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Fejlesztendő kompetenciák, célok, várható eredmények 

 

Fejlesztendő kompetenciák: A tanulás kompetenciái; Kommunikációs kompetenciák; A 

gondolkodás kompetenciái, Személyes és társas kompetenciák, Társadalmi részvétel és 

felelősségvállalás kompetenciái 

Tanulási célok: Fejlődjön a gyerekek mozgáskoordinációja, erőnléte, szem-kéz koordinációja, 

testérzékelése, testtudata. Növekedjen tudatosságuk, bővüljenek az egészséges életmóddal 

kapcsolatos ismereteik. Bővüljenek ismereteik a balesetmegelőzéssel, elsősegélynyújtással 

kapcsolatban, valamint a közlekedési szabályokat illetően is. Fejlődjenek az önismeretben. 

Nevelési célok: A mozgás örömén keresztül éljenek át olyan élményeket, melyek hozzájárulnak 

a mozgásfejlesztésen túl a testi-lelki egészség tudatosabb megéléséhez. Fejlődjön 

kommunikációs és problémamegoldó készségük, együttműködési képességük. Erősödjön a 

csoportkohézió és a gyerekek önbizalma. Ismerjék fel saját felelősségüket egészségük 

alakításában és döntéseik meghozatalában. 

Várható eredmények 

Ismeret 

Fejlődik a gyerekek mozgáskoordinációja, erőnléte, testtudata, térbeli tájékozódóképessége. 

Elmélyül, bővül tudásuk a balesetmegelőzéssel, az elsősegélynyújtással és a közlekedési 

szabályokkal kapcsolatban. Bővülnek ismereteik a szervezet működéséről és egyes káros 

szokások (dohányzás, alkoholfogyasztás) hatásairól. Erősödik felelősségtudatuk. 

Szembesülnek azzal, hogy képesek döntéseket hozni, és hogy döntéseiknek következményei 

vannak. Fejlődik önismeretük, önbizalmuk. Feltérképezik erősségeiket, gyengeségeiket, 

vágyaikat, céljaikat. Jobban megismerik társaikat. 

 



Készség 

Fejlődik koncentrációjuk, önálló gondolkodásuk, kreativitásuk, asszociációs és kommunikációs 

készségük, valamint együttműködésük, konfliktuskezelésük és problémamegoldó készségük. 

Fejlődnek az egyéni és közösségi felelősségvállalásban is. 

 

Attitűd 

Erősödik a gyerekek ön- és társértékelése. Egymással empatikusan, tisztelettel, segítőkészen 

viselkednek. Motiválttá válnak az értékközpontú, felelősségteljes élet iránt. Erősödik a 

csoportkohézió. 

 

A program részletes tartalmi leírása 

 

A hét elején a gyerekek (jobban) megismerkednek egymással, valamint a hét programjával. 

Megismerkednek az egészség fogalmával, fő „összetevőivel”, valamint ráhangolódnak a 

felelősség, döntés témakörére azzal, hogy megbeszéljük, kinek mit jelent a "nálad a labda" 

kifejezés. 

A program hangsúlyosan megjelenő pillérei az önismeret, a közösségépítés, az egészség, a 

felelősség és döntés témaköre, valamint a mozgás. 

 

Az egészséggel kapcsolatban elméleti és gyakorlati ismeretekre is sor kerül. A gyerekek 

átismétlik az emberi szervrendszerekről tanultakat, valamint külön foglalkoznak a dohányzás 

és alkoholfogyasztás hatásaival. Elmélyítik ismereteiket a bemelegítés és nyújtás fontosságáról. 

 

Balesetmegelőzéssel és elsősegélynyújtással kapcsolatos foglalkozáson vesznek részt, valamint 

a közlekedési ismereteiket is elmélyítik, bővítik. 

 

A hét során különböző labdás játékok, sorversenyek, közösségfejlesztő játékok és kimozdulás 

színesítik a programot. 

 

A kimozdulás során egy külsős helyszín meglátogatására kerül sor. 

 

Az önismereti gyakorlatok során a gyerekek megismerkednek a napi kihívás fogalmával, 

számba veszik erősségeiket, gyengeségeiket, a számukra fontos értékeket, célokat, vágyakat. 

Ezek a tudatosság, felelősségvállalás felé terelik őket. 

 

A hetet közös játék, a távlati célok megfogalmazása és visszatekintés zárja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Heti terv 

 

 

 

Programok leírása: 

2021. június 28. 

 Feldobjuk a labdát 

Kialakították a csoportokat, saját logókat készítettek. Közösségépítő játékok segítségével 

jobban összekovácsolódtak a csapatok. Megbeszéltük a tábor ideje alatt alkalmazott 

szabályokat. Szerződést készítettünk, melyben rögzítettük a megbeszélt szabályokat. A diákok 

megfogalmazták elvárásaikat a tábor kapcsán. 



  

 

  

 Moszkitós játék 

A kör közepén áll 1 (vagy 2) játékvezető, akinek kezében labda van. Nagyon gyorsan 

odaröppenti két gyerek közé, azoknak egymás felé fordulva mondaniuk kell egymás nevét. Pár 

kör után helycserék – mindenki máshova áll – s újabb feladat: ahova odaszáll a labda, ott taps 

fönt a társsal, majd névmondás. Következő körben: taps fönt, taps a térdünkön, név… sok 

variáció lehetséges. Fontos, hogy néhány kör után legyen helycsere. Egyéb ötletekkel variáltuk 

ezt az érdekes játékot. 

  
 

 A labda legyen veled – Közlekedési és egészségügyi ismeretek 

A KRÉTA rendszerben tavasszal közlekedési ismeretekből vizsgáztak tanulóink. A 

társasjátékokkal felelevenítettük tudásukat. Ügyességi pályán gyakorolták az alapvető 

kerékpáros tevékenységeket (megállás, fékezés, bóják közötti haladás). 



  
 

  

  

 

A másokért való cselekvés - Az elsősegélynyújtás, a balesetmegelőzés alapjai 

Elsősegély-ismeretek: 

- Ismertető az elsősegélynyújtás alapjairól általában. 

- Szituációs játék is játszható, hogy egyes helyzetekben hogyan kell viselkedni, mit kell tenni. 

- Az újraélesztési technikának mint a másokért vállalt felelősség eszközének a megismerése. 

Egyszerűbb baleseti szimuláció kivitelezése + mentőhívás eljátszása 



  
 

  
 

2021. június 29. 

 Külön, de mégis együtt 

Tisztáztuk az alapvető egészségügyi ismereteket, kiemelve a légzési és emésztő szervrendszert. 

Átbeszéltük a dohányzás és az alkoholfogyasztás szervezetre gyakorolt hatásait. 

A labdalánc játékkal szemléltettük az egymásrautaltságot, mely tetten érhető a szervek 

együttműködésében is. 

  
 



  

 Pulzusmérés 

Bemelegítő gyakorlatok nélkül edzeni olyan, mintha felébredés után, mindenféle öltözködés, 

ráhangolódás nélkül csak befutnánk a suliba és rögtön egy dolgozattal kezdenénk! Nyújtás, 

keringésfokozás, erősítés a jó bemelegítés része! Bármely játék, mely ezeket tartalmazza, 

alkalmas a bemelegítésre. 

Bemelegítésnél megemelkedik a pulzus, és a testhőmérséklet, fokozódik a véráramlás, a légzés, 

javul a mozgáskoordináció. Már ez segít a sérülések elkerülésében, az ízületek védelmében. 

A gyerekek megkeresték testükön, hol mérhető a pulzus (nyaki ütőér, csukló), majd megmérték 

nyugalmi állapotban annak mértékét. Mozgás után újra mérték, majd vérnyomást is ellenőriztek 

egymásnak. 

  

 

 Ki nyer ma? – Sport és egészség 

A tanulók a tornateremben mérték össze képességeiket. Változatos sportolási lehetőségek közül 

választhattak. A felállított pályát időre kellett teljesíteni, mérték és jegyezték egymás idejét. 

Majd csapatjátékokat próbálhattak ki. Itt mindenki győztes volt, aki mozgott! 



  
 

  

2021. június 30. 

 Napi kihívás 

A gyerekek a másnapi kimozdulásra fogalmaztak meg önként kihívásokat – pl. „iszom 2 liter 

folyadékot”, „csak fotózásra használom a mobilomat”. Ezeket fel is tettük a táblára 

emlékeztetőnek. Így átbeszéltük a kirándulással kapcsolatos teendőket, a javasolt felszerelést, 

viselkedést. 

  

 

 

 



 Önismereti délelőtt 

Ismereteket szereztek emberi tulajdonságokról, értékekről, viselkedési normákról. Jobban 

megismerték önmagukat és társaikat. Megismerték a visszautasítás módjait (pl. káros 

szenvedélyek), és (non)verbális jelzésekkel ismerkedtek meg. Fejlődött toleranciájuk, 

önismeretük, véleményalkotási és vitakészségük, valamint kritikai gondolkodásuk. Erősödött 

önbizalmuk, autonómiájuk és felelősségvállalási készségük. Empátiával, nyitottan fordultak 

mások felé, eredményesebb a sikerkezelési, kudarctűrési készségük és kitartásuk. 

Önazonosságukban megerősödtek. 

A magamért való cselekvés – Mire mondjunk nemet? Hogy mondjunk nemet? A felelősség és 

a döntés szerepének hangsúlyozása volt a cél, ill. újra elővettük a dohányzás és az alkohol 

témakörét. 

  

 

 Papírember 

Ez a játék a vártnál erősebben hatott rájuk. Olyan feszültségek szabadultak fel, melyeket 

hónapok óta őriztek magukban. Néhányan otthon is alkalmazni szeretnék, hogy a bárhol 

szerzett feszültségtől szabaduljanak (pl. garázsban kifüggesztett papírember). Arra is jó volt a 

játék, hogy a lányok között lévő nézeteltérések tisztázódtak. 

  
 

 

 



 Közösségi játékok 

A kánikula hatásait helyi strandon próbáltuk mérsékelni vizes játékokkal. 

  

 Hogy vagy?-kör 

A tábor 3. napjának végén a labdát egymásnak adva megfogalmazták érzéseiket. Őszintébbek, 

nyitottabbak voltak, egymást meghallgatták, a megfogalmazásaik is pontosabbak voltak. A 

jövőre nézve megfogalmaztunk egy mondatot konfliktus esetére: „Meg tudjuk beszélni?”. Ha 

ez a mondat elhangzik a jövőben, akkor nyitottak lesznek a megoldásra, a párbeszédre, mert 

rájöttek arra, hogy kulturált beszélgetéssel a félreértések és az azokból fakadó problémák 

elkerülhetők. 

  

2021. július 1. 

 Kirándulás Poroszlóra a Tisza-tavi Ökocentrumba 

Cél, hogy fejlődjön térbeli tájékozódóképességük, problémamegoldó képességük, 

kommunikációs és együttműködő készségük, önbizalmuk. A közlekedési eszközt 

rendeltetésszerűen, a megfelelő (viselkedési) szabályokat betartva használják. Ezeket indulás 

előtt tisztáztuk. Segítőkész viselkedést tanúsítanak, erősödik a csoportkohézió. Fejlődnek 

felelősségvállalásban, szabálytudatuk erősödik. 

Megtekintettük a 3D moziban a természetfilmet, kishajós kiránduláson vettünk részt, a 

fennmaradt időt a park egyéb látványosságainak megtekintésével és használatával töltöttük 

(akvárium, állatkifutók, játszóterek). Legnépszerűbb a csónakázó tó tutajokkal volt. 



    
 

  

 

  

2021. július 2. 

 Ütős délelőtt! 

A nap elején visszatekintésként az egyik tanterem interaktív paneljén az előző napokon készült 

fotókat tekintettük meg. Jól szórakoztak rajta a gyerekek. Majd a kirándulásra tett kihívásokat 

néztük át, mit sikerült belőle teljesíteni. Később ütős labdajátékokkal töltötték az időt 

(tollaslabda, pingpong). Az iskola udvarán felállított ugráló várakat is kipróbálták. 

A tízórait mindig a „bázison” fogyasztották el a gyerekek. 



  
 

  

 

  

 Egy kosár labda 

Hátizsák, Kuka, Postaláda – A hét emlékei 

Hátizsák azokat a dolgokat, emlékeket, élményeket és tapasztalatokat jelképezi, amiket 

szívesen viszünk magunkkal, mint tanulságot és amikről úgy érezzük, hogy hasznosak lesznek 

számunkra a jövőben. 

A Kuka azokat, amiket legszívesebben itt hagynánk, vagyis amiktől végérvényesen búcsút 

szeretnénk venni: lehet ez egy negatív élmény, de akár olyan szokásunk is, amitől szeretnénk 

most megszabadulni. 



A Postaláda azt jelképezi, amit a csoport egy tagjának, vagy akár a teljes csoportnak, a 

programszervezőknek, vagy bárkinek szeretnénk üzenni - amolyan visszajelzés. Ezen a ponton 

kifejezhetjük, ha valami sokat jelentett számunkra, ha valamiért hálásak vagyunk, vagy akár azt 

is, ha valami nem esett jól. 

  

 

 Közös fotó 

Különböző instrukciók szerint álltak össze a kisebb csoportok közös képre a helyi strandon. 

  
 

  

Tapasztalatok, összegzés: 



Fejlődtek önmaguk és érzéseik kifejezésében. Eleinte nehezen ment nekik. Fejlődtek 

kommunikációs és előadói képességeik. Erősödött a csoportösszetartozás érzése. 

Elfogadóbbakká váltak, aktívabban vettek részt a közös tevékenységek során. 

Fejlődött önismeretük, és jobban megismerték társaikat is. A héten átélt élmények, 

tapasztalatok tovább formálták őket a kamaszkor küszöbén. Képesek élményeiket, érzéseiket 

kifejezni, megosztani és egymást végig hallgatni. Erősödött önértékelésük, tudatosságuk, 

empátiájuk. Fokozódott egymás iránti figyelmük, érzékenységük és nyitottságuk. 

Erősödött együttműködési készségük, felelősségvállalásuk magukért és másokért. Örömteli 

pillanatokkal gazdagodtak az élményszerű tanulás által. 

 


