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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: Nagy Imre Pálné  

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 elmélyültebb 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. 

Az eszközök átvétele és dokumentumok aláírása után megreggeliztünk. Ezt követően az 

iskola udvarán és a játszótéren szabadon játszhattak a táborozók. Ismerkedési feladatok 

övetkeztek. 

 Labdás ismerkedés 

A) A játékosok körben állnak. A kezdő játékos elmondja a saját nevét, majd eldobja a labdát 

tetszőlegesen 



valakinek. Aki elkapja, elmondja a saját nevét, majd tovább dobja a labdát. Ha ez már 

jól megy, akkor mindenki annak a nevét mondja, akinek dobja a labdát. 

 

B) A játékosok körben állnak. A kezdőjátékos beáll a kör közepére és feldobja a labdát a 

kör közepén, miközben mond egy tetszőleges nevet a csoportból.  

 

  

 

  

Pókháló névjáték Eszközök: egy fonalgombolyag jó erős fonallal (kooperációs gyakorlatként 

történő alkalmazásánál stopperóra) A csoport tagjai körben ülnek. Az első gyerek megfogja 

egy pamutgombolyag kezdő szálát, megmondja a nevét, és a gombolyagot átdobja az egyik 

társának. Ő is megmondja a nevét és tovább dobja a gombolyagot, és így megy tovább, amíg 

ilyen módon valamennyi tanuló részese a hálónak. A hálót aztán le kell fejteni olyan módon, 

hogy fordított sorrendben dobja vissza mindenki a gombolyagot annak a társának, akitől 

eredetileg kapta. A visszadobásnál mindig meg kell nevezni a fogadót.  

Megjegyzés: A játék játszható nevek mondása nélkül is. Fontos, hogy a gombolyagot mindig 

a fonal fölött dobják. A játék ügyességet és figyelmet érdemel, fegyelmezettséget feltételez.  

Az ebéd elfogyasztása után kerékpárral indultunk a városi sportpályára, ahol Exatlon 

2021programon vettünk részt. A kerékpáros közlekedés szabályait betartva, balesetmentesen 

kiértünk a megépített pályára. Kerékpár lassúsági verseny mellett újszerű sor- és 

váltóversenyekben bizonyíthattak a táborozók. Kötélhúzó versennyel zártuk a programot. 

 

 



 

 

  

 

2021. június 29. 

Forgó szél fúj arra, aki…….. Csapatépítő játék.  

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. Probléma megoldás: hová bújjak el, hogyan 

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

A játékot strandolás követte, a nap további részében fürdőztünk. Medencei játékokkal, mint 

halacskázás, vízilabda, úszóverseny fejeztük be a napot.  

 

 

 



 

 

 

 

 

  

  

2021. június 30. 

Íjászat.  

Reggeli után egy kellemes, érdekes bemutatóra voltunk hivatalosak a Görög Katolikus 

Paróchia udvarára. Városunk hagyományőrző egyesületével ismerkedtünk meg. 

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

íjászatra. Az ősi fegyver bemutatásáról, használatáról tartottak érdekes előadást. A helyi 

íjászkör tagjai érdekes bemutatót tartottak A bemutatót követően ők maguk is íjászkodtak. A 

tanulók be is jelentkeztek az íjász egyesületbe. 

Az ebéd elfogyasztása után iskolánk tornatermében Nemzetesdi játékot játszottunk, illetve 

labdás ügyességi játékokban jeleskedtek a gyerekek. Kipróbáltuk a floorball játékot is. Ez a 

nap is sok ismeretet és élményt nyújtott a táborozóknak. 

 

 



 

  

 

 



 

 

  

 

2021. július 1. Kimozdulás Hortobágyra 

A mai kirándulásunk remekül sikerült. Busszal utaztunk, egy napi hideg élelemmel 

felvértezve. Betekintettünk a Hortobágy madárvilágába kisvasúttal. Az ősi puszta vadvilágát 

pedig a Vadasparkban csodálhattuk meg. Interaktív játékokkal bővítettük ismereteinket a 

Hortobágyi Nemzeti Parkról. Környezettudatos magatartással hozzájárultunk a táj 

védelméhez. Köszönjük a tankerület programszervezését, amely mindannyiunk 

megelégedésére szolgált. Természetesen ma sem maradtunk játék és fagyi nélkül. 

 

 



 

 

  

 

 

 



 

  

2021. július 2. 

 

Ugrálóvár, mászófal 

Az utolsó napon is izgalmas feladatok vártak a gyerekekre. Közös élményszerzés, együtt 

mozgás, versengés. A  mókás játékokban, egyéni erőpróbákban mindenki örömét lelte, 

miközben elkerültük a veszélyhelyzeteket. Figyeltek egymásra és önmagukra. 

A reggeli után kerékpáros akadálypályát állítottunk fel az udvaron, ahol a gyerekek 

kipróbálhatták kerékpározási képességeiket. Ez alatt az idő alatt külsős munkatársaink 

felállították a falmászó eszközöket és az ugráló várat. A táborozók biztonságos körülmények 

között próbálhatták ki a falmászást. Természetesen a két ugrálóvár osztatlan sikert aratott a 

vállalkozó szellemű gyerekek körében. 

Az ebédet követően szó volt a sportsérülések megelőzéséről és kezeléséről. Ezt követően 

gyógytornász segítségével melegítettünk be a Furi olimpiára. 

Furi olimpia a strandon 

Az olimpiánkat  strandon tartottuk meg. Az olimpia helyszínének bejárásával kezdtünk, 

megismerkedtünk a feladatokkal, eszközökkel. Majd részt vettünk az olimpián. 

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: 

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. 

 

 

 

 

  

 

  

 


