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TEVÉKENYSÉG ÁTFOGÓ/HOSSZÚTÁVÚ CÉLJA:  

A statisztikákban arról olvashatunk, hogy hazánk lakóinak egészségi állapota igen rossz. Az 

egészség megtartása minden ember alapvető feladata kell legyen, saját, családja, és az egész 

társadalom érdekében. Az egészséges életmód kialakítása már kisgyermek korban elkezdődik, 

s egy életen át folytatódik. 

Az egészséges életmód kialakításának több területe is van. Intézményünknél az 

egészségtudatos táplálkozás kialakításának lehetőségével foglalkozunk a projekt keretein 

belül. Ez fontos, hiszen a felnőttkor küszöbéhez érve még inkább tudatosítani kell a 

tanulókban a helyes táplálkozás szükségességét. 

 

TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN CÉLJA: 

A diákok tudják tisztázni az egészség fogalmát. Mélyebb ismereteket szerezzenek az egészség 

és a táplálkozás kapcsolatáról. Váljék értékké a szemükben az egészséges életmód. Az egyes 

tantárgyakban tanultakat tudják alkalmazni az egészségük megtartása érdekében. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

 Fontos terület a szövegértés, lényegkiemelés fejlesztése az egyes önálló feladatok 

során.  

 A diákok elemző képességének fejlesztése. 

 A tanulók tudjanak beszámolni társaiknak a forrásanyagból. 

 Értsék a lényegi összefüggéseket. 

 A feldolgozott anyagot tudják megjeleníteni rajzokban, képekben. 

 Higiénés szabályokat tartsák be az ételkészítés során. 

 Balesetmentes eszközhasználatuk fejlődjön. 

 Kreativitásuk fejlesztése a tálalás, díszítés során. 

 Együttműködési készség fejlesztése a csoportmunka során. 

 Változatos étrendet tudjanak összeállítani. 

 A jól végzett munka örömét ismerjék meg az elkészített étel elfogyasztásakor. 

 

TEVÉKENYSÉG FELADATA: 

1. A témával kapcsolatos irodalom gyűjtése, tanulmányozása. (könyvek, folyóiratok, 

internet) 

2. A forrásmunkák elolvasása, jegyzetelése. 

3. A szükséges anyagok, eszközök felmérése, költségek kiszámítása. 

4. Munkamegosztás a csoporton belül. 

5. Egymás segítése a munka során. 

6. Az „egészségnap” megszervezése, előadó felkérése tanári segítséggel. 
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TEVÉKENYSÉGGEL ÉRINTETT KOROSZTÁLY/ÉVFOLYAM: 

9. osztály, az egészségnapon az összes tanuló. 

TEVÉKENYSÉG IDŐTARTAMA:  

4 hét – 30 óra 

TEVÉKENYSÉG KAPCSOLÓDÁSA A HELYI NEVELÉSI PROGRAMHOZ, HELYI 

TANTERVHEZ: 

Az egészséges életmódra nevelés nagy hangsúllyal szerepel a helyi tantervünkben. 

Szakórákon, osztályfőnöki órákon, valamint szabadidős tevékenységek során foglalkozunk a 

témával, beleértve a táplálkozás jelentőségét is. A projekt témája szervesen kapcsolódik a 

helyi tantervhez. 

TEVÉKENYSÉG KAPCSOLÓDÁSA A KOMPETENCIA ALAPÚ 

PROGRAMCSOMAGHOZ: 

A projekt során a következő fejlesztési területeket lehet erősíteni: 

 információkezelés 

 problémakezelés 

 kreativitás 

 együttműködés a társakkal és felnőttekkel 

 konfliktuskezelés 

 segítségkérés 

 kommunikációs készségek 

 környezeti tudatosság 

 

TEVÉKENYSÉG MÓDSZEREI: 

1. Gyűjtőmunka 

  szakkönyvekből 

 folyóiratokból 

 internetről 

 szülőktől (szóban, írásban) 

 

2. Az információk feldolgozása: 

 egyéni és csoportbeszámolókkal 

 egyéni és csoportmegbeszélésekkel 

3. Figyelemfelkeltő tablók, plakátok készítése, egészséges étel (pl.: saláta) készítése 

 

4. Szervezés 
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TEVÉKENYSÉG SZERVEZETI KERETEI/JAVASOLT HELYSZÍNEI: 

Tantermek, számítástechnika terem, tankonyha 

 

TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI: 

Könyvek, folyóiratok, nyomtatott szövegek, internet, papír, karton, olló, ragasztó, tollak, 

filctollak, zöldségfélék, egyéb nyersanyagok az ételek készítéséhez, konyhai eszközök 

(tankonyhában) 
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1. SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT 

3 óra szakmai előkészítő (8h-11h) 

IDŐPONTJA: március 24.  

CÉLJA  

A tanulók figyelmének felkeltése a táplálkozás és az egészség 

kapcsolatára, összefüggéseire. Tudatosítani érzéseiket a 

táplálkozással kapcsolatban. Szembesíteni őket azzal ,hogy 

milyen ételeket fogyasztanak általában. 

 

FELADATA Közösen megtervezni a projekttel kapcsolatos tennivalókat, 

feladatokat, amelyek a tanulókra vonatkoznak. Együtt dolgozó 

csoportok kialakítása. 

Munkamegosztás a tevékenységek során. Annak feltérképezése, 

hogy kitől várhatnak segítséget ebben a témában. 

Kérdőív készítése, a válaszok megvitatása. 

VÁZLATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszélgetés a táplálkozás szükségességéről. Miért ezt a témát 

választottuk a projekt témájául. 

Milyen táplálkozással összefüggő betegségekről hallottak, 

esetleg van-e családjukban, tágabb környezetükben ilyen beteg?  

/Csak aki felvállalja/   

Nyomtatott szövegből, ritka, táplálkozással összefüggő 

betegségek keresése, lényegkiemelése. Beszámoló a többieknek. 

Mit gondolsz? – kérdőív kitöltése, megbeszélés kiscsoportban, 

majd csoportforgó módon elemzés. 

Milyen ételeket eszel? – kérdőív, beszélgetés. 

Miért azt eszed, amit? Önálló megoldás, kis csoportban 

megbeszélés. 

Tablókészítés a mindennapokban elérhető élelmiszerekről. 

 

Mi mibe kerül? Belefér-e a családi költségvetésbe? 

 

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

szövegértés, lényegkiemelés, gondolkodási képességek 

fejlesztése, előző ismeretek felelevenítése, kifejező készség 

fejlesztése, vita készség fejlesztése, együttműködés, tolerancia, 

kreativitás, számolási készségek fejlesztése  

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

beszélgetés, ötletbörze, kérdőív, csoportforgó, szóforgó, vita, 

tablókészítés, becslési feladatok 

 

ESZKÖZÖK kérdőívek, képgyűjtemény, karton, olló, ragasztó, filctoll, 

nyomtatott szövegek  

 
VÁRT EREDMÉNYEK Tájékoztatás, figyelemfelkeltés, elmélet és gyakorlat 

kapcsolatának felismerése, helytelen étkezési szokások 

felismerése, törekvés annak kijavítására. 
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2. SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT/ 

3. óra földrajz /1 óra/ 

IDŐPONTJA: április 1.  

CÉLJA  

A tanulók ismerjék meg a más éghajlaton termesztett táplálék 

növények természeti feltételeit, termesztési körülményeit, 

felhasználásukat az adott kultúrában. 

 

FELADATA Összefüggések felismerése az éghajlat a talaj és a termesztett 

növények között. Ismeretlen szöveg feldolgozása. Tájékozódás 

a térképen. Növények felismerése képek alapján. Tematikus 

térkép készítése a világ növénytermesztéséről. 

 

VÁZLATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csoportalakítás. Feladatok elosztása. Minden csoport más 

éghajlati terület termesztett növényeivel ismerkedik. . 

Tankönyvi szövegből megállapítják a földrajzi helyet, az 

éghajlati jellemzőket és a talaj adottságait.    

Ismeretlen nyomtatott szöveg segítségével a legfontosabb 

növényeket megismerik, azok jellemzőit kiemelik. 

Csoportforgóval bemutatják társaiknak a feldolgozott témát, 

majd minden csoport felhelyezi az általa ismertetett növényeket 

a vaktérképre. 

Rejtvényt készítenek a témával kapcsolatban. 

Gyűjtőmunka: nézzenek utána milyen ételeket, készítenek a 

megismert növényekből. 

 

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

Kooperatív munka, szövegértés, lényeg kiemelési készség 

fejlesztése, tájékozódás a térképen, előzetes ismeretek 

felidézése, kifejezőkészség fejlesztése, komplex szemlélet 

fejlesztése  internet használat gyakorlása 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

heterogén csoportok alakítása, bemutatás, kiselőadás, 

csoportforgó, tematikus térkép készítése, rejtvények készítése 

 

ESZKÖZÖK tankönyv atlasz, vaktérkép, nyomtatott szöveg, internet, képek, 

toll, papír, ragasztó, vonalzó, könyvek  

VÁRT EREDMÉNYEK Szélesedjék látókörük, legyenek képesek az átfogó, komplex 

gondolkodásra. Ismerjék meg a nálunk is fogyasztott, de más 

tájakon termesztett növényeket. 

 

 

 

 

 



 

8 
 

3. SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT  

3 óra szakmai előkészítő (8h-11h) 

IDŐPONTJA: április 7.  

CÉLJA 

A tanulók értsék a táplálkozási piramis elvének lényegét, 

összefüggéseit, hatását a napi étrend összeállítására. 
 

FELADATA Formájában különböző táplálkozási piramisok összevetése, 

vetített képek alapján. Gyűjtött anyag segítségével táplálkozási 

piramis készítése csoport munkában. Rajz, makett, stb. 

 

VÁZLATA  

Internetről, könyvekből táplálkozási piramisok megtekintése, 

összehasonlítása. A táplálkozási piramis elvének megbeszélése, 

hatása a napi étrend összeállítására. 

Összegyűjtött élelmiszercsomagolások, élelmiszerekről készített 

képek segítségével táplálkozási piramis készítése tabló 

formájában, csoportmunkával. 

A tablók összevetése, a készítés formájának indokolása, a 

munka értékelése. 

 

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

internet kezelés, célzott irányú információgyűjtés, 

összefüggések felismerése, együttműködés csoportban, 

csoportok között, 

kreativitás, kézügyesség, önértékelés, mások munkájának 

értékelése, tevékenység formájának indoklása 

 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

csoportalakítás, csoportmunka manuális módon /tablókészítés/  

internetes keresés, beszélgetés, 

 

ESZKÖZÖK internet, könyvek, gyűjtött anyagok/élelmiszerek 

csomagolóanyagai, képek/, karton, olló, ragasztó, filctollak, 

vonalzó, csomagolópapír 

 

VÁRT EREDMÉNYEK  

Összefüggések felismerése a napi táplálékbevitel és az egészség 

között. Ennek beépítése későbbi életmódjukba.  Szélesebb 

látásmód kialakítása a gyűjtőmunka során. Esztétikai érzék 

fejlesztése. 
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4. SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT:  

Történelem  

IDŐPONTJA: április 8.-9. 1-1 óra 

CÉLJA 

A tanulók ismerjék meg a múlt emberének táplálkozási, 

higiéniai szokásait. Az egyes betegségek kialakulása és a 

korai halálozások hogyan függnek össze az egészségtelen 

életvitellel. 

FELADATA A tanulók csoportokat alkotva Internet és egyéb 

szakirodalom segítségével végezzenek gyűjtőmunkát, majd a 

következő órán mutassák azt be tanulótársaiknak. 

VÁZLATA  

Internetről, könyvekből a megadott témakörökön belül 

járjanak utána a választott területnek, majd a talált anyagból 

állítsanak össze egy érdekes kb. 5-6 perces előadást, melyet 

képek, rajzok segítségével tegyenek szemléletesebbé. 

Választható témák: 

- A középkor embere és a víz 

- Higiénia a középkorban 

- Betegségek és kiváltó okaik 

- A vallási előírások és az egészség (böjt, iszlám, stb…) 

Az elkészült témák bemutatása, a munka értékelése. 

Zárásképpen egy keresztrejtvény megoldása. 

 

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

Internetkezelés, célzott irányú információgyűjtés, 

összefüggések felismerése, együttműködés csoportban, 

csoportok között, kifejezőkészség fejlesztése, szókincs 

bővítése, fogalomalkotás fejlesztése, kommunikációs, 

szociális képességek fejlesztése, 

kreativitás, kézügyesség, önértékelés, mások munkájának 

értékelése, 

MÓDSZEREK/SZERVEZÉSI 

MÓD 

csoportalakítás, beszélgetés, , megfigyelés, lényegkiemelés, 

szakkönyvek használata, Internet használata, bemutatás, 

kiselőadás 

 

ESZKÖZÖK Internet, könyvek, karton, olló, ragasztó, filctollak, vonalzó, 

csomagolópapír 

 

VÁRT EREDMÉNYEK  

Összefüggések felismerése a középkori életvitel, szokások és 

az egészség között.  Szélesebb látásmód kialakítása a 

gyűjtőmunka során.  

Szociális képességek fejlesztése, a testi egészség 

fontosságának tudatosítása. 
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5. SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT 

4. óra biológia /1 óra/ 

IDŐPONTJA: április 9.  

CÉLJA Az emberi emésztő szervrendszerről korábban tanultak 

felelevenítése. Az emésztőrendszer betegségei és az 

elfogyasztott táplálék, helytelen életmód közötti kapcsolat 

felismerése. Ezen ismeretek alkalmazása a való életben. 

 

FELADATA Betegségek megismerése, amelyek az emésztőrendszert érintik. 

Ismerjék meg, hogyan kerülhetjük el ezeket.  Az egészséges 

fogazat jelentőségének tudatosítása. A nagy emésztőmirigyek 

/máj, hasnyálmirigy/ egészségvédelmének megismerése. 

VÁZLATA 

 

Film megtekintése az emésztőszervrendszer felépítéséről, 

működéséről. Párokban feladatlap megoldása. Szomszédos 

párok egymás munkáját ellenőrzik, javítják. 

Az emésztőszervrendszer betegségei. Csoportmunkával 

betegségek keresése a következő forrásokból: lexikonok, 

közérthető szakkönyvek, folyóiratok, internet. 

Csoportok témái a következők: 

1.A fogak, szájüreg betegségei. 

2. Nyelőcső, gyomor betegségei 

3.Máj, epe, hasnyálmirigy megbetegedései 

4. Vékony-és vastagbél problémái 

Keressék azokat az okokat, amelyek a betegségek 

kialakulásához vezettek./Helytelen életmód, táplálkozás stb./ 

Csoportok beszámolói. 

Az egyes beszámolók után beszélgessenek a betegségek 

elkerülésének lehetőségeiről. 

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

együttműködés, előzetes ismeretek felidézése, kifejezőkészség 

fejlesztése, megfigyelő készség fejlesztése, empátia, 

összefüggések felismerése, lexikonhasználat 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

páros munka, heterogén csoportmunka, megfigyelés, 

lényegkiemelés, szakkönyvek használata, internethasználat 

 

ESZKÖZÖK film, szakkönyvek, folyóiratok, lexikonok, internet, papír, toll 

feladatlap 

VÁRT EREDMÉNYEK Figyelemfelhívás szervezetünk sebezhetőségére. Tudatosítás, 

hogy az egészséges szervezet nagy érték. Több oldalú 

tájékozódással ismerjék meg, az egészség megőrzésének 

lehetőségeit. 
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6. SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT  

1-3 óra (magyar nyelv és irodalom) 

IDŐPONTJA: április 13. 

CÉLJA Felkelteni a tanulók érdeklődését az egészséges életmód 

szükségességével kapcsolatban. Az egészséges életmód főbb 

alapelveinek megismertetése a tanulókkal. 

FELADATA  Az egészséges életmód pozitív hatásainak megismertetése a 

diákokkal, az egészséges életmód kialakítására ösztönzés. 

VÁZLATA 

 

- A tanulók által begyűjtött anyagok (képek, kiadványok, 

cikkek, szórólapok stb.) megtekintése. Minden tanuló hozzon 

aznap legalább 1 egészséges élelmiszert! Egy tanuló kiselőadása 

vitaindító lehet az egészséges életmód mellett.  

- Az egészséges életmód 8 alapelvének megismertetése, az 

alapelvek definíciószerű meghatározásainak feldolgozása, 

értelmezése rajzos ábrákkal, rajzokkal. Alapelvek: 1. 

Táplálkozás, 2. Testedzés, 3. Víz, 4. Napfény, 5. 

Mértékletesség, 6. Levegő, 7. Pihenés, 8. Bizalom 

- Interaktív tananyag megtekintése az egészséges életmóddal 

kapcsolatban.  
- Életmód-teszt kitöltése. 

 - Hétvégi programterv készítése, egészséges életmód, 

táplálkozás, sport, stb. reklámozása, ezek bármelyikének 

plakátformában való elkészítése.  

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

Együttműködés, kooperatív technikák alkalmazása, alkotói 

kreativitás kialakítása. Szókincs bővítése, fogalomalkotás 

fejlesztése, készségszintű eszközhasználat. Kommunikációs, 

szociális képességek fejlesztése, a testi és lelki egészség 

egységének szükségessége. 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

Csoportok alkotása, kooperatív technikák alkalmazása, 

szóforgó, csoportforgó 

ESZKÖZÖK filctoll, rajzlap, csomagoló lapok, dekorációs anyagok, ragasztó, 

olló, projektor, digitális anyagok stb.  

VÁRT EREDMÉNYEK A tanulók ébredjenek rá arra, hogy modern életvitelük 

kialakításába az egészséges életmód elemeit könnyen be lehet 

építeni. A megfelelő táplálkozás a tápanyagok és élelmiszerek 

jó megválasztásával történik, amelyeket hozzá lehet igazítani a 

mindennapi divathoz. Szükséges, hogy a tanulókat meggyőzzük 

arról, hogy a felnőtt életüket az ifjúkori életmódjuk erőteljesen 

befolyásolja. Az egészséges életmóddal a várható élettartam 

meghosszabbítható. A sport, a rendszeres testedzés fiatal korban 

és felnőtt korban is fontos! A káros szenvedélyeket gyermeknek 

és felnőttnek is kerülnie kell! 
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7. SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT  

Matematika 

IDŐPONTJA: 2010. április 20. 

CÉLJA A tápanyagok és felépítésük arányainak, százalékos 

változásainak, energiamennyiségének megismerése, számolása. 

FELADATA Csoportok alakítása, munkamegosztás, az egyes 

tápanyagtípusok energiamennyiségének kiszámítása, 

egészségesség szempontjából csoportosítása. 

VÁZLATA 

 

 

 

A magyar lakosság egészségügyi mutatóinak elemzése, 

rizikófaktorok felismerése, megelőzése matematikai példákon 

keresztül. 

Az egyenesen arányosan, fordítottan arányosan összefüggő 

mennyiségek megismerése. 

Az egészséges életmóddal kapcsolatos ppt-s bemutatók 

megtekintése, elemzése. 

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

Együttműködés, kooperatív technikák alkalmazása. Szókincs 

bővítése, fogalomalkotás fejlesztése, a tájékozódás különböző 

formáiban található lehetőségek megismertetése, készségszintű 

eszközhasználat. Kommunikációs, szociális képességek 

fejlesztése, az érzelmi és erkölcsi élet stabilitásának kialakítása, 

a testi egészség fontosságának tudatosítása. 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

Csoportok kialakítása, frontális, és páros munkák, egyéni 

ötletek, elképzelések. 

ESZKÖZÖK Képek, táblázatok, technikai eszközök: 

filctoll, csomagoló lapok, előzetesen gyűjtött képek, ragasztó, 

színes papír, Internet, számológép stb.  

VÁRT EREDMÉNYEK A tanulók lássák az ok-okozati összefüggéseket, tisztában 

legyenek, hogy mennyire lehetnek károsak az egyes 

tápanyagtípusok az emberi szervezetre, megronthatják az 

egészséget, az egészséges életmód pozitív hatásának 

megismerése. 
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8. SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT 

3. óra szakmai előkészítő (8h-11h) 

IDŐPONTJA: április 20.  

CÉLJA  

 Tudjanak a tanulók olyan egyszerű ételeket készíteni, amelyek 

az egészséges táplálkozást szolgálják. Gyakorolják a receptek 

alapján a nyersanyagok listájának összeállítását, beszerzését. 

Végezzenek költségszámítást. Alkalmazzák a gyakorlatban az 

ételkészítés során az alapvető higiénés, és konyhatechnikai 

szabályokat. Tudjanak ízlésesen ételt dekorálni, teríteni.  

Tartsák be a kulturált étkezés szabályait. Váljék természetessé 

számukra az étkezés utáni konyhai feladatok ellátása.  

FELADATA Saláta és szendvicskészítés csoportmunkában. Előzetes feladat: 

receptek alapján nyersanyagok beszerzése csoportok alakítása. 

Csoportmunkában szendvics és zöldségsaláták elkészítése. 

Terítés, az elkészített ételek elfogyasztása. Rendrakás, értékelés.  

 

VÁZLATA  

A tankonyhába való megérkezés után, lepakolás, kézmosás, a 

munkahely, munkaeszközök előkészítése. Csoportokban a 

szendvics és a saláták elkészítése. 

- nyitott szendvics sok zöldséggel 

- májusi saláta 

- joghurt öntetes vegyes saláta 

- citromos tea  

Az elkészítés után a csoportok szóban bemutatják társaiknak, 

hogy milyen nyersanyagokból mit készítettek. 

Terítés, majd a készített saláták svédasztalszerű elfogyasztása 

következik. Közben a tanulók értékelik a produktumokat. 

Befejezésül a mosogatás rendrakás következik. 

 

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

 számolási készség, együttműködés, önállóság, szabálykövetés, 

segítségkérés, takarékosság, környezetvédelem, kifejezőkészség 

fejlesztése, esztétikai igény fejlesztése 

 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

csoportmunka, magyarázat, megbeszélés, bemutatás, 

szemléltetés 

 

ESZKÖZÖK az ételkészítéshez, terítéshez használatos eszközök /melyek a 

tankonyhában adottak/ 

 

VÁRT EREDMÉNYEK Váljék gyakorlattá az egyszerű, egészséget támogató ételek 

elkészítése, az igényes étkezési körülmények megteremtése, a 

takarékosság a nyersanyagokkal. 
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VÉGSŐ PRODUKTUM 

 

Témanap szervezése az iskola tanulóinak. Kiállítás rendezése az elkészített tablókból, egyéb 

produktumokból. Szakember előadása az egészséges életvitel kialakításáról. Játékos 

sportvetélkedők, aerobik bemutató. Egészséges ételek kóstolóval összekötött bemutatója. 

 

IDŐPONTJA: május 7.  

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Az egészségnevelési projekt végrehajtása ebben a korosztályban nagyon fontos feladat. A 

helyes életmóddal ezen belül a helyes táplálkozással kapcsolatos tevékenységek és elméleti 

ismeretek hozzásegítik a tanulókat ahhoz, hogy felnőtt korukra elsajátítsák az egészséges 

életmód gyakorlását.  

A tevékenység során új dolgokkal is megismerkedtek, illetve elmélyítették az eddigi 

tudásukat ezen a téren. 

Fontos, hogy foglalkozzunk a témával, annál is inkább, mert az otthoni környezetükben nem 

mindig a helyes életvitel látják és gyakorolják. 

Az egészség napon mindezt kiterjesztettük az iskola összes tanulójára, szakemberek 

bevonásával. 

Az elkövetkező években is hatékonyan lehetne alkalmazni ezt a módszert. Időben és 

tevékenységben jobban kiterjeszteni, hogy egyre jobban tudatosuljon minden tanulóban, hogy 

mennyire fontos érték az egészség.  

 

Q.E.D. 
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