
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

Tematikus napközis program megnevezése: Közlekedés, KRESZ, 

Sport és egészségre nevelés napközis tábor 

Helyszín: Hajdúdorog, Hajdúnánás, Poroszló  

Időpont: 2021.június 21-25. 

Témamodul: Mozdulj ki! - avagy lakókörnyezetünk megismerése mozgás 

által 

Táborvezető: Zsadányi Csabáné 

Tanulók évfolyama: 4. évfolyam 

A programhét során a gyerekek „belülről kifelé haladva” felfedezik, 

megismerik szűkebb-tágabb környezetüket. A hét folyamán egyénileg, 

párban, csapatban játszható mozgásos, ügyességi és kooperatív, 

közösségfejlesztő feladatok váltják egymást. 

Fejlesztendő kompetenciák, célok, várható eredmények: 

- Kommunikációs kompetenciák 

- Személyes és társas kompetenciák 

- A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

- Társadalmi részvétel és felelősségvállalás kompetenciái 

 

A programsablon célja (tanulási- és nevelési célok) 

Tanulási célok 

Ismerjék meg szűkebb, tágabb lakóhelyüket mozgásos, játékos feladatok 

által. Fejlődjön mozgáskoordinációjuk, edzettségi szintjük, 

állóképességük, térérzékelésük és tájékozódó képességük. Szerezzenek 

gyakorlati tapasztalatokat az együttműködésről. Fejlődjön fantáziájuk, 

kézügyességük. Ismerjék meg jobban társaikat és önmagukat. Bővüljenek 

a balesetmegelőzéssel és elsősegéllyel kapcsolatos ismereteik. 

 

Nevelési célok 

Tudjanak a játékszabályokat betartva, közösen együtt játszani, 

feladatokat megoldani. Fejlődjenek sportszerűségben, legyen igényük a 

rendszeres testmozgásra. Fejlődjön kreativitásuk, megfigyelőképességük, 

erősödjön a csoportkohézió. Másokkal szemben legyenek elfogadók, 

tudjanak csoportban együtt dolgozni és másokat végighallgatni. Fejlődjön 



önértékelésük, önbecsülésük. Vészhelyzetekben életkoruknak megfelelően 

felelősségteljesen viselkedjenek. 

A hét várható eredménye (ismeret, készség, attitűd) 

Ismeret 

Megismerik szűkebb és tágabb környezetüket. Balesetmegelőzéssel és 

elsősegéllyel kapcsolatos ismereteik bővülnek. Megismerik közösségüket, 

önmagukat és társaikat. A kirándulás során megfigyelhetik a körülöttük 

lévő élővilágot. Új játékokat ismernek meg, tapasztalatot szereznek a 

csoportmunkáról, együttműködésről. 

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. 

 

Készség 

Fejlődik térbeli tájékozódási képességük, testérzékelésük, 

mozgáskoordinációjuk, erőnlétük. Képesek hosszabb-rövidebb ideig tartó 

koncentrációra. Fejlődik a gyerekek fantáziája, kreativitása. Képesek 

együttműködésre, egymás meghallgatására, fejlődik kommunikációs 

képességük. Fejlődnek szociális készségeik, szükség esetén képesek 

életkoruknak megfelelően segítséget nyújtani. 



Attitűd 

Társaik felé érdeklődéssel és tisztelettel fordulnak. Pozitív hozzáállás 

alakul ki a sport, a mozgás, a csapatjátékok iránt. Szabálykövető 

magatartást tanúsítanak. A legváltozatosabb feladathelyzetekben, 

korosztályuknak megfelelő szintű kreativitással képesek különböző 

játékokban aktívan részt venni. A győzelmet, vereséget életkoruknak 

megfelelően, helyesen kezelik. 

 

Heti terv:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programok leírása: 

20121. 06. 21. - Hétfő 

Tábornyitás: 

A heti program ismertetése, tábori eszközök kiosztása. Délelőtt játékos 

formában ismerkedtek a gyerekek a környezetükkel és a társaikkal. A 

Karmester játék során jobban megismerték egymást. Délután a páros, 

mozgásos játékok mellett megismerkedtek az alapvető  

balesetmegelőzéshez és elsősegélynyújtáshoz kapcsolódó szabályokkal, 

ismeretekkel. A számháború alatt fokozódott egymás iránti figyelmük, 

nyitottságuk, erősödött a csoportkohézió. 

 

 

 



 

2021.06.22. -Kedd 

Délelőtt átkerékpároztunk a hajdúnánási gokart pályára, ahol mindenki 

elsajátíthatta a gokartozással kapcsolatos elméleti és gyakorlati 

ismereteket. Eljuthattak a szabályos elindulás-megállás gyakorlásától 

egészen a versenytempó felépítéséig. Délután furi-olimpiát rendeztünk a 

strand területén, utána pedig lubickoltunk a medencében.



 

 



 

 

  



2021.06.23. – Szerda 

A Hajdúdorogi Hagyományőrző Íjász Egyesület tagjai megismertették a 

gyerekeket az íjászat történeti hagyományaival, eszközeivel. Mindenki ki 

is próbálta az íjászkodást. Délután kerékpárral mentünk egy közeli 

tanyára, ahol a másnapi kirándulásra hangolódtunk különböző csapatépítő 

játékok segítségével. 

 

 

 

 



2021.06.24.- Csütörtök 

Tanulmányi kirándulás Poroszlóra a Tisza-tavi Ökocentrumba  

Az Ökocentrum sokoldalúan, élményszerűen mutatja be hazánk második 

legnagyobb tavának élővilágát. Az édesvízi akváriumrendszerben őshonos 

halfajtákat figyelhettünk meg. Majd csónakba ülve testközelből is 

felfedeztük a 3D-s moziban látottakat. 

 

 

 

 

 



2021.06.25.- Péntek 

Péntek délelőtt az iskola udvarán rendeztük meg a Kincskeresést, 

amelynek egyik állomása a hatalmas ugrálóvár volt. A finom ebéd 

elfogyasztása után a nagy melegre való tekintettel a délutánt a helyi 

strandon töltöttük, ahol a kincskeresést a Rókavadászattal fejeztük be. A 

játékok, versenyek után az eredmények ünnepélyes kihirdetése 

következett. 

 



 



 

 

Tapasztalatok, összegzés: 

A hét eredményeként a legtöbb gyerekben pozitív attitűd alakult ki a 

sport, a mozgás, és a csapatjátékok iránt. Fejlődött térbeli tájékozódási 

képességük, mozgáskoordinációjuk, erőnlétük. Erősödött a közösséghez 

tartozás érzése, fejlődtek a szociális, empatikus készségeik, mélyültek a 

társas kapcsolatok. 

 


