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A foglalkozásokon történő részvétel: 

- A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető 

mértéke a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a 

félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy 

 

Az értékelés módja, ütemezése: 

 

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 

A tantárgy jellege folyamatos felkészülést feltételez, így a hallgatók minden héten feladatot 

kapnak:  

A játékismeret, és a mozgásanyag ismeret érdemjeggyel való értékelése folyamatosan 

történik.  

Készületlen órai részvétel a tantárgy félévi érvénytelenségét vonja maga után.  

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

A félévi gyakorlati jegyet a heti érdemjegyek, valamint a zárthelyi dolgozat érdemjegyének 

számtani átlaga határozza meg. Amennyiben a zárthelyi dolgozat, vagy kettőnél több 

beszámoló elégtelen minősítésű, a félév elégtelen gyakorlati jeggyel zárul. Elégtelen 

gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges. 

 

 

 

Kötelező irodalom: 

1. Bucsy Gellértné Dr.: A testnevelés tervezése  Novum Kiadó 

 

2. Gaál Sándorné – Gyarmati Zoltánné: Az óvodai testnevelési foglalkozások előkészítő 

gyakorlatai (GIMNASZTIKA) 

 Szarvas, 1995. Brunszvik Teréz Óvónőképző Főiskola Programfüzete  

 

 

 



Ajánlott irodalom: 

 

1.  Esztergályos Jenő: 1000 JÁTÉK  

Zala Nyomda Rt, Zalaegerszeg 1997. 

2. MDSZ  - Testnevelés Módszertani Könyvek: 

Boronyai Z.  – Király T.  – Pappné G: Zs. – Csányi Tamás: Mozgásfejlesztés, 

ügyességfejlesztés 

Magyar Diáksport Szövetség, 2015.  

3. Falvay Károly: Ritmikus mozgás - énekes játék 

óvodásoknak,  kisiskolásoknak, OPI 1990. 

 

 
 

 

Nyíregyháza, 2019. szeptember 20. 

 

 

 Rajna Beatrix  

 óraadó 
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A foglalkozásokon történő részvétel: 

- A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető 

mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek 

túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy  

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

 

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

 

Kötelező irodalom:  

 

 

Ajánlott irodalom: 

 

Nyíregyháza, 2018. szeptember 21.  

 

 

 Rajna Beatrix                                                                                                        

 óraadó 

 

 

 


