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Pedagógiai célok  
 

 

• Az egészséges életmódhoz szükséges tudás, és készségek megszerzésének      
            segítése. ( egészség – táplálkozás kapcsolata, rendszeres folyadékbevitel 
            szükségessége ) 

• Egészségkárosító hatások – dohányzás, kóla, szénsavas üdítőitalok, energia- 
            italok – szervezetre gyakorolt hatásainak bemutatása 

• Mozgás és egészség kapcsolata 
• Közösségépítés, egymás munkájának elfogadása 
• Együttműködés a helyi szervezetekkel ( Cukorbetegek Egyesülete, körzeti 

            orvos, dietetikus) 
 
 

Érintett tanulók  
 

 
 

• 5- 8. évfolyam mindegyik osztálya 
• Jelenléti ívek aláírva 

 
 
 

Tantárgyi integrációk 
 

 

• Osztályfőnöki órákon: az egészséges életvitel megbeszélésének célja az volt, hogy a 
tanulók felismerjék az egészség értékét, törekedjenek annak megvalósítására,                                                                                  

      megtartására.  
• Tanórákon:      

�  Biológia - a vitaminok emberi szervezetre gyakorolt hatásai 
� Testnevelés – az egészség és mozgás összefüggésének tudatosítása 
� Rajz - Egészségnapi plakát , egészségpiramis rajzolása, elkészült 

művek bemutatása kiállításon. 
� Fizika – Energiatakarékosság 
� Földrajz – Megújuló energiaforrások jelentősége, haszna 
� A többi tanórákon is a pedagógusok beemelték a projekt egy-egy 

elemét  ezáltal gazdagítva a tanulók órai tevékenységét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORGATÓKÖNYV  
 

Egészségnap (felső tagozat) 
2013. szeptember 20.  7:15 – 16:00 

 

 
7:15 – 9:00  Testzsír-mérés                               Mészárosné  Horváth Rózsa

   (orvosi szoba) 
 
8:00 – tól Rákóczi kör futás -  6-7-8 osztályosok    Meszlényi Gábor 
 

 

8:20-8:30  „Vitamintorna” - 5.o Pintér Anett                     
(tornaterem)    

 
8:35-9:00  Ásványvíz és tízórai kiosztás, elfogyasztása Osztályfőnökök 

                                                                                                                    (saját  osztályterem) 

 
8:45-9:30  Lelki egészség  - 6.o/1.     Kiss Gabriella          
                                                                                                                       ( Művelődési Ház) 
                     Királyné Márti kísér 
 
8:45-9:30   film: Elsősegélynyújtás – 6.o/2.      Faragó Kálmán
          (ének terem) 
                   Bársony Ibolya kísér
       
9:00-9:30  Egészség totó – 5.o, 7.o, 8.o     Osztályfők. 
             (saját terem) 
 
9:40-10:10  Egészséges táplálkozás  –  5-6-7-8. osztályosok  Hutter Éva  

    (aula) 
 
 
10:20-11:00  Gyümölcskompozíció és „ötletes” szendvicsek készítése Osztályfők.  

 (saját tanterem) 
 

11:00- 11:05 Kompozíciók elhelyezése az aulában                                   Osztályok képviselői  
                                                                                                                        osztályfőnök      
                                              
11:05-11:25  Kiállítás: Kompozíciók megtekintése – 5-6-7-8 osztályosok Osztályfők.  
                                                                                                                         (aula)  
                                                                                                 
11:25-12:00  Kompozíciók elfogyasztása     Osztályfők.  

 (saját tanterem) 
 
12:15-13:00  Dohányzás káros hatási – 7-8.o  Dr. Koch Béla     
                                                                                                                          (aula) 
 



12:15-13:00  Film: Elsősegélynyújtás  6/1 – 5.o    Faragó Kálmán          
                                                                                                                          (ének terem) 
                                                                                                                      Királyné Márti kísér 
 
                     
12:15-13:00  Lelki egészség 6/2      Kiss Gabriella   
                                                                                                                     (Művelődési ház) 
                                                                                                Bársony Ibolya kísér
            
13:00-13:20  Egészségügyi kérdőív kitöltése     Osztályfők. 
                                                                                                                    (saját tanterem) 
 
13:30-14:00  Ebédeltetés                                                                             Király Lászlóné 
 
14:00-  15:30  Energiasuli: Energiatakarékosság az egészséges 
                       életmód jegyében                                                                            Tóth Pál 
 
15:45 – 16:00   Egészségnap értékelése 
                         Emléklapok átadása                                                  Kozmáné Kovásznai Mária 
                                                                                                                        Igazgatónő 
 
 
 

Feladatok személyenként 
 
 

I.Kozmáné Kovásznai Mária:  - Vendégek üdvözlése, bemutatása az iskola tanulóinak 

-az egészségnap értékelése, emléklapok átadása 

II. Bogdánné Kovács Mária:   - vendégek meghívása    -       Kiss Gabriella 
- Mészárosné Horváth Rózsa 

 
-meghívás emlékeztető ( 2 nappal az egészségnap előtt) 
-projektmanager 
- élelmiszerek hivatalos megrendelése email-ben 
- videózás 

III. Bársony Ibolya:    - Osztályfőnöki feladatok ( lásd külön )  
 
IV. Faragó Kálmán:     – film: elsősegélynyújtás 
                    -fotózás 
V. Faragó Kálmánné:     - Osztályfőnöki feladatok 
           - szervező felsőben 
                                - anyagszükségletek összesítése 
                                - tájékoztatás a kiállításról 
                               - napirend összeállítása 
                 - Dr. Koch Béla meghívása 
 
VI. Föcsök Attiláné:    - Osztályfőnöki feladatok 
 



VII. Király Lászlóné:      - Elégedettségi értékelő lapok összeállítása, kiosztása,       
                                                              begyűjtése, értékelése 
                         - jelenléti ív kiosztása , begyűjtése 
           - Emléklapok készítése ( Gulyás Blankával ) 
     - 6/1 csoport kísérése 
          
VIII. Meszlényi Gábor:     - Osztályfőnöki Feladatok 
              -reggeli futásnál a tanulók elindítása 

- székek, padok, asztalok kirakása az aulába majd   
  elrakása 

                                          - segítői: Horváth Viktor, Rozs Norbert, 8.osztályos fiúk  
  

IX. Ruppert Erika:    -  Osztályfőnöki feladatok 
 
X. Szabó Zsuzsanna:                   - Egészségtotó elkészítése 
           - Napirend összeállítása  
           - projekt szakmai vezető 
 
XI. Nagyné Tóth Gyöngyi:                - Zöldségfélék – ásványvizek- zsemle stb.         
                                                                osztályonkénti előkészítése, kiosztása 
       -Plakátok készítése osztályonként 
       - Vendégek meghívása    - Pintér Anett 
                   - Fizibusz ( email , fax küldése ) 
                                              - anyagvásárlás, ajánlatkérések az élelmiszerekre 
      - programösszeállítás 
     - auladekoráció 
      - Főszervező 
 
XII. Bertáné Várai Ildikó:            - dekoráció elkészítése az aulában Csirke Mónikával  
 
XIII. Gulyás Blanka:    - segítség Király Lászlónénak                    

 -  kérdőív gépelése, meghívók, értékelőlap ,újságcikk  
         - előadóknak pohár, ásványvíz kihelyezése 
         - dekorációban segítés Csirke Mónikának 
   - fotózás  

XIV. Horváth Viktor:     - Fizibusz eszközök ki és vissza helyesése Rozs                                                               
                                                             Norberttal 
            - székek kirakása az aulába a segítőkkel Meszlényi                
                                                             Gábor  és a 8.o. fiúkkal 
            - elpakolás az aulából a takarítók segitségével  
XV. Rozs Norbert:      - Fizibusz eszközök ki és visszahelyezése   

   - segítség Horváth Viktornak 
   - székek,asztalok ki- és elrakása 

 
 
 
 
 
 
 



Osztályfőnökök feladatai 
 
 
I. Előzetes feladatok:    - csapatok kialakítása 
                                      - eszközök hozatása a szendvicsek, gyümölcskompozíciók            
                                                  készítéséhez             
                                      - anyagok kiosztása a tanulóknak 
                                      - egészségnaphoz kötődő téma megbeszélése 
 
II. Egészségnapi feladatok. - osztályának felügyelete 
    - napirendnek megfelelően, a helyszínekre való pontos érkezés      
                                                 biztosítása 
    - tanterem rendbetétele a programok végén 
    - jelenléti ív aláíratása 
    - egészségtotó értékelése 
    - elégedettségi kérdőív megíratása a tanulókkal 
 
 
 

Eszközök 
 
 

• Számítógép, internet, projektor 
 
• Tálcák, tányérok, tálak 

 
• Kések, szalvéták, törlőruhák 

 
• Zöldségfélék, gyümölcsök 

 
• Kenyér, vaj 

 
• Jelenléti ívek aláírva 
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Balatonszabadi, 2014. szeptember 20. 
 



 
Szakmai beszámoló 

 
 
    Iskolánk már negyedik éve szervez egészségnapot, bevonva az alsó és felső tagozat 
tanulóit, figyelembe véve az adott gyerekcsoport életkori sajátosságait.  A nap hatékony 
megvalósításában minden pedagógus - tanítók, tanárok, napközis nevelők, iskola könyvtárosa 
- részt vett.  
  Külső segítőink : a Cukorbetegek Egyesülete, meghívott vendégeink ( lsd. program) 
  Előzetes feladatként - meghatározott alapanyagokból - minden tanulói csoport megtervezte, 
saját, ötletes, egészséges alapanyagokból készült szendvicsét és gyümölcskompozícióját.  
Anyagbeszerzés során igyekeztünk vegyszermenetes zöldség- és gyümölcsöket vásárolni, 
valamint színezék és tartósítószer nélküli szendvics alapanyagokat beszerezni. 
 
Egészségnapunk – önkéntesség alapján – testsúly és testzsír méréssel kezdődött. Majd 
 hagyományainknak megfelelően, a nap zenés tornával ill. a felső tagozatosoknak futással 
folytatódott. Ezt követően minden tanuló 1,5 l-es ásványvizet kapott , kiemelve ezzel a 
megfelelő folyadékbevitel fontosságát.  
 
Előadóink rendkívül felkészülten, képekkel, a doktor úr előadásában személyes élménnyel, 
tapasztalattal gazdagította mondanivalóját. Az Elmű Energia Suli bemutatója, kísérletei 
minden korosztály számára  nagyon élvezetes, világos, érthető volt. Nem voltak benne   
elvont, tudományos, a gyerekek számára nem értelmezhető részek. Az előadások végén  
minden vendégünktől kérdezhettek. A lelki egészség és az egészségnyújtás  kiscsoportos 
foglalkozás keretein belül, a tanulók aktív részeseivé váltak a témának. 
Az elégedettségi tesztből ( lásd. külön) is kitűnik hogy a legnagyobb sikert a csoportok 
szendvics- és gyümölcskompozíciója hozta. Változatos, apró, dekoratív szendvicseket és 
ötletgazdag gyümölcskompozíciókat alkottak, amelyet kiállítás keretében mutattak be 
egymásnak, majd mindenki elfogyasztotta a remekművét. Így kívántunk hatni a saját és a 
családja táplálkozási szokásaira, vélhetően annak változtatására. 
Alsó tagozatban – mozgásigényüknek megfelelően – több játékot, kötetlen mozgást iktattunk 
be. Az udvaron tartott táncház és népi gyerekjátékokkal való megismerkedés a felhőtlen 
kikapcsolódást mellett igazi fizikai felfrissülést is jelentett. 
A nap végén értékeltük a tanulócsoportok munkáit és oklevéllel, müzli szelettel jutalmaztuk. 
 
 

 
 



   
 

   
 

    
 

   
 



 
 

 
(video mellékelve) 

 



    
A projekt értékelése 
 
Összességében kitűzött céljainkat sikerült megvalósítani. Tanulóink a csoportmunkában nagy 
örömmel, lelkesedéssel vettek részt, ezáltal javult együttműködési képességük és 
kreativitásuk. Új ismeretekkel gazdagodtak az egészségmegőrzés területén. 
Intézményünk külső kapcsolatai tovább erősödtek és bővültek. 
 
                                                                                                     Nagyné Tóth Gyöngyi 
                                                                                                              főszervező  
 
 


