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A TÁMOP 3.1.4. pályázat keretein belül 2013. áprilisában kezdődött a kézilabda oktatás alsó 

tagozatban. A szakkör résztvevői az 1.,2., 3., 4. osztály tanulóiból tevődik össze. 

Áprilistól a tanév végéig került sor a szakköri foglalkozás megtartására, a foglalkozások 

időtartama alkalmanként hatvan perc. A résztvevő diákok száma 20 fő/ alkalom a pályázatban 

vállaltak szerint. 

Az oktatás a Huszár Gál iskola tornatermében zajlik. A tornaterem méretei 30x15m, amely 

nem kézilabda, hanem kosárlabda méretű pálya. Ez azonban nem zavar bennünket, mert 

minden olyan eszköz rendelkezésre áll, amely segíti a munkámat. 

A gyerekek különböző korosztályból tevődnek össze, így ismereteik, képességeik, 

állóképességük, labdaérzékük, gyorsaságuk mind eltérő fejlettséget mutat. Így az első 

negyedévben arra törekedtem, hogy közel hasonló szintre juttassam el a gyerekeket. Olyan ez, 

mint más tanórákon az eltérő képességű, de azonos korcsoportú gyerekek fejlesztése, tanítása 

differenciált oktatással. A mi esetünkben a közös játék, a labda megszerettetése volt a cél. A 

kéziszerek közül a labdát lehet a legváltozatosabb formában használni: gurítani, pattintani, 

dobni. Lehet vele helyben, járás és futás közben is feladatokat végezni. Egyéni, páros, 

csoportos és csapatjátékok alapvető eszköze. Kisiskolás korban az érzelmi motiváció 

nagymértékben meghatározó a mozgástanulásban és-tanításban, ezért ebből a szempontból is 

kiváló szer a labda. 

A gyakorlatok típusától függ, hogy milyen labdával végezhető a legjobban. A 

labdapattintáshoz, labdavezetéshez a kemény, nem túl nehéz, és kezdetben minél nagyobb 

labdák a legalkalmasabbak. Labdadobáshoz, elkapáshoz és gurításhoz nemcsak megfelelnek a 

puhább labdák, hanem kifejezetten jobbak is. Kétkezes dobásokat nagyobb, míg az 

egykezeseket kisebb labdával tanítom, hiszen a nagyobb labdáért automatikusan két kézzel 

fog nyúlni a gyerek. 

A labda a mozgáskoordináció fejlesztésének alapvető eszköze. Úgymint egyensúlyérzék, 

ritmusérzék, kombinációs képesség, térbeli tájékozódási képesség, szem-kéz koordinációs 



képesség stb. A különböző labdás gyakorlatok, ezen koordinációs képességek fejlesztésére 

kiválóan alkalmasak a gyermekeke életkorának megfelelő játékos formában. Ezen túl 

fejlesztik a motoros képességeket is (erő, gyorsaság, állóképesség). Fontos számomra, hogy 

ismerjem az adott korosztály mozgásfejlettségi szintjét, hogy a legmegfelelőbb terhelést 

adhassam, mert sem a túl nehéz, sem a túl könnyű gyakorlatok nem alkalmasak a fejlesztésre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


