
MINDENNAPOS TESTMOZGÁS ÉS TESTNEVELÉS 
 
Erőforrásaink: 

A tornaterem 7.45 –18 óra között az iskola tanulóifjúságát szolgálja. Az iskola udvarán 
műfüves és aszfaltos pálya is van, a szabadtéri kosárlabda, kézilabda és futballpályák, futásra, 
görkorcsolyázásra is alkalmasak. Testmozgásra használhatjuk az iskolák udvarát és a 
folyosókat, az aulát is. 
Pedagógiai programunk szerint felmenő rendszerben 1. és 5. évfolyamon beindítjuk a 
sportiskolai képzést: a labdarúgás, atlétika, asztalitenisz, kosár – kézi- és röplabda , aerobik, 
duatlon és hegyikerékpár, sakk sportágak utánpótlás nevelése érdekében. 
Az iskolai diák sportkörnek - a magántanulók kivételével - minden tanuló tagja. 
Szoros és jó a kapcsolat az Érsekvadkerti Utánpótlás Football Clubbal, amelynek 
intézményünk közel 50 tanulója már tagja. 
A mindennapos testedzést végző testnevelő tanárok munkáját segíteni fogják a távolabbi 
jövőben mozgásfejlesztő tanúsítvánnyal rendelkező tanítók, akik 3-6 fős csoportokban egyéni 
fejlesztési terv alapján speciális mozgásfejlesztő eszközökkel végeznek alapozó terápiát, 
javítják a gyermekek mozgáskoordinációját. A napközis csoportvezetők is végeznek játékos 
mozgásfejlesztést. 

Az iskolánkban a mindennapos testmozgás megszervezését a Köznevelési törvény 27.§ 
szerint végezzük. 

Cél: tanulóink életében központi helyet foglaljon el a mozgás, felnőtt életükben is érezzék 
ennek szükségességét. Szeressék és műveljék a sport valamelyik ágát. 

Feladat: 
Fontos törekvésünk, hogy valamennyi gyermek esetén megvalósuljon a heti öt óra testedzés. 
A 3. és 4. évfolyamon, azokon a napokon, amelyeken nem volt testnevelés óra, a délutános 
nevelő biztosítja a játékos testmozgást (játék, séta, levegőzés). A tömegsport foglakozások 
szintén biztosítanak sportolási lehetőséget. 
Felső tagozaton a testnevelő tanárok és az osztályfőnökök szorgalmazzák, hogy valamennyi 
tanuló jelentkezzen, és rendszeresen eljárjon legalább egy DSK csoportba, tömegsport 
foglakozásokra. 
A Köznevelési törvény értelmében 2012. szeptember elsejétől az 1. évfolyamon és az 5. 
évfolyamon bevezetésre került a mindennapos testnevelés, amely a következő tanévben már 
az iskola 1-3. és 5-7. évfolyamait érinti. 
A mindennapos testnevelés keretében a tanulóknak heti 5 testnevelés órájuk van, amelyből a 
jövőben első és második évfolyamon heti 1 óra néptánc-népi játék foglalkozáson vehetnek 
részt a tanulók. 
A testnevelés órákon eddig is nagy gondot fordítottunk a szakszerű bemelegítésre, a 
keringésfokozó blokkra, a megfelelő légző rendszeri terhelésre, s a tantervben előírt anyagok 
mellett az órák végén mindig szakítottunk időt az örömteli játékra. Minden testnevelési 
órának része a gimnasztika, benne a légző torna és a tartásjavító torna. 

Tanórán kívüli testnevelés színterei: 

Alsó tagozaton játékos tömegsportot, játszóházat, sportvetélkedőt, labdarúgást terveznek a 
sportcsoportok programjába, népszerűsítik az életmód sportokat, segítik a versenyekre való 
felkészülést. 

Játékos testmozgás alsó tagozaton: 

A tanítók és napközis csoportvezetők az egészséges testtartás, légzés, és keringés érdekében 
naponta igyekeznek megmozgatni csoportjaikat. 



Célunk: a tanórákon szellemi koncentrációban elfáradt gyerekek felfrissítése, fizikai 
aktivitásuk fokozása, az örömteli közös játék biztosítása. A csoportkohézió nő az együtt 
végzett mozgás révén. A tanulók együttműködése, együttdolgozása fejlődik a tanórán kívül 
végzett tevékenységben is. A különböző mozgáskészségű és aktivitású gyerekek segítik, 
motiválják egymást a foglalkozás során, mellyel toleranciájuk is nő. 

Működő csoportok: 

Tömegsport 
Játszóház: labdás ügyességi feladatok. 
Labdarúgás 

Felső tagozaton játékos tömegsportot, játszóházat, sportvetélkedőt, labdarúgást terveznek a 
sportcsoportok programjába, népszerűsítik az életmód sportokat, segítik a versenyekre való 
felkészülést. 

Működő csoportok: 

Tömegsport 
Labdarúgás 
Atlétika 
Aerobik 
Sakk 
Asztalitenisz 

A tömegsport egészség-, és személyiségfejlesztő hatását még tovább erősítik a 
sportversenyek, melyeknek igen gazdag hagyománya van iskolánkban:  

Sportversenyek, amelyeken folyamatosan részt veszünk: 

Mezei futás I., II., III és IV. korcsoport  
Atlétika három-, négy-, ötpróba, pályabajnokságok I., II., III és IV. korcsoport 
Teremlabdarúgás: Diákolimpia program: I., II., III és IV. korcsoport 
Teremlabdarúgás: Bozsik program: U7, U9, U11, U13 
Teremlabdarúgás: meghívásos teremtornák 
Labdarúgás Intézményi Bozsik program:U9, U11 
Labdarúgás: Bozsik program U7, U9, U11, U13 
Labdarúgás: Megyei I. osztály U16 
Kézilabda III. és IV. korcsoport 
Sakk II. és III. korcsoport 
Asztalitenisz III. és IV. korcsoport 

Házibajnokság, játékos sportvetélkedők: 

Önszerveződő csoportoknak minden évben házibajnokságokat szervezünk kiütőcske, 
labdarúgás sportágakban. 

Távolabbi terveink intézményi szinten: 

Úszásoktatás alsó tagozaton, rendszeres úszáslehetőség biztosítása minden évfolyamon. 
Lovaglás tanítása alsó tagozaton, helyi rendszeres lovaglási lehetőség biztosítása. 
Röplabda, kosárlabda, duatlon (futás és kerékpározás), illetve a hegyi kerékpár sportágak 
beindítása. 
Kézilabda újra indítása. 


