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BEVEZETŐ

A kerettanterv a NAT alapján készült, tartalmaz többletanyagot, a „normál” osztályhoz viszonyítva magasabb szintű követelményt. 
A magasabb szintű tartalmakat, követelményt, célt vastag, a minimálisat, a továbbhaladás feltételéül megjelölt szövegrészeket dőlt betűvel jelöltük.
Az értékelés alapelve is a tanuló önmagához mért fejlődése, akarása, szorgalma, együttműködése. 
Az elsajátítandó tananyagra a teljes évi óraszám 80%-a biztosított, a további 20% az egyes osztályokban kiemelten kezelendő mozgásanyagra, az iskolában hagyományos sportágra, vagy a nehezebben elsajátítható tananyag gyakorlására szolgál. 
Óraszámok: 1–4. osztály heti 3 óra 
 5–8. osztály heti 2,5 óra 
(4) A Kt. 52. §-ának (9) bekezdése a következő hetedik-tizedik mondattal egészül ki: 
Az iskolai sportköri foglalkozások megszervezéséhez – sportágak és tevékenységi formák szerint létrehozott iskolai csoportonként – (a továbbiakban: sportcsoport) hetente legalább kétszer negyvenöt percet biztosítani kell, a nem kötelező tanórai foglalkozások megszervezésére rendelkezésre álló, a (7) bekezdés alapján számított időkeretből. Az iskolai sportkör kezdeményezésére a (7) bekezdés alapján az egész iskolára számított nem kötelező tanórai foglalkozásokra rendelkezésre álló időkeret legalább húsz százalékát (a továbbiakban: minimális időkeret) az iskolai sportkör foglalkozásainak a megszervezéséhez kell biztosítani, ha az iskolában a sportcsoportok száma eléri az egész iskolára számított nem kötelező tanórai foglalkozások számának tíz százalékát. A minimális időkeret arányosan csökkenthető, ha a sportcsoportok száma kevesebb a nem kötelező tanórai foglalkozásra rendelkezésre álló időkeret tíz százalékánál. A sportköri foglalkozásokat testnevelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező tanár vezeti. 
(5) A Kt. 52. §-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(10) Az általános iskolai első–negyedik évfolyamán biztosítani kell a mindennapos testmozgást. A mindennapos testmozgás a helyi tantervben meghatározott legalább heti három testnevelési óra, és a játékos testmozgás keretében valósul meg. Az általános iskola első-negyedik évfolyamain minden olyan tanítási napon, az iskolaotthonos nevelés és oktatás esetén minden olyan délelőtti tanítási időszakban, amelyben nincs testnevelési óra, meg kell szervezni a – tanuló életkorához, és fejlettségéhez igazodó – játékos, egészségfejlesztő testmozgást. A játékos, egészségfejlesztő testmozgás ideje naponként legalább harminc perc, amelyet több, legalább tizenöt perces foglalkozás keretében is meg lehet tartani. A játékos, egészségfejlesztő testmozgást a tanítási órák részeként és szükség szerint legfeljebb egy óraközi szünet ideje legfeljebb ötven százalékának felhasználásával lehet megszervezni.” 
	


(2) A Kt. 48. §-a a következő (2)-(4) bekezdéssel egészül ki és az eredeti (2)-(5) bekezdés számozása (5)-(8) bekezdésre változik: 

„(2) Az iskola első–negyedik évfolyamán a helyi tantervbe évfolyamonként legalább heti három, a többi évfolyamán heti átlagban két és fél testnevelési órát be kell építeni. A helyi tantervbe 
– a nem kötelező tanórai foglalkozások időkeretének terhére – további egy vagy több testnevelési óra is beépíthető. A többlet testnevelési órákkal az e törvény 52. §-ának (3) bekezdésében meghatározott tanulói kötelező tanórai foglalkozások száma megnövelhető, ha az iskolában iskolaotthonos nevelés és oktatás folyik, a helyi tantervbe minden tanítási napra – a délelőtti vagy a délutáni tanítási időszakra – be kell építeni a testnevelési órát. A többlet testnevelési órákat az első–negyedik évfolyamon – az e törvény 17. §-ának (8) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő – testnevelés végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező tanár is taníthatja. 

1– 4. ÉVFOLYAM 
Célok és feladatok 
Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a természet egészségfejlesztő tényezőinek integrált hatásaként hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók életigenlő, az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak. Ennek feltétele, hogy ismerjék motorikus képességeik szintjét, a motorikus képességek fejlesztésének és/vagy fenntartásának módját, legyen személyes és társas élményük a mozgásos játék, a versengés öröme. A testnevelés és a sport hozzájárul ahhoz, hogy a diákok megbecsülik társaik teljesítményét, motorikusan képzettek, mozgásuk kulturált, felismerik a testnevelés és a sport egészségügyi és prevenciós értékeit. Cél, hogy a rendszeres fizikai aktivitás váljon magatartásuk részévé. 
Az alsó tagozatos testnevelés a testkultúra elemeiből nyert értékekből olyan testi műveltséggel (ismeretekkel, jártasságokkal, készségekkel, képességekkel) ruházza fel a kisiskolásokat, amely későbbi cselekvési biztonságukat, rendszeres fizikai aktivitásukat megalapozza. Ez teszi alkalmassá őket arra, hogy a későbbiekben képesek lesznek sportági feladatok és mozgásrendszerek eredményes elsajátítására, motorikus képességeik hatékony fejlesztésére. Sajátos módszereivel, elsősorban mozgásos játékokkal és versengésekkel segíti a zökkenőmentes átmenetet a kötetlenebb óvodai élet és az önálló munkát követelő iskolai élet között, kötődést jelentő élményeket nyújt mozgásvágyuk fenntartásához. 
Az egészséggel kapcsolatos feladatok: a testi fejlődés, érés támogatása; a higiéniai szokások kialakítása, erősítése; az ellenálló képesség, edzettség fejlesztése; az ortopédiai elváltozások megelőzése, ellensúlyozása; megfelelő felkészítés keringési és légzőrendszeri megbetegedések megelőzésére, a károsodás csökkentése; a prevenció lényegének és a relaxációs eljárásoknak a megismerése, megértése. 
A mozgáskultúra fejlesztése: az alapvető mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása, fejlesztése; az úszás elsajátítása; a kondicionális és a koordinációs képességeknek az életkorhoz és az egyéni adottságokhoz igazított fejlesztése; sokoldalú mozgástapasztalat és jól alkalmazható mozgáskészség készlet megszerzése; a feladatmegoldáshoz, készségfejlesztéshez és a játékhoz, sporttevékenységhez, azok károsodás nélküli végzéséhez kapcsolódó ismeretek (szabályok, történeti vonatkozások, mechanikai - biomechanikai törvényszerűségek, feladatmegoldó sémák, egészségügyi megfontolások) megszerzése; mozgáskommunikáció. 
Tanulási, játék- és sportolási élmények nyújtása: elsajátítás, teljesítmény, kollektív siker, a tevékenység öröme. 
Értékes személyiségvonások fejlesztése: a félelem leküzdése, a szabályok betartása, összpontosítás, céltartás, a nehézségek leküzdése, kudarc tűrése, a természet szeretete, környezetkímélő magatartás.





Fejlesztési követelmények 
Az egészséges testi fejlődés segítése 
A tanulók életkorának megfelelően fejlődjön keringési, légzési és mozgatórendszerük. Rendszeresen végezzenek mozgástevékenységet. 
Aktív és egyre tudatosabb testmozgással előzzék meg a tartási rendellenességek kialakulását, kerüljék a gerincoszlopot károsító helyzeteket és mozgásokat. Alakuljon ki a testtartásért felelős izmok izomegyensúlyának és a medence középállásának automatizálása. 
A foglalkoztatás hatására szilárduljon egészségük, váljanak ellenállóvá a megbetegedésekkel szemben. 
A mozgáskultúra fejlesztése 
Tudjanak gyorsan, illetve kitartóan futni, igyekezzenek iramukat a távhoz és terephez igazítani, futás közben akadályokat leküzdeni. Sajátítsanak el ugrás-, dobás- (hajítás-, lökés-, vetés-) technikákat, ezzel is gazdagítva alapvető készségkészletüket. 
Sajátítsanak el egyszerű, torna jellegű támasz- és függéshelyzeteket, legyenek képesek egyszerű hely- és helyzetváltoztatásokra támaszban és függésben. 
Jellemezze tevékenységüket a kreativitás a legváltozatosabb feladathelyzetekben. Elemi szintű játékkészség birtokában szívesen vegyenek részt egyszerűsített sportjátékokban.
Váljanak vízbiztossá, sajátítsanak el egy úszásnemet. 
Sajátítsanak el viselkedési mintákat a fenyegetettség elkerülésére. 
Fejlődő tendencia jellemezze kondicionális és koordinációs képességszintjüket, mozgásos cselekvési biztonságukat. 
Életkoruknak megfelelően fejlett izomzattal legyenek képesek uralni testtömegüket a különböző feladatmegoldások során. 
Legyenek képesek összerendezetten mozogni. 
Ismerjék a játékok elemi szabályait. Értsék a feladatmegoldások elemi logikáját.

Értékelés 
Az értékelés, osztályozás összetevői
Tanórán kívüli komponensek 
– tanórán kívül egyéb sportos tevékenységek (reakciók stb.), 
– sportági eredmények (igazolt sportolók), 
– „paraversenyeken” nyújtott teljesítmény (könnyített, gyógytestnevelésen résztvevők), 
– tanórán kívüli iskolai testnevelés (iskolai sportkör). 

Tanórai komponensek 
	– játék-, versenyszabály-, sportszer- és létesítményismeret, 

– szervezési ismeretek, aktivitás, 
– taktika (játékban, versengésben), 
– technikai ismeretek, 
– egészséges sport- és versenyszellem, 
– aktivitás az órán (hozzáállás)
– effektív teljesítmény, 
– önmagához viszonyított fejlődés. 



A taneszköz igény a testnevelés és sport kerettanterv anyagának feldolgozásához 
A tantárgy sajátosságaiból adódó előzetes megfontolások.
1. A taneszköz (sportszer, sporteszköz) létesítmény függősége: 
Noha a tornaterem csak áttételesen tekinthető taneszköznek, megléte nem csak a fedett gyakorlóhely funkcióját látja el. Bizonyos, a tantervi anyag feldolgozásához elengedhetetlenül szükséges sportszerek (bordásfal, függőszer-tartó, mászókötél, mászórúd, gyűrűhinta, kosárlabda palánk) eleve rögzített formában jelennek meg a teremben. Ugyancsak további szerek (tornapad, zsámoly, ugrószekrény, ugródeszka, falinyújtó, korlát, felemáskorlát, gerenda, talajszőnyeg, korlátkocsi, KTK) tárolása is a tornateremben oldható meg, ha nincs csatlakozó szertár. 
2. A taneszközök jelentős része nem kötődik iskolatípushoz és/vagy iskolafokhoz. Azok valamennyi évfolyam testnevelésében felhasználhatók. 
3. A fizikai fejlettség és fejlesztés szempontjából nem különböztethetünk meg azonos életkorú, de eltérő iskolatípusba járó tanulót. Ebből adódik, hogy a kerettantervben sem látunk lényeges eltérést sem tananyagban, sem követelményekben a középfokú nevelés-oktatás egyes területein. Így taneszközök tekintetében sem indokolt a differenciálás. 
4. Tantárgyi sajátosság az is, hogy a sportruházat kivételével a szükséges sporteszközöket az iskolának kell biztosítania, amelyeket a tornateremben, illetve a szertárban kell elhelyeznie. 
5. A tevékenységek fejlesztésének hatékonyságát alapvetően meghatározza a rendelkezésre álló szerek, eszközök száma. E tekintetben ma még óriási az eltérés az egyes iskolák között. Befolyásolja az eredményességet a rendelkezésre álló létesítmények és sporteszközök mellett a tanulócsoportok száma és az egy tanulócsoportba tartozó tanulók létszáma is. 
6. A foglalkoztatottak szinte kivétel nélkül koedukált osztályba járnak. A nemenkénti megoszlás a legtöbb esetben aránytalan, ami további létszámproblémát okoz valamelyik nem hátrányára. A szertári állománynak legtöbbször egyidejűleg kell kielégíteni kettő, esetleg három azonos időben dolgozó tanár, illetve tanuló csoport igényét. Ez is növeli az eszközigényt, amelyet az egyes tornaszerek beszerzésekor figyelembe kell venni. 
7. A tantárgy sajátosságából adódóan a demonstrációt elsősorban az egyes tornaszerekkel, illetve tornaszereken végzett gyakorlatok bemutatása jelenti, amit a pedagógus, vagy valamelyik arra alkalmas tanuló végez. A demonstrációt és a tevékenykedtetést segítő eszközök ezért sok esetben nem különíthetők el. 


Valamennyi iskolatípusban és évfolyamon szükséges eszközök 
Témakör
Minimális
Eszközök a motoros próbák ellenőrzéséhez
Értékelő táblázatok
Mérőszalag (10, 30, 50 m) 
Stopperóra 
Testmagasságmérő 
Személymérleg 
Súlypontemelkedés-mérő 
Szorítóerő-mérő (gyermek, serdülő és felnőtt)


Testnevelés és sport
Alapfokú nevelés – oktatás 1– 4. évfolyam
Témakör 
Minimális 
Ajánlott 

Demonstrációs
Tevékenykedtető 
Demonstrációs 
Tevékenykedtető 
Rendgyakorlatok 
– 
– 
– 
– 
Előkészítés és prevenció 
Oktatótáblák az alapvető testhelyzetekről és kartartásokról 
Bordásfal Tornapad Zsámoly Ugrókötél
Karika 
Tornabot Kézisúlyzó Tömöttlabda 
Babzsák 
Oktatótáblák egyszerű 2-4 ütemű gimnasztikai gyakorlatokról 
A minimális felszerelésnél megnevezett eszközökből az igényeknek és a lehetőségeknek megfelelően több darab 
Járások, futások, 
szökdelések és ugrások, valamint dobások 
Támasz-, függés- és 
egyensúlygyakorlatok 
Mozgássorozat 
ábrák: 
– az állórajt fázisai 
– helyből távol-
ugrás 
– kislabdahajítás 
Tornapad 
Zsámoly 
Ugrókötél 
Kislabda 
Jelzőszalag 
Magasugró mérce 
Magasugró léc 
Mozgássorozat 
ábrák és videofilmek a magasugrás 
átlépő technikával és a nekifutással 
távolugrás szemléltetésére 
A minimális felszerelésnél megnevezett eszközökből 
az igényeknek és a 
lehetőségeknek 
megfelelően több 
darab 
Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 
Mozgássorozat ábrák a gurulóátfordulás, a zsugorfejenállás és a fejenállás szemléltetésére 
Bordásfal Tornapad Tornaszőnyeg (2 és 4 m) Gyűrűhinta Mászókötél Mászórúd 
Gyűrűhinta Kiegészítő tornakészlet 
Gerenda 
Ugrószekrény Ugródeszka 
Videofilmek és mozgássorozat ábrák a kötélmászás, a kézenállás szemléltetésére 
A minimális felszerelésnél megnevezett eszközökből az igényeknek és a lehetőségeknek megfelelően több darab 
Labdás gyakorlatok 
Képsorozatok: – a labda átadása és elfogás – labdavezetés kézzel és lábbal 
Műanyag labda Futball-labda Kézilabda Kosárlabda (mini) Röplabda Pingpongasztal Pingpongütő Pingponglabda Tollaslabda Tollaslabdaütő 
Képsorozat: 
– a labda rúgása belsővel 
A minimális felszerelésnél megnevezett eszközökből az igényeknek és a lehetőségeknek megfelelően több darab 
Küzdő feladatok 
Mozgássorozat ábrák 
Talajszőnyeg Húzókötél 
Tematikusan összeállított videofilm a különböző küzdősportok bemutatására 
A minimális felszerelésnél megnevezett eszközökből az igényeknek és a lehetőségeknek megfelelően több darab 
Szabadidős sporttevékenységek 
Kerékpár Görkorcsolya Szánkó 

Montain-bike Gördeszka Szánkó 

Úszás 
Képsorozatok Videofilmek 
Úszólap 




Testnevelés és sport
Összesített taneszköz igény – 1–4. évfolyam 
Tornatermi és
szabadtéri felszerelések
Atlétikai szerek, eszközök
Tornaszerek, eszközök
Sportjátékszerek
és eszközök
Egyéb felszerelések és eszközök
1. Bordásfal 
2. Tornapad 
3. Zsámoly 
4. Tornaszőnyeg 
5. Gyűrűhinta 
6. Mászókötél 
7. Mászórúd 
8. KTK 
9. Gerenda 
10. Ugrószekrény 
11. Ugródeszka 
12. Röplabdaháló 
és állvány 
13. Kosárlabdapalánk 14. Kézilabdakapu 
1. Magasugró mérce 
2. Kislabda 
3. Váltóbot 
1. Ugrókötél 
2. Karika 
3. Tornabot 
4. Tömöttlabda 
5. Babzsák 
1. Jelzőszalag 
2. Műanyag labda 
3. Futball-labda 
4. Kézilabda 
5. Kosárlabda 
6. Röplabda 
7. Pingpongasztal 
8. Pingpongütő 
9. Pingponglabda 
10. Tollaslabda 
11. Tollaslabdaütő 
1. Húzókötél 
2. Kerékpár 
3. Mountain-bike 
4. Görkorcsolya 
5. Szánkó 
6. Úszólap 
7. Gördeszka 
8. Korcsolya 
9 Stopperóra 
10. Mérőszalag 
11. Személymérleg 
12.Testmagasság-
mérő 
13. Szorítóerő-mérő 
14. Súlypontemelkedés-mérő 
15. Oktatótáblák, faliképek az alapvető testhelyzetekről 
16. Mozgássorozat ábrák: járás, futás, ugrás, támasz, függés, egyensúly gyakorlatokról küzdő feladatokról 17. Képsorozatok: labdajátékok, küzdő feladatok, úszás 
18. Videofilmek különféle mozgásformákról, technikákról, az úszásról 

Feltételek
Testnevelési kézikönyv 1–2. évfolyam
Testnevelési kézikönyv 5–6. évfolyam
Tanári kézikönyv 5–6. évfolyam
Tanári kézikönyv 7–8. évfolyam
Játékgyűjtemény 1–6. évfolyam 
1–2. ÉVFOLYAM 
Évi óraszám: 111 
BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK 
Alakzatok gyors felvétele és változtatása. Az öltözők és a gyakorlóhely rendjének kialakítása. 
Játékos és határozott formájú szabad-, társas és kéziszer gyakorlatok végrehajtása. 
Gyors indulás különféle testhelyzetekből. Az ütközések elkerülése a fogójátékokban és a futásfeladatokban, térnyerés a fogóval szemben. Tartós futás 4–8 percig pihenő nélkül, illetve kisebb séták beiktatásával. Futómozgást tartalmazó feladatok (játékok) végzése. Szökdelések és ugrások megfelelő ritmusban. Távolba és célba dobás egy és két kézzel. 
Egyszerű támasz-, függő- és egyensúlygyakorlatok biztonságos végrehajtása. 
Labdás feladatok. Néhány egyszerű, az évszaknak megfelelő a szabadban végezhető játék. Barátkozás a vízzel, vízbiztonság szerzése. 8–10 m távolság átúszása lábletétel nélkül. 
RENDSZERGYAKORLATOK, GIMNASZTIKA, PREVENCIÓS FELADATOK 
Egyszerű 1– 4 ütemű alapgimnasztika. 
Rövid távú gyors futás, futás saját tempóban külső kényszer nélkül. 
Cél 
Célunk, hogy 
– a tanulók alakzathoz kötött mozgását kialakítsuk, 
– a tanulók mozgását célszerűen és gyorsan valósítsuk meg, 
– megismertessük az egyszerű szervezési formákat, a tanuláshoz, gyakorláshoz használt szerek, eszközök nevét (pl. babzsák, karika stb.), valamint az alkalmazott gyakorlatok, szakkifejezések nevét (pl. alapállás, zártállás stb.), 
– megismertessük az egyszerű szabad- és kéziszer gyakorlatokat. 

Követelmény 
Sajátítsa el az alaki formaságokat, sorakozó, oszlop-, vonalalakzat, vigyázz! - pihenj! állást. Tér és térköz betartása. 

Ismerjék meg az egyszerű szabad- és késziszer gyakorlatokat. Tanulják meg az alapvető testhelyzeteket, ujjtartásokat, fogásmódokat, kartartásokat. Ismerjenek néhány kar-, nyak-, törzsgyakorlatot, lábgyakorlatot.

Tartalom 
Sorakozás: vonalban, oszlopban, tér és térköz. 
Egyenes, feszes állás. Alapállás, vigyázz- és pihenj állás. Testfordulatok. Köralakítás kézfogással. Menet megindítása és megállítása. Járás, lépéstartással. Ritmikus feladatok énekre, zenére. Fejlődések. Gimnasztikai alapgyakorlatok: nyak, kar, törzs, lábgyakorlatok, testtartásjavító törzsgyakorlatok. Kéziszer, pad, bordásfal és társas gyakorlatok. Játékok (mozdulatlanság, szobor). 
Értékelés 
A gyakorláshoz használt szerek, eszközök nevének ismerete. 
A szakkifejezések megértése, gyakorlatok neveinek ismerete (pl. terpesz-, zsugor-, nyújtottülés, vagy csípőre, mellhez, tarkóra). 
JÁRÁSOK, FUTÁSOK 
Futások irányváltoztatással.
Egyszerű szabályokon alapuló fogójátékok.

Cél
– a biztonságos járás kialakítása zárt és szabadtérben, 
– járás közben feladatok végeztetése,
– a szép, harmonikus járás elsajátítása,
– a kötetlen, tartós futás megismertetése,
– a tanulók futógyorsaságának fejlesztése,
– reakció- és cselekvésgyorsaság kialakítása.

A játékok: fogójátékok ismerete. 
A futásgyakorlatok játék közben való végzése.

Követelmény 
Tudjanak járásgyakorlatokat végezni 
– hullámvonalban, kézfogással, guggolásban, térdemeléssel, 
– külső talpélen, lábujjon, sarkon,
– csukott szemmel, továbbá ütemre, iram- és irányváltoztatással. 

Tudjanak egyenletes iramban (gyengébbeknek kisebb séta beiktatásával) 4-6 percig futni, vagy 6-8 percig tartó fogó- és futójátékban részt venni. 
Fejlődjön futógyorsaságuk 
– gyors indulások különböző testhelyzetekből,
– gyorsfutás 20–30 m-en (versengés). Fejlődjön reakció- és cselekvésgyorsaságuk. Tudjanak átfutni alacsony akadályok felett a futómozgás folyamatosságának megtartásával. 
Tartalom 
Járásgyakorlatok. 
Utánzó járások: „hegymászó”, „gólya”, „óriás”, „törpe”, „majom” stb. 
Járás dalra, zenére: „Kis kacsa fürdik...”, „Tekeredik a kígyó...”, „A gazda rétre megy...”, „Megy a gőzös...” stb. 
Futások: 
– kötetlen, tartós futás,
– futás különböző akadályok leküzdésével,
– egyéni versenyek rövid távon, 
– gyorsfutás párokban,
– futás szerek fölött,
– reagálás különböző jelekre,
– gyorsfutás cikcakkban. Játékok: „Nappal és éjszaka”, „Kecskézés”, „Utolsó pár előre fuss”. 
Sportversenyek: „Tűz, víz, repülő”, „Házatlan mókus”, „Őrbácsi”, „Kézfogás a ház” stb. 
Értékelés 
A tanult játékok nevének, szabályinak ismerete. 
Önmagukhoz mért fejlődés a járásban, tartós, gyorsfutásban (dicséret, elismerés, piros pont stb.). 

SZÖKDELÉSEK, UGRÁSOK 
Rövid idejű, kis erőkifejtésű szökdelések és ugrások. 
Cél 
– Koordinációs képességek fejlesztése összetett feladatokkal. 
– Futás közben végeztetett szökdelések, ugrások megtorpanás nélkül a biztonságos mozgás érdekében. 
– Ugrókészség fejlesztése: sorozatugrásokkal, ügyelve a folyamatosságra, rugalmas talajra érkezésre. 
– Alapvető ugrásformák elsajátítása játékos formában. 

Követelmény 
– A gyakorláshoz felhasznált szerek, eszközök nevének ismerete. 
– A játékok, gyakorlatok nevének, szabályainak ismerete. 
– Oly mértékben fejlődjön a gyerekek dinamikus koordinációs képessége, hogy a feladatot a legcélszerűbben tudják teljesíteni. 
Tudják a testnevelési órán tanított, kidolgozott mozgásformákat és gyakorlatokat önállóan bemutatni, fel- és leugrani, egy és páros lábról egyensúlyvesztés nélkül, rugalmasan talajra érkezni. 
Tanulják meg az ugrókötél áthajtását.

Tartalom 
Szökdelések 
– páros és egy lábon helyben, haladással, előre, hátra, oldal irányban, 
– páros és egy lábon vonalak, ugrókötelek fölött,
– különböző feladatokkal. Ugrókötél áthajtási kísérletek.
Ugrások
– helyből, páros lábról,
– fel- és elugrások egy és páros lábról, futásból,
– akadályok fölött,
– felfutás tornaszerekre, leugrás,
– dalra, zenére: „Mackó, mackó” stb.

Játékok: „Pám-pám paripám”, „Koszorú, koszorú”, (békaugrás, nyúlugrás, galopp).

Értékelés 
Az ugrásban, szökdelésben, játékfeladatokban nyújtott mozgásügyesség javulása alapján egyéni és csoportos értékelés. 
DOBÁSOK 
Egy- és kétkezes dobások, hajítások kis súllyal (marok-, teniszlabda, könnyű gumilabdák). 
Cél 
– Az alapvető fogásbiztonság fejlesztése. 
– A különféle feldobásokban, elkapásokban jártasság kialakítása. 
– A pontosságra törekvés a célba dobásokban, 
– A dobásoknál az erőközlés mértékének érzékelése (távolságbecslés, téri tájékozódóképesség). 
– Eredményre törekvés a kislabdahajításban és dobásokban! 
– Öntevékeny és kreatív feladatmegoldások.

Követelmény 
– a gyakorláshoz használt szerek, eszközök nevének ismerete! 
– szakkifejezések megértése: hajítás, lendítés, lökés stb.! 

– egy- és kétkezes dobások ismerete! Tudjanak célba dobni 4-5 m-es távolságra, 30%-os biztonsággal! 
Ismerjék az alapvető biztonsági rendszabályokat és tartsák be! 

Tartalom 
Dobások különböző méretű és súlyú szerekkel távolba és célba (különböző testhelyzetekből). 
Babzsák feldobása, elkapása helyben, járás közben. 
Célba dobás 4-5 m-re lévő vízszintes, és függőleges célba. 
Játékok: „Célba dobó verseny babzsákkal”, „Dobáló őrbácsi”. 

Értékelés 
Értékeljük és jutalmazzuk (piros pont, társai megtapsolják) a labda feldobásában, elkapásában, továbbá a találat pontosságában elért javulásukat. 
Pontozzuk az elért fejlődésüket a kislabdadobásban. 

TÁMASZ-, FÜGGÉS- ÉS EGYENSÚLYGYAKORLATOK 
Kúszások, mászások, statikus jellegű egyensúlygyakorlatok, egyéb természetes mozgások. 
A rúd- és a kötélmászás technikája. 
Cél 
Támaszhelyzetben való haladás a test súlyának kézre helyezésével. 
Mászási kísérleteknél kitartás az erőfeszítésben. 
Mászás fölfelé és lefelé folyamatos fogással mászókán, bordásfalon, kötélen vagy rúdon. 
Ügyesség és általános erőfejlesztés lejtős padon, támaszfeladatok végzésénél. 
Egyensúlyérzék fejlesztése hely- és helyzetváltozásokkal. 
Bizonytalan egyensúlyi helyzetben és függésben korrekciós mozgások.

Követelmény 
A gyakorlatokhoz használt szerek, eszközök nevének ismerete: bordásfal, mászórúd, mászóka stb. 
Szakkifejezések megértése: kúszás, mászás, átbújás, átcsúszás, mászókulcsolás stb. 
Oly mértékben fejlődjön a dinamikus koordinációs képesség, hogy a feladatokat biztonságosan, pontosan tudja teljesíteni: tovahaladás a szereken támaszban, függésben. 
Legyen képes a kézzel, lábbal történő hely- és helyzetváltozások, egyszerű mozgásformák, továbbá azok elemi korrekcióinak önálló végrehajtására: kúszás, mászás, függés, támasz, egyensúlyozás stb.

Tartalom 
– haladás utánzó járásokkal (kutyafutás, pókjárás, sánta róka), 
– csúszás, átbújás, kúszás, átmászás,
– gurulóátfordulások előre guggolótámaszból,
– tarkóállás,
– „kiscsikó”,
– felugrás zsámolyra, szekrényre, és leugrások,

Játékok: sor- és váltóversenyek „Sánta róka”, „Pókjárás”, „Kúszó őrbácsi” stb. 
– játékos függésgyakorlatok természetes akadályokon, tornaszereken, 
– feladatok bordásfalon, mászókötélen, mászókán.
Játékok: „Kötélhúzás”, „Függőfolyosó”, „Lajhármászás” stb. 
– állás egy lábon (sarkon, lábujjon),
– egyensúlyozó járás vonalon és padon, padmerevítő gerendáján előre, hátra és oldalra. 
Játékok: gépkocsik kéz és lábtámaszban, sor és váltóversenyek utánzó járással.

Értékelés 
Az „ügyességben” bekövetkezett változást kísérjük figyelemmel és ismerjük el: 
gurulások, tarkóállás, „kiscsikó”, utánzó járások, kötélmászás, ugrókötél áthajtása. 
LABDÁS GYAKORLATOK 
A labdavezetés alapjai (gurítás, elkapás, dobás, labdavezetés kézzel, lábbal, célzás álló és mozgó tárgyra). 
Cél 
Ismerkedés a labda sajátosságaival. 
A hajító mozdulat elsajátítása. 
Egyszerű labdakezelési módokkal a dobás- és fogásbiztonság fejlesztése. 
A labdatovábbítások, elkapások ismerete. 
Labdajátékok elsajátítása.

Követelmény 
A gyakorlatokhoz használt szerek, eszközök nevének ismerete: terpeszállás, harántterpesz, térdelőtámasz stb. 
Szakkifejezések megértése, a játékok neveinek, szabályinak ismerete. 
Ismerjék 
– a labdafogást egy és két kézzel, 
– a labdagurítást, labdaterelgetést, 
– a labdaadogatást, labdapofozást, 
– a labda leejtését és feldobását, 
– átadásokat, labdapattintást!
Labdajátékok ismerete!


Tartalom, labdás ügyességfejlesztés 
– a labda fogása, gurítása, terelgetése kézzel, lábbal, gurítás társhoz oda-vissza terpeszülésben, 
– labdaadogatás, feldobott labda elfogása,
– labdapattogtatás,
– labdadobás távolba, célba (gumilabdával).

Játékok: „Labdacica”, „Dobáló őrbácsi”, „Vigyázz a labdára”, „Váltóverseny labdával” stb. 
Értékelés 
Értékeljük a dobás irányának, távolságának, erőközlésének összhangját, a labdaérintést, „birtoklást”, labdatovábbítást kézzel, lábbal. 
KÜZDŐ FELADATOK ÉS JÁTÉKOK 
Cél 
– az akarati tulajdonságok fejlesztése, a szabályok megtartására nevelés, 
– együttműködés a közös tevékenységben, 
– pontos feladat-végrehajtás, 
– biztonságos mozgás kialakítása a küzdőfeladatok végzésekor, 
– a balesetveszély elhárítása, 
– a fegyelem fenntartása a feladatok végzése közben. 

Követelmény 
Alakuljon ki saját teljesítményével kapcsolatos egészséges becsvágy. 
Önellenőrzés a feladat végrehajtása közben. 
Biztonságos mozgás a páros gyakorlatok végzésében. 
Tartalom 
– állásban húzások-tolások párokban (Húzd-told el a párodat!),
– a társ áttolása (háttal ülve egymásnak), 
– lábralépés, 
– kakasviadal.
Játékok: „Lovascsata”, „Körszakítás” stb.


Értékelés 
Értékeljük az egyes feladatok pontos végrehajtását, a szabályok betartását, a sportszerű küzdelmet. 

SZABADIDŐS SPORTTEVÉKENYSÉGEK 
Az 1–4. osztályban változatos tartalommal az alábbi cél és követelmények figyelembevételével tervezzük a szabadtéri foglalkozásokat. 
Cél 
– tervezzünk és végezzünk mind a négy évszaknak megfelelő foglalkozást a szabadban. 
Legyen örömszerzés forrása a szabadban eltöltött óra, ennek érdekében célunk és feladatunk 
– a szabadtéri órákat előre tervezzük meg és a tanulókat tájékoztassuk a megfelelő ruha és cipő kiválasztását, a felszerelésről történő gondoskodást illetően, 
– törekedjünk az érdekes, változatos óravezetésre (kellő bemelegítés, sok játék stb.), 
– gyakorlás közben folyamatosan figyeljük a gyerekek állapotát, reagálását, 
– fokozottan ügyeljünk a sérülések megelőzésére. 

Követelmény 
– Végezzenek rendszeres mozgásos tevékenységek a szabadban! 
– Viseljék az időjárás kellemetlen hatásait! 
– Készüljenek fel a szabadtéri foglalkozásra(ruházat, felszerelés)! 
– Váljék szokásukká az évszaknak megfelelő mozgás (játék) űzése a szabadban! 

Ismerjék meg a speciális szabadtéri játékokat: ugróiskola, labdaiskola, labdajátékok, mezei futás stb. 
Tartalom 
– görkorcsolyázás, gördeszkázás,
– duatlon, (triatlon),
– csúszkálás, korcsolyázás, szánkózás,
	hógolyózás.

Játékok:
– a jégen,
– hóember építése,
– távdobás, célbadobás hógolyóval, hógolyó-csata, 
– szánkó húzó-toló verseny, 
– lesiklóverseny szánkóval.

Értékelés 
Értékeljük a növendékek szervezési készségét, aktivitását, egészséges versenyszellemét. 
ÚSZÁS 
Vízhez szoktatás, az úszás technikai alapjai. 

Cél 
Az úszástanítással, -tanulással kapcsolatos célkitűzés a ráfordítható időkeret miatt behatárolt. A legtöbb iskolában az 1–2. osztályban, valamint a 3–4. osztályban legfeljebb 2x16-26 órás tanfolyamszerű oktatásra kerülhet sor. 
Olyan mértékű haladás érhető és várható el, mely szerint az 1–2. osztályban a tanuló képes legyen fennmaradni a vízen és 6-10 m-t levegővétellel (vagy anélkül) leúszni (háton, illetve hason), 
– az alapmozgások elsajátítása,
– az alapvető tapasztalatok megszerzése (szárazon, vízen), 
– az egyes mozgásformák megtanítása,
– a precíz végrehajtás és folyamatos gyakorlás,
– segédeszközök felhasználásával az oktatáshatékonyságának növelése, 
– siklási kísérletek,
– kar és lábtempó összehangolása,
– fogójáték, halacska, hajóvontatás.

Követelmény 
Ne féljen a derékig, mellig érő vízben! 
Abban önállóan tudjon járni, futni, haladni, labdázni! 
Ne okozzon félelmet az arcra, szembe kerülő víz! 
Tudjon: 
– szárazon szabályosan ki- és belégzést végezni,
– víz alá bukni és kb. 3-5 számolásig ott maradni, 
– levegőt víz alatt kifújni,
– 3-6 foglalkozás után háton, hason lebegést, siklást végezni, 
– a víz hátán az egyensúlyt megtartani,
– kéz- és lábtempót végezni!
A jobbak tudjanak levegővétellel 6–8 m-t leúszni! 

Tartalom 
– vízhez szoktatás,
– viza alatti tartózkodás-, merülés,
– légzés-lebegés,
– „felhajtóerő”, haladás, siklás, 
– vízfekvés- és siklási gyakorlatok,
– segédeszközök használata a siklásnál,
– lábmunka bevezetése levegővétel nélkül, majd levegővétellel, 
– a kéz- és lábmunka összekapcsolása levegővétel nélkül, majd levegővétellel. 

A továbbfejlesztés alapjai 
Alakzatok felvétele és változtatása az utasításnak megfelelően. A gimnasztikai feladatok teljesítése utánzással. Az alapvető mozgáskészségek (járás, futás, ugrás, dobás, kúszás, mászás stb.) elfogadható végrehajtása. Félelem nélküli részvétel a vízben végzett feladatok során. 


3–4. ÉVFOLYAM 

Évi óraszám: 111 

BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK 
A rendgyakorlatoknál az egyöntetű végrehajtás fokozatos kialakítása, az utasítások késlekedés nélküli végrehajtása. 
Az alapvető gimnasztikai alapformák pontos végrehajtása. 
Rajtolás jelre, gyorsfutás 20-30 m-en versenyszerűen. Tartós futás 8-10 percen keresztül. Ugrások változatos formában, megfelelő szabályozottsággal végrehajtva. A hajító mozdulat lehetőleg nyújtott karhelyzetből indítva. Dobóterpeszből (a hajító karral ellentétes láb van elől) célba dobás a dobásbiztonságot növelve. Futó-, ugró- és dobóügyesség fejlesztése változatos feltételek között. 
A torna (jellegű) gyakorlatok kis segítséggel biztonságosan és szép testtartással történő végrehajtása. 
Együttműködés a társakkal a labdás játékokban. 
Sportszerű test-test elleni küzdelem. Néhány egyszerű, az évszaknak megfelelő és szabadban végezhető játék. Megadott távolság átúszása. 
RENDGYAKORLATOK, GIMNASZTIKA PREVENCIÓS FELADATOK 
Egyszerű alapformájú 1–8 ütemű gimnasztika, esetleg rövidebb gyakorlatsorrá kapcsolva, statikus egyensúlyviszonyok gyakoroltatása talajon és szereken. 
Játékos testtartást javító feladatok és játékok, talpboltozatot erősítő testgyakorlatok. 
Tanulási, testgyakorlási-edzési anyag ágyazása játékokba, gyermektáncokba, sportágakat előkészítő, egyszerűsített szabályú játékok. 
Egyszerűbb sportági technikai elemek tanítása (szertorna, RG, atlétikai jellegű technikai elemek). 
Eszközhasználatú sportági technikák tanulása (labda, karika, szalag, kislabda stb.) a gyermek méreteihez és erejéhez igazodó szersúly kiválasztásával; sportágat előkészítő játékok tanulása. 
Rövidebb, egyszerű mozgásrendszerű koreográfiák betanulása. 
Higiéniai ismeretek növelése, szoktatás az alkalmazásukra. 
Cél 
– az alkalmazott szervezési szakkifejezések el-sajátítása, 
– az alapvető személyi és mentálhigiéniás szokások kialakítása, 
– a sportöltözet, sportfelszerelés használatának tudatosítása, 
– a felelősök munkájának megszervezése,
– a tanult gimnasztikai alapformák szép kivitelezése, pontos bemutatása, 
– a gimnasztikai alapformák összekapcsolása,
– gimnasztikai gyakorlatok összeállítása.

Követelmény 
Ismerjék a szervezési szakkifejezéseket: igazodás, takarás, oszolj, nyitódás, ütemtartás, szakadozás stb.! 
Vállaljanak tervezési feladatokat!
Segítsék egymást önzetlenül! 
Legyenek képesek 
– a tanult szabad- és kéziszer gyakorlatok alkalmazására, önálló kombinálására tanórán (tanórán kívül is). 
– Az egyszerű láb, nyak, kar és váll, has, hát, törzs egyensúlyozó és ügyességi, nehéz lábgyakorlatok pontos végrehajtására! 
(Mozgásukat jellemezze a tornászos testtartás!) 
Tartalom 
Az eddig tanultak gyakorlása.
Kétsoros vonal, kettes oszlop alakítása.
Megindulás, megállás két ütemben.
Fejlődések, szakadozások járás közben.
Vonulások lépéstartással.
Nyitódás, zárkózás tér- és távköz felvétele.
Statikus és dinamikus alapformájú szabadgyakorlatok. Tartásjavító gyakorlatok.
Páros gyakorlatok. Pad, bordásfal, labdagyakorlatok.
Ugrókötél-gyakorlatok.
Előkészítő, képességfejlesztést szolgáló testnevelési játékok (fogójátékok, versengések kettős körben, kakasviadal stb.). 

Értékelés 
A tanult gyakorlatok bemutatása, illetve az önállóan összeállított gyakorlatsor bemutatása alapján. 
JÁRÁSOK ÉS FUTÁSOK 
Rövid távú vágtafutások, gyors futások irányváltoztatással. 
Hosszú távú futások saját tempóban. 
Fogójátékok, különböző sor- és váltóversenyek, fokozatosan nehezedő szabályokkal. 
Cél 
Fejlesszük: 
– a jelzésekre történő gyors reagálást,
– a járásvariációkat (pl. utánlépéssel történő járás), 
– az árnyékmozgást!
Végeztessünk változatos feladatokat járás közben!

Valósítsuk meg a rendszeres futás lehetőségét tanítványaink számára, ezáltal az egészséges életmódra nevelést, az ellenálló képesség növelését a szabadtéri órákon! 
Alakítsuk ki tanulóink gyors indulását a különböző jelre végzett feladatokban, futás közben a feladatok pontos végrehajtását! 
Követelmény 
– Az akadálypályák útmutatással történő felépítése, változtatása, megszüntetése. 
– Törekedjenek egyéni teljesítményük növelésére! 
– Tudjanak egyenletes iramban 7-9 percig (12 perc) futni, vagy minimum 10-12 percig tartó futómozgást tartalmazó tevékenységet végezni (fogó-, futó játék)! 
– Törekedjenek a maximális sebesség elérésére 30-40 m-en! 

Tartalom 
Járások, mint előbb, valamint hátrafelé, ütem és lépéshossz szabályozássá, oldalirányú keresztlépéssel, magas térdemeléssel. 
Futási álló képesség fejlesztése 
– tartós futással,
– játékos formában,
– iram és irányváltoztatással,
– végtelenített akadálypályán.
A futógyorsaság fejlesztése 
– változatos feladatok végzése futás közben, fokozófutás.
– Reakció- és a cselekvésgyorsaság fejlesztése
– rajtversenyek, indulások különböző testhelyzetekből. Állórajt és guggolórajt. 
Játékok: „Szalagos fogó”, „Szalagszerző”, „Négykézláb fogó”, „Félperces fogó", „Páros fogó”, „Fészek fogó”, „Nyúl a bokorban”. Futóversenyek.

Értékelés 
A gyorsfutásban, a gyorsindulásokban, a tartósfutásban nyújtott fejlődésük alapján. 
SZÖKDELÉSEK ÉS UGRÁSOK 
Rövid idejű, fokozatosan növekvő erőszükséglet jellegű szökdelések, ugrások saját erőbeosztással. 
Cél 
– fejlesszük a tanulók öntevékenységét a szerek elhelyezésében, 
– cél a különböző mozgásformák összekapcsolása,
– a sorozatugrásoknál: emelkedő elugrás, gördülékeny talajra érkezés, 
– összetett feladatokkal a koordinációs képesség fejlesztése, 
– növeljük a tanulók ugróerejét, ugrási állóképességét! 

Követelmény 
A tanult játékok és gyakorlatok neveinek, szabályinak ismerete. 
Tudjanak szökdelni 
– páros lábon karkörzésekkel, 
– negyed-, félfordulattal, térdkulcsolással,
– ugrókötéllel, hátra, helyben, mozgás közben,
– társak által hajtott lengőkötéllel páros és egy lábon! 
Tudják az egyszerű gyakorlatok lényegi hibáit korrigálni! 
Mutassanak be jártasságszinten különféle szökdelési variációkat, fel-, le- és átugrásokat! 
Biztonsággal végezzék a sorozatugrásokat, szerekre való mozgást, futással, ugrással. 
Jártasságszinten tudjanak néhány lépés nekifutással távolba ugrani. 

Tartalom 
Szökdelések 
– páros és egy lábon, különböző kartartásokkal(továbbá váltott lábos is), 
– ugrókötéllel előre, hátrahajtással, helyben, guggolásban (egyidejű koordinációs képesség fejlesztés), 
– szökdelés cikcakkban,
– futás, szökdelés összekapcsolása,
– szökdelések zenére, taps ritmusát követve. Ugrások.
– futó-, ugrás gyakorlatok akadályok fölött, 
– átugrás szereken (zsugorkanyarlati ugrás),
– ugródeszkáról történő felugrás (bukfenc szekrényen), 
– ugrás távolba (nekifutással egy lábról, páros lábra), 
– ugrási kísérletek (magasba),
– sorozatugrások.
Játékok: „Jöjj velem”, „Kenguru fogó”, „Kecskézés”, „Akadályváltó”. 
Értékelés 
Szökdeléseknél a koordinációs képesség (szökdelési variációk nehezített feltételek mellett is) alapján. 
Továbbá futásból az ugrásba történő átmenet, hangsúlyozott elrugaszkodással egy lábról távolba, érkezés páros lábra. 
DOBÁSOK 
Egy- és kétkezes dobások, hajítások, vetések kis súllyal (gyorserő fejlesztése). 
Célzás álló és mozgó tárgy(ak)ra, vízszintes és függőleges célirányokat képezve, a céltárgy mozgásának bonyolítása, a mozgás sebességviszonyainak variálása, a kiszámíthatatlansági tényezők növelése. 
Cél 
– dobókészség fejlesztése a dobás szabályozásával kapcsolatos feladatokkal, 
– távolba dobáskor felgyorsuló, erőteljes hajító mozdulat, 
– célunk, hogy a tanulók a dobásoknál eredményesen alkalmazkodjanak a labda súlyához, és a dobás távolságához (célba dobásoknál) megfelelő módosítás, 
– a tanult dobásmód pontos kivitelezése,
– teljesítményre törekvés (vízszintes, függőleges cél, és a távolság növelése terén), 
– általános erősítés.
Követelmény 
Ismerjék a gyakorláshoz használt különböző méretű, súlyú, és anyagú labdák tulajdonságait, nevét! 
Értsék a használt szakkifejezéseket (pl. célkeret stb.)! 
Ismerjék az egy- és kétkezes dobások biztonsági rendszabályait! 
Tudjanak 
– állásból, járásból fekvő és függő karikába, vagy zsámolyba célba dobni, 
– kislabdával távolba dobni!
Tartalom 
Dobások – hajítások 
– különböző szerekkel egy és két kézzel,
– távolba és célba (helyből, járva, társra),
– mozgásból,
– kislabdahajítás néhány lépés nekifutással távolba. 
Játékok: „Labdacica dobással”, „Célbadobó versenyek”, „Döngető”, „Fogyasztó”. 
Értékelés 
A célba dobásnál a találatarány javulását (a távolság növelésével), valamint távolba kislabdával a fejlődést értékeljük. 
TÁMASZ-, FÜGGÉS- ÉS EGYENSÚLYGYAKORLAT 
Kúszások, mászások, statikus és dinamikus egyensúlygyakorlatok, egyéb természetes gyakorlatok. 
Rúd-, kötélmászás fokozódó gyorsasággal; mászóversenyek. 
Cél 
– biztonságos haladás függésben,
– gyors haladás az akadályra fel- és lemászásban, az utánzó járásokban, 
– koordinációs képesség fejlesztése összetett feladatokkal, 
– váll- és izomzat erősítése, a teherbíró képesség növelése, 


– akarati tulajdonságok fejlesztése: kitartás az erőfejlesztésben, figyelemben, 
– pontos kitartó munkára nevelés.
Követelmény 
Vállaljanak szervezési feladatokat, önzetlenül segítsék egymást. 
A tanult játékok, gyakorlatok neveinek, szabályinak ismerete. 
– A tanulók váljanak képessé növekvő erőkifejtésekre a függés gyakorlatokban, függeszkedésben és a kéz- lábtámasszal (pók-, rákjárás) végzett haladásban. 
Legyenek lépesek a tanított mozgásformák és gyakorlatok lényegi hibáinak önálló korrekciójára (függések, támaszok). 
Tartalom 
– utánzó járások,
– csúszás- kúszásgyakorlatok
– gurulóátfordulások, előre és hátra guggolótámaszból, terpeszállásból, sorozat gurulóátfordulások előre 
– haránt- oldalspárga kísérletek, 
– zsugorfejállás, fejállás és kézállási kísérletek,
– lépegetés kézállásban,
– cigánykerék
– zsugorkanyarlati és bátor ugrás
– mászási kísérletek kötélen. Vízszintes függeszkedés bordásfalon. 
– lajhármászás rézsutosan elhelyezett szereken,
– gyűrűn húzódzkodás,
– függésben térd-, lábemelés, lengés, lengetés.
– egyensúlygyakorlatok különböző testhelyzetek változtatásával, akadályok leküzdésével (tornapad, létra, mászóka stb.). 

Játékok: „Mozdulatlanság”, „Pókfoci”, „Csőszjáték”, „Talicskaverseny”. Sor- és váltóversenyek utánzó járásokkal. 
Értékelés 
Értékeljük: 
– a játékszabályok tudatos alkalmazását, betartását, 
– a feladatok gyakorlatok célszerű gazdaságos végrehajtását, 
– az egyszerű gyakorlatok lényegi hibáinak önálló korrekcióját! 

LABDÁS GYAKORLATOK 
Cél 
– a labdás ügyesség fejlesztése a labda mozgatásával, 
– javítsuk az irányítás pontosságát a dobásokban, átadásokban, 
– folyamatos haladás labdavezetéssel tárgykerüléssel, 
– egymás segítése a feladatok jó megoldásában, együttműködés a labdagyakorlatokban. 

Követelmény 
A tanított mozgásformák, labdagyakorlatok önálló gyakorlása. 
A labda továbbításában, elfogásában adódó lényegi hibák önálló korrekciója. 
A tanulók helyezkedjenek a labda várható érkezési irányába, figyelembe véve a labda sebességét is. 
Jól mozogjanak. 
Legyen összhang a labdával együtt mozgó társukkal. 
Ismerjék a labda birtokba vételének, továbbításának módját, vezetését kézzel, lábbal, mozgás közben is. 
Tudjanak elhajolni, elugrani a labda elől játék közben. 
Tartalom 
Labdás ügyességfejlesztés 
– labdapattogtatása, váltott kézzel, különböző testhelyzetekben és tovahaladással, egy lábon, szökdeléssel, szlalomozva 
– labda gurítása, vezetése helyben, mozgásközben feladatokkal, 
– átadások: egy-, kétkezes, felső, pattintott stb.,
– dobások, hajítások távolba, célba,
– rúgások távolba, célba, labdavezetés lábbal meghatározott útvonalon, valamint kis területen az ütközések elkerülésével, 
– labda visszafejelése.
Játékok: „Pontszerző”, „Labdahajsza”, „Fogyasztó körben”, „Fogyasztó szétszórtan”, „Vándorlabda”, Labdás váltóversenyek. 

Értékelés 
A labdás-ügyesség terén valamint a játékban nyújtott fejlődésük, teljesítményük figyelembevételével végezzük a tanulók értékelését, osztályozását. 
KÜZDŐ FELADATOK ÉS JÁTÉKOK 
A testnevelési órák előkészítő, fő vagy befejező részében ajánlatos 5 perces időkeretben lehetőséget biztosítani a küzdő feladatok elvégzésére. 
Cél 
– a mozdulatlanság fejlesztése
– az ellenfél megbecsülése,
– az akarati tulajdonságok fejlesztése: kitartás az erőkifejtésben, 
– a társ mozgásához igazodás,
– az önellenőrzés mozgás közben, tudatos feladatmegoldás, 
– a balesetveszély elhárítása.
Követelmény 
Tartsa be a játék- és magatartási szabályokat és másokkal is tartassa be. 
Javuljon helyzetfelismerése a védekező és támadó helyzetben. 
Váljon képesség a mozgásban előforduló hibák felismerésére, ezek kijavítására. Kerülje a szándékos durvaságot. Teljesítmény: szabályok ismeretében betartásával – mögékerülés – grundbirkózás. 

Tartalom 
Grundbirkózás.
Mögékerülés, kiemelés.
Vívás két kézzel.
Kézráütés mellső fekvőtámaszban.

Értékelés 
Értékeljük a szabályos, sportszerű küzdelmet, marasztaljuk el a szándékos durvaságokat. 

SZABADIDŐS SPORTTEVÉKENYSÉGEK 
Az 1– 4. osztályban változatos tartalommal az alábbi cél és követelmények figyelembevételével tervezzük a szabadtéri foglalkozásokat. 

Cél
– tervezzünk és végezzünk mind a négy évszaknak megfelelő foglalkozást a szabadban! 
Legyen örömszerzés forrása a szabadban eltöltött óra, ennek érdekében célunk és feladatunk: 
– a szabadtéri órákat előre tervezzük meg és a tanulókat idejében tájékoztassuk a megfelelő ruha, cipő kiválasztását, a felszerelésről történő gondoskodást illetően, 
– törekedjünk az érdekes, változatos óravezetésre (kellő bemelegítés, sok játék stb.), 
– gyakorlás közben folyamatosan figyeljük a gyerek állapotát, reagálását, 
– fokozatosan figyeljünk a sérülések megelőzésére! 

Követelmény 
– végezzenek rendszeres mozgásos tevékenységet a szabadban, 
– viseljék el az időjárás kellemetlen hatásait, 
– készüljenek fel a szabadtéri foglalkozásokra (ruházat, felszerelés).
Váljék szokásukká: 
– az évszaknak megfelelő mozgás (játék) űzése a szabadban, 
Ismerjék meg a speciális szabadtéri játékokat: ugróiskola, labdaiskola, labdajátékok, mezei futás stb. 
Tartalom 
– számháború (a lehetőségek függvényében),
– járőrversenyek (tájékozódási feladatokkal),
– duatlon, (triatlon),
– csúszkálás, korcsolyázás, szánkózás,
– hógolyózás.
Játékok:
– a jégen,
– hóember építése,
– távdobás, célbadobás hógolyóval, hógolyó-csata, 
– szánkó húzó-toló verseny, 
– lesikló verseny szánkóval.

Értékelés 
Értékeljük a gyerekek szervezési készségét, aktivitásukat, egészséges versenyszellemüket. 
ÚSZÁS 
Az úszás technikája, egy biztonságot nyújtó úszásnem megtanulása. 
Az 1–2. évfolyam tananyagának bővített és nehezített formába történő továbbvitele. 
Az eddig tanult úszásnem gyakorlása, megfelelő elsajátítása. 
Vízbeugrás. 
Játékok: alagút bújás, búvár Kund, dugattyú. 
A továbbfejlesztés alapjai, 3. évfolyam 
Vezényszavak ismerete, a rendgyakorlatok végrehajtása. Az alapvető gimnasztikai alakformák követése. Elfogadható mozgásminta reprodukálása a rajtolás, futás, ugrás és dobás végrehajtás során. Megfelelő kísérletek a kúszás, mászás, támasz és függés feladatainak teljesítésére. Örömmel vegyen részt a testnevelési játékokban. A test-test elleni küzdelem elfogadása. Biztonságos viselkedés mellmagas vízben. 
A tovább haladás feltételei, 4. évfolyam 
Az óraszervezés szempontjából fontos rendgyakorlatok fegyelmezett végrehajtása. Részvétel a közös gimnasztikában. Mászás kötélen 2-3 fogással. A futás, az ugrás és a dobás feladatok elfogadható végrehajtása. A támasz-, függő-és egyensúlygyakorlatok teljesítése. Részvétel a testnevelési és sportjátékokban. Bíztató kísérletek a tanult úszásnemben. 

5–8. ÉVFOLYAM 

CÉLOK ÉS FELADATOK 
Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a természet egészségfejlesztő tényezőinek integrált hatásaként járuljon hozzá, hogy a tanulók életigenlő, az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak, akik ismerik motorikus képességeik szintjét, fejlesztésének és/vagy fenntartásának módját, a mozgásos játék, a versengés örömét, és igénylik is azt. Megbecsülik társaik teljesítményét, felismerik a testnevelés és sport egészségügyi és prevenciós értékeit, a rendszeres fizikai aktivitás magatartásuk részévé válik. 
A testnevelés célja továbbá az 5–8. évfolyamon, hogy – szoros összefüggésben az alsó tagozat számára megfogalmazott célokkal, figyelembe véve az élettani, valamint az azokkal összefüggő lélektani változásokat, amelyek ezt az életszakaszt jellemzik – támogassa a tanulók egészséges testi fejlődését, az alapvető mozgáskészségben esetlegesen még mutatkozó hiányok felszámolását, ragadja meg a koordinációs alapképességek fejlesztési lehetőségének utolsó éveit, az élettani és az előképzettségből adódó lehetőségek figyelembevételével fejlessze tovább a tanulók kondicionális képességeit. Az alsó tagozat megalapozó jellegére építve, gazdagítsa tovább a tanulók sportági mozgáskészségét, fejlessze motorikus cselekvési biztonságukat, mozgás és sportolás iránti igényüket. A kötelező tanórák és a sportórák lehetőségeinek igénybevételével sajátítsák el legalább két sportági rendszer technikáját olyan szinten, hogy az élmény és siker forrása legyen számukra. Ismerjék meg a motorikus feladatmegoldásokban érvényesülő törvényszerűségeket, és tanuljanak meg feladatmegoldó sémákat, transzferálható cselekvési elveket. 
Az egészséggel kapcsolatos feladatok: a testi fejlődés-érés támogatása; a higiéniai szokások kialakítása, erősítése; az ellenálló képesség, edzettség fejlesztése; az ortopédiai elváltozások megelőzése, ellensúlyozása; megfelelő felkészítés a keringési és légzőrendszeri megbetegedések megelőzésére, a károsodások csökkentésére; a tanulók értsék és ismerjék a prevenció lényegét, ismerjenek relaxációs eljárásokat. 
A mozgáskultúra fejlesztése: az alapvető mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása, fejlesztése; az úszás elsajátítása; a kondicionális képességeknek az életkorhoz és az egyéni adottságokhoz igazított fejlesztése; sokoldalú mozgástapasztalat és jól alkalmazható mozgáskészség megszerzése; a feladatmegoldáshoz, a képességfejlesztéshez és a játék-sporttevékenységhez, azok károsodás nélküli végzéséhez kapcsolódó ismeretek (szabályok, történeti vonatkozások, mechanikai, biomechanikai törvényszerűségek, feladatmegoldó sémák, egészségügyi megfontolás) megszerzése; mozgáskommunikáció. 
Tanulási, játék- és sportolási élmények nyújtása: az elsajátítás, a teljesítmény, a kollektív siker és a tevékenység öröme. 
Értékes személyiségvonások fejlesztése: a félelem leküzdése, a szabályok betartása, összpontosítás, céltartás, a nehézségek leküzdése, empátia, kudarctűrés, a természet szeretete és környezetkímélő magatartás. 
Fejlesztési követelmények 
Az egészséges testi fejlődés segítése 
A tanulók tudatosan vegyenek részt testük fejlesztésében. Alkati adottságaiknak megfelelően, károsodástól mentesen következzenek be a prepubertás és a pubertás kori fejlődés változásai. Rendszeresen végezzenek mozgástevékenységet, hogy megfelelően fejlődjön keringési, légzési és mozgató rendszerük. 
Előzzék meg a testtartási rendellenességek kialakulását, kerüljék a gerincoszlopot károsító helyzeteket, mozgásokat. 
Egészségük szilárduljon. Váljanak ellenállóvá a terhelésekkel és a megbetegedésekkel szemben. 
Ismerjék a mozgástevékenységnek és a sportolásnak az egészséges életmódban betöltött szerepét, és alkalmazzák azt. 
A mozgáskultúra fejlesztése 
Teljesítményképes tudás szintjén birtokolják az atlétikában tanult technikákat. Sajátítsanak el egyszerűbb torna jellegű elemeket, elemkapcsolatokat. A tanult elemekből legyenek képesek összefüggő gyakorlatot végrehajtani. Tudjanak játszani két sportjátékot. Ismerjék azok szabályait, és alkalmazzák a játéknak megfelelő támadási és védekezési megoldásokat. 
Továbbfejleszthető szinten tudják két úszásnem alaptechnikáját. 
Sajátítsanak el önvédelmi fogásokat. Ismerjenek meg és tudatosan alkalmazzanak cselekvési elveket, törvényszerűségeket, a rokon szerkezetű és funkciójú tevékenységekben érvényesíthető feladatmegoldó sémákat. 
Fejlődjenek erőben, gyorsasági erőben, állóképességben. 
Motorikus képességeiket fejlesszék, ez mutatkozzon meg atlétikai, torna-, sportjáték-, úszás- és küzdősportbeli teljesítményeikben. Ismerjenek meg és alkalmazzanak egyszerűbb képességfejlesztő eljárásokat. 
Fejlődjön izomérzékelésük, ritmuskészségük, reakció-, térbeli tájékozódási képességük, labilis egyensúlyi helyzetben is biztonsággal uralják testüket. 
A mozgásigény fenntartás 
Igényeljék a testnevelési és sportfoglalkozásokat. Jellemezze a tanulókat motorikus cselekvési biztonság, életvitelüket a rendszeres fizikai aktivitás. 
Valamennyi iskolatípusban és évfolyamon szükséges eszközök 

Témakör
Minimális
Eszközök a motoros próbák ellenőrzéséhez
Értékelő táblázatok
Mérőszalag (10,30, 50 m)
Stopperóra
Testmagasságmérő
Személymérleg
Súlypontemelkedés-mérő
Szorító-mérő (gyermek, serdülő és felnőtt)
 

Testnevelés és sport
Alapfokú nevelés – oktatás 5– 8. évfolyam 
Témakör 
Minimális 
Ajánlott 

Demonstrációs 
Tevékenykedtető 
Demonstrációs 
Tevékenykedtető 
Rendgyakorlatok 
– 
– 
– 
– 
Előkészítés, alapozás, prevenció 
Oktatótáblák: gimnasztikai gyakorlatsorok 
Bordásfal Tornapad 
Zsámoly Ugrókötél Gumikötél 
Karika 
Tornabot Kézisúlyzó Tömöttlabda (1, 2, 3, 4 kg) Mászókötél 
Oktatótáblák: tartásjavító és relaxációs gyakorlatok 
A minimális felszerelésnél megnevezett eszközökből az igényeknek és a lehetőségeknek megfelelően több darab 
Mászórúd 
Atlétikai jellegű feladatmegoldások 
Mozgássorozat ábrák 
Videofilm 
A térdelőrajt fázisai 
A lökés helyes végrehajtása 
Rajttámla
Váltóbot 
Kislabda Magasugró mérce Magasugró léc (műanyag) Tömöttlabda 
Mozgássorozat ábrák 
Távolugrás guggoló technikával 
A minimális felszerelésnél megnevezett eszközökből az igényeknek és a lehetőségeknek megfelelően több darab 
Torna jellegű feladatmegoldások 
Falitábla Videofilm Oktatótábla: kézenátfordulás oldalt, és a guggoló átugrás szemléltetése 
Pad 
Gerenda Kiegészítő tornakészlet Ugrószőnyeg (2 m) Talajszőnyeg (4 m) Bordásfal 
Ugrószekrény Ugródeszka Mászórúd 
Mászókötél 
Gyűrűhinta 
Karika (R.G.) 
Falitábla Videofilm Oktatótábla: sportgimnasztikai elemek bemutatása. 
A minimális felszerelésnél megnevezett eszközökből az igényeknek és a lehetőségeknek megfelelően több darab 
Testnevelési- és sportjátékok 
Oktatótábla és videofilm a játékok bemutatására Játékszabályok leírása 
Műanyag labda Futball-labda Kézilabda Kosárlabda Röplabda Pingpongasztal Pingpongütő Pingponglabda Tollaslabda 
Tollaslabdaütő 

A minimális felszerelésnél megnevezett eszközökből az igényeknek és a lehetőségeknek megfelelően több darab 
Szabadidős sporttevékenység 
Oktatótábla, videofilm a különböző tevékenységek bemutatására 
Kerékpár Görkorcsolya Gördeszka Szánkó Síléc Sícipő 

A minimális felszerelésnél megnevezett eszközökből az igényeknek és a lehetőségeknek megfelelően több darab 
Mountain bike 
Korcsolya 
Önvédelmi sportok 
Oktatótábla, falikép, videofilm az önvédelmi sportok bemutatására 
Talajszőnyeg Tatami 

Dzsúdó kabát 
Úszás 
Képsorozatok Videofilmek 
Úszólap 



Testnevelés és sport
Összesített taneszköz igény 5–8. évfolyamon
Tornatermi és
szabadtéri felszerelések
Atlétikai szerek,
eszközök
Tornaszerek,
eszközök
Sportjátékszerek
és eszközök
Egyéb felszerelések és
eszközök
1. Bordásfal 
1. Magasugró 
1. Ugrókötél 
1. Jelzőszalag 
1. Húzókötél 
2. Tornapad 
mérce 
2. Karika 
2. Műanyag labda 
2. Kerékpár 
3. Zsámoly 
2. Kislabda 
3. Tornabot 
3. Futball labda 
3. Mountain bike 
4. Tornaszőnyeg 
3. Rajttámla 
4. Kézisúlyzó 
4. Kézilabda 
4. Görkorcsolya 
5. Gyűrűhinta 
4. Váltóbot 
5. Tömöttlabda 
5. Kosárlabda 
5. Szánkó 
6. Mászókötél 
5. Súlygolyó 

6. Röplabda 
6. Úszólap 
7. Mászórúd 


7. Pingpongasztal 
7. Gördeszka 
8. KTK 


8. Pingpongütő 
8. Korcsolya 
9. Gerenda 


9. Pingponglabda 
9. Dzsudó kabát 
10. Ugrószekrény 


10. Tollaslabda 
10. Tatami 
11. Ugródeszka 


11. Tollaslabdaütő 
11. Síléc 
12. Röplabdaháló és állvány 



12. Sícipő 
13. Térképek 
14. Tájolók 
15. Stopperóra 
16. Mérőszalag 
17. Személymérleg 
18. Testmagasságmérő 
19. Szorítóerő-mérő 
20. Súlypontemelkedés mérő 
21. Oktatótáblák, 
faliképek gimnasztikai gyakorlatsorokról, egyes 
technikákról, tornaelemekről 
22. Mozgássorozat ábrák 
23. Videofilmek az 
egyes sport- és szabadidős tevékenységek bemutatására 





13. Kosárlabda




palánk 




14. Kézilabda




kapu 












































































5–6. ÉVFOLYAM 

Évi óraszám: 92,5 

BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK 
A rendgyakorlatoknál a kijelölt hely késlekedés nélküli megtalálása, az együttes mozgások vezényszavakhoz igazodó, pontos végrehajtása. 
Bemelegítésre és a testtartási rendellenességek megelőzésére is alkalmas gimnasztikai gyakorlatok ismerete és a pedagógus utasításainak megfelelő végzése. 
Gyorsfutások versenyszerűen. Kötetlen tartós futás 8-10 percig az egyéni képességeknek megfelelő szinten. Az ugrások legfontosabb mozzanatainak (fázisainak) – elugrás, légmunka, talajra érkezés – ismerete, a felugrás hangsúlyosabbá tétele. A hajítás legjellegzetesebb mozdulatának, az ívképzésnek az elsajátítása. 
A tanult talajgyakorlat-elemek, illetve azok kapcsolatának biztonságos végrehajtása; a saját testtömeg feletti uralom a támasz- és függésgyakorlatokban. Támaszugrásoknál a nekifutás és a támaszvétel zökkenőmentes összekapcsolása. 
A labdatovábbítás és -birtoklás biztonságának növelése, labdaátvételre helyezkedés üres helyre futással. Aktív bekapcsolódás a választott sportjátékba. Sportszerű test-test elleni küzdelem. A vízbiztonság továbbfejlesztése, legalább egy úszásnem technikájának elmélyült ismerete (amennyiben az úszásoktatásban az alapképzés az 1–4. évfolyamon megtörtént). A szabadban végzett mozgásos tevékenységek (játékok) végzése. 
RENDGYAKORLATOK, ELŐKÉSZÍTÉS, ALAPOZÁS ÉS PREVENCIÓ 
Alaki képzés (egy és többoszlopos, egy- és többsoros vonal kialakítása, haladás az alaki szabályoknak megfelelően egy- és többsoros alakzatban, különböző téralakzatok kialakítása, fordulatok helyben és mozgásban együttes osztályfoglalkoztatások tartásához). 
Hosszabb alapgimnasztika – sorok egyszerűbb alapformákból. 
Általános testtartás javító, gerinc-csípőizületi mozgékonyságot, talpboltozatot fejlesztő gyakorlatok, törzserősítés változatos módon, a törzserősítés minden formája. 
Testkultúra-történeti ismeretek alapozása, higiéniai ismeretek növelése, alkalmazásuk ellenőrzötten. 
Cél 
A rendszergyakorlatok minden osztály visszatérő anyagét képezik, ezért elsajátítása nevelő – oktatómunkánk alapvető célja. 
Ennek érdekében feladatunk: 
– a tanulók szabályhoz és alakzathoz kötött mozgásának kialakítása, 
– az alaki formaságok megismertetése, begyakoroltatása, elsősorban rendgyakorlati órarészek keretében. 

Minden órán következetesen (minden osztályban) használjuk és alkalmazzuk az egységes vezényszavakat. 
Gimnasztikai feladatok végeztetésével célunk a kitartó, figyelemösszpontosításra nevelés, illetve a pontos végrehajtás. 
Páros, társas gyakorlatok végzésekor az együttműködés, segítőkészség érzésének formálása. 
Követelmény 
– ismerjék meg az alaki formaságokat, s a többszöri előfordulás alapján gyakorolják be, 
– a végrehajtást elrendelő vezényszóval együttcselekedjenek, 
– a rendgyakorlatok szolgálják és járuljanak hozzá fegyelmük kialakításához! 
Gimnasztikai gyakorlatok végzésénél törekedjenek a pontos, szép kivitelezésre! 
Tudják a gyakorlatokat zenére, vezényszó nélkül végezni! 
Tudjanak 6-8 gyakorlatot (4 ütemű) önállóan összeállítani és bemutatni! 
Legyenek képesek 10-12 percen át folyamatosan (állandó mozgással) gimnasztikai gyakorlatot végezni! 

Tartalom 
– sorakozzanak egyes és kettes oszlopban, vonalban, hármas, négyes oszlop, 
– igazodás, takarás, oszolj,
– vigyázz-, pihenj állás, térköz, távköz,
– jelentésadás,
– testfordulatok,
– nyitódás és záródás, fejlődés,
– megindulás, megállás, menet lépéstartással, vonulások zárt rendben. 
Gimnasztika: önállóan szabadon végezhető vagy játékos és határozott formájú szabad-, páros-, társasgyakorlatok. 
Kéziszer gyakorlatok: 
– Botgyakorlat.
– Kézisúlyzó-gyakorlat.
– Labda- és nagylabda-gyakorlatok.
– Ugrókötél-gyakorlatok.
– Karikagyakorlatok.

Értékelés 
Értékeljük a fegyelmezett, pontos, szép kivitelezést a tanult mozgás feladatoknál, valamint a tanulók a gyakorlatok önálló összeállításában nyújtott teljesítményét! 

ATLÉTIKA JELLEGŰ FELADATMEGOLDÁSOK 
Rövid távú vágtafutások, gyors futások irányváltoztatással. 
Aerobic jellegű kitartó futás. 
Rajtolási versenyek különböző jelekre, szituációkra. 
Szökdelések, ugrások (maga, távol, folyamatos munkavégzésben). 
Dobások, lökések, hajítások kis súllyal távolba, kornak megfelelő méretű és súlyú szerrel, a technika fejlesztése, a végrehajtás gyorsaságát célozva. 
Cél 
– Motorikus, ezen belül elsősorban atlétikus mozgáskészségek alapjainak elsajátítása. 
– A munkabíró képesség kialakítása. 
– A futó-, ugró-, dobókészség fejlesztésében a sokoldalú képzés biztosítása. 
– A helyes futótechnika kialakítása. 
– Ismertessük meg az állórajtból indulást az elöl és hátul lévő láb indulásával. 
– Rövid nekifutással jussanak át a tanulók a különféle akadályok fölött. 
– Erőteljes láblendítés és felugrás a magasugrásnál. 
– Alakítsuk ki a távolugrás guggoló technikáját. 
– A dobás helyes technikáját. 

Követelmény 
Sajátítsa el: 
– a magas- és távolugrás alapvető fázisainak, a nekifutásnak és az ugrásnak lényeges elemeit! 
– a hajítás legjellegzetesebb mozzanatát, az ívképzést! 
Tudják megválasztani a futás távjának megfelelő iramot! 
Ismerjék a légmunka legelemibb szabályait! 
Sajátítsák el a hajításnál a kar és a váll mozgásának összhangját! 
FUTÁSOK, SZÖKDELÉSEK, UGRÁSOK, DOBÁSOK 
– rajtok (indulások jelre különböző kiinduló helyzetből megkötés nélkül; állórajt) 
– gyorsfutás,
– iramfutás,
– kitartó futás,
– váltófutás, futás feladatokkal,
– helyből távol, magas, ötös ugrása,
– szökdelések feladatokkal,
– távolugrás (guggoló technika) ugrósorból, magasugrás megkötés nélkül és átlépő technikával, 
– hajítások, lökések, vetések célba és távolba helyből és 3-4 lépéssel, lendületből egy és két kézzel, 
– kislabdahajítás helyből, nekifutással,
– testnevelési játékok futással, szökdeléssel és dobással kombinálva. 



Értékelés
A teljesítménypróbákban az egyéni teljesítmény javulása alapján, továbbá a mozgás-, mozdulatügyességben mutatott fejlődés alapján. 

TORNAJELLEGŰ FELADATMEGOLDÁSOK 
Mászási-függeszkedési kísérletek rúdra-kötélre, mászóversenyek, mászó váltóversenyek. 
Szertorna összefüggő gyakorlatok. 
Cél 
Győződjünk meg a tanulók tornászos előképzettségéről! (A fejlettebbek akár több oktatási fokozatot is átléphetnek.) Az oktatás során biztosítsuk a differenciált haladást! 
A torna mozgásanyaga járuljon hozzá a tanulók helyes testtartásának kialakításához! 
Ismertessük meg és gyakoroltassuk a kúszással, mászással, csúszással járó feladatokat talajon, szereken! 
Ismertessük meg és fejlesszük: 
– az előkészítő célgimnasztikai feladatokat,
– a rávezető gyakorlatokat,
– a mászást, függeszkedést,
– fekvőtámaszban a karhajlítást és nyújtást,
– a gurulóátfordulásokat,
– a tarkóállást, a mérlegállást, (segítséggel) a kéz-állást, 
– a mérleget, a hidat, a cigánykereket,
– szereken a tartalomban felsorolt gyakorlatokat.

Követelmény 
Alakítsa helyesen részmozdulataiban az egyes talajelemeket! 
Érezze támaszhelyzetét biztonságosnak nem szokványos testhelyzetben, átfordulásokban! 
Támaszugrásoknál a nekifutás, elugrás, támaszvétel legyen lendületes, folyamatos! 
Függésben tudja végrehajtani az egyes tanult elemeket! 
Alakuljon ki biztonságérzete függéshelyzetben. 
Tudjon bemutatni három tanult talajelemből önállóan összeállított gyakorlatot! 
TÁMASZHELYZETEK, KÚSZÁS, MÁSZÁS, EGYENSÚLYOZÁS, AEROBIK 
– célgimnasztikai-, rávezető-, képességfejlesztő gyakorlatok, 
– gurulóátfordulások előre, hátra,
– tarkóállás (nyújtott testtel) feladatokkal,
– mérlegállás, híd, zsugorfejállás (fejállás),

– fellendülés kézállásba segítséggel (önállóan) kézenátfordulás oldalra, 
– összefüggő talajgyakorlat,
– ugrás a szekrényre: függőleges repülés: gurulóátfordulás; „gyertya” ugrás, „huszár” ugrás, bátorugrás, zsugorkanyarlat, vetődési átugrás 
– gyűrűn lendületek előre, hátra, bordásfalon lendületek oldalra, 
– kúszás, mászás, egyensúly gyakorlatok gerendán, vízszintes és ferde padon, járások előre, hátra, oldalra, haladások térdelőtámaszban, hason, 
– kötél- és rúdmászás
Aerobic:
– alapjárás, karemelések és lendítések (csak lányoknak) lábemelések- és lendítések érintőjárás. 

Értékelés 
A tanulónak a tornagyakorlatokban nyújtott (testtartás, hajlékonyság, erő, bátorság, ügyesség) teljesítménye, fejlődése alapján. 
TESTNEVELÉSI ÉS SPORTJÁTÉKOK 
Mozgásban lévő társakkal mozgásból történő labdakezelés. 
Előző években tanultak módszeres képességfejlesztést célzó alkalmazása, cselezés, cselsorok, sportági technikai elemek kapcsolásának variálása, nehezítése. 
A tanult sportági technikai-taktikai elemek játék-, versenyszerű helyzetbe állítása. 
Sportági alaptaktikák (egyszerű mechanikus szinten). 
Az iskola feltételei, a tanár irányultsága és a tanulók érdeklődése függvényében két sportjáték játékelemeinek: támadás és védekezés megismertetése. 
Cél 

KÉZILABDA 
Képezzük és fejlesszük tanulóink: 
– sokoldalú mozgásismereteit,
– koordinációs képességeit,
– labda és gondolkodási ügyességét!

A mozgásrendszerből adódó feladatokkal a terhelés, munkabíró képesség, az erő, a gyorsaság és az állóképesség fejlesztése. 
Segítse a kreatív gondolkodást, önmegvalósítást. 

KOSÁRLABDA 
– a kosárlabdázás sokoldalú megalapozása a futó-, ugró- és dobókészség kialakításával, 
– a koordinált együttes tevékenység fejlesztése,
– a csapattárs és az ellenfél teljesítményének, eredményeinek tisztelete, 
– a megállás, irányváltoztatás, sarkazás ismerete,
– a védekezés alapjainak elsajátítása,
– a könnyített szabályokkal történő játék.

LABDARÚGÁS
Megjegyzés: A tanulók egyre kevésbé képzetten jönnek az 5. osztályokba, ezért indokolt (új feladatként, esetleg ismétlésként) a motorikus, az ügyesség fejlesztését célzó játékelemek oktatása (taktikai jellegű feladatok megvalósításához elengedhetetlen). 
Technikai tudás gyarapítása terén: 
– belsővel való rúgások (a támasztó- és rúgóláb helyzete), 
– a labda megállítása,
– labdavezetés belsővel,
– átadás mozgás közben. Taktika:
– a védekező és támadójáték alapmozgásai.

Követelmény 

KÉZILABDA 
– tegyen szert fogásbiztonságra a fej- és térdmagasság között, a szemből és oldalról érkező labdák helyben történő megfogásában és a labdaátadásban, 
– tudjon 3-5 m-es távolságra pontos átadásokat végrehajtani, 
– labdavételre való helyezkedésben törekedjen a védőtől elszakadni. 

KOSÁRLABDA 
– rendelkezzen fogás- és dobásbiztonsággal, mozgás közben a társakkal végzett labdaadogatásban, 
– labdaátvételre való helyezkedésben törekedjen a védőtől elszakadni, üres helyre futni. 

LABDARÚGÁS 
– szerezzen biztonságot az álló és szemből lassan guruló labda rúgásában, eltalálásában a labda megállításában, labdavezetésben belsővel, 
– védekezésben, a támadó fedezésében,
– támadásban a védőtől való elszakadásban, üres helyre helyezkedésben. 

Tartalom 

KÉZILABDA 
– alapállás, alapmozgás, indulás, megállás, irányváltoztatás labda nélkül 
– a labda fogása,
– különböző magasságból érkező labda elfogása,
– egykezes felső átadás, labda átvétel helyben, majd tovahaladással, 
– labdavezetés,
– felugrásos dobás
– kapura lövés,
– kapus játék(kapus kiválasztása), 
– a védő mozgása,
– szabályok ismerete.

KOSÁRLABDA
– alapállás, sarkazás, indulás (hosszú és rövidindulás), megállás labda nélkül és labdával, 
– kétkezes labdafogás mellmagasságban,
– kétkezes mellső átadás,
– labdavezetés állásban, járás és futás közben,
– kosárra dobás helyből, fektetett dobás,
– labda nélküli játékos helyezkedése,
– egyéni védekezés,
– szabályok ismerete, játék egyszerűsített szabályokkal.

LABDARÚGÁS
technikai: 
– belsővel, belső csüddel való rúgások,
– a labda megállítása,
– labdaátvétel,
– labdavezetés belsővel,
– átadás mozgás közben, kapura lövés belsővel taktikai: 
– szabadulás a labdától (lábbal)
– a támadó lefogása,
– üres helyre helyezkedés.
Labdás testnevelési játékok.


Értékelés 
A labda nélküli mozgásokban (taktikai elemek, védő, támadó) valamint a labdával végzett feladatoknál: a fogásbiztonság, labdaátvétel, dobásbiztonság, valamint az átadásban mutatott tanulói szorgalmat, teljesítményt értékeljük, osztályozzuk. 
SZABADIDŐS SPORTTEVÉKENYSÉGEK 
Korcsolyázás, sízés. Görkorcsolyázás, gördeszkázás alapjai, technikája. 
Cél 
Elsődleges cél és feladat, hogy a gyerekek a szabad levegőn tartózkodva szokják azt, váljanak ellenállóbbá az időjárással szemben, növekedjen edzettségi szintjük! 
Az időjárás változásainak megfelelően, (a lazább keretek ellenére) aprólékosan szervezzük meg a foglalkozásokat (sérülés, télen megfázás, fagyás elkerülése érdekében). A szabadban végzett mozgásokra készítsük fel tanítványainkat (öltözet, felszerelés)! 
A szánkóval, sível stb. történő foglalkozások lebonyolításához gondosan válasszuk ki a terepet, mely megfelel a tanulók tudásának, felkészültségének! 
A szabadban eltöltött képességfejlesztő órákon (játékok, futások, versenyek) biztosítsuk a fokozatosan növekvő terhelést! 

Követelmény 
– megfelelő öltözékkel, felszereléssel készüljenek a szabadban végzett mozgásokra. 
– ismerjék meg a téli foglalkozások örömét és veszélyeit, 
– vállalják a szabadtéri tevékenységet,
– alkalmazkodjanak a növekvő terhelés elviseléséhez, 
– a szabadban végzett futás váljék számukra tudatos, örömöt adó tevékenységgé. 

Tartalom 
– valósuljanak meg az évszakok változásaitól függetlenül a szabadtéri tanórák, 
– képezzék a tananyagot a téli sportok, (korcsolyázás, síelés, szánkózás, hócsaták), túrakerékpározás, BMX, görkorcsolya, gördeszka, változatos akadálypályák! 
Értékelés 
A szabadtéri órákra való felkészülés, az ott eltöltött idő hatékonysága, aktív, intenzív hozzáállás alapján értékeljük tanítványaink munkavégzését. 
ÖNVÉDELMI SPORTOK, KÜZDŐJÁTÉKOK 
Esések, gurulások, vetődések minden formája sportág előkészítő egészségmegőrző jelleggel. 
Küzdősportok alapjai (elsősorban fiúk, kisebb küzdőjellegű versengések), esztétikai sportok alapjai (lányok). 
Tartalom 
– húzások-tolások párokban, (húzd át a határon  told át a határon – kéz, lábvívás)
– csoportban (kötélhúzás, ki a legény a csárdában)
– mögékerülések – kiemelési kísérletek
– gurulóesés előre, hátra.

ÚSZÁS 
Tanult úszástechnikák fejlesztése, folyamatos úszás távolságnövelő céllal, kisebb versenyek már jónak nevezhető technikai tudásszint elérése esetén. 
Tartalom 
– játék a vízben,
– a választott úszásnem technikájának tökéletesítése, teljesítménynövelés. 

A továbbhaladás feltételei 
A tanult rendgyakorlatok végrehajtása az utasításoknak megfelelően. Aktív részvétel a sokoldalú előkészítő és gimnasztikai gyakorlatok végzésében. Alapvető jártasság az atlétikai és tornamozgásokban, a saját test feletti uralom a támasz- és függésgyakorlatokban. Aktív bekapcsolódás a választott sportjátékba. A test-test elleni küzdelem vállalása. A vízbiztonság megszerzése. 


7–8. ÉVFOLYAM 

Évi óraszám: 92,5 
Az előző évfolyamokon tanult rendgyakorlatok pontos és gyors végrehajtása, az utasítások fegyelmezett követése. Versenyek, mérkőzések szervezői és rendezői feladatainak ellátása. 
A sokoldalú előkészítésre és a prevencióra alkalmas gyakorlatok (részben) önálló végzése, az ismétlésszám és az intenzitás növelésével azok hatásfokának emelése, az alapvető fizikai képességek önmagukhoz mért optimális fejlesztése. 
Az atlétikai mozgások helyes technikai végrehajtása, görcsös erőlködés nélkül vágtafutás, valamint kitartó futás 10-12 percig, a futás távját fokozatosan növelve. Energikus elugrás, térnyerő légmunka az ugrásoknál. A hajításnál és a lökésnél a lendületszerzés és a kidobás harmonikus összekapcsolása. Tornában a talajon, illetve a függőszeren, biztonságos talajra érkezéssel végrehajtott támaszugrások végzése. Lányoknál a sportgimnasztikai gyakorlatoknak a ritmushoz igazodó végzése. 
Labdajátékokban a legáltalánosabb támadási és védekezési megoldások ismeretének birtokában a választott játék(ok) aktív és élményszerű játszása. 
Sportszerű küzdelem az oktatott sportág (önvédelmi, illetve küzdősport) szabályainak betartásával. Az előző évfolyamokon tanultakra építve: két úszásnemben teljesítményképes technika kialakítása. A szabadban végzett mozgásos tevékenységek (játékok) végzése. 
RENDGYAKORLATOK, GIMNASZTIKA ELŐKÉSZÍTŐ, PREVENCIÓ 
Az 1– 6. évfolyamokon alaki kiképzésként tanultak tanórai alkalmazása. 
Gimnasztika kéziszerek felhasználásával, zenére bemutatott összefüggő gimnasztikai sorok kialakítása. 
Általános testtartás javítási (gerinc-csípő mozgékonyságot növelő, talpboltozatot erősítő) valamint légző gyakorlatok, törzserősítés változatos módon, törzserősítések minden formája. 
A mozgásműveltséget fejlesztő képzés elméleti hátterének folyamatos átadása, történetiséget és globális felhasználhatóságot érzékeltető módon. 

Cél
A rendgyakorlatok alaki formaságaiban előtérbe kerülnek a menet közben történő alakzatváltozások, fejlődések, szakadozások. Ezen alakváltozásoknak a megtanítása fontos mind zárt, mind a nyitott oszlopok sorainak többszörösére növelésével az órát előkészítő gimnasztikai anyaghoz, illetve a sportnapon, sportünnepélyek alakzatainak kialakításához. 
További célunk: 
– Fejlesszük a tanulókat a sportöltözet, sportfelszerelés használatában, a személyi higiénia szükségességének tudatosításában, betartásában! 
– Gyakorlatsorok, gyakorlatfüzérek összeállítása tanári segédlettel (zenére is). 

Követelmény 
A pedagógus számára: 
	A rendgyakorlatok büntetésként való felhasználása a pedagógiai tehetetlenség jele. 

A tanulók: 
– Igényeljék a külső rendet, tudatosuljon ennek hasznossága és a rend szépsége! 
Értsék meg az alaki formaságok fontosságát, az együttes mozgásban rejlő harmóniát, rendet! 
Gimnasztika terén: 
Következetesen követeljük meg tanulóinktól 
– a pontos kiinduló és befejező helyzeteket,
– a mozgások kiterjedésének csorbítatlan megvalósítását, 
– a törekvést az esztétikus, pontos végrehajtásra a gimnasztikai gyakorlatok végzésénél! 
– a dinamikai elképzelések visszaadását,
– a mozgásütemnek a zenei ütemhez kapcsolását.

Tartalom 
A rendgyakorlatok, gimnasztika 5– 6. osztályos anyaga, továbbá: 
– a fejlődés, szakadozások a nyitott oszlopok sorainak többszörösére növelésével, 
– menetsebesség és lépéshossz változtatása,
– a menet irányának megváltoztatása egyes oszlopban járás közben, egyszerű ellenvonulások, fejlődések, szakadozások ellenvonulásban. 
Gimnasztika: 
– 2-4-8 ütemű szabadgyakorlatok és szabadgyakorlati alapformájú társas, kéziszeres- és egyszerű szabadgyakorlatok. 

Tartásjavító, a gerincoszlop, izomegyensúlyának és a medence középállásának automatizálását biztosit gyakorlatok, valamint az egyéb ortopédiai elváltozások megelőző ellensúlyozó gyakorlatok. 
Értékelés 
A tanuló mozgáskultúrájában, higiéniai szokásainak változásában, fegyelmezett, kitartó munkavégzésében történt pozitív vagy negatív változás alapján. 

ATLÉTIKA JELLEGŰ FELADATMEGOLDÁSOK
Dobások, hajítások, vetések, lökések, szökdelések sportágnak és életkornak megfelelő eszközzel, kis súllyal, nehezékkel. 
Aerobic jellegű futások a sebesség növelésével. 
Rövid távú vágtafutások, gyorsfutások versenyszerűen. 
Cél 
5. osztály szerint, továbbá:
Célgimnasztikai, valamint rávezető gyakorlatokkal, feladathelyzetekkel készítsük elő az atlétikai mozgások oktatását. 
– futás egyéni ütemre a táv növelésével, 
– akadályfutás 3-4 akadállyal, 100-110 cm-es sáv átugrásával, 
– térdelőrajtnál: indulás fokozatosan növekvő, és gyorsuló lépésekkel, 
– váltófutásnál a váltóhatárt kisegítő vonal alkalmazásával, 
– szökdelések, ugrások változatosan összeállított szereken, 
– a guggoló távolugró-technika csiszolása, 
– a dobásnál hátulról történő indítások tudatosítása.

Követelmény 
– Fokozzák teljesítményüket a kitartó, iram, fokozó és akadályfutásban! 
– Mutassanak saját teljesítményükhöz képest fejlődést a gyorsfutásban, 30- 60-100 m-en! 
– Rendelkezzenek a nekifutás sebessége, a kitámasztás és a lendítés közötti összefüggésre vonatkozó tapasztalatokkal az ugrásokban! 
– Ismerjék meg a számukra optimális nekifutási sebességet a magas- és távolugrásban! 
– Legyen kifejezetten gyorsuló a kidobás mozdulata súlylökésben és kislabdahajításban! 

FUTÁSOK, UGRÁSOK, SZÖKDELÉSEK, DOBÁSOK 
Futásokat, ugrásokat, dobásokat speciálisan előkészítő és célgyakorlatok. Állórajt, indulás elöl és hátul lévő lábbal. Térdelőrajt helyes technikai végrehajtás, vezényszavak ismerete. Gyorsfutások 60, 100 m-en. Vágtafutások. Iramfutás 1000 m-es. Tartós futás iramnehezítéssel. Kitartó futás 10-12 percig. Futás akadályok felett. Váltófutás két- és egykezes váltással. Távolugrás guggoló technikával. Magasugrás lépő, vagy (ugródomb esetén flop) (guruló technika) átlépő technikával. Kislabdahajítás távolságra, célra. Súlylökés helyből (3 kg). Lökések tömöttlabdával helyből egy- és két kézzel. Játékok: Egyéni-páros, csapat-, sor-, és váltóversenyek futó, ugró és dobó feladatokkal. 

Értékelés 
Az atlétikai számokban (az egyéni stílus kialakítása, s ebben) eredményességre törekvés, valamint a kitartó munkavégzésben nyújtott teljesítmény alapján. 

TORNA JELLEGŰ FELADATMEGOLDÁSOK 
Húzóerő, gyorserő, erő-állóképesség fejlesztése kisebb súlyokkal. 
Mászás, függeszkedési kísérletek (lányok), függeszkedés (fiúk). 
Cél 
A torna mozgásanyagának hatékony, intenzív feldolgozásához vegyük figyelembe: 
– azonos szerigényű anyagok oktatásának, a különböző osztályokban azonos időszakra ütemezését, 
– a foglalkoztatási formák helyes megválasztását (együttes osztály stb.) 
– a fokozott tanulói segítségadás bevonását,
– a minél jobb bemutatás érdekében a tanulók aktív részvételével minél több versenyszerű helyzet kialakítását, 
– a haladás ütemének fokozása érdekében a feladatoknak a tanulók képességeihez történő igazítását! 

Követelmény 
A támasz- és függőszereken tanult gyakorlatelemek. Jellegzetes kulcsmozzanatait hajtsák végre helyesen, készség szinten: 
– talajon az alapelemeket,
– támaszugrásoknál az alapugrást, ellökést,
– gyűrűn az alaplendületeket,
– gerendán a hely- és helyzetváltoztatásokat.

Tudjanak bemutatni összekötő elemeket is tartalmazó 2-3 (3-4) elemből álló önálló talajgyakorlatot. 
Legyen jellemző mozgásukra a határozottság, könnyedség. 
Biztonsággal tudjanak mászni (függeszkedni). 
Tartalom 
Támaszhelyzetek, támaszugrások, függéshelyzetek, gerenda 
A feldolgozandó témát előkészítő: 
– célgimnasztikai, rávezető, képességfejlesztő gyakorlatok, 
– repülő gurulóátfordulás nekifutással,
– fejállás különböző kiinduló helyzetekből,
– kézenátfordulás oldalt,
– csúsztatás, vetődés,
– fellendülés kézállásba (kísérletek)
– mérlegállás, híd, spárga, tarkóbillenés, fejbillenés (kísérlet) 
– összefüggő talajgyakorlat,
– terpeszátugrás ugrószekrényen (3-4 rész) hosszában, bakugrás, 
– guggolóátugrás ugrószekrényen (3-4 rész) széltében (segítséggel) 
– gerendán futólépés, érintőjárás, hármaslépés, karkörzések, 
– gyűrűn: alaplendület, zsugorlefüggés, nyújtott lefüggés, lebegőfüggés, lefüggés, hátsó függés, homorított leugrás hátra lendületből. 



Értékelés
A sportgimnasztikában tanult elemek. Homorított leugrás. Gurulásokkal és gördülésekkel kapcsolatos testnevelési játékok (kígyóvedlés, „hármas fonás”, „ördögszekér”) 
A követelmények között felsorolt tevékenységekben, továbbá a teljesítménypróbákban nyújtott eredményesség alapján a tanulók fejlődését értékeljük. 
TESTNEVELÉSI ÉS SPORTJÁTÉKOK 
Minden sportág (a helyi lehetőségektől függően) a hozzátartozó technikai és taktikai repertoárral, versenyszabályoknak megfelelő keretek kialakításával történő gyakorlása. 
Cél 
Kézilabda 
A kézilabdajáték célja lényegét tekintve megegyezik az 5–6. osztályban megfogalmazottakkal, de magasabb szinten realizálódik. A gyermek fejlődési sajátosságaiból fakadóan előtérbe kerül: 
– az értelmi képességek,
– a felelősség, csapatszellem,
– az ésszerűségen alapuló helyzetfelismerés képessége, 
– a sportszerűség betartása,
– az önfegyelem sajátosságainak formálása.
Kosárlabda 
Az 5–6. osztályban kitűzött célok itt is követendők magasabb szintű megfogalmazással. A kosárlabdázás továbbra is képezze és fejlessze a tanulóink: 
– sokoldalú mozgásismeretét, 
– koordinatív és kombinatív képességeit,
– labdás ügyességét és kreatív gondolkodását,
– csapatjátékból adódóan a társsal, a csapattal szembeni pozitív elvárások érvényre jutását. 
Labdarúgás 
Lényegi eltérés nincs, de az elvárások magasabb szinten kell, hogy realizálódjanak, mint az 5–6. osztályban. 
Célunk: 
– a technikai tudás fejlesztése a labda le- és átvételében, a csüddel történő rúgásban, a fejelésben, alapszerelésben, labdavezetésben, 
– taktikai megoldásoknál: összjáték a támadásokban, védőjátékosok mozgása, helyezkedése, szerelése, 
– kapusképzés,
– szabályok ismerete.

Követelmény 
Kézilabda készség szinten: 
– végezze a rövid és változó irányú adogatást élénk ritmusban, 
– a védők helyezkedésének megzavarása,
– sajátítsa el a mozgásból végrehajtott kapura lövést! 

Tudjanak a védekezés során a kapu előtérvonal előtt szétszórtan, de egymáshoz igazodva helyezkedni úgy, hogy a támadó betörését megakadályozzák. 
Az egyén szereplésének mérése: 
– egyéni védekezés,
– támadásból a védekezésbe való gyors visszarendeződés, 
– résekre helyezkedés, 
– gyors átadás, bejátszás,
– esések, bevetődések,
– kapura lövés, kapus játéka,
– szabályismeret.

Kosárlabda 
– a tanulók támadásban állandó mozgással szakadjanak el védőiktől a labdaátvételre, a kosárra dobáshoz, 
– kellő időben adja át a játékos a labdát a legkedvezőbb helyzetben lévő társnak, 
– tudjon futás közben labdát kezelni, egy leütés után fektetett dobást végrehajtani, sarkazni, 
– tudjon egy lépés után megállni két ütemben, páros lábról felugrani a lehető legmagasabbra, az ugrás „holtpontján” taposni, labdával célba dobni. 

Védekezésben tudja a labdát birtokló ellenfélhez legközelebb álló védő a támadó játékost kizárni. A tanuló szereplésének a mérése: 
1. Megállás futásból, labda nélkül.
2. Irányváltoztatás, cselezés labda nélkül.
3. Az egyéni védekezés lábmunkája. 
4. Megállás két leütéssel, megállás labdavezetéssel. 
5. Kétkezes mellső átadás futás közben.
6. Támadás kettő egy ellen. 

Labdarúgás 
– fejlődjön technikai tudásuk a labda birtoklásában: átvétel, labdatovábbítás, labdavezetés, 
– tudják a tanulók az elmozduló társnak a labdát pontosan továbbítani, 
– labdaátvételre helyezkedjenek üres helyre, 
– védekezésben a védő azonnal fedezze le a támadót, zavarja a labdatovábbításban, a kapura lövésben. 

A tanuló teljesítményének mérése: 
1. Álló és mozgó labda rúgása belsővel. 
2. Labdavezetés belsővel.
3. Labdaátvétel lábbal.
4. Kapura lövés 9 m-ről kézilabda kapura.


Tartalom 
Speciálisan előkészítő, a labdás ügyességet fejlesztő feladatok és testnevelési játékok. 
Kézilabda 
– egyéni védekezés,
– a gólveszélyes terület védelme,
– a kapura törő játékos sáncolása,
– támadásból védekezésbe való gyors visszarendeződés, 
– résekre helyezkedés,
– labda átvétele helyből indulva, mozgásból,
– kapura lövés, gyors átadások, bejátszások,
– esések, bevetődések, 
– védekezés egy zavaró játékossal (5+1),
– támadás felállt védelem (5+1) ellen.
Kosárlabda 
– átadás futás közben párokban,
– labdavezetés irányváltoztatással,
– fektetett dobás labdavezetéssel,
– összetett technikai feladatok: sarkazás – megindulás – labdavezetés – megállás - sarkazás: 
előredobott labdával megállás, sarkazás, egy leütés után fektetett dobás, 
– büntetődobás,
– egyéni védekezés lábmunka,
– bejátszás befutó játékosnak,
– szerelés, emberfogásos védekezés a labdát birtokló játékos helyzetének megfelelően, 
– ötletjáték könnyített szabályokkal.
Labdarúgás 
– álló és mozgó labda rúgása belső csüddel, álló és mozgó célba, 
– labdaátvétel talppal,
– levegőből érkező labda átvétele belsővel,
– fejelés állva, mozgás közben,
– alapszerelés,
– labdavezetés, elhúzó csel,
– kapus: magas lábak fogása; kirúgás; kidobás,
– játék: kétudvaros futball, cicajáték, kispályás játék. 
Röplabda 
Támadás és védekezés alapvető megoldásai. 
Értékelés 
A tanulót az egyes labdajátékok labda nélküli és labdás feladatokban mutatott alapmozgásokban, technikában, valamint a játékban a taktikai megoldásokban nyújtott teljesítmény alapján értékeljük, osztályozzuk (a tanév során mutatott fejlődése legyen az irányadó)! 

ÖNVÉDELEM, KÜZDŐSPORTOK 
Küzdősportok (fiúk), esztétikai sportok (lányok) gyakorlása, technikai fejlesztése. 
Ajánlás 
A dzsúdó nem önvédelmi gyakorlatokat tartalmaz. AIKIDO dzsúdóhoz kapcsolt önvédelmi mozgásanyag. 
Együttes alkalmazásuk aláhúzza a rokon eredetet. Ősalapjukat ugyanis egyaránt olyan keleti harci játékok képezik, amelyeket sok száz, sőt több ezer éves tapasztalati úton csiszolták. Innen ered a rokonság. 
Cél 
Tudatosítsuk tanítványainkban: az önvédelmi sporttól túlzott elvárást ne tanúsítsanak (a sportág ismerete nem teszi őket legyőzhetetlenné). 
– A speciális előkészítő gyakorlatok megismertetése, 
– az esések, zuhanások, gurulások leghétköznapibb, leginkább alkalmazható fajtáinak megtanítása, 
– fogások, lefogások ismerete,
– a fej védelme,
– a kéz leérkezést tompító hatásainak kiiktatása,
– a helyes gördüléssel a gerincoszlop védelmének biztosítása, 
– a tömeges izmokon való átgördülés (esés) elsajátítása, 
– számtalan esésből eredő sérülés megelőzése a helyes eséstechnika elsajátítása révén. 

Követelmény 
Eséseknél tanulja meg a helyes eséstechnikát: 
– a nagy izomcsoportokra érkezzen,
– a fej sohasem érintheti a talajt,
– óvja a kezet, könyököt, térdet.

Gurulásoknál a háton átlós vonalú gördüléssel védje gerincoszlopát. 
Váljon szokássá: az óvatosság, a bátor kiállás, a józan helyzetmegítélés. Küzdje le önmagában az elbizakodottságot, vigyázatlanságot, félelmet. 
Ha van elég kitartása, becsvágya, űzze ezt a sportot. 
Tartalom 
1. Speciális előkészítő gyakorlatok:
– alap kézgyakorlatok,
– húzó-taszító kézgyakorlatok,
– hajító-feszítő kézgyakorlatok,
– lenyomó-emelő kézgyakorlatok,
– forgató-csavaró kézgyakorlatok. 

2. Botgyakorlatok.
3. Esések, zuhanások.
4. Gurulások, csípődobás.
5. Leszorítások.
6. Szabadulás a fogságból, lefogásból. Küzdő játékok: „Ne lépj ki a körből”, „Vedd el a botot”, „Bottal körben”. A birkózás egyszerűbb elemei (grundbirkózás). 

Értékelés 
Értékeljük a küzdősportban elsajátított alaptechnikák végrehajtását, tanítványaink magatartásbeli megnyilvánulásait. 
TERMÉSZETBEN ŰZHETŐ SPORTOK 
Cél 
Az iskolai környezet és az időjárást figyelembe véve a tanórákat lehetőleg a szabad téren valósítsuk meg. A változó hőmérséklethez igazodva fokozzuk tanítványaink tűrőképességét, edzettségét, fizikai teljesítményüket. A szabadidősportágakat nagyobb arányban ismertessük meg tanulóinkkal, mert ha megszeretik valamelyiket, valószínű meghatározóvá válik a szabadidejük eltöltésében. Biztosítsunk széles kínálatot, hogy mindenki találjon számára megfelelő sportágat. A foglalkozásokat a lazább keretek ellenére aprólékosan szervezzük (tervezzük), gondosan határozzuk meg a játékszabályokat, ezzel is biztosítva a sérülések elkerülését. 
Követelmény 
A szabadban végzett testedzés (az évszaktól függetlenül) váljék számára megszokott tevékenységgé. Ismerje a szabadtéri testedzés (testnevelési óra) legfontosabb egészségi és balesetvédelmi rendszabályit. Rendszeresen végezzen szabadtéri sporttevékenységet. Egy szabadtéri sportágban nyújtson elfogadható (jó) teljesítményt. 
Tartalom 
– túrázási formák, gyalog-, kerékpártúra (duatlon) a helyi tantervben pontosan meghatározott időpontban, szép élményt adó helyszínen, 
– különböző helyváltoztató eszközök: BMX, görkorcsolya, gördeszka, futball stb. 
– téli sportok: szánkózás, síelés, korcsolyázás, (jégkorong), 
– vízi sportok: evezés, kajak, kenu, (hétvégi program - tábor keretében, szünidőben), 
– asztalitenisz, tollaslabda (tenisz a testnevelési órán a legalapvetőbb technikai elemek, elsősorban a sportág megismertetése lehetséges, főleg az órán kívüli keretekben végezhető). 
– futással, dobással, ütéssel kombinált népi játékok (várméta stb.). 

Értékelés 
Tanórán kívüli egyéb „sportos” tevékenység (rekreáció). Tanórán kívüli iskolai testnevelés (iskolai sportkör). Munkamorál, munkafegyelem. 

ÚSZÁS 
Aerobic jellegű különböző távú úszások a jó technikai szint szilárdítása céljával, rövidebb távú versenyek, versengések. 
Tartalom 
Játékok és gimnasztika a vízben. 
A választott úszásnem technikájának csiszolása, gyakorlása. 
Teljesítmény növelése. 
A továbbhaladás feltételei 
A rendgyakorlatoknál törekvés a társakhoz igazodó, egyöntetű végrehajtásra. Néhány alapvető gimnasztikai gyakorlat végzése. az atlétikai mozgások megközelítően helyes technikai végrehajtása. A torna gyakorlatelemek összekötésének biztonsága. Labdajátékokban a csapattársakkal való együttműködésre törekvés. Küzdeni tudás és sportszerűség. Teljesítményre törekvés a tanult úszásnem(ek)ben. 

Az emberi motorikum fejlesztése, fejleszthetősége

Az emberi mozgásteljesítmények biofizikai, fiziológiai és pszichológiai jellemzői különböző megjelenési formákban mérhetők, ezért a mozgásfejlődés törvényszerűségeit több szakterület kutatói vizsgálják (orvosok, pszichológusok, biológusok, a testnevelés és a sport szakemberei stb). A testnevelés és sport saját modelljében a különböző életkori és teljesítményszakaszokban a motorikus fejlettség szintjére keresi a választ. 
A hazai és külföldi szakemberek a motorikus képességek fejlődésének tanulmányozásához legfőbb faktorként: 
– a kondicionális képességek, és
– a koordináció vizsgálatát jelölik meg.
A motorikus képességek fejlődését, fejlesztését befolyásoló legfőbb tényezők: 
– a biológiai fejlődés/érés és
	a sokoldalú általános és speciális fizikai képzés. 

A motorikus képességek színvonala függ: 
– az adottságtól (öröklött fiziológiai, biológiai, testi adottságok) és 
– a gyakorlástól.
A motoros képességek, tehát adottságokra épülnek és tevékenység közben, gyakorlás folyamán fejlődnek. A biológiai érés során a szervrendszerek eltérő ütemű fejlődést mutatnak, s ennek következtében az egyes életkorokban a képzésben, a sportbeli felkészítésben más és más képesség, vagy tulajdonság fejlődés/fejlesztési lehetősége kerül előtérbe. Azokat a testnevelés és sport szempontjából legfogékonyabb időszakokat, amikor a szervrendszeri funkciók különösen érzékenyen válaszolnak a külső ingerekre a „fejlesztési optimum” szakaszának, vagy az ún. szenzitív időszaknak nevezzük. 


A teljes érettség elérésével – a felnőtt kor kezdetén, amikor a kronológiai és biológiai életkor között a legkisebb az eltérés – a motorikus fejlettség (a koordinációs és kondicionális képességek) színvonala eléri az egyénre jellemző felnőttkori szintet. Ezért olyan lényeges az egész nemzet számára, hogy az általános politika szerves részeként egy preventív szemléletű iskolai testnevelés és sport keretén belül fiataljaink fizikai állapotának tervszerű, tudatos fejlesztése kiemelt feladat legyen a közoktatás minden szintjén. 
Az eddigi vizsgálataink azt bizonyítják, hogy az oktatásban eltöltött évek alatt – a „pillanatnyi” fizikai állapotának megfelelő, képesség szerinti differenciált terheléssel – még a leggyengébb testi – biológiai - fiziológiai adottságú fiatal általános fizikai teherbíró-képessége is fejleszthető arra a szintre, hogy gyenge fizikuma miatt „egészségileg hátrányos” helyzetét megszüntetve, azonos eséllyel lépjen ki a „nagybetűs életbe”. 
A motoros tesztek és végzésük ajánlott sorrendje 
1. Egyensúlyi teszt (ha használják a tesztet, ennek kell lennie az elsőnek) 
2. Végtagmozgás gyorsaságát mérő teszt: lapérintés 
3. Hajlékonysági teszt: ülésben előrenyúlás (kötelező) 
4. Dinamikus láberőt mérő teszt: helyből távolugrás (kötelező) 
5. Statikus erőt mérő teszt: kézi szorítóerő 
6. Törzserőt mérő teszt: sit-up teszt, felülések (kötelező) 
7. Funkcionális karerőt mérő teszt: függés hajlított karral (kötelező) 
8. Futási sebességet, fürgeséget mérő teszt: 10x5 m ingafutás 
9. Kardio - respiratorikus állóképességi teszt:
a)	20 m-es ingafutás (mindig utolsónak kell elvégezni) 
b)	 6 perces futás Cooper-tesztszerűen (csak 5 évesek számára) 
c)	12 perces futás – Cooper-teszt 

Az általános fizikai teherbíró képesség mérésének fő célja 
Az oktatás területén 
Az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző hatásának növelése, egészségmegőrző szerepének népszerűsítése, és tudatosítása az iskoláskorú fiatalok körében. 
– Minőségellenőrzés 
(Az általános fizikai teherbíró-képesség egységes mérése, értékelése és minősítése) 
– Minőségbiztosítás
(Minden fiatal – képessége szerinti differenciált terheléssel, szükség esetén felzárkóztató program biztosításával – úgy jusson el a felnőtté válásig, hogy az egészséges létezéshez szükséges fizikai fitness szint „megkívántság”, vagy „kell” értékét elérje és megtartsa.) 
– Az oktatásban eltöltött évek alatt a rendszeres testedzés egészségmegtartó, egészségjavító szerepének tudatosítása. 
(A fizikai fittség méréséhez, önálló tudatos alkalmazásához szükséges edzéselméleti, humánbiológiai és sportági elméleti ismeretek folyamatos népszerűsítése, készség szintjéig gyakoroltatása.) 

Az egészségügy területén 
Az iskolaorvosok és védőnők vizsgálati módszereinek, illetve adatainak kibővítése, hogy a testnevelők által, mért adatok ismeretében az egészségügyiek felvilágosítást kapjanak a tanulók funkcionális állapotáról, az egészség szempontjából lényegesebb kondicionális képességek alapján, segítve ezzel a gyógyítást és a betegségek megelőzését. (kardiorespiratórikus állóképesség, általános testi izomerő, vagy gyengeség) 
A prímér prevenció alapján: a közvetlen kapcsolattartásra épített szoros orvos-pedagógus együttműködés. 
Az általános fizikai teherbíró-képesség mérésének gyakorlati haszna 
1. A terhelhetőség/egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek mérésének kifejlesztett mérési és értékelési útmutató alapján elvégzett vizsgálatok lehetővé teszik az egyén, a közösség, a társadalom egészének, vagy bizonyos rétegeinek egészségszempontú fizikai állapotának számszerűen is kifejezhető megbecslését, a mért adatok egészséggel összefüggő értelmezését, elemzését. 
2. A teljesítmény-élettani paraméterek különbözőségének felfedése lehetőséget ad az egyénre szabott optimális edzésintenzitás szakszerű megválasztásához. 
3. Biztosítja a pillanatnyi fizikai állapottal valószembesülést, a megadott követelményértékekhez viszonyítást. 
4. Felfedi az egészség, a terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területén mutatkozó esetleges hiányosságokat, ezáltal lehetővé teszi azok mielőbbi tudatos felszámolását. 
5. Objektíven és megbízhatóan tükrözi társadalmi és helyi szinten egy-egy programcsomag, egyéni vagy csoportos foglalkozások hatására bekövetkező változást. 
6. A rendszeres időszakos ellenőrzés, folyamatos visszacsatolás jelent a hibák kiküszöböléséhez. 
7. Egy-egy edzésprogram befejezése után az elért teljesítmény értelmezése és elemzése: 
– a kitűzött cél elérése (vagy el nem érése),
– az egyén fizikai állapotában bekövetkezett változás értelmezése pszichikai hatása miatt nagymértékben fejleszti az akaratot, a fegyelmet, az önfegyelmet, az önismeretet, az önbecsülést. 
8. Összehasonlítási, viszonyítási lehetőséget ad az azonos módszerrel, de pl. különböző földrajzi területen élő, tevékenykedő (dolgozó), különféle sportágakat űző egyének teljesítményeihez. 
9. A fittség vizsgálata során a tanár egészség- és test-kulturális alapismereteket ad át, ezen ismeretek elsajátítása a rendszeres, tudatos testedzésre mozgósít, így nagymértékben hozzájárul, hogy fiataljaink mind nagyobb hányada felismerje, megtapasztalja, hogy a rendszeres fizikai aktivitásra szánt idő és anyagi ráfordítás többszörösen megtérül, ha az egészség, a cselekvőképesség és a jó közérzet egész életünk folyamán megmarad. 

A testnevelő által elvégzendő feladatok 
Egységes minőségellenőrzés 
Az országosan egységes adatszolgáltatáshoz tanév elején és a tanév végén meg kell mérni a fizikai állapot minősítéséhez szükséges motorikus próbákban elért teljesítményt, és a mért eredmények, pontértékei alapján kell az értékelést és a minősítést elvégezni. 
Egységes minőségbiztosítás 
Fel kell tárni az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területén mutatkozó esetleges hiányosságokat, és képesség szerinti differenciált terheléssel törekedni kell azok mielőbbi felszámolására. Rendszeres testedzési lehetőség biztosításával – a tanárnak, a tanulónak és a szülőnek – törekedni kell az egészséges létezés stabilabb megtartását elősegítő „kell szint” megtartására. 
Folyamatos visszacsatolás 
A tanulók aktív közreműködésével, a megtervezett foglalkozások keretében végzett rendszeres testedzés hatásának elemzése. Az elért változás nyomon követésének biztosítása: a tanár, a diák és a szülő számára. A pillanatnyi fizikai állapottal való szembesülés során a fiatalok önismeretének, tárgyilagos önértékelésének, akaratának és önbecsülésének fejlesztése. 
Az adatok nyilvántartása 
Az oktatásban 
Az „Egyéni adatlapokat” osztályonkénti bontásban a vizsgálatot elvégző tanár kezeli. Osztályonkénti adatlapot a vizsgálatot végző tanár vezeti. 
Intézményi osztályonkénti összesített adatlapot a vezető testnevelő (vagy az iskolatitkár) állítja össze a tanév végén mért eredmények alapján, majd az intézmény vezetőjének aláírásával hitelesítve továbbítja az iskola-egészségügy felé. 
Az egészségügy területén Az egészségügyiek – a tanév végén mért adatok alapján elkészített – Intézményi osztályonkénti összesített adatlapról átvezetik az Iskola-egészségügyi szűrőlap “B” oldalán e célból feltüntetett táblázatba a tanulók általános fizikai teherbíró képességének minősítését. Javaslat: ha mód van rá, a gyenge fizikuma miatt kiszűrt egészségileg hátrányos helyzetű fiatalokról az egészségügyiek is vezessenek egyéni nyilvántartási lapot.

Osztályonként összesített adatlap a tanulók fizikai teljesítményének nyilvántartásához
Az intézmény neve, címe.....................................................
A vizsgálatot végző tanár neve:................................................Osztály:...................

A tanuló neve
Születési: év, hó, nap
A felmérés ideje:
20.../.......
tanév
Minősítés:
pontszám
összesen
Cooper-teszt futással ill. úszással (m) ill. 1609 m, vagy 2000 m síkfutás, ill. 500 m úszás(min., sec.)
Helyből távolugrás
Fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás
(db)
Egykezes lökés ügyesebb kézzel dobóterpeszből tömött
labdával (m)
Hasonfek-vésből törzsemelés és –leengedés(db)
Kétkezes
labdadobás hátra, a fej fölött tömött
labdával(m)
Hanyattfekvésből felülés térdérintéssel
(db)
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