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A TÁMOP 3.1.4. pályázat keretein belül szeptemberben újra indult a kézilabda oktatás. A 

szakkör résztvevői az 1., 2., 3., 4. osztály tanulóiból tevődik össze. Heti egy alkalommal 

tartok szakköri foglalkozást dupla órában a Huszár Gál iskola tornatermében. A 2013. 

júniusában még negyedikes diákok felkerültek a felső tagozatos tanulók közé, míg az 

iskolánkban induló két nem nagy létszámú osztályokból nyolc gyerek bekerült a szakkörbe 

járók közé. 

Újra kialakult egy nem túl könnyű helyzet. Vannak olyanok, akik most ismerkednek a 

labdával, bár az óvodai testmozgásban benne kell, hogy legyen a labdával végezhető 

egyszerűbb gyakorlatok, de a tanulóink több óvodai intézményből került ide. Szerencsés 

helyzetben vagyok, hogy én taníthatom az alsó tagozatos diákok nagy részét, így fontosnak 

tartom, hogy minél hamarabb megismerkedjenek a különböző tornaszerekkel.  

A gyermekeknek meg kell tanulniuk játszani, és specializálódásuk előtt fejleszteni kell labdás 

képességeiket és készségeiket. Célok: játszani tanulni, labdás koordinációs képességek 

javítása, az alapvető labdás készségek javítása. A játékos labdaiskolát nem szabad 

összetéveszteni azzal a szakirodalomban széles körben elterjedt koncepcióval, amelyben a 

sportjátékok felépítése játékos alapformákkal történik. Ezektől rendszerint az követeltetik 

meg, hogy összetettebb feladatok megoldására vezessék rá a kezdőket úgy, hogy a játékötlet 

alapjában változatlan maradjon. A labdaiskolánál ez másként van. Nekem ebben a 

korosztályban elsősorban ez a dolgom, hogy megszeresse a játékot, hogy fejlesszem a 

mozgáskészségét, a ritmusérzékét, a koordinációját. 

A játékokat természetesen nem lehet ötletszerűen kiválogatni, és egymáshoz kapcsolni. A 

gyermekeknek voltaképpen általánosítható játékképességeket és taktikai kompetenciákat kell 

elsajátítaniuk. úgy kell megtervezni a játékokat, hogy azok a sportjátékokra jellemző 

összefüggéseket mutassanak, illetve átfogó taktikai építőköveket tartalmazzanak. 

Hét „támadó” taktikai építőkő: célba találás, a cél elérése labdával, előny kihasználása, 

összjáték, lyukak, rések, üresen hagyott helyek felismerése, az ellenfél általi akadályoztatás 



kezelése, helyezkedés. Az építőkövek általában a „támadás szemszögéből” vannak kialakítva. 

A játékok-ha nem is szükségszerűen-a hozzájuk tartozó védekező építőkövet is tartalmazzák. 

Így a célba találás megakadályozása, az összjáték zavarása vagy a lyukak zárása taktikai 

követelmények a támadási formával együtt képezik a tanulás tárgyát. Módszertanilag 

legfontosabbnak a következőt tartom: játszani hagyni. 

Tanítványaim még kicsik a versenyzéshez, különösen az elsősök, nekik még legfontosabb a 

játék, a közösséghez való tartozás. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


