
5. OSZTÁLY

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD MODUL

„ Az egészséges életmódra nevelés nem csak a betegségek megelőzésének 
módjára tanít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus 
élet értékként való tiszteletére is nevel.” ( A Nemzeti Alaptanterv I. fejezetéből. )

Az 5. évfolyam természetismeret anyaga tartalmazza az ember testfelépítését és 
életműködését. A főbb szervrendszerek megismerésén túl foglalkozni kell az 
egészségmegőrzés feladataival is. Itt építettük be  10 órában az – EGÉSZSÉGES 
ÉLETMÓD- modult.



Modul: Egészséges életmód

Iskolánk egészségnevelési programjából bevont cél- és feladatrendszer:

1. Bevezető 

A  harmadik  évezredben  egy  szabad,  magabiztos  és  produktív  társadalom 

kialakítása lenne számunkra kívánatos. Ez a társadalom az emberi méltóságot, 

testi,  lelki  és  szociális  jó-létet  valamint  az  alkotóképességet  kiemelt 

fontosságúnak  tartja.  Mindannyian  tudjuk  és  tapasztaljuk,  hogy  az  utóbbi 

évtizedekben  milyen  kedvezőtlenül  alakult  a  népesség  egészség  állapota.  A 

helyzet kialakulásáért  az egészségtelen életmód,  a hiányos egészségkultúra,  a 

környezeti  tényezők  és  a  hiányos  prevenciós  tevékenység  felelős.  Az 

egészségtelen  életmód  egyes  elemeit  illetően  (dohányzás,  alkoholfogyasztás, 

táplálkozási  szokások,  mozgáshiány)  Magyarország  a  nemzetközi  statisztikák 

élén  foglal  helyet.  A  halálozások  felét  az  önpusztító  életmód 

következményeként kialakult megbetegedések okozzák. Az egyének egészségi 

állapota  szorosan  összefügg  társadalmi-gazdasági  státuszukkal,  jövedelmi 

helyzetükkel. A lakosság egészségügyi állapotának javítása érdekében, valamint

az elkészült programok sikeres végrehajtásához ágazati, ágazatközi
együttműködés szükséges.

Az egészség nevelési program célja, hogy a tanulók ismerjék meg az 

egészségvédelem kiemelt kérdéseit, így:

 az életkorral járó biológiai-, pszichohigiénés-, életmódi tennivalókat,

 a társkapcsolatok egészségi, etikai kérdéseit,

 az egészségre káros szokásokat (helytelen táplálkozás, inaktív életmód)

 az antihumánus szenvedélyeket

 az egészséges életvitelhez szükséges képesség fejlesztésének lehetőségeit

 az egészségérték tudatosítását.



Az  iskolai  egészségfejlesztési  program  megvalósítása  a  legjobb  primer 

prevenció.

2. Segítő kapcsolatok:

Intézményen kívüli segítők: 

Szülők (család)

Iskolaszék

Szülői Munkaközösség

Háziorvos

Iskolaorvos

Gyermekjóléti Szolgálat

Nevelési Tanácsadó

Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság

Védőnői hálózat

Rendészeti Szervek

Egyházak, alapítványok, karitatív szervezetek

Sport Egyesület

Ifjúsági Egyesület

Intézményen belüli segítők:

Iskolavezetőség

Tanárok

Egészségnevelési munkacsoport

Osztályfőnöki munkaközösség

Diákönkormányzatot segítő tanár



3. Célmegfogalmazás

Egészséges táplálkozás elterjesztése

A táplálkozással összefüggő betegségek gyakoriságának csökkentése, az 

egészségi állapot javítása.

Az egészséges táplálkozás irányelveinek érvényesítése a közétkeztetésben.

A gyermek táplálkozásbiztonságának megteremtése – minden gyermek számára 

mindig elérhető legyen elegendő mennyiségű és megfelelő minőségű táplálék az 

iskolai étkeztetési rendszer kiterjesztésével.

Aktív testmozgás elterjesztése

Minden iskolai évfolyamon a mindennapos testedzés, egészségfejlesztő 

testmozgás biztosítása.

A mozgás gazdag életmód, a testedzés szerves szükségletté váljon a felnövekvő 

nemzedék számára.

Dohányzás 

A gyermekek és a fiatalok dohányzásra való rászokásának csökkentése.

Az alkohol és drogprevenció

Az alkohol- és drogfogyasztás és az általuk okozott egészségi és szociális károk 

visszaszorítása és megelőzése.

Az alkohol gyermekkori kipróbálásának lényeges csökkentése.

A tiltott drogok fogyasztásának csökkentése.

Mentális betegségek megelőzése

A lelki egészség állapotának, életminőségének javítása, egészségtudat 

fejlesztése.

A lelki egészségnek, mint értéknek felmutatása.

AIDS- prevenció

Csökkenjen a humán Immundeficiencia Vírus ( HIV ) okozta új fertőzések 

száma. Családi életre nevelési ismeretek átadása, elősegítve az értékrend, 

személyiség fejlődését, felelős szexuális és drogelkerülő magatartás kialakítása.



4. A célok érdekében végzett tevékenységeket , a tevékenységek szintereit és 

módszereit a következők tartalmazzák:

Egészséges táplálkozás

Az egészséges táplálkozás oktatása a tanórai oktatásszervezésben valósul meg.

A közétkeztetés területén az egészséges táplálkozás alapelveinek bevezetése az 

étlap tervezésbe ( kevesebb zsír-, koleszterin-, sótartalom; bőséges zöldség- 

főzelék -felhasználás ). Minden csoportos étkeztetésben legyen mindennap ún. 

„zöld” választék.

Aktív testmozgás

A mindennapi rendszeres testmozgásra, testedzésre szinte minden eddigi 

korszaknál nagyobb szüksége van a felnövő nemzedéknek.

A mindennapi testnevelés megszervezésének és bevezetésének alapvető célja, 

hogy a gyerekek napi tevékenységének nélkülözhetetlen részévé váljon a 

rendszeres testedzés.

A naponként ismétlődő maradandó élményt nyújtó játékfoglalkozásokon 

tudatosuljon a tanulókban a testi nevelés fontossága, hogy ennek ismeretében 

felnőtt korban is egészséges életmódot folytassanak.

A tanóra oktatásszervezés keretében: 

Alsó  tagozatban  4kötelező  testnevelés  óra,  a  felső  tagozaton  3,5   kötelező 

tanóra áll a tanulók rendelkezésére.

Dohányzás, alkohol, AIDS és drog prevenció

• Az iskolai drog-koordinátor kiválasztása, felkészülése

• Pontos és szakmailag korrekt állapotfelmérés:

színterei: szülők- szülői értekezletek, fogadóórák alkalmával,  

Mentális betegségek megelőzése

Személyiségfejlesztő program kidolgozása, amelynek révén a gyerekek 

önismeretet szereznek, megtanulják a csoportszerveződés és csoportmunka 

alapjait, ismereteket szereznek a társas kapcsolatokról. 



Egészséges életmód modul beépítése a TERMÉSZETISMERET tantárgyba

Testünk és Életműködésünk

               Témakör:                                 Óra anyaga
 

1.óra        Az emberi kültakaró és feladata

2.óra      Az emberi mozgásszervrendszer

3.óra     A légzőszervrendszer működése

4.óra                     A vérkeringés feladata

5.óra                         Az emberi emésztés

6.óra                                     A kiválasztás

7.óra                    Egészséges táplálkozás

8.óra                                     Idegrendszer

9.óra                                  Érzékszerveink

10.óra                     Az ember szaporodása





Ó
r
a

Tananyag Felépítés, működés, 
életmód jellemzői

Fogalmak Folyamatok, 
összefüggések

A képességfejlesztés
tevékenységei eszközei

1
.

Az „élő határ” A bőr bőrrétegei: felső, 
középső, alsó
Működése: védelem, 
kiválasztás, 
hőszabályozás, érzékelés
Kamaszkori elváltozások: 
szaruvastagodás, 
zsírosodás, mitesszer, 
pattanás, izzadás, 
szőrösödés fokozódása

-hám
-irha
-bőralja

F.: A bőr kamaszkori 
változásai
Ö.: Bőr mérete - felépítése – 
működése
Kamaszkori változások – 
következmények 

Ábraelemzés
Megfigyelés
Összehasonlít
ás
Összefüggése
k felismerése
Elkülönítés
Megnevezés
Ítéletalkotás 
Indoklás

TK ábrái
Munkafüzet
Emberi bőr 
felépítése 
modell

2
.

Az emberi 
mozgásszervre
ndszer

Mozgásszervek és 
szerepük: csontok, ízületek 
izmok
Mozgásszervek változása 
a kamaszkorban
Egészséges életmód: 
testtartás, intenzív 
mozgás, rendszeres sport, 
arányos terhelés

mozgás,
egészsége
s testtartás

csontok, izmok anyagainak, 
szerkezetének  kamaszkori 
vál tozásai
Ö.: Csont, izomzat 
tulajdonságai – 
terhelhetőség, torzulás
Egészséges fejlődés – 
terhelés – sport - felépítés - 
működés

Megfigyelés
Ábraelemzés
Összehasonlít
ás
Lényegkiemelé
s
összefüggések 
felismerése
Egészséges 
testtartás 
gyakorlása
Megnevezés
Tapasztalatgy
űjtés
Feljegyzések 
készítése
Leírás
Tervkészítés 
Indoklás

Tk., k., á.
Dk.
Fk. I.14., II. 5.
M.: csontváz, 
ízület
Mf.

3
. 

A 
légzőszervrend
szer működése

Légzőszervek 
elhelyezkedése, szerepük.
A levegő útja, 
Gázcsere,
Légzési gázok

Egészséges életmód: friss 
levegő, tüdőkapacitás

-gázcsere
-légzési 
gázok
-
rekeszizo
m

Rekeszizom elhelyezkedése, 
szerepe, működése,
A tüdő tulajdonságai,
Egészséges fejlődés-
terhelés-sport-felépítés-
működés

Meglévő 
ismeretek 
rendszerezése
Az ábra, kép 
és valóság 
összevetése

Megfigyelés
Problémafelis
me-rés
Megállapítás
Tényfeltárás
Megnevezés
Kiegészítés
Indoklás

Tk.,ábrák

4
. 

A vérkeringés 
feladata

A szív részei,
A szervezetben keringő 
vér útja,
A szív mint „ motor „
Az erek szerepe a 
keringésben

-vérkör
-simaizom

.: -az oxigénben dús vér útja 
a szívig

-az elhasznált vér útja a 
tüdőig

-vér keringetése

Megfigyelés
Ábraelemzés
Összehasonlít
ás
Lényegkiemelé
s
összefüggések 
felismerése

Megnevezés
Tapasztalatgy
űjtés
Feljegyzések 
készítése
Leírás
Tervkészítés 
Indoklás

Tk ábrái

Vérkör-modell

5
. 

Az emberi 
emésztés

Táplálkozás 
részfolyamatai: táplálék 
felvétele, lebontása, 
felszívódása, salakanyag 

táplálkozá
s
emésztés
felszívódá

F.: táplálkozás, emésztés, 
tápcsatorna kamaszkori 
változásai
Ö.: Tápcsatorna szerveinek 

Ábra és 
képelemzés
Összehasonlít
ás

Tk., k., á.
Dk.
M.: torzó 
belső 



     Melléklet

A tananyag ismertetése,segédanyagok:

1. Az emberi kültakaró és feladata

- bőrünk egészségének védelme
- serdülőkori problémák

- napozás káros hatásai
- tisztálkodás fontossága  ( videó film vetítése)

2. Az emberi mozgás szervrendszer
           - csontváz,
 - rendszeres testmozgás fontossága

- csontok, izmok fejlődése

3.A légzőszervrendszer működése 

- tüdő egészséges fejlődése
- légzőszervi megbetegedések
- allergia, dohányzás ( védőnői tájékoztató )
- parlagfű ( totó a parlagfűről)

4. A vérkeringés 
- Szív és érrendszeri megbetegedések megelőzése, statisztikai adatok az EU-ból

- Elhízás okozta problémák
- vérnyomásmérés

5. Az emberi emésztés



- fogápolás
- stressz okozta emésztési problémák

  
6. A kiválasztás

         - veseproblémák

7. Egészséges táplálkozás

    - tápanyagaink
    - vitaminok, vitaminhiány okozta problémák
    - egészséges étrend

8. Idegrendszer

    - agyi működések területei   
    - reflexek

9. Érzékszerveink 

- látásproblémák, szemvizsgálat
- hallásproblémák, hallásvizsgálat
- szaglás, ízek érzékelése

10. Az ember szaporodása

- serdülőkori problémák, másodlagos nemi jellegek kialakulása
- ivarszervek felépítése
- ivarszervek higiéniája
- menstruáció, menstruációs problémák, ( védőnői felvilágosító óra)

          viselkedésbeli változások

A modul tartalmában, logikai felépítésében, szerkezeti tagolódásában, óraszámában 
teljességgel  megfelel  a  kerettantervnek.  Tartalmazza  a  modul  tanításának  célját, 
feladatait, fejlesztési követelményeit. Ezek sikeres megvalósítását segíti elő, hogy a 
modul  tanítási  idejéhez  kapcsolódnak  az  osztályfőnöki  órák egészségtani 
ismeretekre  tervezett  órái.  Így  lehetőség  nyílik  egy-egy  téma  (az  adott  osztály 
érdeklődésének megfelelő) részletesebb megbeszélésre megvitatásra.
A kerettantervben megjelölt  „belépő tevékenységformák”  a tanmenetben a tanulói 
képességfejlesztés tevékenységéhez kapcsolva jelennek meg.
A modul időkerete:  6 hét. 
Újdonságértéke:   Változatos tanulásszervezési módok alkalmazása:
                                    - frontális osztálymunka



                                    - differenciált tanulásszervezés
                                    - önálló tanulás
                                    - kooperatív technikák
                                    - projekt módszer
Megvalósítás helyszínei:   - 10 természetismeret óra szaktanteremben
                                             -  az adott időszakhoz kapcsolódó osztályfőnöki órák
                                             -  informatika terem ( információ gyűjtéshez )
                                             - osztályfőnöki óra
                                             -  testnevelés óra
                                             -  irodalom óra( értő olvasás a helyes táplálkozásról )
                                             -  matematika óra ( grafikon elemzés )
                                             -  könyvtár ( kutató munka, könyvek, internet )
                                             -  gyermekorvosi, fogorvosi  rendelő
                                             -  mentőállomás



Az Egészséges életmód modul tanításának célja, hogy a természetismeret tantárgy 
keretében  elsajátított  ismeretekre,  szokásokra,  képességekre  építve,  azt 
továbbfejlesztve  olyan  egészségszemléletet,  képességrendszert  és 
személyiségjegyeket alakítson ki, mely során a tanulókban
      -    fejlődnek alapvető kulcskompetenciáik, 

- kialakul  önmagukkal  és  környezetükkel  szembeni  érzékenység  és 
felelősségérzet,

- tudatosulnak a környezet, a viselkedés, az életmód és az egészségi állapot 
ok-okozati összefüggései,

- kialakul testi és lelki egészségük harmóniája,
- világossá válik, hogy életminőségük jobbítását csak jövőjük tervezésével és 

életútjuk tudatos építésével valósíthatják meg,
- tudatosul  az  egészség  és  környezetvédő  magatartás  szokásrendszerének 

fontossága és jelentősége,
- egyértelművé  válik,  hogy  az  egészség,  a  kiegyensúlyozott  életvitel 

nélkülözhetetlen eszköz a boldog, sikeres élethez,
- kialakul az életkoruknak megfelelő önismeret, mint az önnevelés alapja,
- alapvető  igénnyé  válik  a  szellemi  tevékenységhez  szükséges  tanulási 

módszerek  elsajátítása,  a  munka,  a  pihenőidő  megfelelő  arányának,  és  a 
munkához szükséges nyugodt, rendezett környezet kialakítása.

Célok és feladatok:

≈ A tanulókban tudatosuljon, hogy az ember a természetes és az általa 
teremtett mesterséges környezet összhangjával tud csak fennmaradni. 

≈ Váljon szükségletté számukra a 
rendszeres testmozgás és testápolás. 
Legyenek tisztában a testmozgás higiénés szabályaival.

≈ Ismerjék fel a változatos és kiegyensúlyozott táplálkozás alapvető 
jelentőségét az egészség megőrzésében.

≈ Legyenek tisztában a dohányzás, az alkohol, a kábítószer – fogyasztás 
egészségi, jogi és társadalmi következményeivel, a legális és illegális szerek 
hatásaival és a törvényi szabályozás alapjaival.

 ≈ Legyenek tájékozottak szexuális kérdésekben. Tudatosuljon bennük az 
abortusz egészségügyi, erkölcsi, kulturális és vallási vonatkozása. Sajátítsák el a 
nemi szerepekhez tartozó viselkedésmódokat.

≈ Tudatosuljon bennük, hogy a lelki élet problémáinak szervi megnyilvánulásai 
lehetnek. Tudjanak arról, hogy bizonyos betegségekre való hajlam öröklődik.

≈ Ismerjék fel a testi és lelki biztonságukat veszélyeztető magatartásformákat 
és azok hárítási lehetőségeit.



≈ Ismerjék az egészségfejlesztéssel kapcsolatos alapfogalmakat, a 
betegségek tüneteit, megelőzésük módjait.

≈ Éljék át a szűkebb, vagy tágabb környezetért vállalt felelősség érzését, 
ismerjék fel egyéni lehetőségeiket a természet- és környezetvédelem területén.

≈ Alakítsuk ki az igényt arra, hogy az  egészséges életmód   követelményeit a 
mindennapi életben is érvényesítsék!

-    A természetismeret tanulási módszereinek megerősítése
A figyelem, az emlékezet, a képzelet, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, az 
önképzés fontosságának tudatosítása.
A magyar nyelv helyes használatára / szóban és írásban/ nevelés.
A kísérletes feladatok megoldásával a manuális, a megfigyelő, a következtető,
és az elvonatkoztató, általánosító készség fejlesztése.
Az embertani, egészségügyi ismeretek és a mindennapi élet kapcsolatának
megláttatása és a tanultak hasznosításának tudatosítása.
Az emberiség javát szolgáló tudományos eredmények és tudósok 
megismertetésével a tudás tiszteletére nevelés.  
- Szent- Györgyi Albert életművének megismertetésével a tettekben megnyilvánuló 
hazafiságra nevelés.
- A tápanyagok, vitaminoknál az egyéb tantárgyakban való ismeretek 
felelevenítésével  az emlékező készség és asszociációs készség fejlesztése.
- A helyes öltözködési szokások kialakítása.
- A környezetvédelmi szemlélet megerősítése a bőrre ártalmas anyagok 
kapcsán.
- A mikroszkópozási gyakorlat illetve diaképekkel történő gyakorlás során a 
  rajzkészség és az összehasonlító készség fejlesztése.

Értékelés:

Az egészségtan modulban bevezetett  10 tanóra alatt  a tanulók megismerhetik az 
emberi  szervezet  működését  annyira,  amennyire   egy  5.  osztályos  tanulónak 
szüksége van.

 



A  bevezetett  modul  jó  alapot  teremt  a  6.  osztályos  egészségtan,  valamint  a  8. 
osztályos  biológia  tantárgy ehhez a témakörhöz vonatkozó tantárgyi  ismereteinek 
megszilárdításához.

A számonkérés  és a feldolgozás csoportos munkában zajlik, egy-egy témakör kerül 
kiosztásra és feldolgozásra minden tanulócsoportnak.
A  csoportok  2-3  főből  állnak,  és  feladatuk  hogy  az  osztály  többi  csoportjának 
bemutassák a kapott szervrendszer felépítését, és működését. Ezentúl ismertessék 
az  egyes  szervrendszerekkel  kapcsolatosan  előforduló  betegségeket,  és 
megelőzésüknek lehetséges módjait.  

A tanulók IKT eszközök felhasználásával színesíthetik előadásukat.
A  csoportok  véleményezik  egymás  munkáit  és  előadását,  de  csoporton  belül  is 
értékelik egyéni produkcióikat. 
A szaktanár folyamatosan figyelemmel kíséri a csoportok munkáját, segítséget nyújt, 
motivál, buzdít, 

A  témakör  végén  a  gyerekek  számot  adnak  elsajátított  tudásukról  modulzáró 
feladatlap kitöltésével, melynek érdemjegye beleszámít a természetismeret tantárgy 
eredményébe.
„A pedagógusok nyújtsanak támogatást a gyermekeknek – különösen a serdülőknek 
– a káros függőségekhez vezető szokások ( pl.:dohányzás, alkohol- és 
drogfogyasztás, rossz táplálkozás ) kialakulásának megelőzésében.
( A Nemzeti Alaptanterv I. fejezetéből.)

AJÁNLOTT IRODALOM:
Dr. Szendei Ádám – Dr. Szendei Katalin: Orvos a családban   Medicina 1991
Steve Parker: A csontváz    Park Kiadó 1990
Philip Wilfield: Magyarázzuk az emberi testet   Helikon 1992
Dr. Gion Gábor: A serdülők egészségvédelme



JELMAGYARÁZAT: 
A.: anyagok
Dk.: diakép
E.: eszközök
F.: folyamatok
Fk.: faliképek
M.: modell
Mf.: munkafüzet
Ö.: összefüggések
Tk.: tankönyv
á.: ábrák
k.: képek
Tr.: transzparens


