MUNKATERV
2021-2022
TATAY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA
BADACSONYTOMAJ

1

A nyári időszakban elvégzett feladatok:

 Sikeres táborozási program: alsós, kézműves, nyári napközi
 Tankönyvek megérkeztek, kiosztásra kerültek
 Az épület fertőtlenítése, takarítás megtörtént
 Tantárgyfelosztás megtörtént
 Órarend elkészült

I. 20/2021. (VI. 08.) EMMI rendelet
a 2021/2022. tanév rendjéről
A tanév, a tanítási év
2. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év
keretei között kell megszervezni.
(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2021/2022. tanévben a tanítási év első
tanítási napja 2021. szeptember 1. (szerda) és utolsó tanítási napja 2022. június 15. (szerda).
A tanítási napok száma – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – száznyolcvanegy nap. A
nappali

oktatás

munkarendje

szerint

működő

szakgimnáziumban

százhetvenkilenc,

gimnáziumban és szakiskolában száznyolcvan nap a tanítási napok száma.
4. § (1) A tanítási év első féléve 2022. január 21-ig tart. Az iskolák 2022. január 28-ig
értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi
eredményekről.
(2) Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak
nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését,
hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet
tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.
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Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok
5. § A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében
meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában, a fejlesztő nevelés-oktatást végző
iskolában és az alapfokú művészeti iskolában hat, a nappali oktatás munkarendje szerint
működő gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában és készségfejlesztő iskolában hét,
a szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel,
amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének
kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap
kizárólag pályaorientációs célra használható fel.
6. § (1) Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni
első tanítási nap 2021. november 2. (kedd)
(2) A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első
tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).
(3) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni
első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).
(4) Az iskola az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett - a tanítási év kezdő
és befejező napjának változatlanul hagyásával - más időpontban is adhat a tanulóknak
szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha - az Nkt. 30. § (2) és
(3) bekezdésében meghatározottak megtartásával - a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal
ehhez a szükséges feltételeket megteremti.
(6) Az (1)-(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az
iskolának - szükség esetén - gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet
megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.
Az általános iskolai beiratkozás
7. § Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat
2022. április 21-22-én kell beíratni.
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A témahetek megszervezése
10. § (1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri
rendelet) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témahetek időpontjai:
a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7-11. között,
b) Digitális Témahét 2022. április 4 -8. között,
c) Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25-29. között,
d) Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap 2021.
szeptember 24. (Magyar Diáksport Napja).
(2) A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a
témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával
összefüggő

tanítási

órákat,

valamint

egyéb

foglalkozásokat

a témahét

keretében

megszervezheti.
Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése
11. § (1) A tanév során az alábbi három országos mérési program lebonyolítására kerül sor:
a) az Nkt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és
természettudományi kompetenciáit vizsgáló mérés a 6., a 8. és a 10. évfolyamon, a
miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésének figyelembevételével;
b) a miniszteri rendelet 135. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató
általános iskolában a célnyelvi mérés, amely a hatodik évfolyamon a Közös Európai
Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti A2 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER
szerinti B1 szintű nyelvtudást méri;
c) a b) pontban foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az
angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében az idegen nyelvi mérés,
amely a hatodik évfolyamon a KER szerinti A1 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER
szerinti A2 szintű nyelvtudást méri.
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(2) A méréseken az egyes érintett tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló számára
az egyik mérési napon az (1) bekezdés a) pontjában szereplő mérések közül a szövegértés és
a matematika mérést, a másik mérési napon a természettudományi mérést és az idegen nyelvi
kell lebonyolítani.
(3) A méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint,
a) a 6. évfolyamon 2022. május 18–31.
b) a 8. évfolyamon 2022. május 4–17.
c) a 10. évfolyamon 2022. április 20. – május 3.
közötti időszakban kell lebonyolítaniuk. Az adott tanuló számára a két mérési nap sorrendje
nem kötött, azt – a helyi sajátosságoknak megfelelően – az intézmény vezetője határozza meg.
(4) A méréseket a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az
iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott mérések előkészítéséhez szükséges, a Hivatal által
meghatározott adatokat az iskolák a Hivatal részére 2022. március 11-ig küldik meg, a
Hivatal által meghatározott módon.
(6) Azok az iskolák, amelyekben a matematika tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén
oktatják, az

(5)

bekezdésben szereplő adatszolgáltatás során egyénenként jelzik, hogy

melyek azok a tanulók, akik számára a matematika mérőeszközt a Hivatal a nemzetiség
nyelvén biztosítsa. Ezek a tanulók a matematika mérést a nemzetiség nyelvén teljesítik.
(7) A Hivatal a mérési eredmények alapján az (1) bekezdésben szereplő mérésekről
a) 2023. február 28-ig intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, és azokat a
honlapján nyilvánosságra hozza; M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 105. szám 4565
b) 2023. február 28-ig tanulói szintű elemzéseket készít, és azokat a honlapján az Nkt. 80. §
(3) bekezdésében szereplő mérési azonosító felhasználásával honlapján hozzáférhetővé teszi;
c) 2023. március 31-ig országos elemzést készít, és megküldi az oktatásért felelős
miniszternek.
(8) A Hivatal az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott mérések intézményi szintű,
az adott nyelvi szint teljesítéséről szóló összesített adatait 2022. június 30-ig a honlapján
nyilvánosságra hozza.
(9) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok
csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében
az általános iskolák 2021. október 15-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét,

5

akiknél az

óvodai jelzések vagy a

tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az

alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért
a pedagógus indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a
Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az általános iskolák 2021. november
5-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát.
Az

e

bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az általános iskoláknak a kiválasztott

tanulókkal 2021. december 10-ig kell elvégezniük.
(10) Az

általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a

nyolcadik évfolyamos tanulóik számára – a felnőttoktatásban tanulók kivételével – 2021.
szeptember 20. és 2021. október 11. között megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése
alapján a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által elkészített –
és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett – digitális
mérő- és támogatóeszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával.
(11) A 2021/2022. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019.
évi LXXX. törvény 35. § (5) bekezdése alapján országos mérés, értékelés keretében a
tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskolák – az 1–4. évfolyamon,
valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban
részt vevő tanulók esetében megszervezik. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2022.
június 15-ig feltöltik a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe.
12. § (1) 2021. október 1. és 2022. május 31. között országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés
keretében meg kell vizsgálni a miniszteri rendelet 80. § (4) bekezdése szerinti fenntartói
intézkedési tervben foglaltak végrehajtását és dokumentálását.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült
jelentést a Hivatal 2022. augusztus 31-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére.
(3) 2022. január 3. és 2022. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell
vizsgálni a Hivatal által kiválasztott nevelési-oktatási intézményekben az egyéni
munkarenddel

rendelkező

tanulók

osztályozóvizsga-kötelezettségének

teljesítését

és

dokumentálását.
(4) A (3) bekezdés szerinti ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést
a Hivatal 2022. június 30-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére.
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II.

Helyzetelemzés, személyi és tárgyi feltételek

Személyi feltételek:
NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT VÉGZŐ KÖZALKALMAZOTTAK:
-igazgató

1 fő

-igazgató-helyettes

1 fő

-tanító

6 fő

-tanár

6 fő

- gyógypedagógiai asszisztens

1 fő

----------------------------------------------------------------------------összesen:

15 fő

EGYÉB MUNKAKÖRBEN DOLGOZÓK KÖZALKALMAZOTTAK:
-iskolatitkár

1 fő

-takarítónő

2 fő

-fűtő, karbantartó

1 fő

-portás, takarítónő

1 fő
összesen: 5 fő

AZ ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI LÉTSZÁMA:

20 fő

A fenntartó által engedélyezett létszám: 20 fő
ÁTTANÍTÓ:
Szabó Csaba (néptánc)
Vass Szabina (matematika)
Sárosi Csilla (informatika)
ÓRAADÓ:
Pálmai-Sztanyek Tímea (fizika)
NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ MUNKATÁRSAK:

-gyógytestnevelő

tankerület által szervezett 1 óra Kamondi Szilvia

-logopédus, gyógypedagógus Töreky-Keller Éva, Pákay Andrea
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A tanulókra vonatkozó legfontosabb adatok:
Létszámadatok:
SNI
Évfolyam
/ osztály

BTM Ebből

Létszám

2

Számított

főnek

létszám

megjegyzés

számít
1.

16

1

16

évfolyam
2.

19

évfolyam

1 magánt

3.

18

évfolyam

1 magánt

4.

19

évfolyam

2 magánt

Alsó

75

1

1

1

20

1

1

1

19

1

2

4

19

2

78

összesen
Átlag

18,75

5.

13

4

1

4

17

6.

21

5

2

5

26

évfolyam

1 magánt

7.

17

2

3

2

19

20

2

1

2

22

72

13

7

13

84

19,25

évfolyam

évfolyam
8.
évfolyam
Felső
összesen
Átlag

18

Összesen

145

21
15

11

15

160
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Egyéb tanulói adatok:
napközis tanuló:

77 fő

bejáró tanuló:

68 fő
- körzetből

57 fő

- nem körzetből

11 fő

Tárgyi feltételek:
Iskolánk az átlagosnál jobb felszereltséggel rendelkezik, tanulóink biztonságos, otthonos
környezetben vehetnek részt a nevelési-oktatási feladatokban.
Az épület és a berendezések, eszközök megóvásának érdekében a házirend szabályainak
betartása és következetes betartatása kiemelt feladat minden kolléga számára!
Felelős: minden pedagógus

III.

Az iskola tartalmi munkájának szervezése

Pedagógiai munkánk tantervi megalapozottsága:
Az 2021/2022-es tanévben a minisztérium irányelvei alapján, a köznevelési törvénynek
megfelelően dolgozunk az alábbiak szerint:
- 3-4. és 7-8. évfolyamon: - A 2013-ban bevezetett új NAT-ra épülő tanterv
- 1-2. és 5-6. évfolyamon: - 2020-as NAT kerettantervei
Felelős: MINDEN pedagógus
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A választott kerettanterv kötelező és szabadon választott órakerete
Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam
Tantárgyak

1. évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

Magyar nyelv és irodalom

7+1

7+0,5

6+1

6+1

Idegen nyelvek

+1

+1

+2

2+1

Matematika

4

4+0,5

4

4+1

Erkölcstan

1

1

1

1

Környezetismeret

-

-

1

1

Ének-zene

2

2

2

2

Vizuális kultúra

2

2

2

2

Életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Szabadon tervezhető órakeret

2

2

3

3

Rendelkezésre álló órakeret

24

24

25

27

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak

5.évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.

Magyar nyelv és irodalom

4+0,5

4+0,5

3+1

4+0,5

Idegen nyelvek

3

3+0,5

3

3

Matematika

4

4

3+1

3+1

Erkölcstan

1

1

1

1

2+0,5

2

2+0,5

2+0,5

2

2

Fizika

2

1

Kémia

1

2

Biológia–egészségtan

2

1

Földrajz

1

2

1

1

Történelem,

társadalmi

állampolgári ismeretek
Természetismeret/Természettud.

Ének-zene

és

2

Hon- és népismeret

1
1

Vizuális kultúra

1

1

1

1

Informatika/Digitális kultúra

1

1

1

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki Közösségi nevelés

1

1

1

1

Szabadon tervezhető órakeret

1

3

3

3

Rendelkezésre álló órakeret

28

28

30,5

30

Technika, életvitel és gyakorlat
Technika és tervezés
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Nevelőtestületünk kiemelt feladatai a tanév során:
-

a járványügyi helyzettel kapcsolatos feladatok kezelése (melléklet alapján)

-

olvasás, szövegértés fejlesztése minden tantárgy területén

-

íráskép, külalak javítása minden tantárgy területén

-

helyesírási készség fejlesztése (a hibák javítása minden tantárgyban kötelező!)

-

a megismert új tanítási módszerek tudatos alkalmazása az önálló ismeretszerzés
segítése érdekében,

-

integrált oktatás (SNI, BTMN),

-

matematikai készségek fejlesztése, az elemi rendszerező és kombinatív képesség
fejlesztése,

-

a tanulók állóképességének erősítése,

-

idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése,

-

a munkafegyelem javítása minden tantárgy területén, a napköziben kiemelten!

-

a kompetencia alapú oktatás módszertanának kiterjesztése a többi tantárgy területére

-

hatékonyabb marketing-tevékenység megvalósítása a tanulólétszám növelése
érdekében

-

a kompetencia alapú oktatás IKT-s óráinak teljesítéséhez az informatikai eszközök
kezeléséhez szükséges alapvető ismeretek elsajátítása minden érintett pedagógus
számára elengedhetetlen

-

az országos kompetenciamérés eredményeit figyelemmel kísérve továbbra is nagy
hangsúlyt kell fektetni a feladattípusok gyakoroltatására

Felelős: MINDEN pedagógus
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Gyermek- és ifjúságvédelmi munka:
-

a felelős kijelölése

-

egyeztetés a jegyzővel a gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulókról

-

a rászorultak felterjesztése

-

az ingyenes étkeztetésre, a napközi otthoni ellátásra szorulók felkutatása

-

veszélyeztetett tanulók nyilvántartásba vétele, rendszeres iskolába járásuk figyelemmel
kísérése

-

a tankötelezettségi törvény betartatása

-

intézkedés az igazolatlan mulasztások visszaszorítására

-

kapcsolattartás a Gyermekjóléti szolgálatokkal

Felelős: kiemelten az ifjúságvédelmi felelős
MINDEN pedagógus

Munkarend, fegyelem
- Kiemelt feladatunk az ügyeleti rend 6. 7. órában
Felelős: intézményvezető, munkaköz. vezetők
- Minden reggel napi eligazítás 7.50 órakor az aulában
- A tanórai munka során a tevékenykedtetés, a képességekre szabott feladat
szolgálja a rendet és a fegyelmet!
- A tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak a tanteremben! Tanulót
óráról kiküldeni nem szabad! kabátok, tornacsomagok csak az 1-2.osztályban
lehetnek!
- Egészséges

és

egységesen

elfogadott

viselkedési

norma

megkövetelése,

köszönésben, megszólításban, kérésben.
- Az erkölcsi normák érzelmi alapon való megismertetése és tudatosítása
- Az öltözködés, étkezés higiéniai és esztétikai követelményeinek erősítése
- Váltócipő
Felelős: MINDEN pedagógus
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A tanórai munkára vonatkozó alapelveink
- A tanórán végzett munka alapját az elfogadott Pedagógiai Program fogalmazza
meg. A pedagógus kötelessége, hogy a PP-ra és az adott tanulócsoportra alapozott
tanmenet szerint haladjon a tananyag elsajátíttatásában!
- Tanfelügyeleti rendszer folytatja tevékenységét.
- Az iskolavezetés rendszeresen látogatja az órákat, előzetes tájékoztatás nélkül is.
(bemutató órák)
- Minősítések, tanfelügyeletei látogatások, önértékelések folytatódnak
Felelős: MINDEN pedagógus

Tanórán kívüli tevékenységek



Másnapi tanórára való felkészülés: új kérelem, osztályfőnökök feladata
Az alábbi követelmények betartására kell fokozott figyelmet fordítani:
-

A csoport munkarendjének betartása

-

A tanulmányi munkához minden nevelőnek kötelessége a rend és a
fegyelem biztosítása. A másnapi órákra való felkészülés 14.15-15.00 óráig
minden tanulóra kötelező érvényű, szakkörök és egyéb elfoglaltságok
ebben az időpontban nincsenek. A délutáni foglalkozásokról csak a szülő
írásos kérelme és az igazgató engedélye alapján lehet hiányozni. Az
igazgatói engedélyeket 2 havonta felülvizsgáljuk és abban az esetben,
ha a tanuló tanulmányi eredménye romlik, vagy rendszeresen nincs
házi feladata, az igazgatói engedélyt visszavonjuk.
Az engedéllyel nem rendelkező tanuló köteles 16.00 óráig az iskolában
tartózkodni, ellenkező esetben hiányzásként dokumentáljuk.
A szülők a következő időpontokban jöhetnek a gyerekekért: 14.15 előtt
vagy 15.00 /15.45 után!
A szülők nem jöhetnek be a gyerekekért, a portás szóljon a tanulóknak.

-

Felelős: intézményvezető-helyettes, a foglalkozásokat tartó kollégák
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Szakkörök
A tanulók érdeklődése alapján a felmért jelentkezési igények alapján, előre
egyeztetett órarend szerint szervezzük. A szakkörök vezetése a szakkörvezető
tanárok feladata. Kerülni kell a tanulók túlzott leterhelését, ezért a szakköri
időpontokat nagy felelősséggel alakítjuk ki. A szakköri munka ne a tanóra
folytatása legyen, hanem valóban élményt nyújtó, a tanórai munkában nem
megszerezhető ismereteket adjon! A szervezés feltételei is ehhez igazodjanak
/helyszín, kirándulás/
Változtatni csak félévkor lehet!



alsó tagozat: Felmérés alapján

- szivacskézilabda (1-4.o)

vezetője: Rétainé Vizeli Alexandra (ttf) (önk)

- kosárlabda (1-5.o )

vezetője: Csikós Tibor (önk)

- acro dance (1-5.o)

vezetője. Egyed-Cseh Diana (önk)

- színjátszó (1-6.o)

vezetője: Domonkos Ágnes (önk)



felső tagozat:

Felmérés alapján

- énekkar/3-8/

vezetője: Krisztin N. Lászlóné (ttf)

- asztalitenisz /1-8/

vezetője: Lakatné M. Katalin(önkormányzati.)

- atlétika /5-8/

vezetője: Schneider Zsolt (ttf)

Felelős: intézményvezető
 Gyógytestnevelés, heti 1 óra /az iskolaorvos szűrése alapján/
A tankerület szervezésében
Felelős: intézményvezető
 Tehetséggondozás:
- írásos igény és tanári felmérés alapján
- rendszeresség esetén a munkaközösség vezetője szervezi, az igazgató
engedélyezi a foglalkozásokat
- továbbtanuló diákjaink számára felvételi előkészítőket szervezünk
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- a tankerületi és országos versenyek nevezési díjait előzetes egyeztetés
alapján biztosítjuk, egyéb esetben a tanulók önköltséges módon
versenyezhetnek.
Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, foglalkozások vezetői
 Felzárkóztatás:
szaktanári felmérés alapján a munkaközösség vezetője szervezi, az igazgató
engedélyezi a foglalkozásokat
Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, foglalkozások vezetői
 Alapfokú művészeti oktatás:
-

Zenei szakágon
a Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola egyéni jelentkezés
alapján, felvételivel, melyet a zeneiskola szervez

-

Képzőművészeti szakágon:
a Szín -Vonal Alapítvány szervezésében

Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes
 Könyvtár: igény szerint
Felelős:
intézményvezető-helyettes


Továbbképzések: az elfogadott iskolai szabályzat, valamint az éves továbbképzési
terv alapján
Felelős: intézményvezető-helyettes

 Diákönkormányzati munka:
Az iskolában működő Diákönkormányzat a felelős tanár segítségével önállóan
szervezi az iskola diákéletét. A működési szabályzata és az elkészített munkaterve
alapján végzi munkáját. Az osztályfőnöki munka segítse a diákönkormányzati munka
kiteljesedését és hatékonyabbá válását. Az információáramlás folyamatos legyen.
Felelős:

Szolnoki Enikő
osztályfőnökök
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 Tanulmányi vetélkedők:
Az iskolánknak hármas érdeke is fűződik a tanulók tanulmányi vetélkedőkön való
részvételéhez. Egyrészt e versenyek alkalmával egyúttal tehetséggondozás is
megvalósul. Másrészt a tanulóink más iskolák tanulóival versengve reálisabban
mérhetik le tudásukat. Harmadrészt az elért eredmények javítják iskolánk külső
megítélését, öregbítik jó hírnevét. Ezért minden nevelő keresse a saját szakterületén
a tanulóknak a körzeti-városi- megyei- és országos versenyeken való részvétel
lehetőségét és segítsék a minél eredményesebb szereplést.
Az iskolai tanévre versenyeztetési terv készül, melynek utólagos módosítása csak
a nevelőtestület, a diákönkormányzat és az intézményi tanács előzetes
véleményeztetésével lehetséges!
Az elfogadott terv a tanári szobában kifüggesztésre kerül, s mindenki köteles
alkalmazkodni hozzá.
A versenyekre való felkészülés segítése a munkaközösség-vezetőkkel az e célra
rendelkezésre álló időkeret előzetes egyeztetése után szervezetten is lehetséges.
Felelős: intézményvezető
minden kolléga
 Pályaválasztás:
Fontos

feladatunk,

hogy

tanulóinkat

hozzásegítsük

a

reális

és

sikeres

pályaválasztáshoz. Ennek érdekében a következőket szervezzük:


folyamatos tájékoztatás a lehetőségekről (osztályfőnökök)



reális önismeret és önértékelés kialakíttatása a tanulókban
(5. osztálytól kiemelt téma legyen!)



a középfokú iskolák nyílt napjainak közzététele



pályaalkalmassági vizsgálatra való bejelentkeztetés



pályaválasztási szülői értekezlet /tájékoztatás a jelentkezés rendjéről/



a Munkaügyi Központ tájékoztatója a szakmák iránti igényről



a helyi vállalkozók előzetes igényeinek felmérése



helyi vállalkozók meghívása a tanulókkal, a szülőkkel történő beszélgetésre
/osztályfőnöki órák keretében/

Felelős: osztályfőnökök

16



Beiskolázás:



Iskolánk és valamennyiünk jövője szempontjából nagyon fontos kérdés, hogyan
alakulnak a következő években a tanulói létszámok. A legfontosabb annak elősegítése,
hogy minél több első osztályos iratkozzon be hozzánk. Ezért valamennyi
munkatársunktól elvárjuk, hogy:


munkájával,

életvitelével

járuljon

hozzá

iskolánk

jó

hírnevének

kialakításához, öregbítéséhez


ajánlja iskolánkat az érdeklődő szülőknek



saját általános iskoláskorú gyermekét, megbízva munkatársaiban, ide
járassa



ha belső problémát észlel, azt az intézményen belül rendezze



az iskola belső életével kapcsolatos kérdéseket indokolatlanul ne vigye
a nyilvánosság elé



a másik munkáját se az intézményen belül, se kívül rosszindulatú
kijelentéseivel, viselkedésével ne ássa alá



ha érez magában erőt, szakmai vagy pedagógiai kiadványokban publikáljon
A megfelelő beiskolázás érdekében:

 kapcsolatot tartunk a helyi óvodával és a környező települések óvodáival





óralátogatás - foglalkozás látogatás



szakmai eszmecsere az átmenet kérdéseiről



terem és felszerelés biztosítása egymásnak



közös programok, meghívás egymás programjaira

iskola- előkészítő foglalkozások tartása 4 alkalommal a tanévben az

óvodával egyeztetett időpontban


szülői értekezletet kezdeményezünk a nagycsoportos gyermekek szülei

számára az adott településeken, ahol ismertetjük iskolánk lehetőségeit


megfelelő alkalmakkor tanulóink által készített ajándékokkal kedveskedünk
a leendő első osztályos óvodásoknak



nyílt napot szervezünk a szülőknek, ahol megtekinthetik iskolánkat és az itt
folyó munkát
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Hívogató c. kiadványunkat eljuttatjuk a tapolcai óvodákba is, a beiratkozás
előtt hirdetésben ajánljuk iskolánkat a Veszprémi Napló és a Tapolcai
Hírek hasábjain



Beiratkozás előtt az iskolánkat bemutató kiadványt juttatunk el a környék
településeinek érintett családjaihoz.

Nem engedhetjük meg magunknak, hogy pedagógiai vagy emberi hibák miatt
gyermekeket vigyenek el az iskolánkból. Ezért fokozottan megköveteljük a
kollégáktól,

hogy

mindennapi

munkájukat

a

lehető

legnagyobb

elhivatottsággal és kifogástalanul végezzék!
Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes
munkaközösség-vezetők

 Osztályfőnöki munka:
Az osztályfőnökök az elfogadott munkaterv alapján szeptember 30 - ig készítik el
saját osztályfőnöki terveiket. A terveket a pedagógiai munkaközösség vezetőjének
adják át, vele

láttamoztatják.

A

tanévben

munkatervvel való

egysége

érdekében

az

következőket kérjük

kötelezően megjeleníteni:

folyó

nevelő-oktató

osztályfőnöki



helyzetelemzést, az osztály neveltségi szintjét



egy közös túra útvonalát, időpontját



az osztálykirándulás helyét, időpontját



a kulturális programok tervét, időpontját

munkának

a

munkatervekben

a

/klubdélután csak a nevelő jelenlétével szervezhető úgy, hogy valamilyen
programmal is kapcsolni kell pl. vetélkedő/


a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyerekek megjelölését



a szülői értekezletek időpontját, kötelező témáját (20 perc) a rendezvényterv
szerint



a tanév fő feladatainak

meghatározása

osztályszinten

az iskolai

munkatervvel összhangban
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Az osztály szülői értekezletekről egyszerűsített jegyzőkönyvet kell készíteni – a jelen lévő
SZM tag írja, tartalma: jelenlévők jelenléti ív alapján, napirendi pontok, hozzászólások –
melyet az igazgató-helyettesnek az értekezlet után értékelésre le kell adni.
Fogadóórák:

általános: az alábbi időpontokban 17.00 órától
-

november 8.

-

december 13.

-

január 10.

-

március 7.

-

április 11.

-

május 2.

 intézményvezető: csütörtök 14 – 15 óra
 ifjúságvédelmi felelős: szerda 10.45 – 11.30

 Szakmai műhelymunka: A munkaközösségek működési rendje
Az

elfogadott

Pedagógiai

Program

alapján

a

tanév

során

a

következő

munkaközösségek működnek az iskolánkban:
alsó tagozatos munkaközösség, vezetője: Farkas Csilla
felső tagozatos munkaközösség, vezetője: Lesz Renáta
pedagógiai munkaközösség, vezetője: Rétainé Vizeli Alexandra
Felelős: igazgató, ig.helyettes
 Tanulmányi kirándulások
A tanév során betervezett kirándulásokat az osztályfőnökök, a Diákönkormányzat, az
ISK vezetése munkatervükben a következők szerint tervezik:
Alsó tagozat 1-4. osztály 1 nap
Felső tagozat 5-8. osztály 2 nap
Felelős: osztályfőnökök, Dök-vezető, ISK-vezető, intézményvezető
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 Táborozás: egyéni szervezés
Az iskola kialakított táborozási hagyományait folytatva ebben a tanévben is arra
törekszünk, hogy sok szép élménnyel gazdagodjanak a tanulók.
A nyári táborok szervezése kezdetének határideje, a tanulók igényeinek
felmérése: 2022. február vége.
A táborba jelentkezők visszaigazolásának begyűjtése, tájékoztató a szülőknek:
Határidő: 2022. március 14.
Felelős: táborvezetők, intézményvezető, pedagógiai mkv.


Erdei iskola:
Célja:
-

a tanulók a természetben ismerkedhessenek meg az általuk tanult
természeti- és történelmi értékekkel

-

aktív közösségfejlesztés

-

a helyi tanterv alkalmazásának kiszélesítése

Résztvevő évfolyam: 1-8. osztály
Felelős:

intézményvezető, osztályfőnökök

 Az iskola sportélete:
Az iskola sportéletét a Diákönkormányzat, az Iskolai Sportkör a testnevelő tanárok
segítségével és részvételével szervezi. Szeptember 10-ig mindkét szervezet tisztújító
közgyűlést tart, amelyen elfogadják a munkatervüket is.
Felelős: Schneider Zsolt, Farkas Csilla, Szolnoki Enikő
 Kulturális feladatok:
A település rendezvényein - előzetes megbeszélés után - aktívan részt veszünk.
Minden pedagógus megtiszteli tanulóinkat és a felkészítő kollégákat azzal, hogy
részt vesz azokon a rendezvényeken, melyeken tanulóink szerepelnek!
Felelős: intézményvezető-helyettes, MINDEN pedagógus
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Külső és belső kapcsolatok:
Az iskola szerves része a településnek, ezért arra törekszünk, hogy a település minden
intézményével jó kapcsolat alakuljon ki.

Felelős: MINDEN pedagógus
 Szülői Munkaközösség:
o az első szülői értekezleteken kezdeményezzük az osztály szülői munkaközösség
tagjainak újraválasztását
o az SZM elnöke tagja a kibővített Iskolavezetésnek
o az SZM-mel közösen szervezünk iskolai programokat
-

Iskolabál

-

Farsang

-

Karácsony

-

papírgyűjtés

-

bankett

o kezdeményezzük, hogy kerüljön sor szülők-nevelők többszöri, kötetlen
találkozóira is (előadás, szülők iskolája, sí tábor, stb.)
o igény esetén tanfolyamokat szervezünk a szülők részére
Felelős: intézményvezető, osztályfőnökök, SzM elnöke, Diákönk. vezetője

 Intézményi Tanács: Szolnoki Enikő, Forintos Ervin, Dobosiné Stier Tímea Ágnes
o biztosítjuk a törvényben előírt jogokat
o az Intézményi Tanács elnöke a kibővített Iskolavezetés tagja
Felelős: igazgató
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 Civil szervezetek:
o közös programok szervezése alkalomszerűen /pl. Nyugdíjas Karácsony/
Felelős: igazgató, az adott civil szervezet vezetője
 Alapítványok:
Az alapítványokkal való kapcsolattartásban az iskolai munka külső anyagi támogatása
a fő hajtóerő. A már ismert és bennünket korábban is támogató alapítványokon kívül
fontos feladat más alapítványok felkutatása is.
Felelős: igazgató, minden pedagógus
 Vállalkozók:
o Az iskolai munka támogatásában vesznek részt többféle módon
(pénzbeli támogatással, eszközök felajánlásával, társadalmi munkával).
o A pályaválasztási munkához nyújtanak segítséget a saját szakterületük
megismertetésével, bemutatásával
Felelős: igazgató, az adott vállalkozó

Pályázataink /új pályázat keresése/
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IV.

Szervezési feladatok

Ünnepségek, megemlékezések
Tanévnyitó ünnepély

2021. szeptember 1. 8.oo

F: igazgató
Szüreti felvonulás

2021. szeptember 12.

F: DÖK vezető, igazgató
Városnap

2021. szeptember 25-26.

F: Dök vezető, igazgató
Aradi Vértanúk Napja

2021. október 6. szerda

F: Lesz Renáta
Az 1956-os forradalom évfordulója

2021. október 22. péntek

F: Schneider Zsolt - Rákos Eszter
Névadó sírjának koszorúzása az Egry József Művelődési Háznál 2021. december 2. csütörtök
F: ig.-helyettes
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

2022. március 11. péntek

évfordulója
F: Lesz Renáta – Szolnoki Enikő
Trianoni megemlékezés:

2022. június 3. péntek

F.: Krisztin N. Lászlóné
Ballagás

2022. június 10. péntek

F:Rákos Eszter –Schneider Zsolt
Tanévzáró ünnepség

2022. június 15. szerda

F: intézményvezető, intézményvezető-helyettes
Minden rendezvényt felügyel:

intézményvezető, intézményvezető-helyettes

A dekorációért felelős:

Rétainé Vizeli Alexandra, Samu Márta
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Szabadidős programok


Papírgyűjtés

2021. október

F: Farkas Csilla
Osztályfőnökök


Színházlátogatás

Az évad műsorterve szerint osztályszinten

F: osztályfőnökök
1-2.osztály Tapolca Tamási áron Művelődési Központ:
(4 alkalom a tanévben)
LÁZÁR ERVIN PROGRAM


Klubdélután osztályszinten

Az osztály megállapodása szerint

F: osztályfőnökök


Diákközgyűlés
Téma:

2021. szeptember
1.) A tanév programjainak meghirdetése
2.) A Házirend





ISK-gyűlés:

2021. szeptember

Irodalmi évfordulók megünnepléséhez kapcsolódó programok (később egyeztetett
időpontban)



Mikulás megemlékezés iskolában, óvodákban: 2021. december 6. hétfő
F: Szolnoki Enikő, alsós osztályfőnökök



DISCO
Farsangi –disco

2022. február 11.

17.oo-20.oo

Tatay-Disco

2022. május 6.

17.oo-20.oo

Bankett

2022. június 10.

17.ooszülői igény szerint

F: Szolnoki Enikő, Ballagó-ballagtató osztályfőnökök


Nyugdíjasok Karácsonya

2021 december

F: Krisztin N. Lászlóné, Farkas Mónika, Farkas Csilla,
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Karácsony

2021. december 17. péntek

F: Farkas Mónika, Farkas Csilla,
Krisztin N. Lászlóné


Farsangi Karnevál

2022. február 11. péntek

F: Szolnoki Enikő
osztályfőnökök


Tatay-Napok- /külön program szerint/

2022. május 5-6.

Program összeállítása:

2022. március

F: intézményvezető
munkaközösség-vezetők

A programokkal kapcsolatos feladatok meg-

2022. március

beszélése, felelősök felkérése:
F: intézményvezető


2022. május

Gyermeknap
/más szervezetekkel összefogva, önkormányzati
támogatás esetén/
F: Szolnoki Enikő, SZM elnök

Tantestületi (szülői) programok


Tantestületi kirándulás



Karácsonyi köszöntő

Szervezés alatt
2021. december 17. péntek

Meghívottak: nyugdíjas pedagógusok
F: igazgató, iskolatitkár


Iskolabál

2021. december 11.

F: igazgató, SZM elnök


Pedagógusnapi köszöntés

Előadások /igény szerint/

2022. június

folyamatosan
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Egyéb programok


Uszodalátogatások a tanulói igények felmérése alapján
F: ISK elnöke



Úszásoktatás Balatonfüred: szeptember 9-től 5 alkalom hetenként
4. 5. és 6. osztály
F: igazgató-helyettes
Schneider Zsolt

 Tűzriadó: 2020.október
F: Schneider Zsolt
Kiállítások
Irodalmi

évfordulókkal

kapcsolatos

gyűjtőmunkák

pályázatok

kiállítása

később

egyeztetett

időpontokban.
Tanítás nélküli napok

1.

1 nap

Tantestületi kirándulás

2.

2 nap

Tantestületi kirándulás

3.

1 nap

pályaorientációs nap 2022. március 26.

4.

1 nap

december 20 – adventi programok

5.

1 nap

december 21 – adventi programok

6.

1 nap

DÖK nap 2022. június 14.

Értekezletek
Vezetői megbeszélés

minden hónap 2. hétfőjén 14.00 órakor

Nevelői megbeszélés

minden hónap utolsó hétfőjén 16.00 órakor

Tanévnyitó értekezlet

2021. augusztus 30.

Téma:

- a nyári időszak értékelése
- tanévelőkészítés-tantárgyfelosztás, tanévi feladatok
- munkaterv megvitatása
F: intézményvezető
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Szülői értekezletek
Év eleji:

Téma:

1.5. osztály

2021. szeptember

2-8.osztály

2021. október

-A tanév legfontosabb feladatai, programjai a munkaterv alapján
-Szaktárgyi követelmények
-Kötelező téma A házirend
-Szülő-iskola kapcsolata
-A Szülői munkaközösségi tagok megválasztása
- A köznevelésben bekövetkezett változások
F: osztályfőnökök

Félévi:
1-8.osztály

2022. február első hete

Pályaválasztási szülői értekezlet

2021. október eleje

F: 8-os osztályfőnök
intézményvezető-helyettes
Félévi osztályozó értekezlet

2022. január 19. szerda

F: intézményvezető, intézményvezető-helyettes
Félévzáró nevelőtestületi értekezlet

2022. január 31. hétfő

Téma: A féléves munka értékelése,
feladatok a második félévre.
F: igazgató
Tavaszi nevelési értekezlet

2022. február

Téma:
Előadó: intézményvezető, intézményvezető-helyettes

A leendő első osztályosok szüleinek értekezlete

2022. május 16. hétfő 17.oo

Téma: Tájékoztató az első osztályosok feladatairól
F:

intézményvezető
leendő 1. osztályos osztályfőnök

Év végi osztályozó értekezlet

2022. június 8. szerda 14.oo

F: intézményvezető, intézményvezető-helyettes
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Tanévzáró értekezlet

2022. június 24. péntek 8.oo

Téma: A 2021/2022-es tanév értékelése
F: intézményvezető
Beszámoló készítése a fenntartó részére

2022. június 30.

F: intézményvezető
Nyílt Napok az iskolában
Nyílt nap és szülői értekezlet a leendő első osztályosok szüleinek 2022. március 30. szerda
Első két óra látogatható, utána tájékoztató a szülők számára
F:

intézményvezető
leendő 1. osztályos osztályfőnök

Az iskolában folyó munka megtekintését valamennyi osztályban lehetővé tesszük az érdeklődő szülők és
pedagógusok részére.
Látogatható órák:

Nyílt nap

- alsó tagozatban

1 – 3. óra valamint készségtárgyak

- felső tagozatban

1 – 4. óra

Időpont:
- alsó tagozatban:
felső tagozatban:

-

2022. február 15-16
2022. február 22-23

Meghirdetés: ellenőrző, képújság, Badacsony újság, Ábrahámhegy, Káptalantóti, Badacsonytördemic
F:

intézményvezető, intézményvezető-helyettes
alsós munkaközösség-vezető
felsős munkaközösség-vezető

Megbízatások
Diákönkormányzatot segítő tanár

Szolnoki Enikő

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

Molnárné Zsidó Rita

Munkavédelmi megbízott

Zapletálné Budai Gyöngyi

Tűzvédelmi felelős

Schneider Zsolt

Iskolai ISK elnök

Schneider Zsolt

Kapcsolat a Badacsony Újsággal,

igazgató, ig.helyettes, Farkas Csilla

Naplóval, B.tördemic és Á.hegy
újságjaival
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Korrepetálások, előkészítők
Középiskolai előkészítő
Matematika 8 osztály

vezeti: Udvariné Horváth Anna

Matematika 7.osztály

vezeti: Udvari József

időpont: II. félév

vezeti: Lesz Renáta

időpont: szept. 1- június 15.

Magyar

7-8 osztály

Angol

7-8. osztály vezeti: Bíró Eszter

időpont: I. félév

időpont: szept. 1- június 15.

Korrepetálás
Korrepetálás 1. osztály:Rétainé Vizeli Alexandra, Zapletálné Budai Gyöngyi
Korrepetálás 2.osztály: Molnárné Zsidó Rita
Korrepetálás magyar 3-4. osztály: Farkas Mónika
Korrepetálás magyar 5-8 osztály: Lesz Renáta
Korrepetálás angol: Bíró Eszter, Ladányi Gabriella, Rákos Eszter
Korrepetálás matematika 3-4. osztály: Farkas Csilla
Korrepetálás matematika 8. 6. osztály: Udvariné Horváth Anna
Korrepetálás matematika 7.osztály: Udvari József
Korrepetálás matematika 5. osztály: Vass Szabina
Fejlesztések
BTM-es fejlesztéseket az osztályfőnökök és a szaktanárok végzik
Gyógypedagógiai fejlesztés:

utazó gyógypedagógus ellátással, heti 8 óra

Előkészítők: 7-8. osztályosok részére
magyarból: Lesz Renáta heti 1óra
matematikából: Udvariné Horváth Anna heti 1 óra
Tanfolyamok, előadások
Igény szerint folyamatosan
Vetélkedők, szaktárgyi versenyek
A versenyprogram elkészítése a munkaközösségek feladata.
Határidő:

2021. szeptember 30.

F: munkaközösség-vezetők
A nevezési díjat és az utazási költséget a szülői munkaközösség és alapítványok
támogatásából fizetjük azon tanulóknak, akik az iskolai versenyről az 1 – 3. helyről jutnak
tovább, illetve minimum kettő versenyen bejutnak a területi versenyre. Az osztályfőnökök
javaslata alapján az ifjúságvédelmi felelős tehet javaslatot szociális alapon történő
támogatásra is.
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2021-2022 TERVEZETT TANULMÁNYI VERSENYEINK:
BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY
Résztvevők: a 3-8. osztály tanulói
Nevezési határidő: 2021. szeptember 18.
Az 1. forduló időpontja: 2021. október 15. (péntek) 14 óra 30 perc
Részvételi költség: 1200 Ft/fő
Helyszín: saját iskola, kb. 20 fő részvételével.

ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY
Résztvevők: a 2-8. osztály tanulói
Nevezési határidő: 2021. október 19.
Az 1. forduló időpontja: 2021. november 29. (hétfő) 14 óra
Részvételi költség: 1500 Ft/fő
Helyszín: saját iskola, kb. 20 fő részvételével.

NEMZETKÖZI KENGURU MATEMATIKAVERSENY
Résztvevők: a 2-8. osztály tanulói
Nevezési határidő: 2021. november 19.
Időpontja: 2022. március 17. (csütörtök) 10 óra
Részvételi költség: 700 Ft/fő
Helyszín: saját iskola, kb. 20 fő részvételével.

ALAPMŰVELETI MATEMATIKAVERSENY
Résztvevők: a 4-8. osztály tanulói
Nevezési határidő: 2022. január 31.
Az 1. forduló időpontja: 2022. április 6. (szerda) 14 óra 30 perc
Részvételi költség: 1500 Ft/fő
Helyszín: Tapolca, Kazinczy Tagintézmény, kb. 10 fő részvételével.
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TAPOLCAI ISKOLÁK ÁLTAL SZERVEZETT TANULMÁNYI VERSENYEK
BÁRDOS NAPOK 2021 OKTÓBER
MÁRIA NAPOK VERSENYEI 2022 ÁPRILIS
KAZINCZY NAPOK VERSENYEI 2022 ÁPRILIS
BATSÁNYI HÉT VERSENYEI 2022 MÁJUS
SIMONYI ZSIGMOND HELYESÍRÁSI VERSENY
ORSZÁGOS ANGOL NYELVI VERSENY
BAFIT
kiírás szerint 20-40 fő
SPORTVERSENYEK
2021ősz
Diákolimpia versenyek - Továbbjutás esetén megyei ill. országos forduló
F: intézményvezető-helyettes

A munkatervet kapja:

-

Klebelsberg Központ Balatonfüredi Tankerülete

-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata

-

Nevelőtestület tagjai

-

Szülői Munkaközösség elnöke

-

Intézményi Tanács elnöke

-

Közalkalmazotti Tanács elnöke

A szervezési feladatok című részt kapja:
-

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye

Badacsonytomaj, 2021. augusztus 30.
Krisztin N. Lászlóné
intézményvezető
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Jegyzőkönyv
Készült: A Tatay Sándor Általános Iskola előadó helyiségében 2021.08.30-án 8.00 órai
kezdettel az tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet tárgyában.
Jelen vannak: A jelenléti ív alapján 16 fő
Krisztin N. Lászlóné szeretettel köszönti a megjelenteket. Felkéri Rákos Eszter
intézményvezető-helyettest a jegyzőkönyv vezetésére, hitelesítőknek Farkas Csilla
és Lesz Renáta kolléganőket. A tantestület a fent nevezett személyeket egyhangúlag
elfogadja.
Intézményvezető Asszony első napirendi pontként bemutatja az új kollégát, Vass Szabinát
aki áttanítóként matematikát fog tanítani az ötödik évfolyamon. Egyúttal ismerteti az új
tantárgyfelosztást, és megállapítja, hogy majdnem 100%-os szakos ellátottsággal tud az
intézmény működni a 2020-21-es tanévben, hiszen rajz szakos pedagógus nincs
intézményünkben. Az így kialakult tantárgyfelosztást a nevelőtestület egyhangúlag elfogadja.
Második napirendi pontként Rákos Eszter intézményvezető-helyettes tájékoztatta a kollégákat
arról, hogy az órarend elkészült, mindenki emailben meg fogja kapni a saját és az osztálya
órarendjét is. Kéri, ha probléma merülne fel, a kollégák azonnal jelezzék.
Továbbá tájékoztatta a tantestületet a Kréta elektronikus napló új lehetőségeiről, beállításairól.
Ezeket bemutatta és bizonyos beállításokon változtatott a tantestület véleményének
megfelelően.
Tájékoztatta az osztályfőnököket az új tanulók érkezéséről, és felhívta a figyelmet arra, hogy
a tanulói adatokban történő változások figyelemmel kísérése, javítása, osztályfőnöki feladat.
Harmadik napirendi pontként Intézményvezető Asszony indítványozza a munkarend
megvitatását. Mivel a munkarend tervezete előre kiküldésre került a kollégáknak, csak a
kérdéses pontokról nyit vitát. A megbeszélteket (iskola előkészítő foglalkozás, nyílt napok,
úszásoktatás) azonnal rögzítjük a munkatervben.
Intézményvezető Asszony felhívja a figyelmet arra, hogy a továbbiakban is fenntartjuk a
belépési protokollt, mely szerint a testhőmérséklet mérés és a kézfertőtlenítés kötelező.
Negyedik napirendi pontként Intézményvezető Asszony beszámolt a nyár folyamán elvégzett
karbantartási, javítási munkálatokról. Elmondta, hogy az épület nagytakarítása, fertőtlenítése
illetve meszelése megtörtént. Bizonyos felújítási munkák szakember hiánya miatt az őszi
időszakra tolódnak.
Ötödik napirendi pontként Intézményvezető Asszony felkérte Farkas Mónika és Molnárné
Zsidó Rita kolléganőket, hogy bonyolítsák le a Közalkalmazotti Tanács választási
procedúráját. A választásra Zapletál József kolléga halála miatt volt szükség. A
Közalkalmazotti Tanács új tagja Ellés Imre technikai dolgozó lett, az elnöki pozíciót pedig
Molnárné Zsidó Rita tölti be ezentúl.
Hatodik napirendi pontként Intézményvezető Asszony tájékoztatja a tantestületet arról, hogy
elindult az iskola új honlapjának fejlesztése a tankerület finanszírozásában. Kéri a kollégákat,
hogy folyamatosan készítsék és küldjék az anyagokat annak érdekében, hogy naprakész
legyen a honlap.
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Intézményvezető Asszony szavazásra bocsátja a 2021/2022-es tanév munkatervét.
A nevelőtestület a munkatervet egyhangú szavazással elfogadja.

Krisztin N. Lászlóné intézményvezető asszony mindenkinek kitartást, jó munkát kíván az
elkövetkező tanévre. Megkérdezi a kollégákat, hogy van – e még kérdésük, s mivel
több kérdés nem hangzott el, az ülést 12.15 órakor bezárja.

K.m.f.

………………………………………

………………………………………..

……………………………………..
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MELLÉKLET

Iskolai sportkör szakmai programja
2021/22

Badacsonytomaj, 2021. szeptember 20.
Felhasználja: Schneider Zsolt
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BEVEZETÉS
A Kölyök Atlétika program célja, hogy a gyerekeket élményszerűen ismertesse meg az
atlétika mozgásanyagával. A gyakorlatok sokszínűsége, a számtalan érdekes eszköz, a rengeteg
egyéni feladatmegoldási lehetőség igazi kalanddá teszi ezt a felfedezést.
Eközben olyan széleskörű alapokat teremtve - mind fizikai, mind koordinációs képességek terén -,
mely alapokon egészséges és aktív nemzedékek sorában alakul ki az igény a rendszeres testmozgásra.
Emellett (reményeink szerint) egyre nagyobb számban a sportágat választó gyerekek későbbi
versenyzői tevékenységét is a lehető legsokrétűbben készíti elő.
Ami kaland és felfedezés a gyerekeknek, igazi kihívás, komoly előkészítő, szervező, szakmai és
pedagógiai feladat a nevelőnek. A játékos, sokszor meglepően ötletes feladatmegoldások mögött
tisztán kell látni azt a célt, ahova el szeretnénk jutni egy-egy képzési ciklus végén.
Ehhez kíván a tanmenet-javaslat kézzelfogható, gyakorlatias segítséget nyújtani, maximálisan
figyelembe véve a realitásokat, ami a gyerekek életkori sajátosságait, az egy órán elvégezhető
feladatok számát, és nehézségi fokát illeti.
Ennek megfelelően első osztályban – gyakorlati tapasztalatokból kiindulva – egy viszonylag
hosszabb előkészítő rész után tér rá a játékos sportágspecifikus gyakorlatokra. Minden esetben azt
célozza meg, hogy egy-egy készség fejlesztéséhez minél több előzetes tapasztalata legyen a
gyerekeknek, minél több, és összetettebb inger érje őket.
A tanmenet-javaslat tartalmazza a fő anyagrészt, a kiegészítő és előkészítő feladatokat, és
játékokat is. Szerkezeti felépítésében fontos szempont volt a megvalósíthatóság. Azaz úgy épülnek
egymásra az órák, hogy a nevelő fokozott figyelmet fordíthasson az új ismeretek előkészítésére,
rávezetésre, egyfajta indirekt ismeret átadásra, ugyanakkor legyen lehetősége a hibák korrigálására,
a helyes feladatmegoldás ellenőrzésére is.
A kiegészítő és folyamatos gyakorlási anyagrészek vagy az új ismeretek rávezető feladatait
tartalmazzák, vagy a megismert gyakorlatok folyamatos rögzítését teszik lehetővé a gyerekek önálló
feladatmegoldása során.
A játékok minden esetben illeszkednek a fejleszteni kívánt képesség, készség jellegéhez, és
figyelemmel vannak az adott óra fizikai terhelésének terjedelmére és intenzitására.
Komoly feladat az időről-időre megrendezendő versenyek lebonyolítása. Az egy nevelőre jutó
25-30 tanuló nagy körültekintést igényel a szervezésnél, amit egyszerű szabályrendszerek
megalkotásával, a tanulók értékelésbe, bíráskodásba való fokozatos bevezetésével sikerülhet
megvalósítani.
A versenyek megrendezéséhez évfolyamonként (legalább) egy alkalommal kérjük a szülők segítségét!
Ezzel egyrészt több, és változatosabb versenyhelyszínt biztosíthatunk, másrészt ezek a foglalkozások
egyfajta bemutató óraként nagyon jól szolgálják a program (és a sportág) népszerűsítését is.
A tanmenet feltételezi a Kölyök Atlétika program által biztosított eszközök meglétét, ám a
feladatok szinte teljes skálája végrehajtható ennek hiányában is. Az eszközök jelentős része kiváltható
az ismert tanórai kéziszerekkel, eszközökkel, vagy házilag könnyen elkészíthető.
Reméljük, tanmenet-javaslatunkkal hozzájárulunk a Kölyök
megvalósításához. Mindenkinek eredményes munkát kívánunk!

Atlétika

program

sikeres
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ÓraKiegészítő gyakorlatok,
Előkészítő rész
Főrész
szám
folyamatos gyakanyag
1. Érdeklődés felkeltése, Ismerkedés a KA szerekkel, eszközök Balesetvédelem (ütközések,
megfelelő
motiváció bemutatása.
esések).
megteremtése.

Játék
1. Nézd meg!

Eszközök
A teljes
csomag

KA

2. Fogd meg!
3. Lépd át,
ugord át!
4. Dobd el!

2. Szokásrend kialakítása Járások, lassú futások szabadon, Indulások, megállások, külön(pl. „Üljünk le körbe!”). ütközések elkerülésével, a tér teljes böző testhelyzetek felvétele
kihasználásával.
jelre (pl. taps, sípszó, zene, kéz
felemelése, stb.).
3. „Üljünk le körbe!” Járások, futások szabadon váltakozó Csapatok alakítása jelölőmezKülönböző kar és láb- haladási iránnyal (oldalra és hátra is) zel. Mozgás megindítása, megmozgások ülő és fekvő lassú, közepes és gyors tempóban. állítása színek szerint.
helyzetekben.
Véletlenszerűen elhelyezett szerek
szabad használata (pl. koordinációs
létra, gúla, szlalomrúd).
4. Páros gyakorlatok
Járások, futások párokban (pl. egymás Társ utánzása különböző halamellett kézfogással, váll ill., csípő- dási módokkal: járások, futáfogással egymás mögött). Gyakorlatok sok, szökdelések, utánzó járávégrehajtása
különböző
haladási sok. Átmászások akadályok föiránnyal is.
lött és alatt. Akadályok kerülése mindkét irányból.
5. Párosfogó
Járások, futások előre meghatározott Járások, futások különböző
útvonalon. Akadályok kerülése. Egyé- haladási iránnyal, különböző
ni, páros és kis csoportos feladat- súlyponti helyzettel (alacsony,
végrehajtások.
közepes, magas). Irányított,

Fekete - fehér játék
(leül – feláll).
Egyszerű fogók
Gépkocsik

gúla,
szlalomrúd,
koordinációs
létra,
jelölőmez

Fogójáték párokban szivacsgát,
kézfogással.
zsámoly,
tornapad,
gúla

Klasszikus
sorver- gúla,
seny akadály kerülé- szlalomrúd,
sével.
zsámoly

majd egyéni feladatmegoldások.
ÓraElőkészítő rész
szám
6. Félperces fogó

7. Közös zenés bemelegítés tanári bemutatással.

8. Különböző labdák feldobása, elkapása egyénileg, egy kézzel (domináns, nem domináns),
két kézzel, helyben és
szabad mozgás közben.
9. Járások, futások szabadon kerülésekkel, fel-,
le- és átfutásokkal kihelyezett szereken, akadályokon.

Kiegészítő gyakorlatok,
Játék
folyamatos gyak. anyag
Járások, futások előre meghatározott Váltóverseny alatta - fölötte Vonatozás akadályoútvonalon. Rálépésekkel (zsámoly, feladatmegoldásokkal.
kon.
tornapad),
átlépésekkel
(gátak,
karikák) akadályok fölött. Mászások
akadályok alatt.
Különböző eszközök (babzsák, marok- Koordinációs létra használata: Labdaátadások körlabda, szoknyáslabda, gumilabda) egyéni feladatmegoldások sza- ben kis csoportokfeldobása,
elkapása
egyénileg. bad mozgásformákkal.
ban. Különböző labGyakorlatok végrehajtása egy és két
dák, változó átadási
kézzel, helyben és mozgás közben,
irányok.
szabad, ill. irányított mozgással (pl.
körben).
Átadások párokban.
Állóképességi futás gúlákkal Csere-bere
Gurítások kis-labdákkal, 1kg-os medi- kijelölt körpályán 3-4 percig,
cinlabdával.
egyéni iramban.
Dobások, elkapások babzsákkal.
Főrész

Eszközök
zsámoly,
tornapad,
szivacsgát,
karika
babzsák,
maroklabda,
szoknyáslabda,
koordinációs
létra,
gumilabda

babzsák,
maroklabda,
szoknyáslabda,
gumilabda,
1 kg-os medicinlabda,
színes kislabda
Szökdelések páros és egy lábon Dobások párokban, különböző Fogójáték szökdelé- különböző
helyben és haladással. Különböző testhelyzetekben.
sekkel.
labdák dobáhaladási irányokkal (hátra és oldalra
sokhoz,
is).
gúla, gát,
zsámoly,
tornapad,
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koordinációs
létra,
szlalomrúd
ÓraElőkészítő rész
szám
10. Béka a körben

11. „Ketten egy karikában”
Bemelegítő futás párokban, ketten egy karikában.

Kiegészítő gyakorlatok,
Játék
Eszközök
folyamatos gyak. anyag
Szökdelések vonalak fölött helyben Labda feldobása, elkapása Szökdelések párok- különböző
páros és egy lábon. Szökdelések vona- egyénileg, feladatokkal (pl. ban és kis csopor- labdák
lak fölött haladással hosszirányban.
taps, fordulat, guggolás, stb.)
tokban.
„Szökdelővonat”
Főrész

Ugrások karikából karikába páros és Futás kijelölt pályán egyéni Ugróiskola előre fel- karika,
egy lábon, ill. guggolásban. Tetsző- iramban 4-5 percig.
rajzolt pályákon.
gúla
leges alakzatban és változó távolságra
kihelyezett karikákba is.

12. „Lovacska”
vezetése F1-es pálya irányított feladatvégre- Utánzójárások akadályokon és
ugrókötéllel párokban, hajtással.
átmászások akadályok fölött.
akadályok kerülgetésével.
- szlalomfutás
-

karikából karikába szökdelés
állásban és guggolásban

-

koordinációs létra fölött futás

-

célbadobás babzsákkal
szintes célra

gúla,
szlalomrúd,
karika,
koordinációs
létra,
babzsák,
zsámoly,
ugrókötél

víz-

13. Közepes iramú bemele- 8 fős csapatok alakítása. Szembeváltó Labdagurítások célba.
gítő futás vonalakonon, 4-4 fővel sík- és szlalomfutásokkal.
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jelölőmez,
gúla,

ütközések és torlódá- Végtelenített szembeváltó állóképessok elkerülésével.
ségi futás jelleggel.

ÓraElőkészítő rész
Főrész
szám
14. Közös zenés bemelegí- VERSENY I.
tés tanári bemutatás- Szembeváltó 4 csapatban, 6 feladattal:
sal.
1. síkfutás

váltókarika
szlalomrúd,
különböző
labdák

Kiegészítő gyakorlatok,
folyamatos gyak. anyag

Játék

2. szlalomfutás

Eszközök
gúla,
szlalomrúd,
karika,
babzsák,
gumilabda

3. ugrások karikából karikába
4. babzsák dobása karikába, majd
utána ugrás folyamatosan ismételve
5. szökdelés páros lábon jobbra balra vonal fölött, hosszirányba haladva
6. futás labda feldobással és elkapással
Variációk és ismétlések az idő
függvényében.
15. Átugrás akadályok fe- Járások, futások koordinációs létrán. Visszafelé: járás, lassú futás Labdacica gurítással
lett „árokugrás” szerű- Irányított, egyszerű futóiskolai gya- szivacsgátak fölött.
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koordinációs
létra,

en.
16.

17.

Óraszám
18.

19.

szivacsgát,
gumilabda
Párosfogó
Futások szivacsgát fölött. Egyéni és Szoknyáslabda dobások egyé- Szabadulás a labdá- szoknyáslabda,
irányított feladatmegoldások.
nileg, feldobások, elkapások tól zsinór fölött, szivacsgát,
Cél: rávezetés tetszőleges lábról való egy és két kézzel.
könnyű gumilabdá- gumilabda
ellépésre és az ellentétes lábbal való
val.
talajfogásra.
Csere-bere
Szoknyáslabda
dobások
állandó Állóképességi futás kijelölt, Labdacica dobással
szoknyáslabda,
távolságról különböző magasságokba változó vonalvezetésű pályán
gúla,
és távolságokra. Egy (domináns, nem 5-6 percig. (F1 jellegű)
szlalomrúd,
domináns), és két kézzel.
gumilabda
Kiegészítő gyakorlatok,
Előkészítő rész
Főrész
Játék
Eszközök
folyamatos gyak. anyag
Fogójáték utánzójárá- Szoknyáslabda dobások célba, egy és Futások szivacsgát fölött. Bombázás
szoknyáslabda,
sokkal.
két kézzel, változó távolságokról.
Tetszőleges
lábról
való Középre helyezett szivacsgát,
ellépés, ellentétes lábbal való kosárlabda dobása, kosárlabda,
lelépés.
kislabdákkal,
két maroklabda
csapatban.
Ismerkedés az ugrókö- F1-es pálya
Ugrókötélhajtás egyénileg.
gúla,
téllel. Ugrókötélhajtás
- szlalomfutás
szivacsgát,
helyben.
koordinációs
- szivacsgátak
létra,
szlalomrúd,
- koordinációs létra
műanyag gát,
ugrókötél
- műanyag gátak

20. Közös zenés bemelegí-

korlatok.

Irányított feladat végrehajtás, majd
1-2 futam után egyéni feladatkijelölés
(„Rendezzétek át a pályát!”)
VERSENY II.
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koordinációs

tés tanári bemutatással.

1. futások koordinációs
(tanári mérés)

létrán

2. szivacsgát, csapatváltó (önálló
értékelés, gátborításért hibapont jár, csapatkapitány számolja a hibapontokat)

létra,
szivacsgát,
szoknyáslabda,
szlalomrúd,
eredményjelző
tábla

3. célbadobás szoknyáslabdával
(önálló
értékelés, csapatkapitány számolja a találatokat)
Értékelés eredményjelző táblán.
Egy feladatot vagy pályát többször, és
változó feltételekkel is teljesíthetnek a
csapatok.
ÓraElőkészítő rész
szám
21. Ugrókötélhajtás

Kiegészítő gyakorlatok,
Játék
folyamatos gyak. anyag
Ugrások
guggolásból
guggolásba Állóképességi futás akadályok „Békakiszorítós”
(béka) vonal fölött, akadály fölött, beiktatásával 5-6 percig.
Versengés helyből
célba és távolságra.
távolugrással párokban. Felváltva történő ugrás, egymással
szembe az ellenfél
lábnyomából.
Főrész

Eszközök
szivacsgát,
karika,
bármi,
ami
balesetveszély
nélkül átugorható

22. Közepes iramú beme- Keresztszökdelő
feladatok
páros Két kezes medicinlabda dobá- Bekötött szemű „lo- keresztszökdelegítő futás vonalakon lábon. Egyéni és irányított feladat- sok szembe mellső és felső vacska” vezetése ug- lő szőnyeg,
elsőbbségadási kötele- megoldások.
dobások (labda elkapása nél- rókötéllel, párokban, 1 kg-os medi43

zettséggel a vonalak
színe szerint.
pl.: - piros - autópálya
- kék - főút
- fehér - mellékút

kül).

akadályok
tésével.

Járások, ugrások, mászások
akadályokon
„Ne lépj a földre!”
23. Mászások, járások, füg- Résztávos futások.
gések bordásfalon.
„Együtt halad a csapat!”
A csapatok felváltva futják le az 1
percet, a 2 percet, majd a 3 percet.
Pihenő annyi, amíg a másik csapat fut.
Értékelés a megtett körök alapján.

kerülge- cinlabda,
ugrókötél,
bármilyen
szer, amire biztonságosan
rámászhat,
ráléphet,
ráugorhat a
gyerek.

Kétkezes felső dobások 1kg-os A kiegészítő rész
medicinlabdával párokban, kü- feladata versenyszelönböző testelyzetekből, válto- rűen.
zó távolságokról, középre helyezett célba pl. karika.

ÓraKiegészítő gyakorlatok,
Előkészítő rész
Főrész
Játék
szám
folyamatos gyak. anyag
24. Járások,
szökdelések Kétkezes felső dobás térdelésből tá- Célbadobások maroklabdával Célbadobó versekargyakorlatokkal.
volságra 1kg-os medicinlabdával, függőleges és vízszintes célra, nyek
dobás utáni előre dőléssel.
változó távolságról.

25. Terpeszfogó

Futások koordinációs létrán váltakozó
sebességgel, váltakozó haladási irányokkal. A fokonkénti lépésszám folyamatos változtatásával.

Ugrások karikából karikába Vonalfogó
páros és egy lábon, különböző
irányokba, különböző távolságokra.

26. Támasz- és függésgya- Játékos egyensúlyozó és hajító fela- Utánzójárások akadályok fö- Kézfogás a ház
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gúla,
szlalomrúd,
1 kg-os medicinlabda,
karika

Eszközök
1kg-os medicinlabda,
maroklabda,
karika
koordinációs
létra,
karika

szivacsgerely,

korlatok bordásfalon. datok szivacsgerellyel.
Haladások támasz- és
függéshelyzetben.

lött. Párokban társ utánzásával, kis csoportokban csapatvezető mozgásának utánzásával.

különböző
akadályok
mászásokhoz

27. „Kígyók a teremben” F1-es pálya „Tervezz pályát!”
Csapatokat alakítunk.
- koordinációs létra
Minden csapat kap egy
- gúlák
ugrókötelet (5m), amit
a csapattagok azonos
- szlalomrúd
oldali kezükkel megfognak. Az elől álló tanuló
- szivacsgátak
a kígyó feje. Feladat: a
kígyók ütközés nélkül
- karikák
szabadon mozogjanak a
teremben.
- talajszőnyeg

Keresztszökdelő szőnyeg használata irányított és egyéni
feladatmegoldásokkal.

koordinációs
létra,
gúla,
szlalomrúd,
szivacsgát,
karikák,
keresztszökdelő szőnyeg
talajszőnyeg

Az előre elkészített szerekből a
gyerekek saját ötleteik alapján közösen alakítsanak (tanári segítséggel)
pályát, eddigi tapasztalataik alapján.
Óraszám

Előkészítő rész

Kiegészítő gyakorlatok,
folyamatos gyak. anyag

Főrész
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Játék

Eszközök

28. „Kígyófogó”
VERSENY III.
Az előző órán tanult
1. kétkezes felső dobás 1 kg-os
játék fogó változata.
medicinlabdával
térdelésből
Feladat: a fogó-kígyó
(Minden
csapattagnak
3
feje
(első
ember)
dobása van. Az előre kijelölt
érintse
meg
a
vonalon túli dobás 1 pontot ér.
menekülő-kígyó farkát
A csapatkapitány számolja a
(utolsó ember).
pontokat.
Többszöri
csapaton
belüli szerepcserével.
2. koordinációs létra meghatározott futófeladatokkal, tanári
méréssel

1kg-os medicinlabda,
koordinációs
létra,
keresztszökdelő szőnyeg

3. keresztszökdelés
A csapattagok egymás után
szökdelnek előre meghatározott ideig. A csapattagok
közötti váltás tetszőleges. A
csapatkapitány számolja a
csapat összes szökdelését.
Több kör lebonyolítása az idő függvényében.
A 29-34. órák feladatait az eddig elsajátított ismeretek és saját ötleteik felhasználásával csoportokban hajtják végre gyerekek.
29. Játékos futóiskolai gya1. F1-es pálya (előre berendezve)
Páros
gyakorlatok A teljes KA
korlatok mérsékelt és
társ hordásával pl.: csomag
2.
célbadobások
magas térd- és saroktalicska, lovas, stb.
lendítéssel, előre- és
hátra haladással.
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3. ugrókötélhajtás
ÓraElőkészítő rész
szám
30. Játékos szökdelőiskolai
gyakorlatok páros és
egy lábon előre- és
hátra haladással.

Kiegészítő gyakorlatok,
folyamatos gyak. anyag

Főrész
1. futások, szökdelések koordinációs létrán
2. keresztszökdelés
3. dobás szivacsgerellyel (távolságbecsléssel)

31. Átugrások
akadályok
felett „árokugrás” szerűen. (rálépő- és lendítőláb)

1. állóképességi futás 6-7 perc

32. Utánzójárások tornapadon, zsámolyokon

1. helyből távolugrás (egyéni versengések)

Játék

Vadászlabda két csa- koordinációs
patban
létra,
keresztszökdelő szőnyeg,
szivacsgerely,
gumilabda
Ugróiskola

szlalomrúd,
műanyag gát,
váltókarika,
szoknyáslabda,
talajszőnyeg

Szabadulás a labdától medicinlabdával
gurítással, két csapatban.

tornapad,
zsámoly,
mérőszalag,
F1-es pálya
eszközei,
1kg-os
medicinlabda

Házatlan mókus

ugrókötél,
gúla,

2. sprin-gát váltó
3. szoknyáslabda dobás távolságra

2. F1-es pálya (előre berendezve)
3. kétkezes felső dobás 1kg-os
medicinlabdával
térdelésből
előredőléssel, távolságra
33. Fogóvariációk
A gyerekek választása

1. ugrókötélhajtás

47

Eszközök

az eddig megismert
fogójátékokból.

2. állóképességi futás (8 perc)

maroklabda,
karika

3. kislabda dobás távolságra
34. Egyéni bemelegítés az
eddig megismert feladatok szabad felhasználásával.

1. keresztszökdelés
2. dobás szivacsgerellyel
3. futások, szökdelések koordinációs létrán

Előzetes feladat a következő Terpeszfogó több foórára: „A következő órára góval.
találjátok ki a legérdekesebb
F1-es pályát!”

keresztszökdelő szőnyeg,
szivacsgerely,
koordinációs
létra

ÓraKiegészítő gyakorlatok,
Előkészítő rész
Főrész
Játék
Eszközök
szám
folyamatos gyak. anyag
35. Csapatkijelölés
VERSENY IV.
A gyerekek
Bemelegítés csapaton- Csapatverseny a gyerekek ötletei
által igényelt
ként önállóan.
alapján összeállított F1-es pályán.
bármilyen
Ugyanazt a pályát teljesíti minden
szer.
csapat időméréssel. Több forduló,
több féle pálya lehetséges.
36- Komplett KA verseny szervezése 8 állomással. Ennek az órának a lebonyolításához szükségünk lesz segítőkre, ideális esetben a szülők
37. lesznek a segítők, így az óra bemutató óraként is funkcionál.
Közös zenés bemelegí- VERSENY V.
A teljes KA
tés (esetleg a szülők be1. békaugrás
csomag
vonásával).
2. sprint-gát váltó
3. koordinációs létra
4. keresztszökdelés
5. térdelésből dobás
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6. szivacsgerely
7. F1-es pálya
8. állóképességi futás
Eredményhirdetés.
Az év értékelése.
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5-8. évfolyam
Ezeken az évfolyamokon a tanulók a mozgástanulás és gondolkodás magasabb szintjére
lépnek. Az iskolai labdarúgás szempontjából ez alapvetően a taktikai helyzetek bővülését,
azok megoldását, megismerését jelenti. Az iskolai labdarúgás 1-4. évfolyamain megismert
technikai és alaptaktikai elemek bonyolódása, összetettebbé válása figyelhető meg ebben a
korosztályban. A játéktér tudatos szélességi és mélységi kihasználása kiemelt taktikai
lehetőség az élvezetes, játékközpontú labdarúgás kialakítása szempontjából. Ezt célozva
valósul meg 5. évfolyamtól az életkori sajátosságokat és a szenzitív időszakokat szem előtt
tartó komplex, labdarúgás-specifikus készség- és képességfejlesztés.
Az iskolai labdarúgás az alapfokú nevelés-oktatás ezen szakaszában az általános
kerettantervben megjelenő sportjátékokat, azon belül labdarúgást előkészítő, illetve
labdarúgás-specifikus tartalmakra épülve a labdarúgás sportág mélyebb, alaposabb
elsajátítását teszi lehetővé. Bár a kerettanterv 5-8. évfolyamaira vonatkozó alkalmazásához
nem szükségszerű az 1-4. évfolyamaira vonatkozó tematikai egységeinek ismerete, azonban
ennek hiányában az 5-8. évfolyamokon megjelenő tartalmak minél alaposabb elsajátítása
érdekében fokozottabb előkészítés szükséges. Ebben az esetben ajánlott, hogy az 5-6.
évfolyamokon kerüljön beépítésre 14 olyan előkészítő óra, amelyeket javasolt az 1-4.
évfolyamokon megjelenő egyes alapvető tartalmak, így különösen a
„Testtudat és térbeli tudatosság”, valamint az „Együttműködés a társsal, társakkal”
tematikai egységek feldolgozására fordítani.
Az életkori sajátosságoknak megfelelően tovább mélyülnek és bővülnek a sportolás, az
aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismeretek és a mozgásos tevékenységek, valamint az
ehhez tartozó kompetenciák. Az iskolai labdarúgás nagyban hozzájárul a tanulók egész életen
át tartó tanulási kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez.
Az iskolai labdarúgás kerettantervben megjelenő mozgásos és elméleti tartalmak sikeres
felhasználása érdekében inkább a tanuló változó körülményekhez kapcsolódó
alkalmazkodóképessége és nem a mozgásreprodukáló képessége kerül fejlesztésre. A
különböző testgyakorlási formák hozzájárulnak az általános értékteremtés mellett a közös és
az egyéni érdekek képviseletéhez, valamint erősítik a tantárgy alapvető és aktuális motivációs
tényezőit, pl. ötletszerzés, élményszerzés, jókedv, kaland, testformálás, kikapcsolódás,
feszültséglevezetés, örömszerzés, baráti kör, önmegvalósítás, teljesítménykontroll, sportolási
divatok.
A labdarúgásra jellemző taktikai helyzetek megoldásához a sportági technikák
hatékonyabb, gyorsabb, pontosabb végrehajtása figyelhető meg. Ezzel párhuzamosan a
kisjátékok során megismert, külön-külön jelentkező taktikai-technikai tudás a
mérkőzésjátékok és a kreatív játékok során is érzékelhetően megjelenik. Ennek következtében
megfigyelhető a támadó és a védő csapatrészek közötti célirányos együttműködés, tudatos
szerepvállalás.
A taktikai elemek bonyolultsága megköveteli a tanulóktól az egymás közti kommunikációt.
A játék sikerességéhez elkerülhetetlen a társakkal történő kapcsolatok kiépítése és
működtetése. A csapatsportok közösségformáló ereje a társak kisegítéséből és a társak
helyzetbe hozásából fakad. A társ megsegítése mind támadásban, mind védekezésben alkotja
az iskolai labdarúgás taktikai elemein keresztül a tanulók társas kapcsolatainak erősítését,
színvonalának emelkedését.
A heti két órában megvalósuló az iskolai labdarúgás élményszerző és közösségteremtő
erején keresztül fejleszti a tanulók kompetenciáit, és felkészíti őket a társadalomban
betöltendő szerepükre, valamint megalapozza az egész életen át tartó, egészségtudatos
magatartás szemléletének kialakulását.

5-6. évfolyam
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

1. EGYÉNI LABDÁS KOORDINÁCIÓFEJLESZTÉS

Órakeret
24 óra

Jártas a természetes manipulatív alapkészségek változó körülmények közötti alkalmazásában. A
labdakontroll hatékony megléte fokozódó sebesség mellett, hatékony vizuális
információfeldolgozással párhuzamosan. Alapszintű sportági labdás technikák elméleti és
gyakorlati ismerete, használata.
A labdarúgásban releváns alap manipulatív mozgáskészségekre építve olyan sportágspecifikus
A tematikai
egység nevelési- mozgásminták, technikai elemek kialakítása, amelyek a taktikai értelemben bonyolultabb
fejlesztési céljai játékhelyzetek megoldásához szükségesek.
Kapcsolódási pontok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
1.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
Matematika: számolás,
Egyéni labdás koordinációfejlesztő játékos gyakorlatok és játékok helyben, a saját
térbeli tájékozódás
térben különböző testrészekkel:
- görgetések, húzások, tolások a lábfej különböző részeivel (talppal, belsővel, belső
csüddel, külsővel, külső csüddel, teljes csüddel);
Természetismeret: izmok,
- általános ügyességfejlesztő gyakorlatok lufival, strandlabdával, gumilabdával,
ízületek, anatómiai
röplabdával, könnyű futball labdával, babzsákkal, lábtoll-labdával;
ismeretek
- emelgetés (ún. dekázás) lábbal és a test különböző részeivel pattanás nélkül vagy egy
pattanásból;
- rúgómozdulatok különböző labdákkal és hálós labdával;
- kreatív egyéni „trükközés” különböző labdákkal és hálós labdával.
Előzetes tudás

Egyéni labdás koordinációfejlesztő játékos gyakorlatok és játékok rúgófallal és
kapuval szemben:
- rúgások és labdaátvételek a lábfej különböző részeivel;
- célba rúgások;
- guruló labda megállítása talppal, belsővel;
- guruló labda átvétele talppal, belsővel, majd abból ritmusváltás és irányváltoztatás;
- különböző szögből és magasságból érkező labdák lekezelése, átvétele különböző
testrészekkel (csüd, belső, comb, mellkas stb.);
- rúgások kézből különböző távolságra és magasságra;
- rúgás feladatok kézből, pattanásból szabadon.
Egyéni labdás koordinációfejlesztő játékos gyakorlatok és játékok mozgással az
általános térben:
- közepes és gyors sebességű labdavezetések akadályok között, később fokozatosan
gyorsabban mozgó társak között az ütközések elkerülésével;
- labdavezetések akadályok között, váltakozó sebességgel, társak által meghatározottan;
- labdavezetések és labdakontroll gyakorlatok közepes és gyors sebességgel;
- labdavezetések és labdakontroll gyakorlatok váltakozó sebességgel;
- labdavezetések sokféle mértani alakzatban;
- labdavezetések meghatározott útvonalakon és módon a játéktéren;
- labdavezetések önállóan alkotott útvonalakon a játéktér célzott kihasználásával, és a
célfelületek által meghatározottan;
- labdavezetések összekötve irány- és ritmusváltoztatással;
- cselezések álló akadályokkal és mozgásban lévő társakkal szemben;
- rúgások közepes méretű (2-3 m széles) célfelületekre célozva;
- egyéb labdaérzékelő gyakorlatok.
1.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az eszközkezelés játék közbeni alkalmazásának, lehetőségeinek megkülönböztetése. A
játékfeladat által megkövetelt szabályok szerinti, taktikailag célszerű eszközhasználat
ismerete.
Taktikai ismeretek:
Egyéni labdás taktikai elemek:
- támadásban a labda megszerzésére, megkapására, átvételére, megtartására, birtoklására,
pontos átadásra irányuló tevékenység;

51

- célfelület elérésére, gólszerzésre irányuló tevékenység.
A labdás koordinációfejlesztés, a helyes technikai végrehajtásra való tudatos törekvés
során kialakul a tanuló akaratlagos figyelme saját testére, mozgására, amelynek
eredményeként képes a labdarúgáshoz tartozó terminológia szerint megérteni,
meghatározni, tudatosítani a mozgás tanulása közbeni és általi testi érzéseket, érzeteket.
Kulcsfogalmak/ Cselezés, célfelület, irányváltás, ritmusváltás, húzás, sarkazás, külső csüd.
fogalmak
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

2. KAPCSOLAT A TÁRSSAL, TÁRSAKKAL

Órakeret
24 óra

A kooperatív viselkedésformák, a társas felelősség megléte kontrollált versenyszituációkban is.
A támadó-védő szerepek alapjainak ismerete, a társsal, társakkal történő együttműködés
kialakításának képessége.
Az együttműködésen alapuló viselkedésformák támadó-védő kapcsolatokra történő átalakítása,
A tematikai
csapatrészek közötti együttműködés megtapasztalása. A támadó és védő szerepek közötti tudatos
egység
nevelési-fejlesztési szerepváltás kialakítása.
céljai
Kapcsolódási pontok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
2.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
Páros és csoportos labdás koordinációfejlesztő játékos gyakorlatok és játékok
Vizuális kultúra: vizuális
helyben és haladással, kézzel:
- labdaterelések, gurítások és dobások: különböző technikával és különböző kiinduló
kommunikáció
helyzetekből, mozgásból;
- többféle anyagú, méretű, formájú, súlyú labda használata;
Matematika: logika,
- a társ által gurított, pattintott, levegőben érkező labdák és egyéb eszközök elkapása,
valószínűségszámítás,
levétele helyben, majd haladással, különböző kiinduló helyzetekből helyben;
térbeli alakzatok,
- árnyék- és tükörgyakorlatok labdával a társ(ak) követésével.
tájékozódás
Előzetes tudás

Páros és csoportos rúgások, labdaátvételek, játékos passzgyakorlatok és játékok
lábbal és egyéb testrészekkel:
- álló, guruló labda rúgása álló helyzetből, közepes sebességű mozgásból szabadon,
mozgó vagy irányt változtató társhoz, célra;
- társ által gurított labda átvétele talppal, belsővel, majd abból ritmusváltás és
irányváltoztatás kényszerítő átadások alkalmazása a játéktér különböző területein;
- passzgyakorlatok különböző változatos alakzatokban társsal, társakkal szemben (pl.
háromszögben, négyzetben, rombuszban);
- passzgyakorlatok párban, háromfős csoportban nagyméretű célfelületre történő
gólszerzési lehetőséggel.
Páros és csoportos kooperatív jellegű játékos mozgásos feladatok és játékok eszköz nélkül
és különböző eszközökkel.
Alapszerelés szemből, lövés és passz akadályozásának feladatai.
2.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Taktikai ismeretek:
Társas taktikai elemek:
- támadásban 2:0 ellen helycserék, mögé kerülések;
- támadásban 3:0 elleni helyezkedés alakzat tartásával (háromszög) és alakzat bontásával
és építésével (helycserék, mögé kerülések, forgások);
- két vagy három támadó tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása (szélességi és mélységi
helyezkedés, területnyitás).
A játékos feladatok és játékok közbeni csapattársakkal történő együttműködés nyújtotta
élmények megélésének képességére alapozva a tanuló képessé válik annak kifejezésére,
hogy a testnevelés órán és a szabadidejében mi az, ami segíti, támogatja az élményszerű,
élvezetes labdarúgás játék kialakulását, fenntartását.
Kulcsfogalmak/ Alakzatbontás, alakzatépítés, helycserék, mögé kerülés, forgások.
fogalmak
Tematikai
egység/

3. KISJÁTÉKOK
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Órakeret
32 óra

Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai
egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Alapszintű játéktapasztalata van a 3:2; 4:1; 4:2; 4:3 és 3:3 elleni játékokban. Képes a tanult
technikai elemek - csökkenő hibaszázalék melletti - jól meghatározható taktikai környezetben
történő alkalmazására.
A négy támadó játékos kapcsolatából létrejövő taktikai szituációk megismerése, alkalmazása
kisjátékokban. A játéktér labdarúgás-specifikus szélességi és mélységi kihasználása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
3.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
1:1 elleni játékok;
2:1 elleni játékok;
2:2 elleni játékok;
3:1 elleni játékok;
3:2 elleni játékok;
3:3 elleni játékok;
4:1 elleni játékok;
4:2 elleni játékok;
4:3 elleni játékok;
4:4 elleni játékok;
- félaktív, aktív védővel szemben, kis- és közepes méretű célfelületekre történő
gólszerzési lehetőséggel;
- labdabirtoklás aktív védővel szemben rögzített célfelület (pl. kapu, vonal) nélkül (pl.
cicajátékok) vagy célfelülettel;
- kiegészítő faljátékosok bekapcsolásával;
- szélességben és mélységben osztott pályán (pl. sávok);
- többkapus, különböző formájú és méretű területeken.

Kapcsolódási pontok
Vizuális kultúra: vizuális
kommunikáció
Matematika: logika,
valószínűségszámítás,
térbeli alakzatok,
tájékozódás

3.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Taktikai ismeretek:
Az 1:1 elleni játékban a játékhelyzetek megoldása:
- a támadónak a labda birtoklása és a célfelület elérése, gólszerzés;
- a védőnek a labda megszerzése, a célfelület elérésének, a gólszerzésnek
megakadályozása.
A 2:1; 2:2; 3:1; 4:1; 3:2; 3:3; 4:2; 4:3; 4:4 elleni játékokban a játékhelyzetek megoldásai:
- támadásban a labda megszerzésére, megkapására, átvételére, megtartására, birtoklására,
továbbítására irányuló tevékenység;
- védekezésben nyomásgyakorlás a labdás ellenfélre vagy helyezkedés a labda és a saját
kapu, célfelület közé;
- labdavesztés esetén a labda azonnali visszaszerzésére irányuló törekvés és az ellenfél
megakadályozása a gólszerzésben (a támadó és a célfelület közé történő helyezkedés);
- két vagy három támadó tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása
(területnyitás) védővel vagy védőkkel szemben;
- két vagy három védő tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása (területnyitás).
A kisjátékokban történő aktív részvétel során a tanuló képes meghatározni saját
pillanatnyi aktivitási szintjét és képes megállapítani, hogy az alacsonyabb-e vagy
magasabb-e a számára optimális állapotnál. Ennek megfelelően képes azonosítani azt az
aktivitási szintet, amely számára a játékok közbeni jó közérzetet biztosítja, valamint képes
a saját aktivitás-szintje változásának tudatos követésére.
Kulcsfogalmak/ Nyomásgyakorlás, taktikai helyzet, emberfölény, kényszerítő, cicajátékok.
fogalmak
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai
egység

4. KREATÍV JÁTÉKOK

Órakeret
16 óra

A kreatív játékok korábbi alkalmazása során megjelenő önálló-alkotó gondolkodás. A
játékszabályok - megkötések, illetve a játéktevékenység egyes elemeinek megalkotása és
módosítása - a kooperatív, csoportos feladatok közben.
Játékalkotás, meglévő játékok szabályainak módosítása részben öntevékenyen, részben tanári
segítséggel, több szempont figyelembevételével, kreatív, csapatszintű megoldásokkal.
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nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
4.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
Előre meghatározott futó- vagy fogójátékok szabályainak módosításai (ház, megfogás,
szabadítás, létszám, eszköz, terület stb.).
Kisjátékok és mérkőzésjátékok módosítása több szempont figyelembevételével:
- labdák száma;
- a pont (gól)szerzés lehetősége;
- a játéktéren való haladás;
- célfelület helye, mérete, száma;
- területkorlátozások.

Kapcsolódási pontok
Vizuális kultúra: vizuális
kommunikáció
Matematika: logika,
valószínűségszámítás,
térbeli alakzatok,
tájékozódás

4.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Taktikai ismeretek:
A 2:1; 2:2; 3:1; 4:1; 3:2; 3:3; 4:2; 4:3; 4:4 elleni kreatív játékokban a játékhelyzetek
megoldásai:
- támadásban a labda megszerzésére, megkapására, átvételére, megtartására, birtoklására,
továbbítására irányuló tevékenység;
- védekezésben nyomásgyakorlás a labdás ellenfélre vagy helyezkedés a labda és a saját
kapu, célfelület közé;
- labdavesztés esetén a labda azonnali visszaszerzésére irányuló törekvés és az ellenfél
megakadályozása a gólszerzésben (a támadó és a célfelület közé történő helyezkedés);
- két vagy három támadó tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása (területnyitás) védővel
vagy védőkkel szemben;
- két vagy három védő tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása (területnyitás).
Erre az életkorra jellemző a tartós figyelem és koncentráció kialakulása, amelynek
eredményeként a tanulók képessé válnak az apró részletekre odafigyelni. A kreatív
játékok alkotása és alkalmazása során a tanulók egy adott kontextusban elsajátított
mozgásos műveletet más környezetben, más végrehajtás mentén gyakorolnak. Ennek
megfelelően képessé válnak a labdarúgáshoz kapcsolódó technikai és taktikai elemeket
más kontextusban is adaptálni, célszerűen kivitelezni.
Kulcsfogalmak/ Területkorlátozás, kommunikáció, átlós segítségnyújtás.
fogalmak
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai
egység
nevelési-fejlesztési
céljai

5. MÉRKŐZÉSJÁTÉKOK

Órakeret
34 óra

A 4+1 elleni mérkőzésjátékok alapszabályainak és alap taktikai elmeinek ismerete. A játékhoz
szükséges alapmozgások, technikai elemek fokozatosan gyorsuló végrehajtása.
A 4+1 elleni taktikai elemek hatékonyabb, pontosabb végrehajtása, sportágspecifikus technikai
elemek alkalmazása a mérkőzésjátékok során.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
5.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
4+1 létszámú kontrollált versenyjellegű mérkőzésjátékok kapussal:
- különböző, könnyítést és sikerélményt célzó megkötések, szabálymódosítások;
- játéktér mérete, formája;
- kapuk száma, szöge, mérete, elhelyezése;
- gólszerzés módja;
- eredményszámítás megléte (van vagy nincs);
- eredményszámítás módja.
5.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Taktikai alapismeretek:
A 4+1 létszámú mérkőzésjátékok játékhelyzeteinek megoldásai:
- támadásban a labda megszerzésére, megkapására, átvételére, megtartására, birtoklására,
továbbítására irányuló tevékenység;
- védekezésben nyomásgyakorlás a labdás ellenfélre, vagy helyezkedés a labda és a saját
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Kapcsolódási pontok
Természetismeret: testi és
lelki harmónia
Vizuális kultúra: vizuális
kommunikáció

Matematika: logika,
valószínűségszámítás,
térbeli alakzatok,
tájékozódás

kapu, célfelület közé;
- labdavesztés esetén a labda azonnali visszaszerzésére irányuló törekvés, és az ellenfél
megakadályozása a gólszerzésben (a támadó és a célfelület közé történő helyezkedés);
- két vagy három támadó tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása
(területnyitás) védővel vagy védőkkel szemben;
- két vagy három védő tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása (területnyitás).
A testnevelő feladata megértetni és a mozgásos feladatok, mérkőzésjátékok által
elősegíteni annak elfogadását, hogy a stressz életünk fontos alkotó eleme. A
mérkőzésjátékok, mozgásos feladatok során a tanuló megérti, elfogadja, hogy a túlzott
stressz negatívan hat a teljesítményére és közösségre. Képessé válik saját stresszszintjének szabályozására a labdarúgáshoz köthető mozgásos feladatokban, játékokban.
Kulcsfogalmak/ Nyomásgyakorlás, taktikai helyzet, emberfölény, kényszerítő, csapatrészek összjátéka, kapus,
kapuelőtér.
fogalmak
A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén
Egyéni labdás koordinációfejlesztés
A tanuló váljon képessé a célfelület elérését és a játékhelyzet sikeres megoldását segítő labdás technikai elemek játék
közbeni kiválasztására, hatékony végrehajtására.
Kapcsolat a társsal, társakkal
A tanuló váljon képessé együttműködni egy vagy két társával a labda birtoklása, a támadások vezetése és befejezése
érdekében, alakzatbontással és építéssel. A tanuló váljon képessé átlós segítség nyújtásával üres területet teremteni a
labdás és labda nélküli társának a labda birtoklása vagy a támadások építése és befejezése érdekében.
Kisjátékok
A tanuló váljon képessé a különböző taktikai helyzetek közben tudatosan alakzatbontással és építéssel átlós
segítségnyújtást kialakítani egy vagy két társával támadásban a labdás társának.
Kreatív játékok
A tanuló váljon képessé, pedagógus segítsége mellett, a kisjátékok vagy a mérkőzésjátékok szabályait több szempont
alapján célszerűen módosítani, megváltoztatni.
Mérkőzésjátékok
A tanuló váljon képessé a 4+1 létszámú mérkőzésjátékok közben tudatosan alakzatépítéssel és bontással átlós
segítségnyújtást kialakítani támadásban és védekezésben egyaránt. Továbbá legyen képes a mérkőzés alatt a támadó és
védő szerepkörök folyamatos váltakozásának követésére.

7-8. évfolyam
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai
egység
nevelési-fejlesztési
céljai

1. EGYÉNI LABDÁS KOORDINÁCIÓFEJLESZTÉS

Órakeret
24 óra

Bonyolultabb játékhelyzetek megoldásához szükséges sportágspecifikus technikai elemek
ismerete, célszerű végrehajtása.
A labdarúgásban releváns olyan sportágspecifikus mozgásminták, technikai elemek gyors,
tudatos végrehajtása, amelyek a taktikai értelemben bonyolultabb játékhelyzetek hatékony
megoldásához szükségesek.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
1.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
Egyéni labdás koordinációfejlesztő játékos gyakorlatok és játékok helyben, a saját
térben különböző testrészekkel:
- görgetések, húzások, tolások gyors mozgás közben a lábfej különböző részeivel (talppal,
belsővel, belső csüddel, külsővel, külső csüddel, teljes csüddel);
- labdarúgás-specifikus ügyességfejlesztő gyakorlatok könnyű futball labdával, futballal,
babzsákkal, lábtoll-labdával;
- emelgetés (ún. dekázás) lábbal és a test különböző részeivel pattanás nélkül vagy egy
pattanásból;
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Kapcsolódási pontok
Matematika: számolás,
térbeli tájékozódás
Természetismeret: izmok,
ízületek, anatómiai
ismeretek

- rúgómozdulatok különböző labdákkal és hálós labdával;
- kreatív egyéni „trükközés” különböző labdákkal és hálós labdával.
Egyéni labdás koordinációfejlesztő játékos gyakorlatok és játékok rúgófallal és
kapuval szemben:
- rúgások és labdaátvételek a lábfej különböző részeivel;
- célba rúgások;
- guruló labda átvétele talppal, belsővel, majd abból ritmusváltás és irányváltoztatás;
- különböző szögből és magasságból érkező labdák lekezelése, átvétele különböző
testrészekkel (csüd, belső, comb, mellkas stb.);
- rúgás feladatok kézből, pattanásból szabadon.
Egyéni labdás koordinációfejlesztő játékos gyakorlatok és játékok mozgással az
általános térben:
- közepes és gyors sebességű labdavezetések akadályok között, később fokozatosan
gyorsabban mozgó társak között az ütközések elkerülésével;
- labdavezetések akadályok között, váltakozó sebességgel, társak által meghatározottan;
- labdavezetések és labdakontroll gyakorlatok közepes és gyors, váltakozó sebességgel;
- labdavezetések meghatározott útvonalakon és módon a játéktéren;
- labdavezetések önállóan alkotott útvonalakon a játéktér célzott kihasználásával, és a
célfelületek által meghatározottan;
- labdavezetések összekötve célszerű irány- és ritmusváltoztatással;
- cselezések mozgásban lévő társakkal szemben;
- rúgások közepes méretű (2-3 m széles) célfelületekre célozva;
- egyéb labdaérzékelő gyakorlatok.
1.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Taktikai ismeretek:
Egyéni labdás taktikai elemek:
- támadásban a labda megszerzésére, megkapására, átvételére, megtartására, birtoklására,
pontos átadásra irányuló tevékenység;
- célfelület elérésére, gólszerzésre irányuló tevékenység.
Az egyéni labdás koordináció fejlesztés részeként, a tanári és a társak általi értékelések
során a tanuló elfogadja a külső visszajelzés információit az önértékelés sérülése nélkül,
és képes a labdarúgáshoz szükséges mozgásműveltség fejlesztése érdekében egyénre
szabott, saját célokat kitűzni, elérni. A változatos környezeti hatások által felismeri egyéni
sajátosságait, erősségeit, gyengeségeit; önmagához viszonyítja fejlődését.
Kulcsfogalmak/ Cselezés, célfelület, irányváltás, ritmusváltás, húzás, sarkazás, külső csüd.
fogalmak
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai
egység
nevelési-fejlesztési
céljai

2. KAPCSOLAT A TÁRSSAL, TÁRSAKKAL

Órakeret
20 óra

Az együttműködésre és a támadó-védő kapcsolatokra alapuló viselkedésformák ismerete, a
csapatrészek közötti együttműködés megtapasztalása. Képes a támadó és védő szerepek közötti
tudatos szerepváltásra.
A kisjátékok, kreatív játékok és mérkőzésjátékok során alkalmazandó két vagy több ember
kapcsolatának gyakorlása támadásban és védekezésben.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
2.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
Páros és csoportos labdás koordinációfejlesztő játékos gyakorlatok és játékok
haladással, kézzel:
- többféle anyagú, méretű, formájú, súlyú labda használata;
- a társ által gurított, pattintott, levegőben érkező labdák és egyéb eszközök elkapása,
levétele helyben majd haladással, különböző kiinduló helyzetekből helyben;
- árnyék- és tükörgyakorlatok labdával a társ(ak) követésével.
Páros és csoportos rúgások, labdaátvételek, játékos passzgyakorlatok és játékok
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Kapcsolódási pontok
Vizuális kultúra: vizuális
kommunikáció
Matematika: logika,
valószínűségszámítás,
térbeli alakzatok,
tájékozódás

lábbal és egyéb testrészekkel:
- guruló labda rúgása közepes sebességű mozgásból szabadon, mozgó vagy irányt
változtató társhoz, célra;
- társ által gurított labda átvétele talppal, belsővel, majd abból ritmusváltás és
irányváltoztatás kényszerítő átadások alkalmazása a játéktér különböző területein;
- passzgyakorlatok különböző változatos alakzatokban társsal, társakkal szemben (pl.
háromszögben, négyzetben, rombuszban);
- passzgyakorlatok párban, háromfős csoportban nagyméretű célfelületre történő
gólszerzési lehetőséggel.
Páros és csoportos kooperatív jellegű játékos mozgásos feladatok és játékok eszköz nélkül
és különböző eszközökkel.
Alapszerelés szemből, lövés és passz akadályozásának feladatai.
2.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Taktikai ismeretek:
Társas taktikai elemek:
- támadásban 2:0 ellen helycserék, mögé kerülések;
- támadásban 3:0 elleni helyezkedés alakzat tartásával (háromszög) és alakzat bontásával
és építésével (helycserék, mögé kerülések, forgások);
- két vagy három támadó tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása (szélességi és mélységi
helyezkedés, területnyitás).
A tanuló a labdarúgás támadó és védő játékhelyzeteinek gyakorlása során a társakkal való
együttműködésben magabiztossá válik, és megéli, hogy jó (önbizalom-növelő) érzés, ha
erőfeszítést tesz, és a legtöbbet hozza ki a támadás és védekezés során a társakkal való
együttműködésből taktikai értelemben.
Kulcsfogalmak/ Alakzatbontás, alakzatépítés, helycserék, mögé kerülés, forgások.
fogalmak
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai
egység
nevelési-fejlesztési
céljai

3. KISJÁTÉKOK

Órakeret
28 óra

Jártasságszintű játéktapasztalata van a 3:2; 4:1; 4:2; 4:3 és 3:3 elleni játékokban. Képes a tanult
technikai elemek - csökkenő hibaszázalék melletti - jól meghatározható taktikai környezetben
történő alkalmazására.
A négy támadó játékos kapcsolatából létrejövő taktikai szituációk megoldása kis játékokban. A
játéktér labdarúgás-specifikus szélességi és mélységi kihasználása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
3.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
1:1 elleni játékok;
2:1 elleni játékok;
2:2 elleni játékok;
3:1 elleni játékok;
3:2 elleni játékok;
3:3 elleni játékok;
4:1 elleni játékok;
4:2 elleni játékok;
4:3 elleni játékok;
4:4 elleni játékok;
- aktív védővel szemben, kis- és közepes méretű célfelületekre történő gólszerzési
lehetőséggel;
- labdabirtoklás aktív védővel szemben rögzített célfelület (pl. kapu, vonal) nélkül (pl.
cicajátékok) vagy célfelülettel;
- kiegészítő faljátékosok bekapcsolásával;
- szélességben és mélységben osztott pályán (pl. sávok);
- többkapus, különböző formájú és méretű területeken.
3.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Taktikai ismeretek:
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Kapcsolódási pontok
Vizuális kultúra: vizuális
kommunikáció
Matematika: logika,
valószínűségszámítás,
térbeli alakzatok,
tájékozódás

Az 1:1 elleni játékban a játékhelyzetek megoldása:
- a támadónak a labda birtoklása és a célfelület elérése, gólszerzés;
- a védőnek a labda megszerzése, a célfelület elérésének, gólszerzésnek a
megakadályozása.
A 2:1; 2:2; 3:1; 4:1; 3:2; 3:3; 4:2; 4:3; 4:4 elleni játékokban a játékhelyzetek megoldásai:
- támadásban a labda megszerzésére, megkapására, átvételére, megtartására, birtoklására,
továbbítására irányuló tevékenység;
- védekezésben nyomásgyakorlás a labdás ellenfélre vagy helyezkedés a labda és a saját
kapu, célfelület közé;
- labdavesztés esetén a labda azonnali visszaszerzésére irányuló törekvés és az ellenfél
megakadályozása a gólszerzésben (a támadó és a célfelület közé történő helyezkedés);
- két vagy három támadó tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása területnyitás) védővel
vagy védőkkel szemben;
- két vagy három védő tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása (területnyitás).
A szabályok elfogadása és betartása során a tanulók játék közben egyre inkább
észreveszik a sportszerű és sportszerűtlen szituációkat. A tanulókban ezáltal kialakul a
társak jogosan eltérő igényeinek, szempontjainak önkéntelen, majd tudatos megélése és
figyelembevétele.
Kulcsfogalmak/ Nyomásgyakorlás, taktikai helyzet, emberfölény, kényszerítő, cicajátékok.
fogalmak
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai
egység
nevelési-fejlesztési
céljai

4. KREATÍV JÁTÉKOK

Órakeret
16 óra

A kreatív játékok korábbi alkalmazása során megjelenő önálló-alkotó gondolkodás. A
játékszabályok, megkötések, illetve a játéktevékenység egyes elemeinek megalkotása és
módosítása a kooperatív, csoportos feladatok közben.
Játékalkotás, meglévő játékok szabályainak módosítása nagyobb részben öntevékenyen, kevés
tanári segítséggel, több szempont figyelembevételével, kreatív, csapatszintű megoldásokkal.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
4.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
Előre meghatározott futó- vagy fogójátékok szabályainak módosításai
(ház, megfogás, szabadítás, létszám, eszköz, terület stb.).
Kisjátékok és mérkőzésjátékok módosítása több szempont figyelembevételével:
- labdák száma;
- a pont (gól)szerzés lehetősége;
- a játéktéren való haladás;
- célfelület helye, mérete, száma;
- területkorlátozások.
4.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Taktikai ismeretek:
A 2:1; 2:2; 3:1; 4:1; 3:2; 3:3; 4:2; 4:3; 4:4 elleni kreatív játékokban a játékhelyzetek
megoldásai:
- támadásban a labda megszerzésére, megkapására, átvételére, megtartására, birtoklására,
továbbítására irányuló tevékenység;
- védekezésben nyomásgyakorlás a labdás ellenfélre vagy helyezkedés a labda és a saját
kapu, célfelület közé;
- labdavesztés esetén a labda azonnali visszaszerzésére irányuló törekvés és az ellenfél
megakadályozása a gólszerzésben (a támadó és a célfelület közé történő helyezkedés);
- két vagy három támadó tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása
(területnyitás) védővel vagy védőkkel szemben;
- két vagy három védő tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása (területnyitás).
A játékalkotás folyamatában a kreatív feladatmegoldások elősegítik, hogy a tanulók
képesek legyenek megélni az örömteli kapcsolatokat a játék közvetítő szerepe által,
valamint kialakul a felelősségük saját maguk és mások iránt, amelynek eredményeként
megjelenik az önzetlen magatartás.
Kulcsfogalmak/ Területkorlátozás, kommunikáció, átlós segítségnyújtás, felelősség.
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Kapcsolódási pontok
Vizuális kultúra: vizuális
kommunikáció
Matematika: logika,
valószínűségszámítás,
térbeli alakzatok,
tájékozódás

fogalmak
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai
egység
nevelési-fejlesztési
céljai:

5. MÉRKŐZÉSJÁTÉKOK

Órakeret
32 óra

A 4+1 elleni mérkőzésjátékok alapszabályainak és alap taktikai elmeinek ismerete. Játékhoz
szükséges alapmozgások, a technikai elemek taktikai helyzetnek megfelelő végrehajtása.
A 4+1 elleni taktikai elemek hatékonyabb, pontosabb, egyre gyorsuló végrehajtása, a
sportágspecifikus technikai elemek alkalmazása a mérkőzésjátékok során.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
5.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
4+1 létszámú kontrollált versenyjellegű mérkőzésjátékok kapussal:
- különböző, könnyítést és sikerélményt célzó megkötések, szabálymódosítások;
- játéktér mérete, formája;
- kapuk száma, szöge, mérete, elhelyezése;
- gólszerzés módja;
- eredményszámítás megléte (van vagy nincs);
- eredményszámítás módja.

Kapcsolódási pontok
Természetismeret: testi és
lelki harmónia
Vizuális kultúra: vizuális
kommunikáció
Matematika: logika,
valószínűségszámítás,
térbeli alakzatok,
tájékozódás

5.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Taktikai alapismeretek:
A 4+1 létszámú mérkőzésjátékok játékhelyzeteinek megoldásai:
- támadásban a labda megszerzésére, megkapására, átvételére, megtartására, birtoklására,
továbbítására irányuló tevékenység;
- védekezésben nyomásgyakorlás a labdás ellenfélre vagy helyezkedés a labda és a saját
kapu, célfelület közé;
- labdavesztés esetén a labda azonnali visszaszerzésére irányuló törekvés és az ellenfél
megakadályozása a gólszerzésben (a támadó és a célfelület közé történő helyezkedés);
- két vagy három támadó tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása (területnyitás) védővel
vagy védőkkel szemben;
- két vagy három védő tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása (területnyitás).
A tanuló az iskolai labdarúgás mozgásos feladatainak és játékhelyzeteinek végrehajtása
során keresi azokat a helyzeteket, amely során önfeledten lehet jelen mozgás közben, ami
hozzásegíti ahhoz, hogy megtapasztalja, megismerje, azonosítsa a flow élményt. Ebben az
életkorban már szükséges a feladattudat kialakulása, a nehéz, kihívást jelentő feladatok
megoldására irányuló törekvés is.
Kulcsfogalmak/ Nyomásgyakorlás, taktikai helyzet, emberfölény, kényszerítő, csapatrészek összjátéka, kapus,
kapuelőtér.
fogalmak
Órakeret
Tematikai
6. FESZTIVÁLSZERVEZÉS
24 óra
egység/
Fejlesztési cél
Ügyességfejlesztő játékos feladatok, kisjátékok, mérkőzésjátékok ismerete.
Előzetes tudás
Iskolai fesztivál jellegű, több állomásos foglakozás kialakítása, megszervezése, lebonyolítása,
A tematikai
kezdetben direkt tanári irányítással, majd egyre inkább közös tervezési feladatként.
egység
nevelési-fejlesztési
céljai:
Kapcsolódási pontok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
6.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
A korábban megismert technikai, taktikai ismeretek, feladatok, kisjátékok, kreatív játékok Természetismeret: testi és
és mérkőzésjátékok fesztiválszerű alkalmazása, lebonyolítása.
lelki harmónia
6.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A fesztivál lebonyolításához tartozó ismeretek: tervezés, szervezés, állomások kialakítása
(játékok), lebonyolítás (állomások felügyelete), játékvezetés.
A tanuló az iskolai labdarúgáshoz kapcsolódóan keresi azokat a helyzeteket, ahol
önfeledten lehet jelen mozgás közben, illetve ahol társaival megélhet hasonló élményeket.
Ehhez kapcsolódóan tanári segítséggel, feladatának tudatában, felelősen és aktívan vesz
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Vizuális kultúra: vizuális
kommunikáció
Matematika: logika,
valószínűségszámítás,
térbeli alakzatok,

részt a fesztivál jellegű foglalkozásainak tervezésében, szervezésében, lebonyolításában.
tájékozódás
Kulcsfogalmak/ Fesztivál, körállomás, tematika, csapatkialakítás.
fogalmak
A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén
Egyéni labdás koordinációfejlesztés
A tanuló váljon képessé a célfelület elérését és a játékhelyzet sikeres megoldását segítő labdás technikai elemek
összetett játékhelyzetek közbeni hatékony végrehajtására.
Kapcsolat a társsal, társakkal
A tanuló váljon képessé tudatosan a játékban átlós segítség nyújtásával üres területet teremteni a labdás és labda
nélküli társának a labda birtoklása vagy a támadások építése és befejezése érdekében. Továbbá legyen képes a labda
helyzetétől függően, átlós segítségnyújtással védekezni.
Kisjátékok
A tanuló váljon képessé a játék közben tudatosan alakzatbontással és építéssel átlós segítségnyújtást kialakítani egy
vagy két társával támadásban a labdás társának, illetve védekezésben a labdás ellenfelet megtámadó társának. Legyen
képes a különböző taktikai helyzetek felismerésére és azokkal kapcsolatban egy lehetséges megoldás megtalálására.
Kreatív játékok
A tanuló váljon képessé a kisjátékok, vagy a mérkőzésjátékok szabályait egy vagy két szempont megváltoztatásával
úgy megváltoztatni, hogy az adott játék taktikai célja ne változzon.
Mérkőzésjátékok
A tanuló váljon képessé a 4+1 létszámú mérkőzésjátékok közben tudatosan alakzatépítéssel és bontással átlós
segítségnyújtást kialakítani támadásban és védekezésben egyaránt. Továbbá legyen képes a mérkőzés alatt a támadó
és védő szerepköröknek a folyamatos váltakozásának követésére és a szerepek folyamatos betöltésére.
Fesztiválszervezés
A tanuló váljon képessé tanári irányítás mellett a fesztivál állomásainak megtervezésére, megépítésére és az
állomásokon történő önálló gyakorlásra.
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SZIVACSKÉZILABDA
Iskolai sportkör szakmai programja
2021/2022
Badacsonytomaj, 2021. szeptember 10.

Készítette: Rétainé Vizeli Alexandra

Foglalkozás: Szivacskézilabda (lányok és fiúk) 1-4. osztály
Foglalkozás ideje: heti 1 óra
Foglalkozás célja:
 Megismerkedés a kézilabda sportág alapjaival
 A szivacskézilabdázáson keresztül az alapvető fizikális képességek fejlesztése
 Kezdő szintről indulva a sportág sikeres űzéséhez elengedetlen alapmozgások
készség szintű begyakorlása
 Játék igény kielégítése a szivacskézilabdázás eszközrendszerével
 Testérzékelés, térérzékelés fejlesztése
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Tervezett
óraszám

SZK/1

Az óra tananyaga

Balesetvédelem, öltözői és
tornatermi szabályok
Egy és kétkezes mellső és felső
átadások párokban (helyben)

SZK/2

Egy és kétkezes mellső és felső
átadások párokban
5-5 helyes végrehajtás elkapással
együtt helyben futás közben

Előkészítő rész

Gimnasztika

Képességfejlesztő
gyakorlatok

Egy és kétkezes
labdagörgeté-sek
talajon: a labda
kontroll alatt
tartása 5m távon
két bója között a
talajon görgetve
oda-vissza.
Szlalomban is

Labdahordás:
kifutás labdával az
egyik kézben 10men, bójakerülés,
futás vissza, labda
fogása a másik kézzel
elejtés nélkül

Egy és kétkezes
labdagörgetések talajon: a
labda kontroll
alatt tartása 5m
távon két bója
között a talajon
görgetve odavissza.
Szlalomban is
időre

Labdahordás:
kifutás labdával
mindkét kézben,
malomkörzés előre
10m-en, bójakerülés,
futás vissza
malomkörzéssel hátra,
elejtés nélkül
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Játék

Labdás fogó

Labdagyüjtögető

Értékelés,
kompetenciák,
kapcsolódási pontok

Eszközök/
megjegyzés

gumilabda
szivacslabda
bója

gumilabda
szivacslabda
bója
zsámoly

Egy és kétkezes mellső és felső
átadások párokban a lábmunka
bekapcsolásával.
A láb munkájának bekapcsolása,
összehangolása labdaátadások
közben.

Egy és kétkezes
labdagörgetések a testen:
a labda derék
körüli tekerése
oda-vissza 2x
elejtés nélkül

Labdahordás:
kifutás labdával
mindkét kézben, egy
harmadik labdát
összeszorítva előre
10m-en, bójakerülés,
futás ugyanúgy vissza
elejtés nélkül

SZK/5

Labdavezetés egyenes vonalban
mindkét kézzel

Labdaterelések:
5m távon a talajon gurítva;
a labda kontroll alatt tartása
5m távon 6 bója között
szlalomban a talajon odavissza

Gurítások:
-3m-re elhelyezett zsámoly eltalálása
gurított labdával 5x
-6m-re elhelyezett zsámoly eltalálása
gurított labdával 5x

gumilabda
szivacslabda
bója

SZK/6

Labdavezetés szlalomban mindkét
kézzel

Labdaterelések:
a labda kontroll
alatt tartása 5m
távon 6 bója
között
szlalomban a
talajon odavissza időre (a
bóják
feldöntése
nélkül legalább
2x 10-15 sec.
alatt teljesíteni
a távot)

Gurítások:
-9m-re elhelyezett
zsámoly eltalálása
gurított labdával 5x

Gumilabda
szivacskézilabda
zsámoly
bója

SZK/3
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Szalagszerző

gumilabda
szivacslabda
bója

SZK/7

SZK/8

SZK/9

Labdavezetés és az átadások
összekapcsolása
(a láb munkájának összehangolása
átadások közben)

Távolba dobás
tetszés szerinti
módon:
gumilabda
távolba dobása
a meghúzott
vonalon túl -6m; 8m(a távolság
teljesítése 3x)

Pattanó és levegőben
érkező labdák
elkapása egyénileg:12m távolságról falhoz
dobott labda elkapása
(több lepattanás is
megengedett)
10 kísérletből 5x kell a
labdát elkapni

Labdavezetés és az átadások
összekapcsolása
(lépéshiba nélküli átadások)

Távolba dobás
tetszés szerinti
módon:
gumilabda
távolba dobása
a meghúzott
vonalon túl 10m
(a távolság
teljesítése 3x)

Pattanó és levegőben
érkező labdák
elkapása egyénileg: 12m távolságról falhoz
dobott labda elkapása
(1 lepattanás
megengedett)
10 kísérletből 5x kell a
labdát elkapni

Labdavezetés helyben:
Labdavezetés közben ereszkedjen
le ülésbe és álljon fel a labda feletti
kontroll megtartásával
 bármely kéz használata
 mindkét kéz használata
 váltott kéz használata

Labdavezetés közben
megállás, elindulás(kéz-, és
szemkontroll):
folyamatos labdavezetés
közben tanári hang és
kézjelekre reagálás: előre,
hátra, jobbra, balra

Pattanó és levegőben
érkező labdák
elkapása egyénileg: 12m távolságról falhoz
dobott labda elkapása
( lepattanás nem
megengedett)
10 kísérletből 5x kell a
labdát elkapni
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gumilabda
zsinór

Vírus-fogó

gumilabda
szivacskézilabda
jelölő mez

gumilabda
szivacskézilabda
jelölő mez

SZK/
10

SZK/
11

Labdavezetés haladással:
Szlalom labdavezetés 5m távon 6
bója között oda-vissza a labda
feletti kontroll megtartásával
(bármelyik kéz használata)

Labdavezetés közben
megállás, elindulás(kéz-, és
szemkontroll):
folyamatos labdavezetés
közben tanári hang és
kézjelekre reagálás: előre,
hátra, jobbra, balra

Dobások és elkapások
feladatokkal helyben:
Saját feldobott labda
elkapása 1-5 taps
elvégzésével
(5 kísérletből 3x
labdaelkapás)

gumilabda
szivacskézilabda
jelölő mez

Labdavezetés haladással:
Szlalom labdavezetés 5m távon 6
bója között oda-vissza a labda
feletti kontroll megtartásával
(mindkét kéz használata)

Labdavezetés
közben
megállás,
elindulás(kéz-,
és
szemkontroll):
folyamatos
labdavezetés
közben tanári
hang és
kézjelekre
reagálás: előre,
hátra, jobbra,
balra

Dobások és
elkapások
feladatokkal
helyben:
Saját feldobott
labda elkapása 1-3
talajérintés
elvégzésével
(5 kísérletből 3x
labdaelkapás)

gumilabda
szivacskézilabda
bója
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SZK/
12

SZK/
13

SZK/
14

Labdavezetés haladással:
Szlalom labdavezetés 5m távon 6
bója között oda-vissza a labda
feletti kontroll megtartásával
(váltott kéz használata)

Labdavezetés közben
megállás, elindulás: párban
folyamatos labdavezetés
közben a labda nélküli tanuló
mozgására reagálás: előre,
hátra, jobbra, balra

Dobások és elkapások feladatokkal
helyben:
Saját feldobott labda elkapása negyed, fél
és teljes fordulat elvégzésével
(5 kísérletből 3x labdaelkapás)

Labdás ügyességfejlesztő
gyakorlatok párokban: átadások
különböző módon, testhelyzetben

folyamatos
labdavezetés
közben tanári
hang és
kézjelekre
reagálás: előre,
hátra, jobbra,
balra

Célba dobó verseny:
Függőlegesen/
vízszintesen
elhelyezett karikába
3m-es távolságról kell
beletalálni
(5 kísérletből 3 találat)

Labdás ügyességfejlesztő
gyakorlatok párokban:
labdavezetés társkerüléssel, irány
és kézváltással

párban
folyamatos
labdavezetés
közben a labda
nélküli tanuló
mozgására
reagálás: előre,
hátra, jobbra,
balra

Célba dobó verseny:
Függőlegesen/
vízszintesen
elhelyezett karikába
5m-es távolságról
kell beletalálni
(5 kísérletből 3
találat)
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gumilabda
szivacskézilabda
bója

Technikai kivitelezés
értékelése

gumilabda
szivacskézilabda
bója

gumilabda
szivacskézilabda
bója

SZK/
15

SZK/
16

SZK/
17

Labdavezetés padon és haladással
a pad mellett

Add körbe a labdát!
Győztes az a csapat, amelyik
egymástól 1m , majd 2m
távolságra gyorsabban körbe
adja a labdáját elejtés nélkül
(időre)

Célba dobó verseny:
Függőlegesen/
vízszintesen
elhelyezett karikába
7m-es távolságról
kell beletalálni
(5 kísérletből 3
találat)

Váltóverseny labdavezetéssel
 labdavezetéssel kifutás,
bójakerülés, visszafutás,
váltás labdaátadással a
következőnek
 labdavezetéssel kifutás,
bójakerülés, visszafutás,
váltás pattintott átadással
 labdavezetéssel kifutás,
bójakerülés, visszafutás
hátrafelé labdavezetéssel,
váltás labdaátadással

Add körbe a
labdát!
Győztes az a
csapat,
amelyik
egymástól 3m
távolságra
gyorsabban
körbe adja a
labdáját
elejtés nélkül
(időre)

Váltóversenyek
a reakciógyorsaság, labdakezelés,
labdaérzék finomításának fejlesztésére

Labdavezetés irányváltoztatással,
tárgykerüléssel, kézváltásokkal
15m-en

Rajtgyakorlatok:
Tanári hang-, és vizuális jelre
indulás fél pályáról, el kell érni a
9-est, a másik üldözi, hogy
megérinthesse
(3 játékból 2x sikeresen
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Túlélő kidobó

Versengések: Szabadulás a labdától
Az a csapat győz, akinek a térfelén
kevesebb labda marad (játékidő 1 perc)

gumilabda
szivacskézilabda
bója

gumilabda
szivacskézilabda
bója

gumilabda
szivacskézilabda
bója

SZK/
18

SZK/
19

Magas és mély labdavezetés
átmenettel is
(magas ismétlésszámmal a
fokozódó labdabiztonság
megszerzésére)

teljesíteni)
Rajtgyakorlatok:
Tanári hang-, és vizuális jelre
indulás fél pályáról,
labdavezetéssel el kell érni a 9est, a másik üldözi, hogy
megérinthesse
(3 játékból 2x sikeresen
teljesíteni)

Versengések: Szabadulás a labdától
Az a csapat győz, akinek a térfelén
csak 3 labda marad

gumilabda
szivacskézilabda
bója

Versengések: Szabadulás a labdától
Az a csapat győz, akinek a térfelén nem
marad labda

gumilabda
szivacskézilabda
bója

Labdavezetés padon és haladással
a pad mellett

Rajtgyakorlatok:
Tanári hangjelre indulás fél
pályáról, labdavezetéssel gólt kell
szerezni, meg kell érinteni a
menekülőt.
(3 játékból 2x sikeresen
teljesíteni)

Szivacs kézilabda játék

Páros szabadgyakorlatok labdával

Csapatjáték

Folyamatos kétkezes mellső és
felső labdaátadások (10mp) párban
2m távolságra egymástól

Futás
ritmusváltással
(lassú, közepes,
gyors)

Szabadulás a
labdától

SZK/
20

SZK/
21

Talajfogások, tompítás:
 térdelésből dőlés előre
szivacsra hason fekvésbe 5x
 guggolásból dőlés előre
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normatív és
kooperatív
kompetencia
problémamegoldó
gondolkodás

gumilabda
szivacskézilabda
bója



SZK/
22

SZK/
23

Folyamatos kétkezes mellső és
felső labdaátadások (10mp) párban
2m távolságra egymástól

Átadások párokban, helyben
futással és előre hátra haladással
(5-5 db helyes végrehajtás
elkapással együtt)

Futás
feladatokkal

Szabadulás a
labdától

szivacsra hason fekvésbe 5x
hajlított állásból dőlés előre
szivacsra hason fekvésbe 5x

Talajfogások, tompítás:
 térdelésből dőlés előre
szivacsra hason fekvésbe 5x
 guggolásból dőlés előre
szivacsra hason fekvésbe 5x
 hajlított állásból dőlés előre
szivacsra hason fekvésbe 5x

Talajfogások, kigurulás:
 hason fekvésből gurulás oldalra,
hason fekvésbe 2x jobbra, 2x
balra
 mellső fekvőtámaszból az egyik
kar hajlításával gurulás oldalra
hason fekvésbe
2x jobbra, 2x balra
 mellső fekvőtámaszban az egyik
kar kiemelése és dobómozdulat
indítása oldalra, majd gurulás a
dobómozdulat irányába, érkezés
hason fekvésbe 2x jobbra 2x balra
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gumilabda
szivacskézilabda
bója

Vadászlabda

gumilabda
szivacskézilabda
bója

SZK/
24

SZK/
25

SZK/
26

Váltóversenyek, sorversenyek
labdaátadással, labdavezetéssel

Zenés bemelegítés kis
csoportokban.
A csapatkapitány mutatja a
gyakorlatokat.

Különböző labdaátadások, labdavezetések.
(labdabiztonságra törekvés
versenyhelyzetben is)

Labdás ügyességfejlesztés:
védő lábmunka
védő alaphelyzetben mozgás, a
tanári hang-, vagy kézjelekre
gyors reagálás 10x előre, hátra,
jobbra, balra (mindig a helyes
irányba mozgás, minimum 8x)

Kapitánylabda

Rajtgyakorlatok:
Tanári hang-, és vizuális
jelre indulás fél pályáról,
el kell érni a 9-est, a
másik üldözi, hogy
megérinthesse
(3 játékból 2x sikeresen
teljesíteni)

Labdás ügyességfejlesztés:
védő lábmunka
védő alaphelyzetben mozgás,
kézjelekre gyors reagálás 10x
előre, hátra, jobbra, balra(mindig
a helyes irányba mozgás,
minimum 8x)

Bombázó

Rajtgyakorlatok:
Tanári hang-, és vizuális
jelre indulás fél pályáról,
labdavezetésselel kell
érni a 9-est, a másik
üldözi, hogy
megérinthesse
(3 játékból 2x sikeresen
teljesíteni)
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gumilabda
szivacskézilabda
bója

gumilabda
szivacskézilabda
bója

Váltóverseny
labdavezetéssel,
különböző
labdaátadásokk
al

gumilabda
szivacskézilabda
bója
maroklabda

SZK/
27

SZK/
28

SZK/
29

SZK/
30

Labdás ügyességfejlesztés:
védő lábmunka.
párban folyamatos labdavezetéssel és
irányváltásokkal halad a támadó,, közben a labda
nélküli tanuló helyezkedéssel elzárja az előrehaladás
útját. (mindig a helyes irányba mozgás, minimum 8x)

Rajtgyakorlatok:
Tanári hangjelre
indulás fél pályáról,
labdavezetéssel gólt
kell szerezni, meg kell
érinteni a menekülőt.
(3 játékból 2x
sikeresen teljesíteni)

Labdás ügyességfejlesztés:
védő lábmunka.
párban folyamatos labdavezetéssel
és irányváltásokkal halad a
támadó, közben a labda nélküli
tanuló helyezkedéssel elzárja az
előrehaladás útját. (mindig a
helyes irányba mozgás, minimum
8x)

Váltóversenyek, sorversenyek
labdaátadással, labdavezetéssel

gumilabda
szivacskézilabda
bója

Támadó és védekező szerepek
kisjátékok közben 2 csapatban:
szalagszerző (akinek kiveszik, az
kiesik). 5 játékból 3x sikerüljön
minden csapatnak nyerni

Vívás egykézzel fogott
labdával

gumilabda
szivacskézilabda
bója

Támadó és védekező szerepek
kisjátékok közben 2 csapatban:
szalagszerző (győztes az, aki a

Vívás egykézzel fogott
labdával
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Szalagszerző

Szabadulás a
labdától

döntési kompetencia
kooperatív
gondolkodás, kreatív
gondolkodás

gumilabda
szivacskézilabda
bója
szalag

gumilabda
szivacskézilabda
bója

legtöbb szalagot megszerzi)

SZK/
31

Támadó és védekező szerepek
kisjátékok közben 2 csapatban:
szalagszerző (győztes az, aki a
legtöbb szalagot megszerzi)

Vívás egykézzel fogott
labdával

Vadászlabda

Szivacs kézilabda játék

Zsámolylabda

Szivacs kézilabda játék

Kapitánylabda

gumilabda
szivacskézilabda
bója

szivacslabda
zsámoly

SZK/
32

SZK/
33
Szivacs kézilabda játék

Nincs gól, megy tovább…
(a kapu egy tornaszőnyeg. A megszerzett
labdát el kell juttatni a szőnyegre
fektetve. A csapatoknak nincs saját
kapuja, bármelyik szőnyegen gólt
szerezhetnek)

SZK/
34

Szivacs kézilabda játék

Nincs gól,
megy tovább…

SZK/
35.
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Játékaktivitás

gumilabda
szivacskézilabda
bója
3-4
tornaszőnyeg
gumilabda
szivacskézilabda
bója

gumilabda
szivacskézilabda
bója
tornaszőnyeg

SZK/
36.

Értékelő óra
Egyéni teljesítmények értékelése
Önértékelés: miben teljesítettem jól? miben kell még fejlődnöm?

A tanmenetet készítette: Stefankó Margit
Átdolgozta, felhasználja: Rétainé Vizeli Alexandra
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