
„SÉTÁLJ, KERÉKPÁROZZ, MOZOGJ TÖBBET” – hónap  

A hónap célkitűzése az volt, hogy minél többet mozogjanak a gyerekek. Ezért felmértük, hogy ki hogyan 

érkezik iskolába. Átlagosan a következő eredmény született. 

Iskola összesen 
 

gyalog 87 

kerékpárral 79 

gépjárművel 63 

bejáró tanuló 151 

 

Bejáró tanulóink busszal érkeznek 

az iskolába. A szülők gépjárművel 

hoznak rendszerint 63 tanulót. 

Kerékpárral érkezik 79 tanuló és 

gyalogol 87 tanuló. Az osztályokat 

összehasonlítva a 4. a osztályból gyalogoltak a legtöbben, a 21 tanulóból 13 tanuló érkezett gyalog, míg 

kerékpáros kategóriában a 7.a, 6.b, 4.b a sorrend.  

A hónap során az osztályokban kiemelt feladat volt a minél több mozgás.  

Megtörtént a szülők tájékoztatása 

Tanórai tevékenységek: 

 mozgásos játékelemekkel gazdagított tanórák, 

 ismeretek a művészeti és környezetismereti órákon a témával kapcsolatban, 

 biztonságos közlekedés elsajátítása, 

 mondókák, dalok tanulása, 

 közlekedési eszközök megismerése, azok szabályos használata, működési elve,  

 kerékpározáshoz kapcsolódó világversenyek megismerése. 

Délutáni foglalkozások, szabadidő keretében eltöltött tevékenységek: 

 napköziben, szabadidőben séták, játékok,  

 projektnapok keretében kirándulások, 

 „Határtalanul” program a 7. évfolyamosok számára, lépésszámláló használata,  

 részvétel az Alföld Challenge Napon, 

 a tanulók jelentős része jelentkezett különböző edzésekre, sportköri foglalkozásokra, 

 sikerült a gyermekeknek a családot is nevelni, hiszen volt, aki 10 kilométeres gyalogtúrát tett a 

Mátrában, vagy családi kerékpártúrára került sor, illetve együtt sétáltak a gyermekek a szülőkkel. 

Zárás eredményeként elkészült produktumok 

 illusztrációk készítése, rajz, gyurma, 

 gondolattérkép, 

 plakátok. 
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Közlekedés az iskolába - létszám 

gyalog kerékpárral gépjárművel bejáró tanuló



Az előzetes mérésben a tanulóknak rangsorolni kellett (6., és 8. évfolyam) a szabadidős tevékenységeket. 

A teszt a következő eredményt hozta, mely a táblázaton és a grafikonon látható. 

A téma kapcsán kedvező, hogy minden osztály esetében a mozgásos tevékenységek vannak az első 

helyen, sportolás, biciklizés, kirándulás. Így háttérbe szorul az olvasás, de a számítógép előtt töltött idő 

is. 

 6.a 6.b 8.a 8.b 

biciklizés 3,7 3,65 3 3,14 

kirándulás 2,97 3,23 3,5 3 

számítógépezés 2,14 1,58 2,8 1,82 

olvasás 2,38 2,54 2,3 3,19 

sportolás 3,95 4 3,6 3,86 
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