
ÚSZÁS 
 

A sportág nevelési célrendszere 

 
Ki kell alakítani az általános szokásrendet, és kapcsolatrendszert. Irányítással és figyelem 

felkeltéssel viselkedési normákat kell elfogadtatni, melyek közösségre és az egyénekre is 

vonatkoznak. Tűréshatárokat 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. A cél meghatározása magában hordozza a feladatot, 

melynek segítségével kialakítható az önértékelésre való képesség. A helyes döntés és 

végrehajtás realitásának kialakítása figyelembe véve az egyéni képességeket. A felelősség 

vállalása, egymással szembeni bizalom kialakítása, kritikus és önkritikus szemléletmódra 

nevelés. 

Sportággal szembeni alázat kialakítása, a lemondás, az áldozatvállalás mértéke és az 

eredményesség összefüggésének példákkal szemléltetett tudatosítása. Értékrend kialakítása, 

önmagam elhelyezése teljesítményem tükrében szűkebb és tágabb környezetemben. Mások 

munkájának és eredményeinek megbecsülése, a tisztelet és a szeretet jelentésének megértetése 

napjaink kiemelkedő sportolóinak eseteivel alátámasztva. A példakép szerepének kiemelése, 

hazafiságra, a haza szeretetére nevelés. A siker és a kudarc megélésének, feldolgozásának 

képessége. A sport, mint küldetés, képviselet, szerepvállalás. 

A sport a modern életvitel kialakításának egyik eszköze, egészségmegőrző szerepének 

hangsúlyozása „későbbi„ életének alakító tényezője. 

Lehetőség más nemzetek kultúrájának megismerésére, visszacsatolás az áldozatvállalás, a 

lemondás, az adok - kapok, befektetek viszonyának jelentőségére. 

I. szakasz: oktatási és alaptechnikai képzés szakasza, 7-8-9-10 évesek, alsó tagozatos 

tanulók 

 

I. Szakasz: 
 

Oktatási és alaptechnika képzés szakasza 

 

Az időszak fő feladatai: 

 
- a négy úszásnem alaptechnikájának elsajátítása 

- technikai képzés, ügyesség fejlesztés 

- játékos feladatok beépítése 

- sportági rendszer megszerettetése, versenyekhez szoktatás, kiválasztás 
 

 

 

 



1.-4. évfolyam 

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 

 

A hátúszás oktatása 

 

A lábtempó oktatása: 

 

Szárazföldön: 
- lebegőülés, kéztámasz a test mögött, 

- tudatosítani a függőleges irányú mozgás, csípőből 

történő 

indítását, az ostorcsapásszerű mozdulatot, a lábfejek 

lefeszített 

helyzetét 

- a karok helyzetének megtanítása, ahogyan a lábtempó 

közben 

tartani kell 

 

Vízben: 
- tudatosítani a hátúszó és gyorsúszó lábtempó 

hasonlóságát, a 

testhelyzetből fakadó különbözőséget 

- hossztengely menti fordulatokkal / mindkét irányba / 

lábtempók végzése segítséggel és segítségadás nélkül 

 

 

2. A kartempó oktatása: 

 

Szárazföldön: 
 

 

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 

 

 

 

Tudjanak a tengelyek 

mentén fordulatokat 

végrehajtani. 

 

 

 

Tudjanak 20 – 25 m. 

teljesíteni rövid pihenőkkel. 

 

 

 

Tudjanak egyszerű 

mozdulatokat, mozgássorrá 

összekapcsolni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- malomkörzés, a vállak emelésével 

- a helyes húzás és tolás megtanítása eszköz használattal 

- malomkörzés hátra, szimmetrikus végrehajtás 

 

Vízben: 
 

- a lábtempó és a kartempó összekapcsolása 

- a mély vízfogás tudatosítása, húzás és tolás szakaszai, 

szabadítás 

 

3. Levegővétel ritmusának kialakítása: 

 

- hátúszás közben a levegővétel a jobb kar passzív 

szakaszában 

Rajt és forduló megtanítása. / alapfokon / 

 

4. Hibajavítás: 
 

Minden úszásnem oktatására vonatkozik, hogy 

alaptechnikát 

tanítunk. Folyamatos hibajavítással jutunk el a ma 

ismert és 

elfogadott, biomechanikailag igazolt legmodernebb 

versenytechnikához. Először mindig a legdurvább 

hibákat 

javítjuk, egyszerre csak egyet. Bemutatással, 

bemutattatással 

szemléletesen javítsunk technikát. 

 

A gyorsúszás oktatása: 
 

A szoktatási feladatokat az első úszásnem oktatásánál 

elvégeztük, arra építve tanulják a második úszásnemet. 

A hátúszó lábtempó oktatásakor, a vízben végzett 

gyakorlatoknál, megtanulták a tanulók a gyorsúszó 

lábtempót 

is. Nem okoz gondot hátról hasra történő fordulás után 

a 

lábtempó végrehajtása. 

 

Szárazföldön: 
 

- a gyorsúszó kartempó megtanítása, / malomkörzés / 

- a helyes húzás és tolás irány megtanítása 

/ gimnasztikai alapismeretek / 

- aktív és passzív szakasz tudatosítása: 

- vízfogás 

- húzás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudják a végtagok 

munkáját koordinálni, 

figyelmüket megosztani. 

Tudjanak kombinációs 

feladatokat külön lábbal és 

karral, majd összekapcsolva 

végrehajtani. 

Tudják, mit jelent az 

egymásutániság. 

Tudjanak tudatos, és nem 

véletlenszerű levegővételt 

végrehajtani. 

Tudjanak ritmusosan, 

szimmetrikusan kartempót 

végrehajtani. 

Tudjanak tartósan figyelni, 

legyenek látható jelei a 

hibák javításának. 

Tudják felidézni korábban 

tanultakat. 

Tudják gimnasztikai 

ismereteiket alkalmazni. 

Tudjanak malom-körzést 

végezni folyamatosan, úgy 

hogy a törzs nem fordul el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- tolás 

- szabadítás 

 

Vízben: 
 

- segédeszközzel, / deszkával / a csúsztatással történő 
gyorsúszás megtanítása levegővétellel, folyamatos 

gyorsúszó 

lábtempóval 

- segédeszköz nélkül gyorsúszás, csúsztatással 

levegővétel 

minden kartempónál 

- a hármas levegővétel megtanítása 

Az úszásnemek oktatása során a rajtok és fordulók 

megtanítása, 

folyamatos javítással a technikai végrehajtás 

tökéletesítése. 

 

Versenyhelyzetekben történő alkalmazása. 

 

Hibajavítás: 
- segédeszközök alkalmazásával 

 

Szárazföldi, tornatermi foglalkozások: 
Általános hatású gimnasztikai gyakorlatok 

egy és két lábas szökdelések 

váltott karú karkörzések, karlengetések 

karkeresztezések 

páros karú karkörzések 

törzs-fordítások, törzs fordítgatások 

törzshajlítások, törzs hajlítgatások 

törzsdöntések, törzskörzések 

lábcserék és rugózások hajlított állásban 

és guggolásban 

Speciális nyújtó lazító gimnasztikai gyakorlatok 

/segítség nélkül és segítséggel végrehajtható 

gyakorlatok, az 

általános hatású gimnasztikai gyakorlatok sportág 

specifikus 

variációinak alkalmazása/ 

Kézi szer, és szergyakorlatok: 

Labdával: 

/ maroklabda, szivacslabda, gumilabda / 

gurítások 

gurított labda vezetése kézzel, lábbal, segédeszközzel 

labdavezetés váltott karral 

egykezes és kétkezes átadások 

földön pattintott átadások 

célba dobások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudják rendeltetésszerűen 

használni a segédeszközöket. 

Tudják mit jelent a fejet 

oldalt fordítani. 

Tudják mi a különbség, az 

elöl és az oldalt között. 

Tudják, miért oldalt, és 

miért nem elől veszünk 

levegőt. 

Tudjanak az év végére 

mindkét úszásnemben 25- 

50 métereket teljesíteni 

rövid pihenőkkel. 

Tudják az új mozgások 

nevét, és tudják azokat 

végrehajtani. 

Tudják mi a feladatok célja. 

Tudják, hogy miért kell 

lazítani. 

Tudjanak mozgás közben 

feladatokat végre hajtani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



játékos versenyek 

Bot: 

/fa / 

Általános és speciális gimnasztikai gyakorlatok, tartás-

javító 

gyakorlatok. 

Szalag: 

Általános és speciális hatású gimnasztikai gyakorlatok 

tartásjavító gyakorlatok 

Tornapad, / szekrénytető, zsámoly / 

hason fekvésben karhúzással továbbhaladás 

fellépések és lelépések a pad lapjára, lapjáról 

lassú futások a pad lapján 

ferde padon fel és lemászások 

ferde padon felfutások, leugrások szivacsba 

Bordásfal: 

felmászások és lemászások 

lefüggések, lógások 

vándormászás láb segítségével 

Mászórúd: 

Érintő magasságban fogás, test megtartása függésben, 

segítséggel, segítség nélkül. 

Egyéni, páros és társas gyakorlatok: 

játékok feladatokkal, szerekkel és eszközökkel 

Atlétikai mozgások: 

/ egyszerűsített feladatok/ 

futóiskola: / egyszerűsített feladatok / 

játékos utánzó feladatokkal 

futások párokban 

futások térd és sarokemeléssel 

oldalazó futások / galopp-szökdelések / 

ugróiskola: 

/egyszerűsített feladatok/ 

akadályok átugrása 

felugrások 

leugrások 

egy és kétlábas ugrások 

szökkenések, szökdelések 

dobóiskola: 

/ egyszerűsített feladatok különböző labdákkal / 

dobások célba és távolba 

összetett, kombinált feladatok 

Sor és váltóversenyek, játékok előkészítése, játékok: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudjanak fegyelmezett 

munkával balesetet 

megelőzni. 

Tudják egyedül 

végrehajtania saját súlyuk 

mozgatásával történő 

feladatokat. 

Tudják mi a kapcsolat az 

akaraterő és az erő között. 

Tudjanak bemutatás után 

feladatot reprodukálni. 

Tudjanak játékosan 

feladatokat végrehajtani, 

tudjanak különbséget tenni, 

az egy és két lábas ugrások 

között. 

Tudjanak az összetett 

feladatok esetében is 

koncentrálni a „cél”ra. 
 
 
 

Tudják, és tartsák be a 

szabályokat játék közben, 

győzzék le a jogtalan 

előnyszerzés lehetőségeit. 
 

 

 



Tananyag Követelmények 

 

Mellúszás oktatása 

 
/ alap a tökéletes vízbiztonság / 

- a kartempó oktatása 

- a kartempó és a levegővétel oktatása 

- a lábtempó oktatása 

- a kartempó és levegővétel összekapcsolása a 

lábtempóval 

- hibajavítás 

A mellúszó kartempó oktatása: 

Szárazföldön: 
- a kartempó megtanítása, imitálása 

- a kartempó és a levegő vétel megtanítása, imitálása 

Vízben 
- a kartempó megtanítása 

- a kartempó és a levegővétel megtanítása 

A mellúszó lábtempó oktatása: 

Szárazföldön: 
- a lábtempó megtanítása, imitálása 

- hason fekvésben, a lábszárak felhúzása a csípő 
irányába, 

pipáló lábfejek kifelé fordítása, a két comb tenyérnyi 

távolságra 

egymástól / felkészítés, passzív szakasz / 

- a két lábszár terpesztése és zárása / toló-emelő aktív 

szakasz / 

Vízben: 
- a lábtempó megtanítása a szárazföldi gyakorlat alapján 

összekapcsolva a kartempóval és a levegő vétellel 

Tudatosítani kell az egy tempó fogalmát. Addig nem 

szabad 

továbblépni / a második tempót végeztetni / amíg az egy 

tempó 

végrehajtása nem megfelelő. 

Folyamatos hibajavítás a korábbi szempontok alapján 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tudjanak hasonlatokon 

alapuló mozgást 

végrehajtani. 

Tudjanak több, egymástól 

eltérő, mozgássort, feladatot 

egyszerre végrehajtani. 

Tudjanak utasításra történő 
mozgásokat pontosan 

végrehajtani. 

Tudják mit jelent az 

egyszerre és az egymás 

után. 

Tudják a mozgásfeladatok 

folyamatát. 

Tudják mit jelent a 

folyamatosan gyorsuló 

kifejezés. 

Tudjanak mozdulatokat 

ritmikára végrehajtani. 

Tudják mit jelent az 

aktív és passzív szakasz a 

kar és a lábtempónál. 

Tudjanak bemutatás után 

mozgást, mozgássort 

reprodukálni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pillangóúszás oktatása 
 

Globális oktatási forma: 

- a lábtempó oktatása 

- a kartempó és levegővétel oktatása 

- lábtempó és kartempó összekapcsolása levegővétellel 

Szárazföldön: 
Imitációs gyakorlatok: 

Kh. 

alapállás karok magas tartásban 

- két térdrugó, a második térdrugóval megegyező 
ütemben 

páros karú karkörzés előre 

Kh. 

- hajlított állásban, törzsdöntés helyzetében karok 

nyújtva a fej 

mellett 

- két térdrugó, a másodikkal megegyező ütemben páros 

karú 

karkörzés előre, a karkörzés megkezdésekor fej 

emelése, levegő 
vétel 

- a karkörzés közben a két kéz közeledjen egymáshoz, 

majd 

távolodjon a combok irányába / homokóra forma / 

 

Vízben: 
 

- egy tempó végrehajtása 

- tempószám emelésével folyamatos végrehajtás 

Három úszásnem ismerete után nem jelenthet problémát 

a 

globális oktatás, a végrehajtás színvonala fizikai 

állapottól függ. 

Folyamatos hibajavítás. 

 

Szárazföldi, tornatermi foglalkozások: 
 

Az időjárás figyelembe vételével, lehetőség szerint 

szabadban 

végeztessük a gyakorlatokat, a gyakorlatok 

természetének 

függvényében. Lehetőség szerint a talaj ne beton alapú 

legyen. 

Általános hatású gimnasztikai gyakorlatok 

- egy és két lábas szökdelések 

- váltott karú karkörzések, karlengetések 

- karkeresztezések 

 

Tudjanak együttműködni. 

Tudjanak az év végére 

minden úszásnemet 

alapfokon végrehajtani. 

Tudjanak 

váltakozó úszásnemekben 

tartósan terhelést elviselni 

megállás nélkül úszni. 

Tudjanak a távok 

folyamatos emelésével 400 

– 800 méter egyenletes 

iramban leúszni. 

Tudjanak bemutattatás, és 

utasítás alapján önállóan 

végrehajtani gyakorlatokat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- páros karú karkörzések 

- törzs-fordítások, törzs fordítgatások 

- törzshajlítások, törzs hajlítgatások 

- törzsdöntések 

- törzskörzések 

- lábcserék és rugózások hajlított állásban 

és guggolásban 

Speciális nyújtó lazító gimnasztikai gyakorlatok 

/segítség nélkül és segítséggel végrehajtható 

gyakorlatok, az 

általános hatású gimnasztikai gyakorlatok sportág 

specifikus 

variációinak alkalmazása/ 

Kézi szer, és szergyakorlatok 

Labda: 

/ maroklabda, szivacslabda, gumilabda / 

- gurítások 

- gurított labda vezetése kézzel, lábbal, segédeszközzel 

- labdavezetés váltott karral 

- egykezes és kétkezes átadások 

- földön pattintott átadások 

- célba dobások 

- játékos versenyek 

Bot: 

/fa / 

Általános és speciális gimnasztikai gyakorlatok, tartás-

javító 

gyakorlatok. 

Szalag: 

Általános és speciális hatású gimnasztikai gyakorlatok 

tartásjavító gyakorlatok 

Tornapad, /szekrénytető, zsámoly / 

- hason fekvésben karhúzással továbbhaladás 

- fellépések és lelépések a pad lapjára, lapjáról 

- lassú futások a pad lapján 

- ferde padon fel és lemászások 

- ferde padon felfutások, leugrások szivacsba 

Bordásfal: 

- felmászások és lemászások 

- lefüggések, lógások 

- vándormászás láb segítségével 

Mászórúd: 

Érintő magasságban fogás, test megtartása segítséggel 

Egyéni, páros és társas gyakorlatok: 

játékok feladatokkal, szerekkel és eszközökkel 

Atlétikai mozgások: 

/ egyszerűsített feladatok/ 

futóiskola: 

- játékos utánzó feladatokkal 

- futások térd és sarokemeléssel 

 

Tudjanak kombinált 

feladatokat végrehajtani. 

 

Tudjanak figyelmesen, 

feladatokat végrehajtani, a 

bot mérete „ férjen” bele „ a 

mozgástérbe. 

 

Tudjanak a szer 

mozgásának látványára 

reagálni, ragadja őket 

magával az esztétikai 

élmény. 

 

Tudjanak fegyelmezetten, 

figyelmesen feladatokat 

végezni kerüljék el a 

baleseteket. 

 

Tudják leküzdeni 

félelmeiket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- oldalazó futások / galopp-szökdelések / 

ugróiskola: 

- akadályok átugrása 

- felugrások 

- leugrások 

- egy és kétlábas ugrások 

- helyből távol és távolugrás 

- szökkenések, szökdelések 

Dobóiskola: 

/ különböző labdákkal / 

dobások célba és távolba 

összetett, kombinált feladatok 

Sor és váltóversenyek, játékok előkészítése, játékok: 

A tornatermi foglakozások tapasztalati és mérési úton 

szerzett adatainak felhasználása a kiválasztásban. 

 
 

 

Tudjanak az atlétikai 

mozgások esetében 

lendíteni, emelni, 

elrugaszkodni. 

 

Tudjanak kapcsolatot találni 

a cél és a távolság között. 

 

Tudják betartani a 

szabályokat. 

 


