
Sportiskola 1- 4. osztály 

Az iskola teret ad a gyermek játék és mozgás iránti vágyának, segíti természetes fejlődését, 
érését.  

A sportiskolák biztosítják a 6-10 éves korú gyerekek számára a sportos életmód 
kialakítását, a sport megszerettetését, a sokoldalú képességfejlesztést. Lehetővé teszi a diákok 
számára, hogy megismerkedjenek különböző sportágakkal, akár ki is próbálják azokat, és a 
felső tagozatba lépéskor már a választott sportág edzésein vegyenek részt. 

Tantárgyi struktúra és óraszámok 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgy 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 
Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Küzdelem és játék 1 1 1 1 

Sportágválasztás 1 1 1 1 
 

1. TESTNEVELÉS ÉS SPORT 

Az iskola 1–4. évfolyamán a tevékenységek közbeni kommunikáció, kooperáció és kreativitás 
hármas egységét jeleníti meg a döntő többségében játékos vagy játékos jellegű, 
koordinációfejlesztő foglalkozások során.  

A sportiskolai képzés alsó tagozatán az órák döntő többségében a tanulók motoros 
készségeit, mozgástanulási képességeit (ügyesség, koordináció, mozgásátállítás) játékos és 
játékos jellegű feladatmegoldásokban fejlesztjük. 
 

2. SPORTÁGVÁLASZTÓ 

A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és célja, hogy a gyermekeket megismertesse a 
sportolási lehetőségekkel, bepillantást nyújtson a sport világába, megismertessen a testedzés 
jelentőségével, megmutassa a különböző sportágak jellegzetességeit, hangsúlyozza a sportra, 
az egészséges életmódra nevelés fontosságát, felkeltse a sport iránti érdeklődést, vágyat, és 
segítséget adjon az egyén számára, az adottságok figyelembe vételével a legmegfelelőbb 
sportág tudatos kiválasztására.  

3. KÜZDELEM ÉS JÁTÉK 

Tantárgyunk a hagyományos tantárgyi rendszerben a Dráma és táncnak nevezett 
tantárgy tananyagait és fejlesztési feladatait foglalja össze. A dráma- és tánctanítás célja az 
élményen keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás 
fejlesztése. 

A dráma és tánc a közös, aktív tevékenységek élménye révén segíti elő a tanulók 
alkotó- és kapcsolatteremtő készségének kibontakozását, összpontosított, megtervezett 
munkára szoktatását, testi-térbeli biztonságának javulását, idő- és ritmusérzékének fejlődését. 
Hozzájárul mozgásuk harmóniájához és beszédük tisztaságához, szolgálja ön- és 
társismeretük gazdagodását, segíti őket az oldottabb és könnyebb kapcsolatépítésben és az 
önkifejezésben. Különösen alkalmas a fogékonyság, a fantázia, a koncentráció, valamint a 
tolerancia és az együttműködés fejlesztésére.  


