MOZDUL A CSALÁD –
SPORTVETÉLKEDŐ 2. RÉSZ

Évek óta megrendezésre kerül iskolánkban, alsó tagozatosok számára
a „Mozdul a család” sportvetélkedő. Az osztályokat 4 szülő és 4 gyermek képviseli, de többen is jöhetnek, akár cserejátékosnak is.
A „Mozdul a család” lényege egyrészről a mozgás és a különböző tornagyakorlatok játékos végrehajtása, az adott témához kötődő logikai
feladatok megoldása, másrészről a csapatépítő szellem erősítése.
10. próba: DIÓTÖRŐ JÁTÉK
„Most megismerhetitek azt a játékot, amelyet Mátyás király korában nagyon szerettek a gyerekek játszani.”
Feladat: A csövön keresztül begurít a gyermek egy diót.
A felnőttnek a kigurulás pillanatában rá kell ütnie a dióra. Ha eltalálja, szerzett egy pontot. Mindenki 2-szer próbálkozhat. Minden diótörés 1 pontot ér. Minden gyerek
2 diót gurít, minden felnőtt 2 pontot szerezhet. Nem
könnyű! Nagyon kell figyelni!
Kellékek: 120 db dió, nagy kosár, seprű, lapát, műanyag
cső, zsámoly, ugrószekrény, kalapács
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12. próba: AZ ÍRNOK ASZTALA
„Borcsa, a cserfes cselédlány takarít a palotában. Elfelejtette, hogy az írnok nem szereti, ha a dolgaihoz hozzányúlnak. Segítsetek neki visszarendezni az asztalt úgy, hogy az
írnok semmit ne vegyen észre a ténykedésből!”
Feladat: Nézzétek meg jól a fényképeket, mert majd így
kell elrendeznetek a tárgyakat!
Sózsák cipeléssel (a szülő a hátán viszi a gyermekét) kell
odavinni a tárgyakat az asztalhoz, és vissza is ugyanígy
kell jönni. 4-szer kell fordulni! Szükség esetén a legvégén
közösen oda lehet menni, megigazítani a tárgyakat.
Pontozás a mért idő alapján, + annyi pont, ahány tárgy
jól lett elhelyezve.
Kellékek: kisasztal, fénykép, terítő, gyertyatartó, kép, doboz, könyv
13. próba: GOLYÓTERELŐ
„A királyi várudvarban nagyon népszerű játék volt a golyózás.”
Feladat: Kis várfalakat építettünk nektek. Tereljétek a golyókat egyik várból a másikba! Ne maradjon ki egy sem!
Ha végigtereled a seprűvel, szaladj vissza, és indulhat a
következő játékos! Akkor teljesítettétek a próbát, ha mind
a nyolcan golyóztatok. Időre megy!
Kellékek: 8 db teniszlabda, 4 db várfal, seprű

11. próba: A BOLOND PRÓBÁJA
„Mátyás király versenyt rendez a bolondjai között, melybe ti is beszállhattok. A próba neve: borsószem-hajigálás
kulcslyukon keresztül.”
Feladat: Mindenki 3-szor próbálkozhat. Sárgaborsót
(pingponglabdát) kell a kulcslyukon keresztüldobni. Anynyi pont jár, ahány átment a lyukon.
Kellékek: 6 db sárga pingponglabda, kartonból kivágott
kulcslyuk.
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A 13 próba teljesítése után a csapatok leadják a PRÓBÁK
KÖNYVÉT az eredményjelző táblánál.

Közben fotózkodás az udvari bolonddal.

Címerkészítés
Eredményhirdetésig minden csapat elkészíti a „Mozdul a
család” sportdélelőtt címerét, ami Mátyás királyhoz kapcsolódik.
Kellékek: osztályonként temperák, festékek, vastag ecsetek, szivacs, vizesedény, viaszosvászon, 15 db címer kivágva műszaki kartonból
Csak akkor kezdik a tervezést, ha minden csapat beérkezik. Rendelkezésre álló idő: 15 perc.

Kellékek: fényképezőgép, háttér az udvari bolonddal

Eredményhirdetés
– Az osztályok felsorakozása
– Kisdobos (Közhírré tétetik!)
– Igazságos Mátyás kiosztja az ajándékokat
– Mindenki kap almát, csokit és innivalót
– A helyezettek oklevelet és ajándékot kapnak
Elköszönés, zárás

Kedves Kollégák!

FELHÍVÁS

Köszörűs Tiborné kolléganő felhívásunkra küldte el a
Mozdul a család – játékos sportvetélkedő leírását, melyet örömmel tettünk közzé lapunk hasábjain, mivel a
jó gyakorlatok megosztása az Olvasókkal az egyik fő
célkitűzésünk. Iskolájukban évről évre megrendezik
ezt az eseményt, mindig nagy sikert aratva a szülők
és gyermekek körében. Abban, hogy minél több kolléga jó gyakorlata, ötlete közkinccsé váljon, az Önök
segítségére is számítunk. Ha küldenek jó gyakorlatról
leírást, felhívják figyelmünket riportra érdemes tanítványukra, munkatársukra, vagy küldenek nekünk
egy fényképet és rövid beszámolót remek iskolai
programjukról, a terjedelem függvényében megjelentetjük azokat.
Emellett várjuk jól sikerült tanítási órák tervezetét, emlékezetes műsorokról készült összeállításokat, egyedi projektekről készült részletes beszámolót. Hiszen, ahogy szoktuk mondani, a TT Önökért, Önökről, de leginkább
mindannyiunk által a Gyermekekért íródik. Ezt tartjuk szem előtt a következő lapszámok készítése során, és ehhez
kérjük az Önök segítségét is! E-mail címünk: tt@apaczai.hu
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