
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
 

Tematikus napközi/bentlakásos program megnevezése: Közlekedés, 

KRESZ, Sport és egészségre nevelés/napközis tábor 

Helyszín: (4087 Hajdúdorog Tokaji út 5.) 

Időpont: 2021. június 28-tól - július 2-ig 

Témamodul: Miniolimpia 

Táborvezető: Körtefái Istvánné Pocsai Gizella 

Tanulók évfolyama: 5. évfolyam 

Fejlesztendő kompetenciák, célok, várható eredmények:  

Kommunikációs kompetenciák; A gondolkodás kompetenciái; Társadalmi 

részvétel és felelősségvállalás kompetenciái; Személyes és társas 

kompetenciák 

Tanulási cél: A programsablonban a cél a gyerekek mozgásképességének 

és csapatszellemének kialakítása, fejlesztése. A társadalmi környezet 

megfigyelése. A vizuális képességek fejlesztése. A tanulók megtanulják a 

baleset esetén szükséges helyes magatartási formákat, a segélykérés 

lehetőségeit. Gyakorolják a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályait. 

Megismerik az Olimpia fogalmát.  Nevelési cél: A társas készségek, az 

együttműködés, az egymásra figyelés, a csoportösszetartozás fejlesztése. 

A mozgásos játékokon keresztül a közös célokért küzdés, a közösségi 

sikerek együttes és örömteli megélése. Közlekedési és együttélési 

szabályok betartása. 

Ismeret: A hét folyamán a különböző játéktevékenységek során a 

gyerekek megismerkednek az Olimpia fogalmával és az egyes sportágak 

jellemzőivel.  A kirándulás során megfigyelik a körülöttük lévő élővilág 

tulajdonságait. A tanulók megismerik a különböző veszélyhelyzeteket 

(balesetveszélyes tevékenységek, a közlekedés veszélyforrásai, a lakóhely 

balesetveszélyes helyei), és megtanulják, hogy miként viselkedjenek ilyen 

helyzetekben.  Készség: Javulnak a gyerekek mozgás-, és motoros 

képességei.  Téri-tájékozódási képességük, nyelvi képességeik, 

kreativitásuk és képzelőerejük fejlődik. Megtanulják a veszélyhelyzeteket 

megelőzni és elkerülni. Fejlődik a tanulók együttműködési, 

konfliktuskezelési és segítségnyújtási képessége 

 

 

 

 



 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. 

Heti terv: „Miniolimpia” 

 

Programok leírása: 

2021. 06. 28. - Hétfő 



Tábornyitás: 

Heti program ismertetése, tábori eszközök kiosztása. Délelőtt játékos 

formában ismerkedtek a gyerekek a környezetükkel és a társaikkal. 

Elkészítették az Európát szimbolizáló kék karíkát. A résztvevők mind 

olimpikonok lettek, akik abban a szerencsés helyzetben voltak, hogy 5 

nap alatt bejárhattak 5 földrészt, megismerkedhetek az olimpiai 

hagyományokkal, az adott földrész kedvenc sportágaival. Közben végig 

szem előtt tartották az olimpiai eszmét! Úgymint: 

Az olimpiai játékok latin jelmondatának, a „citius, altius, fortius”-nak a 

jelentése „gyorsabban, magasabbra, erősebben”. 

Coubertin elképzeléseit az olimpiai eskü fejezte ki legjobban: „A 

legfontosabb dolog az olimpiai játékokban nem a győzelem, hanem a 

részvétel, hasonlóan az élethez: nem a diadal, az igyekezet a fontosabb. A 

legalapvetőbb dolog nem az, hogy legyőzd társaid, hanem, hogy küzdj 

jól.”. Délután az Ókori olimpiai játékok sportágaival ismerkedtek a 

résztvevők a városi strandfürdő területén.  

 

Mennyi mindent kaptunk! 



 

Az egyik ókori sportág, a futás. 

 

2021.06.29. -Kedd 

Kedden délelőtt elkészült az Afrikát szimbolizáló fekete karika. Ezt 

követően a csapatsportoké lett a vezető szerep. Vicces bemelegítés után a 

kosárlabdázás kötötte a le a délelőtt során a sportolók energiáját. Délután 

a táborvezetés meghívására Szarka Adrienn, az Alba Fehérvár női 

kézilabda csapatának játékosa érkezett a táborunkba. Beszélt az 

élsortolók mindennapjairól, majd játékos kézilabdaedzést tartott az erre 

az alkalomra megkapott csarnokban 



 

Mindenki érdeklődve hallgatta kiváló játékost! 

 

Az edzés végére mindenki elfáradt! 

 

 

 



2021.06.30. – Szerda 

Reggeli után a városi sportpályára mentünk, ahol Kiss Miklós testnevelő 

tanár vezetésével először kerékpáros ügyességi feladatokat hajtottak 

végre a gyerekek, majd sor – váltóverseny feladatokban mérték össze az 

erejüket. A program után az iskolába visszatérve elkészült a piros és a 

zöld karika is. Ezek után amerikai sportágakkal ismerkedtünk. A délután 

az elsősegély ismeretek bővítésével kezdődött, majd a tornateremben 

labdajátékokkal folytatódott. 

 

Amikor az egyensúlyérzék számít. 

. 



 

2021.07.01.- Csütörtök 

Kimozdulás  

Tisza- tó, Poroszló. 

A buszos kirándulás során más táborozókkal közösen utaztunk hazánk 

második legnagyobb területű tavához, a Tisza-tóhoz. Az Ökocentrum 

területén a „Mindent bele!” programcsomag állomásait jártuk végig. A 

vízisportok mellett az állatvilág és a nővényvilág is rengeteg látnivalót 

kínált 

 

Megérkezés a Tisza-tóhoz. 

 

 



 

Páratlan panoráma tárult elénk a kilátóból! 

 

Hajózás a tavon. 

 



2019.06.28.- Péntek 

 

Péntek délelőtt a az utolsó karika, a sárga is elkészült. Ezt követően a 

gyerekek falmászáson vettek részt. Ebédig a sportsérülések és a 

rehabilitáció rejtélyes világába kalauzolta el a tanulókat Nagy Ágnes, aki a 

téma avatott szakértője. Délután a táborzárás jegyében telt. 

 

 

Az egyik „olimpikon” mászás közben! 



 

Ágnes előadásában az elmélet is érdekes volt! 

 

A bemelegítés fontosságát mindenki megérezhette! 

 

 

 

 

 



 

A táborzárás pillanatai 

Tapasztalatok, összegzés: 

A hét eredményeként a legtöbb gyerekben felébredt az érdeklődés a 

sportolás iránt. Fejlődött a tanulás iránti motiváció, korábbi 

élettapasztalatainak felhasználása, új tanulási lehetőségek felkutatása és 

alkalmazása a mindennapi életben, magabiztosság. Fokozódott egymás 

iránti figyelmük, érzékenységük és nyitottságuk. Ebben az életkorban még 

nagy a kíváncsiságuk, szeretnek mindent kipróbálni. Mindannyian 

érdeklődve várják a tokioi nyári olimpia megnyitását 

 


