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1.nap 
 

1. osztály 
 

MOZOGJUNK, SPORTOLJUNK! A szabadidő helyes eltöltésére, a kerékpározás 

fontosságára és a szabályos közlekedés megismerésére helyezzük a legnagyobb hangsúlyt. 

Időkeret 4x45 perc 

Közvetlen cél Egészséges életmódra nevelés 

Ismeretanyag Fogalmak, folyamatok, összefüggések, környezeti nevelés, 

energiatakarékosság, sportágakkal ismerkedünk, kerékpáros közlekedés 

szabályainak megismerése, alkalmazása. 

Tevékenységek Beszélgetés sportolókról, sportolási lehetőségekről. Mozgássorok 

utánzással. Körjátékok, népi játékok. Szókirakás, képkirakás, 

mondatalkotás. Kerékpáros közlekedés legfontosabb szabályainak 

megismerése, szempontok gyűjtése. Bicikli formálás gyurmából. 

Világbajnok kerékpárosról interneten hozzáférhető anyag megtekintése. 

Érintett  

Kompetencia 

területek 

Szociális kompetencia – együttműködés. Mozgásfejlesztés. A helye 

közlekedési magatartás alapjainak elsajátítása. 

Munkaformák 

és  

módszerek 

Frontális osztálymunka, csoportmunka, páros feladatvégzés. 

Beszélgetés, bemutatás, utánzás. 

Eszközök: Szőnyeg, csomagolópapír, rajzeszközök, puzzle, kerékpárok, gyurma. 

 

 

2. osztály 

 

1. Éljünk egészségesen! / A táplálkozás, az öltözködés és a  tisztálkodás 

szerepe egészségünk megőrzésében./ 

Időkeret 3x45 perc 

Közvetlen cél Az egészséges életmód fontosságának tudatosítása, az egyéni 
felelősségtudat kialakítása, erősítése. 
 

Ismeretanyag Fogalmak, folyamatok, összefüggések : Élelmiszer, 
élelmiszercsoport felismerése. Rendszeres étkezés, változatos, 
vitamindús ételek fogyasztása, egészségmegőrzés. A szépen 
terített asztal. A fogromlás megelőzése 

Tevékenységek : Élelmiszerek csoportokba rendezése. Az egészséges napi 
/esetleg heti/ étrend összeállítása. Hibakeresés egy napi 
étrendben. „Rágási gyakorlat” /répasaláta/. Egy esztétikusan 
terített asztal elkészítése. Étkezés közbeni illemszabályok 
bemutatása szituációs játékkal. 
 

Érintett 
Kompetencia 
Területek: 

Természettudományos komp.: az emberi test működésének 
vizsgálata, megfigyelések, egészségkárosító szokások, 
egészséges életmód, megfelelő szokások kialakítása. 
Szociális kompetencia:  közös játék, együttműködés, döntési 
készség 
 



Munkaformák 
és  
módszerek 

Frontális osztálymunka /megbeszélés, beszélgetés/, kooperatív 
csoportmunka/ szóforgó, beszélgetőkör…/, egyéni munka 

Eszközök Papír, ceruza, gyümölcsök, zöldségek, konyhai eszközök, 
evőeszközök, terítő, szalvéta, előzőleg gyűjtött képek. 
 

 
 

2. Elkészülni, vigyázz, rajt! / A rendszeres mozgás szerepe 

mindennapjainkban/ 

Időkeret 1x45 perc 

Közvetlen cél A rendszeres mozgás fontosságának tudatosítása. 

Ismeretanyag A mozgás, a helyes napirend fontossága az 
egészségmegőrzésben. 

Tevékenységek Teremfoci, ugrókötél gyakorlatok. 

Érintett  
kompetencia 
területek 

Természettudományos kompetencia: egészséges életmód, 
megfelelő szokások kialakítása. Szociális kompetencia: közös 
játék, együttműködés, döntési készség. 
 

Munkaformák 
és 
módszerek 

Csoportmunka /csapatok alakítása/ egyéni munka. 

Eszközök Labdák, ugrókötelek 

 
 

Délutáni napközis foglalkozás: 
 

Érezzük jól magunkat a természetben! Séta a közeli tölgyerdőben. 

Időkeret: 60 perc 

Közvetlen cél: A tiszta, friss levegőn mozgás fontosságának tudatosítása. A 
természetjárás életmóddá válásának kialakítása, erősítése 

Ismeretanyag: : Összefüggés a természet épségének megőrzése és az emberek 
egészsége között. Óvjuk a természetet a saját egészségünk 
érdekében is! A természet szépsége. A mindig változó, megújuló 
természeti környezetünk megfigyelése. A természetben található 
gyógynövények ebben az évszakban. 
 

Tevékenységek: Séta 

Érintett  

kompetencia 

területek: 

Természettudományos kompetencia. Az egészséges életmód és a 
természetben tartózkodás összefüggése. A természetjárás 
esztétikai élmény is. 
 

Munkaformák  

és  

módszerek 

Frontális osztálymunka, csoportmunka, egyéni munka. 

Eszközök Távcső, határozókönyvek. 

 

 

 



2. nap 

 
1. osztály: 

Táplálkozás, vitaminok 
Egészséges életmódra nevelés, ízlésfejlesztés 

Időkeret 4x45 perc 

Közvetlen cél Egészséges táplálkozási szokások, erre irányuló ismeretek, tevékenységek 

bemutatása. Viselkedési példák, illemszabályok bemutatása. 

Ismeretanyag Étkezési szokások, folyamatok, illemszabályok szituációs játékokkal. 

Szervezetünknek káros ételekről is szót ejtünk. 

Tevékenységek Képekkel memóriajátékkal, rajzokkal felelevenítjük a tanultakat. Terítés, 

közös tízórai készítés és fogyasztás a hozott anyagokból. Illemszabályok 

dramatizálással. Rajzkészítés csoportokban: egészséges életvitelű társak 

bemutatása a feladat. 

Érintett 

kompetencia 

területek 

Kognitív kompetenciák. Szociális kompetenciák. Természettudományos 

kompetencia. 

Munkaformák Csoportmunka, frontális osztálymunka, kooperatív technikák. 

Eszközök Élelmiszerek, papírok rajzeszközök, terítéshez szükséges eszközök, képek. 

 

 

 
2. osztály 

1. Tányércsörte /Mit ettem tegnap, mit eszem ma és holnap?/ 

Időkeret 2x45 perc 

Közvetlen cél: Táplálkozás: tájékozódás, elemzés, információgyűjtés, 
problémamegoldás. 
 

Ismeretanyag: Testünk és életműködéseink: napirend és étkezés, élelmiszerek, 
egészséges táplálkozás. 
 

Tevékenységek: : Kenyérsütés reggel szülői segítséggel teljes kiőrlésű lisztből. 
Tízórai készítés, gyümölcs joghurt készítés. Kockacukor torony 
építés /páros munka/. Répamese, dramatizálás.  Táplálékpiramis 
készítése. 
 

Érintett  
kompetencia 
területek 

Természettudományos kompetencia, hatékony, önálló tanulás, 
kezdeményezőképesség, szociális kompetencia. 
 

Munkaformák: Kooperatív csoportmunka, páros munka, frontális munka. 
 

Eszközök: Kockacukor, teljes kiőrlésű lisztből sütött kenyér, zöldségek, 
sovány sonka, gyümölcsök, natúr joghurt. 
 

 
 
 



2. Kenyérsütés kemencében, hagyományőrző játékok 
Időkeret 2x45 perc 

Közvetlen cél A saját maguk készítette cipó ízének, a jól végzett munka 
örömének megtapasztalása. A rendszeres mozgás fontossága 

Ismeretanyag Hagyományos kenyérsütés, kovász. Hagyományőrző játékok 
szabályainak megismerése 

Tevékenységek: Dagasztás, kenyérsütés. Játékok: grundbirkózás, kakasviadal, 
kötélhúzás, ugrókötelezés. 
Hagyományőrző játékok időkitöltő feladatok a kelesztés és a sütés 
idejére. 
 

Érintett 

kompetencia 

területek 

Természettudományos kompetencia, kezdeményezőképesség, 
egészséges életmód. Szociális kompetencia: együttműködés, 
közös játék. 
 

Munkaformák 

és 

módszerek 

Egyéni munka, páros munka. 

Eszközök, 

anyagok 

Liszt, tej, tejföl, élesztő. Kötelek, ugrókötelek. 

 

 

 

Délutáni napközis foglalkozás: 
 

Versenyezzünk a természetben! Sorversenyek a réten. 

Időkeret: 45 perc 

Közvetlen cél: A mozgás rendszerességének tudatosítása. 

Ismeretanyag: Az egészséges életmód és a mozgás kapcsolata. 

Tevékenységek: Összetett feladat, mozgásos feladat 

Érintett 
kompetencia 
területek: 

Természettudományos kompetencia, egészséges életmód. 
Szociális kompetencia: közös játék, együttműködés. 
 

Munkaformák, 
módszerek. 

Csoportmunka 

Eszközök, 
anyagok 

A természetben talált eszközök, fapálca, gallyak. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.nap 

 

1.osztály 

 
A hulladék útja- szelektív hulladékgyűjtés tapasztalatai 
Időkeret 4x45 perc 

Közvetlen cél Helyes hulladékszelektálás és felhasználás tudatosítása. Környezettudatos 

magatartás kialakítása. 

Ismeretanyag Hulladékok fajtái, keletkezésük, útjuk. Újrahasznosítás fogalma, 

lehetőségei. 

Tevékenységek Hulladékválogatás hozott anyagokból, csoportosítás, szelektálás. A 

Környezeti és Vízügyi Minisztérium számítógépes hulladékválogató 

játékának kipróbálása. A hulladék útjának végigkövetése: filmrészlet a 

helyi tévéből, internet segítségével. Rajzolás következik: 4 csoport 

négyféle hulladék utat rajzol le. Újrahasznosítás: hozott hulladékokból új 

tárgyakat állítunk elő. 

 

Érintett 

Kompetencia 

területek 

Természettudományos kompetencia, megfelelő szokások kialakítása. 

Munkaformák: Csoportmunka, frontális osztálymunka, páros munka. 

Eszközök Olló, ragasztó, különböző hulladékok, csomagolópapírok, zsineg, vászon, 

gyűjtött anyagok, újságok, képek. 

 

 

2.osztály 

 

1. Az egészség nagy kincs 
Időkeret 2x45 perc 

Közvetlen cél Az egészséges életmód fontosságának tudatosítása. 

Ismeretanyag : A testápolási tevékenységek fontosságának beláttatása. A káros 
környezeti hatások és az ellenük való védekezés. A kórokozók 
szervezetbe jutása, helytelen életmód betegségek kialakulása 

Tevékenységek A testápolási eszközök csoportosítása, helyes fogápolás és 
kézmosás bemutatása. 
 

Érintett  

Kompetencia 

területek 

Anyanyelvi kompetencia, szókincsbővítés, ábra és szöveg társítása. 
Természettudományos komp.: az emberi test működése, 
megfigyelések, egészséges életmód, megfelelő szokások 
kialakítása. Szociális komp.: közös játék, együttműködés, döntési 
készség 

Munkaformák Kooperatív csoportmunka, frontális osztálymunka, páros munka, 
egyéni munka. 
 

Eszközök : Előzetesen gyűjtött tisztálkodási szerek, eszközök. Nagyító, 
mikroszkóp. 
 



 

2. Fűben fában orvosság, avagy erdő, mező virágai 
Időkeret 2x45 perc 

Közvetlen cél Az iskola környezetében megtalálható legjellegzetesebb 
gyógynövények és hatásuk megismerése 

Ismeretanyag Gyógynövények 
Tevékenységek Séta a Széldombon, gyűjthető gyógynövények összegyűjtése, 

préselés. A gyerekek által kialakított gyógynövényes kert folyamatos 
megfigyelése, rendben tartása. Gyógyteák és bodzaital készítése. 
Egyedi teásbögrék készítése. /Natúr bögre díszítése 
szalvétatechnikával 

Érintett 

Kompetencia 

területek 

Természettudományos kompetencia, anyanyelvi kompetencia, 
digitális kompetencia, önálló tanulás, esztétikai-művészeti 
tudatosság és kifejezőképesség. 

 
Munkaformák Egyéni munka, kooperatív csoportmunka. 

Eszközök Gyógyteák /kamilla, csipkebogyó, citromfű…/ Bögrék, szalvéták, 
ragasztó. 

 

 

 
Délutáni napközis foglalkozás: 
 

Tervezzünk biokertet! 
Időkeret 60 perc 

Közvetlen cél : Az egészséges táplálkozás fontosságának hangsúlyozása 

Ismeretanyag : Összefüggések a zöldségnövények között. Milyen növények 
kerülhetnek egymás mellé? Természetes növényvédelem 

Tevékenységek: Előzetes gyűjtőmunka: Mi a bio  étel? A vegyszerek káros 
hatásai Rajzolás, tervezés. 

Érintett 
Kompetencia  
területek 

Természettudományos kompetenciaterületek. 

Munkaformák : Frontális osztálymunka /beszélgetés/ csoportmunka: beszélgető 
kör, egyéni munka. 
 

Eszközök Nagyméretű papír, színes ceruza. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. 1. MOZOGJUNK-SPORTOLJUNK 

TEVÉKENYSÉG TEVÉKENYSÉG CÉLJA, 

FEJLESZTÉS 

MUNKAFORMÁK  

ÉS MÓDSZEREK 

ESZKÖZÖK 

I. Ráhangolódás: 

 képek  

 különféle sportágak és 

sportolók képei (5 p) 

 

Hangulati előkészítés 

 

Frontális munka, 

beszélgetés 

 

II. Új tartalom feldolgozása 

Sportoljunk, mozogjunk! 

Mikor és hogyan? 

a) Az egészséges életmódról 

többet tudunk meg ma (5 p) 

 

Együttműködés 

 

Csoportalakítás 

(képek-társak megtalálása, képek 

kirakása) 

 

Képek-darabokban 

b) Csoportonként 1-1 mondat a 

képekről. 

 

    „KI MIT TUD” erről a 

sportágról. 

 

     Ki kell találni milyen sportágat    

     húzhatott a másik csapat. 

 

 

Ismeretszerzés, 

érdeklődés felkeltése 

 

 

Beszélgetés, 

bemutatás, 

magyarázat 

 

 

 

Képek: 

Kerékpáros, 

Futó, 

Focisták, 

Szánhúzó kutyás 

       c) Szabadban végezhető mozgások  

           egészséges jó levegőn(3 p) 

Tudatosítsuk csak akkor jó, ha 

megfelelő környezetben 

történik! 

 

Beszélgetés, 

 

 

       d) Mozgások utánzása (2 p) 

           (jobb, bal, bal) 

 

 

           Amilyen ritmusban mondja, úgy    

           kell az asztalra csapni, 

           ritmus és megfelelő kéz 

 

           Mondóka tanulás: 

 

 

 

 

Irányok differenciálása 

szerialitás, 

figyelem 

 

Beszéd, 

Frontális munka, 

bemutatás, 

magyarázat 

 

Játék, 

frontális munka 

 

 

Frontális munka 

 



           Körjáték, népi játékok (5 p) 

 

 

 

            

beszédkészség, 

mozgáskészség, 

mozgáskoordináció 

I. 1. MOZOGJUNK-SPORTOLJUNK 

TEVÉKENYSÉG TEVÉKENYSÉG CÉLJA, 

FEJLESZTÉS 

MUNKAFORMÁK  

ÉS MÓDSZEREK 

ESZKÖZÖK 

           Szókirakás, mondatalkotás (10 

p) 

           Sportolás-mozgás egészséges  

           környezetben. 

Figyelem, 

emlékezet, 

olvasáskészség 

Egyéni munka Betűkirakó minden gyermeknek 

III. Értékelés 

           Óra vége (5 p): 

           Minden gyerek kap egy képet. 

 

Figyelem, 

emlékezet, 

ismétlés 

 

Frontális és egyéni munka 

 

Labda 

Házi feladat: 

           Kideríteni a családban, ki mit    

           sportol. 

 

  

Egyéni munka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 2. MOZOGJUNK-SPORTOLJUNK 

TEVÉKENYSÉG TEVÉKENYSÉG CÉLJA, 

FEJLESZTÉS 

MUNKAFORMÁK  

ÉS MÓDSZEREK 

ESZKÖZÖK 

I. Ráhangolódás 

           Szülők, családtagok  

           sporttevékenységéről 

beszélgetés   

           (5 p) 

 

Hangulati előkészítés, 

beszédkészség fejlesztése 

 

Beszélgetés, 

frontális munka 

 

Fényképek 

II. Új tartalom feldolgozása 

           Utánozzátok a körgyakorlatot! 

           Mi jut erről eszetekbe? 

           „Biciklizés” egyénileg és    

           párokban (5 p) 

 

Vizuális figyelem, 

mozgásutánzás 

 

Frontális osztálymunka, 

bemutatás, 

önálló és páros munka 

 

Szőnyeg 

           Egészséges a biciklivel való  

           közlekedés.  

           Miért? 

 

           

 

          Csoportalakítás (5 p), 

          5-6 szempontot kell felsorolni 

(4 p) 

Egészséges életmódra nevelés. 

 

Energiát nem veszünk el a 

környezetünkből. 

Szennyezőanyag kibocsájtás 

nincs. 

Feladat megbeszélése 

 

Beszélgetés csoportonként, 

5-6 szempont gyűjtése, 

 csoport-frontális 

 

Csomagolópapír 



          Kerékpár részei, képkirakás (3 

p) 

          Feladat ellenőrzése (2 p) 

Emlékezet fejlesztése Csoportmunka „Puzle-kerékpár” 

          Bicikli formázása gyurmából  

          vázlat segítségével (15 p) 

Vizuális emlékezet, 

alakformázás, 

tudatosság 

 

Egyéni, irányított 

 

gyurma 

III. értékelés, lezárás 

          Világbajnok Tour de France  

          kerékpárosainak bemutatása (5 

p) 

Hangulati leírás, 

sportolás szeretete, 

mozgásvégzésre tudatosítása 

ismeretközlés 

 

Frontális 

 

IKT, film 

 

 

 

 

 

 

 

I. 3. MOZOGJUNK-SPORTOLJUNK 

TEVÉKENYSÉG TEVÉKENYSÉG CÉLJA, 

FEJLESZTÉS 

MUNKAFORMÁK  

ÉS MÓDSZEREK 

ESZKÖZÖK 

I. Ráhangolódás 

          Kresz-memóriajáték. 

           

 

 

 

 

 

 

Memóriajáték, 

 

 

II. Új tartalom 

          Kerékpáros közlekedés 

szabályai. 

          Képsorok bemutatása (15 p) 

 

Szabályok tudatosítása, 

helyes közlekedési magatartás 

alapjainak elsajátítása, 

véleményalkotás 

 

Egyéni-frontális, 

bemutató, 

megbeszélés, 

beszélgetés 

 

Kerékpárra vonatkozó táblák és 

jelzések, 

képsorok, 

színes ceruzák 

         A tanultak kipróbálása Mozgáskoordináció, 

Ügyesség, 

Emlékezet, 

 

Egyéni 

 

Spotpálya, 

kerékpárok, 



Testkontroll, 

tudatosság 

akadályok, 

szakemberek, 

rendőr 

III. Értékelés 

         Mi sikerült a legjobban, mi a  

         legkevésbé? 

 

Véleményalkotás 

 

Egyéni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 1. TÁPLÁLKOZÁS-VITAMINOK (2. nap) 

TEVÉKENYSÉG 

2x45 perc 

TEVÉKENYSÉG CÉLJA, 

FEJLESZTÉS 

MUNKAFORMÁK  

ÉS MÓDSZEREK 

ESZKÖZÖK 

I. Ráhangolódás 

Játék (5 p):  

Meg kell jegyezni, mi van a képen. 

Labdadobással mindenki elmondja az ő 

képén mi volt (3x). 

 

 Hangulati előkészítés 

 Emlékezet 

 Beszédbátorság 

 

 Bemutatás  

 Megbeszélés 

 

 Képek minden tanulónak 

 Élelmiszerek 

 Táplálékok 

 Labda 



II. Új ismeretek 

Mire emlékeznek? Mivolt a közös a 

képekben? (5 p) 

ÉLELMISZEREKET LÁTTUNK! 

 

 

 

 Emlékezet 

 Beszédbátorság 

 Szóbeli kifejezőképesség 

 

 

 Megbeszélés 

 Frontális munka 

 

 

 

 Képek ellenőrzésként 

 

 

 

 

 

CSOPORTALAKÍTÁS 

 

 

 

Rajzoljatok le egészséges táplálékokat. 

Olyanokat is, amelyek a szervezetünknek 

árthatnak. (15 p) 

 

 

 

Az előző feladat megbeszélése. 

 

 Választási készség 

 Döntési képesség 

 

 

 Vizuális kifejezőképesség 

 Gondolkodás 

 Együttműködés 

 Szóbeli kifejezőképesség 

 

 

 

 

 Csoportmunka 

 

 

 

 

 Képek: alma, csipkebogyó, 

torta, vitaminok 

Naponta hányszor étkezünk? (5 p) 

 
 Döntés  

 Emlékezet 

 Szóbeli kifejezőképesség 

 Együttműködés 

 Csoport 

 Beszélgetés 

 Szókártyák 

Melyik étkezésnek mi a neve? 

 

 

A munka ellenőrzése. 

 Rendszerezés  Csoportmunka 

 Megbeszélés 

 

 Frontális és csoport 

 Szókártyák 

 

II. 2. TÁPLÁLKOZÁS-VITAMINOK (2. nap) 

TEVÉKENYSÉG 

2x45 perc 

TEVÉKENYSÉG CÉLJA, 

FEJLESZTÉS 

MUNKAFORMÁK  

ÉS MÓDSZEREK 

ESZKÖZÖK 

Mindenki mondja el a csoportjában mit  Szókincsbővítés  Szóforgó  



ebédelt az előző nap! (5 p)  Beszélgetés 

Ki mit szeretne enni tízóraira?  

Készítse el mindenki tízóraira, amit enni 

szeretne (10 p) 

 Együttműködés 

 Finommozgás 

 Ízlésfejlesztés 

 Egészséges táplálékok: 

 zöldségek 

 gyümölcsök 

 tea, tej, kenyér, vaj, kalács, 

lekvár stb. 

Terítés megbeszélése, elkészítése. (15 p) 

 

Közös tízórai elfogyasztása. (15 p) 

 Együttműködés 

 Ízlésfejlesztés 

 Párokban  Étkészlet 

Étkezés előtt az illemszabályok 

felemlítése. 

 

Viselkedési példák bemutatása. (10 p) 

 Szabályalkotás 

 Szabálykövetés 

 Szóbeli kifejezőképesség 

 Frontális 

 Osztálymunka 

 Beszélgetőkör 

 Szókártyák 

 Mondatkártyák 

III. Összefoglalás (5 p)  Értékelés 

 Véleményalkotás 

 Osztálymunka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. 3. TÁPLÁLKOZÁS-VITAMINOK (2. nap) 

TEVÉKENYSÉG 

2x45 perc 

TEVÉKENYSÉG CÉLJA, 

FEJLESZTÉS 

MUNKAFORMÁK  

ÉS MÓDSZEREK 

ESZKÖZÖK 

I. Ráhangolódás 

Mi történik, ha nem úgy táplálkozunk, 

mozgunk, ahogyan egy egészséges?  

(5-10 p) 

 

 Véleményalkotás 

 Egészséges életmódra nevelés 

 Szóbeli kifejezőképesség 

fejlesztése 

 

Negatívumok elmondása. 

Pozitív gondolatok, példák megerősítése. 

 

 Beszélgetés 

 Frontális munka 

 

II. Új ismeret, tartalom feldolgozása 

Rajzoljunk le, hogyan néz ki egy 

egészséges, jól táplálkozó, sokat mozgó 

gyermek, gyermekcsoport! 

 

CSOPORTALAKÍTÁS 

 

A csoportok különböző feladatokat 

kapnak: 

 

1. kerékpározó, sokat mozgó, 

2. gyümölcsöt evő, 

3. megfelelő testsúlyú, jókedvű, 

szeret tanulni, 

4. fára mászó, erdőben bújócskázó. 

 

Témák kidolgozása rajzban. 

 

 Vizuális kifejezőképesség 

fejlesztése 

 Együttműködés 

 Esztétikai érzék fejlesztése 

 

 

 

 

 

 Csoportmunka: 4 csoport 

alakul 

 

 

 

 A/3-as lap 

 Színes ceruzák 

 Akvarell kréták 

 Festék 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III. 1. Szelektív hulladékgyűjtés (3. nap) 

TEVÉKENYSÉG 

1x45 perc 

TEVÉKENYSÉG CÉLJA, 

FEJLESZTÉS 

MUNKAFORMÁK  

ÉS MÓDSZEREK 

ESZKÖZÖK 

I. Ráhangolódás 

Előzetes gyűjtőmunka: 

 Hulladékok bemutatása 

 Beszélgetés – hogyan gyűjtsük? 

 Milyen termékek csomagoló 

anyagai? (15 p) 

 

 Beszédbátorság 

 Kifejezőkészség 

 Szóbeli szövegalkotás 

 

 Frontális 

 

 Hulladékok a gyerekek 

gyűjtése alapján 

II Új ismeretek 

CSOPORTALAKÍTÁS 

4 felé válogatjuk a hulladékot. (3 p) 

(fém, papír, műanyag, üveg) 

 

A feladat megbeszélése. (2 p) 

 

 Döntési képesség 

 Szelektálás anyagok szerint 

 

 4 csoport 

 

 

 

 Frontális 

 

 Hulladékok a gyerekek 

gyűjtése alapján 

Mibe lehetett volna ezeket a termékeket 

csomagolni, hogy hulladék (szemét) ne 

keletkezzen? 

 

Hogyan lehetne még tovább 

csoportosítani? (10 p) 

(színes üveg, fehér üveg stb.) 

 Beszélgetés  Frontális  

III. Összefoglalás 

Nagy Terv 

Pannon Példakép Alapítvány (15 p) 

 

 Az órán tanultak alkalmazása 

 Hulladékválogatás – döntési kép 

 Gondolkodási képességek 

 Véleményalkotás 

 

 Egyéni 

 

 Környezeti és Vízügyi 

Minisztérium számítógépes 

játéka 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. 2. Szelektív hulladékgyűjtés (3. nap) 

TEVÉKENYSÉG 

2x45 perc 

TEVÉKENYSÉG CÉLJA, 

FEJLESZTÉS 

MUNKAFORMÁK  

ÉS MÓDSZEREK 

ESZKÖZÖK 

I. Ráhangolódás 

A hulladékok útját fogjuk végig követni. 

Kezdve azon, ahol még 

csomagolóanyagként szerepelnek. (15 p) 

 

 Beszélgetés 

 Beszédbátorság 

 Szóbeli kifejezőképesség 

 Kreativitás 

 Tudatos fogyasztóvá nevelés 

 Környezettudatos magatartás 

kalakítása 

 

 Frontális 

 

 Filmrészlet: Hulladékok 

Kecskeméten és környékén 

II. Új ismeret 

CSOPORTALAKÍTÁS 

1-1 termék útját követjük végig. 

Pl.: csoki, ásványvíz, gyógyszer, konzerv 

stb. 

ALKOTÁS (75 p) 

 

 Döntési képesség 

 Véleményalkotás  

 Vizuális kifejezés kialakítása 

 Megbeszélés 

 

 Csoportmunka 

 

 

 4 puzzle kirakása 

 Csomagolópapír 

 Rajzeszközök 

 Olló, ragasztó 

 Újságok 

 

III. Lezárás 

A tapasztalatok, folyamatok 

megbeszélése. (15 p) 

 

 Beszélgetés 

 Véleményalkotás 

 

 Osztálymunka 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 3. Szelektív hulladékgyűjtés (3. nap) 

TEVÉKENYSÉG 

1x45 perc 

TEVÉKENYSÉG CÉLJA, 

FEJLESZTÉS 

MUNKAFORMÁK  

ÉS MÓDSZEREK 

ESZKÖZÖK 

I. Ráhangolódás 

ÚJRAHASZNOSÍTÁS 

Mi készülhet hulladékból és hogyan? 

 

 Helyes hulladék felhasználás 

tudatosítása. 

 Törekvés a kevesebb hulladék 

felhalmozásra. 

 

 

 

 Páros munka 

 

 Képek, fotók 

 Olló, ragasztó 

 Zsineg 

 Papírok 

II. Új ismeretek 

Ötletelünk, munkálkodunk. 

 

 Innováció 

 Kreativitás 

 Környezettudatos magatartás 

kialakítása 

 

 

 Páros munka 

 

 Gyűjtött anyagok 

felhasználása 

III. Lezárás 

Értékelés, kiállítás a készült munkákból 
 Véleményalkotás 

 Beszélgetés 

 Osztálymunka  

 

 



Melléklet 
Foglalkozás vázlatok 

 

Éljünk egészségesen! 
 Tevékenységek Cél, fejlesztendő 

készségek 

Munkaformák 

módszerek 

Eszközök 

I. Ráhangolódás 

1. Köralkotással: -Sárgarépa ez a busz...mondóka. Kedvenc ételek 

elmondása labdaadogatásal. 

2. Csoportalakítás /véletlenszerű/. Egy-egy szólás húzásával 

azonos csoportba kerülnek az azonos szólást húzók. 

Szólásmagyarázat. Szóforgóval táblára helyezés. 

3. Szókirakás betűkből: a szólások közmondások közös pontja: 

egészség. Kinek mi jut erről eszébe? 

4. Szerepjáték: arckifejezéssel mutatják milyen az arcuk ha 

egészségesek, betegek. Esetek eljátszása csoportonként néma 

játékkal. /-Fáj a fogam, megütöttem a lábam… stb/ 

5. Képválogatás: az előzetesen gyűjtött képek /egészséges- beteg/ 

szétválogatása. 

Logikus gondolkodás 

Verbális kifejezőkép. 

 

 

 

 

 

 

Empátia,fantázia, 

metakommunkációs  

készség. 

Frontális 

 

 

Kooperatív 

csoportmunka 

 

Csoportszóforgó 

 

Frontális, 

Drámajáték – 

csoportmunka. 

Labda 

 

 

Szólások papíron 

 

Boríték: betűk 

 

 

Képek 

II. Új tartalom feldolgozása: 

1. Mit tegyek, ha megbetegszem? Csoportonként kártyahúzás, 

rövid jelenetkészítés, ezt előadják a többiek előtt. Ők kitalálják 

mi történik. /Focizás közben lehorzsolom a térdem, 

fogorvosnál, baleset, orvosi rendelőben, beteglátogatás…/ 

2. Egészségmegőrzés: A gyűjtött képek szétosztása, ehhez 

kapcsolódóan szógyűjtés csoportonként, a szavak leírása. 

3. Egészséges táplálkozás: Az előzetesen gyűjtött képekből az 

egészséges ételek kiválasztása, felragasztása. Megvitatás 

csoportonként. 

4. Ételképek csoportosítása: állati – növényi eredetű. 

5. Napi étrend készítése:- ötletelések, javaslatgyűjtés, a csoportok 

napi étrendet állítanak össze. Bemutatás. 

Empátia, kreativitás 

 

 

 

 

Lényegkiemelés 

Együttműködés 

Megfigyelés 

Véleményalkotás 

Rendszerező képesség 

 

Kreativitás 

 

Csoportmunka 

 

 

 

 

 

 

Csoportszóforgó 

 

 

 

 

 

Szókártyák 

 

 

 

 

Képek, füzet 

 

Képek, ragasztó, 

lap. 

 

IKT. Képgyűjtés 

internetről 

Előzőleg 



6. „Répasaláta”- rágási gyakorlat. 

 

Együttműködés Egyéni elkészített 

répasaláta, 

papírtálcák. 

II. Egy esztétikus asztalterítés „megalkotása” csoportonként. 

Értékelés: szóban, funkció, színek, formák összehangolása. 

Együttműködés, 

kreativitás, 

Esztétikai érzék 

 

Csoportos A terítéshez 

szükséges 

eszközök. 

II. Öltözködés –az időjárásnak megfelelő 

1. játék: Csoportonként 1-1 vállalkozó tanuló kiválasztása,  

melyik csoport tudja ráadni a legtöbb ruhadarabot? 

2. Csoportonként egy-egy évszak nevének húzása. 2 igaz, 1 hamis 

állítás megfogalmazása az évszakra jellemző öltözködésről. 

 

Együttműködés Csoportmunka 

 

 

 

Kooperatív 

csoportmunka- 

füllentős 

Előzetesen 

behozott 

ruhadarabok 

 

Szókártyák 

III. Értékelés:” Habaró” piktogrammal Önértékelés Egyéni Nagy lap 

 

Elkészülni, vigyázz, rajt! 

 Tevékenységek Cél, fejlesztendő készségek Munkaformák 

módszerek 

Eszközök 

I  Ráhangolódás 

A helyes napirend fontossága, benne a mozgás szerepe. 

A mozgás fontosságának  

Tudatosítása. 

Frontális  

II. 

 

 

 

 

III. 

Teremfoci fúk 

 

Ugrókötelezés – lányok 

 

 

Értékelés 

 

Együttműködés, döntési készség, 

Alkalmazkodás 

Megfelelő szokások kialakítása. 

 

 

A közös játék öröme 

Csoportmunka 

 

Egyéni, páros 

 

 

Egyéni 

Foci 

 

Ugrókötél 

Tányércsörte 
 Tevékenységek Cél, 

fejlesztendő 

készségek 

Munkaformák, 

módszerek 

Eszközök 



I, Ráhangolódás 

1. Memóriajáték: „Az asztalnál nem illik….” 

2. Mesehallgatás  

3. Csoportalakítás: véletlenszerű. Képhúzással. 

4. Táplálékpiramis elkészítése. 

5. Répamese eljátszása. 

6. Kockacukor torony építése 

Figyelem, 

verbális  

Emlékezet 

Szövegértés 

 

Rendszerezés 

Rögtönzés. 

Együttműködés 

Frontális, játék 

Frontális 

 

 

Csoportmunka 

Csoportmunka 

Páros munka 

 

Mese 

 

Képek 

Lapok, színesek. 

 

Kockacukor 

II. Új tartalom feldolgozása 

1. Tízórai készítése a reggel sütőben sütött, teljes kiőrlésű lisztből 

készített kenyérből s az előkészített hozzávalókból csoportonként. 

2. Gyümölcs joghurt készítése csoportonként natúr joghurtból és 

gyümölcsből, adott recept alapján. 

3. A csoportok vendégül látják egymást és értékelik az elkészített 

ételeket. 

Együttműködés. 

Kreativitás. 

 

Szövegértés. 

Csoportmunka Kenyér, felvágottak, 

sajt, zöldségek. 

Joghurt, gyümölcs 

III.  Értékelés 

A csoportok egymás munkáját értékelik, adott szempontok 

figyelembevételével. 

   

 

Kenyérsütés kemencében, hagyományőrző játékok 
 Tevékenységek Cél, fejlesztendő 

készségek 

Munkaformák, 

módszerek 

Eszközök 

I. Ráhangolódás 

1.Ismeretterjesztő szövegből információk keresése: 

Hagyományos kenyérsütés, 

kovász. 

2. „Azok a régi kenyérsütések…” meghívott, idős 

néni mesél. 

 

Szövegértés, informá- 

Ciókeresés 

Empátia 

 

Egyéni 

 

Frontális 

 

Szöveg 

II. Kenyérdagasztás, cipók dagasztása egyénileg. 

Kelesztés.  A kemencefűtés fortélyai. Sütés. 

 

Együttműködés Frontális, 

egyéni. 

Ha lehet hagyományos: 

Dagasztóteknő, szakajtó, 

sütőlapát. Liszt, élesztő, tejföl. 

III. A kelesztés és a sütés ideje alatt: Grundbirkózás, Együttműködés, Egyéni. Ugrókötél, kötél, méterrúd. 



kakasviadal, kötélhúzás, ugrókötelezés. 

 

 

 

Értékelés 

alkalmazkodás, 

Kezdeményezőképesség. 

A közös játék öröme. 

Csoportos 

 

 

Az egészség nagy kincs 
 Tevékenységek Cél, fejlesztendő 

készségek 

Munkaformák 

és 

módszerek 

Eszközök 

I. Ráhangolódás 

Kooperatív játékok: Keresem a párom 

Csoportalkotás: Puzzle /egy-egy kép az egészséges élet- 

módról/ 

Együttműködés  

Páros munka 

Csoportmunka 

 

Szóképek 

Szétdarabolt képek 

II.  Új tartalom 

1. Mindegyik csoport kap egy zsákot. Tapintás útján 

megpróbálják felismerni a benne levő tárgyakat.  

2. Az asztalon tisztálkodó szerek találhatók. 3 

kakukktojás van köztük. A csoportoknak csak a 

kakukktojást kell leírni. A többi tárgyat hogy 

nevezik? 

3. Az asztalon levő tárgyak letakarása. Emlékezetből le 

kell őket rajzolni. 

4. Mit mivel tisztítunk? Az adott testrészt milyen 

gyakran mossuk? 

5. Káros környezeti hatások és az ellenük való 

védekezés. 

6. A kórokozók szervezetbe jutása, helytelen életmód, 

betegségek kialakulása 

Taktilis érzékelés, 

figyelem. 

 

Megfigyelőképesség. 

 

 

Emlékezetfejlesztés, 

finommotorika. 

 

 

 

Összefüggés-kezelő 

képesség. 

Véleményalkotás. 

Csoportmunka. Textil zsák: fésű, fogkefe, 

fogkrém, szappan, tusfürdő, 

körömkefe… 

 

Lap 

 

Színesek, lap 

 

Munkafüzet 

 

 

Munkafüzet 

 

Munkafüzet 

III.  Értékelés : Tetszett, mert…..  Nem tetszett, mert…. Véleményalkotás Egyéni  

 



 

Fűben, fában orvosság, avagy erdő mező virágai 

 
 Tevékenység Cél, fejlesztendő 

készségek 

Munkaformák, 

módszerek 

Eszközök 

I. Ráhangolódás 

Gyógynövények, népi gyógymódok 

Csoportalkotás egy-egy gyógynövény nevének kihúzásával. 

Egészségvédelem  

Frontális, tanítói 

előadás 

Csoportos 

 

 

Szóképek 

II.. Séta a Széldombon és a réten.. A csoportok megfigyelési 

szempontokat kapnak. 

Ismerkedés a környezetünkben előforduló legjellegzetesebb 

gyógynövényekkel.  

A tapasztaltak összegzése. 

Mindegyik csoport a „nevéhez hű” gyógyteát készít. 

Amíg a teák oldódnak, mindenki egyedi teásbögrét készít. 

A teák kóstolása, egymás vendégül látása. 

Megfigyelés,  

Rendszerező 

képesség 

 

 

Együttműködés 

Kreativitás 

Csoportos 

Frontális 

 

 

 

Csoportos 

Egyéni 

 

 

 

 

 

Gyógyteák, cukor. 

Bögrék, szalvéta, ragasztó, 

üvegfesték. 

III. Értékelés: Önértékelés Egyéni  



A napközis foglalkozások foglalkozási tervei 

 

ÉREZZÜK JÓL MAGUNKAT A TERMÉSZETBEN!  Séta a közeli tölgyerdőbe 

 
Tevékenység A tevékenység 

célja 

Munkaformák 

módszerek 

Eszközök 

1. Ráhangolódás, a tevékenység előkészítése: 

Ti szoktatok a természetben járni?   5 perc 

 

Hangulati előkészítés 

 

Frontális  

beszélgetés 

 

Képek a természetről 

2. Új tartalom feldolgozása 

Séta a tölgyerdőben. Növények, állatok megfigyelése  út közben és az 

erdőben. 

Élőlények azonosítása                                          30 perc 

Hangjelenségek az erdőben. 

 

 

3. Új tartalom összefoglalása, ellenőrzése, értékelése 

A látottak, és a tapasztalatok összegyűjtése. 

Értékelés: A gyerekek elmondják új tapasztalataikat. 

A közvetlen környezet 

megismerése. 

Tavaszi életjelenségek  

az erdőben. 

 

 

Figyelem, emlékezet- 

fejlesztés. 

szóbeli kifejezőké- 

pesség, emlékezet 

Fejlesztése. 

Egyéni megfi- 

gyelések. 

Tapasztalat- 

Gyűjtés. 

 

 

Frontális m. 

Távcső 

Növény- és állatha- 

tározók. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSENYEZZÜNK A TERMÉSZETBEN! Sorversenyek a réten. 
Tevékenységek A tevékenység 

célja 

Munkaformák, 

módszerek 

Eszközök 

1. Ráhangolódás a feladatra, tevékenység előkészítése: 

Ti szoktatok-e sportolni?                                      5 perc 

 

Hangulati előkészítés 

 

Frontális 

beszélgetés a 

csapatsportról. 

 

Képek élsportolóinkról. 



2. Új tartalom feldolgozása 

Sorverseny a természetben, vegyes mozgásformákban. 

/szökdelés, futás, egyensúlyozás/                    30 perc 

 

Ügyesség, 

állóképesség 

Fejlesztése. 

Csapatszellem 

fejleszt. 

 

Csoportmunka, 

Heterogén 

csapatok 

 

A természetben található 

pálcák, botok. 

3. Új tartalom összefoglalása, értékelése 

A feladatmegoldás értékelése, hibák kiküszöbölése.  

Együtt tevékenykedés öröme.                            5 perc 

 

Értékelés:                                                           5 perc 

Újonnan szerzett tapasztalatok elmondása, sportszerűség 

Fontossága. 

Önértékelés, kritikai 

Önkritikai érzék  

Fejlesztése 

 

Szabályok betartása. 

Frontális 

 

 

 

Egyéni 

 

 

 

TERVEZZÜNK BIO KERTET! 
Tevékenység A tevékenység 

célja 

Munkaformák Eszközök 

1. Ráhangolódás a feladatra, a feladatmegoldás előkészítése. 

Nektek van-e otthon kertetek? 

Milyen gyógynövényeket ismertek?                       5 perc 

 

 

Egészségmegőrzés 

 

 

Frontális 

 

Gyógynövények képe, 

Kertész újságok 

2. Új tartalom feldolgozása 

Tervezzünk bio kertet! 

Rajzoljátok le mi minden van egy biokertben!      35 perc 

Egészségtudatosság 

Fejlesztése, 

Együttműködés. 

Csoportmunka,  

4 csoport 

Papír, zsírkréta. 

3. Új tartalom összefoglalása, értékelése 

Feladatmegoldás értékelése. 

Közös tevékenység, együtt tervezés, tanulása         5  perc 

 

Egymás tiszteletben 

tartása 

 

Egyéni 

 

 

 
A napközis foglalkozások foglalkozási tervei 

 



ÉREZZÜK JÓL MAGUNKAT A TERMÉSZETBEN!  Séta a közeli tölgyerdőbe 

 
Tevékenység A tevékenység 

célja 

Munkaformák 

módszerek 

Eszközök 

1. Ráhangolódás, a tevékenység előkészítése: 

Ti szoktatok a természetben járni?   5 perc 

 

Hangulati előkészítés 

 

Frontális  

beszélgetés 

 

Képek a természetről 

2. Új tartalom feldolgozása 

Séta a tölgyerdőben. Növények, állatok megfigyelése  út közben és az 

erdőben. 

Élőlények azonosítása                                          30 perc 

Hangjelenségek az erdőben. 

 

 

3. Új tartalom összefoglalása, ellenőrzése, értékelése 

A látottak, és a tapasztalatok összegyűjtése. 

Értékelés: A gyerekek elmondják új tapasztalataikat. 

A közvetlen környezet 

megismerése. 

Tavaszi életjelenségek  

az erdőben. 

 

 

Figyelem, emlékezet- 

fejlesztés. 

szóbeli kifejezőké- 

pesség, emlékezet 

Fejlesztése. 

Egyéni megfi- 

gyelések. 

Tapasztalat- 

Gyűjtés. 

 

 

Frontális m. 

Távcső 

Növény- és állatha- 

tározók. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSENYEZZÜNK A TERMÉSZETBEN! Sorversenyek a réten. 
Tevékenységek A tevékenység 

célja 

Munkaformák, 

módszerek 

Eszközök 

1. Ráhangolódás a feladatra, tevékenység előkészítése: 

Ti szoktatok-e sportolni?                                      5 perc 

 

Hangulati előkészítés 

 

Frontális 

beszélgetés a 

csapatsportról. 

 

Képek élsportolóinkról. 

2. Új tartalom feldolgozása 

Sorverseny a természetben, vegyes mozgásformákban. 

/szökdelés, futás, egyensúlyozás/                    30 perc 

 

Ügyesség, 

állóképesség 

 

Csoportmunka, 

Heterogén 

 

A természetben található 

pálcák, botok. 



Fejlesztése. 

Csapatszellem 

fejleszt. 

csapatok 

3. Új tartalom összefoglalása, értékelése 

A feladatmegoldás értékelése, hibák kiküszöbölése.  

Együtt tevékenykedés öröme.                            5 perc 

 

Értékelés:                                                           5 perc 

Újonnan szerzett tapasztalatok elmondása, sportszerűség 

Fontossága. 

Önértékelés, kritikai 

Önkritikai érzék  

Fejlesztése 

 

Szabályok betartása. 

Frontális 

 

 

 

Egyéni 

 

 

 

TERVEZZÜNK BIO KERTET! 
Tevékenység A tevékenység 

célja 

Munkaformák Eszközök 

1. Ráhangolódás a feladatra, a feladatmegoldás előkészítése. 

Nektek van-e otthon kertetek? 

Milyen gyógynövényeket ismertek?                       5 perc 

 

 

Egészségmegőrzés 

 

 

Frontális 

 

Gyógynövények képe, 

Kertész újságok 

2. Új tartalom feldolgozása 

Tervezzünk bio kertet! 

Rajzoljátok le mi minden van egy biokertben!      35 perc 

Egészségtudatosság 

Fejlesztése, 

Együttműködés. 

Csoportmunka,  

4 csoport 

Papír, zsírkréta. 

3. Új tartalom összefoglalása, értékelése 

Feladatmegoldás értékelése. 

Közös tevékenység, együtt tervezés, tanulása         5  perc 

 

Egymás tiszteletben 

tartása 

 

Egyéni 

 

 

 

 

 

 



RACI szerepmátrix 
  TEVÉKENYSÉGEK Gere  

Hedvig 

Kelemenné 

B. Kis  

Julianna 

Németh  

Attiláné 

Berei  

Csilla 

Szülők 

 1. Tervezés R AR R I  

 

1. 

nap 

2. Mozogjunk, sportoljunk! AR     

3. Kerékpározni jó! AR     

4. Éljünk egészségesen!  AR    

5. Elkészülni, vigyázz, rajt!  AR    

6. Érezzük jól magunkat a természetben!   AR   

 

2. 

nap 

7. Táplálkozás, vitaminok AR     

8. Közös tízórai elkészítése terítéssel AR     

9. Tányércsörte  AR   C 

10. Kenyérsütés kemencében, hagyományőrző játékok  AR   C 

11. Versenyezzünk a természetben!   AR   

 

 

 

3. 

nap 

12. Szelektív hulladékgyűjtés AR     

13. Újrahasznosítás AR     

14. Az egész nagy kincs!  AR    

15. Fűben, fában orvosság…  AR    

16. Tervezünk biokertet!   AR   

17. Kiállítás AR R R I  

18. Témahét zárása R RAR AR I  

19. Témahét értékelése R  R I  

 

 


