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K E V E – Közlekedjünk Együtt, Vigyázzunk Egymásra! 

 Beszámoló a 2020/21-es tanév  1.- 3. osztály munkájáról 

 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr – főkapitányság 

Balesetmegelőzési Bizottsága kidolgozta, az általános iskolások 

közlekedésbiztonságát segítő programot. Ez a tanterv a KEVE nevet 

kapta, vagyis Közlekedjünk Együtt, Vigyázzunk Egymásra! 

A biztonságos közlekedésre való nevelés céljai: 

 Ki kell fejleszteni az észlelőképességet és a reakcióképességet, a racionális 

megfigyelés és felismerés segítség révén hozzá kell járulni a valós tapasztalatok 

elnyeréséhez. 

 Közlekedési szabályismereti tudást kell közölni és az elméletet bevésni, 

automatikussá tenni és be kell gyakorolnia közlekedéstechnikai készségeket. 

 Ki kell alakítani olyan közlekedési kultúrát, melyben a szabályismereten túl domináns 

emberi tényező a felelőségtudat, az egymás iránt tanúsított tolerancia, empátia.  

 A didaktikus megfontolásoknak egyrészt a közlekedés elemzéséből kell kiindulniuk 

,amelyek a  

 közlekedésben résztvevők magatartása 

 a közlekedési eszközök tulajdonsága és rendeltetésszerű használata 

 közlekedési utak 

 az érvényes közlekedési szabályok betartása. 

A teljes tartalom egy felmenő rendszerre tervezett, ami a nyolcadik osztály befejeztével ér 

véget. 

A KEVE programhoz iskolánk a 2018/19-es tanévben csatlakozott. Akkor az első 

osztályban kezdtük meg az oktatást, majd a 2019/20-as tanévben csatlakoztak az új elsősök.  

Az idei tanévben már három évfolyam kapcsolódik be a programba. A KEVE programot mind 

a gyerekek, mind a szülők és a pedagógusok is pozitívan fogadták. A tapasztalatunk az, hogy 

a tanulók várják és szeretik a KEVE órákat. 

Felmenő rendszerben szeretnénk az iskola mind a 8 évfolyamán oktatni a közlekedési 
alapismereteket.  A gyermekek egészen más szemmel látják a világot, nem rendelkeznek 
kellő veszélyérzettel. Fontos feladatnak tartjuk, hogy a gyermekek elsajátítsák a biztonságos 
kerékpárhasználatot és az alapvető közlekedési szabályokat. A foglalkozások során az 
élményszerűségre, a gyakorlatiasságra fejezzük a fő hangsúlyt. Arra törekszünk, hogy 
könnyen felidézhető és a hétköznapi életben jól hasznosítható ismereteket sajátítsanak el 
tanulóink. 

A foglalkozásokra havonta egy alkalommal kerül sor tanórai keretek között. Az 
elkészült munkákat, feladatlapokat külön mappában őrizzük meg. 

Munkánkat nagyban segítették azok az eszközök (jelzőlámpa, közlekedési táblák), 
amelyeket a tanteremben fel tudtunk használni. A taneszközöket a Csongrád-Csanád Megyei 
Rendőr – főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága és a Szegedi Tankerületi Központ 
biztosította. 



 
2 

Szabadidőnkben a rendelkezésünkre álló anyagokból további eszközöket játékokat 
készítünk. Minden tanuló a saját jelzőlámpáját, autóját, jelzőtábláját. Műanyag zsákokból 
közös erővel elkészült a gyalogátkelőhely is. Ezek a kellékek és taneszközök élménydússá 
tették a KEVE óráinkat. 

Sajnos a félév során koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet miatt elmaradtak mind  
a továbbképzések, s az iskolarendőr bemutató órái is. 

 

1. osztály  

A teljes KEVE program az első osztályban 10 egymásra épülő témából áll.  

A témakörök: 

1. Hogyan jutok át a túloldalra? 

2. Átkelés egyirányú utcában 

3. Közlekedési lámpák 

4. Rendőri karjelzések 

5. Gyakorlati óra 

6. A tömegközlekedési eszközök 

7. A játék helye 

8. Látszódj! 

9. Teendők baleset idején 

10. Közlekedünk! 

Az első osztályban 19 tanuló vesz részt ebben a programban. A tananyagot játékos formában 

valósítjuk meg. Az első félévben megtanulták a legfontosabb közlekedési táblák jelentését, 

és a közlekedési jelzőlámpák jelzéseit. Szituációs játékok, feladatlapok, kifestők teszik 

színesebbé a munkánkat.  

Nagyon fontos és lényeges célkitűzés még az, hogy a tanulókban az udvarias és segítőkész 

magatartás alakuljon ki, ami nélkülözhetetlen a biztonságos közlekedéshez. 

       

A tanév elején a járvány miatt, elmaradt az iskolarendőrök látogatása, de a KEVE órákat a 

tervek szerint rendszeresen megtartjuk. Minden órát a Buborék együttes- Közlekedési 

jelzőtáblák című videoklipjével kezdjük. 
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Márciusban kezdetét vette az online oktatás. A tantermen kívüli tanítás 

megvalósítására megoldásokat kerestünk, a tanulók életkori sajátosságait figyelembe véve. 

Oktatási segédanyagokkal, interaktív feladatokkal tettük változatossá a KEVE program 

digitális oktatását. Felhasználtam a Tudástár, az Okosdoboz, a Wordwall és a Silk oktató 

programok feladatait. 

A tanulók és a szülők kitartó munkája nélkül ez nem valósult volna meg. Az online 

oktatás alatt a tanulók odahaza is készültek a KEVE órákra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áprilistól ismét jelenléti oktatásra álltunk át, visszatértünk a régi megszokott munkarendhez. 

A soron következő foglalkozáson a tömegközlekedési eszközöket tekintettük át.  

A következő tanévben is tovább folytatódik a program, A KEVE program felmenő rendszerben 

valósul meg. A következő tanévben már négy osztály tanulja játékosan a biztonságos 

közlekedés szabályait. 
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2. osztály 

Az idei tanévben kapcsolódtam be a programba  a  második osztályosokkal. Az osztály 

23 tanulója vett rész a havonta megtartott órákon. A foglalkozások nagy részét a napközis 

foglalkozásba beépítve valósítottam meg. A  program a következő 10 témakört tartalmazza: 

 

1. Év eleji ismétlés 

2. Gyalogosközlekedés 

3. A gyalogosközlekedés tilalmai 

4. Elsőbbségadás 

5. Gyakorló óra 

6. Menetrend szerint közlekedő járművek 

7. A kerékpár 

8. Időjárás – közlekedés játék 

9. A nyár veszélyei 

10.  Év végi összefoglalás 

 

Az első foglalkozáson az elmúlt tanévben tanult közlekedési 
ismereteket elevenítettük fel a gyerekekkel. A sportpályán 
ügyességi feladatok segítségével gyakorolták a kerékpározás 
legfontosabb szabályait.  Népszerű volt a rolleres akadálypálya, 
ügyesen szlalomoztak a gyerekek a bóják között.  

A félév következő 2 foglalkozásán a gyalogosközlekedés 

szabályaival és tilalmaival ismerkedtek meg a tanulók. Új 

fogalomként megtanulták többek között: a gyalogos övezet, gyalog és kerékpáros övezet, 

gyalogút, gyalog és kerékpárút közúti táblák jelentését.  

Szituációs játékokkal, feladatlapokon, színezők segítségével gyakorolták a 
megszerzett tudást.  

 Oktatási segédanyagokkal: interaktív Tudástár, Okosdoboz, Wordwall feladatokkal 
igyekszem szemléletessé tenni az órák anyagát. 
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A II. félévben tovább folytattuk foglalkozásainkat a tematika alapján. 

 
A februári gyakorló foglalkozáson az úton való átkelés szabályait ismételtük át. 

Szituációs gyakorlatokkal szimuláltuk a közlekedési helyzeteket, megbeszéltük, hogy 

gyalogosnak milyen helyzetekben van elsőbbsége, gyakoroltuk a zebrán való átkelés helyes 

módját.  

 

 

 

 

 

 

 

A soron következő gyakorló foglalkozáson 

rolleres akadálypályát állítottam fel az iskola udvarán. 

A foglalkozás célja, hogy a gyakorolják a gyerekek az 

egyenrangú útkereszteződésben a helyes áthaladást. 

 

Márciusban a digitális oktatás alatt a  menetrend 

szerint közlekedő járművekről, a  tömegközlekedésről 

tanultakat ismételtük át. Csoportosítottuk a közlekedési 

járműveket. Majd megtanulták a főbb tömegközlekedési 

eszközöket: autóbusz, a troli és a villamos megállóhelyet jelölő táblákat.  Ezután interaktív 

wordwall-os feladat segítségével  próbára tehették tudásukat. A jelenléti oktatás alatt pedig a 

témához kapcsolódóan busz makettet állítottak össze a napközis tanulók. 
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Áprilisban több gyakorló foglalkozáson is rolleres 

akadálypályán gyakorolhatták a gyerekek a tanévben 

megtanult közlekedési ismereteiket. Nagyon élvezték a 

diákok ezeket az alkalmakat. 

 

 

 

 

 

 

         A tanév utolsó foglakozásának témája: a Nyár veszélyei. Hiszen a szünidő a 

kikapcsolódás öröme mellet - azonban veszélyt is rejthetnek.  Ezek elkerülése érdekében 

több dologra is oda kell figyelniük mind a gyerekeknek, mind pedig a felügylettükkel megbízott 

felnőtteknek. Ezzel kapcsolatban néztünk át csoportmunkában néhány hasznos tudnivalót, 

tanácsot.        
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3. osztály 

A KEVE program 3. osztályban való megvalósítást az idei tanévben kaptam meg feladatként. 

A foglalkozásokat életvitel és gyakorlat órákba beépítve valósítom meg. A tanmenetet és az 

óravázlatokat a közösségi médiában létrehozott zárt csoportból szereztem meg. 

Az I. félévben 3 foglalkozást tartottam: 2020. november 6-án, 2020.12.04-én és 2021.01.08-

án. 

 Az első foglalkozáson átismételtük a veszély esetén hívható telefonszámokat, az előző 

tanévben megismert közlekedési táblákat dominó játékon keresztül, igaz-hamis állításokat 

elemeztünk és átbeszéltük, hogy mi a teendő bizonyos helyzetekben. 

A további foglalkozásokon tovább mélyítettük a KRESZ-táblákkal kapcsolatos ismereteiket 

csoportosítással, körülírással. Beszélgettünk a vasúti, légi, autóbusz és vízi közlekedésről. 

Megbeszéltük, milyen előnyei-hátrányai vannak ezeknek a közlekedési módoknak, hogyan 

illik viselkedni ezeken a közlekedési eszközökön. Többen meséltek személyes 

tapasztalataikról, melyek szintén segítségünkre voltak a szabályok összegyűjtésében. 

Párkereső játékkal az autóbusz közlekedés illemszabályait raktuk sorba. 

Megnéztük, hogyan tudunk jegyet vásárolni, ha vonattal kívánunk közlekedni és 

megterveztünk egy utazást is az ELVIRA program segítségével.  

Személyes tapasztalataikat szívesen elmesélik az adott témával kapcsolatosan. Az 

ismereteket igyekszem játékos feladatokon, feladatlapokon, videók segítségével átadni. 

2. foglalkozás képei: 
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3. foglalkozás képei: 
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A II. félévben tovább folytattuk a foglalkozásokat. 

Elsőként az elsősegély alapokról beszélgettünk. Megbeszéltük, hogy mi is az az 

elsősegélynyújtás, ki nyújthat elsősegélyt, és mikor van rá szükség. Szituációs gyakorlatokon 

keresztül próbáltuk ki, mely esetekben hogyan segíthetünk a sérülteken. 

 

A következő foglalkozásokon ismétlésként közlekedési táblákat gyűjtöttünk a táblák 

alakja szerint szétválogatva, majd a kerékpáros közlekedésről beszélgettünk. Megnéztük, 

hogy mik a kötelező felszerelések egy kerékpáron, milyen szabályok vonatkoznak ránk, ha 

kerékpárral közlekedünk. 
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Az utolsó foglalkozáson ismétlésként megvizsgáltuk a kerékpárral érkezett tanulók járműveit, 

hogy rendelkeznek-e a kötelező felszerelésekkel, majd a rendőri karjelzésekkel ismerkedtünk 

meg. Segítségünkre volt Oltványi Ildikó, aki a gyakorlatban segítette a tanulókat a karjelzések 

értelmezésében. A szemléltetést követően a tanulók is kipróbálhatták magukat rendőrként. 

A digitális oktatás miatt sajnos nem sikerült minden tervezett órát megvalósítani, de 

igyekeztem a fontosabb témákkal megismertetni a tanulókat. 
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