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TUDATOS TÁPLÁLKOZÁS 

ÖTEZER EMBER MEGVENDÉGELÉSE 

ÉVFOLYAM 

1. 

TANTÁRGY 

KÖRNYEZETISMERET 

 

ESZKÖZIGÉNY 

 

A FOGLALKOZÁS CÉLJAI 

A foglalkozás legfőbb célja a helyes és tudatos 

táplálkozás fontosságának felismertetése, kialakítása, 

a táplálékok megnevezése és csoportosítása, a 

zöldség és a gyümölcs közötti különbségek 

tudatosítása. Cél továbbá a szókincs és a szóbeli 

kifejezőképesség fejlesztése. Lényeges elem a 

kooperációs készségek fejlesztése csoportmunka 

segítségével. Emellett a már korábban megismert 

történet ismétlésével annak felismertetése és 

hangsúlyozása, hogy keresztény életünkben nemcsak 

a testnek, hanem a léleknek is ugyanolyan szüksége 

van a táplálékra. 

 

A FOGLALKOZÁS RÖVID BEMUTATÁSA  

A foglalkozás csoportmunkával kezdődik, melyben a gyümölcsök és 

zöldségek érzékszervi kitalálós játékát játsszák a gyerekek, majd frontálisan, 

irányított kérdések segítségével beszélgetés zajlik az egészséges 

táplálkozásról. A gyerekek közelebbről és részletesebben megismerik a 

vitaminok fajtáit, az ételek típusait/csoportjait mozgásos, majd digitális 

játékon keresztül. A bibliai történet segítségével a foglalkozás második 

felében a testi és lelki táplálék megfelelő egyensúlya kerül előtérbe.  

 

 

 

IDŐKERET 

45’ 

A FOGLALKOZÁSBAN MEGJELENŐ MUNKAFORMÁK: 

Laptop, kivetítő; gyümölcsös képek; Gyümölcsök, tálaló 

tálak; M1: Animáció; M2: Képek; M3: Online feladat; 

M4: Animáció 

 

 
A logóval jelölt feladatokhoz kapcsolódó MELLÉKLETEK a Református 

Tananyagtárban (reftantar.hu), a kiadvány aloldalán érhetőek el. 
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4’ 
Csoport-
munka 

előkészítése 

„Gyümölcsök szerint” rendezzük csoportokba az osztályt! Készítsünk 

kirakóst, gyümölcsöket ábrázoló képekről (annyi darabra vágjuk, 

amennyi csoporttagot szeretnénk)! A gyerekek álljanak a terem végébe, 

és mindenki húzzon egy-egy kártyát, majd azoknak megfelelően 

rendeződjenek csoportokba. Minden kártya hátulja más színű, ez 

egyrészt könnyíti a feladatot, másrészt pedig így találja meg mindenki a 

saját színének megfelelő asztalt is. A csoportok válasszanak vezetőt.  

Gyümölcsöket ábrázoló 

képek szétvágva, hátul 

színmegjelöléssel 

A terem 

átrendezése 

szükséges: annyi 

asztalt alakítsunk 

ki, ahány csoportot 

szeretnénk. Az 

asztalt jelöljük 

színekkel. 

6' 
Rá-

hangolódás 

Tegyünk minden asztal közepére egy-egy tál gyümölcsöt vagy zöldséget 

(szőlő, alma, kivi, narancs, körte, szilva; paprika, paradicsom, uborka, 

újhagyma, retek)! A csoporton belül haladjanak körbe a gyerekek: a bal 

kéz felőli tanuló átnyújt egy gyümölcsöt a középen ülőnek, a tőle jobb 

kéz felől ülő gyermek pedig befogja a szemét. A feladat, hogy a formája 

és illata alapján találja ki, hogy mi is lehet az. Így haladjunk sorba, amíg 

mindenki minden szerepben nem lesz!  

gyümölcsös és 

zöldséges tálak a 

csoportok számának 

megfelelően 

A „kitalált” 

gyümölcsöket az 

óra végén 

elfogyaszthatják. 

 IDŐ-
TARTAM 

(PERC) 

 

SZAKASZOK 
ÉS CÉLOK 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

TANANYAGOK/ESZ
KÖZÖK 

 

MEGJEGYZÉSEK/
VARIÁCIÓK 
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5’ 
Motiváció és 
ráhangolás 

Menjünk sorba a csoportokon, és kérjük meg a gyerekeket, hogy 

nevezzék meg a kezükben levő ételt, és határozzák meg, hogy az zöldség-

e, vagy gyümölcs! 

Röviden beszélgessünk arról, mi a különbség a zöldség és a gyümölcs 

között és milyen főbb tulajdonságaik vannak! (pl. egészséges, főzéshez is 

használhatjuk, fán vagy földben terem, milyen évszakban esszük, vajon 

Magyarországon terem-e, stb.)  

 

 

8’ 
Új anyag 

feldolgozása 
I.  

a.) Folytassuk a beszélgetést irányított kérdések segítségével: 

Szervezetünk egészséges működéséhez vitaminokra van szükség! 

Mik azok a vitaminok? 

Milyen vitaminokat ismertek már? Miről hallottatok? (C, esetleg A) 

Hogyan tud a szervezetünk hozzájutni ezekhez a vitaminokhoz? 

Nézzünk meg egy videót a vitaminokról! (0.42-től) 

b.) Ismételjük át a videóban hallottakat! 

Mondjatok példákat arra, hogy milyen célokat szolgálnak a vitaminok! Pl. 

szem egészséges működése (A); a vér képződése, idegrendszerünk 

működése (B); szervezet ellenálló képessége (C); csontok szilárdsága (D); 

szervezet erősítése (E). 

Kivetítő, 

laptop/számítógép. 

M1: Animáció – Az 

egészséges táplálkozás 
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15’ 
Új anyag 

feldolgozása 
II.   

Ahhoz, hogy minél többfajta vitaminhoz hozzájusson a szervezetünk, 

változatos étkezésre van szükségünk.  

Hogyan tudjuk csoportosítani az ételeket? (gabonafélék/pékáru, 

tejtermék, húsok, zöldségek/gyümölcsök, édességek) Melyik ételtípus 

nem elengedhetetlen az egészséges táplálkozáshoz?  

a.) Jelöljünk ki – lehetőség szerint kültéren – 6 sarkot (nagyobb 

tanteremben is megvalósítható), és jelöljük ezeket az egyes ételtípusok 

képeivel (a zöldség és gyümölcs legyen külön sarokban)! Mondjunk 

hangosan különböző ételeket, a gyerekek feladata arra a helyszínre futni, 

amelyik ételtípushoz tartozik!  

b.) Most már, ha bevásárolni mentek a szüleitekkel, ti is tudtok nekik 

segíteni, hogy mi kerüljön a kosárba! Menjünk el online bevásárolni, 

próbáljuk ki, milyen ügyesek vagyunk! 

A tanulókkal közösen, jelentkezés alapján oldjuk meg a digitális 

feladatot!  

Kivetítő, 

laptop/számítógép 

M2: Képek – 

Ételtípusok 

M3: Online feladat – 

Bevásárlás 
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5’ 
Új anyag 

feldolgozása 
III. 

Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy tudnak-e olyan bibliai történetet 

mondani, ahol az étkezés is szerepet kapott? Elevenítsük fel a történetet, 

nézzük meg az Ötezer ember megvendégeléséről szóló videót!  

Ki hallott már az L vitaminról? 

Ahogyan eddig beszélgettünk róla, a különböző vitaminok különböző 

dolgokért felelnek és más a forrásuk is. Az L vitamin – ezt a nevet én 

találtam ki – a lelki vitamin. Vajon mi lehet ennek a forrása? Honnan 

kaphatunk Lelki vitamint?  

Kivetítő, 

laptop/számítógép 

M4: Történetek a 

Bibliából – Jézus csodái 

c. animáció 

Ha a tananyagban 

tanmenet szerint 

haladunk, akkor itt 

vissza lehet csatolni 

a hittanórán már 

tanultakra. 

1’ Elmélyítés  

Ahhoz, hogy egy napunk, a hetünk, az életünk egészséges legyen, 

számtalan vitaminra van szükségünk, de a legfontosabb, hogy mindezt 

megfelelő arányban és helyes sorrendben juttassuk a szervezetünkbe!  

Ha a napunkat Isten igéjének az olvasásával, imádsággal kezdjük, akkor 

kerülnek helyükre napunk további részei is!  

  

1’ 
Óra lezárása, 

értékelés 

Az értékelés után énekeljük el az étkezés előtti/utáni hálaadó éneket, 

majd engedjük a gyerekeknek, hogy megegyék a tálak tartalmát!  

„Az ételért az italért légy áldott Jó Atyánk!”  

  

 


