
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
 

Tematikus napközi/bentlakásos program megnevezése: Játsszunk együtt! avagy mozgásos 

együttműködő játék 

Helyszín: Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és AMI 

4087 Hajdúdorog, Tokaji út 5. 

Időpont: 2021. június 28. – július 2. 

Témamodul: Közlekedés, KRESZ, sport és egészségre nevelés 

Táborvezető: Mudráné Szilágyi Ilona 

Tanulók évfolyama: 2. évfolyam 

 

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: 

 

Szerezzenek tapasztalati tudást az élővilágról, a természeti környezetükről. Szerezzenek 

ismereteket a gyalogos közlekedés szabályairól. Ismerjék meg jobban társaikat és önmagukat. 

 

Nevelési célok:  

 

Fejlődjön együttműködési készségük, egymásra figyelésük. Tudjanak párban és csapatban 

együtt játszani. Életkoruknak megfelelően képesek legyenek végighallgatni egymást, kifejezni 

magukat, a sikert, kudarcot megfelelően kezelni. Tartsák fontosnak a szabálykövető 

magatartást. Erősödjön a csoportkohézió. Erősödjön egészséges önértékelésük, önbizalmuk. 

Fejlődjön mozgási, motorikus és téri tájékozódási képességük, testérzékelésük. 

 

Várható eredmények 

Ismeret 

Jobban megismerik közösségüket, önmagukat és társaikat. A kirándulás során megismerik a 

körülöttük lévő élővilágot. 

Megismerkednek az olimpia fogalmával, alapvető közlekedési ismeretekre tesznek szert. 

Új játékokat ismernek meg, tapasztalatot szereznek a csoportmunkáról, együttműködésről és a 

versengésről is. 

 

Készség 



Fejlődik mozgásos és motoros képességük, téri tájékozódási képességük, testérzékelésük. 

Fejlődik nyelvi képességük, figyelmük, kreativitásuk és képzelő  erejük. Erősödik 

együttműködési képességük, ritmusérzékük. 

 

Attitűd 

Pozitív hozzáállás alakul ki a sport, a mozgás, a csapatjátékok és a közös tánc iránt. 

Fokozódik egymás iránti figyelmük, érzékenységük és nyitottságuk. Szabálykövető 

magatartást tanúsítanak. 

A győzelmet, vereséget életkoruknak megfelelően, helyesen kezelik. 

 

 

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. 

A PROGRAMSABLON RÉSZLETES TARTALMI LEÍRÁSA 

A gyerekek nyolc éves korukban már elmélyült figyelmet tanúsítanak a körülöttük történő 

dolgok iránt. A kíváncsiság számukra a tudás kapuja. Ez az időszak alapvetően azt szolgálja, 

hogy az előző évben szerzett új képességeket begyakoroljuk és tovább fejlesszük. Ennek a 

korosztálynak még közvetlen irányításra van szüksége, amely egyrészt a pedagógusok 

következetességén, másrészt képzelő erején alapul. 

A hét elején játékos formában ismerkednek meg környezetükkel és társaikkal. Megkezdik 



saját "Nagy játékoskönyvüket", illetve közösen kitalálnak egy tábortáncot, amit a hét minden 

napján gyakorolnak majd. A hét során páros, majd kiscsoportos és nagycsoportos játékokat is 

játszanak (futójátékok, pontszerző játékok). Megismerkednek alapvető közlekedési, 

balesetmegelőzési ismeretekkel, szabályokkal, illetve a kiránduláshoz szükséges tárgyakkal. 

A kimozdulás keretében a helyi lehetőségek függvényében megtesznek egy rövidebb 

kirándulótávot, meglátogatnak egy erdei tornapályát vagy egy tanösvényt. A kirándulás során 

játékos formában megismerkednek környezetük élővilágával. A hét végén részt vesznek a 

"Furi olimpián", mely egy nagymozgásos, ügyességi verseny. A játékok, versenyek után az 

eredmények kihirdetése következik. 

Heti programterv 

 

 

Programok leírása: 

2021. június 28. 

Labdás ismerkedés 

A játékosok körben álltak. A kezdő játékos elmondta a saját nevét, majd eldobta a labdát 

tetszőlegesen valakinek. Aki elkapta, elmondja a saját nevét, majd tovább dobta a labdát. 

Mivel ez nem volt nagy kihívás, tulajdonságokat mondtak önmagukról és azt kellett 

megismételni a társuknak. Kipróbáltuk egy ebben a tanévben tanult vers elmondásával is. 

Nagyon kellett koncentrálniuk, hogy a verset pontosan tudják elmondani. 

 



  
 

Pókhálós névjáték 

Folytattuk a versmondást. Nehezítettük a fonal gombolyag átadásával. Majd a gombolyagot 

vissza is fejtettük. Fejlődött figyelmük, együttműködési képességük. 

 

 

Exatlon 2021-Játék a spotpályán 

Egyénileg, párban és csoportban is tudtak együttműködni. Képesek voltak feldolgozni a 

kudarcot és a sikert egyaránt. 

 

2021. június 29. 

Forgószél fúj arra, aki…. 

Olyan szituációt teremtettünk, amely a tanulók képzelő erejét megmozgatta, miközben 

fejlődött figyelmük, helyzetfelismerésük. Különféle döntéseket kellett meghozniuk, ami nem 

mindig volt egyszerű a gyerekek számára. 

Vakvezető labdás játék 



Már jobban ismerik egymást a gyerekek, bizalommal voltak egymás iránt. Önmagukat 

rábízták társukra. A szerepek a csapatokon belül cserélődtek, így megtapasztalták ki miben 

sikeres. 

E játék során fejlődött mozgáskoordinációjuk, empátiájuk. Jó volt látni, ahogy 

együttműködtek egymással. 

 

 

 

Számháború 

A számháború egy szabadtéri stratégiai csapatjáték. A számháborúban két csapat "harcolt" 

egymás ellen. A csapatok tagjai a homlokukon 4 számjegyből álló számot viseltek. Felírtuk a 

tenyerükbe a számokat, hogy el ne feledjék. Úgy lehetett az ellenfél játékosát legyőzni, ha 

hangosan elkiabálta a fején (homlokán) látható számokat. Ha valaki meghallotta, hogy az ő 

számát leolvasták, kiesett a játékból. Levette a számot a fejéről és egy megbeszélt 

gyülekezőhelyre ment. 

A csapaton belüli együttműködés fejlődött. Problémamegoldás: hová bújjak el, hogyan 

védjem meg a zászlót, mit tegyek, ha leolvastak, mivel segíthetek társaimnak. 

 

2021. június 30. 

Íjászat. Ezen a napon városunk hagyomány őrző egyesületével ismerkedtünk meg. 

Hagyományok, főbb tevékenységek, programok bemutatása által motiváltuk a táborozókat az 



íjászatra. A bemutatót követően ők maguk is kipróbálták az íjászatot.

  

 

Nemzetesdi (országkidobós) 

Játék előtt tisztáztuk a szabályokat. Minden játékos választott magának egy országnevet, amit 

a játékvezető/hívó vetett. A játéktér közepére letettük a labdát, és köré álltak a gyerekek 1-2 

méter távolságra. A hívó mondott egy országnevet. A hívott ország játékosa felkapta a labdát 

és megpróbált valakit a menekülők közül kidobni. Ha eltalált valakit, az az ország kiesett. Ha 

nem, akkor ő a kieső. A dobás után a labdát újra középre tettük, és új kör következett. Az 

utolsóként bennmaradt ország játékosa lett a nyertes. Kipróbáltuk a floorball játékot is. 

Nagyon nehezen ment a labda passzolása az ütőkkel. Az a csapat győzött, akik jobban együtt 

tudtak működni. 

 

 

 



 

2021. július 1. 

Kirándulás Hortobágyra 

A kimozdulásos napunkon a Hortobágyi Nemzeti Parkba látogattunk el. Célunk, hogy 

fejlődjön a tanulók térbeli tájékozódóképessége, probléma megoldó képességük, 

kommunikációs és együttműködő készségük, önbizalmuk. A közlekedési eszközt 

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

előtt tisztáztuk. Segítőkész viselkedést tanúsítottak, erősödött a csoportkohézió. Fejlődtek 

felelősségvállalásban, szabálytudatuk erősödött. 

 

 

2021. július 2. 

Ugrálóvár, mászófal 

Az utolsó napon is izgalmas feladatok vártak a gyerekekre. Reggeli után kerékpáros 

akadálypályát állítottunk fel a díszudvaron.  Felállításra került a mászófal. Biztonságos 

körülmények között ki is próbálták. A két ugrálóvár nagy sikert aratott. A közös 

élményszerzés, együtt mozgás nagyon tetszett a gyerekeknek. A mókás játékokban, egyéni 

erőpróbákban mindenki örömét lelte, miközben elkerültük a veszélyhelyzeteket. Figyeltek 

egymásra és önmagukra. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furi olimpia a strandon 

Az olimpiát megelőzően a versenyszámok előtt bemelegítést végeztünk. Megtudták a 

gyerekek, hogy a balesetek, húzódások kivédése érdekében fontos az izmok bemelegítése. Az 

olimpia helyszínének bejárásával kezdtünk, megismerkedtünk a feladatokkal, eszközökkel. 

Majd részt vettünk az olimpián. Jutalomként mindenki örömmel megmártózott a medencében. 



A játékok, versenyek után az eredmények ünnepélyes kihirdetése következett. A tábor során 

készített fotókat tekintettük meg. Értékelések hangzottak el a diákok és táborvezetők részéről. 

Tapasztalatok, összegzés: 

Tanulóink fejlődtek önmaguk és érzéseik kifejezésében. Eleinte ez nehezen ment nekik. 

Fejlődtek kommunikációs és előadói képességeik. Erősödött a csoportösszetartozás érzése. 

Elfogadóbbakká váltak, aktívabban vettek részt a közös tevékenységekben. 

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

tapasztalatok tovább formálták őket. 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. 


