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Pedagógiai célok 
 

 
Kiemelt célunk hogy a mozgás, mint mindennapos tevékenység beépüljön az életükbe, 
örömteli élményt nyújtson. Rávilágítunk arra, hogy az egészség érték, ezért egészségünkért, 
a betegségek elkerüléséért sportolnunk, mozognunk kell. 
Az egyszerű mozgásformák mellett fizikai aktivitásunkat növelhetjük, ha megfelelő sportot 
választunk magunknak. Egyik ilyen lehetőség egy küzdősport vállalása a fiúknak. Így a fiúknak 
45 percben interaktív aikidó foglalkozást szervezünk. Ennek megtartására felkértem Kálmán 
Andrást, iskolánk volt tanulóját. A lányoknak a zenés mozgást szerveztem. Zumba interaktív 
órán vehetnek részt Lukács Szilvia vezetésével, aki szintén iskolánk tanulója volt. 
Az egészséges táplálkozás fontosságára szeretnénk felhívni a figyelmet. 
Kecskesajt készítését mutatják be interaktívan a meghívott sajtkészítő, Pervein András és 
felesége, két tanulónk szülei. Felhívják a figyelmet a sajtok jótékony hatásaira. 
Előadás keretében mutatja be Szabó Zsuzsa kolleganőnk az élelmiszerpazarlást. 
Az ötödikes lányok a védőnő előadásában ismerkedhetnek meg a nővé válás biológiai 
hátterével. 
A Balaton nyáron veszélyeket is rejt. Ezekről beszélnek a vízirendőrök egy előadás keretében. 
„Fűben-fában orvosság”  szól a mondás. A kamilla,a csipkebogyó, a hárstea 
fogyasztása segít egészségünk megőrzésében, betegségek esetén segítő kezet nyújtanak a 
gyors felépülésben. Ezen lehetőségek megismertetése fontos feladataink közé tartozik. 
Séta keretében az osztályfőnökök megmutatják a környezetünkben található 
gyógynövényeket, és azok hatásait. 
A kamaszkorban fontos, hogy megfelelően ápolják a problémás bőrüket a gyerekek. Ehhez 
kapnak segítséget Almacht Hermina kozmetikus szülőtől, aki természetes kozmetikumokat 
használ. 

Érintett tanulók 
 

 
 5- 8. évfolyam mindegyik osztálya 

 Jelenléti ívek aláíratva 
 

Tantárgyi integrációk 
 
 
Földrajz:   Gyógynövények előfordulási területei hazánkban 
                    Élelmiszerpazarlás gazdasági hatásai 
Biológia:  Gyógyteák: kamilla, csipkebogyó és hárs  
                   A testmozgás, az egészség és a betegség kapcsolata.  
Testnevelés: Mozgás az egészségért 
Osztályfőnöki: Alternatív megoldások az élemiszerhulladékok csökkentésére 
Rajz: Gyógyteák és betegségek kapcsolatának kifejezése vizuális eszközökkel 
Természetismeret: A gyógynövények a legrégebbi gyógyszerek 
 



 

                                     Osztályfőnökök feladatai 
 

 

 
I. Előzetes feladatok:  

 

 Osztályfőnöki órára gyűjtő munka szervezése 
                           
              Témái: a. környezetünkben előforduló gyógynövények                                    
                          b.gyógyteák és hatásaik: kamilla csipkebogyó akác hárs  
                             

 

II.     Egészségnapi feladatok: 
  

 minden osztályfőnök:  osztályának felügyelete 

 napirendnek megfelelően, a helyszínekre való pontos érkezés biztosítása 

 tanterem rendbetétele a programok végén 

 jelenléti ív aláíratása 

 séta a Sió-partra 
 
 

 

III. Felelősök: 

A nap lebonyolítása: Bársony Ibolya 

Osztályokra felügyelnek: Osztályfőnökök, vagy kijelölt helyettesítők 

Zumba foglalkozásra kísérnek: Bársony Ibolya, Ruppert Erika, Somogyi Tímea 

Aikido foglakozáson felügyelnek: Ravasz Ildikó, Kovács Dóra, Föcsökné Lívia, Meszlényi Gábor 

Sport versenyek lebonyolítása: 5-6 osztályos fiúk      Drimmer László 

Sport versenyek :7-8 osztályos fiúk   Meszlényi Gábor 

Egészséges életmód, táplálkozás, ételpazarlás  előadás: 7.  8.a és 8. b osztályoknak Szabó 

Zsuzsanna 

Felvilágosító előadás: 5.a és 5. b osztályos lányok    Varga Tünde  védőnő 

Gyógynövények a környezetünkben: osztályfőnökök 

Tinikozmetika foglalkozásokra kísér : Somogyi Tímea 

Sportfoglalkozásra kísér:5-6 osztályok osztályfőnök, 7-8 osztályos fiúk Meszlényi Gábor  

Ügyelet: 12 ó 35-től  13 30-ig   Deák Erika, Somogyi Tímea 



Fotózás : Bogdánné Kovács Mária 

Meghívott előadók: 

      --- Vízirendészet 

      ---- Sajt készítés: Pervein András    szülő 

      ---- Kozmetikus:  Almacht Hermina  szülő 

      ---  Aikido: Kálmán András 

      ---- Zumba :  Lukács Szilvia 

Esős idő esetén: 

Aikido foglalkozás: Aula 

Zumba: Ugribugri terem 

Sportfoglalkozások helyett: történelem és földrajz teremben film  

Gyógynövények: Teremben 

     

Program értékelése 

 
Tanulóink visszajelzései alapján nagyon sikeres volt ez a nap. Élménydús, változatos és 

érdekes programjaink, felejthetetlen nyomott hagyott mindenki lelkében. Jó hangulatban telt a 

nap, programjaink a gyakorlati életre támaszkodtak. Sikerült közel vinni a mindennapi életben 

használható és egészségünket szolgáló ételeket, mozgásformákat, visszakanyarodva ezáltal a 

természetes életmódhoz. 

A fiúknak nagyon tetszettek az önvédelmi fogások, amelyeket gyakorolhattak. 

Az interaktív órákon a tanulók maguk is részt vehettek a tevékenységekben. 

A gyerekek a saját maguk által készített sajtot haza vihették. 

A lányok a krémeket  magukra kenhették.  

A testnevelő tanárok által tartott ügyességi játékok nagyon élvezetesek volta 

 

 

 

                                                                      Bársony Ibolya 

  

 
 

 

 

 

 

 
 



Egészségnap 2018. jún. 14. csütörtök 

Idő 5a 5b 6a 6b 7. o. 8a 8b 

8:00 - 8:30 Zumba (lányok) Zumba Zumba Zumba Zumba Zumba Zumba 

művelődési ház 

előtt 

            

              

Aikido (fiúk) Aikido Aikido Aikido Aikido Aikido Aikido 

iskolaudvar             

8:30 - 9:00 Szünet 

9:00 - 9:45 Védőnő (lányok) Védőnő (lányok)     Tinikozmetika 

(lányok) 

    

Idegennyelv terem Idegennyelv terem Gyógynövények 

Séta 

Sajt készítés Magyar terem Élelmiszerpazarlás Élelmiszerpazarlás 

    Sió-part Fizika terem   Ének terem Ének terem 

Sport (fiúk) Sport (fiúk)     Sport (fiúk) előadás előadás 

művelődési ház 

előtt 

művelődési ház 

előtt 

    Foci pálya     

9:45 - 

10:00 

Szünet 

10:00 - 

10:45 

          Tinikozmetika 

(lányok) 

Tinikozmetika 

(lányok) 

Vízi rendőr 

előadás 

Sajt készítés Vízi rendőr előadás Vízi rendőr előadás Élelmiszerpazarlás Magyar  terem Magyar  terem 

Művelődési ház  Fizika terem Művelődési ház  Művelődési ház  Ének terem     

        előadás Sport (fiúk) Sport (fiúk) 

          Foci pálya Foci pálya 

10:45 - 

11:00 

Szünet 

11:00 - 

11:45 

    Tinikozmetika 

(lányok) 

Tinikozmetika 

(lányok) 

      

  Sajt készítés Vízi rendőr 

előadás 

Magyar  terem Magyar  terem Vízi rendőr előadás Vízi rendőr előadás Vízi rendőr előadás 

  Fizika terem Művelődési ház      Művelődési ház  Művelődési ház  Művelődési ház  

      Sport (fiúk) Sport (fiúk)       

                

11:45 - 

12:00 

Szünet 

12:00 - 

12:35 

              

Gyógynövények 

séta 

Gyógynövények 

séta 

Sajt készítés Gyógynövények séta Gyógynövények Gyógynövények Gyógynövények 

Sió-part Sió-part Fizika terem Sió-part   Sió-part séta Sió-part séta 



 
 

 

 

 

 


