
Kerettanterv 
Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1–4. évfolyam, 

sportiskola 
 
Célok, feladatok 

Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben 
óvja és továbbfejleszti a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és 
nyitottságot. Átvezeti a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai 
tanulás tevékenységeibe. Fogékonnyá teszi saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, 
majd a tágabb társadalom értékei iránt. Az iskola teret ad a gyermek játék és mozgás iránti 
vágyának, segíti természetes fejlődését, érését. A tanítási tartalmak feldolgozásának 
folyamatában – élményszerű tanulással, problémahelyzetekből kiinduló izgalmas 
tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal – fejleszti az alapvető képességeket és 
alapkészségeket, közvetíti az elemi ismereteket, szokásokat alakít ki.  

Ez az iskolaszakasz a kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált, szabályozott és 
kötetlen tevékenységek célszerűen kialakított rendszerében fejleszti a kisgyermekben a 
felelősségtudatot, a kitartást, az önállóságot, megalapozza a reális önértékelést. Mintákat és 
gyakorlóterepet ad, magatartási normákat, szabályokat közvetít a társas közösségekben való 
részvétel és együttműködés tanulásához, a problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez. 
Megerősíti a humánus magatartásformákat, szokásokat, és a gyermek jellemét formálva 
elősegíti a személyiség érését. Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, segíti a 
tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatát. Törődik azoknak a hátrányoknak a 
csökkentésével, amelyek a gyermek szociális-kulturális környezetéből vagy a szokásostól 
eltérő ütemű éréséből, fejlesztési szükségleteiből fakadhatnak.  

A fejlesztést a tanító az egyéni sajátosságokra épülő differenciált tanulásszervezéssel 
és bánásmóddal szolgálja. Az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a 
tanulói tevékenységekre épít. Az ehhez felhasznált tananyagtartalmak megtervezésekor, 
valamint a feldolgozás tempójának meghatározásakor, a pedagógiai módszerek és eszközök 
kiválasztásakor a tanulócsoport, illetve az egyes tanulók fejlődési jellemzőit és fejlesztési 
szükségleteit tekinti irányadónak. 

A sportiskolák biztosítják a 6-10 éves korú gyerekek számára a sportos életmód 
kialakítását, a sport megszerettetését, a sokoldalú képességfejlesztést. Ebben az életkori 
szakaszban a tanulók nagy része még nem választ sportágat, ezért a kerettanterv 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 
 
A Testnevelés és sport műveltségterület tartalma az általános 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. Erre a hármas egységre alapozva biztosítja az életkori sajátosságoknak megfelelő 
konkrét műveleti gondolkodás fejlesztését, valamint kialakítja a tanulók biomechanikailag 
helyes testtartását. 

A testnevelés és a sport tantárgy kiemelten fejleszti a tanulók megfigyelési, 
gondolkodási, térbeli tájékozódási képességeit. Ebben az életszakaszban kitüntetett szerepet 
kell kapnia az alapvető természetes mozgáskészségek fejlesztésének, melyek fejlesztése a 
mozgások végrehajtásán túlmenően azok változatos, sokrétű és tudatos tanulásával, 
alkalmazásával valósulhat meg. Beemeli a tantárgyközi tartalmak, kompetenciák és fejlesztési 
feladatok (pl. az anyanyelvi kommunikáció, a matematikai kompetencia, a környezeti 
nevelés) keretében megalapozott készségek, fogalmak egységeit. Elfogadó, ugyanakkor 
követelményeket támasztó, következetes nevelési környezetet biztosító légkört teremt, ahol a 
gyermekek aktív, felfedező, velük született képességei megerősödnek.  

A testnevelésórai motoros tartalmak eszközként jelennek meg abban az értelemben, 
hogy az elsajátítandó egészséges életviteli ismeretek az életkori sajátosságok 
figyelembevételével változatos, örömteli és a motivációt erősítő mozgásos feladatok 
végrehajtása során a gyermek személyiségnek épülését szolgálják. Az egyén életminősége 
szempontjából legfontosabb eredményként az aktív, felfedező tanulás szemlélete és a pszichés 
jóllét észrevétlenül épül be a tanulók hétköznapi életviteli szokásaiba, megteremtve ezzel egy 
jól szocializált személy társadalomba való beilleszkedését. 

A jövőorientált testnevelés a játékos, mozgásos cselekvések során folyamatos 
problémamegoldással szembesíti a gyerekeket. Ezáltal kérdések formájában azonosíthatóak a 
számukra ismeretlen vagy kevésbé ismert szituációk, hiszen a kisiskolást a helyes megoldás 
kézzelfogható, konkrét kipróbálása, és nem az absztrakt „fejben” történő megoldása 
motiválja. Éppen ezért az egyik legalkalmasabb módszer a mozgással tanulás, hiszen 
segítségével minden helyzet azonnal kipróbálható és az eredmény azonnal kiértékelhető.  

A fenti szemlélethez illeszkedő mozgásos tevékenységek megválasztásában 
hangsúlyosan jelennek meg: a bizalmat, az együttműködést, a kreativitást, a fantáziát, az 
érzékszervi működést, a figyelemkoncentrációt, az emlékezetet és a térérzékelést fejlesztő 
játékok, játékos feladatok. A tanulóközpontú személyiségfejlesztést úgy oldja meg, hogy a 
tanulók tanulják meg követni és folyamatosan fejleszteni saját fittségi állapotukat. A játékos 
pedagógiai helyzetetekre, mozgásos cselekvésekre áthelyezett hangsúly biztosítja, hogy a 
tanulók érzelmileg és értelmileg pozitív, aktív, kiegyensúlyozott személyiséggé 
fejlődhessenek, miközben szabad teret kapnak az alapvető mozgásformák örömteli 
szabályainak elsajátításához.  

Összességben tehát a sportiskolai képzés alsó tagozatán az órák döntő többségében a 
tanulók motoros készségeit, mozgástanulási képességeit (ügyesség, koordináció, 
mozgásátállítás) játékos és játékos jellegű feladatmegoldásokban fejlesztjük, és kisebb 
arányban helyezzük a hangsúlyt a célzott kondicionális képességek speciális jelleggel történő 
fejlesztésére (aerob állóképesség, erő).  
 

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.  

A nevelés-oktatás egyik legfontosabb pontja tanítványaink mindennapos mozgásra 
nevelése. A mozgás örömének átélése mellett az akár játékosan végzett sporttevékenység, 
valamint a testedzés számtalan lehetőségének kihasználása során tanítványaink rendhez, 
fegyelemhez szoknak, szabályismereteket sajátítanak el. A sportmunka erősíti, edzi a jellemet, 
az akaraterőt, a küzdeni tudást, kitartásra nevel, megtanítja a sportoló fiatalokat az egyéni és 
kisebb-nagyobb közösségek céljaiért küzdeni, így az egyéni és társas kompetenciák 
fejlesztését nagymértékben segíti. 

A sportágválasztó elnevezésű tantárgy célja az is, hogy a fiatalok sportválasztása 
pontos ismereteken és tudatos döntéseken alapuljon. A tantárgy tanulása során a tanulók 
megismerkednek a saját, önerőből elért sikerek örömével, de szó esik a kudarcok, a 
csalódások elviselésének módozatairól is.  

Egy ország, egy nemzet sportszakmai megítélése azon is múlik, hogy milyen erőket 
mozgat meg, mennyi munkát fektet be, mennyit áldoz a sportutánpótlás nevelésére, a 
tehetségek felkutatására, a jövő eredményeinek megalapozására. Ezért nagyon fontos, hogy a 
komolyan sportolni kívánók fiatal korban ismerkedjenek meg a sportolási lehetőségekkel, és 
időben kezdhessék – a változtatás esélyét is beleszőve – az egyén, a kisebb és nagyobb 
közösség számára is fontos sportmunkát. 

 
1–2. évfolyam 

 
Az életkori sajátosságok figyelembevételével, játékos formában bepillantás a sport világába, a 
sportolás alapjainak megismertetése történik. Fontos feladatok és célok: 

– a mozgás élményének megélése, megtapasztalása;  
– sportjátékokkal, mozgáshoz köthető mondókákkal, énekekkel történő különböző 

mozgástevékenységekre történő ráhangolás; 
– testrészek ismerete, mozgásorientációs gyakorlatok végzése; 
– a sport mint örömforrás megtapasztaltatása; 
– sporttevékenységekhez köthető tudásbővítés játékos formában. 

 
3–4. évfolyam 

 
– Elsődleges cél a sporttevékenység fokozatos tudatossá tétele. A sport nyújtotta pozitív 

lehetőségek megismerésével a sportolni vágyó fiatalok folyamatosan megismerik a 
sport világát, megismerkednek különböző sportolási lehetőségekkel, a sport 
egészségre ható erejével, nevelő hatásával. Személyes élmények és közvetett források 
segítségével bepillantanak élsportolók életébe, sportágválasztó rendezvényeken való 
részvétel útján szakszerű segítséget kapnak az egyén számára legmegfelelőbb sportág 
kiválasztásához és műveléséhez. 
 

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. A tanulói tevékenységek a gondolatok és érzelmek kifejezését, a drámai 
és színházi kifejezések formai megértését szolgálják. 

– A sportiskolai kerettantervben átneveztük a tantárgyat, mert úgy véltük, hogy a tárgy 
elnevezésével határozottabban utalhatunk sajátos funkciójára egy sportiskolai 
tanulási-személyiségfejlesztési folyamatban. A fantázianév nem önkényes: hiszen a 
dráma a cselekvés, az akciók, a konfliktusok és a konfliktusok megoldásának, a 
katarzisnak a művészete, ezt "játsszák" az emberiség kezdetei óta a színpadon, a 
játéktéren – a dráma ebben rokon az erőpróbákat jelentő sportban. A konfliktustűrés, 
konfliktuskezelés, az erőpróbákon való helytállás, a sportszerű kommunikáció fontos 
személyiségjegyeinek fejlesztéséhez kíván tárgyunk hozzájárulni. 

– A majdani sportember számára különösen fontos, hogy a ritmus, a mozgás világában 
otthonosan érezze magát, hiszen megannyi sportfeladat teljesítését e képesség kellő 
fejlettsége megkönnyíti. Ugyanígy súlyt helyezünk arra, hogy a sporttal járó 
küzdelem élményét, a konfliktusokat az esztétikai élmények gazdagsága segítse 
hatékonyan, építő, kreatív módon feldolgozni. 

– A célok évenként azonosak, azonban a megvalósulás minősége, a megértés mélysége 
fokozatosan emelkedik. 

– A követelmények évente – néhány téma kiemelésével – szintén azonosak. 
– A tantárgy célja a közösség előtti szerepvállalás természetessé tétele, ösztönzése; az 

emberi-társadalmi megfigyelőképesség fejlesztése; a tárgyi tudás növelése; a 
művészeti nevelés különböző területein a tanulók sikerélményhez juttatása. További 
fontos cél a figyelemfelhívás a műveltségi részterület elemeinek fontosságára és 
szépségére. A tárgy oktatása segítheti más műveltségi területek tanítását, lehetőséget 
ad ezekkel a tárgyakkal történő együttműködésre. 

– A tárgyat heti egy órára terveztük. 
 


