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A kezdet: 

2011. április 

Kincsem Nemzeti Lovasprogram 

Tervezet: a lovasoktatás bevezetéséről, az 

általános iskolákban 

Az elmélet gyakorlati kipróbálása (Andor Ákos) 



 Feltételek: 
 Lovarda részéről: 

 Maga a létesítmény 

 Oktatók 

 Iskolalovak 

 Védőfelszerelés (kobak gerincvédő) 

 Az iskola részéről: 

 Az iskola vezetés megtalálja a megfelelő formát a bevezetéshez 

(tanítási óra, szakkör) 

 Pedagógus, aki végrehajtja a feladatot 

 A gyerekek, illetve a szülők hajlandósága 

 A fenntartó részéről: 

 Engedélyezés, finanszírozás 

 

 



Tennivalók: 

 Fenntartói elvi hozzájárulás megszerzése 

 Szülői igényfelmérés 

 Pedagógiai program módosítás 

 Tananyag összeállítása (tematikus terv) 

 Tantervi elhelyezés 

 Tanmenet 

 Lovardai házirend 

 Fenntartói engedélyezés 

 Szülői nyilatkozat, orvosi igazolás 

 

 



2011/12. 2012/13. 2013/14. 2014/15. 2015/16. 

Célcsoport 

 

5-6. 

évfolyam 

4-8. 

évfolyam 

5-6. (7-8) 

évfolyam 

5-6. (7-8) 

évfolyam 

5-6. (7-8) 

évfolyam 

Létszám 

adatok 

 

21+21 

42 fő 

32+16 

48 fő 

22+15(+10) 

47 fő 

31+16+11 

57 fő 

16+20+24(+6) 

66 fő 

Oktatási forma 

 

Választható 

tárgy  

(+2 óra) 

Szakkör Testnevelés 

óra (3+2) 

Testnevelés 

óra (3+2) 

Testnevelés 

óra (3+2) 

 

Fenntartó 

 

Önkormány

zat 

Önkormány

zat 

KLIK KLIK KLIK 

Finanszírozás 

 

Szülő:  

1000 

Ft/fő/hó 

Szülő +Önk. 

1000+1000 

Ft/fő/hó 

KLIK KLIK KLIK 



2014. eleje: 

 Elterjedt a hír, hogy a következő tanévtől bevezetik a 

lovaskultúra oktatását azokban az általános iskolákban, ahol 

adottak a feltételek. 

 Sok érdeklődő a lovardában: 

 A Kormánytól  

 A KLIK-től 

 A Lovas Szövetségtől 

 Települések polgármesterei, képviselői. 

 Iskolák igazgatói, tanárai. 

 Lovarda tulajdonosok, lovasoktatók. 

 





Népszerűség: 

Szereplés a Tv-ben 

Budakeszi Tv 

Hír Tv 

MTVA 

Hír24. 

Újság cikkek: 

Pátyi Kurír 

Turista Magazin 

Lovasélet 





Az első ballagó „osztály” 
 10 fő maradt (a kezdő 21-ből,akik 3 évet végigjárták) 

 4 fő  rajtengedély vizsgát tett 

 3 fő ezen a téren tanult tovább Bábolnán. 

 



Mentoráló Intézmény: 
 

2014-ben elnyertük a Mentoráló Iskola címet: 

Havonta hospitálási lehetőség 

Workshop igény szerint. 

A lovasoktatás bevezetésének akadályai:  

• komoly anyagi háttere van, ami nagy mértékben a 

fenntartótól  függ. 

 

 

 



2015/16. tanév 

Hétfőn: 5.b 16 fő     kedd: 5.c 20 fő   csütörtök: 6. évf.: 24 fő 

 



A gyakorlati megvalósítás 

 A gyerekek, elméleti és gyakorlati oktatásban vesznek részt, jól 

működő tematika alapján. 

 Forgószínpad szerint: fele elméleti fele gyakorlati oktatáson vesz 

részt. 

 A gyakorlaton lévők általában párokban dolgoznak, cserével. 

 3 oktató foglalkozik a gyerekekkel, (1 elmélet, 2 gyakorlat)  

 (A testnevelő felügyeli a lovon éppen nem ülő gyerekeket) 

 Minden félévet vizsgával és házi versennyel zárunk. 

 



Gyakorlati órák tematikája: 

 Ismerkedés a lóval, lóra ülés. 

Futószárazás lépésben és ügetésben. 

Elindulás és megállás futószáron 

Lépés, ügetés, állj átmenetek. 

Futószár nélküli jármódok gyakorlása 

Osztálylovaglás lépésben és ügetésben 

Osztálylovaglás, ügyességi akadályok. 

Osztálylovaglás nagy pályán 

Vizsga 

 



Elméleti órák tematikája:  

Balesetvédelem 

A lovak ápolása és előkészítése. 

A ló és a lovaglás története 

Ló anatómia 

A lovak takarmányozása 

Kommunikáció a lovakkal, testbeszéd. 

Lovas sportok és azok szabályai. 

Híres lovak és lovasok 

Elméleti teszt 

 



Még néhány fotó az elmúlt 5 évből 

















































































Köszönjük a figyelmet! 

 

  Szabóné Kecső Ilona 

 

      Alsószentiványi Krisztián 


