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Munkacsoport tagjai: 

 

Füstös Edit 

Domokosné Jegercsik Erika 

Lázárné Kontor Emília 

Halászné Blutman Gyöngyi 

Simon Ildikó 

Véber Krisztina 

 

Az egészségnevelés munkacsoport tagjaiban változások történtek. Több új kollégát vontam be, 

így minden évfolyamon van egy képviselő. Könnyebbé tette ebben az évben a közös munkát és 

az ellenőrzést.  

A harmadik év programja a lelki egészség jelentőségét, az életünkre gyakorolt hatásait 

vizsgálja. Fontos, hogy a tanulók tisztában legyenek a lelki egészség fogalmával, megóvásának, 

fejlesztésének módjaival. 

Az egészséges életmódra nevelés a NAT-ban megfogalmazott elvárások szerint megjelenik a 

különböző tantárgyakban. A 2021-2022. tanévben havonta más-más témát feldolgozva 

fejlesztettük, óvtuk a tanulók lelki egészségét. Bevontuk ebbe a programba az 

iskolapszichológust is, aki minden hónapban tartott előadást.  

A napközis munkaközösség is csatlakozott a programhoz és munkatervüket a havi témák szerint 

állították össze, ezzel lefedve az alsó tagozatos tanulók egész napját. 

Mérföldkövek: 

1. Előzetes feladatok meghatározása 

2. Szakmai műhely, munkacsoportos, munkaközösségi feladatok 

3. Megvalósítás 

4. Szakmai munka értékelése, reflexió 

5. Beszámoló, fejlesztési terv készítése 
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Sikerkritérium, produktum: Az éves és havi programok megvalósulása, iskolai rendezvények, 

év végi szakmai értekezleten a megvalósult program beszámolója. Teljes körű 

egészségfejlesztés a lelki egészség fejlesztését előtérbe helyezve, a korábbi évek témáit is 

felölelve. 

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

korszerű tanulásának 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. 

2021-2022. tanév témakörei havi lebontásban 

 

Hónap Téma 

Szeptember Újrakezdés hónapja 

Október Derű hónapja 

November Elengedés hónapja 

December Az ünnep hónapja 

Január Jóság hónapja 

Február Tavaszváró hónap 

Március Újjászületés hónapja 

Április A Föld hónapja 

Május Gyarapodás hónapja 

Június Számadás hónapja 
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A szeptember hónap témája: Újrakezdés hónapja 

Az újrakezdésről, a tervek fontosságáról beszélgettek a pedagógusok a gyerekekkel. Személyes 

tapasztalataik megosztása után az iskolai új tanév kapcsán a tanulást érintő egyéni céljaikat 

fogalmazták meg a tanulók.  

Megbeszélték, mit tehetnek azért, hogy elérjék ezeket a célokat, tanév elején újrakezdési 

fogadalmakat tettek és terveket is készítettek.  

 

Az október hónap témája: Derű hónapja 

Etika órán arról beszélgettek a pedagógusok a tanulókkal, hogy kinek mit jelent az öröm, 

hogyan tud örömet szerezni szüleinek, nagyszüleinek, mi az, ami mosolyt csal az arcukra, 

milyen apró örömöket tudnak felsorolni? Beszélgettek az örömforrásokról, a természet 

kincseinek felfedezéséről, az őszi jó időjárás adta lehetőségek kihasználásáról kirándulásra, 

testmozgásra, játékra a friss levegőn. 

Az Európai Autómentes Napot iskolánkban október 22-én tartottuk meg. Az Európai Mobilitási 

Hét idei mottója: "Fenntartható közlekedés a biztonság és egészség jegyében." Ehhez a fontos 

kezdeményezéshez csatlakozott iskolánk ebben az évben is, az Autómentes nap 

megrendezésével. Közel 200 gyerek érkezett ezen a reggelen gyalog, gördeszkával, kerékpárral, 

rollerrel vagy tömegközlekedési eszközzel az iskolába. Így vigyáztunk együtt a Földre, s óvtuk 

Szeged levegőjét. A legfürgébbeket még egy kis meglepetés is várta az alapítvány jóvoltából. 

 

November hónap témája: Az elengedés 

Az osztályok ezt a témát az alábbi módokon dolgozták fel: 

Voltak osztályok, akik rajzóra keretében a Hófehérke című mesét dolgozták fel, ahol Hófehérke 

riadtan menekül az erdőben és az ott látottak befolyása alá kerül, melyek nem mások, mint az 

erdőlakók kíváncsi tekintete. Ezzel a felvezetéssel indítva beszélgettek arról, hogy ki mitől fél, 

vagy mi az, ami éjszakai álmában néha megjelenik. 

A gyerekek ezeket a félelmeiket lerajzolták, majd bemutatták az osztály előtt, és az elkészített 

rajzot mozaiknak felaprították, majd egy új rajzot készítettek a darabkákból, aminek már pozitív 

tartalma volt. Ezzel a folyamattal elengedték, megsemmisítették a rosszat és kihangsúlyozták a 

jót.  
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A gyerekek félelmeik közül legjobban a koronavírust szerették volna elengedni. Sokféle módot 

találtak ki arra, hogy hogyan űznék ki a világból.  

A hulladékhasznosítási hét kapcsán szót ejtettek arról is, hogy milyen nehéz lemondani, 

elengedni a tárgyakat is. Beszélgettek a tudatos vásárlásról, újra hasznosításról, továbbadásról. 

Vendégeik voltak a témában az ötödikesek. Érdekes kiselőadásokkal mutatták be a téma 

legfontosabb részeit minden osztályban. 

Az iskolapszichológus „elengedés” témában játékos foglalkozást tartott. A gyerekek 

megtanulták, hogyan engedhetik el a sérelmeiket, a haragot, a megbántottságot. 

 

December hónap témája: Az ünnep hónapja  

A december hónap egészére jellemző a várakozás, az egyik legnagyobb ünnepünkre, a 

karácsonyra készültünk. A gyerekek az osztályokban nagy izgalommal várták a Mikulás és a 

karácsony eljövetelét is. Beszélgetőkörökben ismerték meg, vagy elevenítették fel az adventi 

időszak hagyományait, szokásait, jeles napjait. Ültettek Luca- búzát, megismerték ennek a 

napnak számos hiedelmét. 

Decemberben minden órán megjelent valamilyen formában az adventi témakörhöz kapcsolódó 

készülődés, várakozás hangulata. 

Etikából a népek és családok hasonló és eltérő ünnepi hagyományairól és szokásairól 

beszélgettek. Olvasmányaink is a szeretet, adakozás témája köré csoportosultak. A szeretet, 

jóság, tisztelet, közösségi érzés, a család fontossága, ünnepi ételek, családi hagyományok 

kerültek előtérbe. Ebben segítségünkre voltak az olvasókönyv „Szeretet az élet” című 

fejezetének olvasmányai. 

 

Január hónap témája: Jóság hónapja 

Januárban témáink voltak a jócselekedetek, önzetlenség, segítőkészség a mindennapjainkban, 

otthon és az iskolában. 

Olvasás órán a Szánkó című elbeszélés feldolgozásával valósították meg az aktuális témát.  

A történet filmváltozatát is megnézték és kérdések alapján feldolgozták a gyerekek tanárukkal. 

Beszélgettek a film kapcsán a jóság fogalmáról, érzelmi szerepéről. Ez indította el a saját 
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történetek felidézését, meghallgatását is. Az élményekről szívesen beszélgettek a gyerekek. Az 

óra végén drámajáték keretében feldolgozták az olvasmányt. 

Az etika órán a „Forró szék” játékot játszották a tanulók. A mai gyerekek nagyon kritikusak a 

másikkal. Sokszor magukról is csak negatívumokat tudnak sorolni. Ebben a játékban a forró 

széken ülőnek el kell viselni először a sok-sok dicséretet, szeretetet, amit a többiektől kap. 

Utána, ha vállalja, kritikákat is. Nagyon fontos, hogy keretek között, tapintatosan 

megfogalmazva, végig figyelve a másikra, kaphatnak tükröt magukról. 

Környezetismeret órán az Életünk című fejezeten belül foglalkoztak a baráti kapcsolatokkal. 

Megbeszélték, hogyan lehet barátságokat kötni, miért érhet véget egy barátság, milyen 

tulajdonságok erősítik a barátságot. Külön kitértek a konfliktusok megbeszélésére, megoldási 

lehetőségeire is. 

Február hónap témája: Tavaszvárás hónapja 

A hónapot a várakozás és türelem jegyében töltötték a tanulók. Mindenféle tevékenységben, 

jeles napban, iskolai történésben vizsgálták, hogy jelen van-e a várakozás és mihez kell türelem.  

A Tisza élővilágának emléknapja alkalmából arról beszélgettek, hogy milyen sok izgatott 

várakozás kellett ahhoz, hogy kiderüljön: megmenekül-e a Tisza. 

Móra Ferenc: Hogyan tanultam meg olvasni? című elbeszélését dolgozták fel a másodikos 

tanulók. A gyerekek összefoglalták, hogy mi mindenre van szükség a tanuláshoz. Többek 

között a türelem, kitartás is szóba került.  

 

Március hónap témája: Újjászületés hónapja 

Az újjászületés hónapjához 2 szöveggel kapcsolódtak a második évfolyamos tanulók: 

A tavasz című szövegértés feladatlapot és Jókai Mór: Hol kezdtem a kertészkedést című 

szövegét dolgozták fel. 

A harmadikosok a tudatos egészségmegőrzés egyik alappilléréről az elegendő és nyugodt 

pihenésről, az aktív pihenés jó módjáról a kirándulásról, erdőjárásról, túrázásról beszélgettek. 

Az erdők világnapján megismerkedtek a Fekete Istvánnak tulajdonított Erdő fohásza című 

verssel. Sokan emlékeztek rá, hogy családi kirándulások alkalmával találkoztak a 

túraútvonalak, nemzeti parkok kezdeténél a szöveggel.  
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A víz világnapja alkalmából átismételték a víz körforgását. Megbeszélték, hogyan tud a víz 

újjávarázsolni, felfrissíteni embert, állatot, természetet. 

A víz nélkülözhetetlen az élethez. Ezen a héten még tudatosabban figyeltek a kulacsaik 

tartalmára, az egészséges vízmennyiség elfogyasztására. Rajz órán megtervezték a gyerekek, 

hogy milyen bögréből innának a legszívesebben. 

 

Április hónap témája: A Föld hónapja 

Ebben a hónapban a Földünk védelmére, megismerésére, megvédésére fektettünk nagy 

hangsúlyt.  

Az első osztályosok a Föld hónapja alkalmából megismerkedtek Magyarország jellegzetes 

gyógynövényeivel. Megnézték az Albert mondja című rajzfilmet és a Föld napja alkalmából 

plakátot készítettek, amely a Föld megóvására figyelmeztet. Beszélgetőkörben összegyűjtötték 

a tanulók, hogy miért és hogyan óvhatják meg a Földet. Majd ezt követően, az újrahasznosítás 

jegyében, újságpapír mozaikból alkották meg a Földet papírtányérokra. Végül méheket 

készítettek papírból, alkotás közben ügyelve a minél kevesebb hulladék előállítására, mely 

szimbolizálta azt, hogy minden élőlény szoros kapcsolatban van mindennel. Az egyik 

osztályban babot ültettek, amiket párokban gondoztak a gyerekek. Folyamatosan öntözték, 

karózták a babjaikat, miközben megfigyelték a növény fejlődését, növekedését és fontosságát 

életünkben. Három hét után lemérték a babok hosszát és eredményt hirdettek. Majd a nyurga 

növényeket kiültették az iskolakertbe, ahol a gyerekek figyelemmel kísérhetik további 

növekedésüket, fejlődésüket. Két alkalommal segítettek az alsó tagozatos gyerekek az 

iskolakertben a tavaszi munkákhoz kapcsolódva. A lehullott levelek eltakarítása és a komposzt 

megújítása volt a dolguk. Ennek kapcsán átismételték, hogy mi kerülhet és mi nem kerülhet a 

komposztba. 

 

Május hónap témája: Gyarapodás hónapja 

A tanulókkal arról beszélgettek a pedagógusok, milyen tudásban, ismeretekkel gyarapodtak 

ebben az évben, milyen lelki fejlődésen mentek keresztül, mi járult ehhez hozzá. Ehhez 

készítettek egy dobókockát, amelyen különböző kérdések szerepeltek a teljesség igénye nélkül: 

pl: Mi az amit tanultál a jégkorcsolya pályán, hány új barátod lett, mit tanultál magyar órán. 



8 
 

A környezetvédelem, a szelektív hulladékgyűjtés, az újrahasznosítás, az egészséges táplálkozás 

és életmód fogalmakkal több tanítási órán keresztül tovább ismerkedtek a gyerekek. 

Elmondhatták tapasztalataikat, véleményüket a témában. Így gyarapítottuk, mélyítették már 

meglévő ismereteiket. 

Szóba került az olvasás kiemelkedő szerepe is. Ennek kapcsán olvasónaplót készítettek egy 

szabadon választott, nekik tetsző műből, amely nagy hatással volt rájuk. 
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Egészségnap 

Osztály 8:00-8:30 8:30-9:00 9:00-9:45 10:00-10:45 11:00-11:45 12:00-12:45 

1.a Megnyitó mozgással Tízórai 
rendőr 1  

udvar 9:00-9:20 
Léleksimogató  saláta Gondold újra! 

1.b Megnyitó mozgással Tízórai 
rendőr 2  

udvar 9:20-9:40 
Léleksimogató  saláta Gondold újra! 

1.c Megnyitó mozgással Tízórai 
rendőr 3 

udvar 9:40-10:00 
Léleksimogató  saláta Gondold újra! 

2.a Megnyitó mozgással Tízórai Léleksimogató  
rendőr 1 

udvar 10:00-10:20 
saláta Gondold újra! 

2.b Megnyitó mozgással Tízórai Léleksimogató  
rendőr 2 

10:20-10:40 
saláta Gondold újra! 

2.c Megnyitó mozgással Tízórai Léleksimogató  
rendőr 3 

10:40-11:00 
saláta Gondold újra! 

Léleksimogató: népzene, népmesék, jótékony hatása a gyermeki lélekre 

3.a Megnyitó mozgással Tízórai könyvtár  Gondold újra! 
rendőr 1  

udvar 11:00-11:20 
saláta 

3.b Megnyitó mozgással Tízórai 
rendőr 4 

10:00-10:20 
Gondold újra! könyvtár saláta 

4.a Megnyitó mozgással Tízórai Gondold újra! könyvtár  
rendőr 2 

11:20-11:40 
saláta 

4.b Megnyitó mozgással Tízórai Gondold újra! saláta 
rendőr 3 

11:40-12:00 
könyvtár 
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Az egészséghét programjainak megvalósítása: 2022. május 09-13. 

Az egészséghét szlogenje: Szedj fel! 

Téma: Tisztaság, szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás 

Program Téma 
Munkaformák 

módszerek 
Eszközök Felelős 

Időkeret 

Határidő 

1. Irányított meditáció  osztály 

zene Bagdi Bella 

videói: 
https://www.yout
ube.com/watch?v=
oymgs7adH_c 

 

osztályfőnök 

délelőtt tanórai 

keretben,  

 

2. 
Képmontázs, plakát 

készítése a témában 

csoport, páros, 

egyéni munka 

festék, filctoll, 

képek 
osztályfőnök 

délelőtt tanórai 

keretben,  

 

3. 

"Egészség a magyar 

nyelvben közmondások, 

szólások gyűjtése 

csoport, páros, 

egyéni munka 

feladatlap, 

szólások 

gyűjteményének 

elkészítése 

osztályfőnök 

délelőtt tanórai 

keretben 

 

4. Füvészkerti program 
osztály, csoport 

munka 
 - 

osztályfőnök

napközis 

nevelő 

délelőtt tanórai 

keretben 

 

5. 
Mozgás, sorverseny, új 

játék tanulása 
csapat  labda 

napközis 

nevelő 

délután 

napközis 

időkeretben 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oymgs7adH_c
https://www.youtube.com/watch?v=oymgs7adH_c
https://www.youtube.com/watch?v=oymgs7adH_c
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6. 

Védőnői szűrés 

(egészséghétre be lehet 

írni az előző heti szűrést) 

egyéni  - védőnő délelőtt 

7. Társasjáték készítése csapat 
feladatlapok, 

írószerek 

napközis 

nevelő 

délután 

napközis 

időkeretben 
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Június hónap témája: Számadás hónapja 

 

A legkisebbek a számadás hónapján beszélgetés keretében számba vették, mennyi minden 

változott az életükben, amióta iskolások lettek, milyen az iskolás életük. Beszélgetés után egy 

kis játékos feladatlapot töltöttek ki, arról, hogy ki a legjobb barátjuk, a kedvenc tantárgyuk, 

melyik volt a kedvenc olvasmányuk stb. Nagyon élvezték a feladatot, maguk is élvezettel 

döbbentek rá, hogy valóban, mennyi tudással lettek többek a tanév során. 

A nagyobbak beszélgettek az év közben zajlott közös programokról és a diákok elmondták 

véleményüket arról, hogy kinek mi volt a legérdekesebb élménye, hogy melyik volt a 

legmozgalmasabb esemény a sok közül és hogy mindegyiket számba vetve melyik volt a 

kedvence. Arról is szó esett, hogy az év során felmerült problémákat hogyan oldották meg 

együtt, mint osztályközösség és hogy a folytatásban, hogyan kellene majd orvosolni a felmerülő 

akadályokat. Valamint megbeszélték hogyan tudnának eredményesebben összedolgozni, hogy 

megerősítsék a közösségüket. Számba vették, milyen sok programon vettek részt az iskolán 

kívül is. A beszélgetőkörökön visszautaltak a szeptember hónap fogadalmaira, megbeszélték, 

hogyan sikerült megvalósítani. 

 

Vitamin péntek 

A hagyomány szerint az idei év során is minden hónapban a vitamin péntek keretében az 

osztályok megtartották a gyümölcs és zöldségnapot, mely szorosan illeszkedik intézményünk 

Iskolagyümölcs programjához. A programot a megfelelő higiéniai szabályoknak megfelelően 

szerveztük. 

 

Elemzés,értékelés, reflexió, tudásmegosztás:  

Tanév elején elkészült az éves terv, melyet a munkacsoport állította össze. A munkaközösség, 

a munkacsoport megbeszéléseit megtartottuk, melyen a megvalósult programokat értékeltük, 

az aktuális feladatokat megbeszéltük, a szükséges változtatásokat feljegyeztük. A havi 

beszámolókat elkészítették a megbízott pedagógusok. A 2021-2022. tanévre tervezett 

programok megvalósultak. 
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Tudásmegosztás: Munkaközösségi, munkacsoportos megbeszélésen belső tudásmegosztás 

keretében átadták a kollégák egymásnak a témák megvalósításának ötleteit, tapasztalatait. A 

megvalósult programokat, produktumokat egy közös felületen megosztottam a kollégákkal, 

mely segíti a további munkát. Az éves beszámolót megosztottuk a munkaközösséggel és a 

tantestülettel.  

 

 

Szeged, 2022.06.15. 

 

 

Simon Ildikó 

          munkacsoport vezetője 


