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

lában” 

 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

"Tájfutó Fiesta” 
 

 

A megvalósítás időszaka: 2019. november 13.- 2019. december 07. 

A program időpontja:  2019. december 07. 800-1400 

Az program helyszíne: Ászári Jászai Mari Általános Iskola 

Résztvevő tanulók: A jelenléti ív alapján 210 tanuló 

Résztvevő partnerek (felnőttek, pedagógusok): A jelenléti ív alapján 23 fő 

 

A program 

Ismét itt a december, ismét itt van egy munkanappá alakított szombat, melyet a munka-

tervben úgy alakítottunk ki, hogy a fenti EFOP pályázat keretein belül immár második 

alkalommal megrendezzük ezt a programot. Iskolánk egyik közkedvelt sportágává vált 

a tájékozódási futás, ezért egyértelmű volt, hogy egy napot ennek a programnak szente-

lünk. Az előzetes egyeztetések és a munkaterv készítése közben a december eleji idő-

pont – a tavalyi évhez hasonlóan- megfelelőnek tűnt. Szakmai vezetőnk és a lebonyolí-

tásban részt vevő Sollertia Kft felkérésére elvállaltam ennek a programnak megszerve-

zését és lebonyolítását. November hónapban a toborzó plakát elkészítése után megkez-

dődött a szervező munka. 

Előkészítés 

A tavalyi programban nagy sikert aratott adventi koszorú készítés az időpont miatt el-

maradt. A Tájékozódási Futást külső partner segítségével oldottuk meg. Szűcs Péterrel, 
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a Csipa Szabadidősport Egyesület vezetőjével, kikkel iskolánk már hosszú évek óta ki-

váló kapcsolatot ápol, már előzetesen megbeszéltük a december 7-i tájékozódási futás 

programot. Bíztunk a jó időjárásban és a meteorológiai előrejelzésben, így a futást a 

szabadba terveztük. Mivel a várható sportolói gyereklétszám kettőszáz körüli lesz, ter-

mészetes, hogy a tájékozódási futás mellett készültünk további 4 állomással, ahol a ta-

nulók forgószínpad- szerűen váltották egymást. Lézeres lövészet, snack line, petanque 

és kézilabda villámtorna helyszíneket iktattunk a programba 

A szervezést egyedül kezdtem el. Az EFOP projekt által felkért két megvalósító társam-

mal már november végétől hárman koordináltuk a programot. Tavaszi Piroska és Pintér 

Zsuzsanna kollégáim végig szívvel lélekkel segítették munkámat és a lebonyolítást. 

Örömünkre szolgált, hogy további pedagógusok, volt tanulóink (kötelező középiskolai 

munka keretében), néhány szülő is felajánlották segítségüket, melyet örömmel fogad-

tunk el.  

A verseny előtt már elkészültek a felcímkézett, projekt által biztosított kupák, érmek a 

majdani győztesek számára. December 6. napján délután már a legtöbb helyszínt előké-

szítettük a Fiestára. 

„Tájfutó Fiesta” december 7. napján 

Elérkezett a program napja, ahol a gyerekeknek kötelezően részt kellett venni. Az idei 

évben a csípős, de szerencsére száraz időjárás fogadta sportolni vágyókat. A gyerekek a 

megbeszéltek alapján sportruhában, rétegesen, de jól felöltözve jelentek meg. 

1. Tájékozódási futás  

A fő helyszín a tájékozódási futás helyszíne volt. köszönhetően Ez alól a helyszín alól, 

mivel a program nevét is adta, valamint díjaztuk, csak az igazolással rendelkezők kaptak 

felmentést. Az iskola környékén zajlott a verseny az előzetesen, korcsoportok számára 

kitűzött pályákon. Idén nem volt beltéri futás (Sportcsarnok). Most nem csapat, hanem 
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egyéni verseny került kiírásra. Az időmérést és helyes pontfogások értékelését elektro-

nikus időmérő és pontérintés ellenőrző rendszer végezte.  

A legkisebbeknek okozott leginkább gondot a pályák legyűrése. Igaz, ők még csak most 

ismerkednek ezzel a sportággal. A felsőbb évfolyamokon rengeteg jó eredmény szüle-

tett, sokaknak sikerült minden célt bemérni. Közöttük természetesen a gyorsaság dön-

tött. 

A helyszínen készült fotók közül illesztek be pár darabot: 
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A többi helyszínről „dióhéjban” teszünk említést: 

2. Petanque 

Ez a francia eredetű golyós játék nagy ügyességet és türelmet kívánt meg a gyerekektől. 

Sokan egyáltalán nem ismerték, így rácsodálkoztak erre a számukra furcsa szabadidő 

sportra. A kis golyóhoz való közelítés során a társak nagy golyójának kiütése okozta a 

legnagyobb örömet. Elmondható, hogy a friss levegőt szívó gyerekek élvezettel hagyták 

el ezt a helyszínt. Képeink: 

  

3. Snack Line 

Egyensúlyozni két oszlop közé kifeszített széles szalagon, gurtnin csak elméletben egy-

szerű. Ezen az állomáson két oszlop között kifeszített erre a célra kifejlesztett széles 

gurtnin kellett egyensúlyozva átmenniük a gyerekeknek. Mivel az oszlopok a lépcső 

mellett helyezkedtek el, így az egyik oldalról a leesés elkerülése miatt gimnazista lányok 
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felügyelték az éppen átkelő gyerekeket. Az alsósok a még kevésbé fejlett egyensúly ér-

zékelés miatt kézen fogással kaptak segítséget. Sokan ügyesen és többször is teljesítették 

a pár méternyi távot, több, javarészt felsős osztályba járó tanuló sikerrel vette a pályát 

segítségnyújtás nélkül. Képek: 

  

4. Lézeres lövészet 

A sportcsarnok lelátóján kapott helyet ez a „sportág”. Kellett is ez a helyszín a három 

kinti program teljesítése közben, mivel a gyerekek „felengedtek” a kellemesen meleg 

csarnokban. A lézersugár elvén működő, de teljesen ártalmatlan fegyver óriási sikert 

aratott, főleg a fiúk körében. Álló, térdelő és fekvő testhelyzetből lőhettek célra, a talá-

latoknál szinte ujjongva. Ez volt az a hely, amit legnehezebben hagytak ott a gyerekek. 

Sokan kértek, hogy próbáljak meg, hasonlóan a labdás házibajnokságokhoz, osztály ösz-

szecsapásokat szervezni. Az intézmény vezetésével fogok majd egyeztetni az eszköz 

beszerzésével kapcsolatban. 
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5. Kézilabda 

A felső évfolyamon az 5-6. és a 7-8. évfolyamválogatottak mérték össze tudásukat e 

sportágban. 4 mérkőzés volt, fiú és lány csapatokkal. Igazából a presztizs volt a lényeg, 

mert mind az 5., mind a 7. évfolyam meg volt győződve arról, hogy erősebb az eggyel 

magasabb évfolyamosoknál. A mérkőzések során bebizonyosodott ennek ellentéte, min-

den párharcot a magasabb évfolyamosok nyertek, igaz, a hetedikes fiúk nagyon közel 

álltak a győzelemhez.  

  

A nap végén a győztesek átvehették jól megérdemelt érmeiket. 
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Értékelés, zárszó 

A pályázatnak köszönhetően valamennyi gyerek meleg reggelit és teát kapott, illetve 

100 adag ebédet fogyaszthattak el. A tájékozódási futás költségeit idén az alapítványunk 

szponzorálta.  

A program a helyszínek eredeti állapotba történő visszaállításával fejeződött be. A fény-

képek, számlák, dokumentumok összegyűjtése, rendezése után megvalósítótársaimmal 

együtt megírtuk a szakmai beszámolót. Tudjuk, hogy a pályázat rövidesen befejeződik, 

de talán van esély arra, hogy jövőre is meg tudjuk valósítani a programot más források 

segítségével.  

Köszönet a lebonyolító Sollertia Kft-nek, az EFOP projektnek és mindenki másnak, akik 

a program lebonyolításában szerepet vállaltak.. 


