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A projekthetet ünnepélyes 

iskolagyűléssel nyitottuk 

meg, ahol minden osztály 

bemutatta vállalásait. 

 

 

 

 

 

 

 

Megtisztelő volt számunkra, 

hogy Östör Annamária 

egészségügyi tanácsnok és Viza 

Attila képviselő is jelen volt, 

bíztató szavukkal ösztönözték 

diákjainkat az osztályprojektek 

megvalósítására. 

 

 

 

 



osztály heti vállalás 
témanapi 

vállalás 

1.a salátakészítés, plakát festése  

1.b salátakészítés,  szájjal festés kipróbálása rajz órán szájjal festés 

2.a 

ismerkedés a gyógynövényekkel, 

kiállítás rendezése az aulában  

Karcsúsító palacsinta mese betanulása és előadása a projektzáró 

iskolagyűlésen 

 

2.b salátakészítés 
A fény túloldalán c. film megtekintése (Larke bemutató filmje)  

 

3.a 

ismerkedés a gyógynövényekkel (teakészítés) 

tókör futás 

látás, hallás, szaglás érzékelő játékok készítése (üzenet szavak 

nélkül, gyurmázás csukott szemmel, fűszerek felismerése, 

memóriakártya készítése)  

 

3.b 

Karcsúsító palacsinta mese betanulása és előadása a projektzáró 

iskolagyűlésen                                        

egészséges ételekről receptgyűjtés                                               

akadálypálya készítése testnevelés órán 

 

4.a teljes kiőrlésű lisztből kenyér sütése, hozzá fűszeres vajkrém illat-hang játék 

4.b 
előadás az egészségről 

másságról osztályfőnöki órán szülői közreműködéssel 
másságról szóló olvasmány feldolgozása magyar órán 

 

5.a jelbeszéd tanulása                                                         

paralimpikonok faliújság készítése az osztályteremben 
testömegindex 

számítás 

5.b 
Vakvagányok c. film megtekintése                                                  
paralimpia plakátkiállítás készítése az osztályteremben                                                             

belvárosi séta „más” szemmel                                                          
Bp. Láthatatlan kiállítás megtekintése a tanév során 

 

6.a 

beszélgetés osztályfőnöki órán a másságról 

A Vörösmarty Megyei Könyvtár TÁMOP pályázatán való 

részvétel: 1. előadás: Az energiaitalok hatása; 2. előadás: Éljünk 

egészségesen éljünk 

sötétszoba 

6.b egészségvédelem – poweres bemutatók megtekintése némaszoba 

7.a sportnap szervezése 
jelbeszéd tanulása egy tanuló édesanyja segítségével 

akadályverseny 

7.b Egészségfal az aulában (egészséges ételek receptjei) 

Életrevalók c. film megtekintése 
 

8.a Braille-írás megismertetése, hangos számítógép,  hangoskönyv 
kommunikációs 

szoba 

8.b osztályfaliújság készítése; filmnézés  

 

 

 

 



     1.A  osztály   
 

Vállalásaink: A projekt hét előtt elhatároztuk, hogy egészséges élelmiszer 

csomagolóanyagából tablót készítünk. A gyerekek napokig hozták, és gyűjtöttük a 

dobozokat, fóliákat. Egy nagy kartonra ragasztottuk fel közösen, s kitettük a 

folyosóra, hogy bárki aki elmegy előtte, meg tudja nézni. A másik vállalásnak a 

gyümölcssaláta készítése volt. Mindenki hozott valamilyen gyümölcsöt ( alma, 

narancs, banán, kivi, ananászt , meggy, cseresznye) összekevertük, s mindenki evett 

belőle. Amikor a szülők jöttek a gyerekekért, őket is megkínáltuk 

 

    1.B  osztály   
 

Vállalásaink:. Egy finom gyümölcssalátát készítettünk, délután pedig sütőtököt ettünk. 

Osztályunk minden tagja kipróbálta milyen nehéz is a szájjal festés, illetve a 

témanapon mások is kipróbálhatták termünkben. A témanap állomásain és próbáin 

jókedvvel, nagy-nagy lelkesedéssel vettünk részt. 

   



 
 

     2.A  osztály   
 

Vállalásaink: Természetismeret órán megismerkedtünk a legfontosabb 

gyógynövényekkel, melyekhez könnyen hozzá tudunk jutni. A gyógynövények 

ismertetőiből kiállítást rendeztünk az aulában. Legnagyobb izgalommal a projekthét 

záró iskolagyűlésére készültünk, ahol bemutattunk egy tanulságos kis mesét, a 

„Karcsúsító palacsintát”, melynek tanulsága, hogy 

mindenkinek sportolni kell. 

 

  
 



   2.B  osztály   
 

Vállalásaink: Több filmet is megnéztünk, amely a látás-, hallássérültek világát 

mutatta be: „A fény túlsó oldalán”; Fehér Bot Alapítványfilmje „A Braille-írástól a 

beszélő számítógépig”; „A Gyengén látók Ált. Isk. és Diákotthon egy napja”; megnéz-

tünk egy olyan filmet is, amely azt mutatta be, hogyan tudunk jól segíteni a 

vakoknak és gyengén látóknak. Készítettünk egészséges gyümölcssalátát, amit jóízűen 

meg is ettünk, illetve az iskolai védőnő - Zsófi néni - tartott foglalkozást nekünk. 

       
 

   

     3.A  osztály   
 

Vállalásaink: Ismerkedtünk a gyógynövényekkel, 

készítettünk és kóstoltunk 8 féle gyógyteát. Egészségünk érdekében tókört futottunk 

a palotavárosi tó körül. Látás, hallás, szaglás érzékelő játékokat készítettünk (üzenet 

szavak nélkül, gyurmázás csukott szemmel, fűszerek felismerése, memóriakártya), s 

ezeket a témanapon bemutattuk minden érdeklődő diáknak és felnőttnek. 

 



  
 

  

   3.B  osztály   
 

Vállalásaink: Testnevelés órán akadálypályát készítettünk, majd mindenki 

végigment rajta. A „Karcsúsító palacsinta” jelenetet közösen mutattuk be a 2.a 

osztállyal a projektzáró iskolagyűlésen.  A hét során egészséges ételek receptjeit 

gyűjtöttük össze.  
 

 



      4.A  osztály   
 
 

Vállalásaink: 

A hét folyamán próbáltuk az egészséges életmóddal megismertetni a gyerekeket. 

Vállaltuk és meg is valósítottuk: teljes kiőrlésű lisztekből a szülők segítségével 

kenyereket sütöttünk, hozzá  vajkrémet készítettünk az osztállyal (hozzávalók: 

snidling, póréhagyma, natúr vajkrém, zöldfűszerek), majd megkóstoltattuk a többi 

osztállyal is. A témanapon az illat-hang játékkal ismerkedhettek meg az érdeklődők 

osztályunkban. Bekötött szemmel kellett felismerni illatokat hangokat és illatokat . Az 

1.b. osztállyal közösen vállaltuk, hogy kipróbálhatják a szájjal festést a gyerekek. 

Mindegyik programunkra sokan ellátogattak. A projekthét záró iskolagyűlésére egy 

vidám tánccal készültünk, a bacillusok távozzatok címmel. 

 

   
 

   
 



   4.B  osztály   
 
Vállalásaink: A hét folyamán magyar órán feldolgoztunk egy témával 

kapcsolatos olvasmányt, természetismeret órán beszélgettünk az egészséges 

életmódról (táplálkozás, tisztálkodás, napi sportolás,…). Ennek hatására csodaszép 

plakátokat készítettünk, melyekkel felhívjuk a figyelmet az egészséges életmódra. 

Egyik osztálytársunk anyukája jelelni tanított minket, ami nagyon érdekes volt.  
 

   
 

   
 

 



      5.A  osztály   
 

Vállalásaink:  A hét folyamán paralimpiai játékokról készítettünk 

faliújságot, tanultuk osztályfőnöki órán a jelbeszédet. Témanapon ügyelve 

diáktársaink egészségére – Zsófi nénivel, a védőnővel közösen állapotfelmérést 

végeztünk, ahol testmagasságot, testsúlyt, vérnyomást mértünk. Az 5. b osztállyal 

gyógynövény-bemutatón vettünk részt, ahol gyógyteákat kóstoltunk. 
 

   
 

   5.B  osztály   
 

Vállalásaink: Az 5.a osztállyal közösen Supliczné Tóth Mária előadását 

hallgattuk meg a gyógynövényekről, és kóstoltunk gyógyteákat. Vakvagányok című 

filmet néztük meg közösen, majd beszélgettünk róla osztályfőnökünkkel.  

„Paralimpia” plakátkiállítást rendeztünk, illetve egyik délután a Belvárosban 

sétáltunk „más” szemmel. Kipróbáltuk, hogyan tudnak tájékozódni, közlekedni vak, 

mozgássérült emberek. A tapasztaltunk alapján nem könnyű. Szeretnénk a tavasszal 

Budapesten megnézni a Láthatatlan kiállítást. 



 
 

  
 

 6.A  osztály   
 

Vállalásaink: Az egész héten a projekthét lázában égtünk. Sok órán 

dolgoztuk fel a témát, pl. földrajzon a természeti jelenségek és az ember egészsége 

közti összefüggésekről hallottunk. Osztályprojektünk a témanapon teljesedett ki, ahol 

a „vakszobát” működtettük. Egy elsötétített teremben mindenki kipróbálhatta, 

hogyan tud bekötött szemmel 

vakon teríteni, kenyeret kenni, 

cipőt befűzni, stb…. Az egyik 

legnépszerűbb programnak 

bizonyult. Részt vettünk a 

Vöröskereszt életmentő 

bemutatóján. 



  
 

  
 

   6.B  osztály   
 

Vállalásaink: Osztályfőnökünkkel több olyan PowerPoint 

bemutatót néztünk meg, amely az egészséges életmóddal kapcsolatos volt. Fő 

feladatunk a témanapon a némaszoba kialakítása volt. Komoly szabályokat állítottunk 

társaink elé, amit be kellett tartani, ha kipróbálták a játékos feladatokat. 

Egyik délelőtt a 6.a osztállyal együtt a Vöröskeresztesek előadását hallgattuk meg,  

ahol megtudtuk, mit kell tenni ha bajba jut valaki. Mi is kipróbálhattuk hogyan 

történik ez a gyakorlatban. 

 



  
 

  
 

 

      7.A  osztály   
 

Vállalásaink: Osztályfőnöki órán egyik osztálytársunk 

édesanyja jelelni tanított bennünket. A témanapon akadálypályát készítettünk 7 

állomással, ahol minden állomáson az egészséggel, az egészséges életmóddal 

kapcsolatos feladatokat kellett megoldani (pl. puzzle, képkereső, reflex mérése vicces 

játékkal,…). A héten sportnapot szervezett osztályfőnökünk, ebben tevékenyen 

közreműködtünk pl. csörgőlabda mérkőzés, ping-pong,… 

 
 



   
 

  7.B  osztály   
 

Vállalásaink: Egészségfalat készítettünk az aula 

közepére, ahova bárki feltehette egészséges ételek receptjeit. Osztályfőnöki órán 

megnéztük az Életrevalók című filmet. A témanapon Takács Márk mentőtiszt 

tanította meg nekünk az elsősegélynyújtás alapszabályait. Mi is kipróbálhattuk pl. az 

újraélesztést. Nagyon érdekes és tanulságos volt. 

 

   
 

 

 



      8.A  osztály   
 

Vállalásaink: A hét folyamán megismerkedtünk 

Braille-írással,  a hangos számítógéppel és a hangoskönyvvel. 

Témanapon kommunikációs szobát működtettünk, ahol 

diáktársaink megismerhették azokat a szerkezeteket, gépeket, 

amik segítik a gyengén látók, vakok, hallássérültek életét. 
 

  
 

   8.B  osztály   
 

Vállalásaink: A projekthéten szinte minden tanórán – a tantárgyhoz kötve 

– feldolgoztuk a hét témáját pl. magyaron szövegértő olvasmányokat dolgoztunk fel, 

média órán filmet néztünk, földrajzon a természeti jelenségek és a betegségek közti 

összefüggést ismerhettük meg, … A témanapon minden feladatot kipróbáltunk, 

többen teljesítették az akadályversenyt. 

 

 

 



 

 

 

 

 
A témanapon ez az óriásplakát 

tájékoztatta az érdeklődőket a 

délutáni programokról. 

 

 

 

 

 

 

 
Az iskola ebédlőjében kerekes székes akadálypályát állítottunk fel, melyben Tarsoly 

Márta segített nekünk. Minden érdeklődő tanuló kipróbálhatta, végigmehetett a 

pályán.  

 



 
 

A táncterem elsősegélynyújtó helyszínné vált, ahol Takács Márk mentőtiszt tartott 

rendkívül érdekes bemutatót a segítségnyújtásról, az újraélesztésről, a mentősök 

feladatáról. Bárdosi Balázs tanár úr nyakmerevítőt kapott, amit hősiesen tűrt. 

 
 

Nem könnyű feladat elé állították az 1. a osztályosok a bátor vállalkozókat! Szájjal 

kellett képet festeni. Nagyon nehéz! 

  
 



Csörgőlabda egy igen nehéz sport, mert teljesen csendben kell lenni és hangok után 

kell mozogni. 

  
 

A záró iskolagyűlésen Tünde néni megköszönte mindenki munkáját, minden osztály 

beszámolt az elvégzett feladatokról, és megnézhettük a 2.a és a 3. bosztály 

mesedarabját, a Karcsúsító palacsintát.  

Ráadásként a 4. b osztályosok eljárták a bacitáncot.  
 
 

 
 

 



 

   
 

  
 

 
 
 
 
 


