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Egészségnevelési munkacsoport év végi beszámolója  

2019-2020. tanév 

Készítette: Simon Ildikó 

 

Munkacsoport tagjai: 

 

Bökényi Hajnalka 

Domokosné Jegercsik Erika 

Lázárné Kontor Emília 

Simon Ildikó 

Véber Krisztina 

 

A mesterprogram megvalósítása 2020. január 1-jén megkezdődött. 

Az előkészítő részt megelőzte a 2018-2019. tanévben megalakult egészségnevelési 

munkacsoport megalakulása. A munkacsoport szeptemberben összeállította az éves 

munkatervet és elkezdtük a program megvalósítását.  

 

Célok, feladatok: Az egészségnevelési munkacsoport fő célkitűzése ebben a tanévben, hogy a 

tanulók ismerjék meg az egészséges életmód feltételeit, megvalósításának területeit, a káros 

szenvedélyek elkerülési módjait. Az 1. év ismereteit az egészséges táplálkozás témakörében 

dolgozzák fel az évfolyamok. A fő cél, megismertetni a tanulókat az egészséges ételekkel, képesek 

legyenek megkülönböztetni az egészségre káros ételektől, tudjanak egy heti étrendet összeállítani, 

életkori sajátosságuknak megfelelően összeállított feladatok segítségével. 

A célhoz igazodva készítettük el az éves tervet, amelyben meghatároztuk, hogyan lehet bővíteni 

a gyerekek ismereteit, hogyan lehet egészségtudatos életmódra ösztönözni, megteremteni az 

egészséges életmód lehetőségeit. Az első félévre tervezett programokat megvalósítottuk. 

A tervezethez képest új elemmel bővült az éves terv. A munkacsoport havonta egy napot 

kijelölt, amikor gyümölcs vagy zöldségnapot tartanak az osztályok. A programról a szülők 

tájékoztatása megtörtént a szülői értekezleteken. Támogatják a munkacsoport elképzelését. 

Március hónaptól a megváltozott körülmények miatt digitális oktatás keretében valósítottuk 

meg a tervezett programokat. A fő cél, a megváltozott helyzetben felhívni a tanulók és családok 

figyelmét az egészség megőrzésére érdekében a megfelelő táplálkozásra, elegendő vitamin 
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bevitelére, higiéniai ismeretek bővítése. A családok aktívan vettek részt a programok 

megvalósításában. 

 

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

megvalósult program beszámolója. 

 

Programok megvalósítása:  

 

2019. szeptember 29-én diákjaink az UTC-pályán mérték össze erejüket. A negyedikesek 

vezetésével mindenki bemelegítette az izmait, és elindult a 4 versenyszámból álló versengés. A 

program megvalósítása magas színvonalú volt. 

 

Az Európai Autómentes Napot iskolánkban október 21-én tartottuk meg. 

Bíztattuk a diákokat, hogy az iskolába érkezéshez vegyenek igénybe alternatív eszközöket az 

autózás helyett: jöhetnek gyalog, tömegközlekedési eszközökkel, kerékpárral, rollerral stb., 

melyek igénybe vétele idén nemcsak a környezetvédelmet szolgálta, hanem az iskola könnyebb 

megközelítését is. Hagyományaink szerint jutalmaztuk azokat, akik így érkeztek 

intézményünkbe.  

Az iskolakertben tervezett foglalkozásokat március hónapig megtartottuk. 

 

A KÉK TÉR és KEVE programokat beépítettük a tanmenetekbe, az órák megtartása e szerint 

történt.  

A járványügyi helyzet miatt március 16-tól digitális oktatásra tértünk át. A tervezett programok 

a lehetőségek szerint megvalósultak.  

Az egészséghét tervezett programjait módosítottuk a digitális oktatásnak megfelelően. A 

munkacsoport új programot állított össze vezetésemmel, amit a munkaközösség elfogadott. 

A tervezett és megvalósított programok a munkaterv alábbi táblázatában találhatók. 
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A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése: 

 

Hónap Időpont  Programok Felelősök 

Szeptember 

 

augusztus 21- 

szeptember 2. 

munkacsoport megbeszélés: az 

éves program megbeszélése, 

tervezése 

a munkacsoport 

tagjai 

szeptember 

 

szeptember 2.  

 

szeptember 

 

 

szeptember  

 

 

szeptember 21. 

 

szeptember 29. 

 

 

szeptember 30. 

beszélgetőkör 

 

a munkacsoport éves 

munkatervének összeállítása 

KÉK TÉR program 

megbeszélés, éves tervezés 

 

foglalkozások az iskolakertben 

 

 

autómentes nap 

 

Miniolimpia 

 

 

KEVE hivatalos tanévnyitó 

alsó tagozatos 

osztályfőnökök 

Simon Ildikó 

 

Simon Ildikó 

alsó tagozatos 

osztályfőnökök 

alsó tagozatos 

osztályfőnökök 

Katona Gyöngyvér 

Lázárné Kontor Emília 

alsós DÖK vezető 

alsó tagozatos 

osztályfőnökök 

osztálytanítók 1.,2. 

évfolyam  

Simon Ildikó 

 

Október október 

 

 

 

 

beszélgetőkör 

KÉK TÉR program 

megvalósítása 

KEVE óra 

 

 

foglalkozások az iskolakertben 

 

alsó tagozatos 

osztályfőnökök 

osztálytanítók 1.,2. 

évfolyam  

 

alsó tagozatos 

osztályfőnökök 

Katona Gyöngyvér 
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November november  

 

november 18. 

beszélgetőkör 

 

KÉK TÉR program 

megvalósítása 

KEVE óra 

 

alsó tagozatos 

osztályfőnökök 

osztályfőnökök 

 

osztálytanítók 1.,2. 

évfolyam  

December december 

 

december 2. 

 

 

december 9. 

 

 

beszélgetőkör 

 

Munkacsoport megbeszélés 

 

 

KÉK TÉR program 

megvalósítása 

KEVE óra 

alsó tagozatos 

osztályfőnökök 

Simon Ildikó 

a munkacsoport 

tagjai 

osztályfőnökök 

osztálytanítók 1.,2. 

évfolyam  

Január január  

január 22. 

 

 

 

január 29. 

beszélgetőkör 

KÉK TÉR program 

megvalósítása 

KEVE óra 

 

munkacsoport megbeszélése: a 

féléves munka értékelése 

alsó tagozatos 

osztályfőnökök 

osztálytanítók 1.,2. 

évfolyam  

 

Simon Ildikó alsós 

munkaközösség 

Február február 

február 10. 

 

 

február 20. 

 

február 24. 

 

beszélgetőkör egészség 

KÉK TÉR program 

megvalósítása 

KEVE óra 

Egészséges életmód- 

környezetismeret tantárgy 

munkacsoport megbeszélése 

alsó tagozatos 

osztályfőnökök 

osztálytanítók 1.,2. 

évfolyam  

osztályfőnökök 

 

Simon Ildikó alsós 

munkaközösség 

Március március 

március 2. 

 

 

beszélgetőkör egészség 

KÉK TÉR program 

megvalósítása 

KEVE óra 

alsó tagozatos 

osztályfőnökök 

osztálytanítók 1.,2. 

évfolyam  
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március 9. 

 

 

március 30. 

 

Zöldségeskert gondozása, 

egészséges zöldségek 

 

munkacsoport megbeszélés a 

digitális megvalósítás tervezése 

 

osztályfőnökök 

 

 

Simon Ildikó alsós 

munkaközösség 

Április április 6. 

 

 

április 20. 

 

április 27. 

 

KÉK TÉR, KEVE program 

megvalósítása digitális 

munkarendben 

Témakör: környezetünk 

megóvása – digitális tananyag 

online munkacsoport 

megbeszélés 

 

alsó tagozatos 

osztályfőnökök 

 

alsó tagozatos 

osztályfőnökök 

Simon Ildikó alsós 

munkaközösség 

Május május 4. 

 

 

május 11. 

 

május 18-22. 

 

KÉK TÉR, KEVE program 

megvalósítása digitális 

munkarendben 

Egészséghét programjának 

összeállítása 

Egészséghét digitális 

megvalósítása 

 

alsó tagozatos 

osztályfőnökök 

 

munkacsoport 

 

alsós munkaközösség 

Június június 

 

június 8. 

 

június 15. 

KÉK TÉR program 

megvalósítása digitális 

munkarendben, téma: 

vízbiztonság 

Éves munka értékelése, online 

munkacsoport értekezlet 

alsó tagozatos 

osztályfőnökök 

 

 

Simon Ildikó alsós 

munkacsoport 
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Digitális egészséghét programja

Osztály Programok 2020.05.18-2020.05.22. 

1.a KÉK TÉR KEVE 
Szabadidő hasznos 

eltöltése 
Saláta, egészséges 
étel készítése 

Plakát készítése 
Újrahasznosítás fotó az 

elkészült alkotásról 

1.b KÉK TÉR KEVE 
Szabadidő hasznos 

eltöltése 
Saláta, egészséges 
étel készítése 

Plakát készítése 
Újrahasznosítás fotó az 

elkészült alkotásról 

2.a KÉK TÉR KEVE 
Szabadidő hasznos 

eltöltése 
Saláta, egészséges 
étel készítése 

Plakát készítése 
Újrahasznosítás fotó az 

elkészült alkotásról 

2.b KÉK TÉR KEVE 
Szabadidő hasznos 

eltöltése 
Saláta, egészséges 
étel készítése 

Plakát készítése 
Újrahasznosítás fotó az 

elkészült alkotásról 

3.a KÉK TÉR 
Szabadidő hasznos 

eltöltése 

Magyar óra 
(közmondások, versek, 

fogalmazás…) 

Újrahasznosítás fotó 
az elkészült alkotásról 

Plakát készítése 
Saláta, egészséges étel 

készítése 

3.b KÉK TÉR 
Szabadidő hasznos 

eltöltése 

Magyar óra 
(közmondások, versek, 

fogalmazás…) 

Újrahasznosítás fotó 
az elkészült alkotásról 

Plakát készítése 
Saláta, egészséges étel 

készítése 

4.a KÉK TÉR 
Szabadidő hasznos 

eltöltése 

Magyar óra 
(közmondások, versek, 

fogalmazás…) 

Újrahasznosítás fotó 
az elkészült alkotásról 

Plakát készítése 
Saláta, egészséges étel 

készítése 

4.b KÉK TÉR 
Szabadidő hasznos 

eltöltése 

Magyar óra 
(közmondások, versek, 

fogalmazás…) 

Újrahasznosítás fotó 
az elkészült alkotásról 

Plakát készítése 
Saláta, egészséges étel 

készítése 
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Elemzés,értékelés, reflexió, tudásmegosztás: A tervezett munkacsoportos megbeszéléseket 

megtartottuk, melyeken a megvalósult programokat értékeltük, a szükséges változtatásokat 

feljegyeztük.  

A digitális munkarend feladatait a munkacsoport tagjaival megterveztük, módosítottam a 

Mester programban tervezett programokat.  

A tervezett online munkacsoportos megbeszélést megtartottuk, elemeztük és értékeltük a 

nehézségeket, a megvalósítás ellenőrzését. 

 

 

A megvalósítás ellenőrzése, értékelése 

 

Óralátogatás: 

 Dobó Zsuzsanna 1.b.  

Az óra témája: KEVE, biztonságos közlekedés 

A pedagógus szakmai, pedagógiai, módszertani felkészültsége megfelelő volt. A 

tanórán épített a tanulók korábbi ismereteire. A környezettudatos viselkedés 

hangsúlyosan jelen volt a tanórán. Az óralátogatást szakmai megbeszélés követte, a 

visszajelzéseket, építő jelleggel fogadta. 

 

 Buchholcz Éva 1.a  

Az óra témája: KEVE, közlekedés 

Változatos módszerekkel motiválta a tanulókat. Tudatosan alkalmazta a tantárgyi 

koncentrációt. Pedagógiai tevékenysége biztos szaktárgyi, módszertani tudásról adott 

tanubizonyságot. Tudatosan használta tanóráján a különböző műveltségterületek 

összekapcsolását. A környezettudatos viselkedés hangsúlyosan jelen volt a tanórán. Az 

óralátogatást szakmai megbeszélés követte, reális önismerettel rendelkezik. 

 

 Feigl Lászlóné 2.a 

Az óra témája: KEVE, Kerékpáros közlekedés 

A tanórán épített a tanulók korábban szerzett ismereteire, figyelembe vette a tanulók 

korábban szerzett ismereteit. Megfelelő módszereket, tanulásszervezési eljárásokat 

tervezett, mely támogatta a megszerzett tudás alkalmazását. A környezettudatos 
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viselkedés hangsúlyosan jelen volt a tanórán. A pedagógus szaktárgyi, módszertani, 

pedagógiai felkészültsége megfelelő. Reális önismerettel rendelkezik, elfogadta a 

visszajelzéseket. 

 

 Vincze Szilvia 3.a  

Az óra témája: az egészséges táplálkozás 

Pedagógiai tevékenysége biztos tudást tükrözött, az órára lelkiismeretesen felkészült, 

tudatosan használta tanóráján a különböző műveltségterületek összekapcsolását. 

Megfelelően motivált, változatos módszerekkel élményszerű órát tartott. 

Fogalomhasználata szakszerű volt. A környezettudatos viselkedés hangsúlyosan jelen 

volt a tanórán. Támogatta a tanulók önálló gondolkodását, fejlesztette a tanulók 

képességeit. Az óralátogatást szakmai megbeszélés követte. 

 

 

Az év végi beszámolót megosztottuk a tantestülettel. 

 

 

Szeged, 2020.06.15. 

 

 

Simon Ildikó 

          munkacsoport vezetője 
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A KEVE program beszámolója 

 

„KÖZLEKEDJÜNK EGYÜTT, VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA” 

 

Iskolánk a 2018-2019-es tanévben csatlakozott a KEVE programhoz. 

Az idei tanévben az első évfolyam 58 tanulóval, a második évfolyam 57 tanulóval vett részt a 

programban. 

Az 1., 2. osztályosok életkori sajátosságaiknak megfelelően, játékosan ismerkedhettek meg a 

közlekedés alapszabályaival. A tanulók nagy érdeklődéssel és lelkesedéssel várták az újabb 

órákat.  

Fő célkitűzésünk a tanévben, hogy a tanulók ismerjék meg a közlekedési ismeretek alapjait. 

A célhoz igazodva készítettük el az éves tervet.  

 

Az Európai Autómentes Napot iskolánkban október 21-én tartottuk meg. Bíztattuk a diákokat, 

hogy az iskolába érkezéshez vegyenek igénybe alternatív eszközöket az autózás helyett: 

jöhetnek gyalog, tömegközlekedési eszközökkel, kerékpárral, rollerral stb., melyek igénybe 

vétele idén nemcsak a környezetvédelmet szolgálta, hanem az iskola könnyebb megközelítését 

is. Hagyományaink szerint jutalmaztuk azokat, akik így érkeztek intézményünkbe. Az tanulók 

aktívan vettek részt ebben a programban. 

 

A digitális munkarendben is megvalósult a program, melyhez a kollégák online órákon 

magyarázatot adtak és digitális anyagokkal segítették a könnyebb megértést.  

 

A szülők is pozitívan fogadták a programot, támogatják gyermekeiket a közlekedésbiztonsági 

ismeretek elsajátításában. 

 

Az ellenőrzés és értékelés óralátogatás formájában valósult meg, melyet szakmai megbeszélés 

követett, a visszajelzéseket, a kollégák építő jelleggel fogadták. 

 

A tanévre tervezett programokat megvalósítottuk. 
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Kollégák véleménye, tapasztalata: 

 

1.a osztály: Buchholcz Éva 

 

A KEVE programot az életvitel-és gyakorlat órák keretei között valósítottuk meg. 10 órában 

ismerkedtek a gyerekek a közlekedési ismeretek alapjaival.  

Az első öt órában az ismeretközlés legfőbb módszere a játék – elsősorban szituációs játékok – 

a tevékenykedtetés volt.  

A rendőri karjelzéseket ismertető órára meghívtuk Forrás Norbert rendőr főtörzsőrmestert, 

akitől megtudták a gyerekek többek között azt a legfontosabb tudnivalót, hogy a „rendőr hasa 

mindig tilos”. A tantermi beszélgetés után az iskola udvarán eljátszottunk különféle 

szituációkat, így rögzítettük az ismereteket. 

A gyerekek szeretik ezeket az órákat, várják és nagy örömmel kapcsolódnak be a munkába. 

Teret ad a differenciálásra, csoportmunkára, tantárgyi kapcsolódásra.  

Lehetőség szerint szükség lenne teremben alkalmazható eszközökre, pl: tantermi zebrára, 

táblára applikálható szemléltető eszközökre. 

A szülők támogatják a programot, a gyerekek tájékozottságán látszik, hogy otthon is fontos a 

téma.  

 

1.b osztály: Dobó Zsuzsanna 

 

A KEVE programot a technika tantárgyba építettem be, havonta egy órán dolgoztuk fel az 

aktuális tananyagot. 

A gyerekek nagyon élvezték ezeket az órákat. Az előzetes tudásra alapozva egyre szélesítettük 

a gyerekek közlekedési ismereteit. A közlekedési jelzőtáblákat felismerik és a rájuk vonatkozó 

közlekedési szabályokat is jól elsajátították. Sok szituációs játékkal színesítettük ezeket az 

órákat. Ilyenkor kipróbálhatták magukat, hogyan tudják alkalmazni a tanultakat. 

A rendkívüli helyzetben, a digitális oktatás bevezetésével is folytatódott az ismeretek bővítése. 

A szülők segítségünkre voltak a feladatok elvégzésében. 

 

 

Interaktív, játékos fejtörőket kaptak a gyerekek, színezést, tervezést. A szülőkkel beszélték át 

az aktuális ismereteket, vagy az online órákon dolgoztuk fel. 
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A tanultakat mindig beépítettük más tantárgyakba is. Olvasás, matematika, környezetismeret 

órákon, ha a téma kapcsolódott, felidéztük mit is tudunk már. 

Nagyon hasznosnak tartom ezeket az órákat, mert a gyerekek biztonságos közlekedését segíti. 

Azt tapasztaltam, sokkal körültekintőbbek és kritikusabbak a közlekedési szabályok 

betartásában. Nem csak maguk, hanem szüleik, nagyszüleik, testvéreiknél is figyelnek, és 

figyelmeztetnek. 

 

2.a osztály: Feigl Lászlóné 

 

Ebben a tanévben már ismerősként találkoztak a tanulók ezzel a programmal. Nagyon sok tudás 

birtokában kezdtük a munkát szeptemberben. 

Örömmel vették a gyerekek a foglalkoztató füzetet. 

Iskolánk kapott 2 fiú és 2 leány kerékpárt. Nagyon nagy örömmel vettek részt a kerékpáros 

órán. 

A digitális oktatás idején is sikerült megvalósítani a KEVE programot. Szebbnél szebb munkák 

születtek és tartalmas beszélgetések is voltak.  

Bízom benne, hogy nyáron, alkalmazni is tudják az elméleti tudásukat. 

 

2.b osztály: Nagy Ágnes 

 

A KEVE órákat a gyerekek mindig nagy érdeklődéssel fogadják. 

Sokat tanultam a Ruzsai Weöres Sándor Általános Iskolában tett látogatásunk alkalmával. 

Azokból a játékokból, rejtvényekből csemegézve színesebbé tudtam tenni az óráimat. Örülök a 

lehetőségnek, hogy olyan pedagógus munkájába kaptam betekintést, aki nagyon fontosnak 

tartja és át is adja a gyerekeknek a KRESZ alapjait. A digitális tanítás lehetővé tette, hogy 

nagyon jó közlekedési játékokat, videókat próbáljanak ki a gyerekek, amire az év során nem 

volt lehetőség. 

 


