
 

MESTERPROGRAM 

RÉSZTERV 

 

Mesterprogram részletes terv 

 

A program megvalósítását évekre lebontva tervezem, külön résztervként az állandó elemek 

megvalósítását és az éves programokat, melyek végig kísérik az egész tanévet, és külön 

résztervként az egészségnap és az egészséghét programjait, hiszen ezeken a napokon még 

koncentráltabban fókuszálunk az egészség megőrzésére, az egészséges életmód kialakítására. 

Az egészséghét témáit a mesterprogram általános terve tartalmazza.  

Az első évben az egészséges táplálkozás témakörét dolgozzuk ki és valósítjuk meg.  

Mérföldkövek: 

1. Előzetes feladatok meghatározása 

2. Szakmai műhely, munkacsoportos, munkaközösségi feladatok 

3. Megvalósítás 

4. Szakmai munka értékelése, reflexió 

5. Beszámoló, fejlesztési terv készítése 

 

Sikerkritérium, produktum: A programok megvalósulása, év végi szakmai értekezleten a 

megvalósult program beszámolója. 

Támogatás: A tudatos tervezés és a pedagógus kollégák szakmai fejlődésének támogatása. 

Elemzés, értékelés, reflexió: A havi munkacsoportos értekezleteken megbeszéljük a 

megvalósult programokat, szükség esetén változtatásokat, fejlesztéseket tervezünk. 

Tudásmegosztás: Munkaközösségi, munkacsoportos és tantestületi értekezleteken 

megbeszélés, belső tudásmegosztás, az intézmény honlapján és a tankerület hírértékű témáiban 

megjelennek a programok összefoglalói. 
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A 2019-2020. tanév éves programjának ütemezése: 

 

Időpont Téma Kompetenciák 
Munka-
formák 
módszerek 

Eszközök Felelős 
Időkeret 

Produktum 
Ellenőrzés, 
értékelés, 
reflexió Határidő 

2019.09.02 
Éves munka 
tervezése 

tervezés, 
megbeszélés 

csoport 
munka 

számítógép 
munkacsoport 
vezetője 

2019.09.15 
intézmény éves 
munkaterve 

csoportos 

2019.09.09 
Beszélgetőkör: 
az iskolakert 

megbeszélés 
csoport 
munka 

képek, 
szókártyák 

osztályfőnök 2019.09.16 aktív részvétel csoportos 

2019. 
szeptember 

Ember és a 
természet- 
foglalkozás az 
iskolakertben 

megfigyelés, 
következtetések 
levonása,  

páros 
munka, 
csoport 
munka 

tankönyv 

osztályfőnök, 
környezeti 
munkacsoport 
vezetője 

2019.09.30 

környezetismeret  
kapcsolódó 
tananyagának 
elsajátítása, rajz 

csoportos 

2019.09.16 
KÉK TÉR: 
Gyalogos, 
közlekedés 

ügyesség, 
mozgáskoordináció 
szabálykövetés 

dramatikus 
játék 

számítógép osztályfőnök 2019.09.20 
feladatlap 
kitöltése 

egyéni 

2018.09.21 Autómentes nap 
előzetes 
megbeszélés 

egyéni kerékpár 
DÖK 
vezetője 

2018.09.21 
iskolai 
rendezvény 

jelképes 
ajándék 

2019.09.27 Miniolimpia 
szabálykövetés, 
ügyesség, 
mozgáskoordináció 

egyéni, 
csapat 
munka 

labda, 
mérőeszközök 

alsó tagozatos 
osztályfőnök 

2019.09.27 
iskolai 
rendezvény, 
oklevelek 

oklevél 

2019. 
október 

Kertben, mezőn- 
foglalkozás az 
iskolakertben 

megfigyelés, 
következtetések 
levonása 

páros, 
egyéni, 
csoportos 

bab, 
ültetéshez 
szükséges 
eszközök 

osztályfőnök, 
munkacsoport 
vezetője 

2019.10.30 elültetett növény 
szóbeli 
dicséret 
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Időpont Téma Kompetenciák 
Munka-
formák 
módszerek 

Eszközök Felelős 
Időkeret 
Határidő 

Produktum 
Ellenőrzés, 
értékelés, 
reflexió 

2019.10.07 
Munkacsoport 
megbeszélés 

megbeszélés, 
ötletgyűjtés 

csoport 
munka 

számítógép 
munkacsoport 
tagjai 

2019.10.07 
aktív részvétel 
értékelés 

csoportos 

2019.10.07 
Beszélgetőkör: 
az iskolakert 

megbeszélés 
csoport 
munka 

képek, 
szókártyák 

osztályfőnök 2019.10.07 aktív részvétel csoportos 

2019.10.14 
KÉK TÉR: 
Internet 
használata 

megbeszélés, 
ötletgyűjtés 

egyéni, 
csapat 
munka 

számítógép osztályfőnök 2019.10.20 
feladatlap 
kitöltése 

egyéni 

2019.11.04 
Munkacsoport 
megbeszélés 

megbeszélés, 
ötletgyűjtés 

csoport 
munka 

számítógép 
munkacsoport 
tagjai 

2019.11.04 aktív részvétel 
csoportos, 
észrevétel 

2019.11.11 
Beszélgetőkör: 
az iskolakert 

megbeszélés 
csoport 
munka 

képek, 
szókártyák 

osztályfőnök 2019.11.18 aktív részvétel csoportos 

2019. 
november 

Magyarországon 
őshonos 
növények 

megfigyelés, 
vizuális 
kompetencia 

páros, 
csapat 
munka 

tankönyv, 
illusztrációk 

osztályfőnök, 
munkacsoport 
vezetője 

2019.11.30 
környezetismeret  
tananyagának 
elsajátítása, rajz 

szóbeli 
dicséret 

2019.11.18 
KÉK TÉR: 
egyedül otthon  

megbeszélés, 
ötletgyűjtés 

egyéni, 
csapat 
munka 

feladatlap osztályfőnök 2019.11.23 
feladatlap 
kitöltése 

egyéni 

2019.12.02 
Munkacsoport 
megbeszélés 

megbeszélés, 
ötletgyűjtés 

csoport 
munka 

számítógép 
munkacsoport 
tagjai 

2019.12.02 
aktív részvétel 
értékelés 

csoportos, 
értékelés 

2019.12.09 
Beszélgetőkör: 
elsősegély 

megbeszélés 
csoport 
munka 

képek, 
szókártyák, 
drámajáték 

osztályfőnök 2019.12.16 aktív részvétel csoportos 

2018.12.12 
Elsősegély-
nyújtás 

egészségtudatos 
magatartás 

páros, 
csoport 
munka 

kötszerek 
osztályfőnök, 
védőnő 

2018.12.19 
elsősegély-
nyújtás 
lépéseinek  

csoportos, 
páros  
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Időpont Téma Kompetenciák 
Munka-
formák 
módszerek 

Eszközök Felelős 
Időkeret 
Határidő 

Produktum 
Ellenőrzés, 
értékelés, 
reflexió 

2019.12.09 
KÉK TÉR: 
Káros 
szenvedélyek 

megbeszélés, 
ötletgyűjtés 

egyéni, 
csapat 
munka 

feladatlap, 
szókártyák 

osztályfőnök 2019.12.16 
feladatlap 
kitöltése 

egyéni 

2020.01.06 
Munkacsoport 
megbeszélés 

megbeszélés, 
féléves munka 
értékelése 

csoport 
munka 

számítógép 
munkacsoport 
tagjai 

2020.01.06 
féléves 
beszámoló 
elkészítése  

csoportos, 
értékelés, 
ellenőrzés 

2020.01.13 
Beszélgetőkör: 
higénia 

megbeszélés 
csoport 
munka 

képek, 
szókártyák 

osztályfőnök 2020.01.20 aktív részvétel csoportos 

2020.01.22 
Személyi higiéne 
4. évfolyam 

beszélgetés, 
egészségtudatos 
magatartás 

csoport és 
páros 
munka 

képek, 
szókártyák 

osztályfőnök, 
védőnő 

2020.01.29 

személyi 
higiénével 
kapcsolatos 
kifejezések 

csoportos, 
páros  

2020.01.22 
KÉK TÉR: 
Gyakorlati, 
összefoglaló óra 

megbeszélés, 
ellenőrzés, 
értékelés 

egyéni, 
csapat 
munka 

feladatlap, 
szókártyák, 
puzzle 

osztályfőnök 2020.01.29 
feladatlap 
kitöltése 

egyéni, 
páros, 
csoportos 

2020.02.03 
Munkacsoport 
megbeszélés 

megbeszélés, 
féléves munka 
értékelése 

csoport 
munka 

számítógép 
munkacsoport 
tagjai 

2020.02.03 
aktív részvétel 
értékelés 

csoportos, 
értékelés, 
fejlesztés 

2020.02.10 
Beszélgetőkör: 
egészség 

megbeszélés 
csoport 
munka 

képek, 
szókártyák 

osztályfőnök 2020.02.17 aktív részvétel csoportos 

2020.02.10 
KEVE: 
Látszódj! 

megbeszélés, 
kombinatív 
kompetencia 

egyéni, 
páros, 
csapat 
munka 

feladatlap, 
dramatikus 
játék 

osztályfőnök 2020.02.17 
szabályok 
megfogalmazása 

egyéni, 
páros, 
csoportos 
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Időpont Téma Kompetenciák 
Munka-
formák 
módszerek 

Eszközök Felelős 
Időkeret 
Határidő 

Produktum 
Ellenőrzés, 
értékelés, 
reflexió 

2020.02.20 
Egészséges 
életmód 

beszélgetés, 
egészségtudatos 
magatartás 

csoport és 
páros 
munka 

képek, 
szókártyák 

osztályfőnök, 
védőnő 

2020.02.27 
szókártyák 
csoportosítása, 
rendszerezése 

páros, 
csoportos 

2020. 
március 

Zöldségkert 
gondozása, 
egészséges 
zöldségek 

figyelem, 
munkálkodás, 
vizuális 
kompetencia 

egyéni, 
páros, 
csapat 
munka 

tankönyv, 
illusztrációk, 
iskolakert 

osztályfőnök, 
környezeti 
munkacsoport 
vezetője 

2020.03.30 

környezetismeret  
kapcsolódó 
tananyagának 
elsajátítása, rajz 

szóbeli 
értékelés, 
dicséret 

2020.03.02 
Munkacsoport 
megbeszélés 

megbeszélés 
csoport 
munka 

számítógép 
munkacsoport 
tagjai 

2020.03.02 
aktív részvétel 
értékelés 

csoportos, 
ötletelés 

2020.03.02 

KÉK TÉR: 
konfliktus, 
erőszak, 
agresszió 

megbeszélés, 
ötletgyűjtés 

egyéni, 
páros, 
csapat 
munka 

feladatlap osztályfőnök 2020.03.02 

feladatlap 
kitöltése, 
szabályok 
megfogalmazása,  

egyéni, 
páros 

2020.03.09 
Beszélgetőkör: 
helyes fogápolás 

megbeszélés 
csoport 
munka 

képek, 
szókártyák, 
fogkefe 

osztályfőnök 2020.03.16 aktív részvétel csoportos 

2020.03.19 
Fogápolás, 
szájhigiéne 

beszélgetés, 
bemutatás, 
egészségtudatos 
magatartás 

egyéni, 
csoport 
munka, 
drámajáték 

képek, 
szókártyák, 
fogkefe 

osztályfőnök, 
védőnő 

2020.03.26 
helyes fogmosás 
szabályainak 
felsorolása 

egyéni 

2020. 
április 

Környezet-
kímélő 
gazdálkodás- 
foglalkozás az 
iskolakertben 

megfigyelés, 
megbeszélés, 
figyelem, vizuális 
kompetencia 

egyéni, 
páros, 
csapat 
munka 

tankönyv, 
illusztrációk, 
iskolakert 

osztályfőnök, 
környezeti 
munkacsoport 
vezetője 

2020.04.30 

környezetismeret  
kapcsolódó 
tananyagának 
elsajátítása, 
növénypárok 
felsorolása 

szóbeli 
értékelés, 
dicséret, 
feladatlap 
értékelése 
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Időpont Téma Kompetenciák 
Munka-
formák 
módszerek 

Eszközök Felelős 
Időkeret 
Határidő 

Produktum 
Ellenőrzés, 
értékelés, 
reflexió 

2020.04.06 

Munkacsoport 
megbeszélés, 
egészségnap, 
egészséghét 
előkészítése 

megbeszélés, külső 
partnerekkel való 
kapcsolatfelvétel 

csoport 
munka 

számítógép 
munkacsoport 
tagjai 

2020.04.06 
aktív részvétel, 
terv összeállítása 

csoportos, 
ötletgyűjtés, 
értékelés 

2020.04.15 
Beszégetőkör: 
környezetünk 
megóvása 

megbeszélés 
csoport 
munka 

képek, 
számítógép 

osztályfőnök 2020.04.22 
újrahasznosított 
tárgyak készítése 

egyéni 
értékelés 

2020.04.15 
KEVE: Teendők 
baleset esetén 

megbeszélés, 
kombinatív 
kompetencia 

egyéni, 
páros, 
csapat 
munka 

feladatlap, 
dramatikus 
játék 

osztályfőnök 2020.04.22 

feladatlap 
kitöltése, 
szabályok 
megfogalmazása  

egyéni, 
páros, 
csoportos 

2020.04.13 
Serdülőkori 
változások 
(lányok) 

megbeszélés 
csoport 
munka 

számítógép 
osztályfőnök, 
védőnő 

2020.04.17 aktív részvétel csoportos 

2020. 
május 

Fűszernövények- 
foglalkozás az 
iskolakertben 

megfigyelés, 
megbeszélés, 
figyelem, 
munkálkodás 

egyéni, 
páros, 
csapat 
munka 

tankönyv, 
illusztrációk, 
iskolakert 

osztályfőnök, 
környezeti 
munkacsoport 
vezetője 

2020.05.30 
fűszernövények 
felismerése, 
megnevezése 

szóbeli 
értékelés, 
szókártyák 
párosítása 

2020.05.04 

Munkacsoport 
megbeszélés, 
egészségnap, 
egészséghét 
programjainak, 
feladatainak 
megbeszélése 

megbeszélés 
csoport 
munka 

számítógép 
munkacsoport 
tagjai 

2020.05.04 

aktív részvétel, 
feladatok, 
felelősök 
kiosztása 

csoportos 
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Időpont Téma Kompetenciák 
Munka-
formák 
módszerek 

Eszközök Felelős 
Időkeret 
Határidő 

Produktum 
Ellenőrzés, 
értékelés, 
reflexió 

2020.05.11 
Beszégetőkör: 
egészséges 
életmód 

megbeszélés 
csoport 
munka 

képek, 
számítógép 

osztályfőnök 2020.05.18 
képek 
csoportosítása 

egyéni 
értékelés 

2020.05.11 
Serdülőkori 
változások (fiúk) 

megbeszélés 
csoport 
munka 

számítógép 
osztályfőnök, 
védőnő 

2020.05.18 aktív részvétel csoportos 

2020.05.11 
KEVE: A játék 
helye 

megbeszélés, 
kombinatív 
kompetencia 

csapat 
munka 

feladatlap osztályfőnök 2020.05.18 
feladatlap 
kitöltése 

egyéni, 
páros 

2020. 
június 

Haszon-
növények- 
foglalkozás az 
iskolakertben 

megfigyelés, 
megbeszélés, 
figyelem, vizuális 
kompetencia 

egyéni, 
páros, 
csapat 
munka 

tankönyv, 
illusztrációk, 
iskolakert 

osztályfőnök, 
környezeti 
munkacsoport 
vezetője 

2020.06.15 
haszonnövények 
felismerése, 
megnevezése 

szóbeli 
értékelés, 
szókártyák 
párosítása 

2020.06.01 
KÉK TÉR: 
Vízbiztonság 

megbeszélés, 
ötletgyűjtés 

páros, 
csapat 
munka 

feladatlap osztályfőnök 2020.06.08 
szabályok 
megfogalmazása 

egyéni 

2020.06.01 

Munkacsoport 
megbeszélés, 
éves munka 
értékelése 

megbeszélés 
csoport 
munka 

számítógép 
munkacsoport 
tagjai 

2020.06.01 
aktív részvétel, 
önértékelés 

csoportos, 
értékelés, 
fejlesztés 

2020.06.01 
Beszégetőkör: 
éves munka 
értékelése 

megbeszélés 
csoport 
munka 

képek, 
számítógép 

osztályfőnök 2020.06.08 
értékelés, 
önértékelés 

egyéni 
értékelés 

2020.06.01 
Éves munka 
értékelése 

beszámoló 
megírása  

egyéni 
munka 

számítógép 
munkacsoport 
vezetője 

2020.08.31. 
év végi 
intézményi 
beszámoló 

egyéni, 
értékelés 
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1Az egészséges életmódra nevelés, ezen belül az egészséges táplálkozással kapcsolatos témák 

a NAT-ban megfogalmazott elvárások szerint megjelennek a különböző tantárgyakban. A 

pedagógusok feladata, hogy motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető 

szokások kialakulásának megelőzésében. Az egészséges táplálkozással kapcsolatos feladatokat 

a tanmenetbe is beillesztjük környezetismeret, vizuális nevelés, magyar-nyelv és irodalom, 

ének-zene és az életvitel és gyakorlat tantárgyakba. A tanulók értékelésére az összefoglaló 

napon kerül sor. A legjobb csapatok oklevélben és jutalomban részesülnek. Az ehhez szükséges 

anyagi forrást a Tisza-parti Általános Iskoláért Alapítvány biztosítja. 

Sikerkritérium, produktum: A programok megvalósulása, iskolai rendezvény 

Támogatás: A tudatos tervezés, a tantestületen belüli szakmai együttműködés, a tanulók 

korszerű tanulásának támogatása. A tanulók értékeléséhez szükséges anyagi forrást a Tisza-

parti Általános Iskoláért Alapítvány biztosítja. 

Elemzés, reflexió: A program befejezése után munkacsoport értekezletet tartunk, értékeljük a 

megvalósított programokat, mely az intézmény éves beszámolójában is megjelenik. 

Tudásmegosztás: Munkaközösségi értekezleten megbeszéljük a megvalósítást, az iskola 

honlapján és a tankerület hírértékű témáiban megjelenik a program összefoglalója, az 

intézményvezető dokumentálja az intézményi beszámolóban. 

 

Felhasznált irodalom: 

1. forrás: MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 66. szám, Nemzeti Alaptanterv 

                                                           
1 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 66. szám, Nemzeti Alaptanterv 

 


