
színes ceruzák, olló, ragasztó, üres fóliák ...
A lapok letölthetőek: 
- http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2019/01/food.pdf 
- http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2019/01/healthyme_aval.pdf

BOLYGÓ ÉS EGÉSZSÉG 3-6

4 évestől

15-20 perc

EGÉSZSÉGES BOLYGÓ, 
EGÉSZSÉGES EMBER

A környezeti nevelést csak akkor tudjuk a helyén kezelni, ha együtt kezeljük azt az értékorientált 
oktatás és nevelés többi területével. A gyerekek nem fognak a környezetről gondoskodni, ha nem 
tisztelik magukat (az egészségüket) és másokat. 

- Élelmiszerek elfogadása 

- Higiénia 

A gyerekeket tehát ki kell képeznünk annak érdekében, hogy megosszanak, tiszteljenek, szer-
essenek, bízzanak, tudjanak, gondoskodjanak ... nemcsak a bolygóról, hanem saját magukról is.



1. tevékenység: MIT EHETÜNK, AMI EGÉSZSÉGES? 

A facilitátorként elmeséled a gyerekeknek, hogy amikor megszületünk és még csecsemők 
vagyunk, csak tejet fogyasztunk; de ahogy egyre növekszünk, másfajta ételeket is igényelünk. 
Ezért kezdenek nőni a fogaink. Tudjátok-e, mi történik az autóval, ha elfogy a benzin? Megáll, 
és már nem működik. Ugyanez történne velünk, ha nem eszünk. Az élelmiszerek energiát 
biztosítanak testünk mozgatására; így tudunk futni, ugrani és játszani. Ha nem sokat eszünk, 
akkor vékonyak és gyengék leszünk; de az sem jó, ha sokat eszünk, mert elhízunk. Szóval, mi 
a megoldás? Egy kicsit mindenből enni kell. Mit készít az anyukád vagy az apukád általában 
ebédre? 

(Adj egy kis időt a gyerekeknek, hogy gondolkodjatok erről és megosszák a válaszokat a 
csoporttal). Kiegészítő anyag nyomtatása: http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/
uploads/2019/01/food.pdf 

Kivágod a kártyákat, és odaadod őket a gyerekeknek. A gyerekek kiszínezik a rajzokat, és 
beszélnek kedvenc ételeikről és azokról, amelyeket egyáltalán nem szeretnek. Ezután egy közös 
faliújságra ragasztják ki a rajzaikat. 

Végül a gyerekek bemutatnak több olyan dolgot is, ami segít az étkezésünkben: 
- megmossák a kezüket 
- minden falatot nagyon jól megrágnak (rengeteg alkalommal) 
- minden evés után fogmosás
...

2. tevékenység: TISZTÁLKODÁS 

A feladat célja a megfi gyelés és a helyes higiéniai gyakorlat kialakítása

Facilitátorként  képeket mutatsz a gyerekeknek, amelyeken a fogat mosó, festő, főző és kézmosó 
gyerekek képei láthatóak. Minden gyerek számára kinyomtatsz 1-1 képet: 

http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2019/01/healthyme_aval.pdf

A gyerekek megvizsgálják az illusztrációkat és kommentálják a lapon megjelenő különböző 
műveleteket. Kivágják a képeket, és a higiéniai szabályok szerint csoportosítják őket. 

Ragasszátok fel ezeket is a faliújságra.

Miután a tevékenység befejeződött, a gyerekek mossák meg és megszárítsák meg a kezüket.

Activity number 1) WHAT CAN WE EAT (HEALTHY)?

Facilitator tells the children:

When we are born and we are still babies we only eat milk; but as we are growing up we need other 
kinds of food items. That's why we start having teeth.
Do you know what happens to the cars if they are run out of petrol? They stop and don't work any 
longer. The same would happen to us if we didn't eat. Food items give us energy to move our bodies; 
so we run, jump and play thanks to them. If we don't eat much we will be thin and weak; but it's not a 
good thing to eat a lot either, because we get fat.
So, what's the solution? We have to eat a little bit of everything.

What does mammy/dad usually prepare us for lunch? (Give the children some time to think about that 
and to share the answers with the group).

Print supplementary material: 
http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2019/01/food.pdf

The teacher will cut up the cards and give them to the children. The children will colour the drawings 
and they will talk about their favourite food items and the ones they don't like at all. After this they will 
glue the drawings on a mural.

Finally children will perform several things we can do in order that the food agrees with us:
To wash our hands before the meals
To chew everything very well (plenty of times each mouthful)
To wash our teeth after each meal
...

Activity number 2) WE WASH OURSELVES:

We work on: Observation & Initiative in hygiene.

Facilitator will get images of children washing their hands and their teeth, eating and paiting. The 
teacher prints one illustration for each child from the supplementary material: 

 http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2019/01/healthyme_aval.pdf

The children observe the illustrations and comment on the different actions that are represented in 
the sheet.

They cut up the images and set them up according to the hygiene rules.

Glue the images on a mural.

Once the activity is finished the children will wash and dry their hand.


