
TESTNEVELÉS ÉS SPORT 
5-6. évfolyam 

 
 
   Tematikai egység   Órakeret   

 

 Természetes és nem természetes mozgásformák   10     
 

      folyamatos  
 

 Sportjátékok    35     
 

 Atlétika    10     
 

 Torna jellegű feladatok - tánc   46     
 

 Alternativ környezetben űzhető sportok   5     
 

 Önvédelmi és küzdőfeladatok   2     
 

 Összesen:    108    
 

   5. évfolyam           
 

             
 

 Tematikai egység/        Órakeret    
 

  Természetes és nem természetes mozgásformák    10 óra    
 

 Fejlesztési cél        
 

        folyamatos    
 

            
 

   Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok szaknyelvének ismerete és azok   
 

   végrehajtása.           
 

 Előzetes tudás  Részvétel   a   gyakorláshoz szükséges   egyszerűbb alakzatok   
 

   kialakításában.           
 

   A tanórához kapcsolódó higiénés és magatartási szabályok betartása.   
 

   A tanórák szervezéséhez szükséges rendgyakorlatok elsajátítása.   
 

   A biomechanikailag helyes testtartás végrehajtása.     
 

   Alapvető   jártasság   a   stressz-   és   feszültségoldást   szolgáló   
 

   gyakorlatokban.           
 

 A tematikai egység  A mozgásszabályozó-, ritmus- és a kéz-láb koordinációs képesség   
 

 nevelési-fejlesztési  fejlődése.           
 

 céljai  Az erősítés, a nyújtás és a mobilizálás alapvető elveinek és egyszerű   
 

   módszereinek megismerése.           
 

   Együttműködés   a   rendgyakorlatok   és   a   csoportos   feladatok   
 

   végrehajtásánál.           
 

   A személyi és környezeti higiéniás ismeretek elsajátítása.     
 

 Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
 

 MOZGÁSMŰVELTSÉG   Matematika:     
 

 Rendgyakorlatok- térbeli alakzatok kialakítása.  számolás, térbeli     
 

 Az óra szervezéséhez szükséges térformák, alakzatok és  tájékozódás,     
 

 kialakításuk. Sorakozó vonalban és oszlopban. Nyitódás,  összehasonlítások.     
 

 zárkózás. Igazodás, takarás. Testfordulatok. Megindulás,           
 

 megállás.   Környezetismeret:     
 

     testünk, életműködéseink, az  
  



Gimnasztika  
Természetes mozgásformák egyéni- és társas 
szabadgyakorlatokban, szerek/kéziszerek 
felhasználásával, játékos feladatokkal és versengésekkel is 
összekötve Játékos gimnasztikai gyakorlatsorok zenére. 
 
Képességfejlesztés  
Keringésfokozás testnevelési játékokkal. Koordinációs 
képességfejlesztés.A testtartásért felelős 
izomcsoportok erősítése, nyújtása. 
 
Játékok, versengések  
A szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló 
testnevelési játékok, eszközzel is. 
 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  
A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását 
szolgáló speciális gyakorlatanyag. 
 
A 10 testtájra vonatkozó gerinctorna gyakorlatanyagból 
óránként egy gyakorlat tanítása. Az 5. osztályosok stressz- és 
feszültségoldó gyakorlatai. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Az óra szervezéséhez szükséges rend- és gimnasztikai 
gyakorlatok alapfogalmai.  
A bemelegítés és a levezetés funkciója a 
motoros tevékenységeknél.  
A szervezet terhelésével, edzésével kapcsolatos elemi 
ismeretek.  
Az erősítés, a nyújtás és a mobilizálás alapvető elvei 
és egyszerű módszerei.  
A törzserősítő gyakorlatok szerepe a testtartás javításában, 
a testtartásért felelős izmok ismerete  
Ismeretek a pubertással járó testi és lelki változásokról 
Stressz- és feszültségoldás alapismeretek.  

 
emberi szervezet.  
 
Vizuális kultúra: 
vizuális kommunikáció. 

 

 
 
 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

  
Rendgyakorlatok, szabad-, társas, szer- és kéziszergyakorlat, 
bemelegítés, levezetés, képességfejlesztés, erő, gyorsaság, állóképesség, 
koordinációs képességek, erősítés, nyújtás, mobilizálás, prevenció, 
megelőzés, biomechanikailag helyes testtartás, fittség, edzettség, stressz- 
és feszültségoldás, érzelem- és feszültségszabályozás, életmód, 
egészséges táplálkozás. 



 
 Tematikai egység/   Sportjátékok 

  Órakeret  
 

 Fejlesztési cél     35 óra  
 

       
 

    Az  alapvető  manipulatív-,  hely-  és  helyzetváltoztató  mozgások 
 

    célszerűen végrehajtva.    
 

    Játékban és gyakorlás közben különböző biztonságos feladatmegoldás 
 

 Előzetes tudás  kézzel-lábbal is.    
 

    A sportjáték elsajátításához szükséges labdás és labda nélküli motoros 
 

    és kognitív képességek.    
 

    Sportszerű magatartás a játéktevékenységben.    
 

    A  sportjátékok  életkori  sajátosságokhoz  igazodó  alap  technikai  és 
 

 A tematikai egység  taktikai készletének, valamint elméleti ismereteinek elsajátítása. 
 

 nevelési-fejlesztési  Fejlődés  a  motoros  képességekben  a  sportjátékok  mozgásanyagának 
 

 céljai  intenzív és tudatos gyakorlásával.    
 

    Érdeklődés kialakulása a sportjátékok iránt.    
  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Legalább két sportjáték választása kötelező. Matematika: 
MOZGÁSMŰVELTSÉG logika, valószínűség- 
Kosárlabdázás számítás, térbeli 
Labda nélküli technikai gyakorlatok: Megindulás, megállás. Futás alakzatok, tájékozódás. 
közben iram- és irányváltoztatások. Felugrások egy és páros lábról.  
Alaphelyzet. A védőtől való elszakadás legegyszerűbb módjai. Vizuális kultúra: 
Labdás technikai gyakorlatok: Labdás ügyességi gyakorlatok. tárgy és 
Labdavezetések: Magas, középmagas, mély labdavezetés helyben és környezetkultúra, 
haladással, mindkét kézzel. Labdavezetéses feladatok. Hosszú- és vizuális kommunikáció. 
rövid indulás. Megállások 1, 2 leütés után, labdavezetésből,  
sarkazás. Megállás, sarkazás, önpasszból, illetve kapott labdával. Természetismeret: 
Átadások-átvételek: Kétkezes mellső-, felső-, egykezes felsőátadás mechanikai 
helyben és mozgás közben pattintva is. Páros lefutás. Kosárra törvényszerűségek; az 
dobások („Mini-basket” „Mini-kosárlaáda”): Kosárra dobás helyből emberi szervezet 
egy kézzel. Fektetett dobás 1, 2 leütésből. Fektetett dobás működése, 
labdavezetésből, önpasszból mindkét oldalról. energianyerési 

 folyamatok. 

Kézilabdázás  
Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alaphelyzet; védekező és  
támadó lábmunka; megindulás-megállás; felugrás-leérkezés,  
ütközések; cselek. Irányváltoztatások; cseles, megtévesztő  
mozgások; fordulatok labda nélkül. A sáncolás, a laza és a szoros  
emberfogás technikája.  
Labdás technikai gyakorlatok: A labda fogása; guruló labda  
felvétele állóhelyben és mozgás közben. Labdavezetés mindkét  
kézzel állásban és mozgás közben, önszöktetéssel, irány-,  
iramváltással, nehezített körülmények között is. Egy- és kétkezes  
átadások helyben és mozgás közben, nehezített feltételek között is  
(kétkezes felső, mellső, pattintott; egykezes felső átadás helyben –  
kilépéssel). Labdaátvételek és átadások: különböző irányból érkező  



 
labda átvétele; átadások mozgás közben különböző irányba és 
távolságra; különleges labdaátadási formák. Célba dobási 
gyakorlatok. Kapura lövések: helyből; kilépéssel; 3 lépés után; 
felugrásból; különböző lendületszerzés után; passzív, félaktív és 
aktív védővel szemben. Bedobás. Szabaddobás. Büntetődobás. 
Ütközések oktatása. Indulócsel labda nélkül és labdával. 
Indulócsel, testcsel, átadócsel, átadási csel és labdavezetés. 
Kapusmunka: Alaphelyzet; helyezkedés; védés kézzel, lábbal; 
kidobás; 7 méteres védése.  
Taktikai gyakorlatok: 1:1; 2:1, 3.1 elleni játék. Védekezés 
emberfogással és 6:0-ás területvédekezéssel. A védő, a támadó 
helyezkedése. Egyéni védekezés: a védő helyezkedése a labda 
nélküli és a labdát birtokló támadóval szemben. Üres helyre 
helyezkedés, védőtől való elszakadás. Támadásból védekezésbe 
való visszarendeződés. Helycsere labdaátadással, labdavezetéssel. 
Lerohanások, rendezetlen védelem elleni játék. 
 
Labdarúgás 
Labdás technikai gyakorlatok  
Játékos labdás feladatok 2-3-4 vagy több játékos 
együttműködésével, négyszög, téglalap vagy rombusz alakzatban, 
átadások irányának megváltoztatásával. Labdahúzogatás, -görgetés; 
haladás közben, fordulatokkal is. Labdavezetések külső és belső 
csüddel, mindkét lábbal, különböző alakzatban. Rúgás: belső 
csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, mozgásból, 
a futással megegyező irányból, oldalról és szemből érkező labdával. 
Átadások (passzolások), átvételek mindkét lábbal, átadások laposan 
mozgás közben, ívelten növekvő távolságra, irányváltoztatással. 
Labdalevétel: talppal, belsővel, csüddel, combbal, mellel. 
Levegőből érkező labda átvétele belsővel. Fejelés: előre, oldalra, 
különböző irányból érkező labdával. Alapszerelés, megelőző 
szerelés, labdaátvétel megakadályozása. Egyszerű cselek. 
Partdobás. Taktikai gyakorlatok: Párharcok az 1:1 elleni játékban, 
labdaszerzés, szabályos szerelés a játékban. Szabadulás 
emberfogásból elfutással és testcsellel. Támadásból védekezésbe 
való visszarendeződés. 2:1 elleni játék. Kisjátékok: 2:1, 3:1, 4:2, 5:2 
alkalmazása egy és két udvarra. Területvédekezés. Felállási formák 
a kispályás játékban.  
Kapusmunka: Alaphelyzet, guruló, félmagas és magas ívelt labdák 
elfogása. Kigurítás, kidobás, kirúgás állított, lepattintott labdával. 
Cserefutball 3-4 fős csapatokkal. Játék 1 kapura 2 labdával. 2:1 elleni 
játék. Kispályás labdarúgás. Labdarúgó mérkőzések. 
 
Mindegyik labdajátékra vonatkoztatva: 
Képességfejlesztés  
Az életkori sajátosságokhoz igazodó képességfejlesztés 
megvalósítása, különös tekintettel a koordinációs képességekre.  



 
A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző 
gyakorlatokkal. A labdás koordináció kiemelt fejlesztése: az idő, a 
pontosság, a feladat bonyolultsága és a mozgás összehangolásának 
kényszere okozta feltételek közötti feladat-végrehajtásokkal. 

 
Játékok, versengések  
A labdás koordináció játékos fejlesztése a játékelemekből kiindulva. 
A technikai és a taktikai feladatok megoldását előkészítő, valamint 
a begyakorlást segítő játékok és játékos feladatmegoldások. Labda 
nélküli és labdás testnevelés játékok, játékos feladatok, a 
sportjátékok egyszerűsített formái, szabálykönnyítéssel 
mérkőzésszerűen. Differenciált kiválasztással részvétel az iskolai 
bajnokságban, a sportágválasztás és az utánpótlás nevelés 
elősegítése. 

 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A sportjátékok játékszabály.  
Az eredményes csapatjáték feltételei és a csapatjátékos 
tulajdonságok tudatosítása.  
A sportjátékok szabadidőben is űzhető formáinak megismerése. 
A sportszerűség, a fair play szerepe, illetve a szabálykövető 
magatartás fontossága a sportjátékokban, a szabálytalanságok és 
a durvaság elutasítása, a sportjáték mérkőzéseit kísérő negatív 
jelenségek helyes értelmezése.  
A sportjátékok balesetvédelmére, a tárgyi-létesítményi 
feltételekre és a sportoló felszerelésre vonatkozó alapismeretek.  
A labda nélküli és labdás egyszerű bemelegítés elvei és módszerei. 
A testnevelési játékok széles repertoárjának ismerete a 
sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátításához és az 
öntevékeny szabadidős tevékenységek szervezéséhez.  
A sportjátékok iránti érdeklődés kialakulása és megszilárdulása 
az egyéni adottságoknak és érdeklődésnek leginkább megfelelő 
sportjáték megtalálása rekreációs célú testedzésre, vagy a 
versenyszerű sportágválasztás elősegítésére.  

Védőtől való elszakadás, hosszú és rövid indulás, sarkazás, önpassz, 
fektetett dobás, emberfogásos védekezés, kétkezes mellső átadás, mini-  
kosárlabdázás, szabálykövető magatartás. Testcsel, sáncolás, laza és szoros 
emberfogás, bedobás, szabaddobás, büntetődobás, üres helyre 
helyezkedés, fair play. Játékelemek, labdaátadás, labdaátvétel, 
labdahúzogatás, labdagörgetés, csüd, megelőző szerelés, dekázás, 
partdobás, kigurítás-kirúgás, kispályás labdarúgás, összjáték.  

 
 
 Tematikai egység/  Atlétikai jellegű feladatok 

  Órakeret  
 

 Fejlesztési cél    10 óra  
 

      
 

 Előzetes tudás 
 A  futó-,  ugró-  és  dobóiskolai  gyakorlatok  ismerete,  precizitásra 

 

  törekedve történő végrehajtása, változó körülmények között.    
 

      
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 



 
 A 3 lépéses dobóritmus ismerete.  

 

 A  különböző  intenzitású  és  tartamú  mozgások  fenntartása  játékos 
 

 körülmények között, illetve játékban.  
 

 Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is. 
 

 A  Kölyökatlétikával  és/vagy  a  játékos  feladatokkal  kapcsolatos 
 

 élmények kifejezése.  
 

 Az atlétikai cselekvésminták elsajátítása, illetve azok alkalmazása az 
 

 egyéni adottságoknak megfelelően.  
 

 Törekvés az atlétikai versenyszámok technikájának elsajátítására és a 
 

 teljesítménynövelésre.  
 

A tematikai egység 
Fejlődés elérése a kondicionális képességek terén, különös tekintettel az 

 

aerob állóképességre.  
 

nevelési-fejlesztési A tartós futás technikájának optimalizálása, és az egyénhez igazított  

céljai  

sebesség kialakulása.  
 

  
 

 Kitartás és igyekezet a motoros képességfejlesztésben, valamint a tartós 
 

 munkavégzésben.  
 

 Érdeklődés az atlétika sportág iránt.  
 

 Tehetséggondozás a versenysport iránt érdeklődők számára. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 

MOZGÁSMŰVELTSÉG Ének-zene: 
 

Futások, rajtok  ritmus-gyakorlatok, 
 

Lassú  futás  tempóváltással,  közbeiktatott  feladatokkal.  Futóiskolai ritmusok. 
 

gyakorlatok. Akadályfutás. (A szabadban természetes akadályok, a  
 

teremben tornaszerek leküzdése.) Közepes iramú futás. Iramfutások Természetismeret: 
 

lendületesen,  természetes  mozgással.  Állórajt,  térdelőrajt.  Rajtok- energianyerés, 
 

indulások különböző kiinduló helyzetből. szénhidrátok, zsírok, 
 

Vágtafutások, gyorsfutások irányváltoztatással, különféle színtereken. állóképesség, erő, 
 

Repülő és fokozó futások 30-40 méteren. Vágtafutások 20-30 gyorsaság. 
 

méteren. Váltófutás, egykezes alsó váltás. Tartós futás a táv 
Földrajz: 

 

növelésével és a távnak megfelelő iram megválasztásával. 
 

  térképismeret. 
 

Szökdelések, ugrások  
Informatika: 

 

Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Helyből távolugrás, 
 

folyamatosan is. Távolugrás guggoló vagy lépőtechnikával, 8-14 táblázatok, 
 

lépés nekifutásból az elugrás helyzetét tartva, elugró sávból. grafikonok. 
 

Magasugrás: 6-8 lépésről átlépő technikával nyújtott vagy hajlított  
 

lábbal; magasugróversenyek.  
 

Dobások   
 

Dobóiskolai gyakorlatok: dobások és lökések különböző kiinduló  
 

helyzetből tömött labdával, helyből és 3-4 lépéses lendületből.  
 

Dobások és lökések különböző célba, különböző labdával.  
 

Vetőmozgás füles labdával célba (sáv, zóna) helyből és negyed  
 

fordulattal. Kislabdahajítás célba és távolba nekifutással. Súlylökés  
 

helyből.   
 

Képességfejlesztés   
 



 
Az ideg-izom kapcsolat javítása futóiskolai gyakorlatokkal. 
Reagáló képesség, reakciógyorsaság fejlesztése és felgyorsulási 
képesség fejlesztése rajtgyakorlatokkal. Gyorskoordinációs 
képességek fejlesztése különböző sebességgel végzett futásokkal. 
Aerob állóképesség fejlesztése, a kitartó futás távjának fokozatos 
növelésével és a távnak megfelelő egyéni iram kialakításával. A 
ritmusérzék növelése ugrókötél-gyakorlatokkal. 
 
 
Játékok, versengések  
Az atlétikai versenyszámok elsajátítását és begyakorlását segítő 
játékos feladatmegoldások, testnevelési játékok és versenyek. 
Rajtversenyek. Futóversenyek 60 méteres távon, térdelő rajttal. 
Váltóversenyek. Helyből távolugró versenyek. Távol- és magasugró 
versenyek. Kislabdahajítóversenyekhelybőlés nekifutással. Súlylökő 
versenyek. Célba dobó versenyek. 
 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  
A tartós futás technikájának optimalizálása, valamint az egyénhez 
igazított tartós futás sebességének kialakítása – a szabadidőben 
végzett önálló gyakorlás elősegítése érdekében. A szabadidőben és 
különböző terepen végzett tartós futások, kocogások előtti bemelegítő 
gyakorlatok elsajátítása. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A tartós futás, a gazdaságos vágtamozgás és az irambeosztással 
kapcsolatos alapismeretek. 
El- és felugrásoknál az erőteljes kar- és láblendítés jelentősége.  
A nekifutás sebességének és az el-, illetve felugrás nagysága közti 
kapcsolat.  
Különböző eszközökkel különböző célba történő dobások célszerű 
végrehajtásával kapcsolatos ismeretek.  
A szabad levegőn rendszeresen végzett tartós futások szerepe 
az edzettség és a fittség kialakításában.  
A fejlesztő folyamat során alkalmazott játékok, játékos 
feladatmegoldások céljának és jelentőségének tisztázása az 
atlétikára jellemző cselekvésminták elsajátításában.  
Az alapvető versenyszabályok ismerete és betartása.  
Törekvés a tanulók önmagukhoz viszonyított teljesítményének 
emelésére, egymás teljesítményének elismerése.  
Az aerob jellegű futások jelentősége az egészség megőrzésében. 
Ismeretnyújtással érdeklődés felkeltés a rendszeresen végzett 
tartós futások iránt.  
 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

  
Állórajt, térdelőrajt, vágtafutás, tartós futás, váltófutás, egykezes alsó 
váltás, aerob állóképesség, futóiskolai gyakorlatok, irambeosztás, el- és 
felugrás, hajítás, lökés, edzettség.  



 

 Tematikai egység/  Torna jellegű feladatok - tánc 
  Órakeret 

 

 Fejlesztési cél    46 óra  

     
 

        
 

   Az alapvető hely- és helyzetváltoztató, valamint manipulatív mozgások 
 

   célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtása.     
 

   Alapvető tornaelemeket tartalmazó gyakorlat bemutatása.  
 

 Előzetes tudás 
 A szekrényugrásoknál többnyire nyújtott karú támasz.  

 

  A mászókulcsolás egyéni adottságoknak és képességeknek megfelelő  

   
 

   végrehajtása.     
 

   Egyénileg, párban és csoportban végzett ritmikus mozgásokban a zene 
 

   követése fokozódó sikerességgel.     
 

   A  ritmusérzék  fejlesztése  a  tánc,  az  ének  és  a  kísérőzene  metrikai- 
 

   ritmikai egységbe rendezésének érdekében.     
 

   A    motorikus    cselekvésbiztonság    fejlődése    a    torna    jellegű 
 

   feladatmegoldásokban.     
 

   Igényesség  az  esztétikusan  mozgó  test  iránt  és  rendezett  mozgás 
 

   elsajátítására.     
 

   Fejlődés  a  torna  jellegű  feladatmegoldások szempontjából a  téri 
 

 A tematikai egység  tájékozódó és az egyensúlyozó képességre.     
 

 nevelési-fejlesztési  Részvétel  a  kreatív,  az  improvizatív  és  az  önkifejező  torna jellegű 
 

 céljai  feladatmegoldásokban.     
 

   A reális testkép és a testtudat kialakulása.     
 

   Az  izmok,  izomcsoportok  erejének  növelését  és  nyújtását  szolgáló 
 

   módszerek/gyakorlatok megismerése.     
 

   A balesetvédelmi ismeretek tudatos alkalmazása, az együttműködés az 
 

   egymás iránti segítőkészség kinyilvánítása.     
 

   Érdeklődés  kialakulása  a  torna  jellegű  feladatmegoldások  iránt,  a 
 

   rendszeres fizikai aktivitás mozgásválasztékának bővítésére.  
 

 Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 

MOZGÁSMŰVELTSÉG Természetismeret: 
 

A tanár mozdulatainak puszta követésétől fokozatosan haladás az az egyszerű gépek 
 

önálló táncolás felé.   működési  
 

A különböző testrészekkel ritmikai párhuzamosságok egyre biztosabb törvényszerűségei, 
 

kivitelezése.   forgatónyomaték, 
 

Próbálkozás ritmikai improvizációval, csoportosan vagy önállóan, lökőerő, reakcióerő, 
 

kísérletezés saját ritmikai gyakorlatok felépítésével. hatásidő, egyensúly, 
 

A távolságok, irányok egyre önállóbb érzékelése, ezáltal a tömeg, középpont. 
 

kialakítandó térformák egyre önállóbb létrehozása és javítása.     
 

A már megismert táncok folyamatainak önálló, kreatív, párral és/vagy Vizuális  
 

társakkal együttműködve történő felépítése, összhangban a kapott kultúra:reneszánsz, 
 

kísérő zenével.   barokk.  
 

Torna 
  Erkölcstan:  

 

  társas viselkedés, 
 

A talajtorna és legalább egy tornaszer választása kötelező.Gyakorlás önismeret, énkép, 
 

és kontroll minden esetben differenciáltan, a tanuló előzetes tudása és jellem, média,  
  



testalkata figyelembevételével. 
Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok:  
Akadályokon fel-, át- és lemászások, kúszások. Támlázások 
különböző irányokban, különböző szereken. Mellső fekvőtámaszban 
karhajlítás, nyújtás. Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző 
testhelyzetekből, különböző testhelyzetekbe, sorozatban is. 
Zsugorfejállás. Fejállás, különböző lábtartásokkal. Fejállásból 
gurulóátfordulás előre, különböző testhelyzetekből, különböző 
testhelyzetekbe. Fellendülés kézállásba, bordásfalnál. Fellendülés 
kézállásba és gurulóátfordulás. Spárgakísérletek. Mérlegállás. 
Hanyattfekvésből emelés hídba. Kézen átfordulás oldalt, mindkét 
irányba. Összefüggő talajgyakorlat 3-5 elemből. Keresztbe állított 
ugrószekrényen (2-4 rész): felguggolás és homorított leugrás; 
zsugorkanyarlati átugrás, guggoló átugrás; huszárugrás. Hosszába 
állított ugrószekrényen (2-4 rész): felguggolás és homorított 
leugrás; felguggolás és gurulóátfordulás előre; gurulóátfordulás előre 
ugródeszkáról történő elrugaszkodással; felguggolás és leguggolás, 
felguggolás és leterpesztés. Alacsony gerendán: felguggolás és 
homorított leugrás; felguggolás és terpesztéssel leugrás. Gerendán: 
támaszhelyzeten át, fel- és leugrás. 
 
Függéshelyzetek és függésgyakorlatok:  
Változatos feladatok függőszereken függőállásban, függésben, fekvő 
függésben. Bordásfalon függésben haladás oldalt, felfelé és lefelé. 
Függésben húzódzkodások. Kötélmászás, mászókulcsolással. Érintő 
magas gyűrűn fiúknak: függésben térd- és sarokemelések; 
alaplendület függésben; zsugorlefüggés; lefüggés; fellendülés lebegő 
függésbe; ereszkedés hátsó függésbe; hátsó függésből emelés 
lebegőfüggésbe; függésben lendület hátra, homorított leugrás. 
Gyűrűn: hátsó függés; függésben lendület hátra, homorított leugrás, 
fellendülés lebegő függésbe. Lányoknak: lendületek előre-hátra; 
fellendülés lebegőfüggésbe; zsugorlefüggés. 
 
Egyensúlyozó gyakorlatok:  
Egyensúlyozó járások és játékos feladatok gerendán, ferde padon, 
fordulatokkal, szerek hordásával. Alacsonygerendán (lányoknak): 
érintőjárás, hármaslépés, fordulatokkalésszökdelésekkel is. 
Mérlegállás. Függőleges repülés lábterpesztéssel. 
 
Képességfejlesztés 
 
Koordinációs képességek fejlesztése egyszerű talajgyakorlati elemek 
végrehajtásával, azok kombinálásával, valamint az ugrószekrény és 
a gyűrű alkalmazásával (téri tájékozódó-, mozgásátállítódás 
képesség, ritmusérzék). Egyensúlyérzékelés fejlesztése alacsony 
gerendán végrehajtott statikus és dinamikus gyakorlatokkal. A váll, a 
kar és a törzs erejének fokozott erősítése támaszhelyzetben, valamint  

 
önreflexió, 
kooperatív munka.  
 
Ének-zene: 
ritmus és tempó.  



függésben végzett gyakorlatokkal. 
 
Játékok, versengések 
 
Játékos és utánzó feladatokkal ügyesség- és erőfejlesztés. Akadály- 
és váltóversenyek a tornaszerek felhasználásával. 
 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  
A szervrendszerek sokoldalú alkalmazkodásának elősegítése a torna 
jellegű feladatmegoldásokkal. A saját testtömeg mozgatásával, 
valamint a különböző támaszban és függésben végzett 
gyakorlatokkal a test izmainak arányos fejlesztése, a helyes testtartás 
kialakításának/megtartásának biztosítása. A cselekvésbiztonság 
növelésével a mindennapi életben történő biztonságos cselekvések 
elősegítése. A gyakorlás biztonságos körülményeinek megteremtése. 
 
Ritmikus gimnasztika (lányoknak) 
 
Előkészítő mozgások: RG-re jellemző tartásos és mozgásos 
gyakorlatelemek (kar- és törzsívek, kar- és törzshullámok stb.).  
Fő mozgások: Testsúlyáthelyezések különböző irányokba, különböző 
kar- és törzsmozgásokkal kombinálva. Járások: alapforma, guggoló, 
lábujjon-, sarkon-, külső talpélenjárás, érintő-, hintajárás. Járások 
láblendítéssel, térdemeléssel, sarokemeléssel; hajlított járás, különböző 
kar- és törzsmozgásokkal kombinálva, különböző irányba, fordulatokkal 
is. Ritmizáltlépések:keringő-, ridalépés, zártésnyitotthármaslépés, 
váltólépésegyszerűformáikülönböző kar-, illetve törzsmozgásokkal, 
fordulatokkal kombinálva. Futások: alapforma, térdemeléssel, 
sarokemeléssel, ollózó-, harántterpesztéssel  
– különböző kar-, illetve törzsmozgásokkal, fordulatokkal 
kombinálva. Szökdelések: térdemeléssel, sarokemeléssel, 
harántterpesztéssel, oldalterpesztéssel, őztartással, lábkeresztezéssel, 
fordulattal, galoppszökdelés, szökdelésőztartással, 
szökdelőhármaslépés, koppantószökdelés, indiánszökdelés – 
különböző kar-, illetve törzsmozgásokkal, fordulatokkal kombinálva. 
Ugrások: ugrássorozatok, hajlítottolló, olló, őz, hajlítottőz, 
terpeszugrás, bicskaugrás, összeugrások térd- és láblendítéssel. 
Egyensúlyozás: lábujjon térdemeléssel előre, oldalra; 
hajlítottlábemelésselhátra (attitude). Forgások: egyszerű fordulatok, 
forgások egy lábon.  
Kötélgyakorlatok: rövidkötél-gyakorlatok, lendítések, lengetések, 
körzések, nyolcas körzések, áthajtások, keresztáthajtások, dobások-
elkapások, testre csavarások, talajra ütések, pörgetések, különböző 
irányokban és síkokban kötve egyszerű testtechnikai elemekkel. 
 
Képességfejlesztés 
Az ízületi mozgékonyság, a ritmus-, a reagáló-, az egyensúlyozó  



 
képességek fejlesztése. A törzs-, láb-, csípőízület-hajlítók és -feszítők 
dinamikus-statikus erejének növelése. Az improvizációs képesség, a 
kreativitás és az esztétikai érzék fejlesztése. Nyújtó, erősítő hatású, 
állóképességet, mozgáskoordinációt, ritmusérzéket, ízületi 
mozgékonyságot fejlesztő célgimnasztikai szabad-, bordásfal-, 
zsámoly-, rövidkötél-gyakorlatok.  
Játékok, versengések  
Átfutások, átugrások oszlopban kötél felhasználásával. Páros 
gyakorlatok kötéllel. Játékok-feladatok hárman egy kötéllel. Egyéni és 
páros versengések kötél áthajtásokkal, különböző feladatokkal. 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  
Prevenciós funkciók betöltése aerob munkavégzéssel, valamint az 
egészséget szem előtt tartó gyakorlatok jártasság szintű 
elsajátításával, a testtartásért felelős izomcsoportok fejlesztésével.  
Kulcsfogalmak/ Tánctípus, táncdialektus. Rögtönzés (szabad tánc, improvizáció), lépés 

fogalmak (motívum), pár vezetése.  
 
 
 
 
 Tematikai egység/  Alternatív környezetben űzhető sportok 

 Órakeret  
 

 Fejlesztési cél   5 óra  
 

     
 

   Néhány szabadidős mozgásforma alaptechnikai elmeinek végrehajtása 
 

   és szabályainak ismerete.    
 

   Az   alternatív   sportok   sporteszközeinek   biztonságos   használata 
 

 Előzetes tudás  játéktevékenységekben.    
 

   A természeti környezetben történő sportolás néhány egészségvédelmi és 
 

   környezettudatos viselkedési szabályainak ismerete.    
 

   Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés.    
 

   A szabadidőben jól hasznosítható sportágakban gyakorlottság szerzése. 
 

   A   szabadtéren   különböző   időjárási   viszonyok   között   végzett 
 

   tevékenységekben aktív részvétel.    
 

 A tematikai egység  A szervezet edzettségének növelése.    
 

 nevelési-fejlesztési  Az egészséges életmód iránti igény erősítése.    
 

 céljai  A szabadban végzett testedzés jelentőségével, valamint a személyi és 
 

   környezeti tisztasággal kapcsolatos ismeretek bővítése.    
 

   A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás erősítése. 
 

       
  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG Természetismeret:időjárá 
A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább négy, az si ismeretek; 
évszaknak megfelelő és a helyi személyi és tárgyi körülményekhez, az emberi szervezet 
feltételekhez igazodó fizikai aktivitás. Hálót igénylő és háló nélküli működése. 
labdás sportok, játékok; labdás játékok különféle labdákkal;  
falmászás; íjászat, lovaglás, karate, nordic-walking, vívás. Egyéb  
szabadidős mozgásos, táncos tevékenységek.  

A helyi tantervben szabályozandó, a lehetséges választás mintáját  



képző két aktivitás mozgásműveltségi anyaga: 
Frizbi  
Dobások párokban, csoportokban (5-7 fő), állóhelyben, 
majd mozgásban és helycserékkel. Folyamatos passzolások.  
Nyitások meghatározott távolságra. Célbadobások a koronggal 
a zónába.  
Védekező mozgások, ugrások, elkapások. 

 
Korcsolyázás  
Gyakorlatok jégre lépés előtt: állások egy lábon, guggolások, 
törzshajlítások; járások, lépések előre, hátra, oldalra.  
Jéghez szoktatás: esés-felállás; gimnasztikai gyakorlatok 
palánkfogással és a palánk fogása nélkül; harántcsúszások 
előre, hátra.  
Egyenes korcsolyázás: alapállás; két lábon siklás előre, hátra 
(palánk fogással is); halacska (palánk fogással); halacska két 
lábon, egy lábon; halacska váltott lábon; lökés egy lábon. 

 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  
Szabadidőben, különböző évszakokban, egyénileg, csapatban, 
formális és informális kertek között űzhető új testedzési formák 
jártaság szintű elsajátítása. Az edzettség növelése az alternatív 
környezetben űzhető sportok által. A sportági mozgásformák 
technikailag helyes elsajátítására törekvéssel a balesetek 
megelőzése. 

 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
A különböző időjárási körülményekhez és sportágakhoz igazodó 
bemelegítés.  
A választott aktivitáshoz köthető baleset-elhárítási ismeretek. 
Az választott mozgásrendszer játékszabályainak ismerete és 
alkalmazása.  
A szabadban és különböző évszakokban végzett 
testedzés egészségre gyakorolt hatásai.  
Környezettudatos viselkedés ismeretei és betartása.  
Az időjárásnak és a sportolási formának megfelelő öltözék 
használatának tudatosítása.   
Kulcsfogalmak/ A választott aktivitásoknak megfelelő fogalmak. egyenes korcsolyázás, 

fogalmak  
 
 

 
 Tematikai egység/  Önvédelmi és küzdőfeladatok 

 Órakeret 
 

 Fejlesztési cél   2 óra  

    
 

   Néhány önvédelmi fogás bemutatása.   
 

 Előzetes tudás 
 Sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartása.   

 

  Az agresszió elutasítása.   
 

     
 

   Az önvédelmi feladatok céljának belátása és elfogadása.   
  



 Az  iskola  keretein  belül  a  tanulóknak  lehetősége  nyílik  fakultatívan 
 részt venni és elsajátítani a küzdő sportokat (karate). 
A tematikai egység Annak   belátása,   hogy   a   küzdősportokat   csakis   önvédelemre 
nevelési-fejlesztési használhatják.  

céljai Törekvés az önfegyelemre és az önszabályozásra. 
Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG  
Önvédelem  Természetismeret: 
Önvédelmi fogások:Szabadulások egykezes, kétkezes lefogásból, izmok, ízületek, 
mellső, hátsó egykezes és kétkezes átkarolásból. anatómiai ismeretek, testi 

  és lelki harmónia. 
Képességfejlesztés   
Az elvárt képességek kialakításához szükséges speciális  
küzdősportokra jellemző bemelegítő gyakorlatok, a kúszások és  
mászások, valamint speciális egyéni és páros képességfejlesztő  
gyakorlatok.   

 
Játékok, versengések 
Küzdőjátékokat előkészítő érintéses feladatok és játékok.  
Húzások, tolások előkészítése páros küzdőjátékokkal. 
Földharcjátékok (szőnyegfelület esetén). 

 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  
A balesetek elkerülése szempontjából elengedhetetlenül 
fontos alapvető eséstechnikák és önvédelmi fogások 
elsajátítása. Viselkedésminták kialakítása veszélyes helyzetek 
és a fenyegetettség elkerülésére. 

 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Az ellenfél képességeinek elismerése, együttműködés a 
gyakorló társsal.  
A magyar küzdősport legjobbjai.  

 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 
 
Őnvédelmi technika, eséstechnika, állásküzdelem, fogáskeresés, fair play, 
agresszió.  
 

 
 Természetes és nem természetes mozgásformák   
 A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása.  
 Öntevékeny részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában.  
 A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a 
A  fejlesztés  várt képességfejlesztésre  alkalmas  mozgásformák,  gyakorlatok  folyamatos, 
eredményei pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású végrehajtása.   

 nyolc-tíz gyakorlattal részben önálló bemelegítés végrehajtása.  
 A   tanévben   alkalmazott   gimnasztika   alapvető   szakkifejezéseinek 
 ismerete.      
 A testtartásért felelős izmok tudatos, koncentratív fejlesztése.   



 
A biomechanikailag helyes testtartás megőrzése. Stressz- és 
feszültségoldó módszerek alkalmazása és a feszültségek önálló 
szabályozása.  
A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete. 
Sportjátékok  
A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátítása, ezek 
alkalmazása testnevelési játékokban, játékos feladatokban és a 
sportjátékban.  
Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, eredményes 
végrehajtására és tudatos kontrollálására.  
A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása.  
Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a 
sportjátékokban.  
Részvétel a kedvelt sportjátékban a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon 
vagy egyéb szervezeti formában.  
Atlétika jellegű feladatok 
A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű elsajátítása. 
A rajtok végrehajtása az indítási jeleknek megfelelően.  
A vágta és a tartósfutás technikájának végrehajtása a mozgásmintának 
megfelelően.  
Ugrásoknál a nekifutás távolságának és sebességének kialakítása 
tapasztalatok felhasználásával.  
A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő elsajátítása.  
A kar- és láblendítés szerepének ismerete az el- és felugrások 
eredményességében.  
Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete. 
Torna jellegű feladatok  
A testtömeg uralása nem szokványos támaszhelyzetekben és 
támaszgyakorlatokban – szükség esetén segítségadás mellett.  
A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása. 
A dinamikus és statikus egyensúlygyakorlatok végrehajtása a 
képességnek megfelelő magasságon, szükség esetén segítségadás mellett. 
Talaj-, illetve gerendagyakorlat részben önálló összeállítása.  
Az aerobik alaplépések összekapcsolása egyszerű kartartásokkal és 
kargyakorlatokkal.  
Az alaplépésekből 2-4 ütemű gyakorlat végrehajtása helyben és 
haladással, zenére is.  
A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos 
gyakorlatelemeinek bemutatása.  
A járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések technikailag 
megközelítően helyes végrehajtása.  
A gyakorlatvégzések során előforduló hibák elismerése és a javítási 
megoldások elfogadása.  
A balesetvédelmi utasítások betartása. 
Segítségnyújtás a társaknak. 
Alternatív környezetben űzhető sportok 
A tanult alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikai 



gyakorlatainak bemutatása. 
A sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos használata.  
A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó 
képessége közötti összefüggés ismerete.  
A természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi és 
környezettudatos viselkedési szabályainak elfogadása és betartása.  
A mostoha időjárási feltételek mellett is aktív részvétel a 
foglalkozásokon.  
Önvédelmi és küzdőfeladatok 
Jártasság néhány önvédelmi fogásban.  
A test-test elleni küzdelem vállalása. 
Belátása annak, hogy a küzdősportok nem az agresszió eszközei. 
Az érzelmek és az esetleges agresszió szabályozása. 
Mások teljesítményének elismerése. 
A feladatok végrehajtásában aktivitásra törekvés. 

 
 
A tanuló ellenőrzése és értékelése: 
 

 Teljesítmények megállapítása 
 Megfigyelés 
 Beszámoltatás: legyen igazságos. 
 Kollektív megbeszélés: jóindulatú légkörben történjen.  
 Felügyelet: állandó és folyamatos legyen, de ne váljon a cselekvés 

céljává, valamint alkalmazkodjon a gyermekek önállóságának szintjéhez. 
 
Értékelés: 

 Osztályozás 
 Teljesítmények megállapítása 
 Teljesítmények összehasonlítása (előző egyéni eredményével) 

 
 
Az elismerés módszere: a cselekedetek kedvező értékelése. Legyen megalapozott, nem 
túl gyakori, a közösség által elfogadott és az erkölcsi elismerés kapjon nagy szerepet. 
 

 Helyeslés – szóban 
 Dicséret – szóban (egyénileg-csoportosan) 
 Jutalmazás – érdemjeggyel 



6.évfolyam 
 
 
 
 
   Tematikai egység  Órakeret 

 

 Természetes és nem természetes mozgásformák  10   
 

     folyamatos 
 

 Sportjátékok   35   
 

 Atlétika   10   
 

 Torna jellegű feladatok - tánc  46   
 

 Alternativ környezetben űzhető sportok  5   
 

 Önvédelmi küzdőfeladatok  2   
 

 Összesen:   108  
 

        
 

 Tematikai egység/     Órakeret  
 

  Természetes és nem természetes mozgásformák  10 óra  
 

 Fejlesztési cél    
 

     folyamatos  
 

       
 

   Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok szaknyelvének ismerete és azok  
 

 Előzetes tudás 
 végrehajtása.      

 

  Részvétel   a   gyakorláshoz   szükséges   egyszerűbb   alakzatok  
 

    
 

   kialakításában.      
 

   A tanórák szervezéséhez szükséges rendgyakorlatok elsajátítása.  
 

   A biomechanikailag helyes testtartás végrehajtása.   
 

   Alapvető   jártasság   a   stressz-   és   feszültségoldást   szolgáló  
 

   gyakorlatokban.      
 

 A tematikai egység  A mozgásszabályozó-, ritmus- és a kéz-láb koordinációs képesség  
 

 nevelési-fejlesztési  fejlődése.      
 

 céljai  Az erősítés, a nyújtás és a mobilizálás alapvető elveinek és egyszerű  
 

   módszereinek megismerése.      
 

   Együttműködés   a   rendgyakorlatok   és   a   csoportos   feladatok  
 

   végrehajtásánál.      
 

   A személyi és környezeti higiéniás ismeretek elsajátítása.   
 

 Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  
 

 MOZGÁSMŰVELTSÉG  Matematika:   
 

 Rendgyakorlatok- térbeli alakzatok kialakítása. számolás, térbeli   
 

 Az óra szervezéséhez szükséges térformák, alakzatok és tájékozódás,   
 

 kialakításuk. Sorakozó vonalban és oszlopban. Nyitódás, összehasonlítások.   
 

 zárkózás. Igazodás, takarás. Testfordulatok. Megindulás,      
 

 megállás.  Környezetismeret:   
 

    testünk, életműködéseink, az  
 

 Gimnasztika  emberi szervezet.   
 

 Természetes mozgásformák egyéni- és társas      
 

 szabadgyakorlatokban, szerek/kéziszerek felhasználásával, Vizuális kultúra:   
 

 játékos feladatokkal és versengésekkel is összekötve vizuális kommunikáció.  
 

 Játékos gimnasztikai gyakorlatsorok zenére.      
  



 
Képességfejlesztés  
Keringésfokozás testnevelési játékokkal. Koordinációs 
képességfejlesztés.A testtartásért felelős 
izomcsoportok erősítése, nyújtása. 

 
Játékok, versengések  
A szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló 
testnevelési játékok, eszközzel is. 

 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  
A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását 
szolgáló speciális gyakorlatanyag. 

 
A 10 testtájra vonatkozó gerinctorna gyakorlatanyagból 
óránként egy gyakorlat tanítása. Az 5. osztályosok stressz- és 
feszültségoldó gyakorlatai. 

 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Az óra szervezéséhez szükséges rend- és gimnasztikai 
gyakorlatok alapfogalmai.  
A bemelegítés és a levezetés funkciója a 
motoros tevékenységeknél.  
A szervezet terhelésével, edzésével kapcsolatos elemi 
ismeretek.  
Az erősítés, a nyújtás és a mobilizálás alapvető elvei 
és egyszerű módszerei.  
A törzserősítő gyakorlatok szerepe a testtartás javításában, 
a testtartásért felelős izmok ismerete  
Ismeretek a pubertással járó testi és lelki változásokról 
Stressz- és feszültségoldás alapismeretek. 

 
 
 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

 
 
Rendgyakorlatok, szabad-, társas, szer- és kéziszergyakorlat, 
bemelegítés, levezetés, képességfejlesztés, erő, gyorsaság, állóképesség, 
koordinációs képességek, erősítés, nyújtás, mobilizálás, prevenció, 
megelőzés, biomechanikailag helyes testtartás, fittség, edzettség, stressz- 
és feszültségoldás, érzelem- és feszültségszabályozás, életmód, 
egészséges táplálkozás. 
 

 
Tematikai egység/ Sportjátékok 

Órakeret 
 

Fejlesztési cél 35 óra  

 
 

 Az  alapvető  manipulatív-,  hely-  és  helyzetváltoztató  mozgások 
 

 célszerűen végrehajtva.  
 

Előzetes tudás A  manipulatív  alapkészségek  alapvető  mozgásmintái  és  a  vezető 
 

 műveletek tanulási szempontjainak ismerete.  
 

 Játékban és gyakorlás közben különböző biztonságos feladatmegoldás 
 



 
 kézzel-lábbal is.  
 A sportjáték elsajátításához szükséges labdás és labda nélküli motoros 
 és kognitív képességek.  
 Sportszerű magatartás a játéktevékenységben.  
 A  sportjátékok  életkori  sajátosságokhoz  igazodó  alap  technikai  és 
A tematikai egység taktikai készletének, valamint elméleti ismereteinek elsajátítása. 
nevelési-fejlesztési Fejlődés  a  motoros  képességekben  a  sportjátékok  mozgásanyagának 

céljai intenzív és tudatos gyakorlásával.  
 Érdeklődés kialakulása a sportjátékok iránt.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Legalább két sportjáték választása kötelező. Matematika: 
MOZGÁSMŰVELTSÉG logika, valószínűség- 
Kosárlabdázás  számítás, térbeli 
Labda nélküli technikai gyakorlatok: Megindulás, megállás. Futás alakzatok, tájékozódás. 
közben iram- és irányváltoztatások. Felugrások egy és páros lábról.  
Alaphelyzet. A védőtől való elszakadás legegyszerűbb módjai. Vizuális kultúra: 
Labdás technikai gyakorlatok: Labdás ügyességi gyakorlatok. tárgy és 
Labdavezetések: Magas, középmagas, mély labdavezetés helyben és környezetkultúra, 
haladással, mindkét kézzel. Labdavezetéses feladatok. Hosszú- és vizuális kommunikáció. 
rövid indulás. Megállások 1, 2 leütés után, labdavezetésből,  
sarkazás. Megállás, sarkazás, önpasszból, illetve kapott labdával. Természetismeret: 
Átadások-átvételek: Kétkezes mellső-, felső-, egykezes felsőátadás mechanikai 
helyben és mozgás közben pattintva is. Páros lefutás. Kosárra törvényszerűségek; az 
dobások („Mini-basket” „Mini-kosárlaáda”): Kosárra dobás helyből emberi szervezet 
egy kézzel. Fektetett dobás 1, 2 leütésből. Fektetett dobás működése, 
labdavezetésből, önpasszból mindkét oldalról. energianyerési 

  folyamatok.  
 
Kézilabdázás  
Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alaphelyzet; védekező és 
támadó lábmunka; megindulás-megállás; felugrás-leérkezés, 
ütközések; cselek. Irányváltoztatások; cseles, megtévesztő 
mozgások; fordulatok labda nélkül. A sáncolás, a laza és a szoros 
emberfogás technikája.  
Labdás technikai gyakorlatok: A labda fogása; guruló labda felvétele 
állóhelyben és mozgás közben. Labdavezetés mindkét kézzel állásban 
és mozgás közben, önszöktetéssel, irány-, iramváltással, nehezített 
körülmények között is. Egy- és kétkezes átadások helyben és mozgás 
közben, nehezített feltételek között is (kétkezes felső, mellső, 
pattintott; egykezes felső átadás helyben – kilépéssel). Labdaátvételek 
és átadások: különböző irányból érkező labda átvétele; átadások 
mozgás közben különböző irányba és távolságra; különleges 
labdaátadási formák. Célba dobási gyakorlatok. Kapura lövések: 
helyből; kilépéssel; 3 lépés után; felugrásból; különböző 
lendületszerzés után; passzív, félaktív és aktív védővel szemben. 
Bedobás. Szabaddobás. Büntetődobás. Ütközések oktatása. Indulócsel 
labda nélkül és labdával. Indulócsel,  



 
testcsel, átadócsel, átadási csel és labdavezetés. Kapusmunka: 
Alaphelyzet; helyezkedés; védés kézzel, lábbal; kidobás; 7 méteres 
védése.  
Taktikai gyakorlatok: 1:1; 2:1, 3.1 elleni játék. Védekezés 
emberfogással és 6:0-ás területvédekezéssel. A védő, a támadó 
helyezkedése. Egyéni védekezés: a védő helyezkedése a labda 
nélküli és a labdát birtokló támadóval szemben. Üres helyre 
helyezkedés, védőtől való elszakadás. Támadásból védekezésbe 
való visszarendeződés. Helycsere labdaátadással, labdavezetéssel. 
Lerohanások, rendezetlen védelem elleni játék. 
 
Labdarúgás 
Labdás technikai gyakorlatok  
Játékos labdás feladatok 2-3-4 vagy több játékos 
együttműködésével, négyszög, téglalap vagy rombusz alakzatban, 
átadások irányának megváltoztatásával. Labdahúzogatás, -görgetés; 
haladás közben, fordulatokkal is. Labdavezetések külső és belső 
csüddel, mindkét lábbal, különböző alakzatban. Rúgás: belső 
csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, mozgásból, 
a futással megegyező irányból, oldalról és szemből érkező labdával. 
Átadások (passzolások), átvételek mindkét lábbal, átadások laposan 
mozgás közben, ívelten növekvő távolságra, irányváltoztatással. 
Labdalevétel: talppal, belsővel, csüddel, combbal, mellel. 
Levegőből érkező labda átvétele belsővel. Fejelés: előre, oldalra, 
különböző irányból érkező labdával. Alapszerelés, megelőző 
szerelés, labdaátvétel megakadályozása. Egyszerű cselek. 
Partdobás. Taktikai gyakorlatok: Párharcok az 1:1 elleni játékban, 
labdaszerzés, szabályos szerelés a játékban. Szabadulás 
emberfogásból elfutással és testcsellel. Támadásból védekezésbe 
való visszarendeződés. 2:1 elleni játék. Kisjátékok: 2:1, 3:1, 4:2, 5:2 
alkalmazása egy és két udvarra. Területvédekezés. Felállási formák 
a kispályás játékban.  
Kapusmunka: Alaphelyzet, guruló, félmagas és magas ívelt labdák 
elfogása. Kigurítás, kidobás, kirúgás állított, lepattintott labdával. 
Cserefutball 3-4 fős csapatokkal. Játék 1 kapura 2 labdával. 2:1 elleni 
játék. Kispályás labdarúgás. Labdarúgó mérkőzések. 
 
Mindegyik labdajátékra vonatkoztatva: 
Képességfejlesztés  
Az életkori sajátosságokhoz igazodó képességfejlesztés 
megvalósítása, különös tekintettel a koordinációs képességekre. A 
kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző 
gyakorlatokkal. A labdás koordináció kiemelt fejlesztése: az idő, a 
pontosság, a feladat bonyolultsága és a mozgás összehangolásának 
kényszere okozta feltételek közötti feladat-végrehajtásokkal. 
 
Játékok, versengések  



 
A labdás koordináció játékos fejlesztése a játékelemekből kiindulva. 
A technikai és a taktikai feladatok megoldását előkészítő, valamint 
a begyakorlást segítő játékok és játékos feladatmegoldások. Labda 
nélküli és labdás testnevelés játékok, játékos feladatok, a 
sportjátékok egyszerűsített formái, szabálykönnyítéssel 
mérkőzésszerűen. Differenciált kiválasztással részvétel az iskolai 
bajnokságban, a sportágválasztás és az utánpótlás nevelés 
elősegítése. 

 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
A sportjátékok játékszabály.  
Az eredményes csapatjáték feltételei és a csapatjátékos 
tulajdonságok tudatosítása.  
A sportjátékok szabadidőben is űzhető formáinak megismerése. 
A sportszerűség, a fair play szerepe, illetve a szabálykövető 
magatartás fontossága a sportjátékokban, a szabálytalanságok és 
a durvaság elutasítása, a sportjáték mérkőzéseit kísérő negatív 
jelenségek helyes értelmezése.  
A sportjátékok balesetvédelmére, a tárgyi-létesítményi 
feltételekre és a sportoló felszerelésre vonatkozó alapismeretek.  
A labda nélküli és labdás egyszerű bemelegítés elvei és módszerei. 
A testnevelési játékok széles repertoárjának ismerete a 
sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátításához és az 
öntevékeny szabadidős tevékenységek szervezéséhez.  
A sportjátékok iránti érdeklődés kialakulása és megszilárdulása 
az egyéni adottságoknak és érdeklődésnek leginkább megfelelő 
sportjáték megtalálása rekreációs célú testedzésre, vagy a 
versenyszerű sportágválasztás elősegítésére.   

Védőtől való elszakadás, hosszú és rövid indulás, sarkazás, önpassz, 
fektetett dobás, emberfogásos védekezés, kétkezes mellső átadás, mini-
kosárlabdázás, szabálykövető magatartás. Testcsel, sáncolás, laza és szoros 
emberfogás, bedobás, szabaddobás, büntetődobás, üres helyre 
helyezkedés, fair play. Játékelemek, labdaátadás, labdaátvétel, 
labdahúzogatás, labdagörgetés, csüd, megelőző szerelés, dekázás, 
partdobás, kigurítás-kirúgás, kispályás labdarúgás, összjáték.  

 
 

Tematikai egység/ Atlétikai jellegű feladatok 
Órakeret 

 

Fejlesztési cél 10 óra  

 
 

 A  futó-,  ugró-  és  dobóiskolai  gyakorlatok  ismerete,  precizitásra 
 

 törekedve történő végrehajtása, változó körülmények között.  
 

 A 3 lépéses dobóritmus ismerete.  
 

Előzetes tudás 
A  különböző  intenzitású  és  tartamú  mozgások  fenntartása  játékos 

 

körülmények között, illetve játékban.  
 

  
 

 Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is. 
 

 A  Kölyökatlétikával  és/vagy  a  játékos  feladatokkal  kapcsolatos 
 

 élmények kifejezése.  
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 



 
 
 
 
 
 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

 
Az atlétikai cselekvésminták elsajátítása, illetve azok alkalmazása az 
egyéni adottságoknak megfelelően.  
Törekvés az atlétikai versenyszámok technikájának elsajátítására és a 
teljesítménynövelésre.  
Fejlődés elérése a kondicionális képességek terén, különös tekintettel 
az aerob állóképességre.  
A tartós futás technikájának optimalizálása, és az egyénhez igazított 
sebesség kialakulása.  
Kitartás és igyekezet a motoros képességfejlesztésben, valamint a tartós 
munkavégzésben.  
Érdeklődés az atlétika sportág iránt. 
Tehetséggondozás a versenysport iránt érdeklődők számára.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 

MOZGÁSMŰVELTSÉG Ének-zene: 
 

Futások, rajtok ritmus-gyakorlatok, 
 

Lassú  futás  tempóváltással,  közbeiktatott  feladatokkal.  Futóiskolai ritmusok. 
 

gyakorlatok. Akadályfutás. (A szabadban természetes akadályok, a  
 

teremben tornaszerek leküzdése.) Közepes iramú futás. Iramfutások Természetismeret: 
 

lendületesen,  természetes  mozgással.  Állórajt,  térdelőrajt.  Rajtok- energianyerés, 
 

indulások különböző kiinduló helyzetből. szénhidrátok, zsírok, 
 

Vágtafutások, gyorsfutások irányváltoztatással, különféle színtereken. állóképesség, erő, 
 

Repülő és fokozó futások 30-40 méteren. Vágtafutások 20-30 gyorsaság. 
 

méteren. Váltófutás, egykezes alsó váltás. Tartós futás a táv 
Földrajz: 

 

növelésével és a távnak megfelelő iram megválasztásával. 
 

 térképismeret. 
 

Szökdelések, ugrások 
Informatika: 

 

Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Helyből távolugrás, 
 

folyamatosan is. Távolugrás guggoló vagy lépőtechnikával, 8-14 táblázatok, 
 

lépés nekifutásból az elugrás helyzetét tartva, elugró sávból. grafikonok. 
 

Magasugrás: 6-8 lépésről átlépő technikával nyújtott vagy hajlított  
 

lábbal; magasugróversenyek.  
 

Dobások  
 

Dobóiskolai gyakorlatok: dobások és lökések különböző kiinduló  
 

helyzetből tömött labdával, helyből és 3-4 lépéses lendületből.  
 

Dobások és lökések különböző célba, különböző labdával.  
 

Vetőmozgás füles labdával célba (sáv, zóna) helyből és negyed  
 

fordulattal. Kislabdahajítás célba és távolba nekifutással. Súlylökés  
 

helyből.  
 

Képességfejlesztés  
 

Az ideg-izom kapcsolat javítása futóiskolai gyakorlatokkal. Reagáló  
 

képesség, reakciógyorsaság fejlesztése és felgyorsulási képesség  
 

fejlesztése rajtgyakorlatokkal. Gyorskoordinációs képességek  
 

fejlesztése különböző sebességgel végzett futásokkal. Aerob  
 

állóképesség fejlesztése, a kitartó futás távjának fokozatos  
 

növelésével és a távnak megfelelő egyéni iram kialakításával.  
 



A ritmusérzék növelése ugrókötél-gyakorlatokkal. 
 
 
Játékok, versengések  
Az atlétikai versenyszámok elsajátítását és begyakorlását segítő 
játékos feladatmegoldások, testnevelési játékok és versenyek. 
Rajtversenyek. Futóversenyek 60 méteres távon, térdelő rajttal. 
Váltóversenyek. Helyből távolugró versenyek. Távol- és magasugró 
versenyek. Kislabdahajítóversenyekhelybőlés nekifutással. Súlylökő 
versenyek. Célba dobó versenyek. 

 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  
A tartós futás technikájának optimalizálása, valamint az egyénhez 
igazított tartós futás sebességének kialakítása – a szabadidőben 
végzett önálló gyakorlás elősegítése érdekében. A szabadidőben és 
különböző terepen végzett tartós futások, kocogások előtti bemelegítő 
gyakorlatok elsajátítása. 

 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A tartós futás, a gazdaságos vágtamozgás és az irambeosztással 
kapcsolatos alapismeretek. 
El- és felugrásoknál az erőteljes kar- és láblendítés jelentősége.  
A nekifutás sebességének és az el-, illetve felugrás nagysága közti 
kapcsolat.  
Különböző eszközökkel különböző célba történő dobások célszerű 
végrehajtásával kapcsolatos ismeretek.  
A szabad levegőn rendszeresen végzett tartós futások szerepe 
az edzettség és a fittség kialakításában.  
A fejlesztő folyamat során alkalmazott játékok, játékos 
feladatmegoldások céljának és jelentőségének tisztázása az 
atlétikára jellemző cselekvésminták elsajátításában.  
Az alapvető versenyszabályok ismerete és betartása.  
Törekvés a tanulók önmagukhoz viszonyított teljesítményének 
emelésére, egymás teljesítményének elismerése.  
Az aerob jellegű futások jelentősége az egészség megőrzésében. 
Ismeretnyújtással érdeklődés felkeltés a rendszeresen végzett 
tartós futások iránt.  

 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

  
Állórajt, térdelőrajt, vágtafutás, tartós futás, váltófutás, egykezes alsó 
váltás, aerob állóképesség, futóiskolai gyakorlatok, irambeosztás, el- és 
felugrás, hajítás, lökés, edzettség.  
 

 

Tematikai egység/ Torna jellegű feladatok - tánc 
Órakeret 

 

46 óra  

Fejlesztési cél  

 folyamatos  

  
 

Előzetes tudás 
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató, valamint manipulatív mozgások 

 

célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtása.  
 

  
  



 Alapvető tornaelemeket tartalmazó gyakorlat bemutatása.  
 A szekrényugrásoknál többnyire nyújtott karú támasz.  
 A mászókulcsolás egyéni adottságoknak és képességeknek megfelelő 
 végrehajtása.   
 Egyénileg, párban és csoportban végzett ritmikus mozgásokban a zene 
 követése fokozódó sikerességgel.   
 A  ritmusérzék  fejlesztése  a  tánc,  az  ének  és  a  kísérőzene  metrikai- 
 ritmikai egységbe rendezésének érdekében.   
 A    motorikus    cselekvésbiztonság    fejlődése    a    torna    jellegű 
 feladatmegoldásokban.   
 Igényesség  az  esztétikusan  mozgó  test  iránt  és  rendezett  mozgás 
 elsajátítására.   
 Fejlődés  a  torna  jellegű  feladatmegoldások szempontjából a  téri 
A tematikai egység tájékozódó és az egyensúlyozó képességre.   
nevelési-fejlesztési Részvétel  a  kreatív,  az  improvizatív  és  az  önkifejező  torna jellegű 

céljai feladatmegoldásokban.   
 A reális testkép és a testtudat kialakulása.   
 Az  izmok,  izomcsoportok  erejének  növelését  és  nyújtását  szolgáló 
 módszerek/gyakorlatok megismerése.   
 A balesetvédelmi ismeretek tudatos alkalmazása, az együttműködés az 
 egymás iránti segítőkészség kinyilvánítása.   
 Érdeklődés  kialakulása  a  torna  jellegű  feladatmegoldások  iránt,  a 
 rendszeres fizikai aktivitás mozgásválasztékának bővítésére.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG Természetismeret: 
A tanár mozdulatainak puszta követésétől fokozatosan haladás az az egyszerű gépek 
önálló táncolás felé.  működési  
A különböző testrészekkel ritmikai párhuzamosságok egyre biztosabb törvényszerűségei, 
kivitelezése.  forgatónyomaték, 
Próbálkozás ritmikai improvizációval, csoportosan vagy önállóan, lökőerő, reakcióerő, 
kísérletezés saját ritmikai gyakorlatok felépítésével. hatásidő, egyensúly, 
A távolságok, irányok egyre önállóbb érzékelése, ezáltal a tömeg, középpont. 
kialakítandó térformák egyre önállóbb létrehozása és javítása.   
A már megismert táncok folyamatainak önálló, kreatív, párral és/vagy Vizuális  
társakkal együttműködve történő felépítése, összhangban a kapott kultúra:reneszánsz, 
kísérő zenével.  barokk.  

Torna  Erkölcstan:  
A talajtorna és legalább egy tornaszer választása kötelező. Gyakorlás társas viselkedés, 
és kontroll minden esetben differenciáltan, a tanuló előzetes tudása és önismeret, énkép, 
testalkata figyelembevételével. jellem, média,  

  önreflexió, kooperatív 
Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok: munka.  
Akadályokon fel-, át- és lemászások, kúszások. Támlázások   
különböző irányokban, különböző szereken. Mellső fekvőtámaszban Ének-zene:  
karhajlítás, nyújtás. Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző ritmus és tempó. 
testhelyzetekből, különböző testhelyzetekbe, sorozatban is.    



 
Zsugorfejállás. Fejállás, különböző lábtartásokkal. Fejállásból 
gurulóátfordulás előre, különböző testhelyzetekből, különböző 
testhelyzetekbe. Fellendülés kézállásba, bordásfalnál. Fellendülés 
kézállásba és gurulóátfordulás. Spárgakísérletek. Mérlegállás. 
Hanyattfekvésből emelés hídba. Kézen átfordulás oldalt, mindkét 
irányba. Összefüggő talajgyakorlat 3-5 elemből. Keresztbe állított 
ugrószekrényen (2-4 rész): felguggolás és homorított leugrás; 
zsugorkanyarlati átugrás, guggoló átugrás; huszárugrás. Hosszába 
állított ugrószekrényen (2-4 rész): felguggolás és homorított 
leugrás; felguggolás és gurulóátfordulás előre; gurulóátfordulás előre 
ugródeszkáról történő elrugaszkodással; felguggolás és leguggolás, 
felguggolás és leterpesztés. Alacsony gerendán: felguggolás és 
homorított leugrás; felguggolás és terpesztéssel leugrás. Gerendán: 
támaszhelyzeten át, fel- és leugrás. 
 
Függéshelyzetek és függésgyakorlatok:  
Változatos feladatok függőszereken függőállásban, függésben, fekvő 
függésben. Bordásfalon függésben haladás oldalt, felfelé és lefelé. 
Függésben húzódzkodások. Kötélmászás, mászókulcsolással. Érintő 
magas gyűrűn fiúknak: függésben térd- és sarokemelések; 
alaplendület függésben; zsugorlefüggés; lefüggés; fellendülés lebegő 
függésbe; ereszkedés hátsó függésbe; hátsó függésből emelés 
lebegőfüggésbe; függésben lendület hátra, homorított leugrás. 
Gyűrűn: hátsó függés; függésben lendület hátra, homorított leugrás, 
fellendülés lebegő függésbe. Lányoknak: lendületek előre-hátra; 
fellendülés lebegőfüggésbe; zsugorlefüggés. 
 
Egyensúlyozó gyakorlatok:  
Egyensúlyozó járások és játékos feladatok gerendán, ferde padon, 
fordulatokkal, szerek hordásával. Alacsonygerendán (lányoknak): 
érintőjárás, hármaslépés, fordulatokkalésszökdelésekkel is. 
Mérlegállás. Függőleges repülés lábterpesztéssel. 
 
Képességfejlesztés 
 
Koordinációs képességek fejlesztése egyszerű talajgyakorlati elemek 
végrehajtásával, azok kombinálásával, valamint az ugrószekrény és 
a gyűrű alkalmazásával (téri tájékozódó-, mozgásátállítódás 
képesség, ritmusérzék). Egyensúlyérzékelés fejlesztése alacsony 
gerendán végrehajtott statikus és dinamikus gyakorlatokkal. A váll, a 
kar és a törzs erejének fokozott erősítése támaszhelyzetben, valamint 
függésben végzett gyakorlatokkal. 
 
Játékok, versengések 
 
Játékos és utánzó feladatokkal ügyesség- és erőfejlesztés. Akadály- 
és váltóversenyek a tornaszerek felhasználásával.  



 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  
A szervrendszerek sokoldalú alkalmazkodásának elősegítése a torna 
jellegű feladatmegoldásokkal. A saját testtömeg mozgatásával, 
valamint a különböző támaszban és függésben végzett 
gyakorlatokkal a test izmainak arányos fejlesztése, a helyes testtartás 
kialakításának/megtartásának biztosítása. A cselekvésbiztonság 
növelésével a mindennapi életben történő biztonságos cselekvések 
elősegítése. A gyakorlás biztonságos körülményeinek megteremtése. 
 
Ritmikus gimnasztika (lányoknak) 
 
Előkészítő mozgások: RG-re jellemző tartásos és mozgásos 
gyakorlatelemek (kar- és törzsívek, kar- és törzshullámok stb.).  
Fő mozgások: Testsúlyáthelyezések különböző irányokba, különböző 
kar- és törzsmozgásokkal kombinálva. Járások: alapforma, guggoló, 
lábujjon-, sarkon-, külső talpélenjárás, érintő-, hintajárás. Járások 
láblendítéssel, térdemeléssel, sarokemeléssel; hajlított járás, különböző 
kar- és törzsmozgásokkal kombinálva, különböző irányba, fordulatokkal 
is. Ritmizáltlépések:keringő-, ridalépés, zártésnyitotthármaslépés, 
váltólépésegyszerűformáikülönböző kar-, illetve törzsmozgásokkal, 
fordulatokkal kombinálva. Futások: alapforma, térdemeléssel, 
sarokemeléssel, ollózó-, harántterpesztéssel  
– különböző kar-, illetve törzsmozgásokkal, fordulatokkal 
kombinálva. Szökdelések: térdemeléssel, sarokemeléssel, 
harántterpesztéssel, oldalterpesztéssel, őztartással, lábkeresztezéssel, 
fordulattal, galoppszökdelés, szökdelésőztartással, 
szökdelőhármaslépés, koppantószökdelés, indiánszökdelés – 
különböző kar-, illetve törzsmozgásokkal, fordulatokkal kombinálva. 
Ugrások: ugrássorozatok, hajlítottolló, olló, őz, hajlítottőz, 
terpeszugrás, bicskaugrás, összeugrások térd- és láblendítéssel. 
Egyensúlyozás: lábujjon térdemeléssel előre, oldalra; 
hajlítottlábemelésselhátra (attitude). Forgások: egyszerű fordulatok, 
forgások egy lábon.  
Kötélgyakorlatok: rövidkötél-gyakorlatok, lendítések, lengetések, 
körzések, nyolcas körzések, áthajtások, keresztáthajtások, dobások-
elkapások, testre csavarások, talajra ütések, pörgetések, különböző 
irányokban és síkokban kötve egyszerű testtechnikai elemekkel. 
 
Képességfejlesztés  
Az ízületi mozgékonyság, a ritmus-, a reagáló-, az egyensúlyozó 
képességek fejlesztése. A törzs-, láb-, csípőízület-hajlítók és -feszítők 
dinamikus-statikus erejének növelése. Az improvizációs képesség, a 
kreativitás és az esztétikai érzék fejlesztése. Nyújtó, erősítő hatású, 
állóképességet, mozgáskoordinációt, ritmusérzéket, ízületi 
mozgékonyságot fejlesztő célgimnasztikai szabad-, bordásfal-, 
zsámoly-, rövidkötél-gyakorlatok.  



Játékok, versengések  
Átfutások, átugrások oszlopban kötél felhasználásával. Páros 
gyakorlatok kötéllel. Játékok-feladatok hárman egy kötéllel. Egyéni és 
páros versengések kötél áthajtásokkal, különböző feladatokkal. 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  
Prevenciós funkciók betöltése aerob munkavégzéssel, valamint az 
egészséget szem előtt tartó gyakorlatok jártasság szintű 
elsajátításával, a testtartásért felelős izomcsoportok fejlesztésével.  
 
 
 
 
 

Tematikai egység/ Alternatív környezetben űzhető sportok 
Órakeret 

 

Fejlesztési cél 5 óra  

 
 

 Néhány szabadidős mozgásforma alaptechnikai elmeinek végrehajtása 
 

 és szabályainak ismerete.  
 

 Az   alternatív   sportok   sporteszközeinek   biztonságos   használata 
 

Előzetes tudás játéktevékenységekben.  
 

 A természeti környezetben történő sportolás néhány egészségvédelmi és 
 

 környezettudatos viselkedési szabályainak ismerete.  
 

 Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés.  
 

 A szabadidőben jól hasznosítható sportágakban gyakorlottság szerzése. 
 

 A   szabadtéren   különböző   időjárási   viszonyok   között   végzett 
 

 tevékenységekben aktív részvétel.  
 

A tematikai egység A szervezet edzettségének növelése.  
 

nevelési-fejlesztési Az egészséges életmód iránti igény erősítése.  
 

céljai A szabadban végzett testedzés jelentőségével, valamint a személyi és 
 

 környezeti tisztasággal kapcsolatos ismeretek bővítése.  
 

 A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás erősítése. 
 

   
  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG Természetismeret:időjárá 
A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább négy, az si ismeretek; 
évszaknak megfelelő és a helyi személyi és tárgyi körülményekhez, az emberi szervezet 
feltételekhez igazodó fizikai aktivitás. Hálót igénylő és háló nélküli működése. 
labdás sportok, játékok; labdás játékok különféle labdákkal;  
falmászás; íjászat, lovaglás, karate, nordic-walking, vívás. Egyéb  
szabadidős mozgásos, táncos tevékenységek.  

A helyi tantervben szabályozandó, a lehetséges választás mintáját  
képző két aktivitás mozgásműveltségi anyaga:  
Frizbi  
Dobások párokban, csoportokban (5-7 fő), állóhelyben, majd  
mozgásban és helycserékkel. Folyamatos passzolások.  
Nyitások meghatározott távolságra. Célbadobások a koronggal a  
zónába.  
Védekező mozgások, ugrások, elkapások.  



 
Korcsolyázás  
Gyakorlatok jégre lépés előtt: állások egy lábon, guggolások, 
törzshajlítások; járások, lépések előre, hátra, oldalra.  
Jéghez szoktatás: esés-felállás; gimnasztikai gyakorlatok 
palánkfogással és a palánk fogása nélkül; harántcsúszások 
előre, hátra.  
Egyenes korcsolyázás: alapállás; két lábon siklás előre, hátra 
(palánk fogással is); halacska (palánk fogással); halacska két 
lábon, egy lábon; halacska váltott lábon; lökés egy lábon. 

 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  
Szabadidőben, különböző évszakokban, egyénileg, csapatban, 
formális és informális kertek között űzhető új testedzési formák 
jártaság szintű elsajátítása. Az edzettség növelése az alternatív 
környezetben űzhető sportok által. A sportági mozgásformák 
technikailag helyes elsajátítására törekvéssel a balesetek 
megelőzése. 

 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
A különböző időjárási körülményekhez és sportágakhoz igazodó 
bemelegítés.  
A választott aktivitáshoz köthető baleset-elhárítási ismeretek. 
Az választott mozgásrendszer játékszabályainak ismerete és 
alkalmazása.  
A szabadban és különböző évszakokban végzett 
testedzés egészségre gyakorolt hatásai.  
Környezettudatos viselkedés ismeretei és betartása.  
Az időjárásnak és a sportolási formának megfelelő öltözék 
használatának tudatosítása.   
Kulcsfogalmak/ A választott aktivitásoknak megfelelő fogalmak. egyenes korcsolyázás, 

fogalmak  
 
 
 
 
 

Tematikai egység/ Önvédelmi és küzdőfeladatok 
 Órakeret 

 

Fejlesztési cél  2 óra  

  
 

 Néhány önvédelmi fogás bemutatása.   
 

 Sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartása. 
 

Előzetes tudás 
Az agresszió elutasítása.   

 

Az önvédelmi feladatok céljának belátása és elfogadása.  

 
 

 Az  iskola  keretein  belül  a  tanulóknak  lehetősége  nyílik  fakultatívan 
 

 részt venni és elsajátítani a küzdő sportokat (karate). 
 

A tematikai egység Annak   belátása,   hogy   a   küzdősportokat   csakis   önvédelemre 
 

nevelési-fejlesztési használhatják.   
 

céljai Törekvés az önfegyelemre és az önszabályozásra. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
  



MOZGÁSMŰVELTSÉG  
Önvédelem Természetismeret: 
Önvédelmi fogások:Szabadulások egykezes, kétkezes lefogásból, izmok, ízületek, 
mellső, hátsó egykezes és kétkezes átkarolásból. anatómiai ismeretek, testi 

 és lelki harmónia. 
Képességfejlesztés  
Az elvárt képességek kialakításához szükséges speciális  
küzdősportokra jellemző bemelegítő gyakorlatok, a kúszások és  
mászások, valamint speciális egyéni és páros képességfejlesztő  
gyakorlatok.  

Játékok, versengések  
Küzdőjátékokat előkészítő érintéses feladatok és játékok.  
Húzások, tolások előkészítése páros küzdőjátékokkal.  
Földharcjátékok (szőnyegfelület esetén).  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  
A balesetek elkerülése szempontjából elengedhetetlenül fontos  
alapvető eséstechnikák és önvédelmi fogások elsajátítása.  
Viselkedésminták kialakítása veszélyes helyzetek és a  
fenyegetettség elkerülésére.  

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Az ellenfél képességeinek elismerése, együttműködés a gyakorló  
társsal.  
A magyar küzdősport legjobbjai.  

   
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 
Őnvédelmi technika, eséstechnika, állásküzdelem, fogáskeresés, fair play, 
agresszió, asszertivitás. 
 

 
  Természetes és nem természetes mozgásformák    
  A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása.  
  Öntevékeny részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában.  
  A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a 
  képességfejlesztésre  alkalmas  mozgásformák,  gyakorlatok  folyamatos, 
  pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású végrehajtása.   
  Nyolc-tíz gyakorlattal részben önálló bemelegítés végrehajtása.  
A  fejlesztés várt A tanévben   alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek 
eredményei  ismerete.       

  A testtartásért felelős izmok tudatos, koncentratív fejlesztése.  
  A biomechanikailag helyes testtartás megőrzése.    
  Stressz- és feszültségoldó módszerek alkalmazása és a feszültségek önálló 
  szabályozása.       
  A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete.    
  Sportjátékok       
  A sportjátékok  technikai és  taktikai készletének elsajátítása, ezek  



 
alkalmazása testnevelési játékokban, játékos feladatokban és a 
sportjátékban.  
Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, eredményes 
végrehajtására és tudatos kontrollálására.  
A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása.  
Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a 
sportjátékokban.  
Részvétel a kedvelt sportjátékban a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon 
vagy egyéb szervezeti formában.  
Atlétika jellegű feladatok  
A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű elsajátítása. 
A rajtok végrehajtása az indítási jeleknek megfelelően.  
A vágta és a tartósfutás technikájának végrehajtása a mozgásmintának 
megfelelően.  
Ugrásoknál a nekifutás távolságának és sebességének kialakítása 
tapasztalatok felhasználásával.  
A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő elsajátítása.  
A kar- és láblendítés szerepének ismerete az el- és felugrások 
eredményességében.  
Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete. 
Torna jellegű feladatok  
A testtömeg uralása nem szokványos támaszhelyzetekben és 
támaszgyakorlatokban – szükség esetén segítségadás mellett.  
A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása. 
A dinamikus és statikus egyensúlygyakorlatok végrehajtása a 
képességnek megfelelő magasságon, szükség esetén segítségadás mellett. 
Talaj-, illetve gerendagyakorlat részben önálló összeállítása.  
Az aerobik alaplépések összekapcsolása egyszerű kartartásokkal és 
kargyakorlatokkal.  
Az alaplépésekből 2-4 ütemű gyakorlat végrehajtása helyben és 
haladással, zenére is.  
A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos 
gyakorlatelemeinek bemutatása.  
A járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések technikailag 
megközelítően helyes végrehajtása.  
A gyakorlatvégzések során előforduló hibák elismerése és a javítási 
megoldások elfogadása.  
A balesetvédelmi utasítások betartása. 
Segítségnyújtás a társaknak. 
Alternatív környezetben űzhető sportok  
A tanult alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikai 
gyakorlatainak bemutatása.  
A sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos használata.  
A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó 
képessége közötti összefüggés ismerete.  
A természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi és 
környezettudatos viselkedési szabályainak elfogadása és betartása. 



 
A mostoha időjárási feltételek mellett is aktív részvétel a 
foglalkozásokon.  
Önvédelmi és küzdőfeladatok 
Jártasság néhány önvédelmi fogásban. 
A test-test elleni küzdelem vállalása. 
Belátása annak, hogy a küzdősportok nem az agresszió eszközei. 
Az érzelmek és az esetleges agresszió szabályozása. 
Mások teljesítményének elismerése. 
A feladatok végrehajtásában aktivitásra törekvés. 

 

 
A tanuló ellenőrzése és értékelése: 
 

 Teljesítmények megállapítása 
 Megfigyelés 
 Beszámoltatás: legyen igazságos. 
 Kollektív megbeszélés: jóindulatú légkörben történjen.  
 Felügyelet: állandó és folyamatos legyen, de ne váljon a cselekvés céljává, 

valamint alkalmazkodjon a gyermekek önállóságának szintjéhez. 
 
Értékelés: 

 Osztályozás 
 Teljesítmények megállapítása 
 Teljesítmények összehasonlítása (előző egyéni eredményével) 

 
 
Az elismerés módszere: a cselekedetek kedvező értékelése. Legyen megalapozott, nem túl 
gyakori, a közösség által elfogadott és az erkölcsi elismerés kapjon nagy szerepet. 
 

 Helyeslés – szóban 
 Dicséret – szóban (egyénileg-csoportosan)  
 Jutalmazás – érdemjeggyel 

 
 
 


