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TESTNEVELÉS 

1-8. ÉVFOLYAM 
 

 

A testnevelés és sport ismereteivel, értékeivel és funkciójával sajátosan összetett műveltségi 

terület. A felnövekvő generációra nehezedő egyre nagyobb teher, a felnőtt társadalom fokozódó 

elvárásai az elsajátított tananyag megfelelő módon történő tudatos és rugalmas alkalmazását 

követelik meg. 

 

Alapelvek: 

 

- Fokozottabban kell figyelni arra, hogy az iskolába kerülő gyermekek általában 

magasabbak és súlyosabbak, kevesebb a mozgástapasztalatuk és 

alkalmazkodóképességük is gyakran gyengébb. 

- Mozgásanyagával hatékonyan segíti és fejleszti a korosztályok értelmi képességeit is. 

- Magába foglalja a magyar és egyetemes testkultúra hagyományait, értékeit, amelyek 

hozzájárulnak a sokoldalúan művelt, aktív személyiség kialakulásához, fejlődéséhez. 

- Összefonódik az egészségfejlesztéssel és más műveltségterületekkel, amelyek az emberi 

tevékenységekkel és azok hatásaival foglalkoznak. 

- Komplex módon, a tevékenységet középpontba állítva sokoldalúan és széleskörűen 

fejleszti a tanulók értelmi, pszichikai és testi képességeit. 

 

Célok: 

 

- Aktív, pozitívan gondolkodó állampolgárok formálása, akik örömüket lelik a különböző 

pszichomotorikus tevékenységekben, van tűrőképességük, kollektív és egyéni 

felelősségtudatuk. Követik és ismerik a szabályokat, elfogadják a normákat, a 

megmérettetést a fair play szellemében.  

-  Nemek felkészítése sajátos feladataikra, szerepeikre katolikus szellemben. 

- Igény kialakítása a fizikai állapot fenntartására az egészség megőrzésére. 

- Felnőtt korra a tanulók rendelkezzenek olyan szemlélettel, melyben fontos szerepet 

játszik a rendszeres örömteli testmozgás. 

- Sikert és örömet szerző játékos eljárások kerüljenek előtérbe, váljon uralkodóvá a pozitív 

hozzáállás. 

- A tanulók rendelkezzenek effektív- emocionális tudattal az önálló testedzésre, sportolásra, 

mozgásos önkifejezésre. 

- A higiéniai szokások, egészségfejlesztési eljárások, módszerek ismerete az egészség 

fenntartása érdekében. 

- Differenciált foglalkoztatási formák gyakori alkalmazása a tanulók életkori, alkati, 

személyiségéből adódó különbségek miatt. 

- Testi, lelki ártalmak megelőzése, a biomechanikailag helyes testtartás kialakítása és 

fenntartása. 

- Az oktatási eszközök, sportszerek megválasztásában és alkalmazásában az életkori 

sajátosságok szem előtt tartása, figyelembe véve a sérülés és balesetveszély lehetőségét. 

- A tanult mozgások, technikai elemek, technikák- taktikák alkalmazása természetes 

körülmények között és ellenőrzött versenyhelyzetekben is (iskolai, területi, városi stb. 

bajnokságok). 
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1. 1. AZ ALSÓ TAGOZATOS TESTNEVELÉS CÉLJA: (1- 4. évfolyam) 

 

Olyan testi műveltség (ismeretek, jártasságok, készségek, képességek) kialakítása a 

kisiskolásokban, amely a későbbi cselekvésbiztonságukat, rendszeres fizikai aktivitásukat 

megalapozza. 

A testnevelés sajátos módszereivel (a mozgásos játékokkal, versengésekkel) nyújtson a 

tanulóknak kötődést jelentő élményt, a mozgásvágy kielégítéséhez és fenntartásához. Úszás 

alapjaival való megismerkedés, siklás, egy úszástechnika (2. évfolyam) 

 

 

II. A TESTNEVELÉS ÉS SPORT FELADATA: 

 

II. 1. AZ EGÉSZSÉG MEGŐRZÉSÉVEL, FEJLESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS 

FELADATOK:  

 

- a testi fejlődés –érés támogatása   (életkori sajátosságok figyelembe vétele) 

- a higéniai szokások kialakítása-erősítése  

- az ellenálló-képesség, edzettség fejlesztése 

- az ortopédiai elváltozások megelőzése  (szabadon végzett mozgások jelentősége) 

- az ortopédiai elváltozások ellensúlyozása (alsó tagozatban hátizom erősítése, lúdtalp-      

torna) 

- felkészítés a keringési és légzőszervi 

   megbetegedések megelőzésére,a  

   károsodások csökkentésére    (Az aerob állóképesség fejlesztése. 

        Szabadon végzett mozgások, 

 időjáráshoz való 

- értsék és ismerjék a prevenció (megelőzés)  alkalmazkodás) 

lényegét, ismerjenek relaxációs eljárásokat. 

 

 

II. 2.  A MOZGÁSKULTÚRA FEJLESZTÉSE:  

 

- Az alapvető (genetikus) mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása, fejlesztése.  

- A koordinációs és a kondicionális képességeknek az életkorhoz és az egyéni  

adottságokhoz igazított fejlesztése.  
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- Sokoldalú mozgástapasztalat és jól alkalmazható mozgáskészség megszerzése; a  

feladatmegoldáshoz, a képességfejlesztéshez, és a játék - sporttevékenységhez.  

- A gyakorlatok károsodás nélküli végzéséhez kapcsolódó ismeretek (szabályok, 

feladatmegoldó sémák, egészségügyi megfontolások) megszerzése. 

Mozgáskommunikáció. 

 

II. 3. TANULÁSI, JÁTÉK ÉS SPORTOLÁSI ÉLMÉNYEK NYÚJTÁSA 

 

- elsajátítás 

- teljesítmény 

- kollektív siker, és tevékenység öröme 

II. 4. ÉRTÉKES SZEMÉLYISÉGVONÁSOK FEJLESZTÉSE:  

 
- félelem leküzdése 

- szabályok betartása 

  - nehézségek leküzdése 

  - összpontosítás kudarc 

  - összpontosítás 

  - kudarc-tűrés 

  - empátia 

  - természet szeretete, környezetkímélő magatartás 

 

 

 

 

III. KÖZÖS KÖVETELMÉNYEK (NAT, 1-8. évfolyam) 

1. HON- ÉS NÉPISMERET  
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- Ismerjék meg a tanulók népünk sport-örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti 

kultúránk nagy múltú értékeit.  

- Ismerjék kiemelkedő magyar sportolók teljesítményét, tevékenységét.  

- A tanulók legyenek nyitottak a hazánkban és szomszédságunkban élő más népek, 

népcsoportok értékeinek sport-eredményeinek megismerésére, megbecsülésére.  

2. KAPCSOLÓDÁS EURÓPÁHOZ ÉS A NAGYVILÁGHOZ  

- Alakuljon ki a tanulókban pozitív viszony a közös európai értékekhez.  

- Legyenek nyitottak az európai kultúra, életmód, szokások, hagyományok megismerésére  

- Ismerjék meg az egyetemes kultúra jellemzőit, eredményeit.  

- A sport, mint az egyetemes kultúra része. 

  

3. KÖRNYEZETI NEVELÉS  

- A tanulók váljanak érzékennyé környezetük iránt.  

- Alakuljon ki bennük bátorító, vonzó jövőkép, amely elősegíti a környezeti harmónia 

létrejöttéhez szükséges életvitel, szokások kialakulását.  

- Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére  

törekvés váljon meghatározóvá.  

 

 

 

4. TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉG  

A fiatal rendelkezzen ismeretekkel, jártasságokkal, készségekkel, képességekkel az egészséges 

életmód, a testkultúra és a sport területén.  

- A tanulók ismerjék fel az alkalmazás szintjét a mozgástevékenységeknek és sportolásnak 
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az egészséges életmódban betöltött szerepét. Tartózkodjanak minél többet a szabadban, és 

ott rendszeresen végezzenek mozgásos tevékenységeket. 

- Tudatosan vegyenek részt egészséges testi fejlesztésükben.  

- A játék és sporttevékenység során sajátítsák el a segítségadás, a baleset elhárítás módjait.  

- Törekedjenek az egészség megőrzésére a betegségek, balesetek, sérülések elkerülésére, a 

megfelelő magatartási szokások kialakítására.  

- Alakuljon ki a tanulókban segítőkész, elfogadó magatartás a sérült és fogyatékos 

embertársak iránt.  

- Rendelkezzenek ismeretekkel az egészséget veszélyeztető, káros, függőséghez vezető 

szokások (alkohol, dohányzás drogfogyasztás) kialakulásáról, mindezek megelőzéséről.  

Segítsék a krízishelyzetbe jutottakat.  

 

5. TANULÁS  

- A mozgástanulás során törekedjenek a tudatos figyelem kialakítására.  

- Tudatosan fejlesszék koordinációs, kondicionális képességeiket, melyek hozzásegítik a 

tanulókat a mozgásfeladat könnyebb megtanulásához.  

- Fegyelmezetten gyakorolják a rávezető és célgyakorlatokat, fokozatosan tegyenek  

szert az önálló képességfejlesztésre.  

 

6. PÁLYAORIENTÁCIÓ  

- Ismerjék meg a tanulók egyéni adottságaikat, képességeiket a testnevelés és sport 

területén. Önismeret fejlesztése.  

- Órán kívüli foglalkozásokon, edzéseken fejlesszék tudásukat.  

 

 

 

IV. FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK 

 (a kerettanterv alapján)  

1-4. évfolyam 

1. AZ EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS SEGÍTÉSE 
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- A tanulók életkorának megfelelően fejlődjön keringési és légzési mozgatórendszerük. 

Rendszeresen végezzenek mozgástevékenységet. 

- Aktív és egyre tudatosabb testmozgással előzzék meg a tartási rendellenességek 

kialakulását, kerüljék a gerincoszlopot károsító helyzeteket és mozgásokat. 

 Alakuljon ki a testtartásért felelős izmok izomegyensúlyának és a medence 

középállásának automatizálása. 
 

- Szilárduljon egészségük, váljanak ellenállókká a betegséggel szemben. 

 

2.  A MOZGÁSKULTÚRA FEJLESZTÉSE 

 
- Tudjanak gyorsan és kitartóan futni. Iramukat igazítsák a távhoz, terephez; akadályok 

leküzdéséhez. 

- Sajátítsanak el ugrás-, dobás- (hajítás, lökés, vetés) technikákat. 

Legyenek képesek egyszerű hely- és helyzetváltoztatásokra támasz és függésben. 

- Jellemezze tevékenységüket kreativitás a feladathelyzetekben. 
 

- Elemi szintű játékkészség birtokában szívesen vegyenek részt egyszerűsített 

sportjátékokban. 

- A második évfolyamban az úszás oktatás során váljanak víz-biztossá, ismerkedjenek 

meg egy úszásnemmel. 

- Sajátítsanak el viselkedési mintákat a fenyegetettség elkerülésére. 

- Önmagukhoz képest mutassanak fejlődést a koordinációs és kondicionális 

képességméréseknél. 

- Életkoruknak megfelelően, fejlett izomzattal legyenek képesek uralni testtömegüket a 

különböző feladat-megoldások során. 

- Legyenek képesek összerendezett mozgásokra.  

- Ismerjék a játékok elemi szabályait és tartsák be! 

 
3. A MOZGÁSIGÉNY FENNTARTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI  
 

- Élményként éljék meg a játékot, versengést, sportolást! 

- Vegyenek részt rendszeresen a szabadidőben szervezett sportfoglalkozásokon, 
 

versenyeken, edzéseken. 

- Alapozódjon meg az egészséges életmód és a rendszeres fizikai aktivitás iránti igényük 
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1. A FELSŐ TAGOZATOS TESTNEVELÉS CÉLJA: (5 - 8. évfolyam)  

 

Támogassa a tanulók egészséges testi fejlődését, építsen az alsó tagozat megalapozó jellegére, 

gazdagítsa tovább a tanulók sportági mozgáskészségét, fejlessze motorikus cselekvési 

biztonságukat, mozgás és sportolás iránti igényüket.  

Az alapvető mozgáskészségekben mutatkozó hiányosságokat igyekezzék felszámolni, figyelembe 

véve a tanuló élettani és az előképzettségből adódó lehetőségeit.  

A kötelező és a tanórán kívüli sportfoglalkozások lehetőségeinek igénybevételével sajátítsák el 

legalább két sportági rendszer technikáját olyan szinten, hogy élmény és siker forrása legyen 

számukra.  

5 - 8. évfolyam 

1. AZ EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS SEGÍTÉSE  

- A tanulók tudatosan vegyenek részt testük fejlesztésében.  

- Rendszeresen végezzenek mozgástevékenységet, hogy megfelelően fejlődjön keringési, 

légzési és mozgató rendszerük.  

- Ismerjék a mozgástevékenységnek és a sportolásnak az egészséges életmódban  

betöltött szerepét és alkalmazzák azt.  

- Szilárduljon egészségük. Váljanak ellenállóvá a terhelésekkel és megbetegedésekkel  

szemben.  
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2. MOZGÁSKULTÚRA FEJLESZTÉSE 

 

 - Teljesítményképes tudás szintjén birtokolják az atlétikában tanult technikákat. 

 - Sajátítsák el a támasz és függőszereken egyszerűbb tornaelemeket és  

 elemkapcsolatokat. A korábban tanult elemekből legyenek képesek összefüggő 

 gyakorlatokat végrehajtani. 

 - Tudjanak elfogadható szinten játszani 2 sportjátékot, ismerjék meg azok szabályait, 

 alkalmazzák támadási és védekezési megoldásait. 

 Fejlesszék tovább úszástudásukat. 

 Sajátítsanak el önvédelmi fogásokat. Fejlődjenek erőben, gyorsasági. 

 erőben,állóképességben. 

 - Fejlesszék motoros képességeiket, ez mutatkozzon meg atlétikai, torna, 

 sportjátékok teljesítményeikben. 

 Fejlődjön izomérzékelésük, ritmus és reakcióképességük térbeli tájékozódási 

 képességük, labilis egyensúlyi helyzetben is növekvő biztonsággal uralják 

 testhelyzetüket. 

3. A MOZGÁSIGÉNY FENNTARTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI  

- Igényeljék a testnevelési és sportfoglalkozásokat, edzéseket.  

- Jellemezze a tanulókat motoros cselekvési biztonság, életvitelükben a rendszeres 

fizikai aktivitás.  

v ÉRTÉKELÉS  

 
Célja: a tanuló tanórai és tanórán kívüli tevékenységeinek értékelése  
 
Módja: Alapja: a tanuló önmagához viszonyított fejlődése  
 

1. Egy évben 2 alkalommal, ősszel és tavasszal mérjük a tanulók motoros képességeit (has, 

hát, kar, törzs izomerő, gyorsaság és aerob állóképességét, melyet rögzítünk.)  

2. Az egyes sportágak technikáját, taktikai követelményeit az adott testgyakorlati ág 

mozgásanyag elsajátításának (kellő gyakorlás után) a végén mérjük.  

3. Az értékelésnél figyelembe kívánjuk venni a mozgáskészségek és testi képességek 

egyéni fejlődését, valamint az értelmi, érzelmi személyiségjegyek változását, 
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hozzáállást a testneveléshez.  

 
ÉRTÉKELÉS, OSZTÁLYOZÁS ÖSSZETEVŐI  

 

Tanórai komponensek      Tanórán kívüli komponensek 

 

- játék - versenyszabály, sportszer és    - tanórán kívüli tevékenységek 

létesítmény ismeret      (tömegsport,edzés) 

- szervezési ismeretek, aktivitás    - szabadidőben végzett túrák 

- felszerelés       (korcsolyázás, kerékpározás ) 

- sportág technikai ismerete  - sportági eredmények (igazolt sportolók) 

- sportág taktikai ismerete játékban,    - gyógy- testnevelésben résztvevők 

versengésben       - DIÁK OLIMPIAI VERSENYEK 

- aktivitás az órán (hozzáállás)     eredményesség. 

- önmagához viszonyított fejlődés a  

teljesítményben  

 

 
A tanuló fejlődését értékelési - osztályozási füzetben vezetjük.  

Az értékelés folyamatos, az osztályozás időszakonkénti egy-egy témakör végén (pl. atlétika: 

ősz, tavasz, torna: tél, labdajátékok: ősz, tavasz)  

Az ellenőrző gyakorlatokat és a követelményeket az értékelés módját a gyerekekkel és a  

szülőkkel is ismertetni kívánjuk.  

 

VI. TANESZKÖZÖK 

 

Tanulók egyéni felszerelései: sportcipő, váltó zokni, nadrág, trikó, tréningruha, tornaruha, 

tisztasági csomag 

 Tanárok munkaruhája: melegítő, sportcipő, 2 db mez, tornacipő (alsós tanítók) 

 

Létesítmények: tornaterem,  

sportudvar (kézilabda és kosárlabda pálya, ugrógödör nekifutóval) 

napközis játékudvar (mászó szerekkel, homokozó-gödörrel, falra szerelt 

kosárlabda palánk) 

Uniós szabványnak megfelelő fa mászóka 
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öltözők (mosdók, zuhanyzók WC-vel) 

 

Sportjátékok eszközei: kosárlabdák, (palánkok), röplabdák, röplabda-állványhálóval, 

focilabdák, kézilabdakapu, pingpongasztal hálóval, ütők, labdák, 

tollaslabda, floor-ball készlet.  

Kéziszerek: ugrókötelek, tornakarikák, gumilabdák, gumikötelek, tornabot, tömött labdák 1, 2, 

3, 4 kg-os, kézi súlyzó 2 kg-os 

 

Egyéb felszerelések: úszódeszkák, testsúlymérő, testmagasság mérő, kompresszor, 

mérőszalag, stopperóra, gereblye, seprű, mentőláda, mozgássorozat ábrák, 

videó kazetták, hangszalagkazetták, magnetofon, tanári kézikönyvek, 

szabálykönyvek.

Tornatermi berendezések: tornapadok (4 m - 2 m-es), bordásfalak, mászókötelek, gyűrű 

(alacsony), KTK (kiegészítő torna alapkészlet 2 db), kicsi talajszőnyegek 

nagy talajszőnyeg, zsámolyok, svédszekrény, ugródeszka, gerenda, 

ugródomb 3 részes, kosárlabda palánk falba rögzítve, súlypontemelkedés -

mérő falra felszerelve. 

Atlétikához szükséges szerek: magasugró állvány, léc, súlygolyó és teremgolyó 3 - 4 kg-os,                 

kislabda (stukk-labdák), váltóbot, magasugró domb, szöges cipők. 
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VII. ÉVFOLYAMOK ÉVES ÉS HETI ÓRASZÁMA 

 
 

  

 ÉVFOLYAM 
1 2 3 4 5 6 7 8 

  Iskolai heti kötelező 

óraszámok  
  

3 

 

3 

 

3 3 2,5+ 2,5 + 2,5+ 2,5+ 

 Iskolai heti választható 
óraszám 

- - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Iskolai heti 

óraszám összesen 
3 3 3 3 3 3 3 3 

 Iskolai éves 

óraszám összesen 
111 111 111 111 111 111 111 I111 
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VIII.  
 

 
1 - 2. évfolyam 

 

ÉVES ÓRASZÁM: 111 óra 

HETI ÓRASZÁM: 3 óra  

 

A. BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK: (célok - feladatok) 

 Higiéniai ismeretek feltárása, növelése. 

Alakzatok gyors felvétele és változtatása. 

Az öltöző és gyakorlóhely rendjének kialakítása. 

Játékos és határozott formájú szabad - társas- és kézi-szergyakorlatok végrehajtása 

Gyors indulás különféle testhelyzetekből. 
 

Az ütközések, baleset elkerülése a fogójátékokban és futás feladatokban, térnyerés a 

fogóval szemben. 

Tartós futás 4 - 8 percig, pihenő nélkül, illetve kisebb séták beiktatásával. Futómozgást 

kialakító feladatok, játékok végzése. 

Szökdelések és ugrások megfelelő ritmusban. 

Távolba és célba dobás egy és két kézzel. 

Egyszerű támasz, függő- és egyensúly gyakorlatok végrehajtása. 

Labdás feladatok. 

Egyszerű, az évszaknak megfelelő és a szabadban végezhető játék. 
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B. TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK 

 
  TÉMAKÖRÖK  ÉVFOLYAM-ÓRASZÁM  

    1 2 3 4 

 A. RENDGYAKORLATOK 10 8 5 5 

 B. ELŐKÉSZÍTÉS, PREVENCIÓ 10 10 10 10 

 C. JÁRÁSOK, FUTÁSOK,     

  SZÖKDELÉSEK, UGRÁSOK, 19 19 21 21 

       

  DOBÁSOK      

 D. TÁMASZ, FÜGGÉS,     

  EGYENSÚL Y-  20 20 19 19 

  GYAKORLATOK      

 E. LABDÁS GYAKORLATOK 18 18 20 20 

 F. KÜZDŐ FELADATOK 8 8 8 8 

 G. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG 10 12 12 12 

 H. ÚSZÁS  - 16 - - 

 1. TOVÁBBI      

    
16 

- 
16 16 

  FELHASZNÁLHATÓ ÓRÁK  

 ÖSSZESEN:  111 111 111 111 
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A.) RENDGYAKORLATOK 

 

Fejlesztési feladatok: 

- Legalapvetőbb alaki képzés/torna- sor testfordulatok helyben tér és távköz egyszerű módjai. 

 Tartalom: 

"Egyenes" feszes-állás, laza (pihenj) állás. 

Sorakozás vonalban (fal, bordásfal előtt) térköz felvétele. 

 Sorakozás oszlopban (egymás mögött). Testfordulatok helyben. 

Szétszórt alakzat felvétele, köralakítás kézfogással. 

Járás lépéstartással. Ritmikus feladatok énekre, zenére. 

 Vonulások ütemtartással, helyben és tovahaladással. 

Játékok (mozdulatlanság, szobor, baglyocska, tűz - víz - repülő) 

 

 

B.) ELŐKÉSZÍTÉS ÉS PREVENCIÓ 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

- Egyszerű 1-4 ütemű alapgimnasztika. Oldalasság, saját test érzékelése, testhatárok érzékelése 

a felegyenesedés gyakorlatai, nagymozgások, finom motorikus gyakorlatok sokféle eszközzel. 

- Testtartást javító játékos feladatok és játékok, talpboltozat erősítő testgyakorlatok. Játékos 

gimnasztikai gyakorlatok követő végrehajtással, utánzó gyakorlatokkal. 

  Tartalom: 

A legismertebb testhelyzeteket, kartartásokat tartalmazó szabad, társas és kézi szergyakorlatok 

(labda, babzsák, ugrókötél). 

Ritmikus feladatok énekre, zenére 

Tartásjavító, gerinc-deformitást megelőző koordinációs gyakorlatok.  

Talpboltozat erősítő testgyakorlatok.  

Motoros képességek alapozását szolgáló gyakorlatok. 
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C.) JÁRÁSOK, FUTÁSOK, SZÖKDELÉSEK, UGRÁSOK 

 

JÁRÁSOK, FUTÁSOK 

 

Fejlesztési feladatok:  

 

- Rövidtávú gyors futás főként játékok keretében, saját tempóban, és külső 

kényszer nélkül. 

 - Futások irányváltoztatással.  

- Hosszú távú futások saját tempóban. 

 

Tartalom: 

Járások és futások kötetlenül és alakzatban, egyes oszlopban meghatározott 

útvonalon is (oda - vissza, körbe, hullámvonalban, stb.). Rövid, nyújtott 

lépésekkel. 

Játékok (tolvaj lépés, utánzó járások, gólya, óriás, törpe, stb.) 

Járás dalra, zenére (Kis kacsa fürdik, A gazda rétre megy, Megy a gőzős). Az 

óvodából ismert énekes játékos feladatok. 

Futóversenyek, fogójátékok, vonatozás, sorversenyek, kötetlen tartós futás, 

futás alacsony akadályok leküzdésével, egyéni versenyek rövid távon (20 – 30 m) 

reagálás különböző jelekre 

Játékok (Nappal és éjszaka, Utolsó pár előre fuss!, Házatlan mókus, Kézfogás a 

ház, Őr bácsi , Tűz - víz - repülő, stb.) 
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SZÖKDELÉSEK, UGRÁSOK 

 

 Fejlesztési feladatok: 

 

- Szökdelések, ugrások váltott két és egy lábon, játékosan. 

- Saját test érzékelése a szökdelő feladatokban. 

 

Tartalom: 

 

Szökdelések egy, váltott, páros lábon, helyben, haladással, meghatározott távolságig, előre, 

hátra, oldal irányban, vonalak, ugrókötelek felett. 

 Szökdelések kötéláthajtással. 

Távolugrás helyből, páros lábról, nekifutásból, elugró sávból, egy lábról. 

 Fel és elugrások egy és páros lábról (pad, zsámolyra). 

Átugrások alacsony akadályok felett. 

Felfutás tornaszerekre, leugrás. 

Galoppszökdelés, nyúlugrás, békaugrás, indián szökdelés. 

Játékok (ugróiskola, szökdelő feladatok a sor és váltóversenyekben, szökdelő fogó) 

 
DOBÁSOK 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

 -A dobás gyakorlatok beillesztése az egyszerű testnevelési játékokba, sor és 

váltóversenyekbe.  

- Egy és két kezes dobások, hajítások kis súllyal (babzsák marok teniszlabda, könnyű 

gumilabdák)   

Testnevelési játékok egyszerű dobásokkal. 

 

Tartalom:   

Dobások különböző méretű és súlyú szerekkel távolba és célba, különböző testhelyzetekből. 

Babzsák feldobása, elkapása, járás közben. 

Célba dobás 4-5 méterre vízszintes és függőleges célba. 

Hajítási kísérletek papírgombóccal. 

Játékok (célba dobó verseny, dobáló őr bácsi). 
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D.) TÁMASZ, FÜGGÉS - ÉS EGYENSÚLYGYAKORLATOK 

 

Fejlesztési feladatok:  

 

- Kúszások mászások, gurulások statikus jellegű játékos egyensúly-gyakorlatok, egyéb 

természetes mozgások természetes környezetben. 

- Kötélmászás alaptechnikája. Rávezető gyakorlatok alkalmazása tornaboton. Helyes 

mászókulcsolás. 

 - Torna előkészítő mozgásanyag - hajlékonyság. A talajtorna előkészítése és rávezető 

mozgáskészlet, gurulóátfordulások, fellendülési kísérletek, függések, függésben haladások. 

- Egyszerű összefüggő elemkapcsolatok. Mindezeket egyszerű eszközök, kerekzsámoly, 

pad, mászókötél, bordásfal, KTK felhasználásával. 

- A balesetmentes gyakorlás érdekében a legalapvetőbb segítségnyújtási eljárások 

megismertetése, alkalmaztatása. 

 

Tartalom: 

 
Helyzetváltoztatás utánzó járásokkal (kutyafutás, pókjárás, nyuszi ugrás, sánta róka, 

rákjárás.) 

Helyzetváltoztatás vízszintes és rézsútos padon (KTK-n) hason – és hanyattfekvésben, kéz 

– láb támaszban pók, rákjárással.  

Gurulóátfordulások: előre - hátra guggoló – támaszból, terpesz – állásból zsugor és 

terpeszülésbe, enyhén lejtős felületen. 

Tarkónállás kiscsikó rúgás.  

„Vándor-mászás” függőállásból bordásfalon, mászókán.  

 Felugrások kéztámasszal, különböző szerekre (pad, zsámoly, egyrészes szekrény) és 

leugrások.  

Egyensúlyozó járás, vonalon és padon, pad merevítő gerendáján előre, hátra, oldalra.  
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E.) LABDÁSGYAKORLATOK 

 
Fejlesztési feladatok: 

 

-A dobás gyakorlatok beillesztése az egyszerű testnevelési játékokba, sor és 

váltóversenyekbe 

-A labdakezelés alapjai (gurítás, elkapás, dobás, labdavezetés kézzel - lábbal) célzás, álló 

és mozgó tárgyra. 

 

Tartalom:   

 

Labdás ügyességfejlesztés: labda fogása, gurítás, terelgetése kézzel, lábbal. -- Álló labda megfogása, 

felemelése, visszahelyezése. Labdagörgetés egy, két kézzel, helyben a lábak körül és járás közben. 

Labdagurítás a társhoz terpeszülésben. Feldobott labda elfogása. 
 

Eldobott labda elfogása után futással egy pattanás után és földre érés előtt. 

Földről felpattanó labda alatt átbújások. 

Labdavezetés helyben-állásban, ülésben, guggolásban és járás, majd lassú futás közben, labdapattogtatás 

„kötetlenül”.  

Labdavezetési kísérletek lábbal. 

Játékok (szabadulás a lufitól, labdától, adogató sorversenyek, labda cicagurítással, dobással, fogyasztó 

körben). 

F.) KÜZDŐFELADATOK – ÉS JÁTÉKOK 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

- Testnevelési játékok állandóan újabb szabályok elsajátítása mellett. 

- Az egyén gyorsasági erejének, állóképességének fejlesztése a páros küzdőfeladatokkal. 

 

Tartalom: 

Karemelés, illetve leszorítás társ ellenállásával szemben (Ne engedd, hogy társad mély 

tartásból oldalsó középtartásba emelje a kezét és viszont!) 

Húzások, tolások párokban (Húzd - told el a párod!) 

Leülések, felállások párokban kézfogással és hátat egymásnak támasztva. 

Játékok (vöröspecsenye, vívás lábra, kézvívás fekvőtámaszban, kakasviadal, lábra lépés, 

"Adj király, katonát!" 
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G.) SZABADIDŐS SPORTTEVÉKENYSÉGEK 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

- Tisztasági csomag rendszeres használata. Az időjárás viszontagságaihoz való 

alkalmazkodás. 

- Higiéniai ismeretek feltárása, növelése, hiányok pótlása, megfelelő szokások kialakítása. 

- A négy évszaknak megfelelő foglalkozások megszervezése, a szabadban végezhető 

játékok ismerete. 

 

Tartalom: 

 

Ősszel: Egyszerű koreografált játékok, gyermek-népi játékok, táncok, gyermekmondókára, 

gyermekdalokra koreografált mozgássorok. 

Télen: szánkózás, korcsolyázás, hógolyózás, csúszkálás.  

Tavasszal: sportjátékok (nemek szerint). 
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H.) ÚSZÁS 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

 - A vízhez szoktatás az úszás technikája alapján. 

-  Csak a 2. évfolyamon van rendszeres úszás. 

 

Tartalom: 

 

2. évfolyamon központilag 16 órában ismerkednek a vízzel, lebegést és a siklást, a helyes 

légzést előkészítő gyakorlatok. 

Lebegés, siklás segítséggel (úszódeszka, társ) siklás versenyek. 

1 úszásnem kar, lábmunkája, buborékos levegővétel. 

Játékok (halacska, fogójátékok a vízben, hajóvontatás.) 

 

 

I.) TOVÁBBI FELHASZNÁLHATÓ ÓRÁK 

 

Az egyes témakörök anyagának gyakorlására, mélyebb szintű feldolgozására, 

felzárkóztatásra, felmérésekre. 

Korcsolyázásra, szabadidős sporttevékenységekre  16 órát a témaköröknél egyenletesen 

lehet megosztani. 

 

 

3.  A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI (követelmény-minimum) 

- Alakzatok felvétele és változtatása az utasításnak megfelelően. 

- A gimnasztikai feladatok teljesítése utánzással. 

- Az alapvető mozgáskészségek (Járás, futás, dobás, kúszás, mászás) elfogadható 

végrehajtása. 

- Félelem nélküli részvétel a vízben végzett feladatok során. 
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Értékelés Testnevelés tantárgyból 1-2. osztály félév / év vége 

 
 

Minősítése: 1. kiválóan megfelelt  2. jól megfelelt,  3.megfelelt,  4.felzárkóztatásra 

szorul. 

 

 

Felszerelése: 

1. Tiszta, rendes  2.megfelelő  3.hiányos  4.gyakran nincs 

 

Mozgáskoordinációja: 

1. harmonikus –  2.fejlődő  3.összerendezetlen - 

 összerendezett     fejlesztésre szorul 

 

Feladatvégzése: 

1. példás, ügyes  2.kitartó,   3.igyekvő  4.kialakulatlan,  

  fegyelmezett       figyelmetlen 

Önszabályozása mozgásos helyzetekben: 

A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait – 

 1. érti és betartja  

 2. érti, de időnként figyelmetlen  

 3. többnyire érti, de gyakran nem tartja be 

 4. meggondolatlan, viselkedésével veszélyezteti saját és társai testi épségét. 

Labdajátékokban: 

1. kezdeményező  2.aktív –ügyes  3.nem elég aktív 

 

Labdaérzéke: 

1. az átlagnál jobb  2.jó   3.átlagos  4.fejlesztésre 

szorul 

 

Gimnasztika: 

A gimnasztikai gyakorlatok végzésénél – 

1. pontos, ütemtartó  2.esetenként pontatlan 3.gyakran pontatlan 

Torna: 

1. Tornagyakorlatokat koordinált mozgással és esztétikai igényességgel hajtja végre 

2. A tornagyakorlatok végrehajtásában mozgása és egyensúlyozása időnként bizonytalan 

3. A tornagyakorlatok végrehajtásában mozgása és egyensúlyozása gyakran bizonytalan 

 

1. Pontosan végzi a játékos feladatokat támasz- és függéshelyzetben 

2. A támasz- és függésgyakorlatok elvégzéséhez erősíteni kell az izomzatát 

3. Képes helyes technikával guruló átfordulást végezni előre hátra 

4. A guruló átfordulások kivitelezését még gyakorolni kell. 

 

Részvétele csapatjátékokban 

1. aktív, együttműködő 2. változó  3.nehéz bevonni 4.önző 
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3. évfolyam 

 
ÉVES ÓRASZÁM: 111 óra 

 

 

HETI ÓRASZÁM: 3 óra

 
1. BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK 

 
A rendgyakorlatoknál az egyöntetű végrehajtás fokozatos kialakítása, az utasítások 

késlekedés nélküli végrehajtása. 

Alapvető gimnasztikai alapformák pontos végrehajtása 

Rajtolás jelre 

Gyorsfutás 20 - 30 méteren, versenyszerűen 

Tartós futás 8 - 10 percen keresztül 

Ugrások változatos formában, megfelelő szabályozottsággal végrehajtva. 

A hajlító mozdulat lehetőleg nyújtott karhelyzetből indítva. 

Dobóterpeszből (a hajlító karral ellentétes láb van elől) célba dobás a dobásbiztonságot 

növelve. 

Futó-, ugró és dobóügyesség fejlesztése változatos feltételek között. 

A torna jellegű gyakorlatok kis segítséggel biztonságosan és szép testtartással történő 

végrehajtása. 

Együttműködés a társakkal a labdás játékokban. 

Sportszerű test - test elleni küzdelem. 

 

Egyszerű, az évszaknak megfelelő és a szabadban végezhető játék.
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1. TÉMAKÖRÖK TARTALMAK:  

 

 TÉMAKÖRÖK  ÉVFOLYAM-ÓRASZÁM  

    1 2 3 4 

 A. RENDGYAKORLATOK 10 8 5 5 

 B. ELŐKÉSZÍTÉS, PREVENCIÓ 10 10 10 10 

 C. JÁRÁSOK, FUTÁSOK,     

  SZÖKDELÉSEK, UGRÁSOK, 19 19 21 21 

       

  DOBÁSOK      

 D. TÁMASZ, FÜGGÉS,     

  EGYENSÚL Y-  20 20 19 19 

  GYAKORLATOK      

 E. LABDÁS GYAKORLATOK 18 18 20 20 

 F. KÜZDŐ FELADATOK 8 8 8 8 

 G. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG 10 12 12 12 

 H. ÚSZÁS  - 16 - - 

 1. TOVÁBBI      

    
16 

- 
16 16 

  FELHASZNÁLHATÓ ÓRÁK  

 ÖSSZESEN:  111 111 111 111 
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A.) RENDGYAKORLATOK 

 

Fejlesztési feladatok: 

 - Legalapvetőbb alaki képzés/tornasor, testfordulatok helyben, tér- és távköz egyszerű módjai. 

 

 

Tartalom: 
Az eddig tanultak gyakorlása. 

Két soros vonal, kettős oszlop alakítása. 

Megindulás, megállás, két ütemben. 

Fejlődések, szakadozások járás közben. Vonulások, lépéstartással 

Nyitódás, zárkózás tér- és távköz felvétele.  

Játékok (vezető parancsára, tanító néni azt mondja). 

 
 
B.) ELŐKÉSZÍTÉS ÉS PREVENCIÓ 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

- Egyszerű alapformájú 1-8 ütemű gimnasztika egyidejű több alapformával. 

- Statikus egyensúlyozások gyakoroltatása talajon és szereken. 

- Testtartást javító játékos feladatok, talpboltozat erősítő feladatok. 

 

Tartalom: 

 
Gimnasztika önállóan, társutánzással, valamint szaknyelvi utánzásra végzett szabadgyakorlatok, 

valamint szabadgyakorlati alapformájú társas kézi - szergyakorlatok (pad, zsámoly, bordásfal). 

Négykézláb járás, mászás padon, bordásfalon lábemelgetések. Állatmozgásokat utánzó járások, pl.: 

medvejárás pad felett. 

Előkészítő, képességfejlesztést szolgáló testnevelési játékok (fogójátékok, versengések kettős körben 

stb.) 
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C.) JÁRÁSOK,FUTÁSOK,SZÖKDELÉSEK, UGRÁSOK, DOBÁSOK 

JÁRÁSOK, FUTÁSOK 

Fejlesztési feladatok: 

- Hosszú távú futások saját tempóban. 

- Rövid távú vágtafutások, gyorsfutások irányváltoztatással játék közben is. 

Tartalom: 

Járások - mint első 1-2. osztályban, valamint hátrafelé, ütem és lépéshossz szabályozással, 

oldalirányban keresztlépéssel, magas térdemeléssel.

Játék (vakfogó tapssal, énekkel). 

Állatmozgásokat utánzó járások bővítése (rák-, pókjárás).  

Tanult énekekre járásfeladatok, fogó - futójátékok, sorversenyek. 

Kötetlen tartós futások. Rajtolás jelre. Álló és guggoló rajt. 

Gyors indulás és futások, akadályfutások 30 m-en. 

Játékok (Üsd a harmadikat, Balatoni halászok, Fekete - fehér, stb. 

 

SZÖKDELÉSEK, UGRÁSOK 

Fejlesztési feladatok: 

- Rövid idejű fokozatosan növekvő erőszükséglet jellegű szökdelések, ugrások saját erőbeosztással. 

 

Tartalom: 
Mint az előző évfolyamokon. 

Kötéláthajtási kísérletek 3 fős csapatokban (kettő hajtja). 

Szökdelések egy, váltott és páros lábon, taps ritmusát követve. 

Játék (Kakasviadal, Szökdelő fogó, Piri - Feri - Zoli stb.) 

Magasba - távolba ugrások, és helyből távolugrás. 

Távolugrás néhány lépés nekifutással (elugró sávból), mérés az elugrás helyétől. 

 

DOBÁSOK 

Fejlesztési feladatok: 

-1-2 kezes dobások, hajítások, vetések kis súllyal, maroklabda, teniszlabda, 1kg-os tömött labda (gyorserő 

fejlesztése). 

Tartalom: 

 

Dobások célba és távolba, különböző méretű szerekkel, különböző testhelyzetekből. 

Kislabda-hajítás távolba, helyből és járásból. (Hajlító karral ellentétes láb van elől, dobóterpesz kialakítása)  

Célba dobás 6 -7 m-re vízszintes és függőleges irányba.  
Játék (bombázás, fogyasztó, célba dobó verseny). 
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D.) TÁMASZ-, FÜGGÉS- ÉS EGYENSÚLYGYAKORLATOK 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

- Ügyességfejlesztés. 1-2 egyszerű mozgást tartalmazó feladattal szereken vagy szerekkel az 

egyéni adottságokhoz viszonyulva, differenciáltan. 

 - Támaszképesség fejlesztése, a fordított testhelyzetek 

megéreztetése a talajon, bordásfalnál függéshelyzetben is. 

 - Egyszerű talajtorna elemek, elemkapcsolatok. 

 

Tartalom: 

Az 1. - 2. évfolyamon felsoroltak, valamint mellső és hátsó fekvőtámaszban "körző" 

gurulóátfordulás előre - és hátra, guggoló támaszból és terpeszállásból. 

Sorozat gurulóátfordulás előre. 

Fejenállás és kézenállási kísérletek, zsugor-fejenállás. 

Mászási kísérletek kötélen. 

Vízszintes függeszkedés bordásfalon. Egyensúlyozó járás pad merevítő gerendáján.  

Játék (talicskázás, akadályversenyek, mászóversenyek stb.) 

 
E.) LABDÁSGYAKORLATOK 

Fejlesztési feladatok: 

- Labdakezelések gyakorlása, a koordináció fejlesztése kézzel és lábbal. 

- Kétoldalasság fejlesztése labdás feladatokkal, a nem domináns kéz ügyesítése. 

- A gyors irányváltoztatási képesség és motoros koordináció fejlesztése. 

 

Tartalom: 
Labdás ügyességfejlesztés - mint előző évfolyamokon 

Labdavezetés helyben, járásban és futásban jobb és bal kézzel is. Labdavezetés 

egy lábon szökdeléssel, szlalom-útvonalon, labdavezetés meghatározott útvonalon 

lábbal, ütközések kerülésével.

 



706  

Labda egykezes átadása és átvétele párokban 

Cselezés, a másik fél mozgással való becsapásának tanítása. 

Rúgási kísérletek belsővel falra és felfordított padra. 

Labda pontos dobása mozgó társnak, illetve elkapása. 

Játék (fogyasztó játékok, váltóversenyek labdavezetéssel, zsámoly-labda, zsinórlabda) 

 
F.) KÜZDŐFELADATOK - ÉS JÁTÉKOK 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

- Az egyén gyorsasági erejének állóképességének fejlesztése páros küzdőfeladatokkal. 

 

Tartalom: 

Mögékerülés és kiemelési kísérletek párokban. 

Játék (Kakasviadal, Kézvívás fekvőtámaszban, Lábvívás támadóállásban, Botbirkózás 

grundbirkózás) 

 

 

G.) SZABADIDŐS SPORTTEVÉKENYSÉGEK 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

- Eszközhasználatú sportági technikák tanulása (labda, karika, szalag, kislabda) a tanuló 

méreteihez és erejéhez igazodó kiválasztása. 

- Rövidebb egyszerű mozgásrendszerű koreográfiák betanulása. 

- Higiéniai ismertek növelése, szoktatás és alkalmazás. 

 

Tartalom: 
Szabadban végezhető sportmozgások megismertetése és gyakorlása. 

Ősz - Tavasz: Labdajátékok (nemek szerint), tollaslabda, zsinórlabda. 

Télen: hógolyózás, szánkózás, korcsolyázás, csúszkálás a jégen. 

Tisztasági csomag rendszeres használata. 



707  

 

 

H.) TOVÁBBI FELHASZNÁLHATÓ ÓRÁK 

 
Az egyes témakörök anyagának gyakorlására, felzárkóztatásra. 

Korcsolyázásra, a képességek felmérésére, osztályozásra. 

 

 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 

 
Vezényszavak ismerete, rendgyakorlatok végrehajtása. 

Alapvető gimnasztikai alapformák növelése. 

Elfogadható mozgásminta reprodukálása a rajtolás, futás, ugrás és dobás végrehajtása 

során. 

 

Megfelelő kísérletek a kúszás, mászás, támasz és függés feladatainak teljesítésére. 

Vegyen részt örömmel a testnevelési játékokban. 

A test - test elleni küzdelem elfogadása. 

 

 

 

Értékelés Testnevelés tantárgyból 3. osztály félév / év vége 

 
Minősítése: 1. kiválóan megfelelt  2. jól megfelelt,  3.megfelelt,  4. felzárkóztatásra szorul. 

 

Felszerelése: 

1. Tiszta, rendes  2.megfelelő  3.hiányos  4.gyakran nincs 

 

Erőnléte: 

1.kiváló   2.jó   3.megfelelő  4.fejlesztésre szorul 

 

Feladatvégzése: 

1.példás, ügyes  2.kitartó,   3.igyekvő  4.kialakulatlan,  

  fegyelmezett       figyelmetlen 

Labdajátékokban: 

1.kezdeményező  2.aktív –ügyes  3.nem elég aktív 
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Labdaérzéke: 

1.az átlagnál jobb  2.jó   3.átlagos  4.fejlesztésre szorul 

 

Gimnasztika: 

A gimnasztikai gyakorlatok végzésénél – 

1. pontos, ütemtartó  2.esetenként pontatlan 3.gyakran pontatlan 

Torna: 

1. Tornagyakorlatokat koordinált mozgással és esztétikai igényességgel hajtja végre 

2.A tornagyakorlatok végrehajtásában mozgása és egyensúlyozása időnként bizonytalan 

3.A tornagyakorlatok végrehajtásában mozgása és egyensúlyozása gyakran bizonytalan 

 

1. Pontosan végzi a játékos feladatokat támasz- és függéshelyzetben 

2. A támasz- és függésgyakorlatok elvégzéséhez erősíteni kell az izomzatát 

3. Képes helyes technikával guruló átfordulást végezni előre hátra 

4. A guruló átfordulások kivitelezését még gyakorolni kell. 

 

Részvétele csapatjátékokban 

1. aktív, együttműködő 2. változó  3.nehéz bevonni 4.önző 

 

Atlétika: 

Futás 

1. Tud kitartóan futni, futását megfelelően szabályozza. 

2. Tud kitartóan futni, de futását nem mindig képes szabályozni. 

3. Nem tud kitartóan futni, futással járó tevékenységet végezni. 

Kislabda - távolugrás: 

1. technikája jó   2.technikája megfelelő 3.technikája pontatlan 

 

Szökdelés – ugrás végrehajtása: 

1.összerendezett  2.megfelelő  3.fejlesztésre szorul 

 

4. évfolyam 

 
ÉVES ÓRASZÁM: 111 óra 

 
HETI ÓRASZÁM: 3 óra  

 
1.) BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK 

 
Az óra szervezés szempontjából szükséges foglalkozási formák fegyelmezett és az életkornak 

megfelelő alakisággal történő végrehajtása, a testnevelési órán megkívánt szokásrend betartása. 
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A tanult gimnasztikai gyakorlatokból összeállított mozgások pontos és folyamatos végzése, 

ritmus és mozgás összhangjának megteremtése, mászás rúdon, vagy kötésen.

             Vágtafutás, illetve tartós futás 10 - 12 percig.     
A feladatnak legjobban megfelelő dobásmód megválasztása, a hajító mozdulat elfogadható 

végrehajtása. 

Célba dobás elvárható biztonsággal. 

Jó futó-, dobó- és ugrókészség kialakítása. 

Testtömeg megtartása támaszban és függésben. Egyensúlyozás, térben való tájékozódás. 

A tornagyakorlatok koordinált végrehajtása. 

Játék sikerélményt biztosító szinten. 

A labdák kézzel, illetve lábbal történő vezetése, birtokba vétele. Gól vagy pontszerzés 

 érdekében. 

 Igazodás labdához és társakhoz, megoldási lehetőség felismerése. Együttműködés társakkal,  

játék és magatartási szabályok betartása. 

A siker és a kudarc elviselése a különböző feladatokban és a játékokban. 

Néhány egyszerű, az évszaknak megfelelő, szabadban végezhető játék ismerete és
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játszása. 

 

2.) TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK 

 

 TÉMAKÖRÖK  ÉVFOLYAM-ÓRASZÁM  

    1 2 3 4 

 A. RENDGYAKORLATOK 10 8 5 5 

 B. ELŐKÉSZÍTÉS, PREVENCIÓ 10 10 10 10 

 C. JÁRÁSOK, FUTÁSOK,     

  SZÖKDELÉSEK, UGRÁSOK, 19 19 21 21 

       

  DOBÁSOK      

 D. TÁMASZ, FÜGGÉS,     

  EGYENSÚL Y-  20 20 19 19 

  GYAKORLATOK      

 E. LABDÁS GYAKORLATOK 18 18 20 20 

 F. KÜZDŐ FELADATOK 8 8 8 8 

 G. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG 10 12 12 12 

 H. ÚSZÁS  - 16 - - 

 1. TOVÁBBI      

    
16 

- 
16 16 

  FELHASZNÁLHATÓ ÓRÁK  

 ÖSSZESEN:  111 111 111 111 
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A.) RENDGYAKORLATOK 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

- Legalapvetőbb alaki képzés, tornasor testfordulatok helyben tér –és távköz egyszerű módjai.  

Tartalom: 

- Sorakozás két soros vonalban, kettős oszlopban "Vigyázz" és "pihenj" állás. 

- Gimnasztika: határozott formájú szabadgyakorlatok, és szabadgyakorlati alapformájú társas, kézi- és szergyakorlatok (eszközök, mint eddig). 

 

 

 

 

B.) ELŐKÉSZÍTÉS ÉS PREVENCIÓ 

 

Fejlesztési feladatok: 

- Egyszerű alapformájú 1- 8 ütemű gimnasztika egyidejű alapformával. 

- Statikus egyensúlyozások gyakoroltatása talajon és szereken. 

- Testtartást javító játékos feladatok, talpboltozat erősítő feladatok. 

 

Tartalom: 

- Gimnasztika határozott, szabadgyakorlat formájú társas, kézi- és szergyakorlatok  (eszközök, mint eddig) 1- 8 ütemű gimnasztika. 

- Tartásjavító, gerincoszlop izomegyensúlyának és a medence középállásának automatizálását biztosító, a lábfej deformitását ellensúlyozó 
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gyakorlatok.  

- Játék (papírlabda felvétele mezítláb, lábujjak közé gyöngyök felvétele stb.) 

- Motorikus képességeket fejlesztő gyakorlatok 

 

C.) JÁRÁSOK, FUTÁSOK, SZÖKDELÉSEK, UGRÁSOK, DOBÁSOK 

 

JÁRÁS, FUTÁS: 

 

Fejlesztési feladatok:         

 - Rövid távú futásokkal a gyorsaság, a szem láb motorikus koordináció 

 

Tartalom: 

- Az előző 3 évfolyam anyaga 

 - Járás behunyt szemmel előre, hátra és oldalra. Tengerészjárás (oldalirányú kitámasztással)  

- Játék (gyalogló és váltóverseny) 

- Futás, különböző feladatokkal. Gyorsfutásnál felgyorsulásra történő törekvés. 

- Cooper-teszt 

 - Rajtversenyek (álló, - és guggoló kiindulási helyzetből) 30 m-es síkfutás időre 

- Játék (futóversenyek, Nyúl a bokorban, Kotló és kánya), Versengések kettős körben 

 

 

 

 

SZÖKDELÉSEK:  
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Fejlesztési feladatok: 

 

- Rövid idejű fokozatosan növekvő erőszükséglet jellegű szökdelések.  

- Ugrások saját erőbeosztással és saját egyéni képességek szerint. 

- Ugróiskolák talajon és különböző eszközök felhasználásával. 

 

Tartalom: 

 

- Sorozatugrások egy és páros lábon 

- Távolugrás gödörbe, magasugrás szemből 

- Szökdelő iskola (ugrókötél, gumikötél) 

- Nekifutás, elrugaszkodás, talajfogás ismerete és harmonikus végrehajtása. 

- Helyből távolugrás 

 
DOBÁSOK:  

 

Fejlesztési feladatok: 

- Gyorserő fejlesztése, gyorsaságra törekedve különböző helyzetekben (hajítások, dobások, vetések) 

- Célzás, álló- és mozgó tárgyra vízszintes és függőleges célirányokat képezve, a céltárgy mozgásának bonyolítása, mozgás 

sebességi viszonyainak variálása. 
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Tartalom: 

- Dobások (1-2 kezes) hajítások helyből, járásból, futásból. 

- Kislabda-hajítás távolra, célba 10m távolságból, 50 % - os dobásbiztonsággal.  

Tömött (1 kg) labda dobása előre, hátra. 

- Játék (versenyek) 

 

D.) TÁMASZ-, FÜGGÉS- ÉS EGYENSÚLYGYAKORLATOK 

Fejlesztési feladatok: 

- 1 -3 évfolyamon felsoroltak. 

- A támaszképesség fejlesztése különös tekintettel a hátizom erősítésére. 

- Kötélmászás fokozódó gyorsasággal. 

- Egyensúlyérzék fejlesztése statikus és dinamikus egyensúlygyakorlatokkal. 

Tartalom:  
- Az 1 - 3. évfolyamon felsoroltak. 

- Guggoló-támaszból vetődés előre mellső fekvőtámaszba és vissza.  

Bordásfalnál hátsó guggoló-támaszból, mászás fokonként kézállásba és vissza. 

- Bordásfalnál kézállási kísérletek segítséggel. 

- Mellső mérlegállás. 

- Függőleges repülés 2 - 3 részes szekrényen. 
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- Kötélmászás. 

KTK-n mászás zsugorfüggésben, ereszkedés hátsó függőállásba (leér a láb) és vissza. 

- Játék (üldöző fogó függőállásban, kötéltánc földön, fekvő kötélen, egyéni versengések, ki bírja tovább?) 

 

E.) LABDÁSGYAKORLATOK 

Fejlesztési feladatok: 

- az előző három évfolyamon felsoroltak 

- nehezedő labdakezelési gyakorlatokkal a tanulók térlátásának fejlesztése. 

- szem - kéz, szem –láb koordináció fejlesztése 

- A cselezés technikájának tanítása 

- A tanult technikai elemek sportágakat előkészítő egyszerűsített szabályjátékokra ágyazása. 

Tartalom: 
- Labdavezetés mindkét kézzel kis területen, társhoz igazodva (tükörkép) Labdavezetés iram- és irányváltoztatással, 

tárgykerüléssel 

- Kétkezes mellső átadás és átvétel párokban (helyben és mozgás közben járás, futás, oldalazó lépés stb.)  

- Labdapasszolási kísérletek párokban és helyben 

- Kapura dobási, rúgási kísérletek (kapussal vagy a nélkül) 

- Kosárra dobási kísérletek állóhelyből 

- Labdaütögetési kísérletek kézzel 

- Játék (zsinórlabda, labdavezetési versenyek, pontszerzők, pókfoci) 

 

F.) KÜZDŐ FELADATOK- ÉS JÁTÉKOK  

 

Fejlesztési feladatok: 
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- Az egyén gyorsasági erejének, állóképességének fejlesztése páros küzdő feladatokkal 

 

 

Tartalom: 

 
- ”Legyező” (szemben álló kézfogó társsal, dőlés hátra, szabadulás csuklófogásból, karnyújtásig és vissza).  

Páros küzdő gyakorlatok. - - - Grundbirkózás. 

 

 

G.) SZABADIDŐS SPORTTEVÉKENYSÉG 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

- Az első három évfolyamon megjelölt feladatok 

- Rövidebb egyszerű mozgásrendszerű koreográfiák betanulása (farsang tornaünnepély, gálaműsorok) 

- Higiéniai ismeretek növelése alkalmazása. 

 

Tartalom: 

- Speciális, szabadban végezhető játékok ismerete (ugróiskolák, fogócskák, labdajátékok)  

- Fogójátékok: érintő fogó labdavezető fogó, fészekfogó, 

- Játékok: zsinórlabda, pontszerző, pókfoci, zsámolylabda 

- Váltóversenyek labdakezelési feladatokkal. 

 

H.) TOVÁBBI FELHASZNÁLHATÓ ÓRÁK 
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Az egyes témakörök anyagának gyakorlása, felzárkóztatásra, a képességek felmérésére, osztályozásra. 

 

 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 

 
A rendgyakorlatok utasításnak megfelelő fegyelmezett végrehajtása. 

Szaknyelv ismerete. 

Részvétel a közös gimnasztikában 

Mászás kötélen 2 - 3 fogással 

Ugrás, futás, dobásfeladatok elfogadható végrehatása. A támasz függő és egyensúly gyakorlatok 

teljesítése. Részvétel a testnevelési és sportjátékokban. 

 

 

 

Értékelés a 4. évfolyam végén: 

A bevezető V. pontjában szereplő szempontoknak megfelelően: 

- jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, 

- jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, 

- közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, 

- elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, 

-    elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el. 
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TESTNEVELÉS  

2. RÉSZ: 5-8. ÉVFOLYAM 

 

 

 

A testnevelés és sport ismereteivel, értékeivel és funkciójával sajátosan összetett műveltségi terület. A felnövekvő generációra nehezedő egyre 

nagyobb teher, a felnőtt társadalom fokozódó elvárásai az elsajátított tananyag megfelelő módon történő tudatos és rugalmas alkalmazását 

követelik meg. 

 

Alapelvek: 

 

- Fokozottabban kell figyelni arra, hogy az iskolába kerülő gyermekek általában magasabbak és súlyosabbak, kevesebb a 

mozgástapasztalatuk és alkalmazkodóképességük is gyakran gyengébb. 

- Mozgásanyagával hatékonyan segíti és fejleszti a korosztályok értelmi képességeit is. 

- Magába foglalja a magyar és egyetemes testkultúra hagyományait, értékeit, amelyek hozzájárulnak a sokoldalúan művelt, aktív 

személyiség kialakulásához, fejlődéséhez. 

- Összefonódik az egészségfejlesztéssel és más műveltségterületekkel, amelyek az emberi tevékenységekkel és azok hatásaival 

foglalkoznak. 

- Komplex módon, a tevékenységet középpontba állítva sokoldalúan és széleskörűen fejleszti a tanulók értelmi, pszichikai és testi 

képességeit. 
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Célok: 

 

- Aktív, pozitívan gondolkodó állampolgárok formálása, akik örömüket lelik a különböző pszichomotorikus tevékenységekben, van 

tűrőképességük, kollektív és egyéni felelősségtudatuk. Követik és ismerik a szabályokat, elfogadják a normákat, a megmérettetést a fair 

play szellemében.  

-  Nemek felkészítése sajátos feladataikra, szerepeikre katolikus szellemben. 

- Igény kialakítása a fizikai állapot fenntartására az egészség megőrzésére. 

- Felnőtt korra a tanulók rendelkezzenek olyan szemlélettel, melyben fontos szerepet játszik a rendszeres örömteli testmozgás. 

- Sikert és örömet szerző játékos eljárások kerüljenek előtérbe, váljon uralkodóvá a pozitív hozzáállás. 

- A tanulók rendelkezzenek effektív- emocionális tudattal az önálló testedzésre, sportolásra, mozgásos önkifejezésre. 

- A higiéniai szokások, egészségfejlesztési eljárások, módszerek ismerete az egészség fenntartása érdekében. 

- Differenciált foglalkoztatási formák gyakori alkalmazása a tanulók életkori, alkati, személyiségéből adódó különbségek miatt. 

 

- Testi, lelki ártalmak megelőzése, a biomechanikailag helyes testtartás kialakítása és fenntartása. 

- Az oktatási eszközök, sportszerek megválasztásában és alkalmazásában az életkori sajátosságok szem előtt tartása, figyelembe véve a 

sérülés és balesetveszély lehetőségét. 

- A tanult mozgások, technikai elemek, technikák- taktikák alkalmazása természetes körülmények között és ellenőrzött 

versenyhelyzetekben is (iskolai, területi, városi stb. bajnokságok). 

 

 

 

 



720 

5. évfolyam 

Évi óraszám:  37 hét / 111 óra 

 3óra/hét 

 

 

CÉLOK, FELADATOK: 

A rendgyakorlatoknál a kijelölt hely késlekedés nélküli megtalálása, az együttes mozgások vezényszavakhoz igazodó pontos végrehajtása. 

Bemelegítésre és a testtartási rendellenességek megelőzésére is alkalmas gimnasztikai gyakorlatok ismerete és a pedagógus utasításainak 

megfelelő végzése. 

Gyorsfutások versenyszerűen. 

Kötetlen tartós futás 8-10 percig az egyéni képességeknek megfelelő szinten. 

Az ugrások legfontosabb mozzanatainak / fázisainak / - elugrás, légmunka, talajra érkezés – ismerete, a felugrás hangsúlyosabbá tétele. 

A hajítás legjellegzetesebb mozdulatának, az ívképzésnek az elsajátítása. 

A tanult talajgyakorlati elemek, illetve azok kapcsolatának biztonságos végrehajtása, a saját testtömeg feletti uralom a támasz és 

függésgyakorlatokban. 

Támaszugrásoknál a nekifutás és a támaszvétel zökkenőmentes összekapcsolása. 

A labdatovábbítás és –birtoklás biztonságának növelése, labdaátvételre helyezkedés üres futással. 

Aktív bekapcsolódás a választott sportjátékba. 

Sportszerű test-test elleni küzdelem. 

A szabadban végezhető mozgásos tevékenységek / játékok /. 

A Katolikus Iskolák évi Országos Bajnokságán való részvétel / KIDS /,  Hajdúdorog, városi ökumenikus sportrendezvényeken való részvétel. 

Higiéniai ismeretek növelése és alkalmazása ellenőrzötten. 

TEMATIKUS ÖSSZESÍTETT ÓRATERV 
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TÉMAKÖR 

1 Torna új ismereteket feldolgozó, ismétlő óra                                     28 óra 

2 Atlétika új ismereteket feldolgozó, ismétlő óra                                     26 óra 

3 Sportjáték        új ismereteket feldolgozó, ismétlő óra                                     27 óra 

4 Szabadidős  

tevékenység 

Új ismereteket feldolgozó óra                                10 óra 

 Önvédelem  8 óra 

 5 Összefoglaló óra      őszi,  téli , tavaszi időszak végén  12 óra  

6 Ellenőrző óra  

 Összesen  111 óra  
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       TARTALOM 

 

 

 

  

 1.  REND- 

   

GYAKORLATOK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.GIMNASZTIKA 

 

TANULÓI 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

 

 

 

- vigyázz és pihenj állások 

 - jobbra-, balra át, 

 - hátra arc 

 - egyes, kettes, hármas   

   vonal-, oszlop alakzatok 

 -  fejlődések, 

szakadozások 

 

 

 

 

 

- a tanult gimnasztikai 

gyakorlatokból 

összeállított mozgások 

pontos és folyamatos 

végzése, a ritmus és a  

mozgás összhangja. 

- fegyelmezett, pontos, 

szép kivitel 

 

FEJLESZTÉSI 

FELADATOK 

KÖVETELMÉNYEK 

 

 

 

- Alaki képzés ( egy és 

többes oszlop), egy- és több 

soros vonal kialakítása, 

haladás az alaki 

szabályoknak megfelelően 

egy és több soros 

alakzatban. Téralakzatok 

kialakítása fordulatok 

helyben és mozgásban.  

 

 

 

- a szervezet általános és 

sokoldalú foglalkoztatása 

és fejlesztése. 

- képességfejlesztés és a 

mozgáskoordináció 

megalapozása 

 - egyensúlygyakorlatok 

 - járás,  egyensúly, támasz,  

 -  függés 

 - légző és testtartásjavító. 

Prevenciós gyakorlatok 

 - gerinc és csipő 

mozgékonyágát fejlesztő 

gyakorlatok 

 - talpboltozat erősítő 

gyakorlatok 

 - törzserősítő gyakorlatok 

változatos módon 

 

 FOGALMAK 

 

 

 

 

 

- vezényszavak 

- alakzatok 

 -alakzatváltoztatások 

 - vonulások, 

 - testfordulatok 

 - térköz, távköz 

 - takarások 

 - igazodás 

 

 

 

 

-játékos és határozott 

formájú szabad-, 

kéziszer-, társas-, és 

szergyakorlatok 

szabadgyakorlatok. 

- Prevenció 

 

AJÁNLÁSOK AZ 

ÓRA 

SZERVEZÉSÉHEZ 

 

 

 

- az óraszervezés 

szempontjából 

szükséges 

foglalkoztatási formák  

fegyelmezett, és az 

életkornak megfelelő 

alakisággal történő 

végrehajtása 

-osztályfoglalkozás 

 

 

 

- önállóan vagy 

szabadon végezhető 

- játékos  vagy 

határozott formájú 

- osztályfoglalkozás 

 

 

KAPCSOLÓDÁSOK 

 

 

 

 

iskolai ünnepségekhez: 

évnyitó, évzáró, 

ballagás, sportünnepély 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Egészségtan 

- Tánc és dráma 

- Sportági 

célgimnasztika 

 

 

SZEMLÉLTETŐ 

ESZKÖZÖK  

 

 

 

Ajánlott irodalom: 

Kerezsi Endre: 

TORNA I.-II. / TF/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-bot, labda,       

ugrókötél, karika, 

bordásfal, pad, 

zsámoly, tornabot 

stb 

 

Dr.Somhegyi 

Annamária: 

Tartáskorrekció 

/Magyar 

Gerincgyógyászati 

Társaság 1996./ 

/Jegyzet, Videó/ 
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3. ATLETIKA. 

 

- egyéni sportág, 

differenciált 

oktatást igényel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a/ futások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b/ szökdelések 

    ugrások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c/ dobások 

 

-speciálisan előkészítő cél-

, és rávezető gyakorlatok a 

feldolgozandó anyag 

függvényében. 

- álló és térdelőrajt 

technikája 

-gyorsfutás / 60 m,/ 

- irányváltoztatással 

ingafutás 

- váltóversenyek 

-aerob jellegű kitartó futás 

(Cooper teszt) 12’ futás 

- rajt-, futóversenyek 

-rajt különböző jelekre, 

változatos testhelyzetekből 

-akadályok felett, fel-, le-, 

átugrások 

 sorozatugrások- a magas 

és távolugrás alapvető 

fázisainak, a fel és elugrás, 

a helyes légmunka és 

talajfogás elsajátítása  

- az elugrás és a felugrás 

közötti különbség 

tudatosítása      

- ugróversenyek 

-hajítások, lökések, 

dobások kis súllyal távolba 

kornak megfelelő méretű 

és súlyú szerrel 

- egy és két kézzel helyből 

és nekifutásból 

-célba dobások 

-speciális előkészítő és 

célgyakorlatok 

- ívképzés, 

- a lökés és a hajítás kö- 

zötti különb. tudatosítása 

 

-futóiskola 

- rajttechnikák /álló és 

térdelő/ 

- gyors-, vágta- tartós-, 

és iramfutások 

váltóbot átadása - 

átvétele 

 

 

 

 

 

 

 

 

-magasugrás: átlépő 

technikával, megkötés 

nélkül/ 

- távolugrás nekifutásból  

/ guggoló technika/                                         

 

 

 

 

 

 

-kislabda hajítás helyből 

és nekifutással 

-ívképzés 

-lökés egy és páros 

kézzel 

 

- a futómozgás  

technikájának 

folyamatos javítása 

- csoportfoglalkozás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- differenciált oktatás 

a jobb eredmény 

elérése céljából 

- folyamatos 

hibajavítás 

- ugróversenyek 

- egyéni és 

csoportfoglalkozás 

 

 

 

- dobóversenyek 

- egyéni és 

csoportfoglalkozás 

- balesetveszélyes 

helyzetek kerülése 

- magyarázat 

- bemutatás  

- bemutattatás 

- javítás 

kiszorítójáték 

medicindobással - 

lökéssel 

 

-  fizika                           

-  természetismeret 

-  technika és életvitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

- fizika 

- természetismeret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- fizikai, mechanikai  

- Technika 

 

- váltóbot   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ugródomb, léc,      

-magasugró 

állvány,                     

- távolugró gödör 

elugródeszka 

        

 

 

 

 

 

- kis- és  

  medicin labda 

 

 

 

 

Koltai Jenő: Az 

atlétika oktatása / 

TF. 1978/ 
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4. TORNA JELLEGŰ 

FELADAT 

MEGOLDÁSOK 

 

- az elemek 

biztonságos 

végrehajtása, a saját 

testtömeg feletti 

uralom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a/ talajtorna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b/ támaszugrások 

 

Kúszás - mászás, 

egyensúly-gyakorlatok 

Térdelő, négykézláb, 

hason, hanyatt fekvés 

 

 

 

 

Kötélmészás 

 

 

d/ gyűrű 

függéshelyzetek és 

függőgyakorlatok 

 

 

e/  RSG                              

   

 

 

f, Aerobic 

 

 

- kúszások, mászások, 

függések természetes és 

épített környezetben  

- támasz és függésgyak. 

- összefüggő gyak. az 

egyén alkati és pszichés 

adottságaihoz 

alkalmazkodva 

differenciáltan 

- képességfejl. több 

egyszerű mozgást 

tartalmazó feladattal 

szereken és szerekkel 

 

-biztonságos elugrás, 

támaszhelyzet és talajfogás 

kialakítása 

-függőleges repülés 

- bordásfalon lendületek 

oldalra 

- járások előre és hátra és 

oldalra 

- kúszás, mászás 

- elemkapcsolatok 

- mászási és függeszkedési 

kísérletek 

 

-saját testsúly legyőzése 

 

 

 

 

-esztétikai érzék fejlesztése 

- együttmozgás a zenével 

- zenére egyszerű 

mozgások, koreográfiák 

etűdök elsajátítása 

 

-gurulóátfordulások 

előre és hátra különböző 

kiindulási helyzetekből 

-tarkóállás, fejállási, 

kézállási kísérletek 

-kézenátfordulás oldalra 

-mérlegállás, híd 

 

 

 

 

 

 

-egyszerű támaszugrások 

-gyertya, 

zsugorkanyarlati-, 

huszár-, és guggoló 

átugrások 

talajra rajzolt vonalon, 

padon 

 

 

 

 

 

 

-alaplendület előre, hátra 

- zsugor- és   

lebegőlefüggés 

-hátsó függőállás 

-fészek 

-járások, kar és 

láblendítések, 

érintőjárás, hintalépés 

 

 

 

 

 

egyéni sportág, 

differenciált oktatást, 

folyamatos 

segítségadást és 

hibajavítást igényel 

- elemkapcsolatok 

- csoport- és egyéni 

foglalkozás 

- folyamatos 

hibajavítás és 

segítségadás 

- sorozatugrások 

speciális előkészítő és 

célgyakorlatokkal, 

bordásfal, KTK 

 

 csoport- és egyéni 

foglalkozás 

 

 

 

 

 

 

 

 

- egyéni foglalkozás 

- baleset megelőzés  

 

 

 

 osztály vagy 

csoportfoglalkozás  

 

 

 

- fizika,  

- ének-zene 

- tánc és dráma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fizika 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ének-zene 

 

 

 

 

 

 

- talaj szőnyegek 

- kötél 

- zenei motiválás 

Videó, CD, 

- oktatófilm 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ugródeszka 

 3-4-5 részes 

ugrószekrény 

 

 

- vízszintes és 

ferde pad, 

felfordított pad 

 

- alacsony gyűrű 

KTK 

 

 

 

 

 

 

 

- karika, szalag, 

labda, kötél 
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5. TESTNEVELÉSI 

ÉS SPORTJÁTÉKOK 

 

- testnevelési játékok főleg 

labdával, kézzel, lábbal, 

egyszerű eszközökkel            

- előző évben tanult 

technikai és taktikai 

elemek alkalmazása játék 

és versenyszerű 

helyzetekben. 

- ötletjáték 

 

a/ Röplabda 

 

 

 

 

 

b/ Kosárlabda 

 

 

 

 

 

 

 

c/ Labdarúgás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- nyitás dobással 

- alsó egyenes nyitás 

- alkarérintés 

 

 

 

-a labda kezelése, fogása 

-labdavezetés 

-labdaátadások 

-megindulás, megállás, 

sarkazás 

-kosárra dobás egy 

labdaleütéssel 

 

-labdavezetés külső és 

belső csüddel, akadályok 

között, irány és 

iramváltoztatással 

-álló és mozgó labda 

rúgása belsővel 

-guruló labda átvétele 

belsővel 

-fejelés állóhelyben 

- játék egyszerűsített 

szabályokkal és azok 

betartása 

- fejelő versenyek 

- kispályás labdarúgás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- a labdakezelés 

egyszerű módjai 

 

 

 

 

-indulócsel 

-fektetett dobás 

-kétkezes mellső átadás 

-egykezes felső átadás 

/ ügyes és ügyetlen 

kézzel gyakoroltatni/ 

- technika, taktika 

 

-labdavezetés 

-labdaátvétel 

-fejelés 

-helyezkedés 

-szabályok ismerete, 

alkalmazása 

- technika, taktika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-játék egyszerűsített 

szabályokkal 

- zsinórlabda, 

- pontszerző 

- csapatalakítás 

 

- játék egyszerűsített 

szabályokkal 

- csapatalakítás 

 

 

 

 

 

- kettő-egy elleni 

támadási és 

védekezési  

megoldások 

gyakorlása 

-ötletjáték 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizikai- mechanikai 

törvényszerűségek 

Technika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-kézilabdapálya, 

-sportudvar 

-tornaterem 

- 4 fő/ 1 labda 

 

 

- kosárlabda 

2 fő/ 1 labda  

palánk, gyűrű, 

bordásfalra 

szerelhető palánk 

 

 

 

- sportudvar,  

- kézilabda kapu, 

zsámoly,  

4 fő / 1 labda 

 

Teremfoci kapu 
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6./SZABADIDŐS 

SPORTTEVÉKENYSÉGEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7./ÖNVÉDELMI, 

KÜZDŐSPORTOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8./ FELMÉRÉSEK 

 

-turisztika 

-természetjárás 

-téli sportok: korcsolya, 

szánkó 

-népi játékok, (Méta) 

-tollaslabda, asztalitenisz 

- testkultúra- történeti 

ismeretek alapozása. 

- higiéniai ismeretek 

növelése és alkalmazása 

ellenőrzötten 

 

a test-test ellenküzdelem 

-az akarat, küzdőszellem 

növelése 

-önvédelem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cooper teszt 

- 60 m, 400 m, 800 m, 

- helyből távolugrás 

- has-, és hátizom 

gyakorlat 

- karhajlítások 

- egy kezes tömött labda 

lökés 

- két kezes tömött labda 

dobása hátra 

 

-Téli sportok: korcsolya, 

szánkó 

- az iskola által szervezett 

sporttáborokban való 

részvétel, pl. kerékpáros 

 

 

 

 

 

 

 

- küzdősportok alapjai 

- kisebb küzdő jellegű 

versengések, esések, 

gurulások, vetődések 

minden formája 

egészségmegőrző sportág 

előkészítő jelleggel 

 

-grundbirkózás 

 

 

 

 

 

300, 600 m 

 

- a szabadidő hasznos 

eltöltése egyénileg 

vagy csoportosan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- húzások, tolások 

- guruló esések előre  

  hátra 

- mögékerülés és  

  kiemelési kísérletek 

 

 

 

 

- szabadidőben 

végezhető 

sporttevékenységek 

- az iskola által 

szervezett 

sporttáborokban 

valósulhatnak meg 

 

 

 

 

 

- csoportos, páros 

foglalkoztatási 

formák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-csak a folyamatosan 

gyakoroltatott 

feladatokat mérjük 

fel / tanév elején és 

végén/ 

 

- Földrajz, Biológia, 

Fizika 

 

-Technika és életvitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fizika 

- Történelem: 

harcászati tudnivalók 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-korcsolya, 

szánkó,  

- tollaslabda, 

asztalitenisz, 

háló, ütők, asztal 

 

 

 

 

 

 

 

- szőnyeg  
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A tanulói teljesítmények ellenőrzésének, értékelésének módjai fajtái 

/Az ellenőrzésnél, értékelésnél elsősorban a tanuló önmagához viszonyított fejlődését kell értékelni, de nagyon fontos különbséget tenni az 

ügyes, tehetséges és szorgalmas tanulók javára is! / 

 

-a tanuló tanórai tevékenységének folyamatos megfigyelése, értékelése 

-a tanuló tanórai magatartásának folyamatos megfigyelése és értékelése / a felmentés gyakorisága, valódisága / 

-a sportöltözet megfigyelése, meglétének, állapotának ellenőrzése / szereléshiány / 

-a tanuló tantárgyhoz viszonyulásának folyamatos megfigyelése, értékelése / pl. órai munka osztályozása: az óra, ill. a hónap végén/ 

- motoros képességek felmérése 

-témaköröket lezáró ellenőrzések / gimnasztika, futások, dobások, ugrások, torna, testnevelési és sportjátékok stb., kivitel, teljesítmény 

értékelése./ 

Továbbá értékelhető: 

- a tömegsportrendezvényeken való részvétel 

- sportrendezvényeken való részvétel, teljesítmény 

- sporttáborokban való részvétel 

- a Katolikus Iskolák egymás közötti regionális, országos és nemzetközi versenyein való részvétel / FISEC, KIDS /.pl. Ciszterci, ferences, 

piarista játékok./ 

 

A továbbhaladás feltételei: 

 

A tanult rendgyakorlatok végrehajtása az utasításoknak megfelelően. Aktív részvétel a sokoldalú előkészítő és gimnasztikai gyakorlatok 

végzésében. Alapvető jártasság az atlétikai és tornamozgásokban, a saját test feletti uralom a támasz- és függésgyakorlatokban. Aktív 

bekapcsolódás a választott sportjátékba. A test-test elleni küzdelem vállalása.  

 

Értékelés a tanév végén: 

 

A fent szereplő szempontoknak megfelelően: 

- jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, 
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- jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, 

- közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, 

- elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, 

-    elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el. 

 

 

6. évfolyam 

 

Évi óraszám 111 óra.  3 óra/hét 

 
CÉLOK, FELADATOK: 

A rendgyakorlatoknál a kijelölt hely késlekedés nélküli megtalálása, az együttes mozgások vezényszavakhoz igazodó pontos végrehajtása. 

Bemelegítésre és a testtartási rendellenességek megelőzésére is alkalmas gimnasztikai gyakorlatok ismerete és a pedagógus utasításainak 

megfelelő végzése. 

Gyorsfutások versenyszerűen. 

Kötetlen tartós futás 8-10 percig az egyéni képességeknek megfelelő szinten. 

Az ugrások legfontosabb mozzanatainak / fázisainak / - elugrás, légmunka, talajra érkezés – ismerete, a felugrás hangsúlyosabbá tétele. 

A hajítás legjellegzetesebb mozdulatának, az ívképzésnek az elsajátítása. 

A tanult talajgyakorlati elemek, illetve azok kapcsolatának biztonságos végrehajtása, a saját testtömeg feletti uralom a támasz és 

függésgyakorlatokban. 

Támaszugrásoknál a nekifutás és a támaszvétel zökkenőmentes összekapcsolása. 

A labdatovábbítás és –birtoklás biztonságának növelése, labdaátvételre helyezkedés üres futással. 

Aktív bekapcsolódás a választott sportjátékba. 

Sportszerű test-test elleni küzdelem. 

A szabadban végezhető mozgásos tevékenységek / játékok /. 

A Katolikus Iskolák évi Országos Bajnokságán való részvétel / KIDS /, Hajdúdorog, városi ökumenikus sportrendezvényeken való részvétel. 

Higiéniai ismeretek növelése és alkalmazása ellenőrzötten. 

 

 

 

TEMATIKUS ÖSSZESÍTETT ÓRATERV 
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TÉMAKÖR  

1 Torna új ismereteket feldolgozó, ismétlő óra                                     29 óra 

2 Atlétika új ismereteket feldolgozó, ismétlő óra                                     25 óra 

3 Sportjáték        új ismereteket feldolgozó, ismétlő óra                                     27 óra 

4 Szabadidős tevékenység új ismereteket feldolgozó óra, önvédelem                                     10 óra 

 Önvédelem  8 óra 

5 Összefoglaló óra      őszi,  téli , tavaszi időszak végén  

12 óra 

 
6 Ellenőrző óra  

 Összesen  111  
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1. REND- 

GYKORLATOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.GIMNASZTI- 

KA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ATLÉTIKA 

-az 5.évfolyamban 

tanult alakzatok 

felvétele és az 

alakzatváltoztatások 

fegyelmezett, pontos 

végrehajtása 

- járás közben fejlődés 

2-es, 3-as, 4-es stb. 

oszlopba 

 

-a sokoldalú előkészítő 

feladatok egyéni és 

együttes végzése 

 

 

 

 

 

 

 

 

a/ futások 

 

-a helyes futótechnika 

kialakítása 

 

 

 

- Alaki képzés ( egy és 

többes oszlop), egy- és több 

soros vonal kialakítása, 

haladás az alaki 

szabályoknak megfelelően 

egy és több soros 

alakzatban. Téralakzatok 

kialakítása fordulatok 

helyben és mozgásban.  

 

- hosszabb gimnasztikai 

sorok egyszerűbb alap 

formákból szabad-, 

kéziszer-, társas és 

szergyakorlatok 

-4-8 ü. gyak. összeállítása 

-a törzserősítés vált. módon 

- gerinc, és lábboltozat 

süllyedést megelőző 

gyakorlatok 

 

- rövid távú vágtafutások 

- gyors futások irányvált. 

Rajtok kül. testhelyzetkből 

-futóiskola  

- rajt és váltó versenyek 

- aerob jell. futás (Cooper)  

- 60 m, 600m 

-vezényszavak 

-fejlődések 

-szakadozások 

-igazodás ,takarás 

-nyitódás, zárkózás 

-vonulások 

 

 

 

 

társas gyakorlatok: 

húzások, tolások 

emelések, hordások. 

-szergyakorlatok :pad , 

bordásfal, zsámoly 

- gimnasztikai 

szaknyelv ismerete 

 

 

- futóiskola 

(keresztlépés, 

magastérd, 

sarokemelés) 

- rajttechnikák: álló, 

guggoló és térdelő rajt 

- erő 

- gyorsaság 

- állóképesség 

 

-a vezényszavaknak 

megfelelően hajtsák 

végre az óra 

megszervezéséhez 

szükséges 

rendgyakorlatokat 

-osztályfoglalkozás 

 

 

 

-tudjanak zenére 

gimnasztikázni 

-ismerjék a kéziszerek 

alapvető technikáját 

 

 

 

 

 

 

- egyéni sportág, 

differenciált 

foglalkoztatási módot 

igényel 

- ösztönözni a tanulókat 

saját eredményeik 

javítására 

- csoport, 

osztályfoglalkozás 

-felkészítés  a szervezett 

testnevelési 

foglalkozásokra 

-tanórák rendje, iskolai  és 

sportünnepélyek 

-évnyitó, évzáró, ballagás 

 

 

 

 

Biológia, Egészségtan 

Tánc és dráma 

Sportági célgimnasztika 

 

 

 

 

 

 

Fizika, Biológia, Technika 

és Életvitel, 

Természetismeret 

Kerezsi Endre: Torna 

I-II./TF 1970/ 

 

Dr.Somhegyi 

Annamária: 

Tartáskorrekció /1996/ 

 

 

 

 

- bordásfal, zsámoly, 

pad, medicin labda 

KTK, ugrókötél 

 

 

 

 

 

 

 

atlétika pálya, 

futófolyosó, 

rajtgép, 

váltóbot 

zsámoly, pad, gát 
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4.TORNA 

b/ szökdelések, ugrások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c/ dobások kornak 

megfelelő méretű és 

súlyú szerrel 

 

 

 

 

 

 

 

a/ talajtorna, kúszások, 

mászások, függések, 

gurulások statikus és 

dinamikus 

egyensúlygyakorlatok. 

Mászási függeszkedési 

kísérletek kötélre-

versenyszerűen is 

- távolba és magasba ugrások 

természetes formában az 

ugrás jell. hangúlyozásával 

-szökdelések, ugrások 

(magas távol folyamatos 

munkavégzésben 

-fel-,  le- és átugrások szerek    

beiktatásával / pad, zsámoly 

- a nekifutás távolságának 

kimérése /leugró vonal/ 

 

hajítások, lökések, dobások 

-egy és két kézzel 

nekifutásból 

-kislabdahajítás előkészítése: 

ívképzés bordásfalnál, 

párokban 

-egyéni, sor, váltóversenyek 

-célbadobó versenyek 

 

 

- ügyesség fejl. több 

egyszerű mozgást tartalmazó 

feladattal szereken és 

szerekkel igazodva az egyéni 

adottságokhoz 

-kézállási, fejállási kísérletek  

/ bordásfalnál, segítséggel/ 

-elemkapcsolatok 

-törekvés az esztétikus, 

pontos végrehajtásra 

- zsugor kézállás 

- összefüggő talajgyakorlatok 

- kötélmászás 

-szökdelő iskola 

-távolugrás helyből, lépő 

technikával 

-magasugrás átlépő 

technikával 

- elrugaszkodás 

- légmunka 

- talajfogás 

 

 

 

-hajítások, 

-lökések, 

-dobások, 

-kislabdahajítás 

-dobóvonal 

- ívképzés 

- testsúlyáthelyezés 

 

 

 

-támaszhelyzetek 

-támasz és  

egyensúlygyakorlatok 

-gurulóátfordulások 

különböző kiindulő 

helyzetekből 

-kézen átfordulás oldalra 

-tarkóállás 

-fejállás 

-mérlegállás 

- bátorugrás 

-mászó és függeszkedési 

kísérletek 

- távol és 

magasugróversenyek 

- csoport és egyéni 

foglalkozások 

 

egyéni sor és 

váltóversenyek futással 

ugrással, dobással 

kombinálva 

 

 

- a dobásoknál figyelni 

kell a balesetveszélyes 

helyzetek elkerülésére 

- az oktatás a tárgyi 

feltételek és az osztály 

létszámának 

figyelembevételével 

történjen 

- egyéni foglalkoztatás 

 

-segítségadás 

-folyamatos hibajavítás 

-a torna oktatása a 

tárgyi felszereltséget és 

az osztály létszámát 

figyelembe véve 

történjen 

-csoportos foglalkozás 

-egyéni hibajavítás 

-biztosítás, segítségadás 

 - fizikai és mechanikai 

törvényszerűségek 

Technika 

 

-  

 

- fizikai, mechanikai 

törvényszerűségek 

Technika 

 

 

 

 

 

 

Fizika, Tánc és dráma 

 

 

 

 

 

 

- magasugró 

állvány,léc, 

távolugró gödör, 

ugródomb, padok, 

zsámolyok 

 

 

 

 

 

 

-kislabda 

- bordásfal 

-tömött labda 

-gumikötél 

 

Koltai Jenő: Az 

atlétika oktatása  

/TF. 1979/ 

 

 

Bejekné Förstner 

Klára: Speciálisan 

előkészítő és 

célgyakorlatok 

-talajszőnyeg 

-zenei anyag, oktató 

film 

- szőnyegek 
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b/ támaszugrások 

 

 

 

 

 

 

 

 

c/ gyűrű 

 

 

 

 

 

d/ pad 

 

 

 

 

 

 

 

 

e/ RSG / aerobic/ 

 

 

 

f/ Aerobic 

 

 

 

-az ugródeszka használatához 

szükséges cél és rávezető 

gyakorlatok 

-törésmentes végrehajtás 

-erőteljes elugrás növekvő 

első ívvel, talajfogás 

-sorozatugrások 

- kötélmászás 

 

-előkészítő gyakorlatok: 

bordásfalon 

-gyertya 

-függésgyakorlatok, 

függéshelyzetek 

 

-járások láblendítéssel előre, 

hátra, oldalra 

-érintőjárás, hintalépés 

-hármas lépés, szökkenések 

-térdelőtámasz, felállás 

-hason fekvés, felállás 

-homorított leugrás 

-mint az 5. évfolyamon 

-elemkapcsolatok 

 

Thera band szalaggal végzett 

mozgások 

 

 

-felguggolás 

-terpeszátugrás 

- terpesz leugrás 

-gurulóátfordulás előre 

-guggoló átugrás  

-zsugorkanyarlati 

ugrások 

 

 

-fellendülés 

zsugorfüggésbe 

-emelés 

zsugorlefüggésbe 

-elemkapcsolatok 

 

-érintőjárás 

-hintalépés 

-hármas lépés 

-szökkenő hármas lépés 

-leugrás 

 

 

 

 

-alapállás 

-kar és lábemelések, 

lendítések 

-érintőjárás, hinta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- együttmozgás a zenével 

 

 

 

3 -4 részes 

svédszekrény, 

dobbantó, deszka, 

padok, KTK 

 

 

 

 

 

-alacsony, gyűrű, 

KTK, bordásfal 

 

 

 

 

-ferde pad, egyenes 

pad 

 

 

 

 

 

 

 

-zenei motiválás 

- Thera band szalag 
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 TESTNEVELÉSI 

ÉS  

SPORTJÁTÉKOK 

 

a/ kosárlabda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b/ labdarúgás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c, röplabda                              

 

- az előző években tanult 

sportági technikai elemek 

variálása, nehezítése, elemek 

alkalmazása játék és verseny 

helyzetekben 

- egyszerű átadási és 

indulócselek 

-páros lefutások kétkezes 

mellső átadással  

- fektetett dobás 

- védőjátékos helyezkedése 

-emberfogás 

-játék egyszerűsített 

szabályokkal 

- kétkezes mellső és pattintott 

átadás 

 

-a labda továbbítása 

 belsővel, külsővel, 

-álló és mozgó társhoz 

-átadások mozgás közben 

-a fejelés technikája 

- kapura lövések 

- a különböző irányból 

 és magasságból érkező 

 labda fogadása, kezelése 

 

-általános és speciális 

képességfejlesztő 

gyakorlatok, 

- a labda levegőben tartása 

- alkar és kosárérintés 

- alsó egyenes nyitás 

- zsinórlabda 

 

-labdavezetés 

- megállás sarkazás 

- labda átadások- 

átvételek 

-átadások 

-indulócsel 

-kosárra dobások módjai  

-támadás, védekezés  

- mozgásban történő 

labdakezelés 

 

 

 

 

 

 

 

-a labda kezelése 

-elfogása és továbbítása 

-átadások 

-fejelések 

-kapuralövések 

-szabályismeret és 

alkalmazása 

-támadás 

-védekezés 

-cselezés, cselsorok 

 

- alkar és kosárérintés 

- alsó és felső egyenes 

nyitás 

- nyitás - fogadás 

alkarérintéssel 

 

-csapatalakítás 

-szabályrendszer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-egymás testi épségének 

szem előtt tartása 

-csapatok szervezése 

-szabályrendszer 

kialakítása 

-játék a kispályás 

labdarúgás szabályai 

szerint 

 

 

- csapatszervezés 

- megfelelő előkészítés 

után a röplabdajáték 

viszonylag könnyen 

elsajátítható 

 

 

 

 

 

-Fizika 

-Etika: csapatjáték 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizikai-mechanikai 

törvényszerűségek 

Etika: csapatjáték 

 

 

 

 

 

 

 

- fizika, biológia 

- pszicho- fizikai állapot 

 

 

-kosárlabdapálya 

-palánk, gyűrű 

-kosárlabda, 

megkülönböztető 

szalag vagy trikó 

- jelzőbolya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-tornaterem, 

bitumenes pálya 

-megfelelő számú 

football labda 

teremkapu, 

kapuskesztyű 

 

 

 

Nagy Sándor: Tanári 

kézikönyv 

/Veszprém 1991/ 
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6.SZABADIDŐS 

  SPORT 

  TEVÉKENYSÉG 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ÖNVÉDELMI 

SPORTOK, 

KÜZDŐJÁTÉKOK 

 

 

 

 

 

 

 

9.FELMÉRÉSEK 

   

 

 

 

 

 

 

 

10. 

TESTKÚLTÚRA 

  HIGIÉNIA 

a/ szabadtéri sportok 

 

 

 

 

 

 

 

 

b/ téli sportok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-javasolt felmérések, 

 választhatók 

 

-Méta / népi játékok/ 

-tollaslabda, tenisz 

-turisztika 

-kerékpár túrák 

-néptánc és modern tánc 

technikai elemei 

-rövidebb koreográfiák 

-etűdök 

 

- korcsolya, szánkó stb 

 

Esések, gurulások, 

vetődések minden formája 

sportág előkészítő, 

egészségmegőrző jelleggel 

-húzások, tolások, guruló és 

esés gyakorlatok párokban  

-test-test elleni küzdelem 

-önvédelmi fogások 

 

 

-60 m, 600 m 

-Cooper teszt: 

  helyből távolugrás 

  has-, és hátizom gy. 

  8x8 ütemű szabad gy. 

  függeszkedés, 

  húzódzkodás 

  fekvőtámasz 

  labdapasszolás 

 

- testkúltúra és higiénia 

alapozása 

-téli sportok 

 

-természetjárás 

 

 

 

 

 

 

 

 

-gurulóesés előre, 

hátra, csúsztatott esés 

oldalra, zuhanó esés 

előre és hátra 

 

 

 

-tanórán kívüli 

tevékenység 

-a tanár 

irányultságának, 

érdeklődésének 

függvényében 

 

 

 

 

 

- egyéni és 

csapatfoglalkoztatások 

 

a sportágak történelmi 

ismeretek  fontossága 

 

 

 

Osztályfoglalkozás: 

     vízhez szoktatás 

Csoportfoglalkozás: 

      gyakorlás 

 

 

 

 

 

-ismerjék a motoros  

próbák követelményeit 

Fizika, Hon és 

népismeret, Földrajz, 

Biológia, Egészségtan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizika, Egészségtan, 

Életvitel 

-turisztikai tábor 

 

 

 

 

-versenyek 

-versengések 

-bemutatók 

CSAK 

SZAKKÉPZETT 

EDZŐ, TANÁR  

IRÁNYÍTÁSÁVAL! 

 

 

 

 

-felmérések 

-házi versenyek 

 

 

 

 

 

 

-a felméréseket tanév 

elején és végén 

végezzük 

-csak azt mérjük, amit 

folyamatosan 

gyakoroltattunk. 

 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 
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Rendgyakorlatok végzése az óraszervezés megkívánta formában. Jártasság a bemelegítésre és képességfejlesztésre egyaránt alkalmas 

gyakorlatok végzésében. A tanult tornagyakorlatok és az atlétikai mozgások összerendezett végrehajtása. A labdajátékokban tanult technikai 

elemek alkalmazása. 

Néhány önvédelmi fogás ismerete.   

 

Értékelés a tanév végén: 

A bevezető V. pontjában szereplő szempontoknak megfelelően: 

- jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, 

- jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, 

- közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, 

- elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, 

-    elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. évfolyam 

Évi óraszám: 111 óra / 37 hét 



736 

 

CÉLOK ÉS FELADATOK 
A rendgyakorlatok pontos egyöntetű végrehajtása. 

Hasznosítható ismeretszerzés a játékok és versenyek szervezésében, lebonyolításában. 

A bemelegítést, a sokoldalú előkészítést és a testtartási rendellenességek megelőzését szolgáló gyakorlatok végzése, ezek hatásának növelését 

eredményező megoldások / formák / ismerete. 

Atlétikában az egyéni adottságoknak és a feladat jellegének megfelelő feladatmegoldások: laza, könnyű, gyors / vágta / futás, valamint 10-12 

percig  kitartó futás növekvő intenzitással : ugrásoknál optimális sebességű nekifutás, a kar- és láblendítés jelentőségének ismerete : hajító és 

lökő mozdulat csiszolása. 

Torna: 3-4 elemből álló összetett talajgyakorlat bemutatása, az összekötő elemek szerepének ismerete és azok alkalmazása. 

Függőszeren 2-3 gyakorlatelem végzése. 

Lendületes támaszugrások. 

Labdajátékokban a társakhoz és a labdához való igazodás, emberfogásos védekezés. 

A tanult technikai elemek passzív, majd aktív védővel szembeni végrehajtása. 

Röplabdában a labda továbbítása alkar-, illetve kosárérintéssel a társhoz, valamint az ellenfél térfelére. 

Sportszerű test-test elleni küzdelem. 

A Katolikus Iskolák évi Országos Bajnokságán /KIDS/ való részvétel , regionális/. 

A testnevelés tantárgyban meghatározó az egyes iskolák felszereltségének megléte vagy hiánya, így a kerettantervi ajánlás nagy szabadságot és 

lehetőséget ad a testnevelő kezébe, kiteljesedhet tanári elhivatottsága, leleményessége. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMATIKUS ÖSSZESÍTETT ÓRATERV 
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TÉMAKÖRÖK 

 

1 Torna új ismereteket feldolgozó, ismétlő óra                                     27 óra 

2 Atlétika új ismereteket feldolgozó, ismétlő óra                                     27 óra 

3 Sportjáték        új ismereteket feldolgozó, ismétlő óra                                     29 óra 

4 Szabadidős tevékenység új ismereteket feldolgozó, ismétlő óra                                      10 óra 

 Önvédelem  8 óra 

5 Összefoglaló óra      őszi,  téli , tavaszi időszak végén 10 óra 

 6 Ellenőrző óra  

 Összesen  111 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TARTALOM TANULÓI 

TEVÉKENYSÉGEK 

FEJLESZTÉSI 

FELADATOK, 

KÖVETELMÉNYEK 

FOGALMAK AJÁNLÁSOK AZ 

ÓRA 

SZERVEZÉSÉHEZ 

KAPCSOLÓDÁSOK SZEMLÉLTETŐ 

ESZKÖZÖK 

1. REND- A testnevelésben Az 1.-6. Az utasításoknak Sportfoglalkozások   
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GYAKORLATOK alkalmazott 

rendgyakorlatok 

teljes köre 

évfolyamokban alaki 

képzésként tanultak 

tanórai alkalmazása. 

Csoportok gyors 

alakítása, mozgatása. 

megfelelő mozgások. 

A vezényszavak 

ismerete. 

Szakkörök 

Iskolában rendezett 

ünnepségek 

2.GIMNASZTIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ATLÉTIKA 

 

 

 

 

 

2-4-8 ü. 2-3 

alapformát tartalmazó 

szabad és páros 

gyakorlatok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- atlétikai jellegű 

feladatmegoldások 

 

 

 

a/  futások 

 

 

 

 

 

 

 

 

- gimnasztika 

kéziszer 

felhasználásával 

- összefüggő 

bemutatott 

gimnasztika 

- általános testtartást 

javító gerinc- csípő 

mozgékonyságát 

növelő, talpboltozat 

erősítő, valamint 

testtartást javító 

gyakorlatok 

- légzőgyakorlatok 

- törzserősítés minden 

formája 

- futásokat, ugrásokat, 

dobásokat speciálisan 

előkészítő és 

célgyakorlatok 

rávezető gyakorlatok 

- a korábban tanult 

rajtformák pontos, 

célszerű végrehajtása 

- futóiskola – a helyes 

futómozgás 

kialakítása 

- a rajt és a 

futómozgás 

technikájának 

gyakorlása, 

fejlesztése 

- szabad gyakorlatok 

- páros társas 

gyakorlatok 

- bordásfal, zsámoly 

gykorlatok 

- kéziszer (bot, 

karika, tömöttlabda 

ugrálókötél) 

gyakorlatok 

 

 

 

 

 

 

- állórajt, térdelőrajt 

- futóiskola 

- joggolás, szkippelés 

- fokozó futás 

- vágtafutás 

- futás feladatokkal, 

akadályok felett 

- tartós futás 

- iramfutás 

- váltófutás 

 

 

 

 

 

Együttes 

osztályfoglalkozás 

-gimnasztika tanári- 

tanulói irányítással 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osztály, csoport, és 

egyéni 

foglalkoztatások 

 

 

 

 

- a rajt és a 

futómozgás 

technikájának 

gyakorlása, 

fejlesztése 

- rajtversenyek 

- váltóversenyek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fizika 

- Biológia  

- Természetismeret 

- Technika és 

Életvitel 

 

- ugrókötél 

- tömöttlabda 

- labda 

- karika 

- bot 

- zsámoly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- váltóbot, váltási 

  zóna 
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4.TORNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a/ mászás 

 

b/ talajtorna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c/ támaszugrások 

 

 

 

 

 

 

 

 

d/ egyenes pad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e/ Aerobic 

- mászókulcs, 

függeszkedési kísérlet 

- az 5-6. évfolyamon 

tanult elemek biztonságos 

végrehajtása magasabb 

szinten. 

- elemkapcsolatok 

-összefüggő egyszerűbb 

talajgyakorlat /3-4 elem/ 

- tornászos végrehajtás 

-törzserősítés minden 

formája 

-előkészítő támaszugrások                      

-az elrugaszkodás, az 

ugrásra jellemző 

légmunka kialakítása 

-biztonságos talajfogás 

-sorozatugrások 

hosszában és keresztbe 

állított 4 részes 

szekrényen 

- a koordinációs kép. fejl. 

egyensúlygyakorlatokkal 

- járások láblendítéssel 

előre, hátra, oldalra 

-érintőjárás, hintalépés, 

hármas lépés, szökkenés 

- mellső mérlegállás 

- fordulatok állásban, 

guggolásban 

- homorított leugrás 

- elemkapcsolatok( csak 

lányoknak) 

- a zene és mozgásritmus 

kialakítása a tanulóban 

 

 

-gurulóátfordulás előre és 

hátra /sorozatban is/ ,repülő 

gurulóátfordulás. 

- fejállás és kézállási 

kísérletek 

- kézenátfordulás oldalt 

megközelítőleg nyújtott 

testtartás 

 

 

- kismacska 

- terpeszátugrás 

- guggolóátugrás 

1. nekifutás 

2. elrugaszkodás 

3. első repülési szakasz 

4. karlökés, légmunka 

5. második repülési szakasz 

6. talajra érkezés 

- járások 

- fordulatok 

-szökkenések 

- felugrás 

- leugrás 

- támasz és 

egyensúlygyakorlatok 

 

 

 

 

 

esztétikai érzék fejlesztése 

csoportos együttmozgás 

zenére 

 

 

Az általános, valamint a 

speciális gyakorlási 

rendszabályok ismerete: 

gyakorlóhely kialakítása, 

a segítségadás fontossága, 

a folyamatos hibajavítás. 

Közösségi érzés és 

magatartás. 

 

 

A feladatok elvégzéséhez 

célszerű foglalkoztatási 

formák, alakzatok szük -

ségességének elfogadása. 

Szerek megadott 

szempontok szerinti 

mozgatása. 

- az időkihasználás és az 

oktatás szempontjából 

legelőnyösebb az együttes 

és a csoportonkénti 

foglalkoztatási forma 

- megfelelő előkészítés 

nélkül az ugrások sérülést 

okozhatnak 

 

 

 

 

 

 

- csak lányoknak célszerű 

- csoportos és egyéni fogl. 

 

 

-Fizika, tánc és dráma, 

 Zene 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizika, Technika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ének-zene 

 

 

Bejekné Förstner 

Klára: Speciálisan 

előkészítő és 

célgyakorlatok 

- zenei motiválás 

 

 

 

 

 

- talajszőnyeg, 4 

részes szekrény, 

ugródeszka, 

/dobbantó/ 

 

 

 

 

 

-vonal, felfordított 

pad,  

- egyenes pad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-oktató filmek, CD, 
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TARTALOM 

 

TANULÓI                

TEVÉKENYSÉGEK 

FEJLESZTÉSI                

FELADATOK,                

KÖVETELMÉNYEK 

A TARTALOM                

KULCSELEMEI                     

(FOGALMAK) 

AJÁNLÁSOK AZ ÓRA 

SZERVEZÉSÉHEZ 

KAPCSOLÓDÁSOK SZEMLÉLTETŐ        

ESZKÖZÖK,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

TESTNEVELÉSI 

ÉS SPORT 

JÁTÉKOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f/ gyűrű 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-felugrás függésbe             

-gyűrűn lendület előre, 

hátra 

- lebegőfüggés, lefüggés 

- hátsó függés 

- homorított leugrás hátra 

- előkészítő és rávezető 

gyakorlatok bordásfalon 

KTK-n 

- fordított testhelyzet 

megérztetése 

 

 

 

 

 

- a labdás ügyesség és 

koordináció fejlesztése 

testnevelési játékokkal 

- a kosárlabda, labdarúgás 

és röplabda 

mozgásformáinak 

taktikájának tanulása, 

versenyszabályok 

megismertetése 

 

 

 

 

 

- alaplendület 

- függés 

- lebegőfüggés 

- leugrás                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- kétoldalasság erősítése 

- fogó játékok 

- kiszorító 

- pontszerző 

- érintő fogó 

 

 

 

- a talajnál és az ugrásnál 

leírtak szerint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-a talajnál és az ugrásnál 

leírtak szerint 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

-alacsony gyűrű 

KTK 
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TARTALOM 

 

TANULÓI                

TEVÉKENYSÉGEK 

 

FEJLESZTÉSI                

FELADATOK,                

KÖVETELMÉNYEK 

  FOGALMAK 

 

AJÁNLÁSOK AZ ÓRA 

SZERVEZÉSÉHEZ 

KAPCSOLÓDÁSOK 

 

SZEMLÉLTETŐ        

ESZKÖZÖK 

 b/ kosárlabda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c/ labdarúgás                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d/ röplabda 

-labdavezetés, 

irányváltoztatás, megállás 

1-2 ütemben stb 

- megindulás, megállás, 

sarkazás fektetett dobás 

egy leütésből, védekező 

mozgás kar és lábmunkája 

elszakadás a védőtől 

- támadás és védekezés 

alapvető megoldásai 

 

 

 

 

-a labda továbbítása 

belsővel, külsővel álló és 

mozgó társhoz helyben és 

mozgás közben                 

- fejelés felugrással           

-cselezés: testcsel, rálépős 

csel                                    

-emberfogásos védekezés 

a kijelölt posztok szerint 

 

–általános és speciális 

képességfejlesztő 

gyakorlatok, zsinórlabda  

- a labda levegőben tartása               

- alkar és kosárérintés                   

- alsó egyenes nyitás 

- zsinórlabda   

- a labda levegőben tartása 

- játék egyszerűsített 

szabályokkal                         

- labdavezetés 

- átadások                         

- fektetett dobás                  

- emberfogásos védekezés  

- egyszerűsített szabályok 

- csapatszellem 

 

 

 

 

 

 

 

 

- labdavezetés                       

- fejelés 

- cselezés 

- emberfogásos 

- védekezés 

- ötletjáték 

- csapatszellem 

 

 

 

- alkar és kosárérintés        

- alsó és felső egyenes 

nyitás 

- nyitás-fogadás 

- oktatását úgy kell 

megoldani, hogy a 

tanulók minél előbb 

játszani tudjanak. 

- csapatszervezés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- kispályás játékban 

három sor kialakítása 

1-2-2, 2-2-1, 2-1-2 

alapfelállások 

 

- csapatszervezés 

 

 

 

 

- megfelelő előkészítés 

után a röplabdajáték 

viszonylag könnyen 

elsajátítható 

- csapatszervezés 

-fizika / gyorsaság, erő, 

állóképesség/               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- fizika / állóképesség, 

gyorsaság, erő/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- fizika, biológia 

- pszicho- fizikai állapot  

- kosárlabda, labda  

 - zsámoly, pad, 

kosárlabda palánk és 

gyűrű 

- megkülönböztető 

szalag vagy trikó 

 

 

 

 

 

 

 

 

tornaterem, 

sportudvar, 

kézilabdapálya, 

kézilabda kapu, 

football labda  

páronként egy . 

 

 

 

 

 -  röplabda pálya 

 -  röplabda háló                 

 -   labda 

 

 

 

Nagy Sándor: Tanári 

kézikönyv   

/Veszprém 1991/ 
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TARTALOM 

 

 

TANULÓI                

TEVÉKENYSÉGEK 

 

FEJLESZTÉSI 

FELADATOK, 

KÖVETELMÉNYEK                           

 FOGALMAK AJÁNLÁSOK AZ ÓRA 

SZERVEZÉSÉHEZ 

KAPCSOLÓDÁSOK 

 

SZEMLÉLTETŐ        

ESZKÖZÖK 

6. 

SZABADIDŐ- 

TERMÉSZET- 

BEN ŰZHETŐ  

SPORTOK 

 

 

 

 

 

 

7. 

ÖNVÉDELMI 

SPORTOK 

KÜZDŐ- 

JÁTÉKOK 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

9. 

FELMÉRÉSEK 

 

 

- a szabadban űzhető 

sportok, játékok 

szabályainak ismerete                 

 

 

 

 

 

 

 

- grundbirkózás           

 

 

-méta / népi játékok/ 

-tollas labda, asztalitenisz 

játékok szabályainak 

ismerete játékhelyzetben 

való alkalmazása                           

- téli sportok: szánkó, 

korcsolya                              

 

 

 

- fejlődjön 

küzdőképességük, a 

küzdőjátékok, önvédelmi 

sportok technikájának 

elsajátítása során 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- turisztika   

- téli sportok 

                         

 

   

 

 

 

 

 

- grundbirkózás, cselgáncs  

- cselgáncs: gurulások 

esések 

- grundbirkózás: kitolás, 

kiemelés, sérülés nélküli 

esés, zuhanás 

 

 

 

 

 

 

 

 - tanórán kívüli   

tevékenység   

 - feltétel a fegyelmezett 

csoport     

     

 

 

 

 

 

- csak szakképzett edző 

vezetésével 

/sérülésveszély/   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- csak azt mérjük fel a 

tanév elején és végén amit 

egész évben 

gyakoroltattunk                    

 

 

-természetismeret, 

biológia, egészségtan, 

történelem, honismeret, 

ének-zene.. 

 

 

 

 

 

 

-életvitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labdák, szánkó, 

korcsolya 

 

 

 

 

 

 

 

- szőnyeg 
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A tanulói teljesítmények ellenőrzésének, értékelésének módjai, fajtái 
/Elsősorban a tanuló önmagához viszonyított fejlődését kell értékelni./  

 

      -   a tanuló tanórai tevékenységének folyamatos megfigyelése, értékelése. 

- a tanuló tanórai magatartásának folyamatos megfigyelése, értékelése / felmentéskérés gyakorisága /.  

- a tanulói sportöltözet megfigyelése, meglétének, állapotának ellenőrzése / szereléshiány gyakorisága /.  

- a tanuló tantárgyhoz viszonyulásának folyamatos megfigyelése, értékelése. 

- motoros képességek felmérése. 

- témaköröket lezáró ellenőrzések / rendgyakorlatok, gimnasztika, futások, ugrások, dobások, torna, testnevelési és sportjátékok, valamint a 

kivitel, teljesítmény értékelése.   

Továbbá értékelhető: 

- a Katolikus Iskolák évi országos versenyén való részvétel / KIDS / , a regionális, valamint a szerzetes iskolák közötti versenyeken való 

részvétel 

-     Ökumenikus játékok stb. 

- kerületi, városi, megyei tömegsport rendezvényeken való részvétel 

- a sportversenyeken nyújtott teljesítmény 

- a sportversenyeken való közreműködés 

- sporttáborokban való részvétel 

 

Értékelés a tanév végén: 

 

A fenti szempontrendszerben szereplő szempontoknak megfelelően: 

- jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, 

- jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, 

- közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, 

- elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, 

-    elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el. 

 

A továbbhaladás feltételei 

A rendgyakorlatoknál törekvés a társakhoz igazodó, egyöntetű végrehajtásra. Néhány alapvető gimnasztikai gyakorlat végzése. Az atlétikai 

mozgások megközelítően helyes végrehajtása. A torna gyakorlatelemek összekötésének biztonsága. Labdajátékokban a csapattársakkal való 

együttműködésre törekvés. Küzdeni tudás, sportszerűség. 
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 8. évfolyam:  

 

Évi óraszám: 111 óra / 37 hét 

 

CÉLOK, FELADATOK 
 

Az előző évfolyamokon tanult rendgyakorlatok pontos és gyors végrehajtása, az utasítások fegyelmezett követése. 

Versenyek, mérkőzések szervezői és rendezői feladatainak ellátása. 

A sokoldalú előkészítésre és a prevencióra alkalmas gyakorlatok / részben / önálló végzése, az ismétlésszám és az intenzitás növelésével azok 

hatásfokainak növelése, az alapvető fizikai képességek önmagukhoz mért optimális fejlesztése. 

Az atlétikai mozgások helyes technikai végrehajtása, görcsös erőlködés nélküli vágtafutás, kitartó futás 10-12 percig, a futás távját fokozatosan 

növelve. 

Energikus elugrás, térnyerő légmunka az ugrásoknál. 

A hajításnál és a lökésnél a lendületszerzés és a hajítás harmonikus összekapcsolása. 

Tornában a talajon, a támasz és függőszereken a tanult mozgáselemekből összeállított gyakorlatok, valamint a lendületesen, biztonságos talajra 

érkezéssel végrehajtott támaszugrások végzése. Leányoknál a sportgimnasztikai gyakorlatoknak a ritmushoz igazodó mozgása. 

Labdajátékokban a legáltalánosabb támadási és védekezési megoldások ismeretének a birtokában a választott játék, játékok aktív és élményszerű 

játszása. 

Sportszerű küzdelem az oktatott sportág / önvédelmi, illetve küzdősport / szabályainak betartásával. 

Az előző évfolyamokon tanultakra építve: két úszásnemben teljesítményképes technika kialakítása. 

A szabadban végzett mozgásos tevékenységek körének bővítése, gyakorlása. 

A Katolikus Iskolák Országos Bajnokságán / KIDS / , a regionálisokon. 
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TEMATIKUS ÖSSZESÍTETT ÓRATERV 

 

 

 

TÉMAKÖRÖK 

1 Torna új ismereteket feldolgozó, ismétlő óra                                     27 óra 

2 Atlétika új ismereteket feldolgozó, ismétlő óra                                     27 óra 

3 Sportjáték        új ismereteket feldolgozó, ismétlő óra                                     29 óra 

 Szabadidős tevékenység új ismereteket feldolgozó, ismétlő óra                                     10 óra 

4 Önvédelem  8 óra 

5 Összefoglaló óra      őszi,  téli , tavaszi időszak végén  

10 óra 6 Ellenőrző óra  

 Összesen  111 óra 
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TARTALOM 

                                  

TANULÓI 

TEVÉKENYSÉGEK 

                                      

FEJLESZTÉSI               

FELADATOK,        

KÖVETELMÉNYEK 

  

 

  FOGALMAK                                           

 

AJÁNLÁS AZ ÓRA 

SZERVEZÉSHEZ                        

                                        

KAPCSOLÓDÁSOK 

                                      

SZEMLÉLTETŐ           

ESZKÖZÖK                  

 

1. 

REND 

GYAKORLATOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

GIMNASZTIKA 

 

-a testnevelésben 

alkalmazott és szükséges 

rendgyakorlatok teljes 

köre                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- az 1-7. évf.-on alaki 

képzésként tanultak tanórai 

alkalmazásai  futással 

egybekötve 

- foglalkoztatási formák 

öntevékeny átszervezése     

- csapatok alakítása              

- a játékrend, váltások 

önálló megszervezése 

- egyöntetű pontos gyors 

végrehajtás 

 

1. táras, kéziszer , egyszerű 

szergyakorlatok együttes és 

önálló végrehajtása           

2. határozott formájú 

együttes gimnasztika          

3.ismétlésszám intenzív 

növelése 

- tanári, tanulói irányítással 

- Gimnasztika kéziszerek 

felhasználásával 

- általános testtartást javító  

(gerinc, 

csípőmozgékonyságot 

növelő, talpboltozatot 

erőstő, valamint 

légzőgyakorlatok 

- törzserősítés minden 

formája 

 

- a vezényszavakhoz 

és utasításokhoz kötött 

mozgások 

- a szaknyelv 

alkalmazása ismerete 

 

 

 

 

 

 

 

1. kéziszer:  

       - 1-2 kg-os súlyzó 

       - labda 

       - tömött labda 

       - kötél 

       - karika 

       - tornabot 

2. társas gyakorlatok: 

      - húzások, tolások, 

emelések, hordások 

párokban 

3. szergyakorlatok: 

     - pad, bordásfal, 

zsámoly  

 

-a testnevelési óra     

- sportfoglalkozás 

- iskolai  

  ünnepélyek, 

- rendezvények,  

 -tanévnyitó- záró, 

- ballagási ünnepély 

- osztályfoglalkoztatás 

- szakkör 

 

 

 

- együttes gimnasztika 

      önállóan 

      tanári 

      tanulói 

irányítással 

-osztályfoglalkozás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1-2 kg-os súlyzó 

tömött labda, medicin 

labda, kötél, tornabot 
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3. 

ATLETIKA 

a/ futások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b/ szökdelések, ugrások 

futóiskola 

rajtolási technikák, 

rajtversenyek 

gyakorlása/rajttámla 

indítói feladatok 

időmérés 

fokozó futások /80-100 m/ 

vágtafutás 100 m / 

Iram-, és tartósfutások 

Váltófutások 

- aerob jellegű futások 

gyakorlása 

Cooper-teszt /12’/ 

pulzusmérés 

- speciális előkészítő és 

célgyakorlatok 

- fizikai teljesítőképesség 

fejlesztése 

 

- váltott lábú szökdelések 

- sorozatugrások 

-fel-, le és átugrások  

- távolugrás nekifutással 

lépő technikával 

- magasugrás átlépő 

technikával, kitekintés a 

flop technikára 

- ruganyosság, ritmusérzék, 

koordináció fejlesztése 

-elrugaszkodás, sodródás, 

talajérés összhangja 

- távol és magasugró 

versenyek 

 -  rajttechnika 

- álló és térdelőrajt 

-  a rajt         

ritmusa, dinamikája  

- fokozatos 

gyorsulás 

- lépéshossz 

növekedése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- szökdelő iskola 

- távol és magasugrás 

az atlétikában leírt 

fejlettebb technikával 

- távol: lépő technika 

- magas: átlépő és flop 

technika 

- elugrás, sodródás, 

talajfogás 

- gyakorló óra 

- differenciált 

foglalkoztatás, hibajavítás 

- a tanulók önmagukhoz 

viszonyított 

teljesítményének 

javítására irányuló 

kísérletek 

-versenyek 

- indítói feladatok 

- csoportfoglalkozás 

alkalmazása 

 

 

 

 

 

 

 

- folyamatos gyakorlás a 

jobb teljesítmény 

eléréséért 

- versengések, versenyek 

 

 

 

 

-Életvitel, Egészségtan, 

Fizika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- fizikai-mechanikai  

törvényszerűségek 

Technika 

- atlétikai pálya, 

váltóbot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - magasugró állvány, 

léc, ugródomb /laticel/ 

 - elugró deszka 

ugrógödör 

  

 

 

 



748 

                             

TARTALOM 

                                  

TANULÓI 

TEVÉKENYSÉGEK 

                                      

FEJLESZTÉSI               

FELADATOK,        

KÖVETELMÉNYEK 

 

 

 FOGALMAK                                  

 

AJÁNLÁSOK AZ 

ÓRA 

SZERVEZÉSHEZ                      

                                        

KAPCSOLÓDÁSOK 

                                      

SZEMLÉLTETŐ           

ESZKÖZÖK                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.TORNA  

c/ dobások (2 -3 kg-os) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a/ mászás 

 

b/ talajtorna, 

támaszhelyzetek, 

támaszgyakorlatok 

- az 5-6-7 évf .-on tanult 

technikai elemek 

magasabb szinten történő 

végrehajtása 

 

 

 

c/ támaszugrások 

- húzóerő, gyorserő, 

erőállókép. fejl. kisebb 

súlyokkal 

- izmok nyújtása lazítása 

- dobások, vetések, 

hajítások, lökések 

sportágnak és életkornak 

megfelelő eszközzel 

- tudják a dobásfajták erejét 

és ívét megválasztani 

- mászás függeszkedési 

kisérletek 

- esztétikus bemutatás 

- az előző évfolyamok 

követelményei 

 

 

 

 

 

 

 

- az ugródeszka 

használatához szükséges 

cél-, és rávezető 

gyakorlatok 

- az ugrásra jellemző 

légmunka kialakítása 

- második repülési ív 

- sorozatugrások hosszában 

és keresztbe állított 

szekrényen 

 - hajítás: 

csípőbefordítás 

- lökés lökőmozdulat 

         / súlygolyó/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- gurulóátfordulások 

előre, hátra, 

sorozatban is 

- repülő gurulóátford 

-fej és kézállás,abból 

gurulóátfordulás előre 

- kézenátford. oldalra 

- spec. előkészítő és 

célgyak.-ok 

- támaszelemek 

- lendületesség 

- folyamatosság 

felguggolás 

terpesz átugrás és 

keresztben- 

guggolóátugrás  

nagymacska(differenci

áltan) 

gurulóátford. 

szekrényen 

-fokozott biztonsági 

szempontok 

figyelembevételével 

kiscsoportos 

rendszerben puha 

kiegészítő szerekkel 

 

 

 

 

 

 

 

-  az oktatás és az 

időkihasználás 

szempontjából előnyös 

az együttes és a 

csoportonkénti 

foglalkoztatási forma 

 

 

 

-megfelelő előkészítés 

nélkül az ugrások 

sérülést okozhatnak 

-az atlétikai dobómozgások 

egy része alapot ad a többi 

sportág számára 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tánc és dráma, Fizika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- kis-, tömött, 

medicin labda 

 

 

Koltai Jenő: Az 

atlétika 

oktatása/TF:1974/ 

 

 

 

 

 

 

- talajszőnyeg, 

- zene 

 

- zenei motiválás 

 

 

 

 

 

3- 4-5 részes 

ugrószekrény 

(differenciáltan) 

 - ugródeszka 

 - talajszőnyeg 
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d/ gyűrű 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e/ pad (gerenda helyett) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f/ RSG / csak lányoknak/ 

 

 

 

 

g/ nemnek megfelelő 

mozgásstílus erősítése 

- előkészítő és rávezető 

gykorlatok bordásfalon, 

KTK-n 

- fordított testhelyzet 

megéreztetése, biztonságos 

végrehajtása 

- függéshelyzetek                   

- függésgyakorlatok 

- 3-4 elemből álló 

összefüggő gyakorlat 

 

- koordinációs képesség, 

egyensúlyérzék fejlesztése 

- a gerendabiztonság  

- járások előre- hátra -

oldalra, futólépések  

- az előző évf. anyaga 

továbbfejlesztve 

- mérlegállás 

- leugrás : függőleges 

repülés, biztonságos 

talajfogás 

 

-a sportgimnasztikában 

tanult elemek és azok 

kombinációi 

- koreografált torna 

- tánc, etűdrepertoár 

 

 

 

- alaplendület 

- lebegőfüggés 

- lefüggés 

- homorított leugrás 

 

 

 

 

 

 

 - járások 

- fordulatok 

- szökkenés 

- felugrások 

- leugrások 

 

 

 

 

 

 

 

- járások, szökkenések 

- fordulatok, forgások 

- kar és láblendítések 

- testsúlyáthelyezések 

- szökdelések, ugrások 

- törzshullám 

 

- csoportos foglalkoztatás 

- segítségadás, hibajavítás 

  egyénileg 

 

 

 

 

 

 

 

- csoportfoglalkozás 

- javítás egyénileg 

- alacsony gerenda 

- magasság növelése 

- segítségadás 

 

 

 

 

 

 

 

- egyéni és 

csoportfoglalkozások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ének-zene, életvitel 

 

 

 

 

 

 

- alacsony gyűrű 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vonal, pad, ferde 

pad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Szécsényiné dr. 

Fekete Irén: Mozgás, 

szépség, harmónia 
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5. 

TESTNEVELÉSI 

ÉS SPORT 

JÁTÉKOK 

- a játékhelyzetekhez való 

alkalmazkodás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a/ kosárlabda 

- a labdás ügyesség és 

koordináció fejleztése 

- a kosárlabda, labdarúgás, 

röplabda 

mozgásformáinak, 

taktikáinak tanulása, 

alkalmazása a 

versenyszabályoknak 

megfelelően 

- motorikus képességek 

fejlesztése 

-a választott  sportjáték 

elemeinek gazdagítása, a 

főbb támadási és 

védekezési megoldások 

elsajátítása 

 

- speciálisan előkészítő, a 

labdás ügyességet fejlesztő 

feladatok, játékok 

pl. kiszorító, fogyasztó, 

zsámolylabda, zsinórlabda, 

pontszerző fogó stb. 

- kétoldaliság erősítése 

 

 

-a kosárlabda technikai 

elemeinek gyakorlása, 

magasabb szinten való 

végrehajtása 

-házibajnokság szervezése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rövid, hosszúindulás 

- labdavezetés bal, 

jobb kézzel, 

irányváltoztatással 

- megállás, sarkazás 

- átadások 

- kosárradobások 

helyből, mozgás 

közben, 

1. ziccer, 

2. büntető, 

3. tempó    kísérletei 

- emberfogás és 

területvédelem 

-taktika 

 

 

 

 

-csapatalakítás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Játsszanak sokat és korán 

Csapatszervezés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-fizika, egészségtan 

- pszichikai tényezők 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - kosárlabdapálya és 

palánk /gyűrű/ 

 - kosárlabda : 

páronként  egy a 

gyakorláshoz 

 

- megkülönböztető 

trikó, szalag 
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b/ labdarúgás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c/ röplabda 

 

 

- a labdarúgás alapjainak 

további bővítése, magasabb  

szinten való végrehajtása 

- kispályás terem-, félpályás  

játék 

alapfelállások: 

- ötletjáték, 

-csapatszellem, 

 

 

 

 

-tudjanak a tanulók 

folyamatosan adogatni, a 

labdát levegőben tartani, az 

ellenfél térfelére juttatni 

- játék a röplabda 

egyszerűsített szabályaival 

 

 

- a labda vezetése, 

átvétele, továbbítása 

belsővel, külsővel álló 

és mozgó társhoz 

- fejelés előre, oldalra 

-cselezés: elhúzások, 

test-, és rálépős csel 

- kapura lövések 

mindkét lábbal 

 

 

 

 

 

- nyitástechnika 

csiszolása 

- alkar és kosárérintés 

- kar és lábmunka 

összehangolása 

- feladás előre, oldalra 

- leütés, ejtés 

- védekezés, sáncolás,  

 

 

 - kispályás játék 

 - három sor kialakítása 

 

- csapatalakítás, csoportos 

foglalkoztatás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3:3, 4:4 – es felállás 

-sokat és korán játszatni a 

tanulókat                            

- vigyázni kell: ne váljon 

unalmassá az oktatás 

 

 

- Fizika: gyorsaság, erő, 

állóképesség. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizika  

Életvitel : kedvelt 

szabadidős 

sporttevékenység   

-              

 

 

- tornaterem,     

- sportudvar 

- kézilabdapálya 

- futball labda: 

páronként egy 

 

 

 

 

 

 

 

 

röplabdapálya, háló, 

páronként legalább 

egy röplabda a 

gyakorláshoz            

 

Nagy Sándor: Tanári 

kézikönyv /1991/        

Porubszky László:      

Röplabda / 1974 TF/ 
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6. 

SZABADIDŐS 

SPORT 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ÖNVÉDELMI  

SPORTOK 

KÜZDŐJÁTÉKOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cselgáncs, 

grundbirkózás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- a szabadban űzhető 

sportok, játékok 

szabályainak ismerete, 

önállóan történő 

szervezése, alkalmazása 

- legyen a tanulóknak 

igényük a rendszeres 

testmozgásra 

- futással, dobással, ütéssel 

kombinált  játékok 

- tollaslabda, asztalitenisz, 

méta 

 

- küzdőképesség fejlesztése 

az önvdelmi sportok 

technikájának elsajátítása 

során 

 

 

 

 

- téli sportok                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.judó: gurulások, 

esésesek 

2 grundbirkózás: pl. a  

kitolás, kiemelés 

 

-az iskola lehetőségei 

szerint                               

- tanórán kívüli 

tevékenység, nagy 

fegyelmet igényel 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ismerjenek legalább egy 

önvédelmi sportot 

-CSAK MEGFELELŐEN 

KÉPZETT 

SZAKEMBEREK 

IRÁNYÍTÁSÁVAL! 

- a baleset és 

sérülésveszély elkerülése 

érdekében 

 

 

Lendvai Rezső:    

Elsősegélynyújtás 

Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mindazon eszközök 

amelyek az adott 

sportág űzéséhez 

szükségesek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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8.  

FELMÉRÉSEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rendszeres 

tevékenységek 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cooper teszt / az előző 

évfolyamokban alkalmazott 

felmérési gyakorlat/ 

 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

- csak azt mérjünk fel 

amit folyamatosan 

gyakoroltattunk 

 

- felméréseket a tanév 

elején és végén végezzünk 

Fizikai felmérések: 

motorikus és aerob 

(cooper)  

- állóképesség felmérése 

- medicinlabda lökés-

dobás 

- helyből távolugrás 

- karhajlítás- nyújtás 

- felülés 

- törzsemelés 
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Javasolt szakirodalom az általános iskolák részére 

Nagy Sándor: Tanári Kézikönyv 1991.Veszprém 

dr. Igói László: Alternatív Testnevelés Tanterv 1991 OTSH,  

Kerezsi E: Torna I-II-III, és a Testnevelési Egyetem által használt sportági szakkönyvek 

Páder János: Kosárlabda  /TF/,  

Porubszky László: Röplabda /TF/, Kovács László- Fekete Béla: Kézilabda /TF/, 

Szécsényiné dr.Fekete Irén: Szépség, harmónia /TF/ 

Lisa Lobriger Brugger: 100 bemelegítő játék és gyakorlat 

Hartyáni  Zsolt: Kosárlabda mindenkinek 

Nagy Ernő: Küzdősportok az iskolai testnevelésben 

Lendvai Rezső: Elsősegélynyújtás / Máltai Szeretet Szolgálat/, Dr. Somhegyi Annamária: Tartáskorrekció /Magyar Gerincgyógyászati Társaság 

1996/, Bejekné Förstner Klára: Speciálisan előkészítő és célgyakorlatok /TF/ 

 

 

 

A tanulói teljesítmények ellenőrzésének, értékelésének módjai, fajtái: 

 

- a tanuló tanórai magatartásának folyamatos megfigyelése és értékelése, / felmentéskérés gyakorisága / 

- a tanulói sportöltözet megfigyelése, meglétének, állapotának ellenőrzése  / szereléshiány gyakorisága / 

- a tanuló tantárgyhoz viszonyulásának folyamatos megfigyelése, értékelése 

- motoros képességek felmérése 

- témaköröket lezáró ellenőrzések / rendgyakorlatok, gimnasztika, futások, dobások, ugrások, torna, testnevelési és sportjátékok, kivitel, 

teljesítmény/ 

 

    Továbbá értékelhető: 

      - A Katolikus Iskolák évente megrendezett Országos Bajnokságán való részvétel / KIDS / a szerzetes iskolák közötti bajnokságok 

       - az iskolai, kerületi, városi, területi, megyei országos tömegsport rendezvényeken való részvétel 

       - a sportversenyeken nyújtott teljesítmény 

       - a sportversenyeken való közreműködés 

       - sporttáborokban való részvétel 

 

Értékelés a tanév végén: 
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A fenti szempontrendszerben szereplő szempontoknak megfelelően: 

- jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, 

- jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, 

- közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, 

- elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, 

-    elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el. 

 

 

A továbbhaladás feltételei: 

 

Rendgyakorlatoknál a kapott utasítások fegyelmezett végrehajtása. A sokoldalú és prevenciós gyakorlatok hatásainak, életkoruknak megfelelő 

ismerete és azok helyes végrehajtása. Az atlétikai mozgások összerendezett, önmagukhoz mérten javuló eredményességű bemutatása. A 

tornagyakorlatok biztonságos végzése, a helyes testtartásra való törekvés. Alapvető labdakezelési ismeretek birtoklása, a játékhelyzetekhez való 

alkalmazkodás. Önvédelem, sportszerű küzdeni tudás.  

 

 


