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TESTNEVELÉS ÉS SPORT 

• Felhasznált tanterv: dr. Arday László, dr. Farmosi István: A testnevelés és 

sport a kerettantervben 

• Heti óraszám: minden évfolyamon 5 óra 

• A kerettantervi tananyagon túl fennmaradó 10%-ot gyakorlásra, állóképesség 

fejlesztésére, sportjátékra fordítjuk 

5-6. évfolyam 

Témakörök 

1. Rendgyakorlatok 

2. Gimnasztika 

3. Atlétika 

4. Torna 

5. Labdás gyakorlatok 

6. Játékok, versenyek 

7. Önvédelem 

8. Téli foglalkozás 

9. Szabadon felhasználható órák 

 

A választható órák keretéből heti 1 óra plusz gyakorlási lehetőséget biztosít 

A nemzetiségi osztály témaköreinek óraszáma megegyezik a normál osztály óraszámával. 

A tantárgy tanításának célja és feladata 

1. Az egészséges testi fejlődés 

• életkoruknak megfelelően fejlődjön keringési, mozgató- és légzési rendszerük; rendszeresen végezzenek 

mozgástevékenységet 

• aktív és egyre tudatosabb testmozgással előzzék meg a testtartási rendellenességek kialakulását 

• alkalmazás szintjén ismerjék a mozgástevékenységnek és a sportnak az egészséges életmódban betöltött 

szerepét; rendszeresen végezzenek testedzést 

2. A mozgásműveltség fejlesztése 

• tudjanak gyorsan, illetve kitartóan futni, iramukat a távhoz és a terephez igazítani, futás közben akadályo-

kat leküzdeni; sajátítsák el a különféle ugrások, dobások (hajtás, lökés, vetés) végrehajtásának alaptechni-

káját 

• sajátítsanak el egyszerű tornajellegű támasz- és függéshelyzeteket, legyenek képesek hely- és helyzetvál-

toztatásokra támaszban és függésben; a tornában tanult elemekből legyenek képesek összefüggő gyakor-

latokat végrehajtani 

• tudjanak elfogadható szinten játszani két sportjátékot, ismerjék azok alapvető szabályait; elemi szintű 

játékkészség birtokában legyenek képesek az együttműködés és a fair play szellemében részt venni a kü-

lönböző sportjátékokban 

• sajátítsanak el egy úszásnemet 

• sajátítsanak el viselkedési mintákat a fenyegetettség elkerülésére 

3. A motorikus képességek fejlesztése 

• fejlődő tendencia jellemezze kondicionális és koordinációs képességeiket, mozgásos cselekvésbiztonsá-

gukat 

• életkoruknak megfelelően fejlett izomzattal legyenek képesek uralni testtömegüket a legkülönbözőbb 

feladathelyzetekben 

• legyenek képesek összerendezett mozgásokra 

4. A mozgásigény fenntartása 

• alapozódjon meg az egészséges életmód és rendszeres fizikai aktivitás igénye 
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Könnyített és gyógytestnevelés 

A könnyített és gyógytestnevelésre kötelezett tanulók dolgozzák fel a testnevelés tantervében számukra nem 

ellenjavallt tananyagot. 

Szaktanárok kísérjék figyelemmel a tanulók egészségi állapotát, szükség szerint irányítsák a szakorvoshoz, ill. 

iskolaorvoshoz. 

 

Évi összóraszám: 185 óra  

Ebből: 90% = 167 óra a kerettantervben meghatározott tananyag feldolgozása  

10% = 18 óra az iskola érték és célrendszerének megfelelő tananyag feldolgozása:  

helyi sajátosságoknak megfelelő új anyag beépítése  

a kerettantervben szereplő tananyag elmélyítése, rendszerezése, képességek, készségek fejlesztése.  
 

Tematikus összesített óraterv 

Témakör óraszám  

1. Rendgyakorlatok  6 

2. Gimnasztika  15  

3. Atlétikai jellegű mozgások  

Futások  18 

Ugrások  18 

Dobások  16 

4. Torna jellegű mozgások  20 

5. Labdás gyakorlatok  20 

6. Játékok, versenyek  20 

7. Önvédelmi sportok, küzdőjátékok  7  

8. Téli foglalkozások  8 

9. Szabadon felhasználható órák  37 

A rendelkezésre álló idő 90%-a: 167 óra  

10%-a:  18 óra  

ÖSSZESEN:  185 ÓRA 
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5. évfolyam 

Témakörök 

1. Rendgyakorlatok (folyamatos) 

• sorakozók, állások, testfordulatok, vonulások, alakváltoztatások 

2. Gimnasztika (folyamatos) 

• 4-8 ütemű szabad- és társasgyakorlatok 

• kéziszergyakorlatok (labda, bot, karika, tömöttlabda, gumikötél) 

• szergyakorlatok (bordásfal, zsámoly, pad) 

• tartásjavító gyakorlatok 

3. Atlétika 

• rajtok (állórajt, térdelőrajt, rajtversenyek különböző kiindulási helyzetekből) 

• futások (kitartó futás 8-10 percig, iramfutások 400-600 méteren, gyorsfutás 60 méteren, fokozó és aka-

dályfutás 

• ugrások (szökdelő és ugróiskola gyakorlatok, sorozatugrások, távolugrások, távolugrás guggoló techniká-

val) 

• dobások (hajítások, lökések, vetések célba és távolba, helyből és lendületből, egy és két kézzel, kislabda-

hajítás, dobóversenyek) 

4. Torna 

• mászások, függeszkedések (támaszban, függésben karhajlítások és nyújtások 

• egyensúlygyakorlatok 

• talajtorna (gurulóátfordulás előre-hátra, mérlegállás, zsugorfejállás, fejállás, cigánykerék, fellendülés 

kézállásba) 

• gyűrű (lendület előre-hátra, nyújtott lábbal, zsugorfüggésből lefüggés és vissza láb segítségével) 

• szekrényugrás (3-4 részen, keresztben állított szekrényen függőleges repülés, repülés közben különböző 

feladatokkal; zsugorkanyarlat; guggoló átugrás); hosszában állított szekrényen felguggolás, leterpesztés 

5. Sportjátékok, játékok 

• kosárlabda (labdavezetés, adogatás, egykezes felső, kétkezes mellső átadás, kapura lövés, fektetett dobás, 

a védő és támadó szerep gyakorlása, a lépés szabályainak megismerése, alapvető technikai és taktikai 

elemek elsajátítása) 

• labdarúgás (labdavezetés, adogatások belsővel és fejjel párokban, helyben és mozgás közben, rúgás célba 

és kapura, technikai és taktikai elemek gyakorlása, szabályismeret) 

• testnevelési játékok 

• egyéni, páros, csapat-, sor- és váltóversenyek, futó- és dobófeladatokkal, valamint a tornaelemek felhasz-

nálásával 

• röplabda (alsó egyenes nyitás, kosár-alapérintés, alkarérintés, helyezkedés labdához), zsinórlabda röplab-

da szabályokkal 

6. Szabadidős sporttevékenység 

• korcsolyázás, szánkózás 

Szabadon felhasználható órák 

• asztalitenisz, tollaslabda 

Alapkövetelmények, feladatok 

1. Sajátítsanak el a tanulók 8-10 reggeli tornára is alkalmas szabadgyakorlatot 

2. Kitartó futás 8-10 percig, gyorsfutás 60 m-en (10-12 sec. alatt) 

3. Ismerjék a távolugrás, illetve a magasugrás alapvető fázisainak (megfelelő iramú nekifutás, elugrás, lég-

munka) lényeges elemeit 

4. Hajításnál hangolják össze a lendületszerzést, az ívképzést, a kar és a váll mozgását 

5. A tanultakból mutassanak be talajgyakorlatot (4-5 elem) 

6. Labdajátékban tudjanak 3-5 m távolságból pontos átadásokat végrehajtani 

A továbbhaladás feltétele az alapkövetelmények teljesítése. 

Mérés: szeptember – május 

• 1000 M-es síkfutás 

• Helyből távolugrás 

• Ingafutás 

• kislabda hajítás 
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6. évfolyam 

Témakörök 

1. Rendgyakorlatok (folyamatos) 

• a munkafegyelem és a szervezés szempontjából fontos és eddig tanult rendgyakorlatok ( sorakozó, vonu-

lások, alakváltozások testfordulatok) 

2. Gimnasztika (folyamatos) 

• 4-8 ütemű szabadgyakorlatok 

• kitartást és erőt fejlesztő társas gyakorlatok 

• mozgásügyességet javító kéziszer-, ill. szergyakorlatok (labda, bot, ugrókötél, tömöttlabda, bordásfal, 

pad) 

• tartásjavító gyakorlatok 

3. Atlétika 

• rajtolások (guggoló, térdelő, álló) 

• futások (kitartó 10-12 perc, iramfutás 400-600 m, gyorsfutás 60 m, fokozó-, akadály- és váltófutás) 

• ugrások (ugróiskolai gyakorlatok, szökdelések, távolugrás, magasugrás, sorozatugrás, 5-ös ugrás) 

• dobások (dobások, lökések tömöttlabdával, kislabdahajítás távolba keresztlépéssel) 

4. Torna 

• talajtorna (összetett talajgyakorlat az alábbi elemekből: gurulóátfordulás, spárga, híd, mérlegállás, fejenál-

lás, kézenállás, tarkóállás, kézenátfordulás oldalt, 4-5 elem) 

• szekrényugrás (3-4 részes szekrényen hosszában: gurulóátfordulás előre, széltében: guggolóátugrás) 

• Gyűrű (ereszkedés hátsófüggésben, emelés lebegőfüggésben) 

• mászás (rúdon, kötélen 5 m) 

• egyensúly gyakorlatok (gerenda) 

5. Sportjátékok, játékok 

• kosárlabda (helyezkedés, adogatás mozgás közben, sarkazás, megállás, megindulás, kosárra dobás) 

• labdarúgás (helyezkedés, átadás mozgás közben, átvétel és rúgás belsővel, labda megállítása, vezetése, 

les-szabály), játék könnyített szabályokkal 

• testnevelési játékok a tornaelemek felhasználásával 

• egyéni-, páros-, csapat-, sor- és váltóversenyek, futó-, ugró és dobófeladatokkal 

6. Szabadidős sporttevékenység 

• korcsolyázás, síelés, téli túrázás, szánkózás, hógolyózás 

Szabadon felhasználható órák 

• asztalitenisz, tollaslabda 

Alapkövetelmények, feladatok 

1. Tudjanak a tanulók 1500-2000 m-t megállás nélkül lefutni 

2. Gyorsfutás 60 m-en 

3. Kislabdahajításban érjenek el a fiúk legalább 20-25 m-es, a lányok 15-20 m-es teljesítményt 

4. Mutassanak be 5-6 elemből álló talajgyakorlatot 

5. Ismerjék meg legalább két labdajáték alapvető technikai, taktikai elemeit és szabályait 

A továbbhaladás feltétele az alapkövetelmények teljesítése. 

Mérés: szeptember – május 

• 1000 M-es síkfutás 

• Helyből távolugrás 

• Ingafutás 

• kislabda hajítás 
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7-8. évfolyam 

Témakörök 

1. Rendgyakorlatok 

2. Gimnasztika 

3. Atlétika 

4. Torna 

5. Labdás gyakorlatok 

6. Játékok, versenyek 

7. Önvédelem 

8. Téli foglalkozás 

9. Szabadon felhasználható órák 

 

1. Rendgyakorlatok (folyamatos) 

• az előző osztályban tanult gyakorlatok teljes köre 

2. Gimnasztika (folyamatos) 

• az eddig megismert szabad-, társas-, kéziszer- és szergyakorlatok 

• relaxáció 

• tartásjavító gyakorlatok 

3. Atlétika 

• rajtolások (állórajt, térdelőrajt, rajtversenyek) 

• futások (kitartó futás 10-12 percig, iramfutás 600-800 m, gyorsfutás 100 m, fokozó-, akadály- és váltófu-

tás) 

• ugrások (távolugrás guggoló technikával, helyből távolugrás) 

• dobások (tömöttlabda dobása hátra, súlylökés helyből elfordulással, kislabdahajítás nekifutásból távolság-

ra) 

• futó-, ugró-, dobó- és összetett versenyek 

4. Torna 

• talajtorna (5-6 elemből álló összetett gyakorlat az eddig tanult elemekből, gyakorlatkapcsolás, a befejező, 

illetve a kiinduló helyzetek összehangolása) 

• gyűrű (lendület előre, hátra, lebegőfüggés, lefüggés, lefüggés, hátsófüggés, lendület hátra, homorított 

leugrás) 

• gerenda (hely és helyzetváltoztatások, egyensúly gyakorlatok) 

• szekrényugrás (fiúk 4-5, lányok 3-4 részen, hosszában állított szekrényen guruló átfordulás előre, felgug-

golás, leterpesztés, keresztben állított szekrényen guggoló átugrás) 

• kötélmászás, vándormászás, fiúknak függeszkedés 

5. Sportjátékok, játékok 

• az iskola feltételei, a tanári irányultságra és a tanulók érdeklődésének függvényében két sportjáték (kézi-, 

kosár-, röplabda, foci) legfontosabb technikai, taktikai elemei támadásban és védekezésben; játék ver-

senyszerűen, a szabályok alkalmazásával 

• egyéni-, páros-, csapat-, sor- és váltóversenyek, futó-, ugró- és dobófeladatokkal 

6. Önvédelem, küzdősportok 

• esések, gurulások 

• szabadulás fogásból 

• birkózás jellegű küzdőjátékok (grundbirkózás) 

Szabadon felhasználható órák 

• asztalitenisz, tollaslabda, 
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Alapkövetelmények, feladatok 

1. Tudjanak a tanulók 2000-3000 m-t megállás nélkül lefutni 

2. Mutassanak be összekötő elemeket is tartalmazó 5-6 elemből álló talajgyakorlatot 

3. Tudjanak kötélen 5 m-t mászni 

4. Ismerjék és alkalmazzák a választott sportjáték legfontosabb elemeit, szabályait 

5. Legyenek képesek a tanult sportágak mozgásanyagát eredményesen végrehajtani, alkalmazni 

A továbbhaladás feltétele az alapkövetelmények teljesítése. 

Mérés: szeptember – május 

• 1000 M-es síkfutás 

• Helyből távolugrás 

• Ingafutás 

• kislabda hajítás 

 

Évi összóraszám: 185 óra  

Ebből: 90% = 167 óra a kerettantervben meghatározott tananyag feldolgozása  

10% = 18 óra az iskola érték és célrendszerének megfelelő tananyag feldolgozása:  

helyi sajátosságoknak megfelelő új anyag beépítése  

a kerettantervben szereplő tananyag elmélyítése, rendszerezése, képességek, készségek fejlesztése.  

 

Tematikus összesített óraterv  

Témakör óraszám  

1. Rendgyakorlatok  6 

2. Gimnasztika  15  

3. Atlétikai jellegű mozgások  

Futások  18 

Ugrások  18 

Dobások  16 

4. Torna jellegű mozgások  20 

5. Labdás gyakorlatok  20 

6. Játékok, versenyek  20 

7. Önvédelmi sportok, küzdőjátékok  7 

8. Téli foglalkozások  8 

9. Szabadon felhasználható órák  37 

A rendelkezésre álló idő 90%-a:  167óra  

10%-a:  18 óra  

ÖSSZESEN:  185 ÓRA 
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7. évfolyam 

Témakörök 

1. Rendgyakorlatok (folyamatos) 

• a testnevelésben alkalmazott rendgyakorlatok teljes köre 

2. Gimnasztika (folyamatos) 

• az előkészítő szabad- társas-, kéziszer- és szergyakorlatok teljes köre 

• tartásjavító gyakorlatok 

3. Atlétika 

• rajtolások (térdelőrajt rajttámláról, rajttechnikák csiszolása) 

• futások (kitartó 10-12 perc, iramfutás 800-1000 m, gyorsfutás 100 m-en, fokozó-, akadály-, gát- és váltó-

futás) 

• ugrások (az ugróképességet fejlesztő speciális gyakorlatok: magasba és távolugrás az egyén számára 

legelőnyösebb technikával) 

• dobások (a dobóerőt fejlesztő speciális feladatok: kislabdahajító és súlylökő versenyek) 

• egyéni-, páros-, csapat-, sor- és váltóversenyek futó-, ugró- és dobófeladatokkal 

4. Torna 

• talajtorna (6 elemből álló összefüggő gyakorlat a különböző testhelyzetek közötti folyamatos átmenet 

biztosításával) 

• gyűrű (összefüggő gyakorlat a tanult elemek összekapcsolásával) 

• gerenda (járások előre, hátra, különböző testhelyzetek, mérlegállás) 

• szekrényugrás (az eddig tanult ugrások az ugrás ívének növelése és az elugrás helyének távolításával 

•  kötélmászás, vándormászás 

5. Sportjátékok 

• a tanult sportjátékok technikai és taktikai elemeinek gyakorlása, azok eredményes végrehajtásának bemu-

tatása verseny és játék közben 

• kézi-, kosár-, röplabda és focimérkőzések 

• testnevelési játékok 

6. Önvédelem, küzdősportok 

• a tanár irányultságának megfelelő grundbirkózás vagy egyéb küzdősport egyszerűbb elemeinek elsajátítá-

sa 

8. Téli foglalkozások 

• túrázás, síelés, korcsolyázás, szánkózás, hógolyózás 

Szabadon felhasználható órák 

• asztalitenisz, tollaslabda 

Alapkövetelmények, feladatok 

1. Tudjanak a tanulók 2500-3000 m-t megállás nélkül lefutni 

2. Mutassanak be 6  elemből álló összetett talajgyakorlatot 

3. Felkészültségük alapján legyenek képesek legalább egy sportjátékot versenyszerűen űzni 

4. Váljon igényükké és napi szükségletükké a rendszeres sporttevékenység 

5. Ismerjék és alkalmazzák az egészséges életmód tudnivalóit (tisztálkodás, étkezés, öltözködés, mozgás, 

életvitel) 

6. Tudjanak síelni vagy korcsolyázni, asztaliteniszezni vagy teniszezni, kerékpározni 

A továbbhaladás feltétele az alapkövetelmények 2-5. pontjának teljesítése. 

Mérés: szeptember – május 

• 1000 M-es síkfutás 

• Helyből távolugrás 

• Ingafutás 

• kislabda hajítás 
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8. évfolyam 

Témakörök 

1. Rendgyakorlatok (folyamatos) 

• a testnevelésben alkalmazott rendgyakorlatok teljes köre 

2. Gimnasztika (folyamatos) 

• az előkészítő szabad- társas-, kéziszer- és szergyakorlatok teljes köre 

• relaxáció 

• tartásjavító gyakorlatok 

3. Atlétika 

• rajtolások (térdelőrajt rajttámláról, rajttechnikák csiszolása) 

• futások (kitartó 10-12 perc, iramfutás 800-1000 m, gyorsfutás 100 m-en, fokozó-, akadály-, gát- és váltó-

futás) 

• ugrások (az ugróképességet fejlesztő speciális gyakorlatok: magasba és távolugrás az egyén számára 

legelőnyösebb technikával) 

• dobások (a dobóerőt fejlesztő speciális feladatok: kislabdahajító és súlylökő versenyek) 

• egyéni-, páros-, csapat-, sor- és váltóversenyek futó-, ugró- és dobófeladatokkal 

4. Torna 

• talajtorna (6-8 elemből álló összefüggő gyakorlat a különböző testhelyzetek közötti folyamatos átmenet 

biztosításával) 

• gyűrű (összefüggő gyakorlat a tanult elemek összekapcsolásával) 

• gerenda (járások előre, hátra, különböző testhelyzetek, mérlegállás) 

• szekrényugrás (az eddig tanult ugrások az ugrás ívének növelése és az elugrás helyének távolításával 

• rúdmászás, kötélmászás, vándormászás, fiúknak függeszkedés 

5. Sportjátékok 

• a tanult sportjátékok technikai és taktikai elemeinek gyakorlása, azok eredményes végrehajtásának bemu-

tatása verseny és játék közben 

• kézi-, kosár-, röplabda és focimérkőzések 

• testnevelési játékok 

6. Önvédelem, küzdősportok 

• a tanár irányultságának megfelelő grundbirkózás vagy egyéb küzdősport egyszerűbb elemeinek elsajátítá-

sa 

7. Téli foglalkozások 

• túrázás, síelés, korcsolyázás, szánkózás, hógolyózás 

Szabadon felhasználható órák 

• asztalitenisz, tollaslabda 

Alapkövetelmények, feladatok 

1. Tudjanak a tanulók 2500-3000 m-t megállás nélkül lefutni 

2. Mutassanak be 6-8 elemből álló összetett talajgyakorlatot 

3. Felkészültségük alapján legyenek képesek legalább egy sportjátékot versenyszerűen űzni 

4. Váljon igényükké és napi szükségletükké a rendszeres sporttevékenység 

5. Ismerjék és alkalmazzák az egészséges életmód tudnivalóit (tisztálkodás, étkezés, öltözködés, mozgás, 

életvitel) 

6. Tudjanak síelni vagy korcsolyázni, asztaliteniszezni vagy teniszezni, kerékpározni, táncolni 

A továbbhaladás feltétele az alapkövetelmények 2-5. pontjának teljesítése. 

Mérés: szeptember – május 

• 1000 M-es síkfutás 

• Helyből távolugrás 

• Ingafutás 

• kislabda hajítás 
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Ellenőrzés, értékelés, minősítés 

A tanulók értékelésének az alapja az önmagukhoz viszonyított fejlődés. A fejlődést pedig a korábbi saját telje-

sítményhez kell viszonyítani. 

A teljesítmények az adott sportági mozgásanyag elsajátításának a végén mérhetők. 

Az értékelésnél azonos mértékben kell figyelembe vennünk a mozgáskészségek és a testi képességek egyéni 

fejlődését, valamint az értelmi és érzelmi személyiségjegyek változását. Félrevezető eljárás a különböző versen-

gések alkalmával rangsorolni a teljesítményeket, valamint tanóránként 3-4 tanuló munkáját megkülönböztetett 

figyelemmel kísérni, majd értékelni. Ez a megoldás nem zárja ki az időszakonkénti ellenőrző gyakorlatok és 

teljesítménypróbák kitűzését. 

Az ellenőrző gyakorlatok követelményeit és az értékelés módját előzetesen ismertetni kell a tanulókkal. 

Osztályzás 

A testnevelés tantárgy osztályzásánál 

• a helyes technikai végrehajtást, 

• a teljesítményt, 

• a teljesítményben bekövetkezett változást (fejlődést), 

• a tanulói aktivitást (a tantárgyhoz való hozzáállását) 

azonos mértékben kell figyelembe venni. 

Egyidejűleg alkalmazhatjuk a folyamatos megfigyelés és az időszakos ellenőrzés útján történő osztályzás mód-

szerét. 

Taneszközök, feltételek 

◊ Létesítmények, felszerelések, szerek, eszközök a testnevelésben 

2 tornaterem, kézilabdapálya, kosárlabdapálya, röplabdapálya, tollaslabdapálya, futópálya, ugrógödör, magasug-

róhely, súlylökő hely 

karika, ugráló kötél, gumikötél 30-30 db 

tornabot 30 db 

medicinlabda (1,2,3,4 kg) 15 db 

kézisúlyzó 80 dkg, 1 kg, 2 kg 15-15 db 

magasugróállvány 4 db 

magasugróléc (műanyag) 4 db 

váltóbot 15 db 

kislabda (maroklabda) 40 db 

súlygolyó (3,4 kg) 4-4 db 

bordásfal 20-20 db 

tornapad 6-6 db 

ugrószőnyeg (leérkező) 4 db 

talajszőnyeg (2 m-es) 4 db 

kemény talajszőnyeg filc 2 db 

zsámoly 18 db 

mászókötél 20 db 

mászórúd 10 db 

ugrószekrény 4 db 

ugródeszka (dobbantó) 8 db 

ugró domb 2 db 

gerenda 1 db 

röplabdaháló-antenna 2 db 

gyűrű 4 pár 

húzókötél 2 db 

asztalitenisz-ütő 15 db 

tollaslabdaütő, labda 20 db 

tollaslabdaháló 2 db 

hálótartó állványzat 1 garn. 

mérőszalag (20 m) 2 db 

színes bóják 30 db 

labdahordó háló 2 db 
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pumpa (kompresszor) 1 db 

ásó, gereblye, lapát 2-2 db 

mentőláda 2 db 

jelzőszalag 25 db 

szeleptű 20 db 

öntözőtömlő 45 m 

távolugráshoz elugró gerenda 1 db 

súlylökéshez bástya 1 db 

futball-, kézi-, kosár-, röplabda 20-20 db 

kézilabdakapu és háló 2 db 

kosárlabdaállvány palánkkal, gyűrűvel, hálóval 1-1 db 

röplabdaháló-tartószerkezet (állvány), háló 1 garn. 

gumi vagy műanyag labdák 60 db 

asztalitenisz-asztal, -háló 2 db 

teniszháló, tartóállvány 1 garn. 

görkorcsolya 15 pár 

sífelszerelés 30 pár 

magnó 2 db 

szánkó 10 db 

hangkazetták  

kisméretű kapu 4 db 

öltözőpad 16 db 

Video oktatófilmek  

◊ Tanulói felszerelés 

tornanadrág(fiú), tornatrikó(fiú), tornadressz (lány), melegítő, tornacipő, tornazokni 

◊ Tanári felszerelés 

melegítő, edzőcipő, stopperóra, síp 

 


