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Ajánlás 
 

A testnevelés tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata. 

Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok:  

– 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

– NAT 2007 

– Mozaik Kiadó kerettanterve 

– a Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-

mény Nevelési Programja 

– a Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-

mény 2007. évi helyi tanterve 

 

A TANTERV TARTALMAZZA: 

 

1. – 8. évfolyamon a testnevelés tantárgyra vonatkozóan: 

– A tantárgy céljait, feladatait, fejlesztési követelményeket. 

– A tantárgy óraterveit. 

– Az értékelési elveket. 

– Az évfolyamok tananyagának témáit. 

– A továbbhaladás feltételeit. 

– Az év végi követelményeket. 

– A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket. 

– Az iskola beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit. 

 

Az átdolgozást végezte: 

1 – 4. évfolyam: Lóczi Istvánné   _______________________ 

    Orosz Barbara   _______________________ 

 

5. – 8. évfolyam: Gönczölné Molnár Judit _______________________ 

    Czeglédi Karolina  _______________________ 

Kövér Péter   _______________________ 

 

 

Szolnok, 2010. június 15. 
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Az iskolai testnevelés és sport céljai 

Általános célok: 

- A személyiség fejlesztése,az értelem, a pszichikum és a testi képességek széleskörű 

,sokoldalú, tervszerű fejlesztése. 

- A felhalmozott ismeretek és értékek átadása. 

- Életképes, sikeres, aktív életvitelű, pozitívan gondolkodó állampolgárokat formáljon,akik 

örömet lelnek a különféle pszichomotoros tevékenységekben,elviselik a stresszt,a terhelé-

seket,a fizikai igénybevételeket,vállalják a közösségi felelősséget, követik a szabályokat, 

igénylik és elfogadják a normákat,a megmérettetést és az értékelést. (alkalmazkodó, vál-

lalkozó, aktív fiatalok nevelése és felkészítése.) 

- Mindennapos testedzés életvitelszerű alkalmazása. 

- A nemek felkészítése a  sajátos feladataikra, szerepeikre és állampolgárként fordítsanak 

gondot fizikai állapotukra, hogy élethossziglan fenntartsák alkotóképességüket, olyan tár-

sas kapcsolatok mellett,amelyekben természetes az elfogadás,az együttműködés, a fair 

play szelleme, mely biztosítja az egyénnek önmagával, társaival és a természettel való 

harmónikus kapcsolatát. 

- Környezettudatos magatartás alakítása, az óvó tájhasználat, az épített környezet védel-

me,a takarékos energiahasználat, a káros szenvedélyek elleni küzdelem és a szelektív hul-

ladékgyűjtés. 

- Az egészséges életmód és testkultúra fejlesztése. 
 

Közvetlen célok: 
- A testnevelés és sport járuljon hozzá a fiatalok: 

- személyiségvonásainak fejlesztéséhez, 

- Az esztétikus test,helyes testtartás kialakítása és fenntartása. 

- félelem leküzdéséhez, 

- kudarctűréséhez, 

- összpontosításához, 

- játék – és sportkultúrában való tájékozottsághoz, szabályok betartásához, 

- az önálló testedzéséhez,,sportolásához, mozgásos önkifejezésre, önmegvalósításra való 

készségek magas szintjéhez,ön és társértékeléséhez. 

-  

 

A cél megvalósításához az alábbi feladatokat kell megoldani: 

– Az alapvető mozgáskészségek továbbfejlesztése,  a bevezető időszakban a saját testér-

zékelés megalapozása.( megfigyelés, gondolkodás, tanulás képességeinek fizikai- élet-

tani alapjai.) 

– A koordinációs képességek kialakítása, továbbfejlesztése. 

– A kondicionális képességek szervi alapjainak alapozása, és relatív – a testtömeghez és 

a megoldandó feladatokhoz mért – fejlesztése.. 

– Állandó élményszerzési lehetőség nyújtása a játékokon, versenyeken keresztül. 

– Az értékes személyiségvonások megerősítése: önzetlenség, feladatválla-

lás,feladatiránti elkötelezettség , motiváltság, félelemérzés leküzdése (bátorság), állha-

tatosság és kitartás, együttműködési képesség, fair play, empátia-készség, mások meg-

értése, őszinteség, nyitottság, igazmondás,a tanulók önismeretére építő belső kontroll. 

– A negatív személyiségvonások visszafogása: önzés, lustaság, bátortalanság a feladatok 

elodázása, irigység, szabályok megszegése, mások érdekeinek megsértése, hazudozás. 

– Az előbbiekkel összefüggésben, eredményképpen a jó egészségi szint, a betegségekkel 

szembeni ellenálló-képesség, a helyes testtartás kialakítása,fenntartása,prevenció,a ge-

rincoszlop és az izületek védelme. 
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– Az oktatási eszközök,sportszerek megválasztásában és alkalmazásában az életkori sa-

játosságok, a sérülés- és baleset – megelőzési szempontok szem előtt tartása. 

– A megtanult testkulturális tevékenységeket kontrollált versenyhelyzetekben ( iskolai, 

területi, országos) bajnoki rendszerekben ki lehessen próbálni.  

 

 

 

Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves része-

ként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az 

ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a természet egészségfejlesztő tényezőinek 

integrált hatásaként hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók életigenlő, az egészséget saját értékrend-

jükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak. Ennek feltétele, hogy ismerjék motorikus 

képességeik szintjét, a motorikus képességek fejlesztésének és/vagy fenntartásának módját, le-

gyen 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 kulturált, felismerik a testnevelés és a sport egészségügyi és prevenciós értékeit. 

 – A képességfejlesztés az egyéni adottságoknak és szenzibilis fázisoknak megfelelő legyen. 

Alakuljon ki a tanulókban az igény az iskolán kívüli és az iskola utáni önállóan végzett moz-

gásos tevékenységre. Ehhez kapjanak megfelelő mennyiségű és minőségű információt. 

– A testi képességek és a mozgás fejlesztésével a testnevelés és a sport mozgásanyagá-

nak felhasználásával el kell érni, hogy a tanulókban ne alakuljanak ki kóros elváltozá-

sok, valamint a már kialakult betegségeket minél előbb állítsuk meg, illetve az iskolai 

tanórához alkalmazkodva maximálisan javítsuk. Cél tehát a gyógytestnevelés tantervi 

anyagában szereplő betegségek megelőzése és figyelembe vétele a tanórai munka so-

rán. 
 

A fejlesztési feladatok szerkezete: 
 

A feladatok: 

- bemutatják a fejlődés, fejlesztés lehetőségét; 

- rugalmasan kezelik a meghatározott iskolafokból való kilépés tudásbeli alapját; 

- az elvárásokban kitérnek a pszichomotoros, a kognitív és az affektív – emocionális szféra terü-

leteire; 

-  kritériumnormákon alapuló rendszerelvű elrendezést mutatnak; 

- a rendszerezett megfogalmazásokban tükrözik az évfolyamonként bővülő tananyag egymásra 

épülő minőségi változásait; 

- igazodnak a nemi különbségekhez, a teljesítményekhez,; 

- kezelik a biológiai érésből és a testalkatból fakadó különbségeket; 

- figyelembe veszik az életkori sajátosságokat; 

- képviselik a társadalmilag szelektált elvárásoknak való megfelelést, kultúráltságot, és tükrözik 

az iskolafok óraszámait, a helyi sajátosságokat, valamint az intézményi feltételrendszert; 

- dokumentációs háttérrel rendelkeznek; 

- figyelembe veszik az országos és helyi iskolai méréseken alapuló standardok rögzített értékeit 

az egyén fejlődése mentén; 

- a megfogalmazásokban lehetőséget biztosítanak a helyi hagyományok továbbvitelére. 

Követelmények 

– Aktívan és örömmel vegyen részt a testnevelési foglalkozásokon, érezze jól magát a különféle 

mozgástevékenységekben. 

– Meglévő mozgáskészletét bővítse, elemi tevékenységi szinten ismerkedjen meg új mozgás-

elemekkel. 
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– A feladatok sokféleségével, új és új feladatmegoldásokkal találkozva szerezzen személyes ta-

pasztalatokat új típusú feladatok megoldásához. Legyen motivált a tanulás, váljon belső igé-

nyévé saját képességeinek önálló fejlesztése. 

– A követelmények objektív mutatói a teljesítménypróbák. 

 – El kell érni, hogy igényükké váljon az egészséges életmód, ezért kezeljék kiemelt helyen az 

egészség megőrzését. Ismerjék saját motorikus képességeiket, azok fejlesztésének, fenntartá-

sának módjait. Ismerjék és igényeljék a mozgásos játékok, a versengés örömét. 

 – Becsüljék meg társaik teljesítményét. Mozgásuk koordinált, esztétikus és kulturált legyen. 

Váljék életmódjuk részévé a rendszeres fizikai aktivitás. Legyenek képesek a természetes 

mozgások tökéletes végrehajtására. 

 – Fejlődjön akaratuk, kitartásuk és egyéb erkölcsi tulajdonságaik. 

 – Fizikai képzettségük életkoruknak megfelelő legyen. Ismerjék és alkalmazzák az ismertebb 

sportágak, sportjátékok alaptechnikáit, szabályait. 

 – Alakuljon ki megfelelő higiéniai alap az egészséges sportoláshoz, illetve sportolás utáni tisz-

tálkodáshoz. 

– Fokozatosan alakuljon ki a tanulókban a helyes testtartás, és ha az egészségi állapotuk meg-

kívánja, jussanak el egy olyan szintre, ahol a betegségük ellenható gyakorlatait önállóan mind 

a tanórán, mind otthon képesek legyenek elvégezni. 

– Meglévő mozgáskészletét bővítse, elemi tevékenységi szinten ismerkedjen meg új mozgás-

elemekkel. 

– A feladatok sokféleségével, új és új feladatmegoldásokkal találkozva szerezzen személyes ta-

pasztalatokat új típusú feladatok megoldásához. Legyen motivált a tanulás, váljon belső igé-

nyévé saját képességeinek önálló fejlesztése. 

– A követelmények objektív mutatói a teljesítménypróbák. 

 

Értékelés 

Az iskolai testnevelés és sport eredményességének egyik fontos feltétele a tanulók teljesítményé-

nek, mozgáskultúrájuk, önmagukhoz mért fejlődésének folyamatosan mérése és értékelése. 

A tanulók értékelése 

Az iskolai testnevelés és sport eredményességének egyik fontos feltétele a tanulók teljesítményé-

nek, mozgáskultúrájuk fejlődésének folyamatosan mérése és értékelése.  

Alapvetően kétféle számonkérés és ennek megfelelően kétféle értékelés történhet. A tanulás 

folyamatában arra vonatkozhat az ellenőrzés (számonkérés), hogy a tanuló hol tart adott 

”pillanatban” az elsajátítandó tananyag interiorizálásában. Annak megítélése, hogy a pedagógus 

szerint hol kellene tartania igen szubjektív. Ebben a társakkal való összevetés segíthet. A másik 

számonkérés az időszakos, amelyik a tananyag feldolgozása végén aktuális. Itt már a tananyagra 

vonatkozó minőségi elvárások (jóság kritériumok) lehetnek az értékelés alapjai. 

Az elsajátítás minőségi mutatói: 

– a feladatmegoldás határozott vállalása, 

– az eredményes megoldás újbóli megismétlése, 

– a siker feletti őszinte öröm, 

– a feladatmegoldás objektív mutatói (cm, sec, ismétlési szám, minőségi pontozási ér-

ték, találat stb.) 

 – A követelményrendszer akkor adhat reális visszajelzést a tantervi cél teljesítéséről, ha értéke-

lési szempontjait a nevelésben, az oktatásban és a képzésben felmutatott értékek. 

 – A nevelést a tanulók aktivitásának, és a szabály, valamint morális rendszerhez való viszonyu-

lásuk felbecsülésén, az oktatást a sportágban mutatott teljesítmények, a képzést a tanulók tel-

jesítményeinek önmagukhoz viszonyított fejlődése alapján értékeljük. Ezek szabályozott ösz-

szevetését kidolgoztuk. – Az esélyjavítás egyik lehetősége a differenciált tananyag kijelö-
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léshez adott módszertani alternatívák alkalmazásával valósítható meg. Az értékelés differen-

ciálásának másik lehetőségét az alkati és az alapvető fizikai adottságok felmérésére készített 

táblázatok értékelésmódosító szempontkénti felhasználása biztosítja. 

 – A tanulók neveltsége lényeges tényező egy reális értékelési rendszerben. A tanulók neveltsé-

gét (funkcionálisan) tanórai és tanórán kívüli testedzésben felmutatott aktivitásuk és a test-

edzések szabály, valamint erkölcsi rendjéhez (fair play) viszonyított cselekedeteik alapján le-

het jellemezni. 

 – A tanulói munka értékelésében az "elégséges" szint megállapítása nevelési alapkövetelmény 

alapján történik, amelyet az oktatásban és képzésben nyújtott gyenge teljesítmény nem ront-

hat le. Az alapkövetelmény teljesítése a legalább "elégséges" minősítés feltétele. Ez az egyet-

len értékelési szint, amely nem tananyagfüggő és nem mérhető teljesítményszinthez kötött. 

Ennek oka az, hogy a tanulók adottságait ilyen módon lehet/kell figyelembe venni. 

 – A követelmény és értékelés összefüggése: 

  – A követelmény megfogalmazás funkcionális alapon közelít a célhoz. A célra vonatkozó 

közvetlen követelmény megfogalmazást az értékelés és osztályozás motiváló hatásaival 

segíti. 

– Az értékelés, osztályozás: 

  – A neveltség szintjét becsléssel mérjük a munka aktivitásán, a szabályos egészségőrző és 

erkölcsös cselekvés értékelésén alapul. 

  – Az oktatás szintjét a sportteljesítményekhez, az országos standardokhoz vagy az elsajátí-

tásra előírt tananyagmennyiséghez és minőséghez viszonyítjuk. 

  – A képzés szintjének alapját a tanulók önmagukhoz viszonyított fejlődése adja. 

– Az elsajátítás minőségi mutatói: 

– a feladatmegoldás határozott vállalása, 

– az eredményes megoldás újbóli megismétlése, 

– a siker feletti őszinte öröm, 

– a feladatmegoldás objektív mutatói (cm, sec, ismétlési szám, minőségi pontozási 

érték, találat stb.) 

  – A tárgyi feltételek arányában igyekezzék sokoldalú, harmonikus nevelési és képzési alapot 

biztosítani. 

– Igazságosan és következetesen értékelje tanítványait. 

 

Az értékelés területei: 

– Aktivitás (cselekvés, motiváció). 

– Motoros képességek (erő, gyorsaság, állóképesség, hajlékonyság, egyensúlyozás) és a 

főbb testtájak teljesítményszintje ( alsó - felső végtag, törzs ). 

– Sportági mozgástechnikák és taktikák. 

Az értékelés módjai: 

– megfigyelés 

– aktivitás értékelése 

– tematikus ellenőrzés 

– objektív tesztek és sportági teljesítményértékek mérése 

Értékelési események: 

– Tanulói aktivitás értékelése alkalomszerűen osztályzattal. 

– Motoros képességek és főbb testtájak teljesítményszintjének mérése tanévenként két-

szer (ősszel és tavasszal), értékelése félévenként 1 - 1 osztályzattal. 
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– Mozgástechnikák és taktikai tudás mérése félévenként. 

A tanulók fizikai állapotának mérése 

TFR felmérési rendszer (2- 8. évfolyam) 

A felmérés részei a következők: 

– 2000m síkfutás 

– 30 m síkfutás 

– súlypontemelkedés 

– medicinlabda dobás előre  

– labdapasszolás falhoz 

– felülés 1 perc alatt 

– törzshajlítás előre állásban 
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AZ ÁLTALÁNOS FIZIKAI TEHERBÍRÓ KÉPESSÉG MINŐSÍTÉSE 

Igen gyenge  

 

Gyenge fizikai állapota miatt, a mindennapi tevékenységének mara-

déktalan elvégzése, legtöbb esetben olyan fizikai – szellemi megter-

helést jelent, hogy rend-szeresen fáradtnak, kimerültnek érzi magát. 

Figyelem terjedelmének, tartósságának növeléséhez, közérzetének – 

átmeneti – javításához igen gyakran különféle élénkítő szerek, ese-

tenként gyógyszerek fogyasztására van szükség. Hajlamos a gyakori 

megbetegedésre. Immunrendszerét a kisebb fertőzések, könnyebb 

megbetegedések leküzdése is már igen gyakran komoly feladat elé ál-

lítják. 

Gyenge 

 

Az egésznapi tevékenységétől még gyakran fárad el annyira hogy, 

nem tudja kipihenni magát egyik napról a másikra, ezért estére sok-

szor fáradtnak, levertnek, kimerültnek, rosszkedvűnek érzi magát. 

Kifogásolható 

 

A rendszeres mindennapi tevékenységétől ugyan már ritkán fárad el, 

de a váratlan többlet munka még erősen igénybe veszi. 

Közepes  

 

Elérte azt a szintet, amely elegendő ahhoz, hogy az egészséges létezé-

se stabil maradjon, azaz tartósan kiegyensúlyozottan, jó közérzettel 

élhessen. Rendszeres, heti 2-3 óra testedzéssel a továbbiakban, töre-

kedjen arra, hogy a későbbi élete folyamán is egészsége megőrzése 

érdekében, legalább ezt a szintet megtartsa. 

Jó 

 

Ezt a szintet általában azoknak sikerül elérni, akik valamilyen sport-

ágban alacsonyabb szintű szakosztályban, ill. amatőr szinten rendsze-

resen edzenek, versenyeznek. Ha valaki arra az elhatározásra jut, 

hogy élsportoló szeretne lenni legjobb, ha minél előbb hozzákezd az 

alapvető kondicionális képességeinek magasabb szintre fejlesztésé-

hez. 

Kiváló  

 

Aki ezt a szintet eléri, már joggal reménykedhet abban, hogy speciáli-

san is olyan jól terhelhető fizikailag, hogy néhány sportágban már 

akár élsportoló is lehet. 

Extra 

 

Ha valaki ezt a szintet eléri és megtartja, akkor az általános fizikai te-

herbíró képessége területén elérte az a szintet, hogy fizikailag kiváló-

an terhelhető. A eddigi vizsgálataink szerint, ez egyben azt is jelenti, 

hogy alkalmassá vált szinte valamennyi sportágban, olyan rendszeres, 

magas szintű sportági specifikus edzés elvégzésére, hogy – nagyobb 

formaingadozás nélkül – nemzetközi szinten is csúcsteljesítményt ér-

jen el. 

 

Tárgyi feltételek 

Tornaterem, testnevelési udvar – mindkettő átlagos felszereltséggel, szokványos sportszerek. 

Szükséges tanulói felszerelések: tornaruha, fehér trikó, tornanadrág, tornacipő. 
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Tantárgyi tantervek 

A tantárgy  heti óraterve 1–8. évfolyam 

Évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám 3 3 3 3 3 3 3 3 

Témakörök  

1. Rendgyakorlatok Folyamatos 

2 Gimnasztika és pre-

venció 

Folyamatos 

3. Atlétika 20 20 20 20 30 30 30 30 

4. Torna 18 18 18 18 19 19 19 19 

5. Testnevelés és sport-

játékok 

35 25 35 35 30 30 34 34 

6. Foglalkozások a sza-

badban 

5 5 5 5 6 6 6 6 

7. Úszás  20       

8. Felmérések 

 

6 6 6 6 6 6 6 6 

9. Szabadon felhasznál-

ható órák 

27 17 27 27 17 17 16 16 

Óraszám összesen: 111 111 111 111 111 111 111 111 
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1-2. évfolyam 

Óraszám: 3 óra/hét 

Részei: 

2. évfolyamon a TFR felmérési rendszer kötelező! 

 – Rendgyakorlatok 

 – Gimnasztika 

 – Járások és futások 

 – Szökdelések 

 – Ugrások 

 – Dobások 

 – Támasz-, függő- és egyensúlygyakorlatok 

 – Labdás gyakorlatok 

 – Küzdő feladatok és játékok 

 – Foglakozások a szabadban 

 – Úszás 

Megjegyzés: 

A tanterv az első két évet egyetlen egységként kezeli. A gyerekek iskolába lépésük idején 

igen eltérő képességűek, tudásúak. A tanulók fizikai és szellemi tulajdonságait a második év vé-

gére lehet megközelítőleg azonos szintre hozni. 

Rendgyakorlatok 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Elemi szervezési feladatok 
megoldásához szükséges alap-
vető alaki gyakorlatok és ve-
zényszavak ismerete. (Oszlop-, 
sorbaállás, Jobbra át, balra át, 
Lépés indulj, Lépés állj, stb.) 
 
A higiéniai ismeretek, feltárá-
sa, növelése, a hiányok pótlása 
és a megfelelő szokások kiala-
kítása. 

Értsék a vezényszavakat, tud-
ják végrehajtani. 
Legyenek képesek összerende-
zett, fegyelmezett mozgásra, 
viselkedésre. 

Hajtsák végre a vezényszónak 
megfelelő alakzatot. 

Gimnasztika 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

A gimnasztika játékos és hatá-
rozott formájú egyszerűbb, 1-4 
ütemű szabad-, társas-, 
kéziszergyakorlatai.  
Oldalasság, saját test érzékelé-
se, testhatárok érzékelése, a 
felegyenesedés gyakorlatai 
,nagymozgások, 
finommotorikus gyakorlatok 
sokféle eszközzel. 
Testtartást javító játékos fel-
adatok és játékok, 
talpbpltozatot erősítő testgya-
korlatok. Játékos zenére vég-
zett gyakorlatok. Labda, 

Bemutatás után ütemre végez-
zék az elmondott gyakorlato-
kat. A gimnasztikai gyakorla-
tok segítségével a testrészek 
fokozatos sokoldalú terhelése, 
erősítése. 
Állóképesség fejlesztése. Ak-
tív és egyre tudatosabb test-
mozgással előzzék meg a test-
tartási rendellenességek kiala-
kulását. 

Gimnasztikai gyakorlatok vég-
zése bemutatott v. a pedagógus 
által elmondott utasítások alap-
ján. 
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ugrálókötél gyakorlatok. Pad, 
bordásfal és társasgyakorlatok. 

Járások és futások 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Járások, futások, utánzó és 
szerep játékok. 
A gyakorlását biztosító fogójá-
tékok, egyéni-, sor- és váltó-
versenyek futásfeladatokkal. 
Tartós futás, gyorsfutás, futás 
irányváltoztatással, akadályke-
rüléssel. 
Rajtok különböző kiinduló 
helyzetekből. Mozgásindítás 
labilis helyzetből. 

Tudjanak gyorsan, illetve ki-
tartóan futni, iramukat a táv-
hoz és a terephez igazítani, fu-
tás közben akadályokat leküz-
deni. 
Utánzó járások segítsék helyes 
testtartásukat, erősítsék lábbol-
tozataikat. 

Változó feltételeknek megfele-
lően tudja szabályozni járását, 
futását. 
Tudjon 6-8 percig futni megál-
lás nélkül. Tudjon futni iram- 
és irányváltoztatással, tárgyke-
rüléssel stb. Tudjon 30 m-t 
maximális sebességgel lefutni. 

Szökdelések és ugrások 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Szökdelések egy, váltott, páros 
lábon meghatározott távolsá-
gig, különböző módon és felté-
telek között, kéziszer 
(ugrálókötél) segítségével is. 
Helyből és nekifutással végzett 
természetes ugrásfeladatok és 
kapcsolódó játékok, verseny-
ugrások. Tudjanak tartósabb 
ideig ugrálókötéllel ugrálni. 
Tudjanak sorozatugrást, fel- és 
leugrást, ugrást távolba, átug-
rást végezni. 

Különböző szökdelések, után-
zó játékos ugrások koordinált 
végrehajtása. Eszközök, tár-
gyakra való le-, fel-, átugrások, 
szökdelések, ezek összekap-
csolása. Sajátítsák el a külön-
böző ugrások, szökdelések 
végrehajtásának helyes techni-
káját. Ügyesség fejlesztés. 

Helyből és nekifutással történő 
ugrások összerendezett végre-
hajtása. 
Ugrókötél gyakorlatok 30 mp-
ig folyamatosan. Helyből tá-
volugrás: 
fiú: 119 - 128 cm, 
lány: 114 - 118 cm. 

Dobások 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Különböző méretű és súlyú 
labdák távolba és 
célbajuttatása gurítással, hají-
tással egy és két kézzel. 
Dobással kombinált játékok és 
versengések. 

Egymástól eltérő dobásmódok 
végrehajtása. 
Dobókészség kialakítása: egy-
kezes felsődobás. Figyelem 
összpontosítása a célbedobás-
nál. 

A tevékenység céljának megfe-
lelően használja a labdát, pró-
bálja a technikát minél ponto-
sabban gyakorolni. Ismerje a 
használt szerek nevét. Célbe-
dobás zsámolyra, karikába 6 
m-ről. 
Távolba dobás kislabdával 
Fiú: 14-20 m. Lány: 13-14 m. 
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Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Játékos támasz és függésgya-
korlatok talajon, zsámolyon, 
bordásfalon, mászókán. 
Egyensúlygyakorlatok, járások 
vonalon, padon feladatokkal. 
Játékok, versengések. 
A talajtornát előkészítő és rá-
vezető mozgáskészlet, guruló-
átfordulás előre-hátra, tarkóál-
lás, 
bordásfal gyakorlatok, függés-
ben haladások. 
Egyszerű, összefüggő 
elemkapcsolatsor. 
- A hajlékonyság fejlesztése. 
Rúd és kötélmászás alaptech-
nikája. 
Lebegőállás, mérlegállási kí-
sérletek. 

Sajátítsanak el egyszerű torna-
jellegű támasz és függéshely-
zeteket, legyenek képesek 
hely- és helyzetváltoztatásokra 
támaszban és függésben 
 
Életkoruknak megfelelően fej-
lett izomzattal legyenek képe-
sek uralni testtömegüket a já-
tékos feladathelyzetekben. 
 
Fejlődjön kondícionális és ko-
ordinációs képességük, moz-
gásos cselekvésbiztonságuk. 

Legyen képes különböző játé-
kos és egyszerű egyensúlygya-
korlatok elvégzésére változó 
körülményekkel. 
A testtömeg megtartása füg-
gésben és támaszban. 
Mászókötélen 
mászókulcsolással mászási kí-
sérletek. 
Tudja bemutatni az órán tanult 
támasz és egyensúly gyakorla-
tokat önállóan. 

Labdás gyakorlatok 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

A labdakezelés egyszerű mód-
jai, ezek alkalmazása testneve-
lési játékokban. 
Egyszerű labdajátékok,sor és 
váltóversenyek. Labdagurítás, 
elkapás, feldobás, labdapattog-
tatás, dobás távolba, célba, 
utánzójárásban labda terelgeté-
se. 

Ügyesség, elemi szintű játék és 
együttműködési készség. Sza-
bályok betartása, becsületes já-
ték. 
Labdaérzék fejlesztése. 

Labdajátékok. Tudja a labdát 
gurítani, vezetni, feldobni, el-
kapni, a tanult átadási módok-
kal a társnak átadni. 
Szlalom labdavezetés 15 m-es 
pályán. 
Labdaadogatás párokban 1 
perc 3 m-es távolságból 30-40 
átadás. 

Küzdő feladatok és játékok 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Húzások, tolások párokban, 

csoportokban. 

Emelések, hordások. 

Egyszerű koreografált játékok, 

gyermek -, népi játékok, tán-

cok, gyermekmondókákra, 

gyermekdalokra koreografált 

mozgássorok. A szenzitív sza-

kasznak megfelelő sportági 

technikák elsajátítása. 

Elemi és speciális ügyesség a 

páros küzdelmekben. 

Kultúrált, sportszerű test-test 

elleni küzdelem elfogadása és 

végrehajtása. 
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Foglalkozások a szabadban 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

 Edzettség az időjárás kellemet-

len hatásainak elviselésére. 

Alkalmazkodóképesség kiala-

kítása. 

Speciális szabadtéri játékok, 

sorversenyek, évszaktól függő-

en. (Ugróiskolák, fogócskák, 

labdázás.) Rendszeres mozgá-

sos tevékenységek a szabad-

ban. 

Úszás 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Vízhez szoktató játékok. Sik-

lások hason és háton. 

Kar- és lábtempó választott 

úszásnemben, ezek összehan-

golása, levegővétel. 

Játékok a vízben. 

Vízbiztonság szerzése. 

Gyakorlottság egy úszásmód-

ban. Légzőgyakorlatok. 

Az uszoda és a természetes vi-

zek ismerete. 

Vízbiztonság. 

8-10 m biztonságos leúszása 

segédeszközök nélkül. 

Felmérések 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Helyi mérések  Mutasson fejlődést önma-

gához viszonyítva. 

   
 

A továbbhaladás feltételeit nem határozzuk meg, mivel az első és a második évfolyamot 

egy fejlesztési szakasznak tekintjük. 

1. évfolyam 

Kiválóan megfelelt: 

Erőnléte és állóképessége korának megfelelő 

Tanítási órákon aktív, öntevékeny 

 Fiúk: Lányok: 

Kitartó futás: Lassú, ill. közepes iramú futás megállás nélkül 5 percig. 

 

Mászókulcsolás kötélen: 

 

mászókulcsolás 4 fogással 

Gurulóátfordulás előre: A gurulóátfordulás biztonságos végrehajtása guggolásból gug-

golásba helyes testtartással. 
Labdafogás, átadás Helyes fogással 10 átadás párokban folyamatosan. 

Feladatok végzésében kitartó, pontos, mozgása összerendezett. 

 

A sportjátékok, versengések szabályait érti és betartja, minden helyzetben sportszerűen viselke-

dik. 
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Jól megfelelt: 

 Fiúk: Lányok: 

Erőnléte és állóképessége korának megfelelő 

Tanítási órákon  általában aktív, öntevékeny 

Kitartó futás: Lassú, ill. közepes iramú futás egy megállással 5 percig. 

 

Mászókulcsolás kötélen: 

 

mászókulcsolás 3 fogással 

Gurulóátfordulás előre: A gurulóátfordulás biztonságos végrehajtása guggolásból gug-

golásba helyes testtartással. 
Labdafogás, átadás Helyes fogással 8-9 átadás párokban folyamatosan. 

Feladatok végzésében többnyire kitartó, mozgása összerendezett. 

 

A sportjátékok, versengések szabályait érti és betartja, sportszerűen viselkedik 

 

Megfelelt: 

Erőnléte és állóképessége megfelelő 

Tanítási órákon aktivitása változó 

 Fiúk: Lányok: 

Kitartó futás: Lassú, ill. közepes iramú futás egy megállással 4 percig. 

Mászókulcsolás kötélen: 

 

mászókulcsolás 2-3 fogással 

Gurulóátfordulás előre: A gurulóátfordulás biztonságos végrehajtása kisebb tartáshi-

bákkal. 

 

Labdafogás, átadás: Helyes labdafogással 6-7 átadás párokban. 

Feladatok végzésében kissé akadozó 

A sportjátékok, versengések szabályait érti, de időnként nem tartja be. 

Alkalmanként sportszerűtlenül viselkedik. 

 

Felzárkóztatásra szorul: 

Erőnléte és állóképessége korának nem megfelelő 

Tanórákon csak biztatásra tevékenykedik 

 Fiúk: Lányok: 

Kitartó futás: Lassú, ill. közepes iramú futás gyakori megállással 4 percig. 

Mászókulcsolás kötélen: 

 

Nem képes önmagát megtartani 

Gurulóátfordulás előre: Végrehajtására csak tanítói segítséggel képes 

 

Labdafogás, átadás: Helyes labdafogással 3-4 átadás párokban. 

Feladatok végzése akadozó 

A sportjátékok, versengések szabályait többnyire érti, de gyakran nem tartja be. 
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2. évfolyam 

Kiválóan megfelelt: 

Erőnléte, állóképessége korának megfelelő 

Tanítási órákon aktív, öntevékeny 

 
Fiúk: Lányok: 

2000m- es futás: képesség szerint 

30m-es síkfutás: 

Súlypontemelkedés: 

Medicinlabda dobás előre: 

Labdapasszolás falhoz: 

Felülés 1 perc alatt: 

Törzshajlítás előre állásban: 

5,3 mp és annál kevesebb 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

Kislabdahajítás: 16 m és annál több 15 m és annál több 

Torna: gurulóátfordulás előre: 

A gurulóátfordulás biztonságos, esztétikus végrehajtása helyes 

testtartással 

Kötélmászás: Szabályos mászókulcsolással fél magasságig, ereszkedés szabá-

lyos visszafogással 

A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti, és igazodik ezekhez 

Konfliktus helyzetekben sportszerűen viselkedik 

Mozgása összerendezett 

Jól megfelelt: 

Erőnléte, állóképessége korának megfelelő 

Tanítási órákon általában aktív, öntevékeny 

 
Fiúk: Lányok: 

2000m- es futás: képesség szerint 

30m-es síkfutás: 

Súlypontemelkedés: 

Medicinlabda dobás előre: 

Labdapasszolás falhoz: 

Felülés 1 perc alatt: 

Törzshajlítás előre állásban: 

5,4 mp – 5,6 mp 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

5,4 mp – 6,1 mp 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

Kislabdahajítás: 15m – 12 m 14 m –11 m 

Torna: gurulóátfordulás előre: 

A gurulóátfordulás biztonságos végrehajtása helyes testtartással 

Kötélmászás: Szabályos mászókulcsolás 3-4 fogással, ereszkedés szabályos 

visszafogással 

A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti, és igazodik ezekhez, sportszerű-

en viselkedni 

Mozgása összerendezett 

Megfelelt: 

Erőnléte, állóképessége életkorának megfelelő 

Tanórákon aktivitása változó 

 
Fiúk: Lányok: 
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2000m- es futás: képesség szerint 

30m -es síkfutás: 

Súlypontemelkedés: 

Medicinlabda dobás előre: 

Labdapasszolás falhoz: 

Felülés 1 perc alatt: 

Törzshajlítás előre állásban: 

 

5,5 mp - 5,7 mp 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

 

6,2 mp - 6,5 mp 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

 

Kislabdahajítás: 11 m - 9 m 10 m - 7 m 

Torna: gurulóátfordulás előre: 

A gurulóátfordulás végrehajtása kisebb tartáshibákkal 

Kötélmászás: Szabályos mászókulcsolás a kötélen legalább 1 - 2 fogással. 

 

A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait többnyire ismeri, de gyakran előfor-

dul, hogy nem tartja be azokat 

Alkalmanként türelmetlenül, sportszerűtlenül viselkedik a társaival 

Mozgásának összerendezettsége fejlődő 

Felzárkóztatásra szorul: 

Erőnléte, állóképessége életkorától elmarad 

Tanórákon csak biztatásra tevékenykedik 

 
Fiúk: Lányok: 

2000m- es futás: képesség szerint 

30m-es síkfutás: 

Súlypontemelkedés: 

Medicinlabda dobás előre: 

Labdapasszolás falhoz: 

Felülés 1 perc alatt: 

Törzshajlítás előre állásban: 

               6,0 mp fölött 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

6,6 mp fölött 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

Kislabdahajítás: 8 m - 6 m 6 m - 3 m 

Torna: A gurulóátfordulás végrehajtása tanári segítségadással 

Kötélmászás: Szabályos mászókulcsolás a kötélen legalább 1 fogással. 

A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait többnyire ismeri, de gyakran előfor-

dul, hogy nem tartja be azokat 

Meggondolatlan, türelmetlen, erőszakos viselkedésével veszélyezteti saját és mások testi épsé-

gét 

Mozgása bizonytalan, összerendezetlen 
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3. évfolyam 

Óraszám: 3 óra/hét 

Részei: 

– TFR felmérési rendszer 

 – Rendgyakorlatok 

 – Gimnasztika 

 – Járások és futások 

 – Szökdelések 

 – Ugrások 

 – Dobások 

 – Támasz-, függő- és egyensúlygyakorlatok 

 – Labdás gyakorlatok 

 – Küzdő feladatok és játékok 

 – Foglakozások a szabadban 

Rendgyakorlatok 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Sorakozás kétsoros vonalban: 

igazodás, takarás, jelentésadás. 

Testfordulatok helyben, két 

ütemben. Járás ütemtartással. 

Nyitódások és záródások, fej-

lődések és szakadozások járás 

közben. 

A higiéniai ismeretek növelé-

se, szoktatás az alkalmazásuk-

ra. 

Legyenek képesek: 

– a gyakorlatokra vonatkozó 

szakkifejezéseket megérteni, 

a gyakorlóhelyek, -szerek és 

eszközök nevét ismerni, az 

öltözői rendet, a higiénés 

szokásokat kialakítani; 

– az óraszervezés szempontjá-

ból szükséges foglalkozási 

formákat és alakzatokat fel-

ismerni, azokat együttesen, 

gyorsan és célszerűen végre-

hajtani;  

Alakzatok felvétele és változ-

tatása a reprodukálás szintjén. 
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Gimnasztika 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Egyszerű alapformájú 1-8 

ütemű gimnasztika, egyidejű 

több alapformával, rövidebb 

gyakorlatsorrá kapcsolva. Sta-

tikus egyensúlyviszonyok gya-

koroltatása talajon és szereken 

is. 

Határozott formájú szabad-, 

társas- és kéziszergyakorlatok. 

Feladatok ritmusra, énekre, 

zenére. Tartásjavító gyakorla-

tok. Játékos képességfejlesz-

tés. Testnevelési és egyéb játé-

kok. Talpboltozatot erősítő 

gyakorlatok. Húzódzkodási kí-

sérletek. 

A tanult gimnasztikai gyakor-

latokból összeállított mozgá-

sokat folyamatosan és ponto-

san a pedagógus utasításainak 

megfelelően (ütemtartással és 

zenére is) végrehajtani, a játé-

kos képességfejlesztő gyakor-

latokat, testnevelési játékokat 

és sportszerű test-test elleni 

küzdelem fogásait elsajátítani. 

Gimnasztikai gyakorlatok vég-

zése a pedagógus utasításainak 

megfelelően. 

Járások és futások 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Járás, futás zenére, ütemtartás-

sal. 

 

Futóiskola feladatok, futó- és 

fogójátékok. Kitartó és gyors-

futások. Gyorsindulások. Rö-

vid távú vágtafutás. Hosszú tá-

vú futások saját tempóban. 

Rajtok különböző kiinduló 

helyzetekből. 

Térdelő- és állórajt. 

 

Állóképességi futások egyenle-

tes tempóban. 

 

 

Rendelkezzenek a tanulók álta-

lános futókészséggel (ami a 

későbbiekben az atlétikus 

mozgásokban és a sportjáté-

kokban alapvetően szükséges-

sé válik). 

Tudjanak 8-9 percig kitartóan 

futni, vagy futómozgást tar-

talmazó tevékenységet(játékot) 

végezni, illetve a változó felté-

teleknek megfelelően futásukat 

szabályozni.  

A változó feltételeknek megfe-

lelően tudja szabályozni járá-

sát, futását. 

A helyből és nekifutással tör-

ténő ugrások összerendezett 

végrehajtása. 

A tevékenység céljának és a 

labda sajátosságainak megfele-

lő dobásmód megválasztása és 

végrehajtása.  

Szökdelések és ugrások 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Szökdelő iskola, váltott lábú 

szökdelés elsajátítása. Aka-

dályversenyek ugró, szökdelő 

feladatokkal. 

Kötéláthajtások. 

Távolugrás néhány lépés neki-

futásból, elugrósávból. 

Legyenek képesek a helyből és 

nekifutással történő ugrásokat 

összerendezetten végrehajtani 

(hangsúlyozott elrugaszkodás, 

a kar- és lábmunka összhang-

jának megteremtése) 

Ugrókötelezésnél 1 perc alatt 

meghatározott ugrásszámot tel-

jesíteni. 

A helyből és nekifutással tör-

ténő ugrások összerendezett 

végrehajtása. 
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Dobások 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Hajítások és dobások egy és 

két kézzel távolba és célba kü-

lönböző méretű labdával. 

Kislabdahajítás állóhelyből, ki-

lépéssel harántterpeszbe, lassú 

sétából távolba. 

 

A hajító mozdulat helyes vég-

rehajtása. 

Egymástól eltérő dobásmódok 

végrehajtása. 

A tevékenység céljának és a 

labda sajátosságainak megfele-

lő dobásmód megválasztása és 

végrehajtása.  

 

Támasz és függésgyakorlatok 

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 

Tartalom: 

Támaszok, függések, lendületek talajon és bordásfalnál,talajtornaelemek és elemkapcsolatok. 

Egyszerűbb sportági technikák tanulása,sportágat előkészítő játékok tanulása. 

.Kúszások, mászások, gurulások,függések,statikus és dinamikus egyensúlygyakorlatok,egyéb 

természetes gyakorlatok. Fekvőtámaszok, talicskázás, gurulóátfordulás előre –hátra különböző 

kiindulóhelyzetekből, tarkóállás, zsugorfejállás. 

Egyensúlygyakorlatok,mint előző osztályokban. Járás gyakorlatok,vonalon,padon,megfordított 

padon,rézsútos padon. Mérlegállási kísérletek talajon. 

Ügyességfejlesztés 1-2 egyszerű mozgást tartalmazó feladattal szereken és / vagy szerekkel, az 

egyéni adottságokhoz igazodva differenciáltan. Rúd – és kötélmászás fokozódó gyorsasággal; 

mászóversenyek. 
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Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Támaszok, függések, 

lendületek talajon és 

bordásfalnál, talajtornaelemek 

és elemkapcsolatok. 

Egyszerűbb sportági 

technikák tanulása, sportágat 

előkészítő játékok tanulása. 

Kúszások, mászások, 

gurulások,függések,statikus 

és dinamikus 

egyensúlygyakorlatok,egyéb 

természetes gyakorlatok. 

Fekvőtámaszok, talicskázás, 

gurulóátfordulás előre –hátra 

különböző 

kiindulóhelyzetekből, 

tarkóállás, zsugorfejállás. 

Egyensúlygyakorlatok,mint 

előző osztályokban. Járás 

gyakorlatok, vona-

lon,padon,megfordított pa-

don,rézsútos padon. Mérleg-

állási kísérletek talajon. 

Ügyességfejlesztés 1-2 egy-

szerű mozgást tartalmazó fel-

adattal szereken és / vagy sze-

rekkel, az egyéni adottságok-

hoz igazodva differenciáltan. 

Rúd – és kötélmászás foko-

zódó gyorsasággal; mászó-

versenyek. 

Mozgásérzékelés és dinamikus 

egyensúlyozás képességének 

fejlesztése. Saját testhelyzet térbeli 

érzékelése, izomerősítés. Saját 

testtömeg 

érzékelése,uralása,helyzetváltoztatás 

közben is. 

 

Testtömegük megtartása 

támaszban és függésben, 

majd mozgás közben. 
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Fejlesztési követelmények: 

Mozgásérzékelés és dinamikus egyensúlyozás képességének fejlesztése. Saját testhelyzet térbeli 

érzékelése, izomerősítés. Saját testtömeg érzékelése ,uralása,helyzetváltoztatás közben is. 

Minimális teljesítmény: 

Testtömegük megtartása támaszban és függésben,majd mozgás közben. 

Küzdő feladatok és játékok 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

A tanulási, testgyakorlási – 

edzési anyag játékokba 

,testnevelési játékokba, 

gyermektáncokba,sportágat 

előkészítő játékokba ágyazása. 

Rövidebb, egyszerű 

mozgásrendszerű koreográfiák 

betanulása. A szenzitív 

szakasznak megfelelő sportági 

technikák elsajátítása. 

Mint az előző osztályokban 

alkalmazott feladatok, 

valamint önellenállásos, 

mögékerülési , kiemelési 

kísérletek szemből, hátulról. 

 

Az izmok feszülésének 

folyamatos fenntartása, a társ 

éberségének 

kijátszása,megtévesztő 

mozgások 

alkalmazása,egyensúlytartás. 

 

Kulturált test-test elleni 

küzdelem elfogadása és 

betartása. 

 

Foglalkozások a szabadban 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Speciális szabadtéri játékok, 

sorversenyek, évszaktól 

függően. Ugróiskola, 

fogócskák,labdázás,hógolyózá

s,szánkózás. 
 

Edzettség az időjárás 

kellemetlen hatásainak 

elviselésére. Alkalmazkodó 

képesség kialakítása,az 

időjárási viszonyokhoz. 
 

Rendszeres mozgásos tevé-

kenységek a szabadban. 
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Labdás gyakorlatok 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

A labda egyéni elképzelés sze-

rinti mozgatása (dobással, rú-

gással, labdavezetéssel) és bir-

tokbavétele. Célzott dobások 

mozgó társra. Az elsajátított 

mozgások versenyhelyzetben 

való alkalmazása. 

Legyen képes a labdát kézzel, 

illetve lábbal vezetni, továbbí-

tani, birtokba venni (a játékok-

ban sikerélményt biztosító 

szinten). Alkalmazkodjon a 

mozgó labdához és a társak-

hoz, különítse el a támadó- és 

a védőmozgást, ismerje fel a 

megoldási lehetőségeket, tartsa 

be a játék és magatartási sza-

bályokat. 

Vegyen részt többféle labda-

játékokban. 

Felmérések 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Helyi mérések  Mutasson fejlődést önma-

gához viszonyítva. 

 

 

3. évfolyam értékelése 

 

Kiválóan megfelelt:   

Erőnléte, állóképessége életkorának megfelelő 

A tanítási órákon aktív, öntevékeny 

 
Fiúk: Lányok: 

2000m- es futás: képesség szerint 

30m-es síkfutás: 

Súlypontemelkedés: 

Medicinlabda dobás előre: 

Labdapasszolás falhoz: 

Felülés 1 perc alatt: 

Törzshajlítás előre állásban: 

5,9 mp és annál kevesebb 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

6,0 mp és annál kevesebb 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

Távolugrás 

 60 cm-es elugrósávból: 

290 cm és fölötte 280 cm és fölötte 

Kislabdahajítás: Mozdulatait megfelelő technikával végzi 

20 m és fölötte 18 m és fölötte 

Torna: A tarkóállás, zsugorfejállás, gurulóátfordulás biztonságos, esz-

tétikus végrehajtása helyes testtartással. 

Kötélhajtás: folyamatosan 1 percig 1 -2 megállással 

Labdavezetés: Folyamatos az ügyesebb kézzel. 

A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti és betartja. Minden helyzetben 

sportszerűen viselkedik 

Mozgáskoordinációja folyamatos 
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Jól megfelelt: 

Erőnléte, állóképessége életkorának megfelelő 

A tanítási órákon általában aktív, öntevékeny 

 

Fiúk: Lányok: 

2000m- es futás: képesség szerint 

30m-es síkfutás: 

Súlypontemelkedés: 

Medicinlabda dobás előre: 

Labdapasszolás falhoz: 

Felülés 1 perc alatt: 

Törzshajlítás előre állásban: 

6,0 mp – 6,2 mp 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

6,1 mp – 6,3 mp 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

 

Távolugrás 

 60 cm-es elugrósávból: 

289 cm - 280 cm 279 cm - 270 cm 

Kislabdahajítás: 19 m - 16 m 17 m - 14 m 

Torna: A tarkóállás, zsugorfejállás, gurulóátfordulás biztonságos végrehajtá-

sa, kisebb tartáshibákkal. 

Kötélhajtás: Kötélhajtás folyamatosan 1 percig 3 -4 megállással 

Labdavezetés: Folyamatosan az ügyesebb kézzel, 1-2 hibával. 

A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti és betartja, igyekszik sportszerűen visel-

kedni 

Mozgáskoordinációja folyamatos 

Megfelelt: 

Erőnléte, állóképessége életkorának megfelelő 

Tanítási órákon aktivitása változó 

 

Fiúk: Lányok: 

2000m- es futás: képesség szerint 

30m-es síkfutás: 

Súlypontemelkedés: 

Medicinlabda dobás előre: 

Labdapasszolás falhoz: 

Felülés 1 perc alatt: 

Törzshajlítás előre állásban: 

6,3 mp -6,8 mp 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

6,4 mp -7,0 mp 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

Távolugrás 

 60 cm-es elugrósávból: 

279 cm - 270 cm 269 cm - 260 cm 

Kislabdahajítás: 15m - 13m  13m - 9m 

Torna: A tarkóállás, zsugorfejállás, gurulóátfordulás végrehajtása, kisebb 

tartáshibákkal. 

Kötélhajtás: folyamatosan ,legalább fél percig1 -2 megállással 

Labdavezetés: Folyamatos labdavezetés az ügyesebb kézzel , több hibával (3-4). 

A sportjátékok, versenyek, mozgássorozatok szabályait érti, de időnként nem tartja be. Előfordul, hogy 

türelmetlenül, sportszerűtlenül viselkedik. 

Mozgáskoordinációja kissé akadozó 

Felzárkóztatásra szorul: 

Erőnléte, állóképessége életkorától elmarad 

A tanítási órákon biztatásra tevékenykedik 

 

Fiúk: Lányok: 

2000m- es futás: képesség szerint 
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30-es síkfutás: 

Súlypontemelkedés: 

Medicinlabda dobás előre: 

Labdapasszolás falhoz: 

Felülés 1 perc alatt: 

Törzshajlítás előre állásban: 

6,9 mp fölött 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

7,1 mp fölött 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

Távolugrás 

 60 cm-es elugrósávból: 

269 cm - 260 cm 259 cm - 250 cm 

Kislabdahajítás: 12m - 11 m  8 m - 6 m 

Torna: A tarkóállás, zsugorfejállás, gurulóátfordulás végrehajtása, tanítói 

segítségadással. 

Kötélhajtás: Kötélhajtás előrehaladással kis megakadásokkal. 

Labdavezetés: Legalább 5 -6 leütéssel haladás. 

A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti, de gyakran nem tartja be. 

Meggondolatlan, türelmetlen, erőszakos viselkedésével veszélyezteti a saját, és mások testi épségét 

Mozgáskoordinációja gyakran megszakad 

4. évfolyam 

Óraszám: 3 óra/hét 

Részei: 

   - TFR felmérési rendszer 

 – Rendgyakorlatok 

 – Gimnasztika 

 – Járások és futások 

 – Szökdelések 

 – Ugrások 

 – Dobások 

 – Támasz-, függő- és egyensúlygyakorlatok 

 – Labdás gyakorlatok 

 – Küzdő feladatok és játékok 

 – Foglakozások a szabadban 

Rendgyakorlatok 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

(Az előző évfolyamban tanul-

tak gyakorlása.) 

A menet megindítása és meg-

állítása ütemtartással. Fejlődé-

sek és szakadozások járás és 

futás közben. 

Többsoros vonal, oszlop alakí-

tása. 

A higiéniai ismeretek növelé-

se, szoktatás az alkalmazásuk-

ra 

Legyenek képesek: 

– a gyakorlatokra vonatkozó 

szakkifejezéseket megérteni, 

a gyakorlóhelyek, -szerek és 

eszközök nevét ismerni, az 

öltözői rendet, a higiénés 

szokásokat kialakítani; 

– az óraszervezés szempontjá-

ból szükséges foglalkozási 

formákat és alakzatokat fel-

ismerni, azokat együttesen, 

gyorsan és célszerűen végre-

hajtani. 

Alakzatok felvétele és változ-

tatása a reprodukálás szintjén. 
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Gimnasztika 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Egyszerű alapformájú 1-8 

ütemű gimnasztika, egyidejű 

több alapformával,rövidebb 

gyakorlatsorrá kapcsolva. Sta-

tikus egyensúlyviszonyok gya-

koroltatása talajon és szereken 

is. 

Határozott formájú 4-8 ütemű 

szabad-, társas-, kéziszer,- pad- 

és bordásfalgyakorlatok. 

Feladatok ritmusra, zenére. 

Tartásjavító gyakorlatok. 

Játékos képességfejlesztés. 

Talpboltozatot erősítő gyakor-

latok. Testnevelési és egyéb já-

tékok.  

A tanult gimnasztikai gyakor-

latokból összeállított mozgá-

sok folyamatos és pontos, a 

pedagógus utasításainak meg-

felelő (ütemtartással és zenére 

is) végrehajtása. 

Gimnasztikai gyakorlatok vég-

zése a pedagógus utasításainak 

megfelelően, majd önállóan is. 

Járások és futások 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Járások, futások feladatokkal. 

Kitartó futások 10-12 percig. 

A járások, futások, gyors indu-

lások gyakorlását biztosító já-

tékok, versengések. Rövidtávú 

vágtafutás. Hosszú távú futá-

sok saját tempóban. 

Rajtok különböző kiinduló 

helyzetekből 

Térdelő és állórajtok. 

Legyen képes a különböző 

tempójú járások és futások 

végrehajtására. 

Legyen képes kitartó futásra 

10-12 percig saját tempóban.  

 A változó feltételeknek meg-

felelően tudja szabályozni já-

rását futását. 

Hajtsa végre az indítás jeleinek 

megfelelő mozgáselemeket. 

Szökdelések és ugrások 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Rövid idejű, fokozatosan nö-
vekvő erőszükséglet jellegű 
szökdelések, ugrások saját 
erőbeosztással. Szökdelő isko-
lák, sorozatugrások egy- és pá-
ros lábon. Ugróláb kiválasztá-
sa. 
Emelkedő szekrénysoron való 
felfutás, majd leugrás. Szökde-
lések emelkedőre. 
Távolugrás meghatározott el-
ugró helyről. Távolugró verse-
nyek. Elugrás talajfogással. 

A le, fel, át, sorozat szökdelé-
sek, ugrások koordinált végre-
hajtása helyben, tovahaladás-
sal, fordulatokkal. 
Készüljön fel és viselje el a ta-
lajfogás hatásait. Legyen képes 
elviselni a kisebb ütközéseket, 
fejlődjön talajfogásának biz-
tonsága. 

Közepes lendületű nekifutással 
végrehajtott ugrások hangsú-
lyozott elrugaszkodással, har-
monikusan. 
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Dobások 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Hajítási kísérletek kidobó ál-
lásból befordulással és nekifu-
tással. 
Medicinlabda dobás, vetés, lö-
kés helyből és különböző test-
helyzetekből. Célzás álló ás 
mozgó tárgyakra vízszintes és 
függőleges célirányokat ké-
pezve,a céltárgy mozgásának 
bonyolítása, a mozgás sebes-
ségviszonyainak variálása, a 
kiszámíthatatlansági tényezők 
növelése. A cselezés,a másik 
fél mozgással való becsapásá-
nak tanítása. 
Dobásos testnevelési játékok. 

Legyen képes kiválasztani a 
dobófeladatnak legmegfele-
lőbb mozgásformát. 
A hajító és lökő mozdulat ki-
alakítása, fejlesztése. 

A megfelelő dobásmód kivá-
lasztása és végrehajtása. 
Célbadobások. 

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Eddig tanult elemek magasabb 
szinten való elsajátítása. 
Vetődés mellső fekvőtámasz-
ból hátsó fekvőtámaszba. 
Kúszások, mászások, gurulá-
sok, függések, statikus és di-
namikus egyensúlygyakorla-
tok, egyéb természetes gyakor-
latok.Fekvőtámaszok, 
talizskázás, gurulóátfordulás 
előre- hátra, különböző kiindu-
ló helyzetekből. Tarkóál-
lás,zsugorfejállás. 
Kézállásba lendülés bordásfal-
nál társ segítségével. 
Magas gurulóátfordulások elő-
re. 
Kézenátfordulások ol-
dal.(cigánykerék)  Spárga kí-
sérletek.Tornaelemek,elemkap
csolatok. 
Padon, alacsony gerendán járá-
sok, szökkenések, fordulatok, 
lábcserék, leugrások. 
Felguggolás, függőleges repü-
lés 2-3 részes szekrényen. 
Leugrások bordásfalról. 
Kötélmászás fél- vagy teljes 
magasságig. 
Játékok, versengések.Sportágat 
előkészítő játé-
kok.Ügyességfejlesztés 1-2 
egyszerű mozgást tartalmazó 
feladattal szereken és/ vagy 
szerekkel, az egyéni adottsá-
gokhoz igazodva 
,differenciáltan. 

Bonyolultabb tornaelemek el-
sajátítása. 
Térbeli tájékozódó képesség 
fejlesztése. 
Izomérzékelés alakítása és fej-
lesztése. 
Tornagyakorlatok koordinált 
és esztétikus végrehajtása.  

 Testtömegük megtartása tá-
maszban és függésben, majd 
mozgás közben. 
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Labdás gyakorlatok 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Nehezedő labdakezelési gya-
korlatok kézzel és lábbal, sor- 
és váltóversenyek részeként 
is.Labdaátadások és -átvételek 
(helyben és mozgás közben). 
Labdavezetések (irányváltozta-
tással is.) Fejelési kísérletek 
párokban. A labda levegőben 
tartása kézzel, lábbal és fejjel. 
Megállások labdavezetésből és 
társtól kapott labdával. Sport-
játékok előkészítése labdás já-
tékokkal, versengésekkel. 

A labdát kézzel, illetve lábbal 
vezetni, továbbítani, birtokba 
venni (a játékokban sikerél-
ményt biztosító szinten), to-
vábbá a mozgó labdához és a 
társakhoz alkalmazkodni, a 
támadó- és a védőmozgást el-
különíteni, a megoldási lehető-
ségeket felismerni, a játék és 
magatartási szabályokat betar-
tani. 

Vegyen részt többféle labdajá-
tékban. 

Küzdőfeladatok és játékok 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Esések, gurulások, tompítások. 

Szabadulás fogásból. 

Birkózó jellegű küzdőjátékok. 

A szenzitív szakasznak megfe-

lelő sportági technikák elsajátí-

tása.Rövidebb, egyszerű moz-

gásrendszerű koreográfiák be-

tanulása. 

Speciális ügyesség a páros 

küzdelmekben. 

A siker és a kudarc sportszerű 

elviselése a küzdő feladatok-

ban és a játékokban.  

A kultúrált test-test elleni harc 

elfogadása és betartása.  

Foglalkozások a szabadban 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Speciális szabadtéri játékok, 

sorversenyek, évszaktól 

függően.Ugróiskola,fogócskák,

labdázás,hógolyózás,szánkózás

. 

 

Edzettség az időjárás kellemet-

len hatásainak legyőzésére. 

Az alkalmazkodóképesség ki-

alakítása az időjárási viszo-

nyokhoz. 

Speciális szabadtéri játékok. 

Rendszeres mozgásos tevé-

kenységek végzése. 

Felmérések 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Helyi mérések  Mutasson fejlődést önmagához 

viszonyítva. 

   
 

Jelesre értékelhető: 

Erőnléte, állóképessége életkorának megfelelő 

Tanítási órákon aktív, öntevékeny 
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Fiúk: Lányok: 

2000m- es futás: képesség szerint 

30m-es síkfutás: 

Súlypontemelkedés: 

Medicinlabda dobás előre: 

Labdapasszolás falhoz: 

Felülés 1 perc alatt: 

Törzshajlítás előre állásban: 

5,7 mp és annál kevesebb 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

5,8 mp és annál kevesebb 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

Távolugrás 

 60 cm-es elugrósávból: 

300 cm és 310 cm fölött 290 cm és 300 cm fölött 

Kislabdahajítás: 25 m és fölötte 22 m és fölötte 

Torna: A tarkóállás, zsugorfejállás, gurulóátfordulás előre - hátra biz-

tonságos, esztétikus végrehajtása helyes testtartással. 

Kötélhajtás: Kötélhajtás folyamatosan 1 percig megállás nélkül 

Labdavezetés: Folyamatos labdavezetés az ügyesebb kézzel 

Kötélmászás: 
Szabályos mászókulcsolással teljes magasságig. 

A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti, és betartja 

Minden helyzetben sportszerűen viselkedik 

Mozgáskoordinációja rendezett. 

Jóra értékelhető: 

Erőnléte, állóképessége életkorának megfelelő 

Tanítási órákon általában aktív, öntevékeny 

 
Fiúk: Lányok: 

2000m- es futás: képesség szerint 

30m-es síkfutás: 

Súlypontemelkedés: 

Medicinlabda dobás előre: 

Labdapasszolás falhoz: 

Felülés 1 perc alatt: 

Törzshajlítás előre állásban: 

5,8 mp – 6,0 mp 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

5,9 mp -6,1 mp 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

Távolugrás 

 60 cm-es elugrósávból: 

290 cm - 299 cm 280 cm - 289 cm 

Kislabdahajítás: 24m - 21 m 21m - 17 m 

Torna: A tarkóállás, zsugorfejállás, gurulóátfordulás előre - hátra  biz-

tonságos végrehajtása, kisebb tartáshibákkal. 

Kötélhajtás: Kötélhajtás folyamatosan 1 percig 1 -2 megállással 

Labdavezetés: Folyamatos labdavezetés az ügyesebb kézzel 3 - 4 hibával. 

Kötélmászás: Szabályos mászókulcsolással 3/4 magasságig. 

A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti, és többnyire betartja 

Mozgáskoordinációja rendezett, folyamatos. 
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Közepesre értékelhető: 

Erőnléte, állóképessége életkorának megfelelő 

Tanítási órákon aktivitása változó 

 
Fiúk: Lányok: 

2000m- es futás: képesség szerint 

30m-es síkfutás: 

Súlypontemelkedés: 

Medicinlabda dobás előre: 

Labdapasszolás falhoz: 

Felülés 1 perc alatt: 

Törzshajlítás előre állásban: 

6,1 mp -6,6 mp 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

6,2 mp – 6,8 mp 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

Távolugrás 

 60 cm-es elugrósávból: 

280 cm - 289 cm 270 cm - 279 cm 

Kislabdahajítás: 20 m - 17 m  16 m - 12 m 

Torna: A tarkóállás, zsugorfejállás, gurulóátfordulás előre - hátra vég-

rehajtása, kisebb tartáshibákkal. 

Kötélhajtás: Kötélhajtás folyamatosan ,legalább fél percig1 -2 megállással 

Labdavezetés: Folyamatos labdavezetés az ügyesebb kézzel , több hibával. 

Kötélmászás: Mászás fél magasságig. 

A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti, de időnként nem tartja be. Elő-

fordul, hogy türelmetlenül, sportszerűtlenül viselkedik 

Mozgáskoordinációja kissé akadozó 

Felzárkóztatásra szorul: 

Erőnléte állóképessége életkorához képest gyenge. 

Tanítási órákon biztatásra tevékenykedik. 

 
Fiúk: Lányok: 

2000m- es futás: képesség szerint 

30m-es síkfutás: 

Súlypontemelkedés: 

Medicinlabda dobás előre: 

Labdapasszolás falhoz: 

Felülés 1 perc alatt: 

Törzshajlítás előre állásban: 

6,7 mp fölött 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

6,9 mp fölött 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

Távolugrás 

 60 cm-es elugrósávból: 

270 cm - 279 cm 260 cm - 269 cm 

Kislabdahajítás: 16 m - 12 m  11m - 8 m 

Torna: A tarkóállás, zsugorfejállás, gurulóátfordulás előre - hátra vég-

rehajtása, tanári segítségadással. 

Kötélhajtás: Kötélhajtás előrehaladással kis megakadásokkal. 

Labdavezetés: Legalább 7 -8 leütéssel haladás. 

Kötélmászás: Mászás 1-2 fogással. 
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A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait többnyire érti, de gyakran nem tartja 

be. 

Meggondolatlan, türelmetlen, erőszakos viselkedésével veszélyezteti a saját és mások testi ép-

ségét. 

Mozgáskoordinációja gyakran megszakad. 

 

5. évfolyam 
Óra: 3 óra/hét 

Megjegyzés: 

Fontos a felzárkóztatás a korosztálynak megfelelő koordinációs, kondícionális szintre. 

Tartalom: 

   - TFR felmérési rendszer 

 – Rendgyakorlatok 

 – Gimnasztika és prevenció 

 – Atlétika 

 – Torna 

 – Testnevelés és sportjátékok 

 – Foglalkozások a szabadban 

 – Felmérések 

Rendgyakorlatok 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Az alapvető munkafegyelem és 

egyszerű szervezés szempont-

jából legfontosabb gyakorla-

tok. 

Alakzatok, vonulások, alak-

zatváltások, testfordulatok. 

Sorakozás oszlopban, sorban, 

térköz, távköz. 

Alakzatváltozások (fejlődések, 

szakadozások, nyitódás, zárkó-

zás) 

Testfordulatok ütemezéssel. 

Tudja követni a vezényszava-

kat. 

Figyelem összpontosítása. 

Gimnasztika és prevenció 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

2-4-8 ütemű szabad és társas 

gyakorlatok, bordásfal gyakor-

latok. 

Nyújtó és erősítő hatású sza-

badgyakorlatok. 

Tartásjavító, a gerincoszlop 

izomegyensúlyának és a me-

dence középállásának automa-

tizálását biztosító gyakorlatok. 

Játékos előkészítő gyakorlatok. 

Légzőgyakorlatok. 

6-8 gimnasztikai elemből ösz-

szeállított bemelegítésre al-

kalmas gyakorlat bemutatása. 

Legyenek képesek szakkifeje-

zések, vezényszavak megérté-

sére. 

Tudjon 10-12 percig folyama-

tosan gimnasztikai gyakorlato-

kat végezni. 

Ismerje a vezényszavakat, 

szakkifejezéseket. 

Ismerje a tartási rendellenessé-

gek megelőzését szolgáló ele-

mi gimnasztikai gyakorlatokat. 
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Atlétika 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Speciálisan előkészítő (cél- és 
rávezető) gyakorlatok a feldol-
gozandó anyag függvényében 
(futó-, ugró-, dobóiskola) 
 
Futások: 
Gyorsfutás 30-60 m-es távon. 
Álló-, guggoló-, térdelőrajt. 
Kitartó futás 1000 m-es távon. 
Futások alacsony akadályok 
felett. 
Iramfutások 400-600 m-es tá-
von 
Váltófutás kétkezes váltással. 
 
 
Ugrások: 
Sorozatugrások. 
Helyből távolugrás, távolugrás 
guggoló technikával. 
Ötös ugrás. 
Magasugrás megkötés nélkül 
és átlépő technikával. 
Dobások: 
Hajítások, dobások, lökések, 
vetések célba és távolságra tö-
rekvéssel. 
Medicinlabda dobások egy és 
két kézzel. 
 
Kislabda-hajítás nekifutással. 

Tudjon az indítás jelére gyor-
san megindulni. 
Mutasson eltérést a vágta és 
tartósfutás esetén. 
Helyes futótechnika kialakítá-
sa. 
Tudja szabályozni futósebes-
ségét. 
Tudjon helyesen iramot meg-
változtatni. 
Rövid nekifutással jussanak át 
a tanulók különféle akadályok 
felett. 
Folyamatos futás 
fiúk: 4-5 percig 
lányok: 3-4 percig 
Sajátítsák el a nekifutás, elug-
rás lényeges fázisait. 
Helyből távolugrásban érjenek 
el: 
A fiúk: 130–190 cm, 
a lányok: 120–180 cm közötti 
eredményt. 
 
 
Fedezze fel a hosszabb úton 
történő gyorsítás teljesítmény-
fokozó hatását. 
Sajátítsa el az ívképzés techni-
káját, hajításnál a váll és a kar 
mozgásának összhangját. 
Sajátítsák el hajításnál a kar és 
a váll mozgásának összhangját. 

Hajtsa végre az indítás jeleinek 
megfelelő mozgáselemeket. 
Legyen képes: 
a fiú: 4 percig, 
a lány: 3 percig futni. 
Sajátítsa el a váltófutást lassú 
mozgás közben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mutasson eltérést a nekifutás 
a távol és a magasugrás esetén. 
Helyből távolugrásban leg-
alább 120 cm-es eredmény el-
érése. 
 
 
 
Kislabdahajításban legalább: 
fiú: 20 m, 
lány: 15 m-es eredményt érjen 
el. 

Torna 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Talaj: 
Gurulóátfordulás előre, hátra, 
gurulások hossztengely körül. 
Támállások (tarkón, fejen, ké-
zen), segítségadással. 
Kézenátfordulás oldalt. 
 
 
Ugrások: 
Egyszerű támaszugrások 3-4 
részes szekrényen. 
Függőleges repülés. 
Függéshelyzetek és gyakorla-
tok gyűrűn, kötélen: 
Mászások fel és le. 
Lendületek előre-hátra. 
Haladások oldali irányba. 

A tanuló alakítsa ki részmoz-
dulataiban az egyes talajele-
meket. 
Érezze támaszhelyzetét bizton-
ságosnak nem szokványos 
testhelyzetekben, átfordulá-
sokban. 
Mutassanak be 3-4 elemből 
összeállított gyakorlatot. 
 
Alakuljon ki az elugrást köve-
tően az ugrás íve. 
 
Tegyen kísérletet a mászásban 
1/3, 2/3 magasságig. 
Alakuljon ki biztonságérzete 
függéshelyzetben 

Segítségadás mellett legyen 
képes uralni testtömegét egy-
szerű, nem szokványos helyze-
tekben. 
 
 
 
 
 
Vállalja el a támaszt tanári se-
gítséggel. 
 
Tegyen egy-két fogásnyi kísér-
letet mászásban. 
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Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Egyensúly gyakorlatok: 
Talajon, padon, ferdepadon, 
gerendán. 

Érje el azt a szintet, ami képes-
sé teszi őt a feladatok végre-
hajtására. 

Testnevelés és sportjátékok 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Speciálisan előkészítő, a lab-

dás ügyességet fejlesztő fel-

adatok és testnevelési játékok. 

Technikai elemek: 

Labdavezetés kézzel, lábbal, 

átadások, átvételek helyben, 

majd tovahaladással. 

Gól- és pontszerzés egyszerű 

megoldásai. 

Technikai elemek: 

Motorikus tesztek ősszel és ta-

vasszal. 

Egyszerűsített támadási és vé-

dekezési megoldások. 

Játék egyszerűsített szabályok-

kal. 

Labdás testnevelési játékok. 

– kézilabda 

– kosárlabda 

Tudjon helyben és mozgás 

közben labdát vezetni. 

Pontosodjon labdatovábbítása 

kézzel és lábbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váljon szándékává a jobb 

helyzetben lévő társ megvá-

lasztása. 

Ismerje az ellenféllel szembeni 

játékban a védő és a támadóhe-

lyezkedés legáltalánosabb sza-

bályait. 

Koordinált együttes tevékeny-

ség fejlesztése 

Rendelkezzen fogás- és dobás-

biztonsággal 

Törekedjen a védőtől elsza-

kadni, üres helyre futni. 

Legyen képes aktívan részt 

venni egy sportjátékban. 

Ismerje az adott sportjáték leg-

egyszerűbb játékszabályát. 

Foglalkozások a szabadban 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Az iskola környezete és az idő-

járás figyelembevételével a 

tanórák lehetőleg a szabadban 

legyenek. 

 

Képezzék a tananyag szerves 

részét a túrázási formák és a 

téli sportok, különböző hely-

változtató eszközök. 

Edződjön az időjáráshoz. A 

szabadban végzett futás váljon 

számára örömet adó tevékeny-

séggé. 

 

Ismerjék meg a téli foglalkozá-

sok örömét és veszélyeit. 

Alkalmazkodjanak a növekvő 

terhelés elviseléséhez. 

Rendszeresen folytasson sza-

badtéri sporttevékenységet. 

Felmérések 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Helyi mérések  Mutasson fejlődést önmagához 

viszonyítva. 
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ÉRTÉKELÉS:  

Jelesre értékelhető a tanuló teljesítménye: 

 Fiúk: Lányok: 

2000m- es futás: 10’40-11’13                11’49-12’30 

30m- es síkfutás: 5,5 mp 5,6 mp 

 

Súlypontemelkedés: 

képesség szerint képesség szerint 

Medicinlabda dobás előre: 7,0 m 6,5 m 

Labdapasszolás falhoz: képesség szerint képesség szerint 

Felülés 1 perc alatt: 

Törzshajlítás előre állásban: 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

Távolugrás: 320 cm – 310 cm 310  cm – 300 cm 

Magasugrás: 100 cm  95 cm  

Kislabdahajítás: 29 m és fölötte 26 m és fölötte 

 

Torna: Tudja a tanult gyakorlatelemek, illetve ezek kapcsolatainak biz-

tonságos, esztétikus végrehajtását helyes testtartással. 

Labdajátékok: Tudja a tanult technikai elemek biztonságos végrehajtását és 

tudja azokat játékban alkalmazni. 

Jóra értékelhető a tanuló teljesítménye: 

 Fiúk: Lányok: 

2000m- es futás: 11’14-11’46 12’31-13’16 

30 m – es síkfutás: 

Súlypontemelkedés: 

Medicinlabda dobás előre: 

Labdapasszolás falhoz: 

Felülés 1 perc alatt: 

Törzshajlítás előre állásban: 

 

5,6 mp – 5,8 mp 

képesség szerint 

6,9-6,5 m 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

 

5,7  mp – 5,9 mp 

képesség szerint 

6,4-6,0 m 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

 

Távolugrás: 310  cm – 300 cm 300  cm - 290 cm 

Magasugrás: 95 cm 90 cm 

Kislabdahajítás: 28 m - 25 m 25 m - 22 m 

Torna: Tudja a tanult gyakorlatelemek, illetve ezek kapcsolatainak biz-

tonságos végrehajtását, kisebb tartáshibákkal. 

Labdajátékok: Tudja a tanult technikai elemek biztonságos végrehajtását. 

Közepesre  értékelhető a tanuló teljesítménye: 

 Fiúk: Lányok: 

2000m- es futás: 11’47-12’22 13’17-14’02 

30 m – es síkfutás: 

Súlypontemelkedés: 

Medicinlabda dobás előre: 

Labdapasszolás falhoz: 

5,9 mp – 6,5 mp 

képesség szerint 

6,4-6,0 m 

képesség szerint 

6,0 mp – 6,6 mp 

képesség szerint 

5,9-5,0 m 

képesség szerint 
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Felülés 1 perc alatt: 

Törzshajlítás előre állásban: 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

Távolugrás: 300 cm - 290 cm 290 cm - 280 cm 

Magasugrás: 90 cm 85 cm 

Kislabdahajítás: 24 m - 20 m 21 m - 17 m 

Torna: Tudja a tanult gyakorlatelemek, illetve ezek kapcsolatainak biz-

tonságos végrehajtását, gyakoribb tartáshibák előfordulásával 

Labdajátékok: Tudja a tanult technikai elemek végrehajtását kevés technikai 

hiba előfordulásával. 

Elégségesre értékelhető a tanuló teljesítménye: 

 Fiúk: Lányok: 

2000m- es futás: 12’23-13’07 14’03-15’00 

30 m – es síkfutás: 

Súlypontemelkedés: 

Medicinlabda dobás előre: 

Labdapasszolás falhoz: 

Felülés 1 perc alatt: 

Törzshajlítás előre állásban: 

6,6 mp és rosszabb idő 

képesség szerint 

5,9 m 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

6,7 mp és rosszabb idő 

képesség szerint 

4,9 m 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

Távolugrás: 289 cm - 270 cm 279 cm- 260 cm 

Magasugrás: 85 cm 80 cm 

Kislabdahajítás: 19 m - 15 m 16 m – 12 m 

Torna  -  kötélmászás Tudja a tanult gyakorlatelemek, illetve 3-4 elem kapcsolatainak 

végrehajtását tanulói, vagy tanári segítségadással. 

Labdajátékok: Tudja a tanult technikai elemek végrehajtását kevés technikai 

hiba előfordulásával, a labda birtoklás teljes biztonsága nélkül. 

6. évfolyam 

Óraszám:3 óra/hét 

Tartalom: 

   - TFR felmérési rendszer 

 – Rendgyakorlatok 

 – Gimnasztika és prevenció 

 – Atlétika 

 – Torna 

 – Testnevelés és sportjátékok 

 – Foglalkozások a szabadban 

 – Felmérések 
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Rendgyakorlatok 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Az alapvető munkaszervezés 

és fegyelem szempontjából 

legfontosabb rendgyakorlatok. 

 

Tér és térköz érzékelése alak-

zatban. 

 

Menet megindítása és megállí-

tása ütemtartással. 

Sorakozás: egyes és kettes osz-

lopba, kétsoros vonalba. 

Térköz, távköz. 

Igazodás, takarás. 

Testfordulatok. 

Menet megindítása, megállás. 

Nyitódás, zárkózás 

helybenjárással. 

Gimnasztika és prevenció 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Egyénileg vagy együttesen 

végzett szabad- vagy szabad-

gyakorlati alapformájú 2-4-8 

ütemű gyakorlatok. 

Kéziszergyakorlatok: labda, 

súlyzó, karika. 

Szabadgyakorlatok: pad, zsá-

moly, bordásfal. 

Tartásjavító, a gerincoszlop 

izomegyensúlyának és a me-

dence középállásának automa-

tizálását biztosító gyakorlatok. 

Egyszerű relaxációs eljárások. 

Játékos előkészítő feladatmeg-

oldások.  

Legyen képes végrehajtani a 

megfelelő bemelegítéshez 

szükséges gyakorlatokat. 

Zenés gimnasztika. 

Párokban végzett gyakorlatok. 

Játékos szabadgyakorlatok. 

 

Ismerje a gimnasztika legalap-

vetőbb szakkifejezéseit és ve-

zényszavait 

Atlétika 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Speciálisan előkészítő (cél és 

rávezető) gyakorlatok a feldol-

gozandó anyag függvényében 

(futó, ugró- és dobó iskola). 

Futások: 

Gyors futások 30-60 m. 

Álló-, térdelő-, guggolórajt. 

Kitartó futások 1000 m-en. 

Futás feladatokkal. 

Akadályfutás alacsony akadá-

lyok felett. 

Iramfutások 400-600 m-en. 

Ugrások: 

Ugrások, szökdelő versenyek 

Magasugró, távolugró verse-

 

 

 

 

 

Tudjon indításra gyorsan rea-

gálni. 

Tudja futósebességét a távhoz 

igazítani. 

Legyen képes 10-12 percig fo-

lyamatosan futni egyéni iram-

ban. 

 

Tapasztalati úton fedezze fel a 

neki megfelelő nekifutás távol-

Hajtsa végre az indítás jeleinek 

megfelelő mozgáselemeket. 

 

 

 

Legyen képes a fiú 6 percig, a 

lány 5 percig egyenletes iram-

ban kitartóan futni. 

 

 

 

 

Mutasson eltérést nekifutása 

távol- és magasugrás esetén. 

Helyből távolugrásban érjen el 
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Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

nyek 

Magasugrás: lépő technikával. 

Távolugrás: 10-15 m nekifu-

tással futósávban 

Sorozatugrások 

Dobások: 

Hajítások 

Lökések 

Vetések távolba és célba 

Kislabdahajítás nekifutással 

2-3 kg-os medicinlabdával lö-

kés – hajítás – vetés. 

ságát, sebességét távol és ma-

gasugrás esetén. 

Energikus kar- és láblendítés 

jelentőségének tudatosulása. 

 

Sajátítsa el az ívképzés techni-

káját. 

Kislabdahajításban érjen el a 

fiú legalább: 27 m, 

leány: 22 m-es eredményt. 

Tudatosuljon a dobószer minél 

hosszabb úton való gyorsításá-

nak módja. 

a fiú: 135 cm, a leány 130 cm-

es teljesítményt. 

 

 

Kislabdahajításban érjen el a 

fiú: 22 m, a leány: 17 m-es 

eredményt. 

Növekedjék a teljesítménye. 

Torna 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Talaj: 

Gurulóátfordulások előre-

hátra, különböző testhelyze-

tekből, sorozatban is. 

Támadóállások (tarkón-, fejen-

, kézen), segítséggel. 

Kézen átfordulás oldalt. 

Mérlegállás mindkét lábon. 

Ereszkedések hídba. 

Ugrások: 

3-4 részes szekrényen át-, le- 

és felugrások. 

Keresztbe állított szekrényen 

guggolóátugrás. 

Hosszába állított szekrényen 

felguggolás, leterpesztés. 

Függéshelyzetek és gyakorla-

tok gyűrűn és kötélen. 

Lendületek előre-hátra, oldal-

irányba. 

Haladás oldalirányba forgással 

is. 

Lengő függés. 

Másások le és fel. 

Egyensúlygyakorlatok. 

Járások vonalon, padon, ge-

rendán előre, hátra, oldalra, 

különböző testhelyzetekben is.  

4-5 elemből álló talajgyakorlat 

bemutatása. 

 

Zenés gimnasztika 

Érezze támaszhelyzetét bizton-

ságosnak nem szokványos tá-

maszhelyzetben, egyszerű át-

fordulásokban. 

 

Törekedjen az ugrás során a 

támaszhelyzetet követően az 

első ívet létrehozni. 

Használja a dobbantót funkció-

jának megfelelően. 

 

 

Lendületes, törésmentes legyen 

a feladat végrehajtása a füg-

gésgyakorlatokban. 

Segítségadás mellett legyen 

képes uralni testtömegét. 

 

 

 

 

 

 

 

Vállalja a támaszugrást tanári 

segítséggel. 

 

 

 

 

 

Biztonságérzet kialakítása füg-

gésben saját erőviszonyainak 

megfelelően. 
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Testnevelés és sportjátékok 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Speciálisan előkészítő és a 

labdás ügyességet fejlesztő fel-

adatok és testnevelési játékok. 

 

Technikai elemek: 

A labdakezelés egyszerű mód-

jai (labdavezetés kézzel, láb-

bal, átvételek helyben majd to-

vahaladással) 

 

Gól- és pontszerzés egyszerű 

megoldásai (fektetett dobás, 

alkar és kosárérintés, egykezes 

kapuralövés. 

Taktikai elemek: 

Egyszerű támadások, elemi 

védekező taktikák 

 

Labdás testnevelési játékok. 

– Kézilabda 

– Kosárlabda 

 

Tudjon helyben és haladással 

labdát vezetni. 

 

 

 

Pontosodjon a labda továbbítá-

sa és átvétele kézzel és lábbal. 

Rendelkezzen egy sportjáték 

alapvető technikai és taktikai 

készletével 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes aktívan részt 

venni a játékban. 

Foglalkozások a szabadban 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Az iskola környezete és az idő-

járás figyelembevételével a 

tanórák lehetőleg szabadtéren 

valósuljanak meg. 

Képezzék a tananyag szerves 

részét a túrázási formák, a sza-

badban űzhető mozgásformák, 

játékok, téli sportok.  

Edződjön az időjáráshoz. 

 

A futás váljon örömöt adó te-

vékenységgé.  

Vállalja és szeresse a szabadté-

ri sporttevékenységet. 

Felmérések 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Helyi mérések  Mutasson fejlődést önmagához 

viszonyítva. 
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Jelesre értékelhető a tanuló teljesítménye: 

 Fiúk: Lányok: 

2000m- es futás: 10’18-10’49 11’42-12’22 

30 m – es síkfutás: 

Súlypontemelkedés: 

Medicinlabda dobás előre: 

Labdapasszolás falhoz: 

Felülés 1 perc alatt: 

Törzshajlítás előre állásban: 

5,3 mp és jobb idő 

képesség szerint 

7,5 m 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

5,4 mp és jobb idő 

képesség szerint 

7,0 m 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

Távolugrás: 330 cm és fölötte 320 cm és fölötte 

Magasugrás: 105 cm és fölötte 100 cm és fölötte 

Kislabdahajítás: 33 m és fölötte 29 m és fölötte 

Torna: Tudja a tanult gyakorlatelemek, illetve ezek kapcsolatainak biz-

tonságos, esztétikus végrehajtását helyes testtartással 

Labdajátékok: Tudja a tanult technikai elemek biztonságos végrehajtását és 

tudja azokat játékban alkalmazni. 

Jóra értékelhető a tanuló teljesítménye: 

 Fiúk: Lányok: 

2000m- es futás: 10’50-11’22 12’23-13’07 

30 m – es síkfutás: 

Súlypontemelkedés: 

Medicinlabda dobás előre: 

Labdapasszolás falhoz: 

Felülés 1 perc alatt: 

Törzshajlítás előre állásban: 

5,4 mp – 5,6 mp 

képesség szerint 

7,4-6,5 m 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

5,5 mp – 5,7 mp 

képesség szerint 

6,9-6,0 m 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

Távolugrás: 329 cm - 320 cm 319 cm - 310 cm 

Magasugrás: 100 cm 95 cm 

Kislabdahajítás: 32 m - 28 m 28 m - 24 m 

Torna: Tudja a tanult gyakorlatelemek, illetve ezek kapcsolatainak biz-

tonságos végrehajtását, kisebb tartáshibákkal 

Labdajátékok: Tudja a tanult technikai elemek biztonságos végrehajtását. 

Közepesre értékelhető a tanuló teljesítménye: 

 Fiúk: Lányok: 

2000m- es futás: 11’23-12’00 13’08-13’52 

30 m – es síkfutás: 

Súlypontemelkedés: 

Medicinlabda dobás előre: 

Labdapasszolás falhoz: 

Felülés 1 perc alatt: 

Törzshajlítás előre állásban: 

5,7  mp – 6,3 mp 

képesség szerint 

6,4-5,5 m 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

5,8 mp – 6,4 mp 

képesség szerint 

5,9-5,5 m 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

Távolugrás: 319 cm -300 cm 309 cm - 290 cm 

Magasugrás: 95 cm 90 cm 

Kislabdahajítás: 27 m - 23 m 23 m – 19 m 

Torna: Tudja a tanult gyakorlatelemek, illetve ezek kapcsolatainak biz-

tonságos végrehajtását, gyakoribb tartáshibák előfordulásával. 

Labdajátékok: Tudja a tanult technikai elemek végrehajtását kevés technikai 

hiba előfordulásával, a labda birtoklás teljes biztonsága nélkül. 
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Elégségesre értékelhető a tanuló teljesítménye: 

 Fiúk: Lányok: 

2000m- es futás: 12’01-12’38 13’53-14’49 

30 m – es síkfutás: 

Súlypontemelkedés: 

Medicinlabda dobás előre: 

Labdapasszolás falhoz: 

Felülés 1 perc alatt: 

Törzshajlítás előre állásban: 

6,4 mp és rosszabb 

képesség szerint 

5,4 m 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

6,5 mp és rosszabb 

képesség szerint 

5,4 m 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

Távolugrás: 299 cm - 280 cm 289 cm- 270 cm 

Magasugrás: 90 cm 85 cm 

Kislabdahajítás: 22 m – 18  m 18 m - 14 m 

Torna - kötélmászás Tudja a tanult gyakorlatelemek, illetve ezek kapcsolatainak vég-

rehajtását tanulói, vagy tanári segítségadással. 

Labdajátékok: Tudja a tanult technikai elemek végrehajtását kevés technikai 

hiba előfordulásával, a labda birtoklás teljes biztonsága nélkül 

7. évfolyam 

Óraszám: 3 óra/hét 

Tartalom: 

   - TFR felmérési rendszer 

 – Rendgyakorlatok 

 – Gimnasztika és prevenció 

 – Atlétika 

 – Torna 

 – Testnevelés és sportjátékok 

 – Foglalkozások a szabadban 

 – Felmérések 

Rendgyakorlatok 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

A testnevelésben alkalmazott 

rendgyakorlatok teljes köre. 

 

Az alakiság célszerűségének 

elfogadása. 

A szervezett rendhez való tu-

datos alkalmazkodás. 

Értse a rendgyakorlatok jelen-

tőségét. 

Fegyelmezetten tudja követni 

az utasításokat. 

Gimnasztika és prevenció 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Általánosan és sokoldalúan 

fejlesztő nyújtó hatású 2-4-8 

ütemű szabad, illetve szabad-

gyakorlati alapformájú páros-

társas, kéziszer- és szergyakor-

Legyen képes pontosan végre-

hajtani a megfelelő bemelegí-

téshez szükséges gyakorlato-

kat. 

Tudatosan alkalmazza az erő-

Tudjon 8-10 gyakorlattal be-

melegíteni. 

Mutasson saját magához mér-

ten fejlődést az év során. 
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Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

latok. 

A lábboltozat süllyedését el-

lensúlyzó és boltozaterősítő 

gyakorlatok. 

Az egyoldalú terhelést meg-

előző és káros hatásait javító 

gyakorlatok. 

Légzőgyakorlatok. 

Előkészítő játékos feladatok. 

sítő és nyújtó hatású gyakorla-

tokat. 

 

Atlétika 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Speciálisan előkészítő (cél- és 

rávezető) gyakorlatok a feldol-

gozandó anyag függvényében 

(futó-, ugró-, dobóiskola). 

 

Futások: 

A korábban tanult rajtformák 

pontos, célszerű alkalmazása. 

Rövid távú vágtafutások. 

Iramfutás (tempófutás) a táv 

fokozatok növelésével, illetve 

a táv ismételt lefutásával meg-

határozott pihenők beiktatásá-

val. 

Tartós futás. 

Futás feladatokkal, akadályok-

kal. Átfutások alacsony akadá-

lyok felett. 

Váltófutás. 

 

Ugrások: 

Magasugrás átlépő techniká-

val. 

Távolugrás guggoló vagy ho-

morított technikával. 

 

Dobások: 

Kislabdahajítás távolba és cél-

ba 

Lökések tömött labdával egy 

és két kézzel. 

 

 

 

 

 

 

Ismerjék a vágtafutás alapele-

meit, a gyors indulás feltétele-

it, az álló- és térdelőrajt tech-

nikáját. 

Rendelkezzenek koordinált fu-

tótechnikával, ismerjék a he-

lyes légzés szabályait. 

 

 

 

 

 

 

 

Ugrásoknál ismerjék az opti-

mális sebességű nekifutást, a 

kar- és láblendítés jelentőségét. 

 

Ismerjék a lökő és hajító moz-

dulat közötti különbséget. 

 

 

 

 

 

 

Hajtsa végre az indítás jeleinek 

megfelelő mozgáselemeket. 

 

Legyen képes: 

a fiú: 8 percig, 

a lány: 6 percig futni. 

 

 

 

 

 

 

 

Önmagához mérten fejlődjön 

ugróügyessége. 

Helyből távolugrásban a fiú 

legalább 160 cm-es, a lány 140 

cm eredményt érjen el. 

 

Kislabdahajításban a fiú leg-

alább 20 m, a lány 18 m-es 

eredményt érjen el. 
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Torna 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Talaj: 
Gurulóátfordulások előre-
hátra, sorozatban is. 
Repülő guruló átfordulás. 
Fejenállás, kézenállási kísérle-
tek. 
Kézenátfordulás oldalra. 
 
 
 
 
 
Ugrások hosszába és keresztbe 
állított 3-4 részes szekrényen. 
Guggolóátugrás, terpeszátug-
rás segítségadással. 
 
Függéshelyzetek és gyakorla-
tok gyűrűn és kötélen: 
Lendületek előre-hátra. 
lebegőfüggés, lefüggés, hátsó-
függés. 
Homorított leugrás. 
Mászások fel és le. 
Egyensúlygyakorlatok: 
Gerenda (pad merevítő). 
Járások előre, hátra, oldalt. 
Fordulatok, különböző test-
helyzetek. 
Hely- és helyzetváltoztatások. 
 
Aerobic (csak lányoknak). 

Sajátítsa el az egyes szereken a 
legalapvetőbb elemeket kész-
ségszinten. 
 
Legyen képes a tanult mozgás-
elemekből önálló gyakorlat 
bemutatására, szükség szerint 
segítségadással. 
Ismerje és alkalmazza az ösz-
szekötő elemeket. 
 
Legyen képes a fiú felguggolás 
leterpesztés 4 részes szekré-
nyen, 
a lány gurulóátfordulás, segít-
ségadással. 
 
Függőszeren 2-3 gyakorlat-
elem összekapcsolása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zenei és mozgásritmus össze-
hangolása. 

Legyen képes egy-egy elem 
bemutatására, szükség szerint 
segítségadással. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lendület előre-hátra, zsugorfe-
lüléssel. 
 
 
 
 
 
Koordinációs készség fejlesz-
tése. 
2-3 elem összekapcsolása, kar-
tartások. 
Lendület előre-hátra, zsugorle-
függés a zene sajátosságaival. 
 
 
Mozgása mutasson összefüg-
gést a zene sajátosságaival. 

Testnevelés és sportjátékok 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Speciálisan előkészítő, a lab-
dás ügyességet fejlesztő fel-
adatok és testnevelési játékok. 
A helyi adottságok, a tanulók 
érdeklődése és a tanár irányult-
sága függvényében választott 
három sportjáték technikai és 
taktikai elemeinek tökéletesí-
tése. 

– kézilabda 
– kosárlabda 
– röplabda 

Támadás és védekezés alapve-
tő megoldásai az adott sportjá-
tékokban. 
A sportjátékot és a motorikus 
képességek fejlesztését szolgá-

Labdajátékokban a társakhoz 
és a labdához való igazodás, 
emberfogásos védekezés. 
 
Legyen képes a tanult techni-
kai elemeket alkalmazni pasz-
szív, majd aktív védővel 
szemben. 

Legyen képes aktívan részt 
venni egy sportjátékban. 
Ismerje az adott sportjáték já-
tékszabályait, és azokat alkal-
mazza a különböző taktikai 
elemeknél. 
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ló, a tanulók játékigényét ki-
elégítő testnevelési játékok. 

Foglalkozások a szabadban 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Az iskola környezete és az idő-
járás figyelembevételével a 
tanórák lehetőleg a szabadté-
ren valósuljanak meg. 
Képezzék a tananyag szerves 
részét a túrázások, szabadban 
űzhető sportok, téli sportjáté-
kok. 

Edződjön az időjáráshoz. A 
szabadban végzett futás váljon 
számára örömet adó tevékeny-
séggé. 
Ismerjék meg a téli foglalkozá-
sok örömét és veszélyeit. 
Alkalmazkodjanak a növekvő 
terhelés elviseléséhez. 

Rendszeresen folytasson sza-
badtéri sporttevékenységet. 

Felmérések 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Helyi mérések  Mutasson fejlődést önmagához 
viszonyítva. 

 

Jelesre értékelhető a tanuló teljesítménye: 

 Fiúk: Lányok: 

2000m- es futás: 10’03-10’32 11’39-12’18 

30 m – es síkfutás: 

Súlypontemelkedés: 

Medicinlabda dobás előre: 

Labdapasszolás falhoz: 

Felülés 1 perc alatt: 

Törzshajlítás előre állásban: 

5,2 mp és jobb idő 

képesség szerint 

7,0 m 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

5,3 mp és jobb idő 

képesség szerint 

6,5 m 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

Távolugrás: 340 cm és fölötte 330 cm és fölötte 

Magasugrás: 110 cm 105 cm 

Kislabdahajítás: 35 m és fölötte 30 m és fölötte 

Torna: Tudja a tanult gyakorlatelemek, illetve ezek kapcsolatainak biz-

tonságos, esztétikus végrehajtását helyes testtartással 

Labdajátékok: Tudja a tanult technikai elemek biztonságos végrehajtását és 

tudja azokat játékban alkalmazni. 

Jóra értékelhető a tanuló teljesítménye: 

 Fiúk: Lányok: 

2000m- es futás:                 10’33-11’01 12’19-13’03 

30 m – es síkfutás: 

Súlypontemelkedés: 

Medicinlabda dobás előre: 

Labdapasszolás falhoz: 

Felülés 1 perc alatt: 

Törzshajlítás előre állásban: 

5,3 mp - 5,5 mp 

képesség szerint 

6,9-6,5 m 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

5,4  mp – 5,6  mp 

képesség szerint 

6,4-6,0 m 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

Távolugrás: 339 cm - 330 cm 329 cm - 320 cm 

Magasugrás: 105 cm 100cm 

Kislabdahajítás: 34 m - 30 m 29 m – 25 m 

Torna: Tudja a tanult gyakorlatelemek, illetve ezek kapcsolatainak biz-

tonságos végrehajtását, kisebb tartáshibákkal 
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Labdajátékok: Tudja a tanult technikai elemek biztonságos végrehajtását 

Közepesre értékelhető a tanuló teljesítménye: 

 Fiúk: Lányok: 

2000m- es futás: 11’02-11’36 13’04-13’48 

30 m – es síkfutás: 

Súlypontemelkedés: 

Medicinlabda dobés előre: 

Labdapasszolás falhoz: 

Felülés 1 perc alatt: 

Törzshajlítás előre állásban: 

5,6 mp – 6,2 mp 

képesség szerint 

6,4-6,0 m 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

5,7 mp – 6,3 mp 

képesség szerint 

5,9-5,0 m 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

Távolugrás: 329 cm -310 cm 319 cm - 300 cm 

Magasugrás: 100 cm 95 cm 

Kislabdahajítás: 29 m – 25 m 24 m – 20 m 

Torna: Tudja a tanult gyakorlatelemek, illetve ezek kapcsolatainak biz-

tonságos végrehajtását, gyakoribb tartáshibák előfordulásával. 

Labdajátékok: Tudja a tanult technikai elemek végrehajtását kevés technikai 

hiba előfordulásával. 

Elégségesre értékelhető a tanuló teljesítménye: 

 Fiúk: Lányok: 

2000m- es futás: 11’37-12’15 13’49-14’43 

30 m – es síkfutás: 

Súlypontemelkedés: 

Medicinlabda dobás előre: 

Labdapasszolás falhoz: 

Felülés 1 perc alatt: 

Törzshajlítás előre állásban: 

6,3 mp és jobb idő 

képesség szerint 

5,9 m 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

6.4 mp és rosszabb idő 

képesség szerint 

4,9 m 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

Távolugrás: 309 cm - 290 cm 299 cm- 280 cm 

Magasugrás: 95 cm 90 cm 

Kislabdahajítás: 24 m - 20 m 19 m - 18 m 

Torna: Tudja a tanult gyakorlatelemek, illetve ezek kapcsolatainak vég-

rehajtását tanulói, vagy tanári segítségadással 

Labdajátékok: Tudja a tanult technikai elemek végrehajtását kevés technikai 

hiba előfordulásával, a labda birtoklás teljes biztonsága nélkül. 
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8. ÉVFOLYAM 

Óra: 3 óra/hét 

Tartalom: 

   - TFR felmérési rendszer 

 – Rendgyakorlatok 

 – Gimnasztika és prevenció 

 – Atlétika 

 – Torna 

 – Testnevelés és sportjátékok 

 – Foglalkozások a szabadban 

 – Felmérések 

Rendgyakorlatok 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

A testnevelésben alkalmazott 

rendgyakorlatok teljes köre. 

Az alakiság célszerűségének 

elfogadása. 

A szervezett rendhez való tu-

datos alkalmazkodás. 

Értse a rendgyakorlatok jelen-

tőségét. 

Fegyelmezetten tudja követni 

az utasításokat. 

Gimnasztika és prevenció 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Általánosan és sokoldalúan 

fejlesztő nyújtó és erősítő hatá-

sú 2-4-8 ütemű szabad, illetve 

szabadgyakorlati alapformájú 

páros-társas, kéziszer- és szer-

gyakorlatok. 

A lábboltozat süllyedését el-

lensúlyzó és boltozaterősítő 

gyakorlatok. 

Az egyoldalú terhelést meg-

előző és káros hatásait javító 

gyakorlatok. 

Légzőgyakorlatok. 

Előkészítő játékos feladatok. 

Legyen képes pontosan végre-

hajtani a megfelelő bemelegí-

téshez szükséges gyakorlato-

kat. 

Tudatosan alkalmazza az erő-

sítő és nyújtó hatású gyakorla-

tokat. 

 

Tudjon 8-10, reggeli tornára is 

alkalmas szabadgyakorlatot, 

kéziszergyakorlatot tervezni és 

végrehajtani. 

Mutasson saját magához mér-

ten fejlődést az év során. 

Atlétika 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Speciálisan előkészítő (cél- és rá-

vezető) gyakorlatok a feldolgo-

zandó anyag függvényében 

(futó-, ugró-, dobóiskola). 

 

Futások: 

A korábban tanult rajtformák 

 

 

 

 

 

Ismerjék a vágtafutás alapeleme-

it, a gyors indulás feltételeit, az 

 

 

 

 

 

Hajtsa végre az indítás jeleinek 

megfelelő mozgáselemeket. 
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Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

pontos, célszerű alkalmazása. 

Rövid távú vágtafutások. 

Iramfutás (tempófutás) a táv fo-

kozatok növelésével, illetve a táv 

ismételt lefutásával meghatáro-

zott pihenők beiktatásával. 

Tartós futás. 

Futás feladatokkal, akadályokkal, 

Átfutások akadályok felett. 

Váltófutás. 

 

Ugrások: 

Magasugrás átlépő és flopp tech-

nikával. 

Távolugrás guggoló vagy ollózó 

technikával. 

Dobások: 

Kislabdahajítás ötös lépésritmus-

sal. 

Súlylökés oldal felállásból. 

Lökések tömött labdával egy és 

két kézzel. 

álló- és térdelőrajt technikáját. 

 

Rendelkezzenek koordinált futó-

technikával, ismerjék a helyes 

légzés szabályait. 

 

 

 

 

 

 

Energikus elugrás, térnyerő lég-

munka az ugrásoknál 

 

 

 

 

Ismerjék a lökő és hajító mozdu-

lat közötti különbséget. 

 

 

Legyen képes kitartóan futni 

a fiú: 12 percig, 

a lány: 9 percig. 

 

 

 

 

 

 

Önmagához mérten fejlődjön ug-

róügyessége. 

Helyből távolugrásban a fiú leg-

alább 170 cm-es, a lány 160 cm 

eredményt érjen el. 

 

Kislabdahajításban a fiú legalább 

30 m, a lány 20m-es eredményt 

érjen el. 

Torna 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Talaj: 

Gurulóátfordulás előre-hátra, 

sorozatban és különböző test-

helyzetekből is. 

Repülő gurulóátfordulás sérü-

lést nem okozó tárgyak és társ 

felett. 

Fejenállás, fellendülés futóla-

gos kézállásba. 

Kézenátfordulás oldalt. 

Szabadátfordulások előre, se-

gítségadással. 

Mérlegállások. 

Ugrások hosszába és keresztbe 

állított 4-5 részes szekrényen. 

Felugrás, leterpesztés, terpesz- 

és guggolóátugrás. 

Dobbantó használata. 

Függéshelyzetek és gyakorla-

tok gyűrűn és kötélen. 

Lendület előre-hátra lebegő-

függés, lefüggés, hátsófüggés, 

homorított leugrás. 

Mászások fel-le, függeszkedési 

kísérletek. 

Egyensúlygyakorlatok gerenda, 

(pad merevítő). 

Sajátítsa el az egyes szereken a 

legalapvetőbb elemeket kész-

ségszinten. 

 

Legyen képes 6-8 tanult moz-

gáselemekből önálló gyakorlat 

bemutatására. 

 

Ismerje és alkalmazza az ösz-

szekötő elemeket. 

Legyen képes 

a fiú: felguggolás leterpesztés 

4 részes szekrényen, 

a lány: gurulóátfordulás segít-

ségadással. 

 

 

Függőszeren 2-3 gyakorlat-

elem összekapcsolása 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes egy-egy elem 

bemutatására, szükség szerint 

segítségadással. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 elem összekapcsolása, kar-

tartások, érintőjárás, 

hármaslépés. 

Lendület előre-hátra, hátsó 

függés. 
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Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Test- és helyzetváltoztatások. 

Mérlegállások, testfordulatok. 

 

Aerobic (csak lányoknak). 

 

 

Zenei és mozgásritmus össze-

hangolása. 

 

 

 

Mozgása mutasson összefüg-

gést a zene sajátosságaival. 

Testnevelés és sportjátékok 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Speciálisan előkészítő, a lab-

dás ügyességet fejlesztő fel-

adatok és testnevelési játékok. 

A helyi adottságok, a tanulók 

érdeklődése és a tanár irányult-

sága függvényében választott 

három sportjáték technikai és 

taktikai elemeinek tökéletesí-

tése. 

– kézilabda 

– kosárlabda 

– röplabda 

Támadás és védekezés alapve-

tő megoldásai az adott sportjá-

tékokban. 

A sportjátékot és a motorikus 

képességek fejlesztését szolgá-

ló, a tanulók játékigényét ki-

elégítő testnevelési játékok. 

Labdajátékokban a társakhoz 

és a labdához való igazodás, 

emberfogásos védekezés. 

 

Legyen képes a tanult techni-

kai elemeket alkalmazni pasz-

szív, majd aktív védővel 

szemben. 

 

Játékban törekedjen a pont-

szerzésre és erre ösztönözze 

társait is. 

Legyen képes aktívan részt 

venni egy sportjátékban. 

Ismerje az adott sportjáték já-

tékszabályait, és azokat alkal-

mazza a különböző taktikai 

megoldásoknál. 

Foglalkozások a szabadban 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Az iskola környezete és az idő-

járás figyelembevételével a 

tanórák lehetőleg a szabadté-

ren valósuljanak meg. 

Képezzék a tananyag szerves 

részét a túrázások, szabadban 

űzhető sportok, téli sportjáté-

kok. 

Edződjön az időjáráshoz. A 

szabadban végzett futás váljon 

számára örömet adó tevékeny-

séggé. 

Ismerjék meg a téli foglalkozá-

sok örömét és veszélyeit. 

Ismerjék meg az iskola kínálta 

szabadidős sporteszközöket és 

használják azokat. 

Rendszeresen folytasson sza-

badtéri sporttevékenységet. 

Felmérések 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Helyi mérések  Mutasson fejlődést önmagához 

viszonyítva. 
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Jelesre értékelhető a tanuló teljesítménye: 

 Fiúk: Lányok: 

2000m- es futás: 9’45-10’13 11’36-12’15 

30 m – es síkfutás: 

Súlypontemelkedés: 

Medicinlabda dobás előre: 

Labdapasszolás falhoz: 

Felülés 1 perc alatt: 

Törzshajlítás előre állásban: 

5,0 mp és jobb 

képesség szerint 

7,5 m 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

5,1 mp és jobb 

képesség szerint 

7,0 m 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

Távolugrás: 350 cm és fölötte 340 cm és fölötte 

Magasugrás: 115 cm 110 cm és fölötte 

Kislabdahajítás: 40 m és fölötte 32 m és fölötte 

Torna: Tudja a tanult gyakorlatelemek, illetve ezek kapcsolatainak biz-

tonságos, esztétikus végrehajtását helyes testtartással. 

Labdajátékok: Tudja a tanult technikai elemek biztonságos végrehajtását és 

tudja azokat játékban alkalmazni. 

Jóra értékelhető a tanuló teljesítménye: 

 Fiúk: Lányok: 

2000m- es futás: 10’14-10’43 12’16-12’58 

30 m – es síkfutás: 

Súlypontemelkedés: 

Medicinlabda dobás előre: 

Labdapasszolás falhoz: 

Felülés 1 perc alatt: 

Törzshajlítás előre állásban: 

5,1 mp – 5,3 mp 

képesség szerint 

7,4-6,5 m 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

5,2 mp – 5,4 mp 

képesség szerint 

6,9-6,0 m 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

Távolugrás: 349 cm - 340 cm 339 cm - 330 cm 

Magasugrás: 110 cm 105 cm 

Kislabdahajítás: 39 m - 35 m 31 m – 27 m 

Torna: Tudja a tanult gyakorlatelemek, illetve ezek kapcsolatainak biz-

tonságos végrehajtását, kisebb tartáshibákkal. 

Labdajátékok: Tudja a tanult technikai elemek biztonságos végrehajtását. 

Közepesre értékelhető a tanuló teljesítménye: 

 Fiúk: Lányok: 

2000m- es futás: 10’44-11’19 12’59-13’43 

30 m – es síkfutás: 

Súlypontemlkedés: 

Medicinlabda dobás előre: 

Labdapasszolás falhoz: 

Felülés 1 perc alatt: 

Törzshajlítás előre állásban: 

5,4 mp – 6,0  mp 

képesség szerint 

6,4- 5,5 m 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

5,5 mp – 6,1 mp 

képesség szerint 

5,9- 5,5 m 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

Távolugrás: 339 cm -320 cm 329 cm - 310 cm 

Magasugrás: 105 cm 100 cm 

Kislabdahajítás: 34 m – 30 m 26 m - 22 m 

Torna: Tudja a tanult gyakorlatelemek, illetve ezek kapcsolatainak biz-

tonságos végrehajtását, gyakoribb tartáshibák előfordulásával. 

Labdajátékok: Tudja a tanult technikai elemek végrehajtását kevés technikai 

hiba előfordulásával. 
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Elégségesre értékelhető a tanuló teljesítménye: 

 Fiúk: Lányok: 

2000m- es futás: 11’20-11’53 13’44-14’38 

30 m - es síkfutás: 

Súlypontemelkedés: 

Medicinlabda dobás előre: 

Labdapasszolás falhoz: 

Felülés 1 perc alatt: 

Törzshajlítás előre állásban: 

6,1 mp és rosszabb 

képesség szerint 

5,4 m 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

6,2 mp és rosszabb 

képesség szerint 

5,4 m 

képesség szerint 

képesség szerint 

képesség szerint 

Távolugrás: 319 cm - 300 cm 309 cm- 290 cm 

Magasugrás: 100 m 95 cm 

Kislabdahajítás: 29 m - 25 m 21 m - 16 m 

Torna: Tudja a tanult gyakorlatelemek, illetve ezek kapcsolatainak vég-

rehajtását tanulói, vagy tanári segítségadással. 

Labdajátékok: Tudja a tanult technikai elemek végrehajtását kevés technikai 

hiba előfordulásával, a labda birtoklás teljes biztonsága nélkül. 

 

 

 

 


