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Összefoglaló

A Kölyökatlétika mozgásanyaga futó-, ugró- és dobófeladatokat tartalmaz, 

így sokoldalú képzést biztosít a gyermekek számára, ami elengedhetetlen har

monikus fejlődésükhöz. A Kölyökatlétika csomagban levő színes eszközök 

segítségével olyan alapvető mozgásformákat sajátítanak el, mint a sprint, az 

állóképességi futás, az ugrás, a dobás, melyek gyakorlatilag bárhol kivitelez- 

hetőek (stadion, játszótér, tornaterem, de akár osztályteremben is). Dolgoza

tunkban azt vizsgáltuk, hogy a Kölyökatlétika ugrószámait milyen mértékben 

alkalmazzák a testnevelő tanárok a mindennapos testnevelés során.

Kulcsszavak: kölyökatlétika, KA ugrószámok, mindennapos testnevelés

Abstract

Kid athletics contains material movement tasks running, jumping and throw- 
ing, providing a versatile training for children, which is essential for the har- 

monious development. The color tools in kid athletics package using a basic 

form of motion acquire as a sprint, endurance running, jumping, throwing, 

which virtually anywhere feasible (stadium, playground, gym, or even class- 

room). In our study, we examined the extent to which kid athletics jumping 

numbers of physical education teachers in daily physical education.

Keywords: kid athletics, jumping KA numbers, daily physical education
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Bevezetés

Az atlétika versenyszámai a járásból, futásból, ugrásból és dobásból, azaz az 

ember természetes mozgásaiból alakultak ki. Az atlétikát a sportok királynő
jének is szokták nevezni, hiszen ez az egyik alapsportág, természetes moz

gásokra épül, mozgásanyaga a többi sportágban is fontos szerepet tölt be, a 
fizikai képességek fejlesztésének alapvető eszköze, harmonikusan fejleszti az 

egész szervezetet, eredményei, teljesítményei pontosan mérhetőek, és az egyik 

legelterjedtebb sportág a világon. Ezen kívül mindenki számára hozzáférhető 

és elsajátítható, szinte minden testalkatú és beállítottságú ember sikerélmény

hez juthat űzése során.

A kisgyerekekben állandóan jelen van a versenyszellem, az, hogy összemér

hessék tudásukat egymással. Erre a versengésre az atlétika az egyik legjobb 

sportág, hiszen több versenyszámot is magába foglal. Azonban a gyerekver

senyek gyakran a felnőtt versenyek kicsinyített változatai, ami a korai specia- 

lizációhoz vezethet, és ez megakadályozza a gyerekek harmonikus fejlődését. 

Ezért az IAAF 2005-ben egy olyan programot dolgozott ki a 6-12 éves gyer

mekek részére, mely segíti sokoldalú, harmonikus fejlődésüket, és emellett 

az atlétikát is vonzóvá teszi számukra. Így jött létre a Kölyökatlétika-modell, 

mely az atlétika gazdag mozgásanyagára épül, egyszerre sok gyermeket -  fiú- 

kat-lányokat együtt -  foglalkoztat, hiszen csapatok versenyeznek egymással. 

így nemcsak képességek fejlesztését teszi lehetővé, hanem a csapatmunka és a 

társak különbségeinek felismerésére és elfogadására is lehetőséget nyújt.

Kölyökatlétika Program megjelenése

Hazánkban 2012. szeptember 1-jén vezették be a mindennapos testnevelést. 

Ekkor azonban még csak az első, az ötödik és a kilencedik évfolyamon tették 

kötelezővé. Az oktatáspolitikai szemléletváltás a Testnevelés és sport művelt

ségi területre döntően kedvező hatást gyakorolt. Mindenekelőtt a kötelező 

mindennapos testnevelés bevezetésével (2011. évi CXC. törvény A nemzeti 

köznevelésről 27. §), amely a NAT 2012 külön szabályozásban (110/2012. 

[VI. 4.] Kormányrendelet) megjelenő feladatok egyike. Ez a rendelkezés első

sorban a tanulóifjúság egészsége és az egészséges életre nevelése szempontjából 

kiemelt jelentőségű, de a szakma számára is új távlatokat nyit. A mindenna

pos testnevelés bevezetése komoly lehetőség és egyben felelősség is a közokta

tásban dolgozó szakemberek számára. 2015. szeptember 1-jétől már minden 

általános és középiskolás tanulónak kötelező volt részt venni a mindennapi
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testnevelés órákon. Ennek bevezetésére azért volt szükség, mert egyre keve

sebb gyermek sportol vagy mozog rendszeresen. Ez a mozgásszegény életmód 

számos krónikus betegség kialakulásáért felelős. Úgy gondolták, hogy a min

dennapos testnevelés nagyban hozzájárulhat a gyermekek egészséges testi és 
lelki fejlődéséhez.

A Magyar Atlétikai Szövetség azt a célt tűzte ki, hogy a Kölyökatlétika (KA) 

kerüljön be a testnevelési órák tantervébe az általános iskolák alsó tagozatos 

osztályai részére. Ezt a célt sikerült megvalósítaniuk. A 2012/2013-as tanév

ben már választható tananyag volt az iskolai testnevelésórákon. 2012-től meg

kezdődtek a testnevelő tanárok és az alsó tagozaton tanítók kiképzése a Kölyö

katlétika Programmal kapcsolatban. A képzés három évében 3000 pedagógust 

készítettek fel a Kölyökatlétika oktatására. A KA. 2013/2014-es tanévben már 

kötelező tananyag lett az első osztályos gyermekek részére.

Hipotézis

H/1. Feltételeztük, hogy a képzésben részt vevő testnevelő tanárok és tanítók 

legalább hetente 1-szer oktatják a Kölyökatlétika mozgásanyagát (ezt a képzé

sük során aláírásukkal vállalták).

H/2. Feltételeztük, hogy a képzést elvégző testnevelő tanárok és tanítók alkal

mazzák a program minden ugrószámát a testnevelésórák során.

H/3. Feltételeztük, hogy az ugrókötél szerepel a testnevelésórákon a képesség

fejlesztés során.

H/4. Feltételeztük, hogy a képzésben részt vevő pedagógusok alkalmazzák a 

kapott eszközkészletet a testnevelési órák során.

Módszerek

A kérdőíveket azokkal a testnevelő tanárokkal és tanítókkal töltettük ki, akik 

részt vettek a kölyökatlétikai továbbképzésben. A 130 kiküldött kérdőívből 90 

db érkezett vissza. A válaszadók aránya 69% volt. A 90 kérdőív közül mind a 

90, tehát 100% értékelhető volt. A kérdőív többnyire eldöntendő kérdéseket 

tartalmazott, emellett volt néhány olyan kérdés is, melynél több válaszlehető

ség állt a kitöltők rendelkezésére. A felmérés központjában a Kölyökatlétika 

Program ugrószámai és ezeknek a versenyszámoknak a mindennapos testne

velésben való alkalmazhatósága álltak.
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Eredmények

Az első kérdésünkben arra kerestük a választ, hogy melyik (ugró-, futó-, 

dobó-) kölyökatlétikai feladatokat alkalmazzák a legtöbbet a mindennapos 

testnevelés során.

A megkérdezettek 22%-a az ugrófeladatokat, 44%-a a futófeladatokat, 

22%-a az ugró-futó feladatokat, 11%-a ugró-futó-dobó feladatokat használja 

legtöbbet a mindennapos testnevelésben (1. diagram). A válaszokból kiderül, 

hogy az összegzést is figyelembe véve a legnépszerűbbek a futást tartalmazó, a 

legkevésbé alkalmazott feladatok a dobást tartalmazó feladatok. Az ugrások a 

két atlétikai mozgásforma között helyezkednek el az iskolai testnevelésben a 

Kölyökatlétika versenyszámait illetően.

1. diagram. Kölyökatlétikai feladatok alkalmazása testnevelésórán

A kérdőív következő részében a Kölyökatlétika Program ugrószámaira és 

annak alkalmazására kérdeztünk rá.

Arra a kérdésre, hogy alkalmazzák-e a mindennapos testnevelésben a hely

ből távolugrást (békaugrást), ill. az ugrókötelezést, mindkét esetben 100%- 

os aránnyal válaszoltak igennel a testnevelő tanárok. E két ugrási forma igen 

népszerű a testnevelésórákon, hiszen kicsi a szerigény, gyorsan végrehajtható, 

ugyanakkor jó mérői a dinamikus láberőnek és az ugróképességnek (1. kép)
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1. ábra. Helyből távolugrás (békaugrás)

2. ábra. Ugrókötelezés

A hármasugrás feladat alkalmazása már megosztottságot mutatott a test

nevelő tanárok körében. Két végrehajtási formáját javasolja a KA leírása. Az 

első az előre kijelölt területen való, a második a rövid nekifutásból történő 

hármasugrás.

Az előre kijelölt területen történő hármasugrást a megkérdezett testne

velő tanárok 24%-a alkalmazza, de a többség (76%) nem (2. diagram). Ez a 

megoszlás azért nem meglepő, mert bár ez a végrehajtási forma nem teljesen 

egyezik meg a versenyeken alkalmazott formával, mégis a létrejövő erők m i

att esetenként túlzott erőhatásokat róhat az ízületekre. Noha azoknál a ta

nulóknál, akik alkatuknál fogva vékonyabbak, gyorserőszintjük jó, és magas 

súly-teljesítmény aránnyal rendelkeznek, élvezetes versenyszám lehet.

3. ábra. Az előre kijelölt területen történő hármasugrás végrehajtása



A kölyökatlétikai program ugrószámainak alkalmazhatósága a mindennapos testnevelésben 109

A rövid nekifutásból hármasugrást a következő képen írja le a Kölyökat- 

létika jegyzet: A hármasugrás és a távolugrás rövid nekifutásból megköveteli 

a nekifutás pontosságát, az ugrási technika elsajátítását, valamint az elugrás/ 

ráfutás mozdulatsor sikeres végrehajtását.

A megkérdezettekből mindössze 13% (12 fő) használja munkája során, a 

többség, 87% (78 fő) viszont nem alkalmazza ezt az ugrószámot a mindenna

pos testnevelésben.

4. ábra. Rövid nekifutásból hármasugrás

2. diagram. A KA különböző hármasugrásfajtái alkalmazásának aránya a testne

velők körében

A távolugrás meghatározott feltételekkel -  a precíziós távolugrást jelenti, 

ahol az elugrás helye és pontossága is számít -  feladatot a válaszadók 70%-a 

(63 fő) alkalmazza a mindennapos testnevelésben, míg 30%-a (27 fő) nem 

használja ezt a feladatot. (5. ábra)
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5. ábra. Távolugrás meghatározott feltételekkel való alkalmazása —

precíziós távolugrás

Arra a kérdésünkre, hogy alkalmazzák-e a mindennapos testnevelésben a 

távolságra törekvő rúdugrást (6. ábra), a válaszadók 31%-a igennel, a többség, 

69% nemmel válaszolt. Ez az eredmény várható volt. A Kölyökatlétika-fog- 

lalkozások során, annak ellenére, hogy ez az ugrási forma rendkívül élvezetes, 

bebizonyosodott, hogy viszonylag kevesen foglalkoztak a KA-szerek megér

kezése előtt rúdugrással. A versenyrúd nagyon drága, kevés iskola engedheti 

meg magának, és még kevesebb testnevelő oktatta eddig. Ilyen szemszögből 

azonban a 31%-os arány igen jónak mondható. A vállalkozóbb szellemű, eset

legesen atletikus háttérrel rendelkező testnevelő tanárok szívesen alkalmazzák 

a rúdugrást távolságra törekvéssel feladatot.

6. ábra. Rúdugrás távolságra törekvéssel
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3. diagram. A távolságra történő rúdugrás alkalmazásának aránya

A következő ugrószám a mélybeugrás vagy leugrás volt. A mélybeugrás

ról a következőket írja a KA-jegyzet javaslatként: a mélybeugrás célja, hogy 

a tanuló gyakorolja és megtanulja a sebesség elnyelésének módját leérkezés 

során, amelyet a guggoló technikával végrehajtott távolugrás során is alkal

mazni kell. Végrehajtását egy dobozról vagy más megemelt szerkezetről oldjuk 
meg, amely megfelel a gyermek képességeinek (kezdésnek 20 cm magasság) 

-  hajtassunk végre leugrásokat úgy, hogy páros lábra érkezzenek. A feladatle

írás mutatja, a KA-ban alkalmazott, hasonló elnevezéssel illetett mélybeugrás 

és a többségében felnőtt atléták által alkalmazott, igen komoly pliometrikus 

erőhátteret és dinamikus láberőszintet feltételező gyakorlatok nagymértékben 

eltérnek egymástól. Gondoljunk csak a jelentős különbségre az általános isko

lában alkalmazott zsámolyokra való fel- és leugrások és a magasugrók, távol

ugrók által alkalmazott többrészes szekrényekről való le- és onnan távolságra 

vagy magasságra való ugrások között.

7. ábra. A mélybeugrás szivacsról kirogózással
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A kérdőívben a testnevelő tanárok fele (50%) írta azt, hogy alkalmazza a 

mélybeugrást vagy leugrást, míg a másik fele (50%) egyáltalán nem alkalmaz

za. A megosztottság véleményünk szerint abban is gyökerezhet, hogy volt, 

aki a leugrás során természetszerűen a zsámolyokra történő le-fel szökdelésre 

gondolt az igen válaszával.

A 10. kérdésben arra voltunk kíváncsiak, hogy a testnevelők vagy tanítók 

alkalmazzák-e a Kölyökatlétika Program felkészülési modelljei közül az olda

lazó szökdelést. A válaszadók 92%-a (83 fő) alkalmazza, míg 8%-uk (7 fő) 

nem használja ezt a feladatot.

A 11. kérdésben azt kérdeztük meg, hogy hetente hányszor alkalmazzák a 

pedagógusok a Kölyökatlétika Programot. A válaszadók 88%-a (79 fő) hetente 

egyszer, míg 12%-uk (11 fő) heti kétszer tart Kölyökatlétikát a mindennapos 

testnevelés során. Volt olyan válaszlehetőség is, hogy egyáltalán nem oktatják, 

de ezt senki nem választotta.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy használják-e a mindennapos testnevelés

ben a Kölyökatlétika oktatásához kapott szereket. Ebben a kérdésben a meg

kérdezett tanárok teljesen egyetértettek. Mindenki alkalmazza az órákon a 

Kölyökatlétika oktatására kapott szereket. Továbbá azt is megkérdeztük, hogy 

a kapott szereket hol tárolják. A többségük (93%) a szertárban polcokon tá

rolja, míg a maradék 7% a kapott csomagban. (9. ábra)

A következő kérdésünk az volt, hogy milyen gyakran alkalmaznak egy tan

évben ugrófeladatokra épülő köredzéses formát a testnevelésórán. Amint azt 

a 4. diagram is mutatja, a tanárok nagy része, 80%-a havonta 1-szer, 6% ha

vonta 2-szer, 14%-uk viszont egyáltalán nem alkalmaz ilyen jellegű köredzéses 

formát.

4. diagram. Ugrófeladatokra épülő köredzés alkalmazása
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Utolsó kérdésünkben arra voltunk kíváncsiak, hogy tapasztalataik alapján 

melyik ugrófeladat(ok) a legkedveltebb(ek) a gyermekek körében. A megkér

dezettek 48%-a (43 fő) szerint az egyik legkedveltebb ugrófeladat a távolugrás, 

17%-a (15 fő) szerint a keresztszökdelés, míg 11-11%-uk (10-10 fő) szavazott 

a helyből távolugrásra és a koordinációs létrára. Igen kis számú, 6-6%-nyi 

(5-5 fő) szavazat érkezett a rúdugrásra és a hármasugrás meghatározott terüle

ten feladatra. (5. diagram)

M E L Y E K  A L E G K E D V E L T E B B  U G R Ó S Z Á M O K ?

■ Távolugrás

■ Keresztszökdelés

■ Rúdugrás

•: Koordinációs létra

■ Helyből távolugrás

■ Hármasugrás meghatározott területen

5. diagram. Legkedveltebb kölyökatlétikai ugrószámok a gyermekek szerint

Ezek a számok azt is mutatják, hogy rendkívül népszerűek a gyerekek köré

ben a Kölyökatlétika Program ugrószámai, így a testnevelők és tanítók szíve

sen alkalmazzák testnevelésóráikon ezeket a feladatokat.

Következtetés

Feltételezésünk szerint a megkérdezett és a képzésben részt vevő tanítók és 

testnevelő tanárok legalább hetente 1-szer oktatják a Kölyökatlétika Program 

valamelyik mozgásanyagát a mindennapos testnevelésben. A hipotézisünk be

igazolódott, mivel a megkérdezett tanítók és testnevelő tanárok mindegyike 

alkalmazza a Kölyökatlétika Program valamelyik részét.

Második feltételezésünk az volt, hogy a képzésben részt vevő testnevelő ta

nárok és tanítók kivétel nélkül alkalmazzák a program ugrószámait a testneve

lésórákon. A hipotézis szintén beigazolódott, hiszen a megkérdezettek mind

egyike ismerte és alkalmazta a Kölyökatlétika Program valamelyik ugrószámát 

a mindennapos testnevelés során. Az ugrószámokkal kapcsolatos ismeretekkel 

mindenki rendelkezik. A legmegosztóbb kérdés az utolsó volt, amely azt fir

11*

11% Ww Wm

6*

17*
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tatta, melyik a legkedveltebb ugrószám a gyermekek körében. A válaszadók 

48%-a a távolugrásra, 17% a keresztszökdelésre, 6-6% a rúdugrásra és a hár

masugrásra, míg 11-11% a koordinációs létrára és a rúdugrásra szavazott.

A harmadik hipotézisünk arra irányult, hogy alkalmazzák-e az ugrókötelet 
a mindennapos testnevelésórán. Ezt a válaszok igazolták, hiszen minden vá

laszadó alkalmazza ezt az eszközt.

Végül feltételeztük, hogy a megkérdezett pedagógusok a kapott eszközkész

letet használják a mindennapos testnevelés során. A megkérdezettek 100%-a 

(90 fő) alkalmazza a kölyökatlétikai eszközöket a mindennapos testnevelés 
során. 88%-uk heti 1-szer, míg 12%-uk heti 2-szer, ami azt jelenti, hogy lega

lább hetente 1-szer használják a kapott eszközkészletet a pedagógusok, hiszen 

a programban szereplő feladatokhoz szükséges az eszközök használata.

Összegzés

Jelen kutatás fő célja az volt, hogy felmérje, mennyire népszerű a Kölyökat- 

létika Program az iskolai testnevelésben, a képzésben részt vevő pedagógusok 
rendelkeznek-e megfelelő ismeretekkel a programmal kapcsolatban, és alkal

mazzák-e annak mozgásanyagát, ezen belül is milyen mértékben alkalmazzák 

az ugrófeladatokat a mindennapos testnevelés során.

A kérdőívre adott válaszok alapján azt tapasztaltuk, hogy hasznos dolognak 

tartják a pedagógusok a Kölyökatlétika Programot. Az oktatók szívesen alkal

mazzák a KA-t munkájuk során, hiszen gazdag mozgásanyagával színes és szó

rakoztató órákat tudnak tartani. Annak ellenére, hogy a feladatok játékosak, 
és a gyerekek csapatban dolgoznak, észrevétlenül is fejlődnek nemcsak a fizikai 

képességeik, hanem a szellemi és érzelmi tulajdonságaik is.

Bízunk benne, hogy a Kölyökatlétika Program ahhoz is hozzájárul, hogy 

a gyermekek ezen keresztül megszeretik az atlétikát, és minél többen sportá

guknak választják az atlétika valamelyik versenyszámát, és szép sikereket érnek 

majd el benne, talán éppen valamelyik ugrószámban.
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