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„ Innovatív újítások a sarkadi iskolában „ 

 

Program tematika - Biciklitúra 

1. Tevékenység neve 
Biciklitúra 

2. Tevékenység célja, fejlesztendő készségek 
Kiemelt célunk a hátrányos helyzetű tanulók, SNI tanulók, enyhe értelmi fogyatékos tanulók 
esélyegyenlőségének biztosítása. Célunk, hogy az integráció jegyében a tanulásban 
akadályozott tanulók is részt tudjanak venni közösségi programokban. Fontos a befogadás, 
elfogadás. Ezen kívül az egészséges életmódra, mozgásra nevelés is kitűzött céljaink és 
feladataink között szerepel. 

3. A célcsoport kiválasztásánál figyelembe vettük a hátránykompenzációt. Tanulóink nemcsak 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek, hanem szociokulturális hátterük is az okok 
ként szerepel. Sokak közülük tanulási nehézségekkel, tanulási akadályokkal küzdenek. A 
mozgás fontosságát hangsúlyozva igyekszünk felépíteni a programot. A természet szeretete, 
védelme is fontos. A közlekedési ismeretek elsajátítása, szabályismeret kiemelt célként 
jelentkezik. 

4. A biciklitúrákra 10 alkalom lett betervezve.  
A túrák során a rendszeres testmozgás fontosságát tudatosítsuk tanulóinkkal, mellel 
megelőzhetőek a betegségek. Fontos szerepet kap életükben a rendszeres testmozgás és 
állóképesség, valamint fizikai kondíció fejlesztése.  

5. A tevékenység munkaerőigénye 3 fő bevont pedagógus, valamint  
tanítók, szakos tanárok, osztályfőnökök, gyógypedagógusok, pedagógiai asszisztensek. 

6. A tevékenység leírásának módszertana 
Közös programok, tevékenységek megszervezése. Egymás tisztelete, egymásra való 
odafigyelés. A közlekedés során nagyon fontos az egymásra való odafigyelés, elsőbbségadás, 
szabályok betartása. A programok módszerei a megfigyelés, tapasztalatok dokumentálása, 
jegyzetelés, fotók készítése. Feladatok megoldása, gyűjtőmunka csoportokban.  
 

7. A tevékenység eszközigénye 
A pályázat által biztosított eszközök és az intézmény saját erőforrásai. (láthatósági mellény) 

8. A tervezett tevékenység időbeni bontása 
1. alkalom: 2015.06.02. 
2. alkalom: 2015.06.03. 
3. alkalom:2015.06.11. 
4. alkalom:2015.06.13. 
5. alkalom:2015.06.17. 



 

 

6. alkalom:2015.06.18. 
7. alkalom: 2015.06.20. 
8. alkalom: 2015. 09.24. 
9. alkalom: 2015.09.25. 
10. alkalom: 2015.09.27. 

9. Biciklitúrák tervezett útvonalai 
A környék természeti szépségeinek megismerése. Kőrösök vidéke. Gyula – Városerdő erdei 
iskola, csillagvizsgáló megtekintése. Tavaszi virágok a réten, erdőben. 
Városerdő, Ős-tölgyes, Sarkad (Cementház), Sarkad-Kötegyán Ökopark, Sarkad-
Sarkadkeresztúr, Sarkad – Doboz - Szanaszug, 

10. A tevékenység kimenete 
Szabályos, balesetmentes közlekedés elsajátítása. Részvétel a közlekedésben kerékpárral. 
Szabályok elsajátítása. Természet szeretet, természetvédelem. Növények, állatok 
megfigyelése a túra során.  

11. A tevékenység sikeres megvalósításával elérni kívánt eredmény 
Fejlődik tanulóink testi-lelki egészsége. Kialakulnak az életkorhoz igazodó egészséges 
mozgásformák. Megalapozzák a speciális és sportos mozgásoz elengedhetetlen ismereteiket. 
Igényük lesz a környezetvédelemre, környezetünk tisztántartására, növények, állatok 
védelmére, gondozására. Fejlődjön viselkedéskultúrájuk, empátiás készségük. A közös 
programoknak jó közösségformáló hatása van. 
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