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FOTÓDOKUMENTUM 

 
A „Tapolcai Általános Iskola innovatív pedagógiai-módszertani megújulása” megnevezésű, 

TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 azonosítószámú projekt pályázati programjának – 

Köznevelési intézményekben nevelési-pedagógiai tevékenységek támogatása – komplex 

közlekedési ismeretek oktatása (egészségfejlesztési ismeretek) lebonyolításához. 

 

Batsányi Tagintézmény, Kazinczy Tagintézmény 

Bárdos Székhelyintézmény 

  
Batsányi Tagintézmény:   2013. november 19., december 3. 

Kazinczy Tagintézmény:  2013. november 21., 26., 28., december 2., 4., 5. 

Bárdos Lajos Székhelyintézmény:  2013. november 25., 27., december 2., 4. 

 

 
Az előadás sorozat címe: Egészségfejlesztési ismeretek oktatása, közúti baleseti 

elsősegélynyújtás. 

 

Novemberi témakörök: Az elsősegélynyújtás szabályai, elsősegély nyújtási kötelezettség. 

Egyszerű betegvizsgálati eljárások. Eszméletlenség megállapítása. Eszméletlen jól légző 

beteg ellátása (Stabil oldalfektetés). Mentőhívás. 

 

Decemberi témakörök: Bukósisak, kerékpáros sisak, védőeszközök eltávolítása. 

Vérzés típusok, vérzéscsillapítás. Csont és ízületi sérülések felismerése, azok ellátása. A sérült 

nyugalomba helyezése (fektetési módok). 

 

Az előadás sorozat célja: minél korábbi életkorban megismertetni a gyerekeket az 

elsősegélynyújtás fontosságával, a balesetet szenvedett embertársunknak nyújtott segítség 

szakszerűségével, legyenek képesek arra, hogy felismerjék azokat a panaszokat, azokat a 

folyamatokat, amelyek rövid idő alatt jelentősen rontják a sérült állapotát, életkilátásait. 

Birtokába legyenek annak tudásnak, egyszerű „kétkezi” beavatkozásnak, melyek segítségével, 

minden túlzás nélkül, életet lehet menteni. 

Az előadás sorozat hangsúlyozottan gyakorlati fogások elsajátítását valósította meg. 

A résztvevők megtanulták az egyszerű betegvizsgálati eljárásokat, a stabil oldalfekvő helyzet 

létesítését, a bukósisak, és egyéb védőfelszerelések eltávolítását, a vérzések csillapítását, 
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néhány kötés típust, mi alapján válasszanak fektetési módot a sérültnek, és azt hogyan 

kivitelezzék.  

A mellékelt képeken jól látható a tanulók aktív részvétele a feladatok megoldásában. 

A foglakozások jó hangulatban, megfelelő komolysággal zajlottak.  
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FOTÓDOKUMENTUM 

 
A „Tapolcai Általános Iskola innovatív pedagógiai-módszertani megújulása” megnevezésű, 

TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 azonosítószámú projekt pályázati programjának – 
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Batsányi Tagintézmény 

2013. november-december 

1. csoport 

 

 

Iskolánkban 2013. november 18-án került sor az első közlekedési ismeretek foglalkozás 

megtartására. A foglalkozáson húsz gyerek vett részt, mely elméleti oktatással kezdődött, 

majd a tanulók tesztlapokat töltöttek ki. 

Az oktatáshoz az interneten is elérhető 

oktatóprogramokat használtam. A foglalkozás 

anyagát a gyalogos és kerékpáros közlekedés 

szabályai alkották. Ezen belül is: milyen 

szabályok vonatkoznak a gyalogosokra lakott 

területen belül, és azon kívül? Hogyan és hol 

közlekedhetnek, ha egyedül, vagy ha 

csoportosan közlekednek. 

A kerékpárosokra vonatkozó szabályok 

ismertetése kitért a legfontosabb tilalmakra és 

1. 2013  november 18 

2013. november 18. 

2013. november 18. 
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ajánlásokra. Hol szabad, és hol tilos kerékpározni, milyen felszereléssel kell egy kerékpárnak 

rendelkeznie, milyen magatartást kell 

kerékpározáskor tanúsítani. Milyen 

veszélyhelyzetek adódhatnak, és hogyan kell 

viselkedni ilyenkor. 

Az interneten fellelhető segédanyagokból 

tesztlapokat készítettem. Az önálló munka 

utáni közös ellenőrzés is a tanultak még 

alaposabb rögzítését szolgálta. 

 

 

A 2013. december 16-án megtartott 

második közlekedési ismeretek foglalkozás 

szintén elméleti oktatással kezdődött. Az 

oktatáson a közúti közlekedés jelzései kaptak hangsúlyosabb szerepet. Ezen belül a KRESZ 

táblák ismerete, a forgalomirányító jelzőlámpák és rendőri karjelzések megismerése voltak a 

fontosabb témák.  

A mindennapjainkban adódó közlekedési 

helyzetekben gyakran felmerül az elsőbbségadás 

kérdése, az áthaladási sorrend helyes eldöntése. Az 

oktatás ezzel a témakörrel is foglalkozott. 

 A tanulók jelentős része már megfelelő KRESZ 

ismeretekkel rendelkezik. Ezeket az ismereteket 

minden nap használják, újratanulják. Szüleikkel együtt 

közlekedve, autóban, tömegközlekedési eszközökön 

utazva a nélkül tesznek szert újabb és újabb tudásra, 

hogy a tanulás folyamata tudatosulna bennük. Éppen 

emiatt szükséges ezeket az ismereteket rendszerezni, gyakran feleleveníteni. A KRESZ 

foglalkozások megfelelően segítik ebben a gyerekeket. 

2013. november 18. 

 

2013. december 16. 
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2013. december 16.     2013. december 16. 

A foglalkozás most is tesztek megoldásával, és ellenőrzésével zárult. 

Tapolca, 2013. december 17. 

Készítette: László András 
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1. 2. 3. csoport 

A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ-szabályok  

A kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát a vezetéséhez ugyanazok a feltételek 

szükségesek, mint más jármű esetében:  

 járművezetésre alkalmas állapotban kell lenni (tehát ittasan kerékpórozni sem 

szabad);  

 ismerni kell a KRESZ-szabályokat.  

Részletezés: 

 Tilos a kerékpárhoz oldalkocsit, illetve egyéb vontatmányt kapcsolni a kerékpár-

utánfutó kivételével. 

 Tilos kerékpáron ülve állatot vezetni. 

 Tilos a kerékpárt más járművel vontatni. 

 Tilos elengedett kormánnyal kerékpározni. 

 Kerékpáron csak olyan csomag szállítható, amely a kormányzást nem akadályozza. 

 Tilos autópályán és autóúton kerékpározni, továbbá ott, ahol ezt tábla tiltja. 12 év 

alatti gyerek főútvonalon nem kerékpározhat.  

 Kétkerekű kerékpáron egy 16. életévét betöltött személy legfeljebb egy, 10 évesnél 

fiatalabb gyermeket szállíthat a megfelelő gyermekülésen. 

 Kettőnél több kerekű kerékpáron legalább 17 éves személy szállíthat utast. 

 Kerékpárral lakott területen belül legfeljebb 40 km/óra sebességgel szabad 

közlekedni, azon kívül sisakban 50, sisak nélkül 40 km/h a megengedett sebesség.  

A KRESZ által előírt kötelező kerékpártartozékok 

A KRESZ által javasolt kerékpártartozékok 
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Hol szabad kerékpározni? 

 Kerékpárúton  

 Kerékpársávban  

 Nyitott kerékpársávban  

 Kerékpár által is használható buszsávban  

 Gyalog- és kerékpárúton  

 Gyalogos- és kerékpáros zónában  

 Kerékpáros nyomon  

 Leállósávon vagy kerékpározásra alkalmas útpadkán  

 Az úttest jobb szélén, többsávos úton a külső sávban  

Hol tilos kerékpározni? 

 Tilos kerékpározni autópályán és az „autóút” táblával jelölt úton, továbbá ott, ahol ezt 

tábla tiltja. 
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 Kerékpárral behajtani tilos 

 Mindkét irányból behajtani tilos 

 Behajtani tilos 

 Buszsávban 

 Gyalogúton 

 Gyalogos zónában 

 Járdán 

Elsőbbségi szabályok 
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