
Negyedéves szakköri beszámoló 2013.április - június 

 Szakkörvezető: Fehér Csaba 

A Debreceni Kazinczy Ferenc Ált. Isk és AMI-ban tanítok testnevelőként. Régóta jó 

kapcsolatot tartok a Huszár Gál Iskola pedagógusaival, vezetőivel, és örültem a felkérésnek, 

hogy a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretein belül 2013. áprilisától a mi iskolánkban is 

foglalkozzunk a másik iskola alsó tagozatos diákjaival. A cél a komplex egészségmegőrzés, 

ennek az egyik feltétele  a biztos úszni tudás. Ennek megfelelően kellett  megfogalmazni a 

célrendszert is a  majdnem 1.5 évig tartó szakkörön résztvevő  1., 2., 3., és 4. osztály tanulói 

számára. 
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Célrendszer: 

A tanulók 3 úszásnemben /gyors, hát, mell/ a biztos úszni tudás kritériumait teljesítsék: mély vízbe ugrás 

után taposás 10-15 másodpercig, majd egy hossz /25 m/ leúszása megállás nélkül, megbízható technikával. 

  

Alapvető tapasztalatok megszerzése szárazon és vízben. 

Vízi játékok megismerése és alkalmazása. 

Uszoda rendjének megismerése. 

 

A tanulók ( akik hetente kétszer járnak ) a három úszásnemben szabályosan tudjanak leúszni 25 métert  

megállás nélkül. 

  

Játékos versengések vízi játékokban illetve úszásban. 

Víz alatt tartózkodás /erőltetett levegő visszatartás/ időtartamának növelése 

A megtanult három úszásnem technikájának javítása. 

Fordulók elsajátítása /bukó, hátúszás fordulói/ 

 

Játékos versengések vízi játékokban illetve úszásban. 

. 

  

    

   

 

Áprilistól a tanév végéig 16 alkalommal került sor szakköri foglalkozás megtartására, a 

foglalkozások időtartama alkalmanként 60 perc. A résztvevő diákok száma 20- 20 fő/ 

alkalom. 



Kedden és csütörtökön a csoportok  tagjai között voltak akik egyszer illetve mindkétszer 

úsztak. 

Ennek megfelelően kellett a csoportbontást megtenni. 

A szakkör első órája természetesen a Balesetvédelem jegyében telt.. Nagy hangsúlyt kapott a 

fegyelem, ezzel együtt egy általános uszodai szokásrendszert kellett kialakítani a 

gyerekekben.  

Mivel ebben a korban a gyerekek játékos formában tudnak leghatékonyabban új 

mozgásformákat elsajátítani, így természetesen az oktatás első szakaszában a vízhez 

szoktatáshoz rengeteg játékos feladatot használtunk fel. Emellett fontosnak tartom, hogy az 

idő haladtával az arányokon változtatni kell. A tűréshatárokat ki kell szélesíteni, a munka / óra 

/ és a szünet arányainak növelése érdekében. A fegyelem és a figyelem ingerküszöbeinek 

kitolása, a megfelelő munkavégzés alapfeltétele. Az elvégzett feladatok ellenőrzése, 

visszakérdezés a becsületes munkára nevelés egyik formája, a pontosság megkövetelése 

szokássá, majd belső igénnyé, igényességé, végül megvalósítandó célkitűzéssé válik. 

Az első egy hónap nagyjából az új közeg megszokása, egyes ügyesebb tanulóknál már az 

úszólappal való siklás elsajátítására volt elegendő, természetesen még oktatói segítségadás 

mellett. Az alábbi tematika részlet az első két hónap anyagát foglalja magába: 

 

Tananyag Követelmények 

 

Szoktatási feladatok, vízhez szoktatás: 

 
- hely és helyzetváltoztatások 

- merülések 

- levegő kifújása, buborékolás 

- levegő kifújása, levegővétel, ritmusos 

levegővétel 

- feladatok nyitott szemmel 

- siklás hason és háton segítséggel és segítségadás 

nélkül 

- gombóc 

- fordulatok h. és sz. tengelyek körül 

- tárgyak keresésé, megfogása és felhozása 

- kombinációs feladatok, beugrások a medencébe 

- rajtot előkészítő fejes ugrások változó 

körülmények között 

- játékok 
 

 

Tudják az általános uszodai 

rendszabályokat, és tartsák is be 

azokat. 

 

Tartsák be és fogadják el a 

balesetek megelőzését 

szolgáló szabályokat. 

 

Tudjanak levegőt kifújni 

víz alatt, értésék meg mit 

jelent a nyomáskülönbségen 

alapuló levegővétel. 

 

 

Tudják mit jelent a 

kéztámasz, lebegőülés, 

függőleges, ostorcsapás 

 

A harmadik hónap a gyors illetve a hátúszó lábtempó úszólappal történő elsajátításáról szólt. 


