
A feladat sorszáma: 8−10. Standardszint: 4-6. 

 

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal fejlesztünk: 

Olvasás, az írott 

szöveg megértése 

Szövegek műfaji  

jellemzőinek  

azonosítása 

 

4. szint: 

A különböző típusú, 

műfajú rövidebb 

terjedelmű, 

bekezdésekre tagolt 

szövegek tartalmát 

megérti. 

Olvasás, az írott 

szöveg megértése 

Lényegkiemelés, 

következtetés, 

összefüggések 

felismerése  

5. szint: 

A szöveg megértését 

önálló következtetéssel, 

lényegkiemeléssel, 

tartalommondással, 

vázlatírással bizonyítja. 

Írás, szövegalkotás 

Eszközszintű 

íráshasználat, 

írástechnika, íráskép 

5. szint: 

Önállóan képes adott,  

vagy választott témáról,  

a megfelelő szavak,  

kifejezések, nyelvi esz- 

közök felhasználásával  

4-5 mondatos fogalma- 

zást alkotni. 

Olvasás, az írott 

szöveg megértése 

Lényegkiemelés, 

következtetés, 

összefüggések 

felismerése. 

6. szint: 

A tartalmi 

összefüggéseket 

önállóan felismeri. Az 

adatokat, gondolatokat 

összefoglalja, értékeli. 

 

  



 

Olvasd el az alábbi felhívást! 

 

Nyári úszótáborok − 2017. 

Nyári táborainkba szeretettel várunk minden gyermeket 5−14 éves korig, 

úszótudástól függetlenül!  

Az úszótábor heti turnusokban zajlik hétfőtől-péntekig a tanév végétől 

augusztus közepéig.  

A foglalkozás reggel 8.00 órától délután 16.00 óráig tart. 

A gyerekeket az úszótáborban úszóoktatóink felügyelik. 

Minden nap 2x60 perces úszásoktatást tartunk. 

Az oktatás a nyári tábor idején fedett és nyitott medencében zajlik.  

Napi program:  

 

Érkezés:  

7.30-8.00 között az uszoda előcsarnokába (amennyiben igényeltek buszos 

szállítást, akkor a busz 7.30-kor indul a Komjádi uszoda parkolójából) 

 

Napirend (melyben apróbb változtatások lehetségesek): 

8.15-8.30 gimnasztika 

8.30-9.30 úszás 

9.30-12.00 időjárástól függően:  

- rövid kirándulás a szigeten 

- játék a játszótéren, foci, szabadtéri játékok 

- séta a vadasparkban 

- esetleg strandolás a kinti medencében 

- rossz idő esetén: kártya, társasjáték, kézműves foglalkozás 

 

Természetesen minden program az oktatók felügyelete mellett történik! 

 

12.00-12.45 ebéd a szigeten található Champs étteremben 

13.30-14.30 úszás 

14.30-16.00 öltözés, csendes pihenő, uzsonna 

 

Távozás: 

16.00 A gyerekek az oktatókkal együtt kijönnek az előtérbe, és ott várják a 

szülőket (buszos szállítás esetén ekkor indul velük a busz a Komjádi 

uszodához). 



Ajánlott felszerelés: 
 

- 2 váltás fürdőruha 

- törölköző  

- úszószemüveg 

- papucs 

- kis üveges üdítő 

- tízórai 
 

Ellátás:  

ebéd, uzsonna  

2017. ÉVI NYÁRI ÚSZÓTÁBOR TURNUSAINAK IDŐPONTJAI:  

1.) 06.19-06.23. 

2.) 06.26-06.30. 

3.) 07.03-07.07. 

4.) 07.10-07.14. 

5.) 07.17-07.21. 

6.) 07.24-07.28. 

7.) 07.31-08.04. 

8.) 08.07-08.11. 

Jelentkezni lehet 5. évet betöltött gyermekeknek kezdő, félhaladó és haladó 

szintű csoportokba. 

AZ ÚSZÓTÁBOR RÉSZVÉTELI DÍJA: 

23.000.-Ft/hét 
 

Testvérkedvezmény:  

21.000 Ft/fő/hét  
 

A 3. turnus utáni kedvezmény:  

21.000 Ft/fő/hét 

A nyári táborok aktuális időpontja táblázatban is letölthető innen: úszótábor  

Beiratkozás:  

június 6-ától a Margitszigeti Sportuszodában a régi Széchy uszodánál (a 

főbejárattól kb. 100 m befelé) várjuk a beiratkozókat hétköznapokon 15:00 

órától 18:00 óráig. 

forrás: http://www.darnyitamasuszoiskola.hu/uszotabor.html 

  

http://www.darnyitamasuszoiskola.hu/idopontok_tabor.pdf


1. Válaszolj a kérdésekre a szöveg alapján! 

a) Milyen táborba hívják a gyerekeket? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

b) Kik felügyelik a gyerekeket? 

         ……………………………………………………………………………………………………………. 

c) Hány naposak a turnusok? 

          …………………………………………………………………………………………………………… 

d) Mikor lehet beiratkozni? 

          …………………………………………………………………………………………………………… 

e) Mennyi a részvételi díj egy turnusra? 

          …………………………………………………………………………………………………………… 

a  

b  

c  

d  

e  

2. Fogalmazd meg és írd le 4−5 mondatban, hogy kiknek ajánlod az 

   úszótáborban való részvételt, és miért! 

...…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..............

................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...

................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...

................................................................................................................................

............................................................................................................................. .. 

a  

b  

c  

d  

e  

f  



3. Gyűjtsd ki a felhívásból a legfontosabb információkat! Töltsd ki 

   az úszótábori felhíváshoz készült vázlatkört! 

 

a  

b  

c  

d  

e  

f  

g  

h  

i  

Összesen: pont 

 

  



Értékelési útmutató 

 

1. 

a) Úszótáborba hívják a gyerekeket. a 1 

b) Úszóoktatók figyelik a gyerekeket. b 1 

c) Öt naposak a turnusok. c 1 

d) Hétköznapokon 15:00 órától 18:00 óráig lehet beiratkozni. d 1 

e) 23 000 Ft a részvételi díj egy turnusra. e 1 

2. 

a) A koherencia megteremtése a mondatok kapcsolásával. a 1 

b) Érthető, egyértelmű mondatok. b 1 

c) Szabatos, változatos szóhasználat. c 1 

d) Nyelvhelyesség (toldalékolás, ragozás, stb.) d 1 

e) Helyesírás e 1 

f) Íráskép (olvasható, rendezett) f 1 

3. 

Résztvevők köre: 5- a 1 

                              14 éves gyerekek b 1 

Foglalkozások ideje: reggel 8.00 órától  c 1 

                                délután 16.00 óráig d 1 

Úszásoktatás időtartama: 2 X  e 1 

                                               60 perc f 1 

Csoportok típusa: kezdő g 1 

                            félhaladó h 1 

                            haladó i 1 



Összesen: 20 pont 

 

 

 

 

A fejlesztés lépései 

Feladat 

száma 

Standard 

szint 

Kompetencia 

(standard) 

Elérhető 

pontszám 

1. 4. 

A különböző típusú, műfajú 

rövidebb terjedelmű, 

bekezdésekre tagolt szövegek 

tartalmát megérti. 

5 pont 

Összesen: 5 pont 

2. 5. 

A szöveg megértését önálló 

következtetéssel, 

lényegkiemeléssel, 

tartalommondással, vázlatírással 

bizonyítja. 

Önállóan képes adott vagy 

választott témáról a megfelelő 

szavak, kifejezések, nyelvi esz- 

közök felhasználásával 4-5 

mondatos fogalmazást alkotni. 

6 pont 

Összesen: 11 pont 

3. 6. 

A tartalmi összefüggéseket 

önállóan felismeri. Az adatokat, 

gondolatokat összefoglalja, 

értékeli. 

9 pont 

Összesen: 20 pont 

 


