
1 

Tanterv 
 

Testnevelés 1-4. évfolyam 
 
 
 
Célok és feladatok 
 
 
 
    Az iskolai sport és testnevelés az iskola egységes nevelő- oktató munkájának szerves részeként hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók 
az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak. Ennek feltétele, hogy ismerjék  motorikus 
képességeik szintjét, a motorikus képességek fejlesztésének és/ vagy fenntartásának módját, legyen személyes és társas élményük a 
mozgásos játék, a versengés öröme. A testnevelés és a sport hozzájárul ahhoz, hogy a diákok megbecsülik társaik teljesítményét, 
motorikusan képzettek, mozgásuk kultúrált, felismerik a testnevelés és a sport egészségügy és prevenciós értékeit. Cél, hogy a 
rendszeres fizikai aktivitás váljon magatartásuk részévé. 
    Az alsó tagozatos testnevelés olyan testi műveltséggel ruházza fel a kisiskolásokat, amely későbbi cselekvési biztonságukat, 
rendszeres fizikai aktivitásukat megalapozza. Képesek lesznek sportági feladatok és mozgásrendszerek ered-                                                          
ményes elsajátítására, motorikus képességeik hatékony fejlesztésére. Elsősorban mozgásos játékokkal és versengésekkel segíti a 
zökkenőmentes átmenetet a kötetlenebb óvodai élet és az önálló munkát követelő iskolai élet között. 
    Az egészséggel kapcsolatos feladatok:  A testi fejlődés, érés  támogatása; a higiéniai szokások kialakítása, erősítése; az ellenálló 
képesség, edzettség fejlesztése; ortopédiai  elváltozások megelőzése, ellensúlyozása; megfelelő felkészítés keringési  és 
légzőrendszeri megbetegedések megelőzésére, a károsodások csökkentésére; a prevenció lényegének és relaxációs eljárásoknak a 
megismerése, megértése. 
    A mozgáskultúra fejlesztése: az alapvető mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása, fejlesztése, kondicionális és koordinációs 
képességeknek az életkorhoz és az egyéni adottságokhoz igazított fejlesztése; sokoldalú mozgástapasztalat  és jól alkalmazható 
mozgáskészség-készlet megszerzése; a feladatmegoldásokhoz, a képességfejlesztéshez és a játékhoz, sporttevékenységekhez, azok 
károsodás nélküli végzéséhez kapcsolódó ismeretek megszerzése; mozgáskommunikáció. 
    Értékes személyiségvonások fejlesztése: a félelem leküzdése, a szabályok betartása, összpontosítás, céltartás, a nehézségek 
leküzdése, kudarc tűrése, a természet szeretete, környezetkímélő magatartás. 
 
 
 

Fejlesztési követelmények 
 
     
 
 
Az egészséges testi fejlődés segítése 

 
     
    A tanulók életkorának megfelelően fejlődjön keringési, légzési és mozgatórendszerük. Rendszeresen végezzenek 
mozgástevékenységet. 
    Aktív és egyre tudatosabb testmozgással előzzék meg a tartási rendellenességek kialakulását, kerüljék a gerincoszlopot károsító 
helyzeteket és mozgásokat. Alakuljon ki a testtartásért felelős izmok izomegyensúlyának és a medence középállásá- 
nak  automatizálása. 
    A foglalkoztatás hatására szilárduljon egészségük, váljanak ellenállóbbá a megbetegedésekkel szemben. 
 
 
 
A mozgáskultúra fejlesztése 
 
 
    Tudjanak gyorsan, illetve kitartóan futni, futás közben akadályokat leküzdeni. Sajátítsanak el ugrás-, dobás technikákat. 
     Sajátítsanak el egyszerű, torna jellegű támasz- és függésgyakorlatokat, legyenek képesek egyszerű hely- és 
helyzetváltoztatásokra támaszban, függésben. 
     Elemi szintű játékkészség birtokában szívesen vegyenek részt egyszerűsített sportjátékokban.  
     Életkoruknak megfelelően fejlett izomzattal legyenek képesek  uralni testtömegüket a különböző feladatmegoldások során. 
Legyenek képesek összerendezett mozgásokra. Ismerjék a játékok elemi szabályait. 
     Alapozódjon meg az egészséges életmód és a rendszeres fizikai aktivitás iránti igényük. 
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1. évfolyam 
 
 
 
Évi összóraszám:    111 óra 
 
Heti óraszám:3 óra 
 
Igény esetén a testnevelés óra keretében heti 1 órában a gyerekek úszásoktatásban részesülnek. 
 
 
Ebből                   80% =  89    óra   a kerettantervben meghatározott tananyag feldolgozása 
                             20% =  22  óra   az iskola érték és célrendszerének megfelelő tananyag feldolgozása: 

1. helyi sajátosságoknak megfelelő új anyag beépítése 
2. a kerettantervben szereplő tananyag elmélyítése, rendszerezése, képességek, 

készségek fejlesztése. 
 
 
 
 
 

Tematikus összesített óraterv 
                             
 
 
 

Témakör                óraszám 
                                      
                                1.          Rendgyakorlatok                  5 óra  
                                2.          Alapképességek                                                                     6   óra 
                                3.          Gimnasztika                                                                         15   óra 
                                4.          Atlétikai jellegű mozgások  
                                             Futások                                                                                   7  óra 
                                             Ugrások                                                                                  8   óra 
                                             Dobások                                                                               16    óra   
                                5.          Torna jellegű mozgások                                                       16   óra 
                                6.          Tesnevelési- és sportjátékok                                                18    óra 
                                7.          Szabadidős sporttevékenységek                                           12    óra 
                                8.          Küzdőjátékok                                                                         8    óra             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      A rendelkezésre álló idő    80%-a:      89    óra 
                            20%-a:     22  óra 
      _____________________________ 
            ÖSSZESEN:     111  óra 
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Belépő tevékenységek 
 
    Alakzatok gyors felvétele, változtatása. Öltöző és gyakorlóhely rendjének kialakítása. 
    Játékos és határozott formájú szabad- társas- és kéziszer gyakorlatok végrehajtása. 
    Gyors indulás különféle testhelyzetekből. Az ütközések elkerülése a fogójátékokban és a futásfeladatokban. Tartós futás   4-6 
percig. Futásokat, szökdeléseket, dobásokat tartalmazó testnevelési játékok. 
     Egyszerű támasz-, függő- és egyensúlygyakorlatok biztonságos végrehajtása. Labdás feladatok.Néhány egyszerű szabadban 
végezhető játék az évszaknak megfelelően. 
 
 
 
 

1.           Rendgyakorlatok                           5 óra 
  
      Egyenes, feszes állás.(vigyázz állás).    
      Laza (pihenj) állás.      
      Testfordulatok helyben.     
      Sorakozás vonalban. (fal, bordásfal, padsor előtt) 
 
 

2.              Alapképességek                          6 óra 
                                              

Játékos- és utánzó feladatok -  nyuszi ugrás 
 -  békaügetés 

-  pókjárás  
-  rákjárás     
-  sánta róka járás   
-  indián szökdelés 
-  törpe járás 

 
 
3.             Gimnasztika                                 15 óra 
 
      A legszokványosabb testhelyzeteket, kartartásokat és alapformákat  
      tartalmazó szabad- kéziszer-és társas gyakorlatok.  
      Ritmikus feladatok énekre, zenére. Elemi táncos mozgások.  
      Tartásjavító és a gerincdeformitásokat megelőző és korrigáló  
      gyakorlatok. Az előkészítést és a motorikus képességek alapozását  
      szolgáló gyakorlatok. 
 
 

4.       Atlétikai jellegű mozgások                31 óra 
   
Futások            7 óra    Járások és futások kötetlenül és alakzatban (egyes oszlop), megha- 
      tározott útvonalon is rövid és nyújtott lépésekkel. Futó- és fogó já- 
      tékok. Kitartó futás. Futóversenyek.  
 
Ugrások           8 óra    Szökdelések egy, váltott, páros lábon meghatározott távolságig. 
      Szökdelések kötélhajtással.     
      Távolugrás helyből és nekifutásból. Játékok szökdeléssel.  
 
Dobások         16 óra    Hajítási kísérletek  könnyű labdákkal. Dobójátékok. 
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5.         Torna jellegű mozgások                 16 óra         
 
Talajtorna     Kúszások, mászások.      

      Guruló átfordulás előre guggoló támaszból, terpesz-  
      állásból, érkezés különböző testhelyzetekbe.   
      Guruló átfordulás hátra enyhén lejtős felületen. Tarkónállás.  
 
Támasz- függés- és    Felugrások kéztámasszal különböző szerekre és leugrások.  egyensúly 
gyakorlatok     Egyensúlyozó járás vonalon és padon, előre, hátra, oldalt. 
 
 
 
 

6.          Testnevelési- és sportjátékok        18 óra 
 
 
      Labdás ügyességfejlesztés: álló labda megfogása, felemelése, visz- 
      szahelyezése. Labdagörgetés egy- két kézzel helyben, lábak körül. 
      Gurítás társhoz oda-vissza terpeszülésben. Feldobott ladba elkapá- 
      sa. Labdás testnevelési játékok. 
 
 
 
 

7.        Szabadidős sporttevékenységek      12 óra 
 
      Séták, kerékpározás, túrák.     
      Téli sportok, játékok.     
 
 
 
 

8.        Küzdő játékok                                     8 óra 
  
       Húzások, tolások párokban. Kötélhúzás. Játékok. 

 
 
 
 
 
 
A továbbhaladás feltételei 
 
Alakzatok felvétele. A gimnasztikai feladatok teljesítése utánzással. Az alapvető mozgáskészségek elfogadható végrehajtása. 
Szabályok betartása. 
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2. évfolyam 
 
 
 
 

Évi összóraszám:     111 óra 
 
Heti óraszám:3 óra 
 
Igény esetén a testnevelés óra keretében heti 1 órában a gyerekek úszásoktatásban részesülnek. 
 
Ebből            80% =  89     óra a kerettantervben meghatározott tananyag feldolgozása 
                     20% =   22  óra az iskola érték és célrendszerének megfelelő tananyag feldolgozása: 

1. helyi sajátosságoknak megfelelő új anyag beépítése 
2. a kerettantervben szereplő tananyag elmélyítése, rendszerezése, képességek, 

készségek fejlesztése. 
 
 
 
 
 
 
 

Tematikus összesített óraterv 
 
 
                                              Témakör     óraszám 
                                 
                                     1.       Rendgyakorlatok    5    óra 
        2.      Alapképességek    6       óra 
        3.      Gimnasztika                 15       óra 
        4. Atlétikai jellegű mozgások 
   Futások     7       óra 
   Ugrások     8        óra 
   Dobások                  16        óra 
        5. Torna jellegű mozgások                16        óra 
        6. Testnevelési- és sportjátékok                18        óra 
        7.  Szabadidős sporttevékenységek               12        óra 
        8. Küzdőjátékok    8        óra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A rendelkezésre álló idő      80%-a:        89    óra 
                                                   20%-a:        22 óra 

______________________________ 
                                      ÖSSZESEN:        111 óra 
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Belépő tevékenységek 
 
     Alakzatok gyors felvétele és változtatása. Játékos és határozott formájú szabad-, kéziszer- és társas gyakorlatok végrehajtása. 
Ismerkedés a szaknyelvvel. 
     Gyors indulás különböző testhelyzetekből. Az ütközések elkerülése a játékokban, térnyerés fogóval szemben. 
     Kitartó futás 4-6 percig pihenő nélkül, illetve kisebb séták beiktatásával. Futómozgást tartalmazó játékok, futóversenyek,       
Szökdelések és ugrások megfelelő ritmusban, ugróversenyek. Távolba és célba dobás egy és két kézzel, dobóversenyek. 
     Egyszerű támasz és függő gyakorlatok, egyensúlygyakorlatok biztonságos végrehajtása. 
     Labdás feladatok. Labdás testnevelési játékok. 
     Néhány egyszerű szabadtéri játék ismerete, azok szabályainak betartása. 
 
 
 
 
 

1.     Rendgyakorlatok                                   5 óra  
 
 
      Sorakozók oszlopban és vonalban, igazodás.   
      Köralakítás kézfogással. Szétszórt alakzat felvétele.  
      Vonulások ütemtartással helyben és továbbhaladással. Játékok. 
 
 
 

2.      Alapképességek                                  6 óra 
 
 
      Játékos- és utánzó járások, szökdelések. Sorozatban is. Akadá- 
      lyok leküzdése futással, ugrással, testnevelési játékok. 
 
 

3.       Gimnasztika                                      15 óra 
  
       A legszokványosabb testhelyzeteket, kartartásokat és alapformákat  
      tartalmazó szabad- társas- kéziszergyakorlatok.Ritmikus feladatok 
      énekre, zenére.       
      Tartásjavító és a gerincdeformitásokat megelőző, korrigáló gyakorlatok 
      Az előkészítést és a motorikus képességek alapozását szolgáló gyak. 
  
  

4.        Atlétikai jellegű mozgások              31 óra 
 
  
 Futások       7 óra    Járások és futások kötetlenül és alakzatban, meghatározott útvona- 
      lon is, rövid és nyújtott lépésekkel. Játékok. 
 Ugrások       8óra      Szökdelések egy- váltott-, páros lábon meghatározott távolságig. 
      Szökdelések kötélhajtással egyénileg és csoportokban is.  
      Távolugrás helyből és nekifutással, távolugró versenyek. 
  Dobások      16 óra    Hajítási kísérletek kislabdával, dobások medicin labdával két 
kézzel. 
 
 
 

 

5.        Torna jellegű mozgások                  16 óra 

 
 
 Talajgyakorlatok    Guruló átfordulás előre guggoló támaszból, terpesz állásból zsugor- és 
      terpesz ülésbe. Guruló átfordulás hátra enyhén lejtős felületen. 
      Tarkón állás. Lebegő állás.  
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  Támasz gyakorlatok   Felugrások kéztámasszal különböző szerekre és leugrások.  
  
 Egyéb torna jellegű feladatok  Helyváltoztatás vízszintes és rézsútos padon, hason- és hanyatt- 
      fekvésben, kéz-láb támaszban, rákjárással, pókjárással.  
      Egyensúlyozó járás vonalon és padon, pad merevítő gerendáján 
      előre, hátra és oldalra. Játékok. 
 
 
 

6.         Testnevelési- és sportjátékok           18 óra 
 
 
      Labdás ügyességfejlesztés. Labdagörgetés egy- két kézzel helyben a lá-
      bak körül és továbbhaladással.    
      Gurítás társhoz oda- vissza terpeszülésben; feldobott labda elfogása. 
      Eldobott labda elfogása utánfutással egy pattanás után és földet érés  
      előtt. Labdavezetés kézzel helyben és továbbhaladással kötetlenül. 
      Labdavezetési kísérletek lábbal. Labdás testnevelési játékok. 
 
 
 

7.        Szabadidős sporttevékenységek      12 óra 
 
 
      Séták, kirándulások. Kerékpározás, ügyességet fejlesztő közlekedési esz-
      közök. Tollaslabda, asztali tenisz.    
      Téli sportok, havas játékok. 
 
 
 

8.       Küzdőjátékok           8 óra 
 
 
      Karemelés illetve leszorítás társ ellenállásával szemben.  
      Húzások, tolások párokban. Kötélhúzás.   
      Leülések, felállások párokban kézfogással és hátukat összetámasztva.
      Küzdöjátékok.   
 
 
 
 
 
 
 
 

A továbbhaladás feltételei 
 
 
 
     Ismerjék az óraszervezés szempontjából szüksége szakkifejezéseket, foglalkoztatási formákat. Ismerjék a legfontosabb 
gimnasztikai szakkifejezéseket. A gimnasztikai feladatok teljesítése vezényszóra. Gyors indulás képessége , iram és irányváltoztatás 
futás közben. Tudjanak 4-6 percig kitartóan futni. Az ugrást tudják elrugaszkodással végrehajtani. Tudjanak távolba dobni. 
      Labdavezetés kézzel, lábbal. Együttműködés képessége a labdajátékoknál.  
      Sportszerűség, a játékos feladatok versenyzéssel egybekötött végrehajtása. 
      Néhány egyszerű szabadtéri játék ismerete, ellenálló képesség az időjárás viszontagságaival szemben. 
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3. évfolyam 
 
 
 
 
Évi összóraszám:        111 óra 
 
Heti óraszám:3 óra 
 
 
Ebből  80% =  89    óra  a kerettantervben meghatározott tananyag feldolgozása 
  20% =  22 óra  az iskola érték és célrendszerének megfelelő új anyag feldolgozása 

1. helyi sajátosságoknak megfelelő új anyag beépítése 
2. a kerettantervben szereplő tananyag elmélyítése, rendszerezése, képességek, 

készségek fejlesztése. 
 
 
 
 
 

Tematikus összesített óraterv 
 
 
 
 
              Témakör                        Óraszám 
 
   1. Rendgyakorlatok    5 óra 
   2.  Gimnasztika                 13    óra 
   3. Atlétikai jellegű mozgások 
    Futások                  10     óra 
    Ugrások                  13     óra 
    Dobások                  16     óra 
   4. Torna jellegű mozgások               18     óra   
   5.  Testnevelési- és sportjátékok                              16     óra 
   6. Szabadidős sporttevékenységek                          12     óra 
   7.  Küzdőjátékok    8     óra 
 
 
 

 
 
 

 A rendelkezésre álló idő: 80%-a: 89    óra 
     20%-a: 22  óra 
  ______________________________ 
       ÖSSZESEN: 111  óra 

 
 
Belépő tevékenységek 
 
     A rendgyakorlatoknál az egyöntetű végrehajtás fokozatos kialakítása, az utasítások késlekedés nélküli végrehajtása. Az alapvető 
gimnasztikai formák pontos végrehajtása. Rajtolás jelre. Gyorsfutás 20-30 m-en versenyszerűen. Tartós futás 6-8 percen keresztül. 
Ugrások változatos formában, megfelelő szabályozottsággal végrehajtva. Dobóterpeszből célba dobás a dobásbiztonságot növelve. 
Futó, ugró és dobóügyesség fejlesztése. 
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     A torna jellegű gyakorlatok kis segítséggel biztonságosan és szép testtartással történő végrehajtása. Együttműködés a társakkal a 
labdás játékokban. Sportszerű test-test elleni küzdelem. Néhány egyszerű, az évszaknak megfelelő és a  szabadban végezhető játék. 
 
 
 

1. Rendgyakorlatok               5 óra 
 
 
      Az eddig tanultak gyakorlása. Kétsoros vonal, kettős oszlop alakítása.
      Megindulás, megállás két ütemben. Fejlődések, szakadozások járás köz-
      ben. Vonulások lépéstartással. Nyitódás, zárkózás tér. És távköz felvétele 
 
 

2.  Gimnasztika              13 óra 
 
 
      Önállóan, társutánzással, valamint szaknyelvi utasításra végzett szabad-
      gyakorlatok, valamint szabadgyakorlati alapformájú társas- kéziszer- és
      szergyakorlatok. Előkészítő, képességfejlesztést szolgáló testnevelési
      játékok. Tartásjavító gyakorlatok. 
 
 

3.  Atlétikai jellegű gyakorlatok  39 óra 
 
 Járások, futások 10 óra   Hátrafelé, ütem- és lépéshossz-szabályozással, oldalirányban keresztlé-
      péssel, magas térdemeléssel. 
      Tartós futások. Álló- és guggoló rajt. Futóversenyek. Fogó- és futó- 
      játékok. 
 Ugrások  13 óra   Mint az előző évfolyamokon, valamint: kötéláthajtási kísérletek 3 fős
      csapatokban. Szökdelések egy-, váltott- és páros lábon taos ritmusát  
      követve. 
 Dobások  16 óra   Hajítások, dobások távolba és célba különböző méretű labdával, döngető,
      fogyasztó, bombázás. 
 
 

4.  Torna jellegű mozgások                 18 óra 
 

 
 Talajtorna    Guruló átfordulások előre és hátra guggoló támaszból és terpeszállásból.
      Sorozat guruló átfordulás előre. Tarkóállás. Lebegő állás. 
 
 Szekrényugrás    2-3 részes szekrényre előre támasszal felugrás, felguggolás, függőleges 
      repülés. 
 Egyéb torna jellegű mozgások  Mászási kísérletek kötélen. Vízszintes függeszkedés bordásfalon. Egyen-
      súlyozó járás és fordulatok gerendán, pad merevítő gerendáján. 
      Játékok, akadályversenyek. 
 
 

5. Testnevelési- és sportjátékok 16 óra 
 
 
      Labdás ügyességfejlesztés, mint az előző évfolyamokon, valamint: labda-
      vezetés jobb, bal kézzel helyben és továbbhaladással, egy lábon, szökde-
      léssel, szlalomútvonalon labdavezetés lábbal meghatározott útvonalon, 
      valamint kis területen, az ütközések elkerülésével. 
      Egykezes átadás és átvétel párokban.    
      Rúgási kísérletek belsővel falra és felfordított padra. Labdás játékok. 
 

6. Szabadidős sporttevékenységek  12 óra 
 
 
      Gyalogos, kerékpáros túrák. Kerékpáros ügyességi feladatok. Tollaslabda
      asztali tenisz.  
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      Téli sportok, havas játékok. 
 
 

7.  Küzdőjátékok     8 óra 
 
      Önellenállásos feladat végrehajtások (karemelés-, leengedés-, csigafutás-, 
      lökésimitációk). Mögékerülési és kiemelési kísérletek párokban. Játékok-
      Kötélhúzás. 
 
 
 
 

A továbbhaladás feltételei 
 
    Vezényszavak ismerete, a rendgyakorlatok végrehajtása. Az alapvető gimnasztikai alapformák követése. Elfogadható 
mozgásminta reprodukálása a rajtolás, futás, ugrás és dobás végrehajtásánál. Megfelelő kísérletek kúszás, mászás, támasz, függés 
feladatainak teljesítésére. Örömmel vegyen részt a testnevelési játékokban. A test- test elleni küzdelem elfogadása. 
 
 
 
 

4. évfolyam 
 
 
Évi összóraszám:       111 óra 
 
Heti óraszám:3 óra 
 
Ebből  80% =   89      óra a kerettantervben meghatározott tananyag feldolgozása 
      20% =   22   óra az iskola érték és célrendszerének megfelelő új anyag feldolgozása: 

1. helyi sajátosságoknak megfelelő új anyag beépítése 
2. a kerettantervben szereplő tananyag elmélyítése, rendszerezése, képességek, 

készségek fejlesztése. 
 
 
 

Tematikus összesített óraterv 
 

    Témakör   óraszám 
    
   1.  Rendgyakorlatok   4 óra 
   2.  Gimnasztika                10    óra 
   3.  Atlétikai jellegű mozgások                
    Futások    8     óra  
    Ugrások                 10     óra 
    Dobások                 16     óra 
   4. Torna jellegű mozgások               24     óra 
   5. Testnevelési- és sportjátékok               16     óra 
   6.  Szabadidős sporttevékenységek          15      óra 
   7.  Küzdőjátékok   8      óra 
 
 
 
 
 
 

     A rendelkezésre álló idő 80%-a: 89     óra 
         20%-a: 22  óra 
     ______________________________ 
           ÖSSZESEN: 111  óra 



11 

Belépő tevékenységek 
 
     Az óraszervezéshez szükséges foglalkozási formák fegyelmezett és az életkornak megfelelő alakisággal történő végrehajtása, A 
testnevelési órán megkívánt szokásrend betartása. 
      A tanult gimnasztikai gyakorlatokból összeállított mozgások pontos és folyamatos végzése, a ritmus és a mozgás összhangjának 
megteremtése, mászás kötélen. 
     Vágtafutás, illetve kitartó futás 8-10 percig. Helyből és nekifutásból történő ugrások hangsúlyozott elrugaszkodással, harmóni- 
kusan. A feladatnak legjobban megfelelő dobásmód megválasztása, a hajító mozdulat elfogadható végrehajtása. Célbadobás elvár- 
ható biztonsággal. Jó futó-, ugró- és dobókészség kialakítása. 
     Testtömeg megtartása támaszban, függésben. Egyensúlyozás, térben tájékozódás. A tornagyakorlat koordinált végrehajtása.  
Játék sikerélményt biztosító szinten. A labda kézzel, illetve lábbal vezetése, továbbítása, birtokba vétele, gól, vagy pont elérése. A 
labdához és a társakhoz való igazodás, a megoldási lehetőségek felismerése, a társakkal együttműködés, a játék- és a magatartási 
szabályok betartása. 
     A siker és a kudarc sportszerű elviselése a küzdő feladatokban és a játékokban. 
     Néhány egyszerű, a feltételeknek és az évszaknak megfelelő, a szabadban végezhető játék ismerete és játszása. 
 
 
 

1. Rendgyakorlatok   4 óra 
 
        Sorakozás kétsoros vonalban, kettős oszlopban. Vigyázz, pihenj állás.
      Vonulások, fejlődések, szakadozások egyes-, kettős-, hármas-, négyes 
      oszlopba és oszlopból. Játékok, mint eddig.  
 
 

2. Gimnasztika      10 óra 
 
 
           Határozott formájú szabadgyakorlatok és szabadgyakorlati alapformájú 
      társas-, kéziszer- és szergyakorlatok.    
      Tartásjavító, a gerincoszlop izomegyensúlyának és a medence középállá-
      sának automatizálását biztosító, a lábfej deformitását ellensúlyozó gya-
      korlatok. Játékos előkészítő és amotorikus képességeket fejlesztő gyakor-
      latok és játékok. 
 
 

3. Atlétikai jellegű mozgások   34 óra 
 

Futások  8 óra   Járás behunyt szemmel előre, hátra és oldalra. Tengerészjárás. 
     Tartós futások, futás feladatokkal. Futóversenyek. Futójátékok.  

 Ugrások  10 óra   Szökdelő iskolák, sorozatugrások egy és páros lábon. Távolugrás, 
      magasugrás helyből és nekifutással. Leugrás függésből.  
 Dobások  16 óra   Hajítási kísérletek kidobóállásból befordulással és nekilépésből. 
      Játékok dobó feladatokkal. 
 
 

4.        Torna jellegű mozgások  24 óra 
 
 Talajtorna    Guggoló támaszból vetődés előre fekvőtámaszba és vissza. „Hosszú 
      bukfenc”, mellső mérlegállás. Guruló átfordulások, mint előző évfolya-
      mokon.       
 Szekrényugrás    Felugrás 2-3 részes szekrényre, felguggolás, függőleges repülés. A dob-
      bantó használata. 
 Egyéb torna jellegű mozgások  Bakugrás társon át. Kötélmászás. Alacsony gyűrűn ugrással átfordulás 
      hátsó függőállásba és vissza, hintázás futással.  
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5.  Testnevelési- és sportjátékok 16 óra 
 

Labdavezetés mindkét kézzel kis területen társhoz igazodva (tükörké
  Kétkezes mellső átadás és átvétel párokban, helyben és továbbhaladással. 

Labda passzolgatási kísérletek párokban, helyben. Kapura dobási, rú-
  gási kísérletek, kosárra dobási kísérletek álló helyből. Labdaütögetési 
  kísérletek kézzel. 

Kézilabda, kosárlabda, labdarúgás sportjátékok alapszabályainak megis-
  merése, játék könnyített szabályokkal. Zsinórlabda játék. 

 
 
 

6.  Szabadidős sporttevékenységek 15 óra 
 
      Számháború, a lehetőségekhez mérten. Járőrversenyek. Gyalogos és ke-
      rékpáros túrák. Ügyességi feladatok helyváltoztató eszközökkel. Tollas-
      labda, asztali tenisz. 
      Téli sportok, havas játékok. 
 
 

7. Küzdőjátékok   8 óra 
 
      Szabadulás csukló fogásból. „Legyező” (szemben álló kézfogó társsal 
      dőlés hátra karnyújtásig és vissza.). Grundbirkózás. Kötélhúzás. 
 
 
 
 

A továbbhaladás feltételei 
 
     Az óraszervezés szempontjából fontos rendgyakorlatok fegyelmezett végrehajtása. Részvétel a közös gimnasztikában. Mászás 
kötélen 2-3 fogással. A futás, az ugrás és a dobás feladatok elfogadható végrehajtása. A támasz-, függő- és egyensúlygyakorlatok 
teljesítése. Részvétel a testnevelési- és sportjátékokban. A test-test elleni küzdelem felvállalása. A biztonságos szabadtéri mozgás 
szabályainak megtartása. 
 
 

Értékelés 
Az értékelés,osztályozás összetevői: 
Tanórán kívüli komponensek 
-tanórán kívüli egyéb sportos tevékenységek 
-sportági eredmények 
- tanórán kívüli iskolai testnevelés(iskolai sportkör) 
Tanórai komponensek: 
-játék-,versenyszabály,sportszer-és létesítményismeret 
-szervezési ismeretek,aktivitás 
-technikai ismeretek 
-egészséges sport-és versenyszellem 
-aktivitás az órán(hozzáállás) 
-effektív teljesítmény 
-önmagához viszonyított fejlődés 
-pontos végrehajtás 
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