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Pedagógiai célok: 

• alapvető cél a testmozgás megszerettetése 

• a tanulók elemi mozgáskultúrájának fejlesztése 

• mozgás-összerendezettségük javítása 

• a mozgásos sikerélmények biztosításával a tanulók önismeretének fejlesztése, 

önbizalmuk növelése 

• fizikai állapotuk javítása, teherbíró képességük növelése (erő, ügyesség, gyorsaság, 

állóképesség terén) 

• társaikkal való együttműködés fejlesztése 

• szolgálja az egészségvédelmet 

• meglévő tapasztalataik, ismereteik alkalmazása a játékok során 

 

Érintett tanulók: 

       Az 1-4. évfolyam összes (125) tanulója.  

1. o.  -  26 fő 

2. a   -  18 fő 

2. b   -  17 fő 

3. a   -  19 fő 

3. b   -  21 fő 

4. o.  -  24 fő 

 

Tantárgyi integráció: 

 Anyanyelvi kommunikáció fejlesztése: 

• A megfelelő szókincs, nyelvhelyesség, a közölt feladatoknál a 

szövegértés. 

 

 Matematikai kompetencia fejlesztése: 

• Számok, mértékek, távolságok és struktúrák ismerete. 

• Ok-okozati összefüggések felismerése, megértése, sorozatok 

értelmezés.(pl.: tornasor) 



• Megfigyelő, elemző, összehasonlító képesség fejlesztése. 

 

 Természettudományi kompetencia: 

• Természeti értékek védelme, megőrzése. 

• Térbeli tájékozódó képesség fejlesztése. 

  

 Szociális kompetenciák fejlesztése: 

• A társakkal való együttműködés, feladatvállalás. 

• Megértsék és elfogadják az alapvető magatartási és játékszabályokat, 

megtanuljanak alkalmazkodni csoportjuk normáihoz. 

• Megfelelő kezdeményező készséggel rendelkezzenek. 

 

 Testnevelés kompetencia: 

• A játékos versenyek adta mozgás örömteli élménye, fejleszti a tanulók 

mozgásos-cselekvés biztonságát, alapvető mozgás és feladatmegoldó 

képességeiket. 

• Megtanulják értékelni mások spotteljesítményét. 

• A tanulók kedvező erkölcsi, akarati tulajdonságainak formálása, belső 

kontrolljuk megerősítése. 

• A testtartási hibák megelőzése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Forgatókönyv 

2014. október 3. 

péntek 

 

1.osztály, 2.a, 2.b 

 

1. és 2. óra órarend szerint 

1000  túra a siójuti játszótérre  

  A lebonyolításért felelős: Lelkesné Szűcs Csilla 

 

1040  kültéri mozgásos játékok: 

1.osztály:    2. osztályok: 

  Gyertek haza ludaim   Kidobók 

  Színcápa    Fogójátékok 

  Szabad játék    Szabad játék 

A játékokért felelősök: Verhásné Hajmási Judit 

                                          Sulyokné Maczák Márta 

                  Formódiné Babics Éva 

 Fényképezés: Megyeri Nikoletta 

  Felügyelnek: osztályfőnökök, tanítók 

 

1130  Indulás vissza az iskolába. Ha a meccsek még nem fejeződtek be, lehet 

szurkolni. 

 



1230  Közös pizza evészet az osztályokban. Minden gyermeknek egy fél pizza és egy 

kis dobozos üdítő jut. 

 

1330  Futás – Rákóczi kör 

Felelősök: Tóthné Varga Krisztina, DÖK választott tanulói 

3.a, 3.b, 4. osztály 

 

1.  és 2. óra órarend szerint 

1000  Futás – Rákóczi kör 

  A lebonyolításért felelős: Tóthné Varga Krisztina 

  Felügyelnek: osztályfőnökök, tanítók  

1020  Fiú focibajnokság az udvari sportpályán 

• 6 csapat (5+1 fő, csere lehetséges) 

• az első kör kieséses, majd a bennmaradt 3 csapat körmérkőzést játszik 

A bíró: Talabér Levente 7.o. tanuló 

A lebonyolításért felelős: Tóthné Varga Krisztina 

Felügyelnek: osztályfőnökök, tanítók 

Fényképez: Birtalan Erna 

 

  Leány méta bajnokság a tornateremben 

• 3 csapat (10 fő, csere lehetséges) 

• pontozásos lebonyolítás 

• körmérkőzést játsszanak egymással 

A mérkőzések menetrendje: 

1000-1010 4.o. – 3.a 

1010-1020 3.a – 4.o. 

1025-1035 4.o. – 3.b 

1035-1045 3.b – 4.o. 

1050-1100 3.a – 3.b 



1100-1110 3.b – 3.a 

1130-1200 Eredményhirdetés 

 

  A lebonyolításért felelős: Nádainé Ivanics Andrea 

  Felügyelnek: osztályfőnökök, tanítók 

  Fényképez: Bertáné Várai Ildikó 

1230  Közös pizza evészet a saját osztálytermekben. Minden gyermeknek egy fél 

pizza, egy kis dobozos üdítő és egy szelet csoki jut. 

 

1330   Futás – Rákóczi-kör 

  Felelősök: Tóthné Varga Krisztina 

         DÖK választott tanulói 

 

1400  A nap értékelése, eredményhirdetés, oklevelek átadása. 

• közösen az egész alsó tagozat 

• az igazgató néni értékel és átadja az emléklapokat, okleveleket 

1430  - 1530 Mozgásos játékok, a nap zárása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Osztályfőnökök feladatai: 

 

Előzetes feladataik:  

 

Üzenő füzetekbe beíratni:  -  a sportnap napirendjét 

                                                                  -  sportos öltözetben jöjjenek a gyerekek 

                                                            - tízórait, uzsonnát, innivalót hozzanak magukkal 

 Az étkezés lemondása. 

      Papírtálcát próbáljanak szerezni. 

 2 gumilabdát vigyenek osztályonként magukkal a túrára. (1. és 2. osztályok) 

 Csapatok alakítása a méta és a foci bajnokságra. (3. és 4. osztályok) 

 

Sportnapi feladatok: 

 

Osztályuk felügyelete és elkísérése a versenyek helyszínére. 

A jelenléti ívek aláíratása. 

Ebédeltetés a megadott időben. 

Tantermük rendbetétele a sportnap végén. 

 

 

 



Feladatok személyenként 

 

 

Kozmáné Kovásznai Mária: 

• a sportnap értékelése 

• emléklapok átadása minden résztvevő osztálynak 

• a méta és a foci bajnokság eredményhirdetése, oklevelek átadása 

 

 

Bogdánné Kovács Mária: 

• projektmenedzser 

• pizza, kis dobozos üdítők, csoki megrendelése 

• számlák átvétele, átutalásának felelőse 

• átveszi a pizzákat a futártól, segít az osztályonkénti elosztásában 

 

Verhásné Hajmási Judit: 

• osztályfőnöki feladatok ellátása 

• vigyáz a gyermekekre 

• kiosztja a gyermekeknek a csokit, az üdítőt és a pizzát 

 

Lelkesné Szücs Csilla: 

• a Spotnapért felelős team vezetője 

• a nap programjának megtervezése, szervezése, lebonyolítása 

• egyeztet a projektmenedzserrel és a kollégákkal 

• a nap programtervének összeállítása, beszámoló készítése 

• 1. osztályosok szabadtéri játékainak lebonyolítása („Gyertek haza ludaim”…stb.) 

• felügyelet, túravezetés 

• oklevelek, emléklapok elkészíttetése 

 



Formódiné Babics Éva: 

• osztályfőnöki feladatok ellátása 

• vigyáz a gyermekekre 

• kiosztja a csokit, az üdítőt, pizzát 

• 2.b osztályosok szabadtéri játékainak lebonyolítása („Hátsó pár előre fuss”…stb.) 

 

Megyeri Nikoletta: 

• vigyáz a gyermekekre 

• túravezetés, fogójátékok 

• fényképezés 

• segít a csoki, üdítő, pizza kiosztásában 

 

Batizné Cseh Mária: 

• osztályfőnöki feladatok ellátása 

• túravezetés, játszótéri játékok 

• vigyáz a gyermekekre 

• kiosztja a csokit, üdítőt, pizzát 

Sulyokné Maczák Márta: 

• vigyáz a gyermekekre 

• 2. b osztály mozgásos játékainak lebonyolítása („Kidobó; Halászás”…stb.) 

• fényképezés 

• segít a csoki, üdítő, pizza kiosztásában 

 

Lékáné Lehoczki Alice: 

• osztályfőnöki feladatok ellátása 

• vigyáz a gyermekekre 

• osztálya méta csapatát időben a tornaterembe kíséri 

• kiosztja a csokit, üdítőt, pizzát 

 



Birtalan Erna: 

• vigyáz a gyermekekre 

• osztálya foci csapatát időben az udvari sportpályára kíséri 

• fényképezés 

• átveszi a pizzákat a futártól, segít az osztályonkénti elosztásában 

• segít kiosztani a csokit, üdítőt, pizzát 

 

Babics Valéria: 

• osztályfőnöki feladatok ellátása 

• vigyáz a gyermekekre 

• osztálya méta csapatát időben a tornaterembe kíséri 

• kiosztja a csokit, üdítőt, pizzát 

 

Fodor Janka: 

• vigyáz a gyermekekre 

• osztálya foci csapatát időben az udvari sportpályára kíséri 

• átveszi a pizzákat a futártól, segít az osztályonkénti elosztásában 

• segít kiosztani a csokit, üdítőt, pizzát 

 

 

Nádainé Ivanics Andrea: 

• osztályfőnöki feladatok ellátása 

• felügyel osztálya méta csapatára 

• kiosztja a csokit, üdítőt, pizzát 

• a Sportnapért felelős team tagja 

• megtervezi és lebonyolítja a méta bajnokságot  

• feliratok, plakátok, eredményjelző kiírás készítése, kiragasztása 

• a tornaterem berendezése a méta játékhoz 

• részt vesz a programterv és a beszámoló elkészítésében 



 

Tóthné Varga Krisztina: 

• vigyáz a gyermekekre 

• felügyel osztálya foci csapatára 

• segít kiosztani a csokit, üdítőt, pizzát 

• a Rákóczi-körön a futás megszervezése, lebonyolítása, felügyelete  

• megszervezi a foci bajnokságot 

• felkéri bírónak Talabér Levente 7. osztályos tanulót 

• átveszi a pizzákat a futártól, segít az osztályonkénti elosztásában 

 

Bertáné Várai Ildikó: 

• segít a méta bajnokság lebonyolításában 

• fényképez 

• átveszi a pizzákat a futártól, segít az osztályonkénti elosztásában 

• a Sportnapért felelős team tagja 

• jelenléti ívek összeállítása, kinyomtatása, begyűjtése 

• részt vesz a programterv és a beszámoló elkészítésében 
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Balatonszabadi, 2014. október 10.                                            Készítették:  Lelkesné Szücs Csilla 

                                                                                                                                Nádainé Ivanics Andrea 

                                                                                      Tóthné Varga Krisztina 

                                                                                                                                 Bertáné Várai Ildikó 

                                                                                                                                    



Pedagógiai célok megvalósulása és a tantárgyi integráció teljesülése 

 

 A jól megtervezett és kiválóan lebonyolított programjaink 

maradéktalanul teljesítették célkitűzéseinket mind a pedagógiai célok, mind a 

tantárgyi integráció tekintetében.  

A sportversenyek során fejlesztettük tanulóink sokoldalú 

mozgásismereteit, koordinációs képességeit, ügyességét és koordinációs 

gyorsaságát, a koordinált együttes tevékenységét, futó- és dobókészségét. A 

játék sikerélmények biztosításával fejlesztette a tanulók önismeretét. 

 A mozgásos játékok a személyiségfejlesztés egyik legfontosabb eszközei. 

Az elsajátítás, a teljesítmény, a kollektív siker és a tevékenység öröme tanulási, 

játék- és sportolási élményeket is nyújtott. A gyalogtúra és a futás pedig 

szolgálta a tanulók egészségvédelmét, növelte teherbíró képességüket (erő, 

ügyesség, gyorsaság, állóképesség terén), fizikai állapotukat javította. 

A gyermekek értékes személyiségvonásai fejlődtek: a félelem leküzdése, 

a szabályok betartása, összpontosítás, céltartás, a nehézségek leküzdése, 

empátia, kudarctűrés. Segítette a kreatív gondolkodást és az önmegvalósítást. 

A csapattársak és az ellenfél teljesítményének, eredményeinek tiszteletére 

tanított.  

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése a játékok ismertetése során: a 

játékszabályok megértéséhez és betartásához szükséges megfelelő szókincs és 

szövegértés fontossága. 

A matematikai kompetencia fejlesztése: a számok, mértékek, távolságok 

ismerete, megbecsülése, ok-okozati összefüggések felismerése, összehasonlító 

képesség fejlesztése. 

A természettudományos kompetencia fejlesztése a gyalogtúra során 

történt: a tanítók felhívták a tanulók figyelmét természeti értékeink védelmére, 

megőrzésére; a térbeli tájékozódó képességük fejlődött. 

Ez a nap élményekben gazdag volt minden tanulónk számára. Az 

egészséges életmód szemléletének kialakítását, megszerettetését már 

kisgyermekkorban tanácsos elkezdeni. Reméljük, hogy tettünk egy lépést ennek 

érdekében és gyermekeink életében a rendszeres testmozgás, a mozgásban 

gazdag életmód életük részévé fog válni. 



A méta verseny 

Előzetes feladatok 

A csapatok elméleti felkészülése, szervezés: 

-  A szabályok átismétlése a tanítók segítségével. 

- Vezető és név választása, majd közösen stratégia kidolgozása az 

eredményes játékhoz. 

- A játékszabályból adódó konkrét feladatok elosztása a játékosok között, 

mindenkinek képességei alapján kell megfelelő helyet és feladatot kapni 

a játékban. 

Edzés: 

- A versenyre való edzőmérkőzések megtartása, ezek időpontjainak 

kijelölése és lebonyolítása felnőtt segítségével. 

A játék menete: 

Cél: Az egyik csapat tagjainak az ellenfélhez képest több pontot 

elérni. 

Pontszerzés: A dobó játékos, miután eldobta a labdát, a zsámolyok 

mindegyikét érintve visszafut a kiindulási helyére, a csapata sorának 

végére. A dobó addig futhat a zsámolyokon keresztül, amíg a kapó 

játékos nem birtokolja a labdát. A dobó, ha úgy gondolja, hogy nem 

ér be a következő zsámolyra, mielőtt a kapó birtokolná a labdát, 

akkor az adott zsámolyon tartózkodhat korlátlan ideig. Legközelebb 

csak akkor futhat, ha az aktuális dobó eldobta a labdát, de a kapó 

még nem birtokolja a labdát. 

A kapóra vonatkozó szabályok: A kapónak a labdát kezéből 

határozottan le kell tenni a zsámolyra, a labda nem gurulhat le 

onnan:"Stop!". A dobóhely egy zsámoly. A kapó játékosnak ezen a 

ponton kell állnia. A dobás pillanatában is ezen a területen kell állnia. 

A kapó a labdát csak saját csapattársai kezéből szerezheti meg. Ha a 

kapó játékoshoz az eldobás után úgy kerül vissza a labda, hogy az 



nem ért közben földet úgy, az aktuálisan dobó játékos kiesett az 

adott körből, a sor végére áll. 

A dobóra vonatkozó szabályok: A dobó csak akkor dobhat, amikor 

csapatának minden a pályán lévő tagja az állomásokon tartózkodik. A 

dobó és az állomásokon tartózkodó csapattársai, csak akkor léphet a 

következő állomásra, ha az aktuálisan dobó játékos eldobta a labdát. 

A dobók addig mozoghatnak az állomások között, amíg – a fentiekben 

említett – labdabirtoklás meg nem valósul.  

A dobás szabályai: A sorban első tanuló eldobja a labdát a pálya 

területén belülre, majd fut az első …  és további állomások felé. 

 Az dobók mozgása az állomásokon: A dobók az állomásokon sorban, 

minden egyes zsámolyt érintve, csak az óramutató járásával 

ellentétes irányban haladhatnak. Ha az előbbi mondat bármely 

állítása nem teljesül, akkor a játékos nem kap pontot az adott körben. 

Akkor sem kap pontot, ha két állomás között (a következő állomást 

még nem érintette) tartózkodik, amikor a labda visszakerül a 

kapóhoz. Ez azt jelenti, hogy visszakerül a többi dobótársa közé, és 

nem számít pontnak a beérése. A kapó csapat tagjai nem 

akadályoztathatják az állomások közötti mozgást. Ha mégis, akkor a 

bíró az akadályoztató játékos kizárását javasolhatja.  

A bírákra vonatkozó szabályok: A mérkőzéseket két bíró vezeti. Az 

egyik bíró feladata az állomásokon való mozgás szabályosságának 

figyelése. A másik bíró feladata a labda útjának figyelése. A bírák 

egymástól függetlenül munkálkodnak, de adott esetben 

konzultálhatnak is.  

EREDMÉNY 

MÉTA 4.o. 3.a 3.b össz.pont helyezés 

4.o xxx 47 55 102  II. 

3.a 64 xxx 18  82 III. 

3.b 64 57 xxx 121  I. 
 



A 3.a  3.b és a  4. osztályokból  1-1 leány csapat alakult. Összesen 3 
csapat versenyzett.  

 

 

Kispályás labdarúgó verseny 

 
Résztvevő csapatok: 

5 + 1 fő (cserével) 

 

1. csapat    Sakálok       (3.a) 

2. csapat   Aranylabda (3.a) 

3. csapat   Vagányok    (3.b) 

4. csapat   Szabadi Rémek (3.b) 

5. csapat   Barcelona    (4. o.) 

6. csapat    Real Madrid (4. o.) 

 

Az első körben kiesésre, az évfolyamok csapatai játszottak egymással, 
majd a győztesek mérkőztek meg a dobogós helyekért. 

A program végén mindencsapat oklevelet kapott. 

 

Végeredmény: 

    I.  Barcelona 

                            II.  Sakálok 

                           III.  Szabadi Rémek 

 


