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III. Játékok folyosóra, lépcsőházba 
 
  A testnevelésórák szervezése akkor is megoldható, ha a tanterem valamilyen oknál 
fogva nem alkalmas az óra megtartására. Az iskola folyosói, lépcsőházai is számtalan 
lehetőséget biztosítanak foglalkozások szervezésére.  
  Igaz, hogy a tanárok fegyelmező munkájára nagyobb szükség van, mert a többi 
osztályban is tanítás folyik, és nem szerencsés a kollegákkal összetűzésbe kerülni. Ezért az 
órákat úgy kell alakítani, hogy lehetőleg minél csendesebben folyjanak. 
 A játékszerek alkalmazását is ez határozza meg, így labdát például ne használjunk 
ezeken az órákon. Mivel lehet mégis színesíteni a foglalkozásokat? Nyúljunk a 
hagyományosan meglevő „szerekhez”, olyanokhoz, mint a szalag, léggömb, szőnyeg, a 
kartonpapírok, textildarabok, rongylabdák stb. Ezek „csendes szerek”, amelyek változatosan 
felhasználhatók. 
  Az órák elején természetesen ilyen esetben is lehet futni, futóiskolát szervezni, 
gimnasztikai feladatokat végezni szerrel és szer nélkül. A lépcsők használata futás, szökdelés 
közben hatékonyan növeli az órák terhelését. Figyelni kell az egyirányú forgalom 
kialakítására, azaz a közlekedési irányok pontos betartására. 
  Tornaszőnyegek tornateremből történő kihozásával talajtorna-feladatokat is 
végeztethetünk, a talaj keménysége miatt azonban még fegyelmezettebb, figyelmesebb 
végrehajtással. 
  Ha közel van a tornaterem, padokon „gerendagyakorlatokat” is tervezhetünk, és ha a 
biztonságot tudjuk szavatolni, akár szekrényugrásra is alkalmassá tehetjük a folyosószakaszt. 
  Mennyi minden megoldható, és még a játékokról nem is beszéltünk! 
  A játékok kiválasztását a folyosó szélessége és többi mérete határozza meg. Ha 
keskeny a területünk, kevesebb a játéklehetőség, míg egy előtér jellegű területen sokkal több 
mindent megoldhat a tanító vagy tanár. 
 
Játékok 
 
1. Baglyocska  
Képzési feladat: reakciógyorsaság, egyensúlyérzék, figyelem fejlesztése, rendgyakorlat. 
  A tanulók közül kijelöljük a baglyot, a többiek a lepkék. Nappal a lepkék szabadon 
mozoghatnak, éjjel viszont a bagoly az úr, és a mozgó lepkéket elfogja. A tanár váltja a 
nappal és éjszaka hívó szavakat, és a gyermekeknek ennek megfelelően kell mozogni vagy 
mozdulatlanul állni.  
  Javaslat. Határozzuk meg a haladási módot. Több baglyot is kijelölhetünk a 
csoportban. 

 
2. Mindenki zászlajához (kapitányához)  
Képzési feladat: figyelem és reakciógyorsaság fejlesztése, rendgyakorlat. 
  A gyerekeket csoportokba osztjuk. Minden csoportnak van egy kapitánya. A tanulók 
szabadon szaladgálhatnak a területen, amikor a tanár elkiáltja magát, hogy mindenki a 
kapitányához. Ilyenkor leggyorsabban a hirtelen megálló kapitányhoz kell futni (sorba, 
oszlopba, körbe stb.). Amelyik csoport a leggyorsabb, az szerzi meg a pontot.  

 



  Javaslat. A játék alakítható úgy is, hogy a gyerekek ne a kapitány körül torlódjanak 
futás közben, illetve úgy, hogy a tanár azt is megmondja, a kapitány hol emelheti fel a 
zászlaját, például: Kapitány, a folyosó közepére! Meghatározhatjuk a haladási módot is. 
 
3. Tanító bácsi azt mondta! 
Képzési feladat: figyelem és reakciógyorsaság fejlesztése, rendgyakorlat. 
  A gyerekek sorban állnak, a tanár folyamatosan vezényszavakat mond: Jobbra át! 
Guggolásba le! Állásba fel! stb. A tanulóknak csak akkor szabad végrehajtaniuk a feladatot, 
ha előtte a tanár hozzáteszi, hogy tanító bácsi azt mondta, hogy… Aki hibázik, kiesik a 
játékból. 
  Javaslat. Ha már a gyerekek ismerik a játékot, a felhívó szöveget lehet változtatni, 
rövidíteni. 

 
4. Tolvajlépés  
Képzési feladat: mozgásérzékelés, gyorsaság, egyensúlyérzék fejlesztése. 
  A gyerekek felállnak a terem (folyosó) egyik oldalán, a hívó a másikon. A hívó hátat 
fordít a többieknek, és lassabban vagy gyorsan mondja: Tolvajlépés 1, 2, 3! – majd azonnal 
megfordul. A szöveg alatt a tanulók haladhatnak előre, de amikor a hívó nézi őket, 
mozdulatlanul kell állniuk. Aki megmozdul, azt visszaküldi a hívó a kiindulóhelyre. Aki 
először eléri a hívó vonalát, helyet cserél vele. 
  Javaslat. A mozgás büntetése lehet enyhébb is, például csak két lépést kell 
visszamenni.  
 
5. Füle-farka  
Képzési feladat: gyorsaság, mozgásérzékelés fejlesztése. 
  Az osztályt két csapatba kell osztani, a csapatok kézfogással egysoros vonalban állnak 
fel. A vonal egyik vége a füle, a másik a farka. A tanár hívja valamelyik véget. Az utolsó 
tanuló ekkor elindul, és magával húzva a többieket, a másik vég két utolsó tanulójának kaput 
tartó keze alatt átbújva visszaszalad a helyére. A kézfogást nem lehet elengedni. Az a csapat 
győz, amelyik hamarabb áll a helyén. 
  Javaslat. A csapatok létszáma feltétlenül azonos legyen. A játék befejezését a rendezett 
alakzatban állás jelenti. 
 
6. Árok-fogó  
Képzési feladat: reakciógyorsaság, figyelem, egyensúlyérzék, mozgásérzékelés fejlesztése. 
  A teremben, folyosón (krétával, szalaggal) kijelölünk egy 2-3 méter széles sávot. 
Ebben a sávban mozoghatnak a fogók. A többi gyerek az árok két oldalán helyezkedik el. 
Jelre megpróbálnak minél többször átjutni az árok másik oldalára. Ha valakit a fogó elkap, 
helyet cserél vele (esetleg kiáll a játékból).  
  Javaslat. Könnyítjük a fogó helyzetét, ha több fogót jelölünk ki a játék kezdetén. 
Feltétlenül értékeljük a sok átkelést, mert ezzel késztetjük több mozgásra a gyerekeket. 
 
7. Gyaloglóverseny  
Képzési feladat: mozgásgyorsaság, mozgáspontosság fejlesztése. 
  A gyerekek vonalban állnak fel, és időre vagy távolságra versenyeznek gyaloglással. 
Győztes, aki adott idő alatt nagyobb távolságra jutott, illetve aki a kijelölt távot a 
leggyorsabban teljesítette. 
  Javaslat. A táv kijelölésénél figyeljünk a fordulóra, a haladási irányt jelöljük meg, hogy 
az esetleges ütközéseket elkerüljük. Más haladási móddal is versenyezhetnek a tanulók. 
 



8. Gépkocsik  
Képzési feladat: mozgásérzékelés, reakciógyorsaság, egyensúlyérzékelés fejlesztése. 
  A gyerekek szabadon mozoghatnak a teremben (folyosón). A tanár kar- vagy 
hangjelzéssel irányítja a gépkocsikat úgy, hogy gyorsabb, lassabb haladásra vagy parkolásra 
utasítja őket. A karambolozó gépkocsik szerelésre szorulnak, tehát egy időre kiesnek a 
forgalomból. 
  Javaslat. Célszerű minél gyorsabban áttérni a karjelzésre, mert minden sportjátékban a 
gyerekeknek a társak mozgására figyelve kell saját mozgásukat megválasztani. 

 
9. Sétára  
Képzési feladat: reagálás és mozgásgyorsaság, figyelem, döntésgyorsaság fejlesztése. 
  A vezetőt kivéve mindenki egy körbe áll fel (a kör lehet például rajzolt vagy szalagból 
készített). A vezető sétál, és hívja a körben állókat, akik vonatoznak vele együtt. Ha elkiáltja 
magát, hogy esik az eső, mindenki házat keres. Akinek nem jut ház, az lesz a következő hívó.  
  Javaslat. Határozzuk meg a haladási módokat. Egyidejűleg több vezetőt is 
kijelölhetünk. 

 
10. Hány óra van farkas apó?  
Képzési feladat: gyorsaság, mozgásérzékelés fejlesztése. 
  Kijelöljük a farkast és a farkasodút. A libuskák szabadon sétálnak, és kérdezgetik: 
Hány óra van? A farkas mindig mond egy időt, de csak 12 órakor jön elő. Akit megfog egy 
kijelölt területen belül, az szintén farkas lesz. 
  Javaslat. Határozzuk meg a haladási módot. Több farkas is kijelölhető, akik más-más 
időpontban ébrednek fel. 
 
11. Helycsere  
Képzési feladat: reakciógyorsaság, mozgásgyorsaság, téri tájékozódó képesség fejlesztése. 
  Három-négy csapatot alakítunk az osztályból, melyek különböző táborokban 
(vonallal elkerített részen) helyezkednek el. A csapatok színeket viselnek. A tanár mond két 
színt, ekkor a hívott színek házat cserélnek. A házcsere különböző haladási módokkal 
történhet: járás, futás, szökdelések különböző formái. Győztes a gyorsabb csapat. 
  Javaslat. Mindig az utolsó tanuló beérkezését értékeljük. Hívjuk fel a figyelmet az 
ütközések elkerülésére. Egy csapat ne álljon több mint 6-7 főből. 

 
12. Fogójátékok szökdeléssel  
Képzési feladat: erőfejlesztés, téri tájékozódó képesség, mozgásérzékelés fejlesztése. 
  A folyosón a mozgások sebességét, gyorsaságát korlátozni kell, mert a talajviszonyok 
nem felelnek meg a tornatermek kialakításának. Ezért futás helyett különböző szökdelésekkel 
történő haladást engedélyezzünk a játékokban, például: páros lábon, terpesz-zár, egy lábon 
stb. Alkalmas fogójátékok például:  
  – Egyszerű fogó – kijelöljük a fogót, aki a meghatározott haladási móddal kergeti a 
többieket. Akit megérint, az lesz az új fogó. A fogót jelöljük szalaggal, vagy fogjon valamilyen 
tárgyat a kezében, amit továbbad, ha sikerült valakit elkapnia. Több fogóval is játszható a 
játék. 
  – Félperces fogó – kijelöljük a fogót, aki a meghatározott haladási módban kergeti a 
többieket. Akit elkap, az kiáll a játékból. 30 másodperc után megszámoljuk, hány embert 
sikerült elkapnia, majd új fogót jelölünk ki. 
  – Ház-fogók – az egyszerű fogójáték szabályai szerint játszunk, de aki veszélyben 
érzi magát, kereshet házat magának. A házban lévő tanulót nem lehet megfogni. Ház lehet: 
terpeszállás, karikába guggolás, két gyermek kezet fog stb. Segítsük a fogót azzal, hogy előre 
meghatározzuk, hogy hányszor, illetve meddig lehet valaki házban. 



  – Kecskézés – a ház-fogók közé sorolható népi játék. Házban van a menekülő, ha a 
pálya szélein kitett padok által leválasztott területre beugrik. Az aklokat jelölhetjük vonallal is. 
  – Jégkorong-fogó – az egyszerű fogó variációja, amikor csak csípővel lehet érinteni 
a menekülőt.  
  – Fészek-fogó – Kijelöljük a fogót és a menekülőt. A többiek párokban kézfogással 
állnak fel. A menekülő megszabadul, ha két gyermek által kialakított fészekbe bújik. Ilyenkor, 
akinek háttal áll a menekülő, az fut tovább. Sikeres fogásnál a fogó és az éppen menekülő 
szerepet cserél. 
  Javaslat. Az egyszerűbb játékokat kezdjük tanítani. A terhelést fokozhatjuk a haladási 
mód nehezítésével és a fogók számának növelésével. 

 
13. Ugróiskola  
Képzési feladat: erő, ügyesség fejlesztése. 
  A gyerekek kedvenc játékai közé tartoznak az ugróiskolák. A folyosón krétával 
könnyen felrajzolhatók az ugróiskola-pályák, illetve a lépcsőkön is adhatunk különböző 
feladatokat. 
  Javaslat. A lépcsőn végzett futó- és ugróiskolákat szívesen végzik a gyerekek, 
változatos feladatok adhatók. A haladási irányokat kössük meg. 

 
14. Célbadobó versenyek  
Képzési feladat: célzó készség, mozgásérzékelés, téri tájékozódó képesség fejlesztése. 
  A folyosón a hangos pattogás, illetve a törés veszélye miatt labdát nem szabad 
használni, viszont hagyományos rongylabdával, babzsákkal szervezhetünk célbadobó 
versenyeket. A célfelület lehet papírkosár, talajra letett karika stb. A verseny lehet egyéni, de 
szervezhetjük váltóverseny formájában is a játékot. Időre, találatra lehet játszani. 
  Javaslat. A gyerekek szívesen játszanak a hagyományos játékszerekkel. Jól lehet 
irányítani a labdát egy használt törülközővel, lepedővel is úgy, hogy két tanuló fogja a 
kifeszített vászondarabot. Célba találni, egymás között átadásokat végezni, sőt kidobóst is 
lehet játszani. 

 
15. Dobj és szökdelj!  
Képzési feladat: erő, ügyesség és célzókészség fejlesztése. 
  A gyerekek párokba rendeződnek. Az egyik tanuló papírgombócot (rongylabdát) hajít 
a lehető legmesszebbre. A társa a földre érés helyéről szökdel vissza a kiindulóhelyre. Ahány 
ugrással ért vissza, annyi pontot kap a dobó. Így, aki nagyot dob, illetve nagyot ugrik, annak 
van esélye a győzelemre. A legtöbb pontot gyűjtő tanulók a győztesek. A dobásmódot és a 
szökdelés módját is változtathatjuk. 
  Javaslat. Osztályban versenyt is lehet játszani, a párok győztesei továbbküzdenek 
egymás ellen. 

  
16. Szabadulás a labdától  
Képzési feladat: ügyesség, gyorsaság, téri tájékozódó képesség fejlesztése. 
  Két csapatot alakítunk az osztályból, amelyek két térfélen állnak fel. A játékot 4–8 
léggömbbel, rongylabdával játszhatjuk. Az a csapat kap pontot, amelyiknek a térfelén egy 
pillanatig nincs egy léggömb sem. 
  Javaslat. A két térfelet szalaggal, ugrókötéllel, krétarajzzal lehet elválasztani. A 
dobásmódot határozzuk meg. 

 
17. Futárváltó  
Képzési feladat: reakciógyorsaság, mozgásérzékelés, téri tájékozódó képesség és a célzás pontosságának a 

fejlesztése. 



  Két csapatot alakítunk. Az egyik csapat a folyosó két oldalán áll fel, a csapatnál 2–5 
rongylabda van. A másik lesz a futárcsapat, amelynek tagjai oda-vissza futnak egyesével a 
folyosón. A dobócsapat két oldalról, a pad (vonal) mögül próbálja kidobni a futót. A bent 
maradt labdáért a dobók mennek be, de célozni csak a pad mögül lehet. Minden hazaért 
játékos egy pontot kap. 
  A játék cserével folytatódik. 
  Javaslat. A futófolyosó hossza 15, szélessége legalább 5 méter legyen. A labdák számát 
csak fokozatosan növeljük, mert lehetetlen lesz az átfutás. A futó tanuló futhat oda-vissza, de 
szembenváltással is megoldható a feladat.  

 
 
 

18. Sor- és váltóversenyek  
Képzési feladat: ügyesség, gyorsaság, erő, egyensúlyérzék fejlesztése. 
  A folyosón és a lépcsők felhasználásával is lehet szervezni váltó- és sorversenyeket. A 
feladatok kialakításánál ügyeljünk arra, hogy a haladás ne legyen nagy sebességgel 
végrehajtható, illetve a szerek ne „hangoskodjanak”. Szökdelések, hordások, kerülések, 
gurítások, egyensúlyozó gyakorlatok szerepeljenek a feladatok között, szerként például pad, 
karika, babzsák, szalag, buzogány, medicinlabda használható.  
  Javaslat. Mivel a folyosó elég keskeny, így a csapatok száma korlátozott, ezért javasolt 
sorversenyek beiktatása, ahol mindenki egyszerre dolgozik, így csökkenthetjük az állási időt. 
 
19. Kötéltáncos  
Képzési feladat: egyensúlyozó képesség fejlesztése. 

  Folyosón lefektetünk két kötelet egymástól 10 cm távolságra. A gyerekeknek végig 
kell menni a kötelek között úgy, hogy a lábukkal ne érintsék azokat. A hibázó a sor végére áll, 
és újra próbálkozik. Aki átjutott, egy pontot kap. Lehet a járást a kötélen is végeztetni. 
  Javaslat. Több részből kialakított pályánál a gyerekek versenyezhetnek, ki ér el előbb 
adott számú pontot. Egy rész hibátlan teljesítése jelent egy pontot. A hibázó tanuló a résztáv 
elejére megy vissza, és ott áll be a sor végére. 
 
20. Filmszakadás  
Képzési feladat: egyensúlyozó képesség, kreativitás fejlesztése. 
  Az osztály minden tagja elkezd egy mozgássort. Egy idő után a tanár elkiáltja magát, 
hogy filmszakadás történt. Ilyenkor mindenki az akkori mozgásának megfelelő pózba 
merevedik. Aki megmozdul, hibapontot kap. A vetítés folytatódik, és újra lehet mozogni. 
  Javaslat. A mozgássor témáját meg lehet jelölni. Végezhető egyesével, párban, 
kiscsoportban a feladat. 
 
21. Hidas játék, rókacsapda  
Képzési feladat: egyensúlyérzék, figyelem, gyorsaság fejlesztése. 
  Két játékos karemeléssel hidat tart, míg a többiek sorban átmennek, szökdelnek, 
guggolásba járnak a híd alatt. A csapdatartók (a játék szövegére) néha lezárják a hidat, és a 
bent rekedt játékos választhat, hogy melyik hídpillér mögé csatlakozik. Győztes az utoljára 
maradt játékos.  
  Javaslat. Ezzel a játékkal két csapatot is alakíthatunk a következő játékhoz. 
 
22. Gyűjtögető  
Képzési feladat: egyensúlyozó képesség fejlesztése. 
  Minden gyerek egy zsámolyon áll. A zsámolyok körül azonos számú kis tárgyat 
(papírlap, vadgesztenye, kréta, rongy, szalag stb.) szórunk szét. Jelre kezdve, anélkül hogy a 



zsámolyról a tanuló leesne, elkezdi összeszedni és a zsámolyra helyezni a tárgyakat. A 
gyűjtögetés módját meghatározhatjuk, például: csak lábbal, csak egyik kézzel, két kézzel stb. 
Az győz, aki leghamarabb szedi össze a „leesett” tárgyakat a talaj érintése nélkül. 
  Javaslat. Kis létszámú csoport foglalkoztatására alkalmas a játék. Óra végén a szerek 
elpakolására is javasolt. 
 
23. Küzdő feladatok  
Képzési feladat: erő, ügyesség, izomérzékelés, egyensúlyozó képesség fejlesztése. 
  A folyosó is alkalmas arra, hogy egyszerűbb küzdőfeladatokat végeztessünk a 
gyermekekkel. A játékokat úgy kell irányítani, szervezni, hogy a balesetveszélyt 
mindenképpen elkerüljük.   
  Javasolt feladatok párokban: 
  – Kakasviadal – szökdelés egy lábon; válltolással, tenyérbeütéssel lábletételre kell 
kényszeríteni a társat. 
  – Mozdítsd ki a társadat a helyéről – párokban egymással szemben állnak a 
tanulók; keresztezett kézfogás, egykezes kézfogás, tenyértámasztás vagy válltámasztás mellett 
megpróbálják a társukat egyensúlyi helyzetéből kimozdítani. 
  – Húzd át a vonalon – kézfogással állnak fel a tanulók, és igyekeznek a párjukat a 
saját térfelükre áthúzni. 
  – Told át a vonalon – háttámasztással állnak fel a gyerekek, és igyekeznek átjutni a 
középvonalon. 
  – Lábvívás – a gyerekek igyekeznek előrehajolva a társuk bokáját (lábszárát) 
megütni, miközben gyors mozgással nekik is védeni kell a saját bokájukat (lábszárukat). 
  – Kapd el a lepkét – mellső középtartásban van az egyik tanuló karja, a másik 
fentről le és vissza áthúzza a kezét a társa karjai között, akinek az a feladata, hogy kezei gyors 
zárásával a társ kezét elfogja. Siker esetén szerepet cserélnek. 
  – Szerezd meg a szalagot – a tanulók hátul a nadrágjukba dugnak egy-egy szalagot 
úgy, hogy annak vége legalább 40 cm-t kilógjon. A nadrágba farokként betűzött szalagot kell 
a társnak megszereznie. 
  Javaslat. Két-három kis játék minden órán tervezhető. Figyelni kell az azonos 
testsúlyú tanulók párosítására. Ne engedjük a durvaságot, követeljük meg a szabályok 
betartását! 
 
24. Házatlan mókus  
Képzési feladat: gyorsaság, téri tájékozódó képesség, egyensúlyérzék fejlesztése. 
  A gyerekek karikába (kötéllel kialakított körbe, szalag fölé terpeszállásban) állnak. 
Egy-két tanulónak nincs háza. A házatlanok közül valaki elkiáltja magát, hogy mókusok ki a 
házból! Erre minden mókusnak új házat kell keresnie, természetesen a házatlanok is 
versengenek. A kimaradt tanuló(k) lesz(nek) a hívó(k).  
  Javaslat. A haladási módot lehet változtatni (szökdelések, futások, járások különböző 
fajtái). Nehezebb a játék, ha kétszer ugyanazt a házat nem lehet elfoglalni. 
 
25. Vigyázz a labdára!  
Képzési feladat: ügyesség, gyorsaság, labdaérzék fejlesztése. 
  A gyerekek körben állnak fel nagy terpeszállásban úgy, hogy a lábfejük összeérjen. 
Egy könnyű labdát, esetleg kis medicinlabdát gurítgatnak a körön belül azzal a céllal, hogy 
valaki lába alatt a labda kiguruljon. A gyerekek kézzel védhetik a kapujukat. Akinek a labda 
átgurult a lába alatt, az kiesik a játékból. 
  Javaslat. A játék elején ellenőrizzük a kapuk nagyságát. A labdát csak gurítani lehet. 
Nehezebb a játékosok kiejtése, ha a szomszédos tanulót nem lehet támadni. 6–8 gyermek 
alkosson kezdetben egy kört. 



 
26. Feladatok kartonlapok felhasználásával  
Képzési feladat: ügyesség, egyensúlyérzék, kreativitás, izomérzékelés, téri tájékozódó képesség fejlesztése. 
  Nagyon változatos, játékos feladatokat adhatunk a gyerekeknek kartonlapok 
felhasználásával. A kartonlapokat kb. A4-es nagyságúra készítsük. Minden gyerek két lapot 
kapjon. A feladatok kialakítása alkalmas egyéni, páros és csapatversenyek vagy fogójátékok 
szervezésére is. Egy ABC-nyi feladatsort mutatunk be, természetesen más feladatok is 
kitalálhatóak ezzel az egyszerű „sportszerrel”.  A feladatokat rajzok és szöveg segítségével 
ismertetjük.  

a) Csúszás előre a papírlapokon. 
b) Csúszás előre a papírlapokon párosával. 
c) Csúszás hátrafelé a papírlapokon. 
d) Csúszás oldalra a papírlapokon. 
e) Egyik láb a lapon, a másik lap a kézben, rollerezés előre, hátra. 
f) Két láb egy lapon, állásban haladás előre. 
g) Két láb egy lapon, fekvőtámasz helyzetben haladás előre. 
h) Két kéz egy lapon, fekvőtámasz helyzetben haladás előre. 
i) Két kéz egy lapon, két láb a másikon, csúszás előre. 
j) Két kéz egy lapon, két láb a másikon, csúszás hátrafelé. 
k) Hátsó fekvőtámaszból indulva a fenti gyakorlat. 
l) Ülés egy papírlapon, haladás előre kéz segítség nélkül. 
m) Egyik gyerek áll egy papírlapon, a másik hóna alatt fogja, és tolja, húzza előre, illetve 

hátra. 
n) Egyensúlyozó járás, futás, karton a fejen. 
o) Kartonlap a térd közé szorítva, futás előre, hátra. 
p) Kartonlap a térd közé szorítva, szökdelés előre, hátra. 
q) Kartonlap a térd közé szorítva, nyusziugrás. 
r) Célbadobás karton lappal (mint a freezbee karikával). 
s) Kapd el a lapot! – az egyik gyerek mellső középtartásban lévő kezei között kell a 

lapot leejteni, és azt elkapni. 
t) Egy ugrókötél segítségével szánkózás, a guggolásban húzott tanuló áll a kartonlapon. 
u) A kartonlapok szétszórva egy kis helyen, futás közben a tanár megmondja, milyen 

testrésszel kell a lapokat érinteni (bal kéz, jobb láb), és ezt a tanulóknak végre kell 
hajtani. Aki nem talál üres vagy elérhető lapot, az kiesik a játékból. 

v) Kevesebb kartonlap szétszórva, mint ahány tanuló, házfoglaló, házatlan mókus stb. 
játék. 

w) A kartonlapok szétszórva a folyosón, a feladat: csapatokban váltóversenyszerűen a 
kartonlapok összegyűjtése. Egyszerre mindig csak egy lap mozdítható el. 

  Javaslat. Adjunk lehetőséget a gyerekeknek új feladatok kigondolására. A feladatokat 
először csak tanítsuk meg, majd lehet versenyeket rendezni. A versenytáv 8-10 méternél ne 
legyen hosszabb. 
 
27. Feladatok kisebb méretű színes korongokkal, kartonlapokkal  
Képzési feladat: ügyesség, egyensúlyérzék, izomérzékelés, téri tájékozódó képesség fejlesztése. 

Lábboltozat-javító játék 
  Használt, keményebb papírlapokból is készíthetünk egyszerű játékszereket. Egy 
osztály foglalkoztatásához legalább 50 db. 2-4 színű lapot használjunk. Kiválóan megfelelnek 
a söralátétek is a játékok megszervezéséhez. A feladatokat szöveg és ábra segítségével 
mutatjuk be. A feladatok továbbfejleszthetők. 



a) A folyosó két szélén lerakjuk a korongokat, mindenki egyszerre csak egyet fogva 
befut a kijelölt játékterületre, és a korongot ott leteszi, így a korongok hamar 
szétrakásra kerülnek. 

b) Járás egymás után a korongokon úgy, hogy csak előre megadott színűre lehet lépni. 
c) Két csoportban egymással szemben indulva járás a korongokon meghatározott 

színekre lépve, a játékosok nem ütközhetnek. 
d) Szökdelés a meghatározott színű korongokon terpeszállásban, haladás a túloldalra. 
e) Szökdelés a meghatározott színű korongokon, minden szökkenéskor félfordulatot 

kell végezni. 
f) A két csapatnak szemben indulva át kell jutnia a túloldalra úgy, hogy csak 

meghatározott színű korongokra léphetnek. Ki a gyorsabb? 
g) Párokban összekapaszkodva kell átjutni a túloldalra úgy, hogy a középen lévő lábak 

egynek számítanak. 
h) Négykézláb járás az adott színű korongokon. 
i) Koronggyűjtés csapatokban csak lábbal érintve, egyszerre csak egy korong 

érinthető. 
j) Korongokkal célbadobás – a feladat: közelebb dobni a kirakott jelhez. 

  Javaslat. Kisebb létszámú csoport foglalkoztatására alkalmasak a feladatok. Mezítláb 
végezve a lábboltozat erősítését is segítjük. 
 
 
IV. Havas, jeges játékok 
 
  A testnevelésórák megtartása a téli időkben sem okozhat gondot. A gyerekek, ha 
lehetőséget kapnak a szabadban történő mozgásra, kreatívan játékba kezdenek. A tanár 
feladata, hogy olyan játékokat javasoljon, amelyekbe mindenki bekapcsolódik. Ezeken az 
órákon természetesen a gyerekek utcai ruhában vesznek részt, ezért figyeljünk, hogy nagyon 
ne izzadjanak meg, hogy visszatérve a fűtött terembe elkerüljük a megfázást. 
  Ebben a fejezetben azokat a játékokat ismertetjük, amelyek szabadban, a természetes 
csapadék felhasználásával és segítségével végezhetők. 
  A havas játékok többsége a labdás játékok átalakított formája, ahol a labdát 
hógolyóval helyettesíthetjük. A jeges játékok egy része – korcsolya hiányában – csúszkálással 
is játszható. 
 
Játékok 
 
28. Bombázó 
Képzési feladat: célzáspontosság fejlesztése. 
  A játékosok két csapatba rendeződnek, és a hóba szúrt bottól egyenlő távolságra 
állnak fel. Mindkét csapat meghatározott ideig (1-2 perc) hógolyókat készíthet. Jelre a 
középen elhelyezett botra kell célozni a hógolyókkal (természetesen a hógolyógyártás 
folyamatosan folytatódik). Az a csapat nyeri a versenyt, amelyik előbb tudja kidönteni a 
botját. 
  Javaslat. A dobás távolságát fokozatosan növeljük. A botot helyettesíthetjük 
könnyebben eldőlő célfelülettel. 
 
29. Célbadobó versenyek hógolyóval   
Képzési feladat: célzáspontosság fejlesztése. 
  A játékosok előtt kijelölünk egy célpontot, melyre folyamatosan lehet célozni a 
hógolyókkal. Aki először eltalálja a célt, az nyeri a versenyt. 



  A játékot csapatverseny formájában is játszhatjuk, ekkor a csapat találatait számoljuk. 
Ebben az esetben vagy időre játszunk, vagy mindenki meghatározott számú dobást végezhet. 
  Javaslat. A célfelület nagyságát és távolságát fokozatosan változtassuk.  
 
30. Csapat kidobós  
Képzési feladat: célzáspontosság, reakciógyorsaság, mozdulatgyorsaság fejlesztése. 
  A csapatok a kijelölt területen játszanak. Mindenki folyamatosan készítheti a 
hógolyókat és célozhatja az ellenfél bármelyik játékosát. Akit eltalálnak, kiesik a játékból. A 
játékosok védekezését a terepviszonyok segíthetik. Az a csapat győz, amelyiknek a végén 
marad „életben” embere. 
  Javaslat. Kiesés nélküli formában a találatokat számoljuk.  
 
31. Hószobrászat  
Képzési feladat: esztétikai érzék, kreativitás fejlesztése. 
  A csapatok egy előre megbeszélt szobrot igyekeznek hóból megmintázni. A téma 
megválasztása a játékosok leleményességén múlik. A kijelölt zsűri pontozhatja a szobrokat. 
 
32. Tell Vilmos  
Képzési feladat: célzáspontosság fejlesztése, bátorságpróba. 
  A csoportok kijelölik maguk közül azt a játékost, aki vállalkozik arra, hogy a fején 
tartja az „almát”. A csoport többi tagja igyekszik adott távolságról eltalálni és leverni az 
„almát” a társ fejéről. Az a csoport győz, amelyiknek ez leghamarabb sikerül. A célzott 
játékos háttal áll a többieknek, hogy ne az arcát találják el. Cseréljük a tartójátékost, hogy 
mindenki kerüljön ebbe a szerepkörbe is. 
  Javaslat. A távolságot úgy határozzuk meg, hogy a gyerekek nagy eséllyel eltalálják a 
célfelületet. Kis csoportban 5-6 fős váltóversenyt is rendezhetünk. A játéknak akkor lesz 
vége, amikor az utolsó tanuló fejéről is ledobták az „almát”.  
 
33. Nyomkereső  
Képzési feladat: mozgáspontosság és figyelem fejlesztése. 
  Egy kijelölt játékos elindul a friss hóban. A cipő nyomát és a letett jelzéseket kell a 
később induló csoportnak követni, ezek nyomán igyekeznek a csoport tagjai elbújt társukat 
megtalálni. Játszható párokban is. Ilyenkor mindenki csak a saját párját keresi, de a sok 
lábnyom miatt ez nehezebb feladatot jelent. A bújó a lábnyomát 8-10 lépésenként az előre 
megbeszélt módon jelölje meg. 
 
34. Vigyázz a társadra!  
Képzési feladat: célzáspontosság fejlesztés, bátorságpróba. 
  A gyerekek párokba szerveződnek. A pár egyik tagja egy fa (fal) elé áll. A társa 
meghatározott távolságról hógolyókkal célozza a fa törzsét (a fal kijelölt területét) úgy, hogy a 
társát ne találja el. Számolja a találatokat. Hiba esetén (ha a társát találja el) szerepet cserélnek. 
Az lesz a győztes, aki meghatározott számú csere alatt a legtöbb pontot gyűjtötte.  
  Javaslat. A célfelületet fokozatosan csökkenteni lehet. A célfelület előtt álló tanuló 
nem mozdulhat el a helyéről, háttal is megengedett a felállás. 
 
35. Védd a vödrödet!  
Képzési feladat: célzáspontosság fejlesztése. 
  A játékosok nagy körben helyezkednek el, mindenki leteszi maga elé a vödrét.  
Hógolyók készítése után, jelre indulva, bárki vödrét meg lehet célozni. Az a feladat, hogy a 
többi játékos vödre gyorsan megteljen hóval. A körben egymás mellett állók egymás vödreit 



nem célozhatják. A vödörbe került havat nem lehet kivenni. Akinek tele van a vödre hóval, 
kiesik a játékból. 
  Javaslat. A játékot két csapatban is játszhatjuk, amikor mindenki a másik csapat 
vödrére céloz. Egyéni (páros) versenynél kicsi vödröt használjunk. 
 
36. Seprűkorong  
Képzési feladat: csapatjáték, téri tájékozódó képesség fejlesztése. 
  A játékosok a jégkorongozás egyszerű szabályai szerint játszanak a jégen. A korongot 
a botokkal terelik. Cél az ellenfél kapujába juttatni a labdát.  
A botot két kézzel tartva mindig a földön kell vezetni, így a játék nem balesetveszélyes. A 
játék korcsolya nélkül, normál cipőben játszható. 
  Javaslat. Tornabottal helyettesíthető a seprű. Nagy létszámú osztálynál ketten fogjanak 
egy botot, ilyenkor az egykezes fogás megengedett. 
 
37. Húzzad-vonjad!  
Képzési feladat: ügyesség, egyensúlyérzék, gyorsaságfejlesztés. 
  Párokban vagy hármasával rendeződnek a tanulók. Kis csoportok versenyeznek 
egymással a kijelölt akadálypályán úgy, hogy két csapattag guggolásban húzza a harmadik 
társát a jégen.  
  Javaslat. Párokban és váltóverseny formájában is játszható. A társ húzása mellett a 
játékost tolással is lehet vezetni. Cipőben végezhető a feladat. 
 
38. Jégakadály pálya  
Képzési feladat: ügyesség, egyensúlyozó-képesség, gyorsaság, téri tájékozódó képesség fejlesztése 
  A gyerekek tetszőleges létszámú csapatokba rendeződnek. A csapatok előtt azonos 
pályát jelölünk ki. A játékosok egymás után indulva váltóverseny formában teljesítik a pályát. 
Feladat lehet például csúszás a jégen, kerülés, korongterelés stb. Győztes az elsőnek célba ért 
csapat lesz. A játék szintén cipős-jeges változat. 
  Javaslat. A csapatok létszáma 5-6 tanuló legyen. Csapaton belül páros feladat is 
kitalálható. 
 
39. Keresd a társad!   
Képzési feladat: téri tájékozódó képesség, ügyesség, gyorsaság fejlesztése. 
  A gyerekeket párokba osztjuk. Páronként meghatározzuk a fogó és menekülő 
tanulót. Sípszóra először a menekülők elindulnak, majd kis idő múlva a fogók. Mindenki a 
saját párjával játszik. Ha a fogónak sikerül a társát utolérni, szerepet cserélnek.  
  Javaslat. Fokozottan hívjuk fel a figyelmet az ütközések elkerülésére. 
 
(A befejező részt a tavaszi számban közöljük.) 


