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1. Bázisintézményi célok  

Az elmúlt években, a pedagógiában, az intézmények mindennapjaiban előtérbe került, 

felértékelődött az innováció. Az újítások, változások, változtatások célja a fejlesztés, tehát a 

fennálló gyakorlat pozitív irányba történő befolyásolása.  

Az idei nevelési év legfőbb innovációja az Oktatási Hivatal bázisintézményi hálózatának 

létrehozásában való részvétel.  

Céljaink a megvalósítással kapcsolatban:  

- köznevelési intézmények pedagógiai eredményességének növelése az 

intézményünkben működő jó gyakorlat megosztásával;  

- hely és lehetőség biztosítása műhelymunkák, bemutatók, továbbképzések számára;  

- a bázisintézményi tevékenységgel a pedagógiai szakmai közélet fejlődésének 

katalizálása;  

- a POK által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos 

hozzáférés biztosítása. 

 

2. A bázisintézményi feladatok ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek 

Személyi feltételek: 12 fő óvodapedagógus, nevelés-oktatást segítők, és egyéb dolgozó 10 fő. 

Tárgyi feltételek: 6 tágas csoportszoba mellett, 2 tornatér biztosítja nevelőmunkánk 

helyszínét.  

Az idei nevelési év kiemelt feladatának a mozgás területet jelöltük ki, melyhez a tárgyi 

feltételek jónak mondhatók, illetve a tehetséggondozó műhelyeink bemutatkozása lenne a cél. 

 

3. Megosztani kívánt jó gyakorlat, innováció, módszertani modellek  
 

- Pappné Gazdag Zsuzsanna gyógy testnevelő módszertani útmutatásának gyakorlati 

alkalmazása. Játékos utánzó, tartásjavító, mozgásügyességet fejlesztő gyakorlatok az 

óvodában.  

- Tehetséggondozó műhelyfoglalkozások megnyitása az érdeklődő kollégák felé.



4. A vállalt bázisintézményi feladatok időrendben 

Időpont Feladat 
a téma 

megjelölésév
el 

Felelős Intézményi 
munkatársak 

Munkaforma Szükséges 
eszközök, 
anyagok 

Helyszín, 
max. 

létszám 

Célcsoport Tájékoztatás, 
kommunikálás 

Keletkező 
dokumentumok 

2017. 
Nov. 08.  
 
14.00 

Műhelynap 
 
-Felnőtt 
Ügyes-
kezek 
műhely 

Kenes-
sey 
Erika 

Kovács 
Judit 
Hordósné 
Futó Ilona 
Rekettyei 
Zoltán 
Tamásné 

műhelynap 
 

Kézműves 
tevékenység-
hez 
szükséges 
eszközök. 
Az 
intézmény 
biztosítja 

Tornatér: 
20 fő 

Óvodapedagó
gusok, 
Tanítók 
intézmény-
vezetők, 

Program meg-
küldése a 
POK-nak a 
rendezvény 
előtt 3 héttel e-
mailben; POK 
e-mailben 
továbbítja a 
célcsoport felé 
Intézmény: a 
program 
közzététel az 
intézményi 
honlapon  

- jelenléti ív,  
-elégedettség-
mérő lapok 
 
 
 

Őszi 
Pedagó-
giai 
Napok  
2017. 
novemb. 
16. 
 

Mozgás 
tevékeny-
ség vegyes 
életkorú 
csoportban 

Fényes 
Dalma 

Kenessey 
Erika 

Tájékoztató 
előadás 
Bemutató  
 

Torna-
eszközök 

Tornatér: 
15 fő 

Óvodapedagó
gusok, 
tanítók, 
intézmény-
vezetők, 

Értekezlet 
koordinátorok 
számára POK-
ban: a rendez-
vény előtt 4 
héttel 
POK: prog-
ramfüzet 
összeállítása és 
közzététele a 
POK honlapon  

 - jelenléti ív,  
-elégedettség-
mérő lapok 
- értékelő 
-tevékenység 
vázlatok  



 
 

2018 
 
január 

Gyógy 
testnevelés 
játékosan 

Kenes-
sey 
Erika 

Máténé 
Hegyessi 
Marianann 
 

Tájékoztató 
óra 
Bemutató  
 

Torna-
eszközök 

Tornatér: 
15fő 

Óvodapedagó
gusok, 
tanítók, 
intézmény-
vezetők, 

Program meg-
küldése a 
POK-nak a 
rendezvény 
előtt 3 héttel e-
mailben; POK 
e-mailben 
továbbítja a 
célcsoport felé 
Intézmény: a 
program 
közzététel az 
intézményi 
honlapon  

- jelenléti ív,  
-elégedettség-
mérő lapok 
 
 
 

2018. 
február 
 
 

Tehetség-
gondozás 
az 
óvodában. 
Az Ügyes-
kezek 
tehetség-
gondozó 
műhely 
bemutatkoz
ása 
 

Kenes-
sey 
Erika 

Hordósné 
Futó Ilona 
Rekettyei 
Zoltán 
Tamásné 

Tájékoztató  
Bemutató  
 

Kézműves 
tevékenység-
hez 
szükséges 
eszközök 

Ügyes-
kezek 
műhely 
15fő 

Óvodapedagó
gusok, 
tanítók, 
intézmény-
vezetők, 

Program meg-
küldése a 
POK-nak a 
rendezvény 
előtt 3 héttel e-
mailben; POK 
e-mailben 
továbbítja a 
célcsoport felé 
Intézmény: a 
program 
közzététel az 
intézményi 
honlapon 

-jelenléti ív,  
-elégedettség-
mérő lapok 
 



2018. 
április 

Tehetség-
gondozás 
az 
óvodában. 
A  Zene-
ovi 
tehetség-
gondozó 
műhely 
bemutatkoz
ása 
 

Kenes-
sey 
Erika 

Halekné 
Hadarits 
Krisztina 
Kovács 
Judit 
 

Ráhangolódó 
beszélgetés 
 
Bemutató  
 

Zene ovi 
eszköztára 

Zene-ovi 
15fő 

Óvodapedagó
gusok, 
tanítók, 
intézmény-
vezetők, 

Program meg-
küldése a 
POK-nak a 
rendezvény 
előtt 3 héttel e-
mailben; POK 
e-mailben 
továbbítja a 
célcsoport felé 
Intézmény: a 
program 
közzététel az 
intézményi 

-jelenléti ív,  
-elégedettség-
mérő lapok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bázis intézményi szakmai nap, a Pesterzsébeti  

Kerekerdő Óvoda - Bóbita Tagóvodájában 

November 16-án első jó gyakorlatával bemutatkozott a Pesterzsébeti Kerekerdő 

Óvoda - Bóbita Tagóvodája, mint Bázis intézmény. 

Kenessey Erika óvodapedagógus, játékos, utánzó, prevenciós gyakorlatokat mutatott be, az óvodai 

mozgástevékenység során, fejlettség szerinti csoportbontásban.  

Az ország több városából és a főváros több kerületéből fogadtuk a vendégeket, a Pedagógiai 

Oktatási Központból Rózsa Edit, a fenntartó részéről Fekete Katalin tisztelt meg bennünket 

jelenlétével.  

A tevékenység megtekintése előtt Varga Ibolya Intézményvezető tartott egy rövid 

prezentációt, intézményünkről és új feladatunk aktualitásáról.  

A jelenlévők megtudhatták, hogy a főváros 12 bázis intézménye közül az egyik a Bóbita 

Tagóvoda. Felvázolta az intézmény egyedi sajátosságait, hagyományait és a bemutatón 

látható csoport, szokásait, mozgáskultúráját. 

A jó gyakorlat megtekintése egy hangulatos vendéglátással egybekötött szakmai 

megbeszéléssel zárult, ahol mindenki pozitívan vélekedett a látott tevékenységről. A kollégák 

köszönetüket fejezték ki, az intézmény dolgozóinak és vezetésének. 

 

 

 

Máténé Hegyesi Mariann  

óvodapedagógus 



 

PESTERZSÉBETI  KEREKERDŐ ÓVODA BÓBITA TAGÓVODA 
 
1204. Budapest, Kalmár Ilona stny. 1. 
Tel./2 841-663 
bobitaerzsebet@gmail.com 
OM:034735 
 

 
 
 

PEDAGÓGIAI NAP PROGRAMJA 
 
 

Időpont: 2017. november 16.  
 
Megosztani kívánt jó gyakorlat: 

 

- Pappné Gazdag Zsuzsanna gyógy testnevelő módszertani útmutatásának gyakorlati 

alkalmazása. Játékos utánzó, tartásjavító, mozgásügyességet fejlesztő gyakorlatok az 

óvodában.  

 

 

Időpont Folyamat 
 

 
8.30. 

 
Érdeklődő kollégák fogadása a nevelői szobában. 
 

 
8.45. 

 
Varga Ibolya intézményvezető elméleti tájékoztatása a Bóbita tagóvoda 
gyakorlati munkájáról. 
 

 
9.15.- 10.00. 

 
Kenessey Erika óvodapedagógus gyakorlati bemutató foglalkozása. 
 

 
10.00.- 11.00. 

 
Szakmai megbeszélés a látottakról. 
 

 
 
Előzetes szaktanácsadói konzultációt és óramegbeszélést nem igénylünk. 
 
 
 
Budapest, 2017. 09. 05.     Kenessey Erika 
             intézményi koordinátor 



                                                    Tevékenység terv 1. 

Tevékenység helye: Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda – Bóbita Tagóvoda 

Az óvodapedagógus neve: Kenessey Erika 

Korcsoport: Fejlettség szerinti megosztásban szervezve, nagycsoportos korú gyermekek 

Tevékenységi forma: mozgás 

A tevékenység előzménye: járás, futás gyakorlatok, játékos, utánzó gyakorlatok.  

A tevékenység tartalma/témája: természetes mozgások gyakorlása: járás, futás, mászás,  

támaszugrások talajon, padon végezhető tartásjavító és egyensúlyérzék fejlesztő gyakorlat. 

 

A tevékenység feladatai: 

Nevelési feladatok: mozgás örömének megalapozása életkori sajátosságoknak megfelelő 

mozgásokkal, közösségi érzés fejlesztése közös mozgásos játékélmény örömének átélésével, 

egészséges versenyszellem alakítása, értelmi nevelés, figyelem, koncentráció fejlesztése a 

gyakorlatok megértésével, végzésével. 

 

Didaktikai feladatok: ismert mozgásokra épülő feladatok gyakorlása padon, játékos utánzó 

gyakorlatok pontos elsajátítása, gyakorlása, térbeni eligazodás, szabályok betartása. 

 

Képesség- és készségfejlesztés: Funkcionális mozgáskészségek fejlesztése és tartásjavítás. 

Erő, gyorsaság, állóképesség fejlesztése, egyensúlyérzék fejlesztése támaszugrásnál illetve 

padon forgásnál, szem- kéz-láb koordináció fejlesztése támaszugrásoknál; tartásjavítás; 

érzelmi akarati képességek fejlesztése; kudarctűrő képesség fejlesztése versenyjáték során; 

téri tájékozódó képesség, perifériás látás fejlesztése, futásnál egymásra figyeléssel; figyelem, 

koncentráció fejlesztése, érzékelés, észlelés fejlesztése pontos feladatvégzés.  

 

Alkalmazott módszerek, eljárások: szemléltetés, játékos cselekedtetés, magyarázat, 

bemutattatás, segítségadás, gyakorlás, ellenőrzés, értékelés, dicséret. 

 

Eszközök: 2 db. 4 méteres tornapad 



  

A tevékenység kidolgozása 

 A fejlesztő tevékenység felépítése, a 

foglalkozás menete 

A fejlesztés módszerei, munkaformák, 

eszközök, megjegyzések 

 

 

 

 

 

4’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1’ 

 

Foglalkozás előkészületei: 

A gyerekek igényük szerint mosdót 

használnak, majd átöltöznek kényelmes  

ruhájukba. A ruhákat 

csoportszokásoknak megfelelően 

helyezik el. 

1. Bevezető: Futó játék:  

Futás szórt alakzatban, adott jelre 

játékos utánzó gyakorlatok padlón és a 

tornapadon, a gyerekek igényeinek 

megfelelően: gombóc, palacsinta, 

cserebogár, sós kifli, alagút, kisasztal, 

búgócsiga, kiskutya nyújtózás, ceruza, 

lovagló ülés, daxli tartás, púpos cicahát. 

(állóképesség, combizom-erősítése, 

hasizom erősítés) 

Fejlesztési feladat: téri tájékozódás, 

perifériás látás, egymásra figyelés, 

egyensúlyérzék fejlesztés, alkalmazko-

dó képesség. 

2. Előkészítő, bemelegítő feladat 

Járás közben váll, csukló bemelegítése, 

kar és csuklókörzéssel. 

Foglalkoztatási forma: kötelező  

Eszközök elhelyezése: A 2 padot 

egymásnak párhuzamosan helyezem el a 

tornatérben. 

 

 

„Fussatok szabadon a torna eszközök 

között, egymásra figyelve, hogy ne 

érjetek egymáshoz! Akik a társukhoz 

érnek 3 guggolás után folytathatják a 

játékot. Ha szeretnéd, a tornapadot is 

használhatod! Ha tapsolok, változz azzá, 

amit mondok!” 

Kiemelten dicsérem az egymást 

kikerülőket, a padot helyesen átlépőket, 

átugrókat. 

 

 

 

 

 

„Sétáljunk körbe hátrafelé és mozgassuk 

meg a csuklónkat, vállunkat, mindkét 

irányba.” 

 



 

 

2’ 

 

 

 

 

 

 

15-

20’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A következőkben már a csapatok az 

előrehaladáshoz a padot, 

visszaérkezéshez a padlót használják. 

 

 

3. Főgyakorlat. Erősítő gyakorlatok: 

 Hason fekvés a padon, karok magas 

tartásban, fogás a pad szélén. Csúszás 

előre páros karhúzással hajlított támasz 

helyzetéig 2x, majd 360fokos fordulat a 

pad tetején nyújtott testtel, 

kézsegítséggel 1x. A pad további részén 

még egyszer ugyanez. 

Visszafelé: nyuszi ugrás hátrafelé, 

oldalazó tevejárás, pókjárás, gurulás a 

test hossztengelye körül. 

Ismétlésszám: 2-2 kör. 

 

( vállöv, kar,  törzs, has  és comb izmait 

erősítő, tartásjavító) 

Fejlesztési feladat: egyensúlyérzék, 

ügyesség, mozgáskoordináció 

 

 

 

 

„X, Y megkérlek, hogy válasszatok 

magatok mögé csapattagokat.” 

A csapatkapitányok egyenként 

választanak csapattagokat, a 

csoportalakítást így önállóan végzik. 

 

 

Bemutattatással kísért feladatadás 

„Gyere x, feküdj fel a padra, arccal előre, 

fogd meg a pad két szélét. Húzd előre 

magad egymás után kétszer. Arcod lefelé 

néz, lábad legyen összezárva. Utána, mint 

helikopter propellere fordulj meg. A 

hasad a padon maradjon, a kezeddel 

segítsd a megfordulást. Akkor vagy 

nagyon ügyes, ha úgy tudsz megfordulni, 

hogy az arcod végig lefelé néz és a lábaid 

sem lógnak le. Ha megfordultál ugyanezt 

még egyszer csináld meg a padon. 

Visszafelé a talajon nyuszi ugrás lesz, de 

hátrafelé haladással. Nem gyorsasági 

verseny, hanem szépségverseny! Azt 

tudom megdicsérni, aki nagyon szépen, 

egyenes testtartással tud végighaladni a 

padon.” 

A gyakorlatokat magyarázattal kisérem, 

javítom a hibákat, segítem azokat a 

gyerekeket, akik nem értették meg a 

feladatokat, gyakorlat közben többször 



 

 

 

 

 

 

 

1’ 

 

 

 

3’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyújtó, lazító gyakorlat: csukló és 

vállkörzés mindkét irányba, lábrázással. 

 

 

 

4. Levezető játék: „Székes fogó” 

(combizom, egyensúlyérzék) 

Fejlesztési feladat: ügyesség, 

figyelem, kitartás 

 

 

 

 

 

 

elismétlem a szabályokat, szükség szerint 

tevőlegesen segítséget nyújtok, 1-1- 

mozdulat megéreztetésében, kiemelem a 

helyes gyakorlatvégzést, buzdítom a 

bátortalanabbakat. 

Törekszem a balesetveszélyes helyzetek 

megelőzésére, elhárítására, de bátorítással 

inspirálom őket a feladatvégzésre. 

 

„ Jó alaposan lazítsuk le a csuklónkat, 

vállunkat, lábunkat.  

Miközben végzitek a lazítást, találjátok 

ki, melyik játékra gondolok?” 

 

Játékszabály: Akit a fogó megfog, egy 

lábon térdelésben elhelyezkedik, a kezét 

felteszi a tarkójára és egyenes háttal 

várakozik, míg valaki felszabadítja azzal, 

hogy egy pillanatra a térdére „ül”. Majd 

visszaállhat a játékba. 

A játék jellemzőit szándékosan nem 

sorrendben mondom el, hogy 

gondolkodtató legyen.  

 „Az igazán izmosak még a könyöküket is 

hátra tudják húzni”. 

 

 



1’ 

 

 

 

 

 

 

1’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Befejező rész 

„Palacsinta”: 

Nyújtó gyakorlat hát-comb- törzs 

izmainak nyújtására. 

Légző gyakorlat: a kar test mellé 

engedése közben kilégzés, majd 

karemelés közben belégzés 3x. 

Levegő benntartása, majd lassú 

kiengedése a tüdőből. 

 

 

Értékelés 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

„Feküdjetek a hátatokra, és jól 

nyújtózzatok meg palacsintába. 

Fújd ki a rossz levegőt a tüdődből és 

közben engedd le a karod a tested mellé. 

Szívd be jó mélyen és emeld a karod a 

füled mellé.” 

„Most szívd be és tartsd bent amíg tudod. 

Lassan engedd ki!” 

 

Csoportos és egyéni kiemeléssel. 

„Egészségetekre!” 

 „Aki besétált a terembe azt dadus néni  

friss gyümölcslével várja.” 



Tevékenység terv 2.   

Korcsoport: Fejlettség szerinti megosztásban szervezve, kiscsoportos korú gyermekek 

Tevékenységi forma: mozgás 

A tevékenység előzménye: járás, futás gyakorlatok, játékos, utánzó gyakorlatok.  

A tevékenység tartalma/témája: játékos utánzó gyakorlatok, természetes mozgások 

gyakorlása: járások, futások, ugrások karikában. 

A tevékenység feladatai: 

Nevelési feladatok: mozgás örömének megalapozása életkori sajátosságoknak megfelelő 

mozgásokkal, közösségi érzés fejlesztése közös mozgásos játékélmény örömének átélésével,  

értelmi nevelés, figyelem, koncentráció fejlesztése a gyakorlatok megértésével, feladattudat-

feladattartás alakítása. 

 

Didaktikai feladatok: ismert mozgásokra épülő feladatok gyakorlása talajon és karikában, 

játékos utánzó gyakorlatok pontos elsajátítása, gyakorlása, térbeni eligazodás, szabályok 

betartása. 

 

Képesség- és készségfejlesztés: Funkcionális mozgáskészségek fejlesztése és tartásjavítás. 

Erő, állóképesség fejlesztése, egyensúlyérzék fejlesztése, szem- kéz-láb koordináció 

fejlesztése; tartásjavítás; érzelmi akarati képességek fejlesztése; téri tájékozódó képesség, 

perifériás látás fejlesztése; figyelem, koncentráció fejlesztése, érzékelés, észlelés fejlesztése 

pontos feladatvégzés.  

 

Alkalmazott módszerek, eljárások: szemléltetés, játékos cselekedtetés, magyarázat, 

bemutatás és bemutattatás, segítségadás, gyakorlás, ellenőrzés, értékelés, dicséret. 

 

Eszközök: gyermekenként egy tornakarika. 

 

 

 

 



 

A tevékenység kidolgozása 

 A fejlesztő tevékenység felépítése, a 

foglalkozás menete 

A fejlesztés módszerei, munkaformák, 

eszközök, megjegyzések 

 

 

 

 

 

1’ 

 

 

 

 

 

1’ 

 

 

 

1’ 

 

 

Foglalkozás előkészületei: 

A gyerekek igényük szerint mosdót 

használnak, majd átöltöznek kényelmes  

ruhájukba. A ruhákat 

csoportszokásoknak megfelelően 

helyezik el. 

A tornapadon egyenes háttal ülve, 

hangulati rákészülés a mozgástevékeny-

ségre. 

 

 

 

1. Séta a karikák között minden 

irányba. 

Fejlesztési feladat: téri tájékozódás, 

perifériás látás, egymásra figyelés, 

 

 

2. Futás a karikák között jelre 

irányváltással futás.  

Fejlesztési feladat: téri tájékozódás, 

Foglalkoztatási forma: kötelező  

Eszközök elhelyezése: Gyermekenként 1 

tornakarikát helyezek el szórt alakzatban 

a tornatérben. 

 

„Aki szép, egyenes háttal ül, annak az 

arcát megsimogatom.” 

Miközben minden gyermeket lágyan 

megsimítok elmondom, hogy: 

„Varázskarikákat hoztam Nektek! Ezzel 

fogunk ma játszani!” 

 

„ Álljatok fel és sétáljunk a karikák 

között. Az lesz az ügyes, aki nem lép bele 

a karikába, hozzá sem ér! Na, ki az  

ügyes? Nagyra nyitom a szemem és 

nézem!” 

 

„Most fussunk a karikákat kikerülve. Ha 

tapsolok forduljunk meg és ellenkező 

irányba fussunk. Most is az az ügyes, aki 

nem lép bele a karikába, hozzá sem ér!” 



 

 

 

 

6-7 ’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3’ 

 

 

állóképesség, egyensúlyérzék, 

 

 

 

3. Futás és utánzó gyakorlatok 

váltakozása: 

Futás szórt alakzatban, adott jelre 

játékos utánzó gyakorlatok a karikában 

és a karikán kívül:  

- gombóc, palacsinta, sós kifli,  

- alagút, kisasztal, kapu, 

 

- cserebogár, búgócsiga,  

- kiskutya nyújtózás, daxlitartás, púpos 

cicahát, 

- ceruza, 

 

Fejlesztési feladat: téri tájékozódás, 

perifériás látás, egymásra figyelés, 

tartásjavítás 

4. Gyakorlatok séta közben 

Séta közben karika magasba emelése 

 

A gyerekekkel együtt futok, így segítem 

az irányváltást. 

Bemutattatással kísért feladatadás 

 

 

„Fussatok szabadon a karikák között, 

egymásra figyelve. Most már bele is 

léphetsz.  Ha tapsolok, változz azzá, amit 

mondok!” 

- gombóc, sóskifli, palacsinta a 

„tányérban” 

- alagút, kisasztal,kapu, a karika 

fölött 

- a karika mellett 

- láb a karikában, kar a karikán 

kívül, „ Kutyaház”  

- Állj a karikába és forogj, mintha 

kihegyeznének! 

 

Kiemelten dicsérem az egymást 

kikerülőket, a karikát helyesen átlépőket. 

 

 

„ Sétáljunk körbe és emeljük a magasba a 

karikánkat, mintha el szeretnénk érni a 

plafont! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1’ 

 

 

 

 

 

3’ 

 

 

 

Karika a derék körül 

Karika a test mögött 

Karika mellső középtartásban. Séta és 

lassú futás váltakozva. 

Fejlesztési feladat: téri tájékozódás, 

állóképesség, perifériás látás, egymásra 

figyelés, egyensúlyérzék fejlesztés, 

testséma, alkalmazkodási készség. 

 

 

 

 

Szervezés: Karikák összegyűjtése 

 

5. Nyújtó, lazító gyakorlat: csukló és 

vállkörzés mindkét irányba  

 

 

6. Játék: Halászfogó 

Fejlesztési feladat: téri tájékozódás, 

állóképesség, combizom erősítő, 

egymásra figyelés, egyensúlyérzék 

fejlesztés, alkalmazkodási készség 

 

„öltözzünk fel varázs - ruhába” 

„dugjuk el a hátunk mögé” 

„Tartsuk magunk elé, mint a kormányt és 

vezessük az autónkat.” 

A gyakorlatokat magyarázattal,  

bemutatással kisérem, javítom a hibákat, 

segítem azokat a gyerekeket, akik nem 

értették meg a feladatokat. Ha szükséges 

tevőleges segítséget nyújtok, 1-1- 

mozdulat megéreztetésében. Kiemelem a 

helyes gyakorlatvégzést. Törekszem a 

balesetveszélyes helyzetek megelőzésére, 

elhárítására, de bátorítással inspirálom 

őket a feladatvégzésre. 

„Ügyesek voltatok. Mielőtt tovább 

játszanánk, hozzátok ide a karikákat a pad 

mellé és tegyétek le.” 

Ha letetted, picit mozgassuk meg a 

csuklónkat és a vállunkat. Nézd csak! 

Mutatom!” 

 

„Fogócskázni fogunk. Ti lesztek a 

halacskák én meg a horgász. Fogok egy 

karikát és ezzel próbállak kifogni 

benneteket a vízből. Akire rá tudom tenni 

a karikámat (közben mutatom a mozgást) 

megáll, egyszer leguggol, majd 

visszamehet a vízbe úszni.  Gyorsan 

ússzatok el előlem. Indulok halat fogni!” 



 

1’ 

 

 

 

1’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Befejező rész 

 Légző gyakorlat 

 „Lufi fújás” 

 

 

 

8. Értékelés 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vegyük elő a piros, sárga, szivárvány 

színű lufit. Először fújd ki a rossz levegőt 

a tüdődből. Szívjuk be jó mélyen és fújjuk 

bele a lufiba, míg ki nem durran.” 

 

Csoportos és egyéni kiemeléssel. 

 

„Egészségetekre!” 

„Aki besétált a terembe azt dadus néni  

friss gyümölcslével várja.” 

 

 

Szakirodalom:  

Pappné Gazdag Zsuzsanna: A tornapad  Flaccus Kiadó Budapest 2001 

Pappné Gazdag Zsuzsanna: Újabb utánzó gyakorlatok Flaccus Kiadó Budapest 2003 
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