
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

Tematikus napközis program megnevezése: Közlekedés, KRESZ, 

Sport és egészségre nevelés/napközis tábor 

Helyszín: Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola, 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 5. 

Időpont: 2021. június 21 - június 25. 

Témamodul: Bajnok leszek! 

Táborvezető: Fodor Györgyné  

Segítő pedagógus: Szilágyiné Szalka Enikő 

Tanulók évfolyama: 1. évfolyam 

Fejlesztendő kompetenciák, célok, várható eredmények: 

 Kommunikációs kompetenciák 

 

 Társadalmi részvétel és felelősségvállalás kompetenciái 

 

 Személyes és társas kompetenciák 

 

 A tanulás kompetenciái  

 

A PROGRAMSABLON CÉLJA (TANULÁSI- ÉS NEVELÉSI CÉLOK) 

Tanulási célok 

A környezetük megismerése során tanuljanak meg önállóan, elemi fokon 

tájékozódni a térben és az időben. A játékok alkalmával fejlődjenek a 

mozgásos képességek, erősödjön a mozgás szeretete. Sajátítsák el és 

gyakorolják a gyalogos közlekedés és az elsősegélynyújtás szabályait. A 

természet élővilágának a megfigyelése. Fejlődjön kreativitásuk, 

kommunikációs és vizuális készségük. 

 A biztonságos közlekedés, a KRESZ szabályainak megismerése: 

 

- a közlekedési jelzőtáblák megismerése  

- a városi közlekedés megfigyelése 

- biztonságos gyalogos közlekedés szabályainak tudatosítása 

- a biztonságos kerékpáros közlekedés szabályainak tudatosítása 

- a vészhelyzetek megelőzésének megbeszélése 

- a balesetmegelőzés alapjainak megismerése 

- felelősségteljes magatartás kialakítása 



- elsősegélynyújtás alapjai. 

 A sport és egészséges életmód alapjainak megismerése és 

elsajátítása: 

- tanulói motiváció- tanári példamutatással- az egészséges 

életmódra 

- a rendszeres testmozgás jótékony hatásainak tudatosítása 

- a labdajátékok megkedveltetése, az egészségre gyakorolt 

hatásának tudatosítása 

- a kerékpározás egészségre gyakorolt hatásának tudatosítása 

- a biztonságos strandolás szabályainak megbeszélése 

- az úszás megkedveltetése, egészségre gyakorolt hatásának 

tudatosítása 

- az egészséges táplálkozás alapjainak megbeszélése 

- egészséges élelmiszerek. 

 

Nevelési célok 

Alakuljanak ki, erősödjenek meg egészséges szokások, legyen 

lehetőségük a hét során ezeket gyakorolni, készségszinten alkalmazni. A 

mozgásos játékok segítségével fejlődjenek a szociális képességek, az 

együttműködés. Tapasztalják meg a közös célokért való küzdést, a 

közösségi sikerek együttes és örömteli megélését. Tartsák be a 

közlekedési és együttélési szabályokat. 

A hét várható eredménye (ismeret, készség, attitűd) 

Ismeret 

A hét folyamán a különböző játéktevékenységek során a gyerekek 

megismerkednek az egyes sportágak jellemzőivel. Új játékokat ismernek 

meg, tapasztalatot szereznek az együttműködésről, együtt játszásról 

illetve a versengésről is.  Bővülnek az egészséggel, a közlekedéssel és az 

elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteik. A kirándulás során 

megfigyelik a körülöttük lévő élővilág tulajdonságait.  

Készség 

Fejlődik megfigyelőképességük, kreativitásuk, téri-tájékozódási 

képességük, és képzelőerejük. Fejlődnek együttműködési és 

segítségnyújtási képességeik. Javulnak a gyerekek mozgás-, és motoros 

képességei, mozgáskoordinációjuk, kommunikációs és vitakészségük, 

problémamegoldó képességük. A testi fejlődés elősegítése az életkornak 

megfelelő terheléssel.  

 



Attitűd 

A hét eredményeként pozitív hozzáállás alakul ki az egészségvédelem és 

az egészséges életmód iránt. A játékok közbeni mozgástevékenységek 

mélyítik a testneveléshez kapcsolódó pozitív érzelmi viszonyulásukat. 

Fokozódik az egymás iránti figyelmük, érzékenységük és nyitottságuk.  A 

játékok során erősödik felelősségtudatuk a társaik felé, valamint 

lehetőségük van a szabályokhoz való alkalmazkodás gyakorlására. 

Önbizalmuk erősödik, szívesen tartózkodnak kint a szabadban. A 

győzelmet, vereséget életkoruknak megfelelően, helyesen kezelik. 

 

Heti terv: Bajnok leszek! 

 

 

 

 

 



Programok leírása: 

20121. 06. 21.  - Hétfő 

Tábornyitás: 

Heti program ismertetése, tábori eszközök kiosztása. Délelőtt a 

Hajdúdorogi Hagyományőrző Íjász Egyesület tagjai megismertették a 

tanulókat az íjászat történeti hagyományaival, eszközeivel. Mindenki ki is 

próbálta az íjászkodást. Délután a sportpályán, játékos ügyességi 

feladatokat végeztek a gyerekek, egyénileg, párokban, csapatokban. A 

mozgásos játékok mellett megismerkedtek az alapvető 

balesetmegelőzéshez és elsősegélynyújtáshoz kapcsolódó szabályokkal, 

ismeretekkel. 

                       Csoportkép 

 

                   Tábori eszközök 

 



 

Íjászat 

 

 
 

 

Ügyességi feladatok 

 
 



 
 

 

 

2021 .06. 22.  - Kedd 

Délelőtt játékos formában ismerkedtek a tanulók a környezetükkel és a 

társaikkal. Gyurmafigurákat kezdtek készíteni, amit még a hét folyamán 

folytattak. Délután a strandfürdő területén számháborút játszottak. A 

játék alatt fokozódott egymás iránti figyelmük, nyitottságuk. 

 

Ismerkedős játékok 

 

      

  

 

 

 

 



 

Gyurmázás 

 

 

 

Ebéd 

 



 

Számháború 

 

 

2021. 06. 23. – Szerda 

Szerda délelőtt kerékpárral mentünk a Fehér tanyára. A gyerekek a 

háziállatokkal ismerkedhettek meg. Lehetőség volt lovaglásra is. Ebédre 

lovas szekérrel vittek bennünket az iskolába, majd pedig vissza a tanyára, 

ahol a másnapi kirándulásra készültünk játékos feladatok formájában. 

Indulás a tanyára 



 

 

Ismerkedés az állatokkal   

     

 

 

 

Megyünk ebédelni 



 

 

Játékos formában készülünk a másnapi kirándulásra 

 
 

 

2021. 06. 24.- Csütörtök 



Tanulmányi kirándulás Hortobágyra. 

A Hortobágyi Nemzeti Park természeti adottságaira alapozott Hortobágyi 

Vadaspark kiválóan alkalmas az ősi puszta bemutatására. Lakói között 

láthatók a civilizáció térhódítása miatt a területről kiszorított állatfajok, 

melyeket lehetőségünk nyílott megtekinteni. A védett területeken ma is 

élő vadállatok is bemutatásra kerültek. A látványetetést is megnéztük. 

Délután betekintést tettünk a Hortobágy madárvilágába kisvasúttal. A 

Kondás-tavi végállomásig vitt az utunk, ahol egy kis séta után 

megfigyelhették spektív segítségével a halastó madárvilágát. 

Hortobágyi Nemzeti Park 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kisvasúttal utazunk 



 

Madarak megtekintése 

 

Csendélet 

 

2021. 06. 25.- Péntek 



A reggeli elfogyasztását követően a napindító játékunk következett. A 

délelőtt további részében az iskola udvarán felállított hatalmas ugrálóvárat 

vették birtokba diákjaink. A „furi” olimpiát délután a strand területén 

rendeztük meg. A nagy melegre való tekintettel a feladatok egy részét vízi 

olimpiává változtattuk. A játékok, versenyek után az eredmények 

ünnepélyes kihirdetése következett, ahol kisebb ajándékok találtak 

gazdára. Végül a heti program lezárása következett.  

 

Nevető sapka című játék                             Ugrálóvár 

 
 

Mászás, csúszda  

 

Furi olimpia 



 

 

                                A heti program zárása 

 

 

Tapasztalatok, összegzés: 

A hét eredményeként a legtöbb gyerekben pozitív hozzáállás alakult ki a 

sport, a mozgás, a csapatjátékok és a tánc iránt. Fejlődött a tanulás iránti 

motiváció, korábbi élettapasztalatainak felhasználása, új tanulási 

lehetőségek felkutatása illetve alkalmazása a mindennapi életben, 

magabiztosság, valamint térbeli tájékozódási képességük, 

mozgáskoordinációjuk és erőnlétük. Fokozódott egymás iránti figyelmük, 

segítőkészségük, érzékenységük, nyitottságuk. Ebben az életkorban még 

nagyon kíváncsiak, szeretnek mindent kipróbálni. A hét eseményeinek 

felidézése közben boldogan osztották meg társaikkal és velünk nevelőkkel 

a számukra legemlékezetesebb élményeiket.      


