
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

Tematikus napközi/bentlakásos program megnevezése: A PIRAMIS TITKA - AVAGY 

MINDEN, AMIT A TÁPLÁLKOZÁSRÓL TUDNI ÉRDEMES 

Helyszín: Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és AMI 

 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 5. 

Időpont: 2021. június 28. – július 2. 

Témamodul: Közlekedés, KRESZ, sport és egészségre nevelés 

Táborvezető: Oláh Ágnes  

Tanulók évfolyama: 5. évfolyam 

 

Tanulási célok 

Tanulják meg, hogy mi a különbség az evés és a táplálkozás között, illetve hogy nincs tiltott 

étel, csak kerülendő mennyiség. Ismerkedjenek meg az egyes táplálkozással kapcsolatos 

szakmákkal, ismerjék más kultúrák étkezési szokásait. Tegyenek szert egészséges 

táplálkozással és egészségvédelemmel kapcsolatos ismeretekre. 

Tanulják meg a baleset esetén szükséges helyes magatartási formákat, a segélykérés 

lehetőségeit. Sajátítsák el a közlekedés szabályait. 

 

Nevelési célok 

Alakuljanak ki egészséges szokások, melyeket készségszinten alkalmazzanak. Fejlődjön 

társas készségük, együttműködésük, egymásra figyelésük, csoportösszetartozásuk. Küzdjenek 

közös célokért, éljenek meg együttes és örömteli közösségi sikereket. Tartsák be a 

közlekedési, együttélési szabályokat. Tartsák tiszteletben a környezet és a kultúra értékeit. 

 

A HÉT VÁRHATÓ EREDMÉNYE (ISMERET, KÉSZSÉG, ATTITŰD) 

Ismeret 

A hét folyamán összegzésre kerülnek a résztvevők megfelelő táplálkozásának jellemzői, 

ezáltal fejlődik egészségtudatosságuk. Megismerik a különböző veszélyhelyzeteket, és 

megtanulják, hogy miként viselkedjenek ilyen helyzetekben. 

 

Készség 

Megerősödik azon készségük, hogy egészségük érdekében helyes döntést legyenek képesek 

hozni. Megtanulják a veszélyhelyzeteket megelőzni, elkerülni. Fejlődik a gyerekek 

együttműködési és segítségnyújtási készsége, kommunikációs és kifejező készsége, 

kreativitása, empátiája. 

 

Attitűd 

A hét eredményeként pozitív hozzáállás alakul ki az egészséges táplálkozás és a különböző 

kultúrák iránt. Motiváció az egészséges életmód választása iránt. Életkoruknak megfelelően 



törekednek más véleményének elfogadására. Fokozódik egymás iránti figyelmük, 

érzékenységük és nyitottságuk. 

 

A PROGRAMSABLON RÉSZLETES TARTALMI LEÍRÁSA 

A piramis felfedezése során izgalmas kalandok, játékok segítségével megtanulják, hogy mi a 

legfőbb különbség az evés és a táplálkozás között. Feltárul a piramis titka: a táplálékod legyen 

az orvosságod, és orvosságod a táplálékod legyen. A közösségi program nyitása, a keretmese 

megismerése, ismerkedés, kapcsolódás az egészség témájához, szabályalkotás, téma 

felvezetés nyitja meg a hetet. Ezután következik a sivatagi expedíció csapatának 

megerősítése. Ismerkedés a egészséges életmód nyolc alappillérével. A táplálkozási piramis 

megismerése. Az élelmiszerek és tápanyagok szerepe, csoportosítása. Az élelmiszerek 

csoportjainak részletes játékos megismerése, feladatok és kísérletek segítségével. Ügyességi 

versenyek. Közlekedési és alapszintű elsősegély ismeretek. Újraélesztés megtanítása. 

Kirándulás egy szomszédos nagyobb városba, ahol többféle élelmiszer gyártását lehet 

megtekinteni. Műhelylátogatás élelmiszergyárba, üzembe. Vízi program, fürdés, vízi sportok 

gyakorlása. Csapatépítő, élménypedagógiai, közösségi feladatok, melyek kihívással járnak. 

Visszatekintünk és visszajelzést kérünk a résztvevőktől, hogy mit tanultak az egészségről a 

hét folyamán, milyen élményeket szereztek. Egyre tudatosabban kell átélniük az élet és az azt 

lehetővé tevő környezet kölcsönös egymásra hatását. A fejlődő gyermek intellektuális és 

morális értelemben is megérett az új kihívásokra. Ebben a korban jó lehetőség van az egyéni 

felelősségérzet kialakítására, a jó és a rossz racionális megkülönböztetésére. 

 

KAPCSOLÓDÁS A NAT-HOZ 

Mozgáskészség fejlesztése, a fitnesz és edzettségi szint fejlesztése, amely szoros kapcsolatban 

van a rendszeres preventív fizikai aktivitással (táplálkozás és egészségmegőrző 

szokásrendszer) 

Személyiségfejlesztés, szociális és emocionális képességek fejlesztése, erősítése (siker és 

kudarc, győzelem és vereség feldolgozása, szociális kapcsolatrendszer fejlesztése; testtudat) 

Preventív és egészségtudatos szokások fejlesztése (mozgásszükséglet kielégítés szokásai, 

egészséges életvitel szükségleteivel kapcsolatos értékek és szokások) 

Hely- és helyzetváltoztató és manipulatív természetes mozgásformák 

Egyénileg, párban és csoportban, szerrel és szer nélkül végezhető játékok 

Szerepjátékok, szabályjátékok, feladatjátékok 

Alkotó, kreatív és kooperatív játékok 

Relaxációs alapgyakorlatok 

Balesetmegelőzés, motoros tevékenységek során bekövetkező egyszerű sérülések kezelése 

 

Kiemelt fejlesztési területek 

Térbeli tájékozódás  

Gazdasági nevelés, gazdasági műveltség  

Csoportmunkára való törekvés  

Együttműködő viselkedés (segítségnyújtás)  

 

Tantárgyi kapcsolódások 

Magyar nyelv tantárgyi kapcsolódás: a tömegkommunikáció legfőbb üzeneteinek dekódolása 

Etika tantárgyi kapcsolódás: a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, 

normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak fejlesztése, alakítása 

Természetismeret tantárgyi kapcsolódás: környezet és az ember egysége, egymásra gyakorolt 

hatása 



Vizuális kultúra tantárgyi kapcsolódás: egészségpiramis tervezése és elkészítése, érzelmek, 

hangulatok kifejezése, 

Ének-zene tantárgyi kapcsolódás: kreatív alkotások közben klasszikus zene hallgatása 

Technika és tervezés tantárgyi kapcsolódás: piac és helyi gazdaság meglátogatása 

Testnevelés tantárgyi kapcsolódás: mozgástanulás, akadályverseny, vetélkedő 

 

Heti programterv: 

 

Program leírása 

 

2021. június 28. hétfő 

A gyülekező, majd a reggeli után a csoport tagjai átvették a Csodaszarvas napközis tábor 

ajándékait. A délelőtt az egészséges táplálkozás jegyében telt. Megfejtettük a táplálékpiramis 

titkát, miközben a gyerekek megosztották egymás között étkezései szokásaikat. Ötletgazdag 

plakátokat készítettek a témában. Lazításként a tornateremben floorballoztunk. Ebéd után 

kerékpárral mentünk át a hajdúnánási gokart-pályára, amit a gyerekek már nagy izgalommal 

vártak. A nagy többség először jutott ehhez az élményhez, ezért ez volt a nap fénypontja. 

Zárásként megosztottuk egymás között a tapasztalatainkat és az élményeinket. 



                      

                                     



2021. június 29. kedd 

Reggeli után kisétáltunk a Hajdúdorogi Városi Strandfürdőre. Az időjárás kedvezett a 

fürdőzőknek. Többen a medencében a vízi sportoknak hódoltak: versenyt úsztak, labdáztak, 

búvárkodtak. Néhányan a füves pályán fociztak, röplabdáztak és tollasoztak. Ebéd után a 

hűvös tornateremben folytattuk programunkat. A játékos mozgásé volt a főszerep. A 

csapatépítés jegyében válogathattak a több helyszínen kialakított sportolási lehetőségekből: 

sor- és váltóverseny, pingpong-bajnokság, kosárlabda, kézilabda, foci, kerékpáros 

akadálypálya. Activity játékkal zártuk a napot. 

                                

               



2021. június 30. szerda 

A reggeli és a napi ráhangoló beszélgetés után meglátogattuk a Hajdúdorogi Hagyományőrző 

Íjász Egyesületet. Az itt látottak bűvkörében érdekes időutazásban vettünk részt. Bővíthettük 

történelmi ismereteinket azáltal, hogy nemcsak felidéztük őseink letelepedésének történetét, 

hanem korabeli ruhába bújhattunk, és kézbe vehettük azokat az eszközöket, szerszámokat, 

amelyeket az ősi magyarok nap mint nap használtak. Az íjászkodás sem maradhatott ki a 

programból. Mindenki kipróbálhatta a célbalövést. A gyerekek nagyon jól érezték magukat. 

Ebéd után egy kis szellemi vetélkedő és beszélgetés pihenésként hatott a nagy kánikulában. 

Délután felfrissítettük a kerékpáros közlekedés szabályairól szerzett eddigi ismereteinket. 

Mivel a gyerekek nagy része biciklivel jár iskolába, nagy figyelmet kell fordítani a témára. 

Kimentünk a város azon pontjaira, ami veszélyforrás lehet a kerékpározók számára. 

Ismerkedtünk a közlekedési táblákkal, felhívtuk a figyelmet, hogyan kerüljük ki a 

körforgalmat. A nap zárásaként körbeültünk, és mindenki elmondta, hogy a mai nap folyamán 

milyen új információval, ismeretanyaggal lett okosabb. Tartalmas, élménydús volt a nap. 

    



 
 

2021. július 1. csütörtök 

A kimozdulás napján a Tisza-tóhoz utaztunk. Érkezésünk után rövid sétát tettünk a parkban. 

A 3D-s vetítésen megnéztük a tó évszakonta változó arcát. 

A vidrák etetése során alaposan megfigyelhettük ezeket a kedves állatokat. 

A hajózáson testközelből néztük meg a tavirózsát, a kicsi hattyúkat és az éppen halászó 

kárókatonát. Az idegenvezető érdekes növényeket mutatott meg. A nád közé behúzódva egy 

madárfészket is megfigyeltünk. A nap legkellemesebb része volt ez a program. 

Élményekben gazdagon érkeztünk haza. 

      



 
 

2021. július 02. péntek 

A délelőttöt sportolással indítottuk. Aztán a mászófal és az ugrálóvár használata nagy élményt 

jelentett a gyerekeknek. A finom ebéd után a gyógytornász előadását hallgattuk meg a 

sportsérülésekről. Ezt követően olyan gyakorlatokat végeztünk, amelyek segítenek abban, 

hogy a lehetséges sérüléseket elkerüljük. 

Nagyon érdekes és hasznos volt. A nagytársasozás során rendszereztük a megszerzett 

ismereteket. 

A gyerekek véleménye szerint nagyon jó volt a tábor, legközelebb is örömmel jönnek.  

               



      
 

Hajdúdorog, 2021-07-04 

 

Oláh Ágnes 

Sólyomné Kulin Zsuzsanna 

 


