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A pedagógus neve: Nagy Ivánné 

Műveltségi terület: Testnevelés és sport 

Tantárgy: Testnevelés 

Osztály: 1. c 

Az óra témája: Természetes mozgásformák 

Az óra cél- és feladatrendszere: A TSMT II. módszer, körfeladat típusú feladatsorával akadálypályán az 

elemi mozgások gyakorlása, szerialitás, mozgásemlékezet fejlesztése, alkalmazkodási képesség fejlesztése, a 

játékok során az egymásra figyelés fejlesztése. 

Az óra didaktikai feladatai: Pozitív értékeléssel a gyerekek motiválása, folyamatos egyéni korrekció, az 

érintés elfogadásával, egymásra figyeléssel érzelmi nevelés. Testtudat fejlesztése, az elemi mozgások 

segítségével az idegrendszer érésének elősegítése, mely pozitívan hat a tanulási képességekre 

Felhasznált források: Lakatos Katalin: Szenzomotoros szemléletű vizsgálatok Az állapot és mozgásvizsgáló 

teszt (2000.) 

 

 

 

Az Őszi Pedagógiai Napok témájával kapcsolatban az órán kiemelt feladat az érzelmi, értelmi 

nevelés és az értékelés kapcsolatának bemutatása. 

 

Fontosnak tartom, hogy a gyerekek az iskolában jól érezzék magukat, sok pozitív élményt kapjanak, a 

tanulás játék (is) legyen. Az idegrendszer, és a tanulási képességek fejlesztésére gyermekkorban a 

legalkalmasabb a mozgás, mely egyben örömforrás is. A változatos eszközök, mozgásformák, a 

mozgalmasság még a leglustább kisgyermeket is mozgásra sarkallja, magával ragadja. A páros feladatok az 

együttműködésre, alkalmazkodásra is megtanítanak. 

A mozgások helyes kivitelezése nagyon fontos, ezért állandó kontroll, visszajelzés szükséges a gyerekek 

részére, de ez egyben lehetőség is a pozitív visszajelzésre, a gyerekek megdicsérésére, biztatására. 
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Időkeret Az óra menete 

Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzések 
Módszerek 

Tanulói 

munkaformák 
Eszközök 

2 perc Sorakozó, köszönés, az óra 

várható menetének 

ismertetése. 

Tanítói közlés, 

motiváció. 

  A terem 

berendezése 

előzetesen 

megtörtént. 

 5 perc Bemelegítő, kedvcsináló 

játék:  

Szoboralakítás 

Az eszközök mellett 

fennmaradó szabad 

területen szaladgálás, 

sípszóra tetszőleges, majd 

a tanító által kért statikus 

testhelyzet felvétele, 

megtartása. 

Tanítói közlés, 

motiváció. 

Frontálisan irányított 

egyéni feladatvégzés. 

 A balesetveszélyre 

fel kell hívni a 

tanulók figyelmét. 

5 perc A feladat ismertetése, 

tanulók általi bemutatása. 

Minden „helyszínen” 

(eszköznél) 1-1tanuló 

elhelyezkedik, majd 

egymás után tanítói 

magyarázatra bemutatják 

az adott feladatot. 

Közlés, 

bemutatás. 

Frontálisan irányított 

egyéni feladatvégzés. 

padok, 

zsámolyok, 

ferde padok, 

lejtő, 

szőnyegek, 

alagút, bóják, 

gátak, 

bordásfal, 

babzsák, 

labda, kötél, 

„elefánt láb”, 

gördeszka 

Ahány tanuló, 

annyi eszköz, 

feladat szükséges. 

25-30 

perc 

A körfeladat elvégzése 2-

szer egyik irányba, majd 2-

szer visszafelé. (ha az idő 

engedi, 3-x ismételjük) 

Folyamatos 

ellenőrzés, a 

mozgások 

korrekciója, 

motiválás. 

Egyéni feladatvégzés. u.a mászások, 

kúszások, ugrások, 

át- és fellépés, 

célba dobás, 

görgetés, utánzó 

járások, gurulások  

3-7 perc Befejező játék: 

Változzatok állattá! 

Állatok mozgásának, 

hangjának utánzása, az 

eszközök óvatos 

kerülésével. 

Közlés Egyéni feladatvégzés, 

egymásra figyelés, 

mozgásutánzás. 

  

1 perc Sorakozó. 

Az óra összefogó, általános 

értékelése. 

Köszönés. 

Értékelés   Az óra során 

folyamatos 

ellenőrzés, egyéni 

értékelés, 

megerősítés, 

korrekció zajlik, 

ezért óra végén 

csak rövid általános 

értékelést tartok 

szükségesnek. 

 

 

 

 



 

 

Helyszínek – eszközök – feladatok: 

 

 

 

alagút – átbújás 

szőnyeg – gurulás a test hosszanti tengelye körül, gurulóátfordulás előre 

gördeszka – páros kézzel tolás sarokülésben, váltott lábbal tolás ülésben 

lejtő – felfutás, lecsúszás ülve 

ferde pad – lecsúszás hason 

vastag kötél – végig sétál rajta 

bordásfal – felmászás, átkapaszkodás 

nagy tornapad – mászás előre, hátra 

bóják – szlalom futás 

gátak – átlépés 

„elefántláb” – séta 

zsámolyok, babzsákok – célba dobás 

kis pad,  labda – labda görgetése 

fennmaradó szabad terület – pókjárás, nyuszi ugrás, egy lábon szökdelés 

zsámolyok –„ lépcsőn”  járás 

 

 

 

Körfeladat tervezésénél érdemes az osztály/csoport létszámánál eggyel több eszközt, feladatot kitalálni, az 

esetleges „torlódások” elkerülése érdekében. 

Sok előzetes felkészülést és előkészületet igényel, ezért nem naponta alkalmazom, de a gyerekek nagyon 

szeretik, rendkívül változatossá teszik az órákat. A gyerekek hamar bekapcsolódnak a tervezésbe, a pálya 

építésébe, rendrakásba. 


