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A témaválsztás indoklása 

 

Mielőtt nekiláttam a program kidolgozásának, egy felmérést végeztem az 

iskolában. Azt a kérdést tettem fel a gyerekeknek: hogyan telik egy hétköznap 

délutánjuk? Mennyi időt töltenek tévénézéssel, számítógép előtt, és mi minden 

mással töltik az idejüket? 

Mi derült ki? Amit már sejtettünk: a tévé és a számítógép előtt ülnek a legtöbbet, 

délutáni programjaik pedig meglehetősen egysíkúak. A beszámolókból az derült 

ki, hogy a kérdést megelőző héten senki nem volt moziban, 

színházban,múzeumban. Csak néhányan olvastak könyvet. Kevesen mondták, 

hogy bicikliztek, kutyát sétáltattak, mozogtak. Társasjáték, családi program is 

alig hangzott el, viszont gyakran „lent lógtak” a téren a barátokkal. És 

elégedettek voltak, nem vágytak többre.  

Megdöbbentő statisztikai adatok bizonyítják, hogy a gyerekek átlagosan napi 4 

órát töltenek a képernyő előtt. Ez az idő nagyjából annyi, amennyit egy 

egészséges gyereknek a szabad levegőn, mozgással kellene töltenie. Sok gyerek 

életében a számítógép és a tévé minden kalandot, sportot helyettesít. A 

rendszeresen tévéző, számítógépező gyerekeknek gyengül a kapcsolata a valódi 

világgal, nehezebben teremt kapcsolatokat. Az elmagányosodás súlyos probléma 

a társadalomra nézve: a személyes kapcsolatok egyre jobban elavulnak, 

szétfoszlanak; elmaradnak a közös összejövetelek, kirándulások.  Ezért kell a 

gyerekeknek értelmes, tartalmas elfoglaltságokat kínálni. Mozdítsuk ki őket 

otthonról, a számítógép és a televízió mellől, hogy elmenjenek különböző 

eseményekre, találkozzanak emberekkel, együtt mozogjanak, kultúrálódjanak.  

Ezért is választottam a programnak a „Mozdulj!” címet.  

A projektben kiemelt szerepet kapott a sport, a mozgás. Ez nem véletlen. A 

gyerekek többsége szereti a mozgást, megfelelő késztetés híján azonban ellustul. 

Ezért szeretnénk minél több diákunkkal megismertetni a sport, az egészséges 
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életmód nyújtotta örömöket. A sport az egészséges életmód része, és egyben a 

szabadidő eltöltésének hasznos módja. Jótékonyan hat a személyiségre, erősíti a 

fizikai képességeket, közös élményekhez juttat. A rendszeresen sportoló fiatalok 

jobban képesek teljesíteni az iskolában, hiszen megtanulták, hogy eredményt 

csak rendszeres gyakorlással, kitartással lehet elérni. 

Már a kisgyermekek fejlődésében kiemelt szerepe van a testmozgásnak, hiszen 

nemcsak az energiáikat vezetik le, hanem ügyesebbek lesznek. 

A rendszeres mozgás sokat tud segíteni a kamaszoknak is, akár csoportban, akár 

egyénileg végzik. Fejleszti az akaraterőt, kitartást, motivációt ad, aminek hiánya 

kamaszkori probléma szokott lenni.  

A témahét során kínált programok a szülők bevonására is alkalmasak. Egyrészt 

alkalmat ad arra, hogy a diákok szüleikkel, testvéreikkel együtt sportoljanak. 

Másrészt rávilágít arra, hogy a szülők is sokat tehetnek gyermekeikért: a dolguk 

annyi, hogy felébresszék, ébren tartsák a mozgás iránti vágyat. A sport mellett 

az egészséges életmódra nevelés és ismeretterjesztő előadások, játékos 

foglalkozások révén is meg kell próbálni „megfogni” a gyerekeket, és egy kicsit 

kinyitni, kitágítani számukra a világot. 

 

 Iskolánk Tatabánya peremkerületi lakótelepének egyetlen általános iskolája. A 

Kertvárosi ÁMK Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolája nemcsak Kertváros, 

hanem a város legfiatalabb intézménye, 25 éve kezdte meg működését. 

Olvasóteremmel ellátott könyvtárral, szaktantermekkel, fejlesztő szobákkal, 

tornateremmel, uszodával állunk a diákjaink rendelkezésére. A szabadban füves 

udvar, tornapálya, és napközis játszóudvar várja a tanulókat. Nemcsak tárgyi, 

hanem személyi feltételeink is adottak elhivatott pedagógustársaink 

személyében. Mindannyian ismerjük környezetünket. 

A lakótelepen élők körében jellemző az alacsony iskolázottság, a magas 

munkanélküliség, az életvezetési problémák megoldatlansága. 

Tanulóink között magas a hátrányos, és halmozottan hátrányos tanulók aránya. 
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Mindezek ismeretében különösen fontosnak tartjuk, a projektet, amellyel 

ezeknek a gyerekeknek tartalmas, szervezett szabadidős elfoglaltságot tudunk 

biztosítani. 

 

Az alábbiakban a „Mozdulj!” témahét eseményeinek előkészítéséről, 

szervezéséről, lebonyolításáról készítettem beszámolót. 

 

A projekt célja 

A „Mozdulj!” témahét során megpróbáltunk iskolánk minél több diákjának 

tartalmas szabadidős elfoglaltságot biztosítani, a mozgás, versenyzés, a játék, 

ismeretterjesztő előadások révén. A programok 1-8. osztályig valamennyi diák 

részére nyitottak és választhatóak voltak. A diákok mellett a szülőket is 

meghívtuk, hogy akár aktív résztvevőként, akár lelkes szurkolóként részesei 

legyenek az eseményeknek. 

- tartalmas szabadidős programok biztosítása 

- minél több gyermek „megmozgatása”, bevonása a programokba 

- pozitív élmények nyújtása 

- olyan lehetőségek biztosítása, amikor a gyerekek szüleikkel együtt vehetnek 

részt a programokon 

- a mozgás örömének felfedezése, megszerettetése, az egészséges életmódra 

nevelés 
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Célcsoportok 

- iskolánk diákjai, 1-8. osztályig 

- szülők, testvérek 

- más iskolák diákjai 

- kollégák 

 

Várt eredmények 

- minél több gyerek vegyen részt a programokon 

- szülők bevonása a gyerekekkel közös programokba, aktív részvétellel 

- rendszeres mozgás fontosságának tudatosítása 

- a szabadidő tartalmas eltöltésének bemutatása és tudatosítása 
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Projektháló 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyagi feltételek 
biztosítása 

A projekt terv 
elkészítése 

Szakmai anyagok 
gyűjtése 

Programtervezés Időbeosztás 

PROJEKT 

Felelősök 
kiválasztása 

Technikai háttér 
biztosítása 

Programok 
megvalósítása 

Értékelés 

Dokumentálás 
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A projekt időtartama  
 
 
Program/nap kedd hétfő kedd szerda csütörtök péntek péntek 
foci-kupa 
1-2-3.korcsop. 

+    +      

aerobik       +     
uszodai játék       +     +   
ismeretterjesztő 
előadás 

      +    

váltó futás             +   
sorverseny          +  
dekázó verseny          +  
gyereknap           + 
 
 
A megvalósítást célszerű késő tavaszra időzíteni, hiszen nagyon sok szabadtéri 
program szerepel a projektben. Természetesen mindig készülni kell „esőnappal”, 
vagy más helyszínnel, ahol a tervezett programok megvalósíthatóak. A másik 
ok, amiért a tavaszi időpont indokolt, az, hogy a projektet egy gyereknapi 
rendezvénnyel zárhatjuk, melyben a kitűzött célok összefoglalva, egy nagyobb 
megmozdulás keretén belül jelennek és valósulnak meg. 

 

 

- 2010. május 17-21. ( témahét ) 

- 2010. május 10. ( Kőrösi-kupa,  1-2. korcsoport ) 

- 2010. május 28. ( gyereknap – záróesemény ) 
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Megvalósítandó tevékenységek 

1. Tervezés 

 

 Időpont kiválasztása 

 

Az időpont kiválasztásánál több szempontot vettünk figyelembe: 

- ne ütközzön más projekttel 

- ne essen egybe más iskolai programokkal, eseményekkel 

- a sok szabadtéri program időjárás-függővé is tette a tervezést 

- mivel a programok a szabadidő hasznos eltöltésére kínáltak ötleteket, az 

egyes eseményeket általában délután, a tanulási idő befejezése utáni 

időszakra időzítettük → így a szülők is részt tudtak venni a meghirdetett 

programokon 

 

    Mindezek figyelembe vételével alakítottuk ki a projekt és a benne szereplő 

programok időpontját: 

- a témahét időpontja 2010. május 17-21. 

- a Kőrösi-kupa 1-2. korcsoportjának versenye: 2010. május 11. 

- gyermeknap: 2010. május 28. 
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 Programok megfogalmazása 

 

A tervezés során összeállt egy team (a „projektcsapat”), akik a projektvezető 

irányítása alatt több „ötletbörzén” fogalmazták meg, milyen elképzeléseik 

vannak a programokkal kapcsolatban. Az „ötletelések” során a következő 

szempontokat vettük figyelembe: 

- megvalósítható-e a tervezett program (anyagi forrás, eszközök, szolgáltató 

szempontjából) 

- hány tanulót, szülőt tudunk bevonni a programba 

- előmozdítja-e a program a megfogalmazott célokat 

- vonzó-e a program a célcsoportok számára 

 

2. Előkészítés  

 

 A programok felelőseinek kiválasztása 

 

    Az egyes programok, események megfogalmazása után a felelősök 

kiválasztása következett. Minden egyes feladathoz a projektvezető, mint a 

projektért egy személyben felelős személy felelősöket nevezett ki, akik az egyes 

részfeladatok megvalósításáért feleltek. A projektben részt vettek a bevont 

pedagógusok (tulajdonképpen az egész tantestület), akik a programok 

ismertetésével, terjesztésével, a gyerekek, szülők bevonásával segítették a 
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munkát. A projektben (a tervezéstől a megvalósításon át, az értékelésig) a 

projektvezetés és az iskolavezetés, mint tájékoztatandó személyek vettek részt. 

 

A „Mozdulj!”-hét felelősei: 

- Kőrösi-kupa: Csicsai Károly, Gutyán Ágnes 

- Aerobik óra: Kovács Kinga 

- Váltó futás, uszodai játék: Gutyán Ágnes, Kovács Kinga 

- Dr. Nagy Balázs előadása: Szakács Tamás, Kovács Kinga 

- Sor- és váltóverseny, dekázó verseny: Kovács Kinga, Nagyné Bodri A. 

- Gyereknap: Kovács Kinga, Kalmár Mária 

 

 Előadók, vendégek meghívása 

 

    Az egyes programokhoz kapcsolódóan meghívtunk vendégeket, előadókat. A 

kapcsolatfelvétel egyrészt a projektvezető, másrészt a felelős személy feladata 

volt. 

A kapcsolatfelvétel és –tartás módjai: 

- személyes kapcsolat 

- telefon 

- e-mail 
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 Szerződések, számlák intézése 

 

     A pályázat anyagi forrásait felhasználva sikerült több programunkat 

megrendezni. Az ehhez szükséges szerződések és számlák rendezése a 

projektvezetés és a kapcsolattartó személy feladata volt. 

 

 A programok széles körű ismertetése 

 

    A projekt sikere nagymértékben múlik a tájékoztatáson. Aki tud egy 

programról, és az számára vonzó dolgokat kínál, az nagy valószínűséggel részt 

fog venni rajta. Hiszen lehet akármilyen érdekes, nagyszabású, ha az érintettek, 

akiknek szól, nem tudnak róla. A témahét már az év eleji tervezéskor kerüljön 

be az iskolai programok közé. Mind a nevelők, mind a tanulók tudjanak 

tervezett/várható időpontjáról. A részletes programokról legalább 2 héttel a 

témahét kezdete előtt tájékoztatni kell a célcsoportokat – plakátokon, 

iskolarádión, meghívókon, személyes megkereséseken keresztül. A programok 

előtt érdemes előzetes felmérést végezni a várható részvételi arányról, a 

programok helyszínének kiválasztásához és időbeli tervezéséhez. 

 

- a bevont pedagógusok és az iskolavezetés tájékoztatása 

-  iskolánk tanulóit plakátokon és személyes meghívásokon keresztül 

ismertettük meg a programokkal 

- meghívót küldtünk a szülőknek 

- más iskolák diákjait e-mail útján tájékoztattuk nyílt programjainkról 
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Mozdulj! 
 
A témahét eseményei: 
 
Május 11. Kőrösi-kupa 1-2. korcsoport 
 
Május 17. Kőrösi-kupa 3. korcsoport 
 
Május 18. Aerobik a Kanári Fittness-szel 
 
Május 19. „Nagy utazók” – dr. Nagy    
                  Balázs előadása                                      
                 Játék az uszodában 
Május 20. Váltó futás verseny 
                  Játék az uszodában 
Május 21. Dekázó verseny 
                Sor és váltóverseny 
 
A futóversenyre 4 fős csapatokkal, a 
dekázásra egyénileg lehet nevezni, 
május 17-ig!  



 13 

Plakáttervezés  

 

- a gyerekek előzetes feladatként kapták, hogy ők is plakátot készítsenek 

valamelyik programhoz, ezzel még jobban tudatosítottuk a „Mozdulj!”-

hét rendezvényeit 

 

MMOOZZDDUULLJJ!!  
Elég volt a tévézésből! 
Elég volt a számítógép előtt 

görnyedésből! 

ÁÁÁlllllljjj   fffeeelll   vvvééégggrrreee   ééésss   jjjááárrrjjj!!!   
Gyere, mozogj velünk a „Kanári Fitness” 

zenés tornáján! 
 
 

Hozd el a tesódat, apát, anyát akár még a nagyit is! 
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Bulizzunk együtt az egészségünkért! 
 

 

MMOOZZDDUULLJJ!!  
 

JJáárrttááll  mmáárr  aazz  AAnnttaarrkkttiisszzoonn??  
Ha nem, akkor gyere el egy 

képzeletbeli utazásra! 
 
 
 
 

22001100..  MMÁÁJJUUSS  1188..  

11660000  ÓÓRRAA  
TTAALLÁÁLLKKOOZZUUNNKK  AA  

TTOORRNNAATTEERREEMMBBEENN!!  
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Az expedíció vezet ője:  

dr. Nagy Balázs geográfus 
 

Az expedíció indulása:  

2010. május 19. 16.00 óra, Körösi  
 

 Helyszínek, eszközök biztosítása 

 

     Az események megvalósításához szükséges eszközök, helyszín biztosítása a 

projektvezető és a felelős személy feladata volt. 

 

 Szülők meghívása 

 

     A „Mozdulj”-hét bizonyos programjait a szülők figyelmébe is ajánlottuk. 

Minden gyerek névre szóló meghívót vitt haza, melyen többek között azt is 

felmértük, hány főre számíthatunk egy-egy program alkalmával. 

AA  FFEELLEEJJTTHHEETTEETTLLEENN  KKAALLAANNDDRRAA  

HHOOZZDD  MMAAGGAADDDDAALL  AA    
CCSSAALLÁÁDDOODDAATT  ÉÉSS  AA  BBAARRÁÁTTAAIIDDAATT  IISS!!  

JJJJJJJJJJ  
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 Média meghívása 

 

     A témahét rendezvényeiről folyamatosan tájékoztattuk a helyi médiumokat 

(városi televízió, megyei napilap, helyi újság), így szélesebb körben 

népszerűsíthettük programjainkat. 

 

 

 Vendéglátás, ajándékok, oklevelek 

 

     A versenyeken résztvevő diákokat, meghívott vendégeket vendégül láttuk, 

illetve az eredmények elismeréseként megjutalmaztuk. 

 

 

 Nevezések, résztvevők összeszámolása 

 

     A versenyekre való előzetes nevezések segítettek abban, hogy felmérjük a 

résztvevők számát, és megtervezzük a programok időbeosztását. 
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Feladatterv 
 
Esemény Helyszín Eszközök Egyéb Felelős Dokumentáció 

foci-kupa sportpálya     

(eső 

esetén: 

tornaterem

)                 

labdák 

padok 

asztalok, 

székek 

érmek, kupák, 

jutalmak 

hangosítás projektveze-

tő 

megbízott  

személyek     

plakát 

eredmény-

táblázatok 

fénykép 

értékelő lap 

aerobik tornaterem dobogó 

sportszerek 

hangosítás projektveze-

tő 

megbízott  

személy     

plakát 

meghívó 

fénykép 

értékelő lap 

futóverseny Sportpálya 

(eső 

esetén: 

tornaterem

) 

 bóják 

 váltóbotok 

 stopperóra 

jutalmak 

 projektveze-

tő 

megbízott  

személyek     

plakát 

nevezés 

fénykép 

értékelő lap 

uszodai játék uszoda  uszodai 

játékok 
 projektveze-

tő 

megbízott  

személy     

plakát 

fénykép 

értékelő lap 

sorverseny Sportpálya 

(eső 

esetén: 

tornaterem

) 

sportszerek 

jutalmak 

hangosítás projektveze-

tő 

megbízott  

személy     

plakát 

fénykép 

értékelő lap 
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ismeretterjeszt

ő előadás  

médiatere

m 

(nagy 

létszám 

esetén: 

ebédlő) 

 projektor 

vetítővászon 

 projektveze-

tő 

megbízott  

személy     

plakát 

meghívó 

fénykép 

értékelő lap 

dekázó verseny Sportpálya 

(eső 

esetén: 

tornaterem

) 

 labdák 

 jutalmak 

 projektveze-

tő 

megbízott  

személy     

plakát 

nevezés 

fénykép 

értékelő lap 

gyereknap sportpálya 

(eső 

esetén: 

tornaterem

) 

ebédlő 

tantermek 

aula 

 padok 

asztalok, 

székek 

 fajátékok 

étel-

alapanyagok 

edények, 

tányérok, 

poharak 

papír,olló, 

ragasztó 

mérőeszközök 

 

hangosítás projektveze-

tő 

megbízott  

személyek     

meghívó 

fénykép 

értékelő lap 
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3. Lebonyolítás 

 

3.1. Kőrösi-kupa labdarúgó verseny 3 korcsoportban 

Egy foci-kupa több iskola diákjait is megmozgatja. A lehetőségeket 

figyelembe véve szervezhetjük városi vagy kistérségi szinten is. 

- el kell küldeni a versenykiírást a városi/kistérségi iskoláknak (egy 

hónappal a verseny előtt), majd a beérkező nevezéseket fogadni 

- megszervezni a sorsolást, melyik csapat kivel, milyen sorrendben játszik 

- eredményjelző táblázatokat kell készíteni, melyen nyomon követhető a 

verseny alakulása 

- a bíráskodást kollégák látják el, őket fel kell kérni 

- a verseny napjára biztosítani kell a helyszínt (sportpálya), a szükséges 

eszközöket (labdákat, kapukat, mezeket) öltözőket, hangosítást, 

vendéglátást, kupákat, érmeket, jutalmakat, okleveleket és a verseny 

felügyeletét  

- mivel a program időjárás-függő, gondolni kell esetleges esőnapra vagy 

más helyszín biztosítására (tornaterem) 

 

Iskolánkban a Kőrösi-kupa kistérségi versenyként lett meghirdetve. A 

versenynek van egy őszi, egy téli és egy tavaszi fordulója. Nem csak a városból, 

hanem a környező kisebb településekről is érkeztek csapatok: 3 korosztály, 22 

csapat, 220 gyerek vett részt a versenyeken. A kupán mintegy 40 mérkőzés 

zajlott le a két játéknap alatt. A bíráskodást a testnevelő kollégák látták el.  
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A három forduló alapján a legjobban teljesítő csapatok (korcsoportonként egy 

csapat) a MGYLSZ megyei, majd országos versenyére juthat tovább, valamint 

részt vehet az országos tanévzáró fesztiválon.                                                                                   

A verseny nagyon népszerű a gyerekek körében és a szülőkkel együtt szurkolják 

végig a sokszor estig tartó mérkőzéseket. 
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3.2. Aerobik óra a Kanári Fittness-szel 

 

A zenére végzett közös mozgás mindenkit jó hangulatba hoz és alaposan 

megmozgat. Lehetőséget teremt arra, hogy a diákok szüleikkel együtt vegyenek 

részt egy programon, együtt mozogjanak.  

- kapcsolatfelvétel a hivatásos aerobik-oktatóval  

- helyszín, időpont tisztázása, egyeztetése 

- a diákok mellett a szülők, családtagok meghívása 

- helyszín berendezése, a szükséges sporteszközök biztosítása (labda, 

tornabot, ugrókötél, polifoam matrac) 

- dobogó, hangosítás biztosítása 

 

A város egyik népszerű fittness-clubját kértük fel, hogy diákjainknak tartsanak 

egy lendületes aerobik-órát. Az eseményre meghívtuk a szülőket, testvéreket is, 

s így megtelt a tornaterem a lelkes sportolókkal. 
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3.3. Játékos uszodai foglalkozás 

Amennyiben az iskolának van tanuszodája, egy gyerekek által nagyon kedvelt 

programot tudunk szervezni. A gyerekek szeretik a vizet, a pancsolást és most 

megtapasztalhatják, hogy a vízben nem csak úszni lehet. 

- időpont kiválasztása (amikor szabad az uszoda) 

- úszásoktató felkérése a játékok kitalálására, program lebonyolítására 

- egyeztetés résztvevőkről a kollégákkal (ez a program korlátozott 

létszámban bonyolítható le, érdemes több csoportot szervezni) 
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Iskolánk olyan szerencsés helyzetben van, hogy rendelkezik tanuszodával. 

Szerencsére a kihasználtsága szinte 100%-os, de igyekszünk egy-egy órát 

találni, amikor nem csak az úszásoktatás vagy a gyógyúszás folyhat a 

medencében, hanem egy játékos foglalkozáson is részt vehetnek diákjaink, mind 

az alsó, mind a felső tagozatosok. 

 

3.4. Dekázó verseny 

A labdával ügyeskedni minden gyerek szeret, még a lányok is. Egy dekázó 

versenyen egyszerre sok gyerek mutathatja meg ügyességét. 

  időpont kiválasztása, nevezés kiírása 

  helyszín kiválasztása (jó idő esetén a sportpálya, rossz idő esetén a 

tornaterem) 

  nevezések összegyűjtése ( a várható létszámról is képet kapunk) 

  labdák biztosítása 

  nézők elhelyezése 

  a verseny lebonyolítása (párosával, „számoló-biztosokkal”) 

Már a verseny meghirdetésekor nagy volt az öröm, hiszen itt bárki 

megmutathatja, milyen ügyesen zsonglőrködik a labdával. Szerencsére nem csak 

a fiúk, hanem a lányok is nagy lelkesedéssel vettek részt ezen a kihíváson. 
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3.5. Ismeretterjesztő előadás – dr. Nagy Balázs előadása 

Egy érdekes előadással, mely egy külföldi útról,  országról, expedícióról szól, 

szintén kinyithatjuk egy kicsit a világot a gyerekek számára. 

  időpont kiválasztása 

  kapcsolatfelvétel az előadóval 

  diákok, szülők meghívása 

 a várható létszám felmérése (ettől függ az előadás helyszíne) 

 a helyszín és a szükséges technikai feltételek (projektor, vetítővászon) 

biztosítása 

- vendéglátás 

 

Ellátogatott iskolánkba dr. Nagy Balázs, geográfus, az ELTE egyetemi docense, 

aki több alkalommal vett részt antarktiszi expedíción. Vetítéssel egybekötött 

előadására megtelt médiatermünk, és nem csak iskolánk tanulói, hanem a szülők 

és más iskolákból érkezett diákok és pedagógusok hallgatták az 

élménybeszámolót. Az előadás végén lehetőség volt kérdések feltevésére, így 

tanár úrtól további érdekességeket hallhattunk e távoli világról.  
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3.6. Futóverseny 

A futás lehet egy kicsit más is. Nem csak a monoton körözés, hanem izgalmas 

verseny is. A váltó-futás nagy élmény a gyerekeknek, akik ezáltal újra csapatban 

versenyezhetnek. A futásnak ezt a formáját sokan még csak a televízióban 

látták, és kipróbálása nagy örömet jelenthet számukra. 

- időpont kiválasztása, nevezés kiírása (négyfős csapatok jelentkezhetnek; 

vegyes csapatok jelentkezhetnek, de az alsó-felső tagozat külön 

versenyez)  

- nevezések összesítése (képet kapunk a várható létszámról) 

- csapatok beosztása 
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- pálya kijelölése 

- szükséges eszközök (váltóbotok, bóják, síp, stopperóra) biztosítása 

- nézők elhelyezése 

- eredmények rögzítése 

- eredményhirdetés – jutalmak 

 

A verseny nem várt népszerűségnek örvendett. A négyfős vegyes csapatoknak a 

kijelölt pályán négy kört kellett teljesíteniük, miközben a váltásra is figyelni 

kellett. A váltó-futásra összesen 18 csapat jelentkezett. Az alsó és felső 

tagozatosok külön versenyeztek, és külön értékeltük őket. 

 

 

3.7. Sor- és váltóverseny 

A tornaórák egyik kedvenc játékai a különböző sor- és váltóversenyek. A 

gyerekek szeretik a versenyzést, és ha mindezt véletlenszerűen alakított vegyes 

csapatokkal játsszuk, minden feladatnál más csapat emelkedhet ki ügyességével. 

Amennyiben az iskola feltételei lehetővé teszik, próbáljunk meg minél több 

gyereket bevonni, sok csapatot szervezni, melyben 1-8. osztályosig mindenki 

részt vesz. 

 időpont kiválasztása 

  csapatok összeállítása (vegyes csapatok, melyekben 1-8. osztályig 

szerepelnek diákok) 

  versenyfeladatok összeállítása 
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  helyszín biztosítása (jó idő esetén sportpálya, rossz időben a tornaterem) 

 szükséges sporteszközök biztosítása (padok, különböző labdák, 

szőnyegek, tornabotok, bóják, jelzőszalagok, ugrókötelek, tollasütők, 

zsámolyok, stb.) 

  eredményjelző tábla készítése, melyen nyomon követhető a verseny 

alakulása 

  nézők elhelyezése 

  eredményhirdetés, jutalmak 

 

A sorversenyen 8, egyenként 12 fős csapat vett részt, egy-egy csapatban 1-8. 

osztályig szerepeltek diákjaink. A gyerekeket véletlenszerűen osztottuk be a 

csapatokba, így mindenki egyenlő eséllyel indult. A feladatoktól függően 

változott a szerencse és a verseny állása, mellyel sok gyereket megmozgattunk 

ezen a délutánon. 
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3.8. Gyereknap a mozgás és egészséges életmód jegyében – projektzárás 

 

A gyereknapi színes, sokrétű program a témahét lezárása is lehet. Itt egyszerre 

jelen lehet a mozgás, játék, ismeretterjesztés, egészséges életmódra nevelés. A 

közös reggeli zenés torna, az interaktív gyerekműsor, az ugrálóvár, az arcfestés, 

a lufihajtogatás a játékot, szórakozást biztosítják; a fogászati előadás, az 

egészségügyi mérések (testmagasság, testsúly, vércukor, testzsír), az egészséges 

ételek, plakátok készítése pedig egyaránt szolgálja az ismeretterjesztést és az 

egészséges életmódra nevelést. 
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 időpont kiválasztása (ez a nap a gyerekekről szól, így lehet egy tanítás 

nélküli munkanap)  

 kapcsolatfelvétel a  fellépő művészekkel, eszköz- és helyszínigények 

felmérése (jó idő esetén sportpálya, rossz időben tornaterem) 

 kapcsolatfelvétel az előadókkal (fogorvos, védőnő), eszköz- és 

helyszínigények felmérése (üres tantermek, ebédlő, tankonyha) 

  programok összeállítása, csoportok, osztályok beosztása (melyik 

korosztály mely programokon vesz részt, milyen sorrendben következnek a 

programok) 

 vendégek fogadása 

 eszközök előkészítése ( hangosítás, asztalok, székek a műsorhoz; edények, 

tálalóeszközök az ételkészítéshez; papír, olló, ragasztó a plakátkészítéshez; 

mérőeszközök a mérésekhez) 

 fajátékok elhelyezése az udvaron (szabadon használhatóak) 

 folyamatos felügyelet a programok alatt (előzetesen beosztva) 

 a helyszínek elpakolása, rendrakás 

A projekt zárása egy igazi gyereknap volt. A napot egy közös reggeli tornával 

kezdtük. Utána gólyalábas bohócok mozgatták meg a gyerekeket műsorukkal. 

Ezt követően több helyszínen folyt tovább a program: a gyerekek fogászati 

előadáson, egészségügyi méréseken (magasság, súly, vércukor-szint, testzsír, 

stb.) vehettek részt; több osztály játszhatott az uszodában; egy csoport 

plakátokat készített, mások egészséges ételeket készítettek, s mindezek közben 
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kipróbálhatták az ugrálóvárat, az arcfestést és a legügyesebbek lufit is kaptak a 

bohócoktól. 

A program végén valamennyi osztály kóstolót kapott az elkészített egészséges 

ételekből és a vitaminitalokból.  
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4. Költségvetés 

 

A projekthez a pályázaton elnyert szolgáltatásokra és eszközökre biztosított 

forrás mellett önerő és hozzáadott munka értéke állt rendelkezésre. 

program költség megjegyzés 

Aerobik 50.000 Ft pályázat 

Előadás az expedícióról 50.000 Ft pályázat 

Gyereknap 120.000 Ft pályázat 

Büfé 80.000 Ft pályázat 

Kőrösi-kupa 20.000 Ft önerő 

Sportversenyek 20.000 Ft önerő 

 

5. Értékelés 

 

     A projekt értékelése több szinten történt. Egyrészt rész-értékelések történtek 

minden esemény után, valamint egy összefoglaló értékelés a projekt egészéről. 

     Másrészt értékelték a projektet a résztvevő pedagógusok, a felelősök, a 

bevont személyek és az iskolavezetés. És kíváncsiak voltunk az elsődleges  

célcsoport, a gyerekek értékelésére is. 

• Minden egyes megvalósított program után a résztvevők kapnak egy 

értékelő lapot, melyen jelzik, hogy érezték magukat az adott 

rendezvényen. 
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• Az iskolai számítógépen a felelősök elérhetővé teszik minden kollega 

számára a programokon készült fényképeket és a kiértékelt mérőlapok 

eredményeit. 

• A projekt végén beszámolót tartanak a felelősök, értékelik az elvégzett 

munka hasznosságát. 

• Az igazgató értékeli a felelős személyeket. 

 

A gyerekek számára készült egy értékelő lap, melyen „osztályozhatták” a 

programokat, számunkra pedig egy visszajelzés. 

 

ÉRTÉKELŐ LAP 
 
 

Jelöld be, mely programokon vettél részt, és milyen osztályzatra értékeled! 
( 1- nem tetszett 2- kevésbé tetszett 3- átlagos volt 4- tetszett 5- nagyon tetszett) 
 
 
program részt vettem osztályzat 

Foci-kupa   

Aerobik   

Dekázás   

Ismeretterjesztő előadás   

Futóverseny   

Úszás   

Sorverseny   

Gyereknap   

 


