
8. melléklet                                            Játékos sorverseny 

 

1. Hídépítés  

Eszköz: hulahoppkarikák 

Kiinduló helyzet: a csapatok egymás mellett helyezkednek el az induló vonal mögött 

egyes oszlopban. A karikák mellettük összegyűjtve. 

A feladat: Rajtjelre az első tanuló 1 db karikát az indító vonal elé helyez és belelép. A 

következő gyermek egy másik karikát előre ad, amelybe az első belelép, a második pedig 

az ő helyére. A további tanulók bevonásával ezt ismétlik mindaddig, amíg el nem érik a 

célvonalat. A karikát csak adogatni szabad, dobni nem! A célvonal elérésekor a tanulók 

kimehetnek a „partra”, de az utolsó gyermeknek fel kell szednie a híd elemeit is. 

A feladat vége: minden tanuló kijutott a partra és megszűnt a híd is! 

 

2. Ágyúgolyó-szállítás 

Eszköz: kosárlabda 

Kiinduló helyzet: oszlopalakzat, terpeszállás a kezdő tanuló az indulóvonal mögött 

magastartásban áll, kezében a labda. 

A feladat: törzshajlítással előre labdagurítás láb között hátra, majd az oszlop utolsó 

embere kézben labdahordással előre fut. a gyakorlatot folyamatosan ismétlik a célvonalig. 

Ha a labda elgurul, csak a gurító játékos mehet érte. Gurítást segíteni csak kézzel lehet. 

A feladat vége: a csapat célvonalon utolsóként átfutó tanulója a labdával előre fut és 

felveszi a kiinduló helyzetet.  

 

3. Állatvilág 

Kiinduló helyzet: oszlopalakzat 

A feladat: Utánzójárás a bójáig, majd futás a rajt-cél vonalig. A váltás kézérintéssel 

történik. Az állatok sorrendje: rákjárás, pókjárás, sánta róka, nyuszi ugrás békaszökdelés, 

medvejárás. 



A feladat vége: a csapat utolsó tagja átfut az indulóvonalon és az első ember magasba 

emeli a kezét. 

 

4. Templomtorony építés 

Eszközök: 12 bója 

Kiinduló helyzet: oszlopalakzat, minden tanuló fején 1-1 bója. Az oszlop mellett még 6 

bója. 

A feladat: futás a fordulóig (bója a fejen, kézérintés nélkül), a szer lerakása a forduló 

bójára és futás vissza. Új bóját kell a fejre tenni és a feladat még egyszer ismétlődik. 

Váltás kézérintéssel. Futás közben a bóját megfogni nem szabad. a forduló bóját meg kell 

kerülni! 

A feladat vége: a csapat utolsó tanulója másodszor is átfut az indulóvonalon és az első 

tanuló ezzel egyidőben magasba emeli a kezét. 

 

5. Éjszakai őrjárat 

Eszközök: kendő, hulahoppkarika, bója, kis labda, szivacs-gát 

Kiinduló helyzet: egy bekötött szemű gyermek az induló vonal mögött. A többiek a pálya 

mentén, egymás mellett helyezkednek el. 

A feladat: A bekötött szemű tanulónak a csomagot (kis labda) az akadálypályán kell 

elvinnie a pálya elején lévő bójáról a végén lévő bójára. Közben minden szigetre 

(karikába) be kell lépnie, minden dombot (gátat) át kell lépnie és a fákat, bokrokat 

(bójákat) kikerülnie. A társai a pálya mentén szavakkal segítenek ebben. 

A feladat vége: a bekötött szemű tanuló beér a célba 


