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„Érezd jól magad a bőrödben!” – Változatos tevékenységformák a Jászai Mari Általános 

Iskolában” 

 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

Játékos sorverseny 
 

 

A megvalósítás időszaka: 2018. március 18.- 2018. április 20. 

A program időpontja:  2018. április 18. 1300-1600 

Az program helyszíne: Ászári Jászai Mari Általános Iskola tornacsarnoka 

Résztvevő versenyzők: A jelenléti ív alapján 36 tanuló 

Résztvevő nézők: A jelenléti ív alapján: 117 fő, ebből 11 felnőtt 

 

1. A program előkészületei:  

Az új iskola megnyitása óta  rendezünk körzeti bajnokságot a sorversenyt kedvelő 

gyerekek számára. A diákolimpia sorverseny feladatait játszva a II. félévben, több héten 

keresztül, az alsós kézilabda-szakkör keretein belül, valamint testnevelés órákon 

készültünk fel a versenyre. 

Az első félévben Intézményvezetőnk megkeresett azzal a kérdéssel, hogy a fejlécben  

jelzett pályázat keretében tudnánk-e olyan Játékos Sorversenyt szervezni április 

hónapban, amely rövid időintervallum alatt képes a lehető legtöbb tanuló 

megmozgatására. Ugyanakkor megkért arra, hogy vállaljam el ennek a pályázati 

programnak a szervezési munkáját, két megvalósító kolléga, valamint a testnevelők 

segítségével. Megtisztelő volt az ajánlat az iskolavezetés részéről, melyet elfogadtam. 

2018. februárjában Intézményvezető Asszonnyal, aki egyben a pályázat szakmai 

vezetője is, megbeszéltük a konkrét időpontokat is: a programot április 18. napján 
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csináljuk meg. Vele, valamint Sinigláné Gurumlai Piroska és Szalai Richárd 

megvalósító társaimmal letisztáztuk a program alapvető szabályait. 

Testnevelő kollégáimmal egyeztettem a 3-4. osztályos tanulók felkészítését illetően. 

Megkértem, hogy a mindennapos testnevelés órák végén az elmaradhatatlan játék ebben 

a hónapban pár perces sorverseny legyen. A fogékony gyerekek ezáltal tisztában lesznek 

a szabályokkal, a játékkal. Én a 2. osztályokban végeztem el ezt a feladatot. Szívesen 

vártam gyerekeket a kézilabda szakkörre is, ahol ebben az időszakban sorversenyt is  

játszottunk. 

Az alapfeladatok elvégzése után kezdődhettek a program dokumentálásával, egyéb 

feladataival való munkálatok. Elkészítettem a toborzó plakátot, melyek az iskola több 

frekventált helyén invitálták a gyerekeket a versenyre, szurkolásra. A világhálóról 

letöltöttem a Diákolimpia Játékos Sportverseny feladatait, melyeket kérésemre a 

megvalósítók az alsó tagozatos gyerekek számára mintegy kedvcsinálóként levetítettek. 

A szakmai vezetővel egyeztettünk a díjazásról: az eddigi „csak” oklevél helyett arany, 

ezüst és bronzérem a dobogós csapatok számára, valamint „vándorkupa”, melyet egy 

évig birtokolhat egy csapat. Ezeket egy kisbéri vállalkozóval készíttettem el, 

megtervezve az érmek betétjét, valamint az érmekre, kupákra felírandó szöveget.  

Elkészítettem nevezési lapokat, kíváncsian vártam: mennyire érdekli ez a fajta 

sorverseny a gyerekeket? Hány csapat fog nevezni a szomszédos iskolákat is beleértve? 

Örömömre szolgált, hogy két csapat nevezett iskolánkból, egy csapat pedig a császári 

Zrínyi Ilona Általános Iskolából. 

Ezek után a számítógép előtt töltöttem sok időt: a hivatalos Diákolimpia Játékos 

Sportverseny jegyzőkönyvet kicsit leegyszerűsítettem a helyi adottságok szerint.  
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2. A Játékos Sorverseny (április 18.) 

Iskolánkban évek óta megrendezzük, a szomszédos iskolákat is meghívva a Játékos 

Sportversenyt. A diákolimpia sorverseny feladatai közül 9 játékot választunk ki, amit a 

meghívott iskolákkal megbeszélünk és gyakorlunk a versenyre. Az osztályokból 

kiválasztjuk a versenyre a gyerekeket, 4 fő- 2. osztályos tanulót (2 lány, 2 fiú ), valamint 

a 3. és 4 .osztályból ugyanígy, a csapatok 12 főből állnak. Ezek után kezdődhet a heteken 

át tartó lázas gyakorlás a versenyre. 

A verseny napján, a csapatok megérkezése után, a felkészítő tanárokkal kisorsolunk a 9 

játékból, 5+ 1 játékot. Minden játéknál változik a pálya berendezése, a hossza, és a 

csapatok elhelyezkedése is. A verseny indítása előtt, feladat ismertetése után, a 

házigazda csapat mindig bemutatja az adott játékot. A szabályokra felhívjuk a csapatok 

figyelmét. Minden csapat mellett áll egy bíró, aki az időt méri és figyeli a szabályok 

pontos betartását.  

A jó hangulatú verseny közös bemelegítéssel kezdődik, majd indulhat a versengés. Öt 

feladatot kell teljesíteni a csapatoknak, melyhez elsősorban ügyességre és gyorsaságra 

van szükségük.  Arra az esetre, ha két csapat között holtverseny alakulna ki, ott a plussz 

1 játék, ami eldöntheti az eredményt. Minden évben egy nagyon jó hangulatú hajrának 

lehetünk részesei. 

A nap zárópontja az ünnepélyes díjátadás volt. A nyertes csapatok tagjai láthatóan 

elérzékenyültek az érmek, valamint a kupa átadásakor. Reméljük, hogy a 

következő évben a 4. osztályosokon kívül (akik már a felső tagozaton 

versenyeznek tovább, de szurkolni, valamint a vándorkupát átadni elvárjuk őket.  

  

3. A program zárása 
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 A jegyzőkönyvek, egyéb dokumentumok, fényképek rendezésük után átadásra kerültek 

a szakmai vezető számára, aki azt a pályázat Projektje felé továbbítja. 

Magam részéről úgy érzem, hogy a kiadott feladatokat maradéktalanul elvégeztük. 

Öröm volt számomra a felnőttekkel (megvalósítókkal, testnevelő társaimmal) való 

közös munka, melyen a kért feladatokat 100%-ban megoldották. Örömömre szolgált 

látni (mint testnevelő, fő alapelvem az egészséges életmód és a sportolás kialakítása 

tanítványaimnál) a sok kipirult gyermekarcot a verseny során. Köszönettel tartozom a 

szakmai vezetőnek a program lebonyolításában nyújtott hathatós segítségéért. Jövőre az 

idei tapasztalatokat kihasználva megpróbálunk hasonló szintű versenyt létrehozni. 

Ászár, 2018. április 20. 

 

 

 

  

Baloghné Paréj Ildikó 

testnevelő 

szakmai szervező 

 

 

Képeket az eseményről a további oldalakon lát! 
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A bemelegítés elengedhetetlen minden sportágban 

 

 
 

A jelenléti ív aláírásának pillanatai 
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A rajt előtti feszült pillanatok 

 
 

„Gonosz” labda 
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Páros játék 

 

 
 

Szinte egymás mellett 
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Örök emlék 
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