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Foglalkozásterv 

A foglalkozás célja a Mozgásjelenségek témakörhöz kapcsolódóan tanultak összefoglalása, ismétlése. Az alkalmazás és a diszciplináris dimenzió 

feladatainak integrálása a tanultak felelevenítését, elmélyítését szolgálják. Emellett az egészségtudatos életmódhoz kapcsolódó feladatok az 

egészségnevelést is támogatják. 

 

Foglalkozás címe: Mozgásjelenségek 

Évfolyam: 4. évfolyam 

Műveltségterület: Ember és természet, Ember és társadalom 

Tantárgy: Környezetismeret 

A foglalkozás didaktikai célja: ismétlés, rendszerezés 

Fejlesztési cél(ok): a tanultak alkalmazásának segítése, szaktárgyi ismeretek mélyítése, egészséges életmódra nevelés 

Felhasznált források: 

Környezetismeret 4. Tankönyv. Budapest: Eszterházy Károly Egyetem & Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.  

Online elérhetőség: https://bit.ly/2Vfwf10 

Környezetismeret 4. Munkafüzet. Budapest: Eszterházy Károly Egyetem & Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.  

Online elérhetőség: https://bit.ly/2VrXIwk 

 

 

https://bit.ly/2Vfwf10
https://bit.ly/2VrXIwk
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Időkeret Foglalkozás menete 

Nevelési-oktatási stratégia 

Módszerek 
Tanulói 

munkaformák 
Eszközök 

4’ 

Ráhangolás 

 

Tanári kérdés: Milyen változásokat tudunk a 

testeken előidézni? Indokoljátok meg, hogy 

miért azt a megoldási lehetőséget 

választottátok! 

Munkáltatás, 

megbeszélés 
Frontális munka 

Projektor, tanári számítógép 

Az eDia tanári tesztek modul feladata:  

ta4e32_i_cs11_rej_175_nytb 

10’ 

A mozgás típusai – ismétlés 

• Sebesség szerint 

o Egyenletes 

o Gyorsuló 

o Lassuló 

• Változás szerint 

o Helyváltoztató 

o Helyzetváltoztató 

Magyarázat, 

szemléltetés 
Frontális munka 

Az 1. mellékletben található 

gondolattérkép kék és zöld színnel jelölt 

részeinek felrajzolása a táblára. A 

tanulók a füzetükbe másolják a 

gondolattérképet.  

6’ 

Sebességváltozás – gyakorlás 

Tanári utasítás: Oldjuk meg közösen a 

feladatokat! Mindegyik esetben indokoljátok 

meg a válaszotok! 

Munkáltatás, 

megbeszélés 
Frontális munka 

Projektor, tanári számítógép 

Az eDia tanári tesztek modul feladatai: 

td4e31_cs11_bj_069_bj_3 

td4e32_cs11_rej_074_rej 

10’ 

Mozgás, sebesség – gyakorlás 

Tanári utasítás: Dolgozzatok a padtársatokkal 

közösen! Mi a helyes megoldás? Indokoljátok is 

válaszotok! 

Munkáltatás, 

megbeszélés 
Páros munka 

Projektor, tanári számítógép 

Az eDia tanári tesztek modul feladatai: 

ta4e31_sz_cs01_vk_402_dbm 

td4e31_cs11_bj_064_bj_3 

5’ 

Az ember mozgása 

• Csontok 

• Izmok 

• Egészséges életmód 

Az állatok mozgása 

Magyarázat, 

szemléltetés 
Frontális munka 

Az 1. mellékletben található 

gondolattérkép rózsaszínnel és 

narancssárgával jelölt részének 

felrajzolása a táblára. A tanulók a 

füzetükben is kiegészítik a 

gondolattérképet. 
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10’ 

Az ember mozgása, egészséges életmód – 

gyakorlás 

Tanári utasítás: Oldjuk meg közösen a 

feladatokat!  

Tanári kérdés: Ti mit tesztek az egészséges 

életmódért?  

Munkáltatás, 

megbeszélés 
Frontális munka 

Projektor, tanári számítógép 

Az eDia tanári tesztek modul feladatai: 

td4b61_cs12_csa_084_dbm 

td4b63_cs12_he_085_dbm_3 

td4b64_cs12_csa_093_dbm 

ta4e41_sz_cs01_vk_214_dbm 

5’ 

Az állatok mozgása – gyakorlás 

Tanári kérdés: Mi a képen létható állat neve? 

Hogyan mozog? 

Munkáltatás Frontális munka 
Projektor, tanári számítógép 

3. mellékletben található diasor 
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1. melléklet: Táblakép 

Mozgás  

(összefoglalás) 
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k
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Változás szerint

• Helyváltoztató

• Helyzetváltoztató

Sebesség szerint

• Egyenletes

• Gyorsuló

• Lassuló
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2. melléklet: az eDia tanári tesztek modul felhasznált feladatainak képernyőképei 

ta4e32_i_cs11_rej_175_nytb feladata:td4e31_cs11_bj_069_bj_3 

  
td4e32_cs11_rej_074_rej td4b61_cs12_csa_084_dbm 

  
ta4e31_sz_cs01_vk_402_dbm td4e31_cs11_bj_064_bj_3 
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td4b63_cs12_he_085_dbm_3 td4b64_cs12_csa_093_dbm 

  
ta4e41_sz_cs01_vk_214_dbm  
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3. melléklet: Az állatok mozgásának átismétléséhez használt diasor 
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A képek forrásai: 

https://bit.ly/3lSS5DN 

https://bit.ly/31Ytplw 

https://bit.ly/35cagOT 

https://bit.ly/2QWvWGt 

https://bit.ly/3jLFbFO 

https://bit.ly/3i0xStm 
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