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5. Állomás 

 

Sport-mozgás 

 

Kalandozás a Körös körül 
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KALANDOZÁS KÖRÖS KÖRÜL 

Mottó: 

 „Ragadj evezőlapátot, így találsz igaz barátot!  

Hollári, hollári hó! Sodor a Körös folyó!” 

Indító szöveg: 

Körös körül Körös. 

Békés megye Magyarország Dél-keleti részén, az Alföldön helyezkedik el. Legnagyobb 

népességű városa Békéscsaba, amely a megye székhelye. További nagyobb városai Békés, 

Gyula, Szarvas. Természetes vizei a Körösök és a folyókat átövező holtágak melyek vize 

tiszta és halállományuk gazdag. Gyertek velünk, kalandozzunk együtt a Körös körül! A Fehér 

körösön haladva (mocsárjárás) Gyulára érkezünk, ahol csobbanhatunk egyet a gyulai várfürdő 

medencéjében (karikába szökdelés). A Kettős Körösön hajózva (szlalom a bóják között) 

Szanazugba érünk. Természeti adottságainál fogva kiválóan alkalmas pihenésre, fürdőzésre, 

horgászatra. Még mindig a Kettős körösön utazunk. Békésen megkóstolhatjuk a békési 

szilvalekvárt, amely hagyományos módon cukor és adalékanyag hozzáadása nélkül készül, 

akárcsak dédanyáink idejében.  A Hármas Körösön Szarvasra jutunk (padon átkelés). 

Szarvason horgászunk és (horgászat) a Katalin sétahajón gyönyörködünk a táj szépségében. 

(gördeszkán haladás). Békéscsabán érdemes ellátogatni a kolbászfesztiválra, ami 

Magyarország legnagyobb és legnépszerűbb gasztronómiai rendezvénye. Az igazi csabai 

kolbász híres hungarikum.  Sétálunk az élővíz- csatorna partján, (egyensúlyozó járás, célba 

dobás) melyet a csabaiak egyszerűen csak Körösnek neveznek, mivel jelentős része, az 

egykori Fehér körös holtágában halad. 
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1. feladat: 

„Mocsárjárás” egy kicsit másképp: 
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2. Feladat: 

Szökdelés páros lábbal karikába 
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1. feladat: 
Szlalom 
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2. feladat:  
Padon áthaladás  
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3. feladat: 
Horgászat 
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4. feladat: 
Gördeszkán haladás 
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5. feladat: 
Egyensúlyozó járás 
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6. feladat: 
Célba dobás 
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Mellék feladat: 

Kapura rúgás 
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Mellékletek: 

A játék leírása. 

Az öt versenyző az állomásra érve, versenyen kívül elmondja a következő csatakiáltást: 

„Ragadj evezőlapátot, így találsz igaz barátot! Hollári, hollári hó! Sodor a Körös folyó!”  

Az első versenyző a rajtvonal előtt helyezkedik el. A verseny sípszóra indul. 

A jobb lábával, az 1-es számmal megjelölt kartonra lép és váltott lábbal a számozásnak 

megfelelően végighalad. Csak a számozott mezőre léphet. A végén átlépi a mocsár végét jelző 

határoló vonalat. 

A közvetlen egymás mellé helyezett öt karikán páros lábú szökdeléssel végighalad. (Ha nem 

szabályos a páros lábú szökdelés nem jár pontlevonás érte) Az utolsó karikába érve, a karikát 

két kézzel felemeli derék magasságig.   A karikát fogva, balról kerülve a bóják között 

szlalomozva végigmegy.  Az utolsó bója előtt az „x” jelre áll és a karikát leteszi. Kilép a 

karikából. 

A 4 méteres tornapadon térdelőtámaszban áthalad. 

A karika elé lép.  Nincs a távolság meghatározva, ahogy a versenyzőnek megfelel. Kiveszi a 

bójából a horgászbotot, egy halat kihorgászik, és a vödörbe teszi. A halat kézzel nem foghatja 

meg, a horgászbotról kell, hogy a vödörbe essen. Amennyiben a hal a vödörbe esés előtt 

leesik a botról, vissza kell tenni a karikába és újra kell próbálkozni. Ezután a botot visszateszi 

a bójába. A bóját balról kerülve tovább megy. 

 Rátérdel a gördeszkára és a két kezével lökve átgurul a három méter hosszú, nyolcvan cm 

széles sávon. A végén a gördeszka eleje menjen át a pálya végét jelző vonalon. Nem kell az 

egész gördeszkának átmenni csak az elejének. Ezután leszáll a gördeszkáról és visszateszi a 

pályára, amin áthaladt. A felkészülésnél és a versenyen a pedagógus, illetve a segítő fogja a 

gördeszkát visszahelyezni úgy, hogy a gördeszka eleje közvetlen a feladat elejét jelző kék 

vonalnál legyen. 

A gerenda mellett levő karikából, jobb vagy bal kézzel egy babzsákot felvesz és a kezében 

tartva a gerendán egyensúlyozó járásban végigmegy. 

 Lelép és a kijelölt helyről jobb vagy bal kézzel, tetszőleges dobással a felfordított zsámolyba 

dob. 

Indulás vissza a rajtvonalhoz és kézfogással indítja a következő versenyzőt.                                               
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Eszközök 

 

1 db zsámoly 

10 db 30x30cm világoskék kartonpapír (5db kartonpapírra 1-5-ig számok vannak írva) 

7 db 65 cm karika 

6 db bója 

1 db 4 m-es tornapad 

1 db horgászbot (farúdra vállfa akasztója befúrva. A bot hossza, 95 cm) 

5 db furnérlemezből készített hal, közepén kampóval (20,5 cm hosszú sablon mellékelve) 

1 db műanyag vödör (16 l-es) 

1 db gördeszka 

5 db babzsák 

1 db gerenda (3,5 m hosszú, 10cm széles, 30 cm magas) 

1-1 db szigetelő szalag: kék, fehér. 

1 db széles átlátszó cellux ragasztó (5 cm széles) 

1 db vastag fekete alkoholos filc 

1 db kispályás focikapu (120 cm széles, 80 cm magas) 

1 db gumilabda átlagos méretű 
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Összesítő táblázat: 

1. feladat: Mocsárjárás 

 

A feladat pontos elvégzése esetén tanulónként 5 pont 

Ha nem számozott négyzetre lép -1 pont 

Ha nem sorrendben lép -1 pont 

Ha lelép a négyzetről -1 pont 

Összesen: 5x5 pont 25 pont 

 

2. feladat: Szökdelés páros lábbal 

 

A feladat pontos elvégzése esetén tanulónként 5 pont 

Ha rálép a karikára vagy kilép a karikából -1 pont 

Ha nem emeli fel az utolsó karikát -1 pont 

Összesen: 5x5 pont 25 pont 

 

3. feladat: Szlalom 

 

A feladat pontos elvégzése esetén tanulónként 5 pont 

Ha nem balról kerüli a bóját -1 pont 

Ha nem szlalomba megy -1 pont 

Ha nem teszi le a karikát -1 pont 

Összesen: 5x5 pont 25 pont 

 

4. feladat: Padon átjutás 

 

A feladat pontos elvégzése esetén tanulónként 5 pont 

Ha nem térdelőtámaszban megy -1 pont 

Ha leesik a padról -1 pont 

Összesen: 5x5 pont 25 pont 

 

5. feladat: Horgászat 

 

A feladat pontos elvégzése esetén tanulónként 5 pont 

Ha kézzel veszi le a botról a halat -1 pont 

Ha nem teszi vissza a botot a bójába -1 pont 

Ha nem balról kerüli a bóját -1 pont 

Összesen: 5x5 25 pont 
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6. feladat: Gördeszkán haladás 

 

A feladat pontos elvégzése esetén tanulónként 5 pont 

Ha nem térdepel a gördeszkán -1 pont 

Ha kimegy a pályáról -1 pont 

Ha nem halad át a pálya végét jelző vonalon -1 pont 

Ha nem teszi vissza a pályára a gördeszkát -1 pont 

Összesen: 5x5 25 pont 

 

7. feladat: Egyensúlyozó járás 

 

A feladat pontos elvégzése esetén tanulónként 5 pont 

Ha nem vesz ki babzsákot -1 pont 

Ha kiejti a kezéből a babzsákot -1 pont 

Ha lelép a gerendáról (akkor is 1 pont levonás, ha többször 

lelép) 

-1 pont 

Összesen: 5x5  25 pont 

 

8. feladat: Célba dobás 

 

A feladat pontos elvégzése esetén tanulónként 5 pont 

Ha nem a vonal elé áll -1 pont 

Ha nem egy kézzel dobja -1 pont 

Ha nem talál bele  -1 pont 

Ha nem fog kezet a csapattársával -1 pont 

Összesen: 5x5 25 pont 

 

Elérhető maximális pontszám: 

1. feladat: Mocsárjárás 25 pont 

2. feladat: Szökdelés páros lábbal 25 pont 

3. feladat: Szlalom 25 pont 

4. feladat: Padon áthaladás 25 pont 

5. feladat: Horgászat 25 pont 

6. feladat: Gördeszkán haladás 25 pont 

7. feladat: Egyensúlyozó járás 25 pont 

8. feladat: Célba dobás 25 pont 

Összesen: 200 pont 

 

Kapura rúgás. 

A kaputól 4 m-re történik. 

Minden találat egy pontot ér. 

Egy tanuló háromszor próbálkozhat. 
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Átlagszámítás:   Elért pontszám/versenyzők száma + kapura rúgásnál szerezhető 

pont 

200:5=40+15=55 pont 

 

A csapatoknak 30 perc áll a rendelkezésükre. A felhasznált időt mérjük, de pontazonosság 

esetén vesszük csak figyelembe. 

A Sportban elérhető összes pontszám: a játékos váltóversenyen szerzett pontok, plusz a 

kapura rúgás alkalmával szerzett pontok összege. 

40+15= 55 pont  

A kapura rúgásnál minden versenyző háromszor próbálkozhat. Minden találat egy pontot ér. 
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A pálya elrendezése 

 

A képeken jól látható, hogy a pálya nem egy termen halad végig. Két egymás mellett levő 

termet kellett egybe nyitni, hogy a feladatok elférjenek és még a folyosót is igénybe vettük.  A 

versenyre érkező gyerekeknek nem jelentet problémát és ettől függetlenül, nagyon ügyesen 

végigcsinálták a feladatokat. 

 

A rajtvonaltól 30 cm-re van a mocsár eleje. Szélessége 1 m 20 cm. Hossza 2 m 10 cm. Benne 

10 db 30x30 cm nagyságú világoskék kartonlapok. Vastag átlátszó cellux ragasztóval 

leragasztva. 5 db-ra 1-5-ig fekete alkoholos filccel nagyobb méretű számok vannak írva. A 

lapok elhelyezése a következő: A mocsarat jelző hosszanti vonaltól a lapok mindkét oldalon 

20 cm- re vannak. A mocsár elejét és végét jelző vonaltól és a közöttük levő távolság 10 cm. 

Az első karika a mocsár végétől 1 m 50 cm-re van lerakva. A karikák közvetlen egymás után 

vannak elhelyezve. Az ötödik karikától az első bója 1m 50 cm-re van. A bóják közt a távolság 

80 cm. Az utolsó bójától 60 cm –re van egy x jel leragasztva, fehér szigetelő szalaggal. A 

lerakott karika szélétől 1 m –re van a tornapad.  A padtól 1 m 50cm-re van a karika benne a 

halakkal. A karika jobb oldalától 40 cm-re van a bója, benne a horgászbot. Bal oldalától 40 

cm-re van a vödör. A karikától 1 m 40cm-re kezdődik a 3 m hosszú 80 cm széles gördeszkás 

feladat. Amely kék szigetelő szalaggal van jelölve. Ettől 1 m 20 cm-re van, egy karika benne 

5 db babzsákkal a karikától 50 cm-re van a gerenda. A gerenda végétől 1 m 50 cm-re van egy 

zsámoly felfordítva. A zsámoly előtt 1 m- re van a célba dobás helye jelezve, fehér szigetelő 

szalaggal.  

A terem közepén lesz felállítva a kispályás focikapu. Méretei: 120 cm széles, 80 cm magas, 

56 cm mély. A kaputól 4 m-re fehér szigetelő szalaggal jelöljük a kapura rúgás helyét. 

 

Összeállította: Krizsán Csabáné gyógypedagógus 

A feladatokkal kapcsolatban érdeklődni lehet: Krizsán Csabáné 

Tel: 30/70 517- 7901   

E-mail: krizsaneva1@gmail.com 

Intézmény: Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó  

5600 Békéscsaba, Vandháti út 3.  

Telefon: 06-66-328-064 
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Egyéb mellékletek: 
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A mocsár alaprajza 
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Furnérlemezből készült hal sablonja 


