
A  Debreceni Benedek Elek Általános Iskola az  

 

 EFOP-3.3.7-17-2017-00015 „XXI. század XXI. századi oktatás” című 

pályázat keretében, a Lilla Téri Általános Iskolával, és a Bólyai 

Általános Iskolával közösen valósította meg az 

EGÉSZSÉG TÉMAHÉT (szeptember 17-21) programjait 

1. szeptember 17 hétfő :  az EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS napja 

Előzetes feladatok: 

Színes plakátok készítése osztályonként élelmiszereink tápanyagtartalma témakörben: 

5. A: A és D vitamin, 

5. B: B és C vitamin, 

6.A : szénhidrát,  

6.B : fehérje,  

6. c: Rostanyag tartalmú  

7.A : ásványi anyag,  vas,  kálium, jód, fluor,  

7. B: ásványi anyag: kalcium, magnézium, foszfor tartalmú, egészséges élelmiszereket kínáljon a 

plakát!  

8.A, 8.B készítsen táplálék piramist, ami bemutatja az elfogyasztott élelmiszerek helyes arányát! 

Tanórán kívül: kóstolások, előadások, tanácsadás, ételszobrászat volt alsóban  

Tanórákon : a szaktanárok válogattak a projekt feladatai közül 

 



 

Táplálék piramis 

görög saláta készítés 

 zöldség szobrok 



 

2.  szeptember 18. kedd: a VÍZ napja 

Oldjátok meg a vízzel kapcsolatos feladatlapot, a 6. óra végéig!  

.  

Alsó tagozatban: Rajzkészítés, a víz, mint élőhely, a víz felhasználása témakörben 

  

a víz, mint élőhely 

 



 Ásványvíz kóstoló 

 

3. szeptember 19. szerda A SZEMÉLYI HIGIÉNIA napja (Ízléses, alkalomnak megfelelő ruházat) 

DIVATBEMUTATÓ show volt a nagyszünetben, osztályonként 3 modell vonult végig a kifutón:   

egyikük elegáns színházi öltözékben,  

a második modell (hegyvidéki) túra öltözékben 

 a harmadik bulizós ruhában 

Ez verseny, volt! Plusz pontok jártak, ha az osztályfőnök is modellként, és vonult. 

 Az alsósok délután a szabadidőben divatbemutatóztak.  

 

  
divatbemutató, túra öltözet 

 



 
**************************************************************************** 

4.  szeptember 20. csütörtök: a „SZEMÜNK FÉNYE”az ÉRZÉKSZERVEK EGÉSZSÉGE témanap 

Terveztek plakátokat, melyek szemüveget, vagy napszemüveget, viselő szép arcokat ábrázolnak. 

Próbáltak kedvet csinálni a szemüvegviseléshez azoknak, akiknek kellene, de nem hordják a 

szemüvegüket!  

  

Szemüvegviselést ösztönző plakátok 

Hallásvizsgálat az orvosi szobában, színtévesztésszűrés.  

Tanórán (technika), sípkészítés szívószálból. 

Alsóban feladatlap kitöltés. 



 

 

 síp készítése 



Szeptember 21. péntek (a MOZGÁS NAPJA): 

Zumba a nagyszünetben. 

 

 

Táncbemutató a szürethez kapcsolódóan.

 

 

Kötélhúzás a felsős osztályoknak a délutáni szüreti mulatság keretében.

 



 

Játékos sportvetélkedő a szüreti mulatságon az alsósoknak volt. 

 

Az egész hét eredményhirdetése a szüreti mulatságon volt. 

 

  


