
TEMATIKUS HETEK, TEMATIKUS NAPOK

Európai Szociális
Alap

OKTATÁSI HIVATAL

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS 
GONDOLKODÁS ÉS 
AZ ISKOLÁN KÍVÜLI 
SZABADIDŐS 
MOZGÁSTEVÉKENYSÉGEK
 
TEMATIKUS NAP

ELMÉLETI BEVEZETÉS, 
HÁTTÉR



BEVEZETŐ	 3

1.	AZ	EGÉSZSÉGTUDATOS	GONDOLKODÁS	ÉS	AZ	ISKOLÁN	KÍVÜLI	SZABADIDŐS	

MOZGÁSTEVÉKENYSÉGEK	ELMÉLETI,	TUDOMÁNYOS-SZAKMAI	HÁTTERE	 4

1.1. A TEMATIKUS NAP FELÉPÍTÉSE 7

1.1.1. A TEMATIKUS NAP HELYE A TANÉVBEN 7

1.1.2. A TEMATIKUS NAP ÉS A MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG KAPCSOLATA 8

1.1.3. A PROGRAM INDOKOLTSÁGA 8

1.1.4. A PROGRAM CÉLJA 9

1.1.6. A TEMATIKUS NAP TEVÉKENYSÉGEI 10

1.2. MÓDSZERTANI TIPPEK A TEMATIKUS NAP LEBONYOLÍTÁSÁHOZ 12

1.2.1. TANÍTÁSI STRATÉGIÁK 12

1.2.2. TANULÁSI STRATÉGIÁK 12

1.2.3. FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK 12

1.3. ÚJ LEHETŐSÉGEK 14

ZÁRSZÓ	HELYETT	 17

FELHASZNÁLT	IRODALOM	 18

2.	KÉSZSÉG-	ÉS	PROGRAMTÉRKÉPEK	 19

2.1. AZ ÓVODAI TEMATIKUS NAP SAROKKÖVEI 19

2.2. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TEMATIKUS NAP SAROKKÖVEI 20

TARTALOMJEGYZÉK



3

Bevezető

„Hallom – elfelejtem. Látom – emlékszem. Csinálom – megértem.”
(Ron Aharoni)

Kedves Kolléga!

Nagy tisztelettel köszöntöm. Megtisztelő, hogy ezt a programot választotta, és részt vesz „Az	egész-
ségtudatos	gondolkodás	és	az	iskolán	kívüli	szabadidős	mozgástevékenységek”	 tematikus 
nap megszervezésében, kipróbálásában és továbbfejlesztésében. A tematikus nap/hét megszerve-
zése lehetőséget, ugyanakkor kihívást is jelent a pedagógusok és diákok számára. Jó tervezéssel 
élményszerű megvalósítást érhetünk el. A program felkészült, ugyanakkor tanulni vágyó kollégákat 
és motivált, fejlődőképes gyermekeket kíván. A kerettantervi tartalmi elvárások, a diákok, a kollégák 
együttesen hat(hat)nak a tematikus nap/hét minőségére. A tematikus nap egyik célja, hogy fellazítsa 
a hagyományos tanórai kereteket, változatosabbá tegye a tanulási folyamatot, élményszerűen ala-
pozza meg a napjainkban elengedhetetlen, komplex tudást. Kiemelt szerepet kap továbbá az egész-
ségtudatos életvitelre való nevelés, élményszerű, játékos, életkor-specifikus, változatos, jól használ-
ható feladatokkal. Óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy mit és hogyan tanítsunk, hogy az tartalmas, 
változatos, gazdag, ugyanakkor a mindennapi életben is jól használható legyen. Az eredményes 
tematikus nap fontossága és szervezése érdekében több szempontot figyelembe véve kell innovatív 
szemlélettel tudásunkat bővíteni.

Szerezzünk minél több feledhetetlen élményt tanítványainknak!
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1.	AZ	EGÉSZSÉGTUDATOS	GONDOLKODÁS	ÉS	AZ	ISKOLÁN		
KÍVÜLI	SZABADIDŐS	MOZGÁSTEVÉKENYSÉGEK	ELMÉLETI,	
TUDOMÁNYOS-SZAKMAI	HÁTTERE

A fentiekben rávilágítottunk a tematikus napok fontosságára, helyére az oktatásban. A következő 
fejezetben pedig az egészségtudatosság szerepére fókuszálunk. A testkultúra egyidős az embe-
riséggel. Az őskor emberének is szüksége volt testi erőre, ügyességre. A korai társadalmakban 
fontos szerepe volt a testkultúrának, mely szorosan összefonódott a vallási tartalmakkal, átszőt-
ték a társadalmi szokások, hagyományok. Talán a legismertebb rendszer az ókori görögöké volt. 
Fejlett volt a testkultúra, mely összefüggött a harcászattal is, ahogy a római gladiátorok felkészí-
tése is. A lovagi képzésben is szerepelt a mozgás, elterjedtek a népi sportok, közösségi játékok.  
A reneszánsz kori embereszményben egyesült a test és a lélek szépsége. A sport mai formájának 
kialakulását a 18. századra tehetjük. A 19–20. században elkülönült egymástól a hivatásos sport 
és a szabadidős tevékenység.

A sport, a szabadidőnek a mozgással való hasznos eltöltése egyre fontosabb tényezővé válik.  
A minőségi szabadidőt önmagunk megvalósítására, személyiségfejlődésünkre, a flow élmény át-
élésére fordíthatjuk. Az ily módon eltöltött szabadidő nem felesleges erő- és energiapazarlás.  
A szabadidős sport részeként jelenhet meg az iskolai sport.

Az egészséges életmód igénye és fontossága gazdasági szempontból is felértékelődik. A sport 
mikro-, mezo- és makroszinten is hozzájárulhat a nemzetgazdasági jövedelemhez, a foglalkoztatás-
hoz, a fogyasztói kiadásokhoz. A professzionális, a rekreációs versenyszerű és a rekreációs szociá-
lis sport közgazdasági megközelítésben is fontos.

A szabadidős sport esetén közgazdasági értelemben a fogyasztó maga a mozgást végző ember, 
míg a professzionális sport fogyasztója a néző, a szurkoló.

A szabadidős sport tehát az egyén, a társadalom, a gazdaság szempontjából haszonnal jár. 
Az egyén szempontjából a legfontosabb a fizikai aktivitás, a testi-lelki egészség megőrzése, a pre-
venció, a személyiségfejlődés, a stresszoldás, a szellemi frissesség fenntartása, a pozitív énkép 
kialakulása, a jellem és az akarat erősítése, javítása.

„A sport megtanít becsületesen győzni, vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre meg-
tanít.” (Ernest Hemingway)

A testmozgás testi és lelki egészségre gyakorolt szerepe napjainkra felértékelődött. A leggyakrab-
ban előforduló betegségek kapcsolatba hozhatóak a fizikai aktivitás hiányával, az inaktív életmóddal, 
továbbá az egészségtelen táplálkozással.1 A mozgásszegény életmód következtében a fiatalabb kor-
osztályoknál olyan betegségek jelentkeznek, amelyek eddig nem voltak a korcsoportra jellemzőek 
(magas vérnyomás, elhízás, cukorbetegség, emelkedett koleszterin- és vérzsírszint). Ördögi kör, hi-
szen a kialakuló betegségek következtében tovább csökken az aktivitás.2 A mozgásszegény életmód 
gátolja a fittség kialakulását. A sportról és a mozgásról szóló, az Európai bizottság megbízásából 
a TNS opinion & Social Network által elvégzett Eurobarométer (28 tagállam, 28 000 mérés) felmé-
rése szerint az uniós állampolgárok 59%-a sohasem, vagy csak ritkán sportol, míg 41%-uk hetente 
legalább egyszer mozog. Az Eurobarométer felmérés nagyfokú mozgáshiányt állapított meg az Eu-
ban, de Magyarországon a rendszeresen sportolók aránya magasabb az Eu-s átlagnál, a tagállamok 

1  Lim, S. S. et al. (2012): A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributableto 67 risk factors 
and risk factor clusters in 21 regions, 1990–2010: a systematic analysis for the Global burden of disease Study 2010. 
Lancet, 380(9859), 2224–60.

2  Gore, F. M. et al. (2011): Global burden of disease in young people aged 10-24 years: a systematic analysis. Lancet, 
377(9783), 2093–102.
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közül csak írország előz meg minket. A rendszeresen sportolók aránya az előző mérésekhez képest 
nőtt, ami optimizmusra adhat okot. A mérés eredményei továbbra is hangsúlyozzák olyan intézkedé-
sek szükségességét, melyek ezen az arányon változtatnak. A sport és a rendszeres fizikai aktivitás, 
a szabadidősport legyen a mindennapok része, ez a gazdasági jelentőségén túl az egészséget, a jó 
közérzetet, akár az integrációt is elősegítheti. Az Európai bizottság is támogatja a tagállamokat törek-
véseik megvalósításában (új Erasmus+ program). A Magyarországról kapott adatok szerint a lakos-
ság 44%-a semmit sem sportol, 56%-a azonban heti rendszerességgel aktív.3  

A Nemzeti Egészségnevelési intézet 2017 januárjában kiadott, Egészségjelentés 2016 című ta-
nul- mányában olvasható, hogy a dohányzással és az alkoholfogyasztással összefüggő halálozás 
csök- kenő tendenciát mutat Magyarországon. Látszik a pozitív elmozdulás a korábbi adatokhoz 
képest.3 A korábbi hazai (oTáP) és nemzetközi vizsgálatok (ELEF, CoSi) is bebizonyították, hogy 
a moz- gásnak fontos szerepe van a WHo által 2012-ben kitűzött célok megvalósításában, miszerint 
a sóbevitel, a cukorbetegség, az elhízás csökkentése a fizikai aktivitás növelésével szinkronban csök- 
kentheti a táplálkozásfüggő betegségek kockázatát. Fontosak az aktuális táplálkozási ajánlások, a fel-
világosítás és az oktatás. Pedagógiai szempontból fontos a ténylegesen mérhető, javuló ten- denciák 
megfelelő publikálása, hiszen a gyerekekben ezek a viselkedési minták tudatosulhatnak.

Nagyobb és gyorsabb lesz az életmódformálásra tett kísérletünk hatása, ha a gyermekekben 
rejlő jóra való törekvést motiváljuk.

A Gyermek Tápláltsági állapot vizsgálat (Childhood obesity Surveillance initiative, CoSi 2010) 
monitorozta az alultápláltságot és az elhízást. A 7 évesek között minden 4. lány és minden 5. fiú elhí- 
zott vagy túlsúlyos. Hazánkban mára ez az arány javulni látszik, míg világviszonylatban tízszeresére 
nőtt az elhízott gyerekek száma (1. ábra).

1. ábra: A	magyar	7	éves	gyerekek	tápláltsági	állapota,	2010

Forrás: OÉTI

3 Európai bizottság: Sajtóközlemény. brüsszel, 2014. március 24.
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A gyermekkori elhízás és a túlsúly, úgy tűnik, javul, amit a különböző támogató intézkedések is elő-
segítenek:

• mindennapos testnevelés (2011. évi CXC. törvény);
• ingyenes gyümölcsprogram [50/2012. (v. 25.) vM rendelet];
• a közétkeztetés szabályozása [37/2014. (iv. 30.) EMMi rendelet].

A 2017-es oGyÉi-sajtóközlemény már jelentős javulást mutat a korábbi évekhez képest a 6–8 éves 
korosztályban, köszönhetően az egészségesebb iskolai környezetnek és az egészséges életmódot 
támogató, megelőző jellegű törvényeknek és rendeleteknek, de ez nem jelenti azt, hogy hátradől-
hetünk.4 

Fontos, hogy az egészséges életmódhoz szocializálódott gyermekek ezt a mintát fogják követni. 
Az óvodában és az iskolában el kell kezdeni ennek a mintának a kialakítását, hiszen a családokban 
nem biztos, hogy találkoznak vele, ezért a nevelési-oktatási intézményeknek tisztában kell lenniük 
ezek fontosságával. Fontos szerepe van az óvodában és az iskolában megjelenő fizikai aktivitási 
lehetőségeknek, az óvodának és az iskolának a mozgásgazdag életvezetés kialakulásában. bir-
tokolniuk kell az egészséges életmód kialakításához szükséges tudást, meg kell teremteni ezek 
feltételeit. 

Az egészségtudatos tematikus nap épít a tanulói és tanári kreativitásra, az indirekt stratégiák-
ra, a tudásmegosztásra, a hálózatosodásra, az egymástól való tanulás igényére és lehetőségére, 
az egészségtudatosságra. Célként fogalmazza meg például a vízfogyasztás népszerűsítését és 
a hozzá kapcsolódó ismeretek elmélyítését. Játékos feladatok segítségével, korosztályokra lebont-
va differenciáltan jelöli meg a tudásanyagot, mindezt ppt-bemutatókkal, tanári segédletekkel meg-
támogatva. Fontos vezérelv a tanári szabadság, hiszen ajánlásokat is tartalmaz, ahol a diákok és 
tanárok kiélhetik kreatív énjüket. 

Továbbra is aktuális az „ép testben ép lélek” tézis, a családi nevelés mellett az iskolai testnevelés 
is alkalmas a testi és lelki fejlesztésre. Az iskolában jelentős szerepet kap az egészséget veszélyez-
tető, inaktív életmód elleni küzdelem. Fontos, hogy a rendszeres fizikai aktivitást értékként kezeljék 
az oktatási intézmények, közvetítsenek ismereteket a jelentőségéről, a gyakorlati megvalósítható-
ságáról, és segítsék elő a mozgással kapcsolatos pozitív érzelmek kialakulását, az aktív életmód 
melletti elköteleződést.5 A testnevelés elősegíti az ajánlott fizikai aktivitás megvalósulását, az öröm- 
és élményszerű mozgásos tartalmak megjelenését. A másik lehetőség az iskolán kívüli, szabadidős 
sporttevékenység. Az „iskoláskorú gyermekek egészség-magatartása” (Health behaviour in School-
aged Children, HbSC 2010) felmérés szerint a gyermekek a szabadidejükben sem mozogtak eleget. 

A vizsgált évfolyamokra vonatkozóan a gyermekek maximum 56%-a (fiúk: 56%, lányok: 36%) 
mozgott legalább heti 2 órát intenzíven. 

Az egészséges életmód kialakítására több módszer áll a rendelkezésünkre: a hagyományos 
egészségnevelés, felvilágosítás, érzelmi intelligenciát, társas kompetenciákat, alkalmazkodást fo-
kozó beavatkozások; a rizikócsoportos megközelítés; a kortársak általi megsegítés; a színtér prog-
ramok; az alulról építkező közösségi alapú komplex egészségfejlesztő programok.6 Fontos, hogy 
a gyermekek saját maguk ébredjenek rá az egészséges életmód fontosságára. A testnevelésórá-
kon, a szabadidős sportfoglalkozásokon való élmények az egészségmegőrző és -fejlesztő funkción 
túl nagy szerepet játszanak a személyiségfejlesztésben (önismeret, felelősségvállalás, konfliktuske-
zelés, kreativitás, inkluzív magatartás) is.

4 oGyÉi: Sajtóközlemény, 2017.
5  Csányi T. (2010): A fiatalok fizikai aktivitásának és inaktív tevékenységeinek jellemzői. Új Pedagógiai Szemle, 3–4. sz., 

115–129.
6  oM (2004): Segédlet az iskolai egészségnevelési, egészségfejlesztési program elkészítéséhez. budapest: oktatási 

Minisztérium.
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A fizikai és mentális egészség, valamint az egészséges életvezetést szolgáló ismeretek kulcs-
kompetenciaként való definiálása kiemelt célként jelenik meg a jelen testnevelésében, ahol a nor-
mák és az alapelvek együttesen szolgálják a minőségi testnevelés megvalósulását.

A szabadidős sport természetesen nemcsak az egészségmegőrzést segíti elő, hanem élvezetet, 
izgalmat, a jóllét érzését is nyújthatja fogyasztójának. A játék öröme, a családdal, barátokkal való 
együttlét élménye felbecsülhetetlen. A befogadás, az együtt sportolás élménye nagy kohéziós erő 
mikro- és makrokörnyezetben is.

A 2018. évi „Az egészségtudatos gondolkodás és az iskolán kívüli szabadidős mozgástevékeny-
ségek” tematikus nap programjai az általános iskolák tanulói számára az egészségtudatosság és 
a szabadidős sportok jegyében szerveződnek. A tematikus naphoz csatlakozó pedagógusoknak le-
hetőségük van a kerettantervre épített témákat korosztályokra lebontott, előre kidolgozott tematikus 
óratervek segítségével feldolgozni.

Szeretnénk visszanyúlni az óvodába is, hiszen nem lehet elég korán kezdeni az egészséges 
életmódra való nevelést. Fontos lehet az iskolák számára a beiskolázás miatt az óvodákkal való 
mielőbbi kapcsolat, azon túl, hogy az alsó tagozatos tanulók mintegy társtanítással érzékenyíthetik 
az óvodásokat a tematikus nap során. A program ebből a megfontolásból szólítja meg az óvodákat. 

1.1.	A	TEMATIKUS	NAP	FELÉPÍTÉSE

Előzetesen érzékenyítő programokon vesznek/vehetnek részt a tanulók, akár iskolai, akár iskolán 
kívüli szervezésben:

• szelektív hulladékgyűjtés (elem, papír, kupak, palack…);
• plakátkészítés, illetve a maradék papír leadása az akció keretében;
• használt mobiltelefonok gyűjtése és leadása;
• életkori sajátosságoknak megfelelő, ppt-vetítéssel megtámogatott ismertető;
• az egészséges táplálkozást és energia-egyensúlyt népszerűsítő játékok, online tartalmak, fel-

adatok, tanulók által készített digitális produktumok;
• a témához kapcsolódóan a közismereti tárgyak egyes szabadon választott témakörei mozgá-

sos feladatokkal, játékokkal való feldolgozásának, azaz a mozgásos tanulásnak a népszerű-
sítése. 

A tematikus nap forgatókönyve természetesen csak útmutató, bátran el lehet térni tőle, és új terüle-
teket is fel lehet dolgozni. Az ajánlás tartalmaz tanulói és tanári segédleteket, a megvalósítás során 
felhasználható ppt-ket és hozzájuk tartozó feladatokat.

1.1.1. A tematikus nap helye a tanévben
Az egészségtudatos tematikus napot az Európai diáksport Napja Magyarország (minden szep tember 
utolsó pénteke) programjához kapcsolódva célszerű megszervezni. Az Európai diáksport Napja Ma-
gyarország rengeteg iskolát mozgat meg, a társadalom valamennyi rétegét megcélozva népszerűsíti 
a szabadidős sportokat és a mozgásban gazdag életmódot. A program során az iskolák szabad, 
kreatív játékos feladatokat és hozzájuk tartozó elméleti képzéseket szervezhetnek a tanulóknak és 
a külső érdeklődőknek. A program arra is fókuszál, hogy miként lehet az egészséges életmódot ki-
emelten kezelni az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák között, figyelembe 
venni az önkéntességet és a társadalmi befogadást. A két program így támogatja egymást kölcsö-
nösen, ezért célszerű a tematikus napot/hetet összekötni a programban való részvétellel, amelyre  
a http://www.essd.eu/hu/ honlapon lehet jelentkezni. Minden évben közel 1000 magyarországi iskola 
csatlakozik a kezdeményezéshez, ezért a tematikus napok/hetek is népszerűsítik a programot.
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1.1.2. A tematikus nap és a Magyar Diáksport Szövetség kapcsolata
A Magyar diáksport Szövetség (a továbbiakban: MdSz), az oktatás Hivatal, valamint az Eszterházy 
Károly Egyetem 2018. március 28-án együttműködési megállapodást kötött, amelyben az MdSz 
vállalta, hogy gesztorszervezetként szakmai támogatást biztosít a köznevelési tematikus hetek 
és tematikus napok programfejlesztéséhez. A fejlesztés keretében elkészült az „Egészségtudatos 
gondolkodás és az iskolán kívüli szabadidős mozgástevékenységek” című tematikus nap szakmai 
programkínálata, amelyen lehetőség nyílik az iskolák számára bekapcsolódni és megvalósítani 
az MdSz által kezdeményezett és gondozott Európai diáksport Napja – Magyarország (European 
School Sport day®, ESSd) eseményét. Az esemény minden tanévben szeptember utolsó péntekén 
valósul meg, amelyet a 30/2017. (Xii. 13.) országgyűlési Határozat a Magyar diáksport Napjává 
nyilvánított. 

Az MdSz által 2006-ban útnak indított kezdeményezés lényege, hogy évente legalább egy na-
pon a testmozgás jegyében tematizálja a magyarországi iskolák tevékenységét, olyan tárgyköröket 
feldolgozva, mint az önkéntesség, az alulról szerveződő (grassroots) sport, a társadalmi befogadás 
vagy éppen az egészségfejlesztő testmozgás (health-enhancing physical activity, HEPA). A program 
elismertségét mutatja, hogy a magyar példa mára szerte Európában követőkre talált, és az ERAS-
MuS+ program sport alprogramja segítségével 2017-ben már 26 európai államban rendezték meg 
a Magyar diáksport Napjára épülő Európai diáksport Napja rendezvényeit. Ennek keretében 2017-
ben közel 700 iskola kétmillió tanulója vett részt a páneurópai kezdeményezésre regisztráló iskolák-
nak ajánlott, legalább 120 perces programban, amely így az Európai Sporthét (European Week of 
Sport) egyik legjelentősebb eseménysorozatává vált. 

Magyarországon 2017-ben 906 iskola regisztrált az Európai diáksport Napja – Magyarország 
program keretében.

1.1.3. A program indokoltsága
A Magyar diáksport Szövetség stratégiai célja, hogy széles körben elterjessze az európai uniós 
szakpolitikai környezetben és a nemzetközi szakirodalomban megfogalmazott egészségfejlesztő 
testmozgás és „grassroots sport” koncepcióját, azaz az élmény- és tanulásközpontú szellemiséget 
a testnevelés és a diáksport területén. A nemzetközi jó gyakorlatok, a kedvező tapasztalatok és  
a nemzetközi szakmai, szakirodalmi és szakpolitikai háttér alapján az MdSz arra törekszik, hogy 
a lehető leghatékonyabban valósítsa meg e megközelítés hazai adaptációját a diáksportban. 

A tematikus nap és az Európai diáksport Napja Magyarország sikerének egyik kulcstényezője, 
hogy a tanulók aktívan vegyenek rajta részt, köteleződjenek el, és vállaljanak felelősséget a saját 
tanulásuk iránt. Ez csakis úgy lehetséges, ha a tervezés során is olyan cselekvőként gondolunk 
rájuk, akik képesek:

• interakcióba lépni a tananyaggal, aktívan tanulni;
• vizsgálódni, kísérletezni, új technológiákat kipróbálni, valós életből vett problémákkal foglal-

kozni;
• együttműködni, csoportmunkában részt venni, vállalni a felelősséget és közös döntéseket 

hozni;
• alkotni, kreatívan tervezni, tudást konstruálni;
• fejleszteni, informálisan tanulni és reflektálni a saját tanulásukra;
• előadni, eredményeiket megosztani, összefoglalni és prezentálni.

Terveink szerint a tematikus nap mintegy előkészíti az aktuális diáksportnapi programokat (jelenleg 
a grassroots szellemiségében), fellazítja a hagyományos tanórai kereteket, és a tanulók, szülők, pe-
dagógusok együttműködésére, kreativitására alapozva a jövőorientált egészségtudatos életvezetés 
kompetenciájának kialakítását célozza meg. A két program kölcsönösen támogatja egymást.
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1.1.4. A program célja
Az egészségtudatos tematikus nap olyan esemény, amelynek segítségével egy időben több helyszí-
nen nagy létszámú tanulói csoportoknak tudunk mozgáslehetőséget és egészségtartalmakat feldol-
gozó aktivitást biztosítani. A fesztiváljellegű lebonyolítás segítségével növelhetjük annak az esélyét, 
hogy minél több gyermekben kialakuljon a pozitív attitűd az egészséges életvezetés és annak egyik 
legfontosabb összetevője, az élethosszig tartó fizikai aktivitás iránt. Az aktív fizikai tevékenységek 
mellett hangsúlyos, hogy az egészségtudatossággal összefüggő ismeret (különösen a táplálkozás, 
energia-egyensúly, vízfogyasztás témaköréből) is megjelenjen a tematikus napon. Erre nagyszerű 
lehetőséget kínál egy olyan részletes időterv, amelyben a részt vevő osztályok a mozgásos állomá-
sok mellett egy meghatározott időkeretet tölthetnek az egészségtudatosságot népszerűsítő további 
állomásokon is. Az ún. „grassroots” szellemiség a lehető legtöbb gyermek, tanuló számára biztosít-
ja a rendszeres testmozgás és sportolás lehetőségét, hozzájárulva ezzel az örömteli, rendszeres 
egészségvédő és -megőrző testmozgás melletti élethosszig tartó elköteleződéshez. Fontos, hogy 
a részvétel biztosításával erősítsük a társadalmi befogadás ügyét, és a következő elvek figyelembe-
vételével hozzájáruljunk a tanulók kompetenciafejlesztéséhez, így különösen az egészségtudatos-
ság és az azzal kapcsolatos jövőorientált gondolkodás kialakításához, valamint formáljuk az önkén-
tességet, az aktív állampolgárságot:

• Több sportág – több készség és képesség: A különféle sportágak eltérő készségeket fejlesz-
tenek, képességeinket más és más módon veszik igénybe. Ezért minél több sporttevékenysé-
get próbálnak ki a gyermekek, annál sokoldalúbban fejlődnek, ráadásul számukra (és szüleik 
számára) is kiderül, hogy miben tudnak igazán ügyesek, sikeresek lenni, miben érzik inkább 
otthon magukat.

• A sokoldalúság, kreativitás fejlődése: A sokoldalúság hozzáad a sportolói teljesítményhez, de 
a sportjátékok változatossága más kompetenciákat, készségeket is fejleszt, ezáltal felkészít 
az élet más területein jelentkező kihívások kreatív megoldására is.

• Segít a korai kiégés megelőzésében, csökkenti a lemorzsolódás arányát: Ha egy fiatalt már 
kiskora óta csak egyfajta sport irányába orientálnak, nem tárják fel előtte a sportjátékok és 
a sportágak által kínált sokszínűséget, ha csak egy sportágban, illetve számára nem megfe-
lelő versenykörnyezetben (például idősebb vagy korábban érő kortársaival) versenyeztetik, 
a sikertelenség és a kudarcok miatt könnyen fásulttá, motiválatlanná válhat. Ez akár a mozgás 
abbahagyásához is vezethet, amit mindenképpen meg kell előzni. A többfajta sport kipróbálá-
sa, a színes sportpaletta felvonultatása különösen az iskolai testnevelésben és a diáksportban 
nyújthat nagy segítséget ennek elkerülésében.

• A belső motiváció növelése: Ha a gyerekek több sportágat is kipróbálhatnak, és nem feltétlenül 
csak a győzelem jelenik meg előttük értékként, hanem maga a mozgás, az aktív közösségi 
együttlét öröme is, akkor nagyobb eséllyel alakul ki a belső motivációjuk, hogy hosszú távon 
fizikailag aktív életet éljenek.

• Az önkontroll fejlődése, a döntéshozatali készség javulása: Ha egy gyermek, fiatal több moz-
gásformát is kipróbálhat, azzal növelhető a döntési szabadsága, lehetősége lesz arra, hogy 
jobban megismerje önmagát, képességeinek határait. Továbbá fejlesztheti olyan készségeit, 
mint az önálló tanulás, a másokkal való együttműködés, a kritikus gondolkodás és az önref-
lexió.

• Csökken a sérülés esélye: Minél többfajta mozgásformát próbálunk ki, annál többfajta izom-
csoportot, ízületet mozgatunk meg, fejlesztünk vagy terhelünk. 

• Fejlődik a fiatal magabiztossága, javulnak a kognitív képességei: Mivel a multisport-szemlélet 
révén számtalan mozgásformát megismer a gyermek, tudása, tapasztalata és készségei is 
bővülnek, ami pozitív hatással van a magabiztosságára is.
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Az egészségtudatos tematikus nap a mozgásos tevékenységek dominanciája mellett különös hang-
súlyt kíván helyezni az egészséges táplálkozással (különösen a zöldség- és gyümölcsfogyasztás-
sal, továbbá a vízfogyasztással) összefüggő ismeretek közvetítésére. Az ismeretanyag feldolgo-
zását a mozgás és táplálkozás szoros kapcsolata miatt célszerű beépíteni az egészségtudatos 
tematikus napba. Az energia-egyensúly témaköre átfogóbb és holisztikusabb nézőpontból közelíti 
meg az egészséget. A táplálkozás témaköréhez javasoljuk feldolgozni a Tanórán kívüli, egészséges 
táplálkozás elterjesztését célzó tevékenységet támogató módszertani szakanyag című kiadványt 
(Kovács v. A. et al. 2015).7 A tanulók és szülők bevonása érdekében további, a testmozgást és test-
edzést népszerűsítő oktatási célú kiadvány Tóthné Kalbli K. (2017): Fitten, vidáman – testmozgás 
és táplálkozás című könyve.

1.1.5. A tematikus nap javasolt időbeosztása 

• 8.00–8.15:  ismertető a tematikus nap / az Európai diáksport Napja Magyarország prog-
ramjairól

• 8.15–9.30:  Ppt-bemutatóval megtámogatott interaktív foglalkozás (saját döntés alapján 
beiktatott szünetekkel)

• 9.30–9.50:  Tízórai szünet, egészséges alapanyagokból a tanulók által összeállított 
egészséges tízórai

• 9.50–10.15:  Plakát készítése csoportban bármilyen technikával minimum A/3-as méretben – 
feltölthető a tematikus nap elektronikus felületére, később iskolai kiállítás szer-
vezhető belőlük

• 10.15–10.30: Szünet
• 10.30–11.00: Közös bemelegítés a programban részt vevő gyermekeknek, felnőtteknek
• 11.00–12.30: Különleges mozgásos foglalkozás
• 12.30–13.30:   Az Európai diáksport Nap Magyarország aktuális táv megtétele (bárki csatla-

kozhat: www.mdsz.hu)
• 13.30–14.00: Ebédszünet
• 14.00–14.30:  Flashmob (a tematikus nappal kapcsolatban bármilyen alkotás, melyet az erre 

alkalmas felületre tölthetnek fel)
• 14.30–15.10:  Összjáték minden résztvevőnek a gyermekek által megalkotott és szervezett 

játékokból
• 15.10–15.45 Levezetés, a program értékelése

A vonatkozó anyagok: ppt-k, tanulói, tanári segédletek, feladatok a mellékletekből elérhetőek.

1.1.6. A tematikus nap tevékenységei
Az egészségtudatos gondolkodás és az iskolán kívüli szabadidős mozgástevékenységek minta-
programjaiban az alábbi, korábban már megismert tevékenységi formákat használtuk fel:

• Alkoss!
• Álmodd meg!
• Értékelj!
• Fedezd fel!
• Gondold újra!
• Hangolódj rá!

7   http://projektek.egeszseg.hu/documents/17618/2222988/Eg%C3%A9szs%C3%A9ges+t%C3%A1pl%C3%A1lkoz%
C3%A1s+-+m%C3%b3dszertani+szakanyag.pdf/8ea6cf38-52c0-40ce-9112-cac90205c193?version=1.0

http://www.mdsz.hu/
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• Idézd fel!
• Ítéld meg!
• Játssz!
• Kérdezz!
• Magyarázd el!
• Meséld el!
• Mozdulj!
• Mutasd be!
• Rakjuk össze!
• Reagálj!
• Reflektálj!
• Tervezz!
• Térképezd fel!
• válj szakértővé!
• Vesd össze!

A fent felsorolt tevékenységeken alapul a Jövő osztályterme (Future Classroom, a European 
Schoolnet projektje) berendezése, amelyben kisebb csoportok munkáját támogató, térben is elkülö-
nülő munkaállomások kaptak helyet. Ez azt sugallja, hogy egy időben nem ugyanazt teszi minden 
egyes tanuló, hanem más-más területen dolgozhat, akár eltérő problémákon is.

A tevékenységek a mellékletben találhatóak. (A tematikus nap tevékenységei – ) 
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1.2.	MÓDSZERTANI	TIPPEK	A	TEMATIKUS	NAP	LEBONYOLÍTÁSÁHOZ

A testnevelés tanítása és a szabadidős tevékenységek oktatása során több stratégia, módszer közül 
választhatunk.

1.2.1. Tanítási stratégiák
A hagyományos direkt stratégiákat felválthatja az indirekt tanulásszervezés. A tanulóknak lehető-

séget kell adni vezetett felfedezéses és felfedezéses technikák megismerésére, döntési helyzetbe 
kell őket hozni, hogy személyiségük fejlődjék. A mai magyar oktatási rendszer ismeri az indirekt 
tanulási-tanítási folyamatot, de a napi pedagógiában jelentős mértékben a direkt stratégiák érvénye-
sülnek.

 
1.2.2. Tanulási stratégiák
Nyitott vagy nyílt tanulás során a tanulók aktív szerepet játszanak a saját tanulásuk irányításában,  
a tevékenységek kiválasztásában. A tanulókat hagyjuk önállóan, akár egymástól is tanulni. A tanulók 
elvárják a megerősítéseket, de önállóságuk csorbítása nélkül. 

A tanulási tevékenységet, illetve a foglalkozáson zajló eseményeket több szempontból figyelhet-
jük meg:

• a tanuló nézőpontja (Mit csinál a tanuló a foglalkozáson? Pl. figyel, jegyzetel, olvas, összefog-
lal, rendszerez, csoportosít, reflektál…);

• a tanár szemszöge (Mit csinál a tanár? Pl. magyaráz, ismertet, összefoglal, kérdez, ellen-
őriz…);

• a tananyag aspektusa (Milyen anyag jelenik meg a foglalkozáson/órán? Pl. fogalmak, adatok, 
összefüggések…).

Mindhárom szempont fontos, de a készségek és képességek fejlesztése érdekében szem előtt kell 
tartani a tanuló nézőpontját. Úgy szervezzük a foglalkozásokat, hogy ez kerüljön előtérbe. 

1.2.3. Foglalkoztatási formák

1.2.3.1.	Pár-	és	csoportalakítás	–	módszertani	javaslatok
Sokszor alakítunk ki olyan foglalkoztatási formákat, ahol pár- vagy csoportválasztásra kerül sor. 
Számtalan konfliktushelyzet alakulhat ki, ha rosszul választjuk meg a csoportalakítási eszközün-
ket. A játékhoz történő csapatválasztásnál biztosan mindenkinek van legalább egy negatív élmé-
nye, ha a nyílt csapatkapitányos választást részesítette előnyben a pedagógus. ilyenkor az osztály 
legügyesebb és/vagy legmegbízhatóbb tanulói egyesével, kettesével választják az osztálytársaikat 
a csapataikba. Egyre fogynak a gyerekek és a végére szinte mindig a kevésbé ügyes vagy ép-
pen beilleszkedési zavarral küzdő tanulók maradnak, mintegy megbélyegezve. Rendkívül nehe-
zen kezelhető pedagógiai szituációk alakulnak ki, mivel az eljárásnak természetes velejárói a viták, 
a kirekesztő magatartás megjelenése, az utolsók elutasítása. Ezen a helyzeten tovább ronthat, ha 
a gyengébb képességű vagy a közösségben kevéssé elfogadott tanulókat jelöljük ki kapitányoknak, 
hiszen épp a pedagógus jelöli ki őket, felismervén helyzetüket. Amennyiben az esélyegyenlőségre, 
érzelmi biztonságra törekvő szemlélet vezeti a pedagógust, akkor elkerüli ezeket a megoldásokat, 
és olyan technikákat alkalmaz, melyek közösségépítőek, és segítik az önértékelést. Fontos kérdés 
tehát, hogy milyen módon lehet a diákok aktív bevonásával, szociális értelemben is produktív módon 
párokat, csoportokat alakítani.
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Tippek párok, csoportok kialakításához:
• párválasztás 3 mp alatt;
• a legközelebbi társat kell választani;
• azonos tulajdonság (születési hónap, csillagjegy, hajszín, hajhossz, szemszín, cipőszín…);
• olyan társ választása, akivel még nem volt párban;
• akitől legmesszebb ül a tanteremben;
• akivel hatékonyan tud együttműködni;
• névsor alapján, számozással;
• csoportalakítás kártyákkal;
• „kisbusz, uszoda, Mexikó”.

Természetesen számos variáció létezik, a tanulói és a tanári kreativitástól függően.

Az 1.2. ponthoz tartozó kiegészítő mellékletek (tanulási napló; tanulói visszajelzés)  . 
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1.3.	ÚJ	LEHETŐSÉGEK

Az európai integráció nemcsak az országhatárokat nyitja meg, hanem a képzés akár évszázados 
hagyományait is föllazítja. Új szakok megjelenésével fogunk találkozni, és az előkészített reform-
lépések a képzés meglévő rendszerét formálják a kor követelményei szerint. A mi feladatunk az, 
hogy úgy legyünk ebben a folyamatban kellően rugalmasak, hogy jelenlegi értékeinket, erényeinket, 
a magyar testnevelés hagyományait megőrizzük. A gyerekekkel együttműködve, az ő érdekeiket 
figyelembe véve dönthetünk az alkalmazandó stratégiák, módszerek, munkaformák tekintetében. 
Az új és folyamatosan változó generációkhoz a fentiek figyelembevételével új módszerekkel, mun-
kaformákkal kell közelednünk.

Célként fogalmazódik meg, hogy a tapasztaltakat az iskolán kívül is képessé váljanak kreatívan 
alkalmazni a tanulók. A tanulók motoros szféráján túl a kognitív képességek, valamint a mozgással 
kapcsolatos érzelmi, szociális hatások is nagy szerepet játszanak az egészségtudatos felnőtt kiala-
kulásában. A mozgásos tartalmakra, mint lehetőségre kell tekintenünk az élethosszig tartó egész-
ségtudatos magatartás, életvezetés kialakításában. Fontos, hogy milyen formában, felépítésben, 
szervezeti keretek között, milyen kommunikációval és milyen visszacsatolással valósul meg mindez. 
A módszerek, stratégiák sokfélék lehetnek (akad az adott helyzetben hatékony és kevésbé haté-
kony), de alapvetően már említett két stratégiát különíthetünk el (direkt és indirekt oktatási stratégia). 

 
A pedagógus-központú (direkt) és a tanulóközpontú (indirekt) stratégiák főbb jellemzőit az alábbi 
táblázat foglalja össze:

Alapvető	oktatási	stratégia Tanulási	jellemző Tanítási	stílus Célok,	fő	jellemzők Tanulásszervezés
Direkt,	pedagógus-központú reproduktív vezénylő, parancsoló a pedagógus  

követése, másolása
együttes, frontális

Direkt,	pedagógus-központú reproduktív interaktív mozgástanulás együttes, differenciált

Direkt,	pedagógus-központú reproduktív állomásos önálló gyakorlás csoportos

Direkt,	pedagógus-központú reproduktív önellenőrzéses önálló gyakorlás páros, csoportos

Indirekt,	tanulóközpontú produktív társtanítás felelősségvállalás, 
mozgáselemzés 

páros, csoportos

Indirekt,	tanulóközpontú produktív kooperatív tanulás önálló csoportmunka, 
egyéni felelősség

páros, csoportos

Indirekt,	tanulóközpontú produktív konvergens felfedezés problémamegoldó 
gondolkodás,  
mozgástanulás

egyéni, páros

Indirekt,	tanulóközpontú produktív divergens felfedezés kreativitás,  
mozgástanulás

egyéni, páros

Indirekt,	tanulóközpontú produktív tanulók által tervezett 
tanulás

alkalmazó gyakorlás, 
egyéni felelősség

egyéni, páros,  
csoportos

Forrás: Csányi Tamás – Révész László: A testnevelés tanításának didaktikai alapjai.	budapest: MdSz, 2015, 87.

Totálisan direkt, vezénylő,	parancsoló oktatásról akkor beszélünk, ha a tanóra összes döntését 
a pedagógus hozza, a tanulók csak végrehajtanak. A pedagógus döntései kiterjednek a tananyag 
feldolgozásának menetére, a gyakorlatok, feladatok típusára, az eszközök kiválasztására, a terhe-
lés-pihenés arányára, a csoportok, párok kialakítására, a játékok választására, az értékelés krité-
riumaira. Nincs differenciálás, mindenki ugyanazt csinálja és ugyanannyi ideig. Kevéssé hatékony 
tanulási környezetet teremt a foglalkozásokon.

Az interaktív tanítási stílus hatékony és eredményes, önmagában hordozza a differenciálás és 
adaptivitás szempontjait. Attól függetlenül, hogy a legtöbb döntést a pedagógus hozza, igyekszik 
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más módszereket is beilleszteni. A pedagógus döntéseit a tanítványok reakciói határozzák meg. 
Kommunikációban a kölcsönösségre törekszik. A tanulóknak is van lehetőségük választani a köny-
nyebb vagy nehezebb gyakorlatok között a sikeresség és a terhelés optimalizálása érdekében.  
Az interaktivitás jegyében a pedagógus figyelemmel kíséri a tanulók feladat-végrehajtásait, reakció-
it, sikerességüktől függően képes változtatni.

Az állomásos vagy gyakorló tanítási stílus során a tanulók egyszerre, kisebb csoportokban végzik 
a feladatokat. Minden állomásnak saját feladata van. 

Az önellenőrzés bekapcsolása a tanulási folyamatba lehetővé teszi az egyre felelősségteljesebb 
tanulói magatartás kialakítását. A tanulók önálló feladatokat kapnak, melyek elvégzését majd egy 
önellenőrzési listán önállóan jelölik. A feladatokat egyénileg, párban, maximum négyfős csoportok-
ban végzik. A feladatokat a pedagógus írja elő, a diákok pedig a saját tudásszintjüknek megfelelően 
választhatnak.

Az indirekt, tanulóközpontú oktatási stratégiák közül a társtanítás, társtutorálás során az „én ta-
nítalak téged, utána te tanítasz engem” elve működik, mely a gyermekek természetes társas játékai 
során is megfigyelhető. A társtanítás során a pedagógus olyan feladatokat tervez, melyekkel oktatási 
helyzetet hoz létre tanítványai között.

A kooperatív	tanulást támogató stílus a diákok közötti szociális kapcsolatokra és azok motiváci-
ójára alapoz. olyan csoportos tanulásszervezés, amelyben a tagoknak az eredményesség érdeké-
ben együtt kell működniük. A közös cél elérésének feltétele, hogy minden tanuló hozzátegye a saját 
erőfeszítéseit. A kooperatív módszerek vonatkozásában a testnevelés során kiemelhetjük az „ellen-
őrzés párban”, a „jigsaw”, a „TGT” és a „Co-op” technikákat.

Az ellenőrzés párban működésének alapja a páros tanulási folyamat, amelyet négyfős csopor-
tokba szervezünk. A két páros meghatározott módon tanítja egymást, majd bemutatják és értékelik 
egymást.

A jigsaw vagy szakértői	mozaik módszer során több azonos létszámú csoportot alakítunk ki,  
a tanulókat megszámozzuk. Ezek lesznek a saját csoportok. A saját csoport minden tanulója elmegy 
az előre kialakított, az egyéni sorszámának megfelelő tanulási állomásra, ahol a többi csoport azo-
nos számmal rendelkező tanulójával alkot egy új tanulási csoportot. itt az adott terület szakértőjévé 
válik. Miután megtanulták az adott feladatot, valamennyi tanuló visszatér az eredeti csoportjához, és 
megtanítja a társainak a korábban tanultakat. 

A TGT vagy csapat-játékbajnokság modellben heterogén csapatokat alakítunk, mely csapatok 
a gyakorlás során együtt tevékenykednek.

A Co-op	formula esetében az egyes csoportok kisebb feladatelemeken dolgoznak, ha kidolgoz-
ták a saját részüket, akkor a feladat egésze érdekében a többi csoporttal (amelyek más-más feladat-
elemet dolgoznak ki) együttműködve összehangolják a tevékenységüket.

A kooperatív tanulás és annak szervezése, előkészítése a testnevelésben is időbefektetést 
igényel.

A felfedezéses tanulás produktív tanulási lehetőség. Az egyik irány a konvergens	felfedezés, 
a másik a divergens	felfedezés. Mindkét irány jellemzője, hogy a pedagógus soha nem mutatja, 
mondja meg a várt feladat-végrehajtásokat, azt a tanulókra bízza. A konvergens felfedezés eseté-
ben egy, míg a divergens felfedezés esetében több jó megoldás létezik. A módszer segíti a kreativi-
tás és a fantázia megjelenését.

A tanulók	által	tervezett	tanulás a legindirektebb variáció, ahol a pedagógus a mentor szerepét 
tölti be. A tanulók saját maguk tervezik (előre megadott szempontok alapján) a tevékenységüket.  
A szempontok meghatározása történhet a diákok részéről is.8

8 Csányi T. – Révész L.: A testnevelés tanításának didaktikai alapjai. budapest: MdSz, 2015.



AZ EGÉSZSÉGTUDATOS GONDOLKODÁS ÉS AZ ISKOLÁN KÍVÜLI SZABADIDŐS  
MOZGÁSTEVÉKENYSÉGEK 
TEMATIKUS NAP

16

Az EGÉSzSÉGTudAToS GoNdoLKodáS ÉS Az iSKoLáN KívüLi SzAbAdidŐS MozGáSTEvÉKENySÉGEK…

bármelyik variációt választjuk is, indokolt a differenciált adagolás, a folyamatos visszacsatolás,  
a pozitív hangnem, a motiváció az aktív tanulói részvételre, a tanulócsoport összetételének és  
a tanulók egyéni képességeinek maximális figyelembevételével. A diákokat meg kell tanítani tanulni, 
hogy képesek legyenek valamit tenni (dFHT).9 Merjünk változtatni, merjünk a generáció felé közelí-
teni, lazítsuk fel a hagyományos tanórai kereteket!

 

9  A Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben pályázat. Szakmai nyitókonferencia. EFoP-3.1.2-
16-2016-00001.
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Zárszó	helyett

Összefoglalva elmondható, hogy az iskolai testnevelés, a szabadidősportok egyik fontos célkitűzé-
se, hogy a gyermekek mielőbb találkozzanak – elsősorban játékos formában – az egészségtudatos 
magatartási formákkal, el tudják dönteni, hogy mi helyes/egészséges, és mi nem/egészségtelen, 
azon túl, hogy a gyermekek kognitív fejlődése a mozgásra is épül, ez rendezi össze a gondolkodást.

Fontos, hogy minden gyermekből testileg és egészségileg egészséges felnőtt váljon. E folyamat 
szerves, elengedhetetlen része a mozgás és annak szeretete, megszerettetése. Kívánatos, hogy 
a gyermekek saját elhatározásukból, belső motivációból és ne kényszer hatására sportoljanak, to-
vábbá tevékenyen vegyenek részt az alkotómunkában. A tematikus nap célja többek között a ta-
nulók érdeklődésének felkeltése az egészség vonatkozásában, figyelmük ráirányítása egészségi 
állapotuk megőrzésére, javítására, egészségük romlásának megelőzésére. olyan kompetenciák, 
viselkedésbeli megnyilvánulások fejlesztése tapasztalati úton, amelyek hozzájárulhatnak a jövőben 
egészséges életvitelük kialakulásához:

• sajátos étrend, mozgásprogram kialakítása;
• az egészségkárosító magatartásformák elkerülése;
• kulturált szórakozás;
• az esztétikus, ápolt megjelenés saját igényükké válása;
• az egészség pozitív irányú befolyásolása.

Célunk és feladatunk volt az egészséges életmódra nevelés, az egészséges környezetkultúra fej-
lesztése. Tanulóinknak bemutatjuk az egészséges életmód gyakorlását szolgáló tevékenységi for-
mákat, amelyek egészségük megőrzését, védelmét szolgálják. diákjaink a tanítási napon iskolai 
és iskolán kívüli helyszíneken rugalmas időkeretek között változatos és sokszínű módszerek segít-
ségével dolgozzák fel az egészséges életmód témakörét. Az iskola valamennyi tanulóját (tanárát, 
szülőket) bevonjuk a tematikus nap sikere érdekében, generációjukhoz igazodva, alapozva a kreati-
vitásukra, változatos tanulási lehetőséget biztosítsunk a számukra, hogy a későbbiekben is képesek 
legyenek az egészségtudatos életvitelre.

Ehhez kíván Önöknek kitartást, sok sikert és egészséget „Az	egészségtudatos	gondolkodás	
és	az	iskolán	kívüli	szabadidős	mozgástevékenységek	tematikus	nap”	szakmai megalkotója.

„Amikor a változás szelei fújnak, a kétkedők falakat húznak föl, az optimisták pedig vitorlákat.”
(ismeretlen szerző)
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2.	KÉSZSÉG-	ÉS	PROGRAMTÉRKÉPEK

A készségeket fejlesztési területek, kategóriák és alkategóriák fogják össze. Jelen projekt keretében 
nem volt cél a köznevelés 12 évfolyamának lefedése olyan pedagógiai tervezési dokumentumokkal, 
amelyek a középpontba állított készségek fejlesztésére irányulnak. „Az egészségtudatos gondol-
kodás és az iskolán kívüli szabadidős mozgástevékenységek” tematikus nap tervei csak általános 
iskolára, 1–2., 3–4., 5–6. és 7–8. évfolyamra készültek el. A készségtérkép segítségével szeretnénk 
ajánlásokat tenni arra nézve, hogyan bővíthető tovább (akár a 9–12. évfolyamokra), szervezhető át 
az általunk kínált programcsomag.

Célunk, hogy a közeljövőben a készségfejlesztés támogatására a készség- és programtérképen 
az életkori csoportok és a kategóriák, készségcsoportok metszetében foglalkozásterveket, hozzá-
juk kapcsolódóan pedig feladatlapokat, kvízeket, ppt-ket, videó- és audióanyagokat kínáló honlapot 
hozhassunk létre. Egyelőre a mintaprogramok foglalkozástervei és segédanyagai szolgálnak kiindu-
lópontul azoknak a pedagógusoknak is, akik eltérő korosztállyal dolgoznak. 

Jelen tematikus nap egyik kiemelt feladata a szemléletformálás, valamint olyan (a té mához kap-
csolódó vagy abból levezethető) attitűd kialakítása és megerősítése, amely segítheti a diákokat 
az iskolán kívüli/utáni világban való eligazodásban.

bár a szemléletformálás nem nélkülözheti a tárgyi tudást, a fent kijelölt cél elérése érdekében 
az átadandó ismeretek, valamint a készségfejlesztés arányának erősen az utóbbi felé kell eltolód-
nia. A megvalósítás során pedig olyan módszertant és eszközöket kell alkalmazni, amelyek képesek 
megfelelően támogatni a kijelölt kompetenciák fejlesztését. Erős és tartós élmények biztosítására 
van tehát szükség, ehhez pedig cselekvést ösztönző és arra épülő, egymással szorosan összekap-
csolódó feladatoknak kell a tematikus nap alapját képezniük.

A feladat tehát adott, melyre válaszként a program a megfelelő kompetenciák fejlesztésében és 
a hozzákapcsolható kooperatív, élményközpontú módszerekben keresi a választ.

A különböző kompetenciaterületeken megjelenő ismeretek, készségek és ezek hátterében 
a meghatározó képességek és attitűdök számos tanulási helyzetben és összefüggésben alkalmaz-
hatók különféle célok elérésére, különböző problémák és feladatok megoldására, ezért több művelt-
ségterülethez is köthetők. Több kompetencia egymásba fonódik, így részben fedi egymást, továbbá 
az egyikhez szükséges elemek támogatják a másik területhez elengedhetetlen készségek formáló-
dását, fejlődését.  

2.1.	AZ	ÓVODAI	TEMATIKUS	NAP	SAROKKÖVEI

Ez a terület nem tartozik szorosan a kialakított programhoz. Az olvasóban felmerülhet ezért a kérdés, 
hogy kell-e kapcsolat az óvodákkal, és ha igen, akkor milyen formában. A tervezés során vizsgálva 
az Óvodai nevelés országos alapprogramját, valamint szem előtt tartva az egészségtudatossággal 
való mielőbbi találkozást, a tematikus nap lehetőséget ad az 1–2. évfolyamok számára, mintegy 
társtanítás formában, az óvodások érzékenyítésére a téma iránt. (Ez a későbbi iskolaválasztás-
ban is hangsúlyos szerepet kaphat.) Mindezek figyelembevételével a készség- és programtérkép 
az alábbi célokat és elvárásokat tűzte ki:
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Célok, kapcsolódva az Óvodai nevelés országos alapprogramjához10:
• az egészséges életmódra nevelés (túra);
• az egészséges életvitel igényének kialakítása (túra, vízfogyasztás);
• a gyermekek egészséges testi fejlődésének elősegítése (túra, táplálkozás);
• a mozgás / szabadidős sportok népszerűsítése (túra);
• az egészséges életmód, a gondozás, a testápolás, az egészségmegőrzés szokásainak kiala-

kítása (játékok, igaz-hamis);
• esélyegyenlőség biztosítása, befogadás (játékok).

Elvárások:
• A gyerekek ismerjék fel a helyes és a helytelen, az egészséges és az egészségtelen közötti 

különbséget.
• Egészségtudatos jövőorientált életvezetés kompetenciaelemeinek kialakítása.
• Koordinációs és kondicionális képességeik fejlesztése. 
• A játékok közben fejlődik szociális kompetenciájuk, együttműködésük, a segítségnyújtás,  

a dön tési hatékonyságuk.
• Az óvoda a szülőkkel, szakemberekkel együttműködve biztosítja a gyerekek számára az egész-

séges testi-lelki fejlődéséhez a megfelelő környezetet. 
• Az esélyegyenlőség (hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, SNi gyermekek 

befogadásának biztosítása pl. a mozgás és a megfelelő táplálkozás tekintetében).

2.2.	AZ	ÁLTALÁNOS	ISKOLAI	TEMATIKUS	NAP	SAROKKÖVEI

Célok, kapcsolódva a Nemzeti alaptantervhez („A NAT fejlesztési feladatrendszere szorosan kap-
csolódik a kisgyermekkori fejlesztés irányait meghatározó Óvodai nevelés országos alapprogramjá-
ban megfogalmazott célokhoz”)11:

• értékálló és a kor igényeinek megfelelő tudás;
• kapcsolatok teremtése, együttműködés;
• döntéshozatal, problémamegoldás, tájékozódás, véleményformálás;
• nemzedékek közötti párbeszéd;
• gyakorlatias cselekedtetés;
• erkölcsi nevelés;
• demokráciára nevelés;
• az önismeret és a társas kultúra fejlesztése;
• családi életre nevelés;
• testi és lelki egészségre nevelés preventív szemlélettel;
• felelősségvállalás, önkéntesség;
• fenntarthatóság, környezettudatosság;
• pályaorientáció;
• médiatudatosság;
• integráció, inklúzió, esélyegyenlőség;
• egyéni bánásmód, differenciálás;
• a belső motiváció fenntartása;

10 Forrás: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200363.kor (2018. 02. 23.)
11 Forrás: Magyar Közlöny, 2012. június 4., 66. sz., 10650.
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• kompetenciák kialakítása, fejlesztése, mint:
 –  anyanyelvi kommunikáció;
 –  természettudományos és technikai kompetencia;
 –  digitális kompetencia;
 –  szociális és állampolgári kompetencia;
 –  kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia;
 –  esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség;
 –  hatékony, önálló tanulás12.

Elvárások:
• A gyerekek ismerjék fel a helyes és a helytelen, az egészséges és az egészségtelen közötti 

különbséget.
• Egészségtudatos jövőorientált életvezetés kompetencia kialakítása, fejlesztése.
• Koordinációs és kondicionális képességeik fejlesztése. 
• A játékok közben fejlődik szociális kompetenciájuk, együttműködésük, a segítségnyújtás,  

a döntési hatékonyságuk, problémamegoldó képességük.
• Az iskola a szülőkkel, szakemberekkel együttműködve biztosítja a gyerekek számára az egész-

séges testi-lelki fejlődéséhez a megfelelő környezetet. 
• Az esélyegyenlőség (hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, SNi tanulók be-

fogadásának lehetősége, biztosítása pl. a mozgás és a megfelelő táplálkozás tekintetében).

Kapcsolódási pontok a testnevelés és sport területéhez:
• a gyerekek testi, motoros, lelki, értelmi, érzelmi és szociális fejlődését szolgáló teljes körű is-

kolai egészségfejlesztés és tehetséggondozás;
• élethosszig tartó, egészségtudatos, aktív életvezetés kialakítása, fejlesztése;
• az önálló sportolás igényének kialakítása;
• tanulóközpontú személyiségfejlesztés;
• esélyegyenlőséget biztosító elv (annak figyelembevétele, hogy a gyermekek egyéni testi, lelki 

és szociális állapota természetszerűen különbözik, illetve eltérően fejlődik);
• a kritikus gondolkodás, valamint a kreativitás fejlesztése;
• személyiségfejlesztés;
• „részvétel a szabadidős, diák- és versenysportban, sportágválasztás, a kiválasztás és utánpót-

lás-nevelés elősegítése révén olyan képességek és készségek kialakítása, amelyek élethosz-
szig tartó rendszeres fizikai aktivitást eredményeznek”.

 
Kapcsolódás a közműveltségi tartalmakhoz:
Az 1–4. évfolyam céljai közül a tematikus naphoz kapcsolódik: 

• a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását célzó speciális mozgásanyag 
elsajátítása;

• az egyénileg, párban és csoportban, szerrel és szer nélkül végezhető játékok megismerése;
• a szerepjátékok, szabályjátékok, feladatjátékok szerepe;
• az alkotó, kreatív és kooperatív játékok fontossága, a népi gyermekjátékok jelentősége;
• a relaxációs alapgyakorlatok megtanulása;
• a higiéniai ismeretek tudatos alkalmazása;
• az egészség, sport, életviteli és életmód-alapismeretek, a környezettudatosság megértése.

12 Forrás: Magyar Közlöny, 2012. június 4., 66. sz., 10639–10656, 10832–10833.
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Az 5–8. évfolyam céljai közül a tematikus naphoz kapcsolódik: 
• az alternatív környezetben űzhető sportok szerepe a szabadidő eltöltésében;
• a sportági előkészítő kreatív és kooperatív játékok szerepe;
• a gyermekjátékok, népi játékok hagyományőrző mozgásos tevékenységek és élethosszig  

végezhető szabadidős tevékenységek;
• a tanulói kreativitásra épülő motoros játékok szerepe;
• az egyedül, párban, csoportban, csapatban végrehajtható, egészséget megalapozó és fejlesz-

tő motoros tevékenységformák szerepe az egészségtudatos, jövőorientált életvezetés kompe-
tenciájának kialakításában;

• a népi játékok, hagyományőrző mozgásos tevékenységek, az egyéni, páros és csoportos fog-
lalkozásokban rejlő lehetőségek;

• a személyes és társas folyamatok megismerése, sikerorientáltság és konfliktuskezelés a já-
tékban mint lehetőség;

• az esélyegyenlőség, a fair play kiemelt szerepének megjelenése;
• az életviteli alapelvek és szokásrendszerek: étrend, bioritmus, higiénia, médiatudatosság, 

szenvedélybetegségek felismerése;
• a primer prevenció szerepe az életvezetésben, baleset-megelőzésben;
• a fizikai fittségi és edzettségi szint: egészséges táplálkozás, napi rutinok, az elhízás megelő-

zésének fontossága;
• a helyes testtartás kialakítása és a gerincvédelem kapcsolata a motoros képességekkel, 

az egészséggel;
• a rendszeres testmozgás és a sport hatása a szervezetre, az agresszió levezetésére és az ön-

kontrollra, az önuralom kialakítására.

Kapcsolódási pontok a kerettantervhez:
• légzőgyakorlatok, keringésfokozó és testtartásjavító játékok;
• a térbeli tudatosságot és a testtudatot alakító, koordinációfejlesztő szerepjátékok, szabályjáté-

kok és feladatjátékok kreatív, kooperatív, valamint versengő jelleggel;
• a biomechanikailag helyes testtartást kialakító és fenntartó gyakorlatok;
• a stressz- és feszültségoldás gyakorlatai, higiéniai ismeretek;
• a finommotorika fejlesztése;
• egy- és kétkezes labdagörgetések talajon és a testen, labdaterelések, gurítások és dobások: 

különböző technikával, kiinduló helyzetekből, távolságra, célra többféle anyagú, méretű, for-
májú, súlyú labdával;

• puha labda és léggömb ütése testrésszel, rövid és hosszú nyelű ütővel különböző célfelületek-
re, távolságokra, magasságokra, irányokba; háló (zsinór) fölött; különböző magasságban és 
ívben; párban és csoportokban; helyben és haladással;

• szabályjátékok, feladatjátékok, egyszerű sportjáték-előkészítő kis játékok; alkotó, kreatív és 
kooperatív játékok megismerése, sportjátékok;

• népi gyermekjátékok alkalmazása;
• a manipulatív mozgásokat alkalmazó, pontosságra, csökkenő hibaszázalékra, növekvő sike-

rességre, kreatív eszközhasználatra irányuló egyéni, páros és csoportos versenyek;
• kommunikációs formák és jelek felismerése a csapatjáték során; a kisjátékokhoz szükséges 

sportági alapszabályok ismerete;
• törekvés a társas szabályok betartására; a sportszerű viselkedést igénylő helyzetek felisme-

rése;
• az alternatív, szabadidős mozgásos tevékenységekben megvalósítható játékok.
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A kiadvány az EFoP-3.2.15-vEKoP-17 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-érté-
kelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” projekt 
„Köznevelési tematikus hetek, tematikus napok programfejlesztése” című alprojektjének keretében 
valósult meg.
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