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Kedves Olvasó!

Az öt füzetből álló Jeles napok kiadványsorozat Tudatosságra nevelés című kötetét tartja a kezében. 
A sorozat az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez 

kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, 
megújítása” projektjének „Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási 
formák módszertani megalapozása” alprojektjének keretében készült.

A kötet gondolatébresztő, ötletadó tartalmakat 
kínál az év jeles napjainak élményalapú feldol-

gozásához, melyek közül 38-at válogattunk be a 
kiadványsorozatba. A tudatosság mindig magában 
foglal egyfajta tudást: annak tudását, mi határozza 
meg, mi motiválja cselekedeteinket és döntésein-
ket. Jelen kötet fókuszában a bennünket körülvevő 
természeti és épített környezet, testi és mentális 
egészségünk megóvása, valamint a mások elfoga-
dásához kapcsolódó szemléletformálás áll.

A füzetben olvasható ötletek önálló egységeket 
alkotnak, felhasználásuk során az adott témához 

és a foglalkozásba bevont tanulócsoporthoz igazítva 
tovább bővíthetők, fejleszthetők. Szerepelnek köztük 
az iskolán kívül megvalósítható ötletek is. A javasolt 
tevékenységekre jellemző a tantárgyköziség és a 
nem formális módszerek előtérbe helyezése is. 

A kötet összeállításakor a személyes és mara-
dandó élmény nyújtása mellett célunk volt az 

ismeretszerzés, az érzékenyítés, a tudatosságra ne-
velés, a nemzeti öntudat ápolása is, továbbá, hogy 
a kevésbé ismert jeles napok is közel kerüljenek a 
tanulókhoz. Az itt olvasható tartalmak kiegészíthe-
tők a www.jelesnapok.oktatas.hu felületen található 
bővebb alkotás- és módszertárban kínáltakkal, az 
ott található tervező is segít az egyes jeles napokról 
való megemlékezésben. 

Bízunk benne, hogy a könyv ösztönzően hat majd, 
és a tanulók és az Önök meglévő ismereteire, 

tapasztalataira támaszkodva, a benne található 
ötletek felhasználásával és a befogadást támoga-
tó tevékenységekkel sikerül személyesebbé tenni 
egy-egy jeles napi beszélgetést vagy rendezvényt.

További jó munkát kívánunk!



„Az ember számára 
éltető erő, ha 
elfogadják. Nem 
tanácsokra 
vágyik, hanem 
meghallgatásra, 
megértésre.”

(Bagdy Emőke)

A Down-szindróma
világnapja

március 21.

Az autizmus
világnapja

április 2.  
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Történeti leírás
A Down-szindróma világnapja

A világnap az értelmi fogyatékossággal élőkre hívja 
fel a fi gyelmünket, akik támogatással vagy önállóan, 
bárki máshoz hasonlóan képesek teljes életet élni. 
A Down-szindróma feltehetően mindig is létezett, tu-
dományos igénnyel azonban csak 1866-ban írta le a 
tünetegyüttest Langdon Down, brit orvos. Tudomá-
nyos munkája kiemelkedő jelentőségű volt a tünet-
együttes megismerésében.  A jeles nap dátuma arra 
utal, hogy a Down-szindrómásoknál három van jelen 
a 21. kromoszómából.

A Down-szindróma világnapjának ötlete Stylianos E. 
Antonarakis genetikustól származik, és először 2006-
ban tartották meg Svájcban. A Down Egyesület kez-
deményezésére 2009-től már hazánkban is tartanak 
nagyszabású rendezvényeket a világnap alkalmából. 

Az autizmus világnapja 

Az ENSZ 2007. december 18-án 62/139-es számú 
határozatában nyilvánította április 2-át az autizmus 
világnapjává, hogy felhívja a világ fi gyelmét az autiz-
musra. A határozat kéri a tagállamokat, hogy tegye-
nek lépéseket annak érdekében, hogy saját orszá-
gukban is minél szélesebb körben megismerjék ezt 
a betegséget. 

Ezek a napok felhívják rá a fi gyelmet, hogy másnak 
lenni nem jó vagy rossz dolog. Fontos, hogy ismerjük 
meg egymás értékeit, nehézségeit, éljünk egymást 
elfogadva, segítsük és hozzuk ki egymásból a leg-
jobbat – éljünk bármilyen fogyatékkal vagy anélkül. 

Fontos tudni, hogy úgy beszéljünk a fogyatékkal élő 
emberekről egymás között, hogy ne sértsük meg őket 
emberi méltóságukban. A Down Alapítvány honlapján 
található ilyen kifejezésgyűjtemény. 

A Down-szindróma hibás sejtosztódás követ-
keztében fellépő, súlyos fejlődési rendelle-
nességgel járó állapot. Három fő formáját 
szoktuk megkülönböztetni: 21-es triszómia, 
mozaikos Down-szindróma, transzlokációs 
Down-szindróma. Az embernek összesen 
46 kromoszómája van (23 pár), melyből 23 
anyai, 23 apai eredetű. A tünetegyüttesben 
érintett embereknél a 21-es számú kromo-
szómából a hibás sejtosztódás miatt nem 
kettő, hanem három fordul elő. Ha minden 
sejtben, akkor 21-es triszómiáról, ha a 
testi sejteknek csak egy részében, akkor 
mozaikos Down-szindrómáról, ha pedig a 
harmadik 21-es kromoszóma egy másik 
kromoszómapárhoz kapcsolódik, akkor 
transzlokációs Down-szindrómáról beszé-
lünk. A leggyakrabban előforduló típus a 21-
es triszómia (az esetek kb. 95%-a). (Down 
Alapítvány, [é. n.], A Down-szindróma)

Számos Down-szindrómával élő művész 
és sportoló van a világban. Chris Nikic 
Down-szindrómásként elsőként teljesített 
egy Ironman versenyt. A Down-szindrómás 
sportolók egyik világversenye a Paralimpiai 
Játékok, valamint a Trisome Games (Triszó-
mia játékok) is, utóbbit 2016 júliusában 
Firenzében rendezték meg. Barack Obama 
2011-ben kitüntette a Down-szindrómával 
élő Lauren Potter színésznőt, aki már több 
mint tíz éve szerepel fi lmekben. Nagy sikerű 
fi lmekben játszik a szintén Down-szindró-
más Luke Zimmerman, Jamie Brewer, Tom-
my Jessop, Chris Burke is.

Magyarországon a Baltazár Színház színvo-
nalas, teljes jogú produkciókat állít színpad-
ra Down-szindrómás művészekkel. 
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Az autizmussal (vagy a hivatalos kifejezés-
sel élve: autizmus spektrumzavarral) élőkre 
jellemző, hogy vagy túlságosan kifi nomultak 
az érzékszerveik, vagy ellenkezőleg, nem 
elég érzékenyek ahhoz, hogy befogadják 
a környezetből érkező ingereket. Egy au-
tizmussal élő ember például olyannyira 
érzékeny lehet a hangokra, hogy számára 
a nagyvárosi közlekedés által keltett zaj el-
viselhetetlen. Mindez annak a következmé-
nye, hogy az agyuk másképpen dolgozza fel 
a külvilágból jövő hatásokat, mint a nem au-
tista embereké. Egy autista ember számára 
kellemetlen lehet számos olyan gesztus és 
mimika, ami a nem autisták számára termé-
szetes, például egy ölelés vagy egy kézfogás. 

Az autizmus pontos okát ma még nem is-
merik, számos szakember foglalkozik a 
kérdéssel. Valószínűsíthető, hogy a rendel-
lenességet genetikai és környezeti hatások 
kombinációja okozza.

Az autizmus a tudomány mai állása szerint 
nem gyógyítható, de számos fejlesztési el-
járás létezik, amellyel meg tudják könnyíte-
ni az autizmussal érintett emberek életét, 
és fejleszteni tudják a képességeiket.

Az Autisták Egyenlő Esélyeiért Alapítvány 
szerint 100 típusosan autizmussal élő gyer-
mekből csupán mintegy 5 válik önálló fel-
nőtté, 25-30 jelentős fejlődést mutat ugyan, 
de támaszt és ellenőrzést igényel, a többiek 
súlyosan fogyatékosak, és ellátásra szorul-
nak. A nemek közötti megoszlást tekintve a 
fi úknál 4-5-ször gyakoribb az autizmus, mint 
a lányoknál. (Autista Segítő Központ, [é.n.], 
Mi az autizmus?)

Pontos számadatok nem állnak rendelke-
zésre arról, hány autista él Magyarországon. 
Az Autisták Országos Szövetségének hon-
lapja (AOSZ, [é.n.],  Ragyogj kéken! Autiz-
mus világnapja – április 2) szerint 

legalább 100 ezer. Az Autisták Egyenlő  
Esélyeiért Alapítvány 16-22 ezer érintettről 
beszél (Autista Segítő Központ, [é.n.], Mi az 
autizmus?). 

Vannak emberek, akiknél a Down-szindró-
ma és az autizmus tünetei egyaránt megfi -
gyelhetők. Dr. George T. Capone, a Kennedy 
Krieger Intézet Down-szindróma Klinika és 
Kutatóközpontjának vezetője kutatásokat 
folytatott a Down-szindróma és az autizmus 
egyidejű megjelenésével kapcsolatban. E 
vizsgálatok szerint a Down-szindrómások 
5-7%-a autista is egyben. Egyes kutatók 
ennél nagyobb arányt feltételeznek. (T. Ca-
pone [é. n.]; Rejtett kincsek – Down baba: 

„Triszómia olimpia…”)

Ötletek, módszerek a jeles 
nap megvalósításához

ÉRZÉKENYÍTÉS FILMEK SEGÍTSÉGÉVEL

Ajánlott fi lmek a Down-szindróma témájában:

• Somody Zsuzsanna: Dórika – Boldogsá-
gunk története. Dokumentumfi lm, 2017., 
Veszprém Televízió.

• Berrached, Anne Zohra: 24 hét. Német 
fi lmdráma, 2016, Zero One Film, Das Kle-
ine Fernsehspiel (ZDF), Filmakademie 
Baden-Württemberg (+16, magyar felirattal).
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A Down Alapítvány oldalán található kisfi lmek / videók:

• [é. n.] Kádár Hanna dokumentumfi lmje 
Down-szindrómás gyermekeket örökbefo-
gadó családokról.

• Dobray György: Ketten. Dokumentumfi lm, 
2018, Titánia-Master Pro Kft.

Ajánlott fi lmek / fi lmrészletek az autizmus témájában:

• Levinson, Barry: Esőember (Rain Man). Film-
dráma, 1988, United Artists, USA.

• Shore, Simon: Thomas után (After Thomas). 
Filmdráma, 2006, BBC America (co-pro-
duction), Hartswood Films, UK.

• Csabai Kristóf: Jégszekrénybe zárva – fi lm 
az autizmusról. Dokumentumfi lm, 2015, 
CNPictures, Felsőörs.

• Nakache, Olivier – Toledano, Éric: Különleges 
életek. Filmdráma, 2019, ADS Service Kft.

A tanulókat a fi lm megtekintése előtt irányított beszél-
getés keretében készítsük fel a témában.

Javasolt kérdések a megtekintés után a fi lm fel-
dolgozásához: 

• Mi tetszett nekik a fi lmből a legjobban?
• Melyek voltak azok a jellegzetes tulaj-

donságok, amelyek alapján felismerték a 
Down-szindrómás vagy autista szereplőt? 

• Mi volt a fi lmben az, amin a legjobban meg-
lepődtek, amire nem számítottak? 

• Mi az, amit a fi lm alapján másként látnak, 
másképpen értékelnek bármelyik beteg-
séggel / állapottal kapcsolatosan? Változ-
tak az előfeltevéseik? Miben?

A fi lmek alapján a tanulók felidézhetik, volt-e szemé-
lyes élményük Down-szindrómás vagy autista gye-
rekkel / felnőttel. Ismernek-e valakit közelebbről, aki 
Down-szindrómás vagy autista? Van-e vele személyes 
kapcsolatuk?

Minden tanulónak legyen lehetősége elmondani, hogy 
a fi lm megtekintése alatt hogyan érezte magát, válto-
zott-e, és ha igen, miben a véleménye a Down-szindró-
mával vagy autizmussal élő gyerekekről, felnőttekről. 

EGY NAPOM – DOWN-SZINDRÓMÁS VAGY AUTISTA 
GYEREKKÉNT 

Milyen lehet egy napjuk? A tanulók játsszanak rög-
tönzéses, dramatikus játékokat ezen a foglalkozáson.

A tanulók alkossanak kisebb (3-5 fős) közösségeket 
(csoportokat), például: család, utazók egy tömeg-
közlekedési eszközön, iskolai közösség, gyerekek a 
játszótéren, vásárlók a boltban, sportolók a sportpá-
lyán / edzőteremben. A jelenetek leírása a Függelék 
1. számú mellékletében található.

A szerepeket preferencia szerint válasszák ki, kel-
lékként egy-egy jelképes tárgyat, eszközt kapjanak. 
A drámajátékok szabályait megfelelően tisztázzuk. 
Állapodjunk meg, hogy ezek a szerepek a foglalkozás 
idejére korlátozódnak, előtte és utána is mindenki az, 
aki. Ami elhangzik, itt és most érvényes, a játék után 
érvényét veszíti. A játék után a kellék visszaadásával 
kilépnek a szerepükből. 

Azokat a közösségeket (csoportokat) játsszák el a 
tanulók, amelyek a korosztályuknak legjobban meg-
felelnek, fi gyelembe véve egyéni képességeiket és 
együttműködési készségüket. Ennek megítélése és 
eldöntése a foglalkozást vezető hatásköre. 

Kétféleképpen dolgozhatnak: 

Egyszerre egy közösség (csoport) eljátssza az 
1. sz. mellékletben szereplő tevékenységeket a 
többieknek, akik megfi gyelőként vannak jelen. 
Ezután a következő közösség / csoport a számá-
ra felsorolt tevékenységeket játssza el, a többiek 
a megfi gyelők. Így egymás után az összes cso-
port eljátssza a felsorolt tevékenységeket. 

Egy pedagógus segítse, vezesse az éppen játszó 
csoportot, egy másik a megfi gyelőket támogassa.

Párhuzamosan minden közösség (csoport) a 
megadott instrukciók alapján játssza el (rögtö-
nözve) a felsorolt tevékenységeket. A tevékeny-
ség végén cseréljenek közösséget (csoportot), 
majd az ottani instrukciók alapján ők is játsszák 
el azt a tevékenységet. Itt fontos, hogy mindenki 
kerüljön egyszer Down-szindrómás vagy autista 



13

A Down-szindróma világnapja      |      Az autizmus világnapja      |      Tudatosságra nevelés

szerepbe, de lehetőség szerint mindenki minden 
szerepben legyen egyszer.

Minden csoportot legalább egy, de lehetőség 
szerint két pedagógus vezessen. 

A játék menete: 

1. Írjuk meg és osszuk ki az egyes cso-
portoknak az instrukciókat. Az instruk-
ciók azok a tevékenységek (jelenetek) 
legyenek, amelyet adott közösségben 
(csoportban) a Down-szindrómás vagy 
autista gyermek (akinek a „bőrébe búj-
nak”) a nap adott szakaszában végez. 
Ezeket a gyerekeket az egyszerűség ked-
véért most nevezzük „Főszereplő”-nek. 
A tevékenységeket (jelenetet) a Főszereplő 
viselkedése befolyásolja / alakítja. A többi-
eknek arra reagálva kell a saját szerepüket 
játszaniuk. 

2. A felsorolt tevékenységekhez (jelenetekhez) a 
közösség (csoport) tagjai válasszanak szere-
pet (az ajánlott listából), majd beszéljék meg 
a Főszereplő jellemző viselkedését, amelyik 
befolyásolni fogja a többiek viselkedését. 

3. Következzen a tevékenység (jelenet). Ne 
legyen túl hosszú. Minden tevékenység 
(jelenet) összességében 2–15 perc legyen. 
A pedagógus felelőssége, hogy mederben 
tartsa az érzelmeket, segítse az instrukciók 
megvalósítását, és ha szükséges, beavat-
kozzon: megállítsa megbeszélésre vagy fel-
függessze a játékot.

4. Amikor minden közösség (csoport) eljátszot-
ta a tevékenységet (jelenetet), zárásképpen 
következzen a feldolgozó / visszajelző kör.

A Down-szindrómás emberek főbb viselkedésbeli 
jellemzői: 

Megérti a feladatokat. Az egyszerű feladatokban 
többnyire önálló, de lassabban végzi őket. Segítséget 
többnyire elfogad. Fontos számára a személyes és a 
testi érintkezés. Például szereti megfogni mások ke-
zét, szeret ölelkezni, puszit adni. A személyes (intim) 
zónát nem érzékeli. Az érzelmeit erőteljesen kimutatja. 
A beszéde nem érthető mindig jól, rosszul artikulál. 
Kézműves és művészi tevékenységekben kiemelkedő 
lehet. Akarata és kitartása töretlen. 

Az autizmus spektrumzavarral élő ember főbb visel-
kedésbeli jellemzői (súlyosságtól függő): 

Szemkontaktust nem, vagy nem mindig vesz fel. Egy-
szerű feladatok elvégzése is nehézséget okoz neki, 
ugyanakkor bizonyos területeken kiemelkedő telje-
sítményt nyújt. Szeret magányosan tevékenykedni, 
kommunikációjára jellemző a beszédszintjéhez képest 
gyenge beszédhasználat vagy a nyelv szó szerinti ér-
telmezése, furcsa tartalma, szokatlan hanghordozá-
sa. Az érdeklődés, cselekvési kedv és játék területén 
jellemzők a szokatlan, sztereotip, repetitív tevékeny-
ségek, hobbik. A gondolkodásban, a tanulásban és 
a mindennapi alkalmazkodásban ragaszkodik az ál-
landósághoz, a megszokotthoz, a mozgás területén 
repkedő kézmozgás, lábujjhegyen járás jellemző rá, az 
érzékelés-észlelés területén a csökkent fájdalomérzés.

A program zárásaként a tanulók fogalmazzák meg ér-
zéseiket, élményeiket a játékkal kapcsolatban. Hogy 
érezték magukat a különböző szerepekben? Milyen 
nehézségeik voltak a játék során? Ha még egyszer 
játszhatnák, akkor, hogy játszanák? Milyen szerepet 
próbálnának ki szívesen? Hogyan látják, a Főszerep-
lőnek könnyű vagy nehéz lehetett a nap folyamán? 
Milyen érzés volt a Főszereplő (Down-szindrómás vagy 
autista) bőrébe bújni? Fogalmazzák meg, változott-e, 
és ha igen, miben az ezekkel az emberekkel kapcso-
latos megítélésük, a hozzájuk való viszonyulásuk?
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TALÁLKOZÁS DOWN-SZINDRÓMÁS VAGY AUTISTA 
GYEREKEKKEL / FIATAL FELNŐTTEKKEL

Ha van a közelünkben vagy lakóhelyünkön Down-szind-
rómával vagy autizmussal élőket támogató egyesület, 
alapítvány, vegyük fel velük a kapcsolatot. Alakítsunk 
ki együttműködést, hogy egy általuk működtetett vagy 
támogatott intézmény valamelyik foglalkozásán vagy 
közösségi alkalmán részt vehessünk a tanulókkal. 

Célunk az legyen, hogy ne csupán látogatóként, meg-
fi gyelőként menjünk el az intézményekbe, foglalkozá-
saikra, eseményeikre, hanem az érintett gyerekekkel, 
fi atalokkal közös foglalkozást szervezzünk. Például: 
közös részvétel különböző kézműves-foglalkozáso-
kon, zenei programon, sporteseményen, kiránduláson, 
kvízjátékban stb. Legyen lehetőségük a tanulóknak 
személyes ismerkedésre, beszélgetésre, valamilyen 
kommunikációra, közös tevékenységre az érintettekkel. 

Ha nincs rá lehetőség, hogy ezeket az intézményeket 
meglátogassuk, vendégként hívjunk meg érintetteket 
az iskolánkba, és ott szervezzük meg a foglalkozásokat. 

A látogatás és/vagy az iskolai közös program után 
nagyon fontos, hogy a tanulók az élményeiket megbe-
széljék, felvetődött kérdéseikre válaszokat kapjanak. 
Ennek módja lehet a beszélgetőkör, alkotások létre-
hozása azoknak az érzelmeknek, megfi gyeléseknek a 
kifejezésére, amelyek a látogatás alkalmával, a közös 
munka során érte a résztvevőket. 

Végül a látogatások és közös tevékenységek során 
szerzett benyomásaikat és ismereteiket adják tovább 
az osztályban, az iskolai közösségben vagy tágabb 
környezetükben, internetes felületen (blog, iskola 
honlapja, közösségi fórumai / felületei stb.) is.
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„Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod, nem 
lehet meghatározni téged, megízlelnek, anélkül, 
hogy megismernének. Nem szükséges vagy 
az életben: maga az élet vagy.”

Antoine de Saint-Exupéry: Az ember földje

A víz
világnapja

március 22.  
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Történeti leírás
A víz világnapja 1993 óta március 22-e. Az ENSZ az 
1992-ben Rio de Janeiróban tartott Környezet és Fej-
lődés Konferenciáján határozott a világnapról. Ez a 
jeles nap minden évben más és más nézőpontból hív-
ja fel fi gyelmünket a víz alapvető szerepére, a Föld víz-
készletének végességére és sérülékenységére. Egyik 
legértékesebb erőforrásunkról van szó, amit óvnunk 
kell és felelősségteljesen használni. Egyensúlyt kell 
teremtenünk a lakosság, a gazdasági szektorok víz-
szükséglete és a vízkincs védelme között. 

A világnap minden évben új mottót kap, amivel mindig 
más, a vízzel valamilyen módon összefüggő témára 
irányítják a fi gyelmünket, hangsúlyozva, hogy a víz 
az élet számtalan területéhez kapcsolódik. Összes-
ségében elmondhatjuk, hogy számunkra a víz az éle-
tet jelenti itt a Földön, az egyik legértékesebb kincs, 
amire vigyáznunk kell, hogy legyen a jövő nemzedékei 
számára is – hiszen ahogy a közismert mondás is 
tartja: víz nélkül nincs élet.

Földünk felszínének mintegy 70%-át borítja 
víz, de ennek alig 3%-a édesvíz. Ennek az 
édesvízkészletnek jelentős része szilárd 
halmazállapotban, a sarki jégtakaróban és 
a gleccserekben tározódik. Az úgynevezett 
iható édesvíz mennyisége (folyók, édesvízű 
tavak vízkészlete, felszín alatti vízkészlet) 
a teljes földi vízkészlet mindössze 0,6%-ára 
tehető. (Fővárosi Vízművek, [é. n.], Általános 
információ a vízről)

A víz elemi létszükségletünk, a tiszta, jó 
minőségű víznek minden ember számára 
hozzáférhetővé kellene válnia. Mégis, a vi-
lágon évente 20 millió ember hal meg olyan 
betegségekben, amelyek a rossz minőségű 
ivóvízzel hozhatók összefüggésbe. Ugyan-
akkor nemcsak  megfelelő minőségben, 
hanem szükséges mennyiségben is ren-
delkezésre kellene állnia a víznek. A Föld 
lakossága rendkívüli mértékben növekszik, 
ami egyre növekvő vízfogyasztást von maga 

után. Ugyanakkor minden ötödik ember víz-
hiányos területen él, ahol nemcsak a lakos-
ság, hanem a növények és az állatok sem 
jutnak elegendő vízhez. (Ecolounge, 2020, 
A vízről szól ez a nap!)

Magyarország ivóvízellátása mintegy 
95%-ban a felszín alatti vízbázisra épül: 
mélységi vízbázisból 35%, folyami kavics-
ágyból 35%, mészkő és dolomithegyek 
karsztjából 25%-nyi mennyiség szárma-
zik. A maradék 5%-ot a felszíni vizek adják. 
(MAVÍZ, [é. n.], Honnan „ered” a csapvíz 
Magyarországon?)

A műanyag szemét rendkívüli mértékben 
lelhető fel vizeinkben. Évente átlagosan 
8-9 millió tonna műanyaggal szennyezzük 
a tengereket, ennek egy részét közvetlenül 
hajókról engedik a vízbe, nagyobb részét pe-
dig a szárazföldről hordják be a folyók és a 
szél. Az úszó szemetet a tengeráramlások 
óriási kiterjedésű szemétszigetekké hord-
ják össze. A Csendes-óceánon található a 
Great Pacifi c Garbage Patch-nek nevezett 
szemétsziget, amelynek tömegét 80 ezer 
tonnára teszik, és amely becslések szerint 
1,8 ezer milliárd műanyag darabból tevődik 
össze. Ezeknek a daraboknak több mint 90 
százaléka fél centiméternél is kisebb. A 
szemétsziget központi részének a nagy-
sága kb. egymillió négyzetkilométer. Ösz-
szehasonlításként: Magyarország területe 
ennek kevesebb, mint tizede. (FNA, 2018, 
Műanyagban úszunk…; Érdekes Világ, [é. n.].  
Az eddig véltnél jóval nagyobb kiterjedésű a 
csendes-óceáni szemétsziget). A vizekben 
felhalmozódó műanyag szemét egy része 
bekerül a táplálékláncba, a vízi élőlények 
elfogyasztásával pedig az emberi szerve-
zetbe is visszajut. A vizek szennyezésével 
így nemcsak az ottani élővilágot mérgezzük, 
hanem áttételesen saját magunkat is.
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Ötletek, módszerek a jeles 
nap megvalósításához

A VÍZ MEGJELENÍTÉSE A NÉPMŰVÉSZETBEN, MA-
GYAR IRODALOMBAN, KÉPZŐMŰVÉSZETBEN VAGY 
A ZENÉBEN

A víz az ember életében betöltött központi szerepének 
számos megjelenési formája volt és van a különbö-
ző művészeti ágakban is. A tanulók, korcsoporttól 
függően, egyénileg vagy csoportosan, előzetesen 
végezzenek gyűjtőmunkát. Ajánlott műfajok, ahol a 
víz mint motívum fellelhető: 

• A népi alkotások több fajtájában: népmese, 
mondóka, népdal, közmondás, népi böl-
csesség, időjóslások, népszokások, szőt-
tes és varrottas motívumok

• Irodalmi alkotások: vers, próza
• Zenei alkotások: klasszikus zene (kortárs 

és régi zene), modern zenei stílusok 
• Képzőművészet: festmény, érme, grafi ka, 

fotó, textil, szobor
• Színház, fi lm 

Javaslatok a gyűjtőmunka feldolgozására:

• Mesemondás, mese dramatikus feldolgozása
• Népdaltanulás, mondókatanulás, éneklés
• Közmondások, népi bölcsességek értelme-

zése
• Népszokások felidézése játékkal
• Népi motívumok hímzése (fellelhető minták 

alapján) 
• Kiégethető agyagedények és más tárgyak 

készítése
• Képzőművészeti kiállítás, tárlat megtekintése
• Kép festése vizes technikával (vízfesték, 

vízfestés… stb.) 
• Zenehallgatás
• Saját zenemű alkotása, eljátszása (rögtön-

zés), például vizes edényeket, poharakat 
szólaltatnak meg 

• Olyan fi lm, színházi előadás megtekintése, 
ahol a víz a központi téma.

• Kisebb korosztálynak javasoljuk az Albert 
mondja… A természet jobban tudja! című 
sorozat Víz, a végtelen körforgás című ré-
szét, a tartalom internetes videómegosztó 
portálon elérhető (24 perc).

A tanulók által készített alkotásokat állítsuk ki, mutas-
sák be az osztály, az iskola többi tanulójának, illetve 
az iskola különböző színtereit díszítsék fel. 

A gyűjtő- és alkotómunka után mindenkinek legyen 
lehetősége elmondani: milyen új dolgokat tanult ezen 
a napon? Mit gondol, hogy a víznek milyen jelentősé-
ge van az életünkben az ősidőktől fogva? Miért kell 
vigyázzunk rá?

A VÍZ TISZTASÁGÁÉRT ÉS A PAZARLÁS ELLEN

A víz mint érték és annak felelősségteljes fogyasz-
tása, felhasználása a jeles nap alapvető kérdésköre. 
A víz tisztításának módszerei közül néhányat mi is 
szemléltessünk a tanulóknak! Vezessük fel a témát 
az alábbi ráhangoló kérdésekkel:

Miért fontos a mindennapjainkban a tiszta víz? Hogyan 
őrizzük meg a tisztaságát? Mit tehetünk a víz tiszta-
ságáért és a pazarlás ellen a mindennapi szokásaink 
keretén belül / a településünkön / globális szinten?

Gyakorlatias és egyszerű módszerek / kísérle-
tek a víztisztításhoz
Az 1-3. szűrést akár osztályteremi körülmények 
között, a 4-5. szűrést laboratóriumi körülmé-
nyek között tudják kipróbálni a tanulók, utóbbi 
kettőnél tájékozódjunk a lakóhelyünkhöz közeli 
lehetőségekről. Eszközök hiányában szóban, in-
terneten elérhető szemléltető videóval röviden 
mutassuk be nekik a 4. és 5. pont eljárásait.

1. Előszűrés - szabad szemmel látható szeny-
nyeződések kiszűrése kavicson, homokon 
keresztül (természetben előfordul például a 
hegyi patakoknál).

2. Ülepítés – a szabad szemmel nem látható fi -
zikai szennyeződések leszállnak a víz aljára 
(természetben például iszapot képeznek).

3. Mikroszűrés - rozsdamentes acélból vagy 
poliészter szálakból szőtt szövetből készül-
nek ezek a szűrők, eltávolítják például az 
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algákat, de hatástalanok a baktériumok és 
a vírusok esetében.

4. Ultraszűrés, nanoszűrés, fordított ozmózis - 
a nyomáskülönbségen alapuló membrános 
eljárások; akkor alkalmazzák, amikor kis 
molekulatömegű oldott anyagok, például 
szervetlen sók vagy kicsiny szerves moleku-
lák kiszűrését kell megoldani. 

5. Fertőtlenítő eljárások – adalékanyagokkal, 
például a klór-dioxid használatával tökéle-
tes minőségű ivóvizet kaphatunk, amely fo-
gyasztásra alkalmas és egészséges. 

A tevékenység az otthon, az iskola vagy valamely 
más intézmény vízfogyasztásának megisme-
réséről, vízszennyezéséről, a környezetkímélő 
megoldásokkal kapcsolatos ötletelésről szól.

Közösen válasszuk ki, hogy mely épületnek vizs-
gáljuk meg a vízhasználatát. 
A tanulók kis csoportokban készítsenek vázlatos 
rajzot, megjelölve a víz beérkezését és távozá-
sát a rendszerből, gyűjtsék össze a lehetséges 
szennyezési forrásokat, valamint a felesleges 
vízhasználati helyeket, pazarlási lehetőségeket. 
Kérjenek segítséget az adott épület karbantartó-
jától vagy otthon a család felnőtt tagjaitól.  

A vázlatot áttekintve keressenek megoldási le-
hetőségeket a vízfogyasztás és a szennyezések 
csökkentésére, kivédésére, illetve tegyenek 
javaslatokat környezetbarát megoldásokra. Pél-
dák a vízfogyasztáshoz: csöpögő csapok meg-
javítása, folyóvíz használatának optimalizálása, 
esővíz hasznosítása. Érdemes megismertetni 
a tanulókkal a gyökérzónás víztisztítás fogal-
mát, mint környezettudatos eljárást, amely so-
rán a  növényzet gyökerei közt lassú ütemben 
átszivárog a szennyvíz. Beszéljünk a szürkevíz 
- mosásnál, kézmosásnál elhasznált ivóvíz – fel-
használási lehetőségeiről is. Az általuk kigondolt 
alternatívákat a meglévő ismereteik alapján egy 
külön elkészített rajzon illesszék be a vázlatba a 
régi megoldás helyére.

A tanulók csoportokban a víz pazarlásának elke-
rülésére, megszüntetésére dolgozzanak ki javas-
latokat, ajánlásokat. 

Az ajánlásokat „foglalják rendeletbe”, majd tart-
sanak „sajtótájékoztatót”. A csoportok a követ-
kező helyszínekhez / célcsoportokhoz dolgozzák 
ki az ajánlásokat:

    • otthon
    • az iskola, ahol tanulnak
    • a település, ahol élnek
    • az ország, ahol élnek
    • globálisan

A foglalkozás elején feltett kérdések megválaszo-
lásával zárjuk a programot. Mindenkinek legyen 
lehetősége elmondani, hogy milyen új dolgokat 
tanult ezen a napon. Változtatni fog-e valamelyi-
kük a vízhasználattal kapcsolatos szokásán? 

Például:

• kádas fürdés helyett zuhanyozni fog, mert 
ahhoz jóval kevesebb víz is elég;

• a csap- és zuhanyfejekre vízporlasztót csa-
var, ami levegőt kever a vízhez, így csök-
kentve a vízfogyasztást;

• a vizek műanyagszennyezésére és az elő-
állítás-szállítás környezetterhelésére is 
gondolva nem fogyaszt pillepalackos italt, 
főleg nem ásványvizet, hiszen Magyaror-
szágon a csapvíz kiváló minőségű – és ha 
mégis birtokukba kerül ilyen palack, nyom-
ják össze, mielőtt kidobják.

MAGYARORSZÁG VÍZNAGYHATALOM

A gyakorlat a hazai és közvetlen környezetünkben 
elérhető vízforrások felfedezésére, a tanulók helyis-
meretének bővítésére irányul. 

A tanulók készítsék el egy vízparti túra, egy víz-
tisztítással kapcsolatos munkában való rész-
vétel, vagy egy általuk már ismert és kedvelt 
vízparti terület népszerűsítésének tervét! Tart-
sanak rövid, térképpel támogatott bemutatót a 
tervükről! A téma feldolgozása a tanulók előze-
tes tanulmányi ismereteire és gyűjtőmunkájukra 
alapozva történjen.
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A tanulók csoportokat alkotva kapjanak egy-egy 
Magyarország közigazgatása (vagy földrajzi) és 
egy-egy Magyarország vízrajza térképet, majd 
ez utóbbin keressenek folyó- és állóvizeket, va-
lamint fontos vízforrásokat. A csoportok a másik 
Magyarország-térképen jól láthatóan jelöljék be 
a gyűjtött adatokat (vizeket). 
Ennek nehezített változata lehet, hogy tetszőle-
ges technikával ők készítsék el Magyarország 
vízrajzát, víztérképeit (folyók, állóvizek, vízforrá-
sok – hévizek, gyógyforrások). Minden csoport 
nagy kartonpapírra dolgozzon, majd mutassa be 
az elkészített térképét. 

Bővítsék ismereteiket a közvetlen lakókörnyeze-
tük vízi élővilágának és értékeinek felfedezésével: 
látogassanak el a legközelebbi vizes élőhelyre. 
Előzetesen interneten végezzenek gyűjtőmunkát 
annak élővilágával kapcsolatban. A folyónál, tónál 
vagy forrásnál keressenek a kutatásban / gyűjtő-
munkában fellelt növényeket, állatokat, ha lehet-
séges, fotózzák le, de semmiképpen ne szakítsák 
vagy tapossák le, ne vigyék el.
A külső helyszín látogatása összeköthető moz-
gásos tevékenységekkel, például valamilyen vízi 
sporttal (kajak, kenu, úszás). A tevékenységet 
közös szemétszedéssel zárhatjuk a parton, emlé-
keztetve őket arra, hogy a legjobb szemét nem az, 
amit összeszednek, nem is az, amit nem dobnak 
el, nem is az, amit szelektíven gyűjtenek – hanem 
amit nem állítanak elő. Tehát törekedjünk rá, hogy 
minél kevesebb olyan dolgot vásároljunk, ami rö-
vid időn belül szemét lesz. Mert a szemét akkor is 
szennyez, ha nem a tóparton dobjuk el.

A nap folyamán készített fotókból később ké-
szíthetnek fotómontázst, amit kinyomtatva ki-
állíthatnak az osztályteremben vagy az iskola 
közösségi terében, akár megoszthatják az iskola 
honlapján vagy online közösségi oldalain.  

A felsorolt programlehetőségeket beszélgető körrel 
zárjuk. Fogalmazzák meg, hogy miért kell óvni vize-
inket. Milyen szabadidős lehetőségeket, örömforrást 
nyújtanak vizeink? Az előzetes gyűjtőmunka és a 
többi tevékenység során birtokukba jutott ismeretek 
alapján támasszák alá minél több érvvel, miért ne-
vezik hazánkat víznagyhatalomnak! Szerintük miért 
érték számunkra és hazánk számára víz? Miért kell 
rá vigyáznunk? 

VIZES JÁTÉKOK

A víz nem csak a földi élet, az élővilág biológiai létének 
alapvető feltétele és számos faj élőhelye. Kiemelkedő 
gazdasági jelentőséggel bír, közlekedési és sportolási 
lehetőséget biztosít, valamint örömforrás is az ember 
számára. Ez a program a vizet az utóbbi aspektusból 
mutatja be.

A tanulók lehetőség szerint játsszanak tantermi vagy 
vizes terepen (például: uszoda) különböző ügyessé-
gi, gondolkodtató, csapatépítő, energizáló játékokat, 
a www.csodaszarvasprogram.hu oldalon található 
Játékok és Ötletek közül is választhatnak. Például: 
Vízhordók, Vízszállítás, Vízmozgató, Vízi játékok, Víz-
rázó, Vízszállítás.

A játékok végén tegyünk föl feldolgozó kérdéseket is. 
Például: A víznek milyen tulajdonságait tapasztalták 
meg? Történt valami váratlan, valami meglepő a víz-
ben? Történt valami nagyon is megjósolható a vízben?

Mi volt a legemlékezetesebb / legváratlanabb / leg-
érdekesebb, ami történt a játék során? Melyek voltak 
a fordulópontok vagy a döntő pillanatok? Változott a 
vízhez való viszonyuk a játékok során? Ha igen, ho-
gyan? Hogyan érezték magukat a foglalkozás alatt?
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MIT ÜZEN A VÍZ?

A tanulók előzetesen végezzenek kutatómunkát (in-
ternet, könyvtár használatával) a víz és az élet közötti 
kapcsolat alátámasztására, és ezen a foglalkozáson 
készítsék el egy választott altéma bemutatását. A 
tématerületek bemutatásához hívják segítségül meg-
lévő biológiai, földrajzi ismereteiket. Dolgozhatnak 
egyénileg vagy csoportosan. 

Ajánlott kutatási témák: 

• A víz és az emberi test
• A víz szerepe a növények, állatok életében
• A víz élővilága (ezen belül választható vala-

mely hazai folyó, tó élővilága)
• A tengerek / óceánok és az éghajlat közötti 

összefüggések
• A víz mint a Földi élet alapja - az élet kiala-

kulásában játszott szerepe

Ajánlott feldolgozási formák:

A tanulók készítsenek ismeretterjesztő plakátot vagy 
írjanak újságcikket a választott kutatási témát be-
mutatva. 

Készíthetnek digitális fotóalbumot vagy kisfi lmet. 
Rendkívül izgalmas egy képzelt rádióriport, ahol a ri-
porter a „tudóst” vagy a „laikust” kérdezheti az adott 
témában. 

Írjanak fogalmazást vagy esszét. Faragjanak ríme-
ket, írjanak verset vagy egy tanulmányt a választott 
témában. 

Kézműves alkotásokat készíthetnek (például: vízkris-
tályok megjelenítése).

A feldolgozó, bemutató tevékenységek gyújtópontjá-
ban a víz élettani szerepe legyen. Zárásképpen min-
den tanuló fogalmazza meg a válaszát a „Számomra 
mit üzen a víz?” kérdésre. Mondják el azt is, hogy 
hogyan érezték magukat ezen a foglalkozáson. 

További ötletadó tartalmak
Liebe, Pál (1997): Felszínalatti vizek. In: Magyaror-
szág földje. (szerk. Dr. Karátson Dávid), KERTEK 2000 
Könyvkiadó, Budapest. https://www.arcanum.hu/hu/
online-kiadvanyok/pannon-pannon-enciklopedia-1/
magyarorszag-foldje-1D58/az-eghajlat-a-vizek-a-talaj-
es-az-elovilag-foldrajza-25FA/felszinalatti-vizek-lie-
be-pal-2746/ (utolsó megtekintés: 2020. 12. 22.)

UNWater. https://www.unwater.org/ (utolsó megte-
kintés: 2021. 01. 26)

UNWater World Water Day. https://www.worldwater-
day.org/ (utolsó megtekintés: 2021. 01. 26)
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• Az előlapon szereplő idézet forrása: Antoine de Saint-Exupéry: Az ember földje. https://mek.oszk.

hu/00300/00383/00383.htm#1 (utolsó megtekintés: 2021. 04. 22.)
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Nemzeti Bizottsága, Budapest. http://real.mtak.hu/65984/1/1992Rioi_konferencia_1992_u.pdf 
(utolsó megtekintés: 2021. 01. 26)

• Honnan „ered” a csapvíz Magyarországon? [é. n.] https://www.maviz.org/fogyasztoi_informaciok/
honnan_ered_a_csapviz_magyarorszagon (utolsó megtekintés: 2021. 01. 29)

• Március 22. A víz világnapja. http://www.vizvilagnap.hu/# (utolsó megtekintés: 2020. 12. 22.)
• Műanyagban úszunk az óceánok világnapján. 2018.06.08. http://fna.hu/hir/muanyagocean18 

(utolsó megtekintés: 2021. 02. 04.)
• Kiderült, honnan származik a nagy csendes-óceáni szemétszigetbe összesodródott hulladék. 

2021.03.09. https://www.elobolygonk.hu/Klimahirek/Hulladek/2021_03_09/kiderult_honnan_
szarmazik_a_nagy_csendesoceani_szemetszigetbe_osszesodrodott_hulladek (utolsó megtekin-
tés: 2021. 04. 06.)

• Víz a városokért - A víz világnapja. [é. n.] http://www.terport.hu/vezercikkek/viz-a-varosokert-a-viz-vi-
lagnapja  (utolsó letöltés: 2020. 12. 22.)

• „Vizet mindenkinek!” - A Víz Világnapja. 2019.03.22. http://ecolounge.hu/nagyvilag/vizet-mindenki-
nek-a-viz-vilagnapja (utolsó megtekintés: 2020. 12. 22.)



„Ha útközben egy fán vagy a 

földön madárfészket találsz, 

amelyben fi ókák vagy tojások 

vannak, és az anya rajta ül a 

fi ókákon vagy a tojásokon, ne 

vedd el az anyát a fi ókákról.”

Biblia (Mózes 5. könyve /

Második törvénykönyv 22, 6)

A madarak 
és fák napja

május 10.
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Történeti leírás
A madarak és fák napja már több mint százéves jeles 
nap, a Föld napja testvérünnepének számít. Az euró-
pai államok 1902. május 19-én Párizsban kötöttek 
egyezményt a mezőgazdaságban hasznos madarak 
védelmére. Magyarországon még ugyanebben az év-
ben Chernel István ornitológus szervezte meg először 
a madarak és fák napját, de hivatalossá nálunk csak 
1906-ban vált a jeles nap, amikor Herman Ottó közre-
működésével Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi 
miniszter rendeletet hozott, melyben minden iskola 
számára előírta a madarak és fák napjának a meg-
szervezését. Évente egy alkalommal kellett ezt meg-
tenni, de a napját akkor még nem határozták meg. 

Magyarországon 1996-ban törvényben határozták 
meg, hogy május 10-e legyen a madarak és fák napja. 
(1996. évi LIII. törvény a természet védelméről - A 
nyilvánosság részvétele a természet védelmében  
64. § (3))

Az emberek már évezredekkel ezelőtt felismerték, 
hogy a fák és a madarak rendkívül fontos helyet töl-
tenek be az ökoszisztéma egyensúlyának megtartá-
sában, nélkülük élhetetlenné válna bolygónk. Mágikus 
tulajdonságokkal is felruházták őket, szimbólumokká 
váltak. Ősi mondák, népmesék, népköltészeti, nép-
művészeti alkotások és régészeti leletek is igazolják 
ezt. Ha a modern civilizáció elpusztítja őket, akkor 
velük együtt mi is elpusztulunk.

A madarak és fák napjának megünneplése tisztelgés 
természeti értékeink előtt, ugyanakkor szimbóluma a 
békés egymás mellett élésnek. Óvnunk kell őket, és 
tennünk azért, hogy a jövő nemzedékének is fennma-
radjanak, hogy élhető maradjon a Föld.

Az erdők jelentősen befolyásolják az ég-
hajlatot, mérsékelik az időjárás szélső-
séges kilengéseit. Egy 50 éves lombos 
fa egy vegetációs időszak alatt kb. 50 kg 
oxigént bocsát ki, 70 kg szén-dioxidot köt 

meg, 400 kg káros anyagot szűr ki a levegő-
ből (por, kén-dioxid, nitrogén-dioxidok, stb.), 
4000 liter vizet párologtat el. (FNA, 2017, 
Madarak és fák napja…)

Magyarországon 2019-ben a nyilvántartott 
erdőterület több mint 2 millió hektár, az er-
dősültség mértéke 21% volt. Száz év alatt 
közel 10 százalék ponttal növekedett az or-
szág erdősültsége. (NFK:, 2020,  Magyaror-
szág erdeivel kapcsolatos adatok).

A Fővárosi Állat- és Növénykert 1866-ban 
nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt, 
az alapítást megelőzően mocsaras-fás li-
geterdő állt a helyén. 1813-tól kezdődött 
el Nebbien Henrik műkertész nagy Város-
liget-rendezési tervének kivitelezése, a 
legidősebb ma is élő fája – egy juharlevelű 
platán – ebből az időszakból származik, a 
Nagytó partján, a Japánkert szélén.  

Magyarország legidősebb fája valószínűleg 
egy hédervári kocsányos tölgy, ami több 
mint 800 éves. Túlélte a török hódítást, és 
a mai napig minden évben kizöldül. 

A Földön a fásszárú fajok számát néhány 
ezerre teszik, a madárfajokét 8500 és 
10 000 közé. Hazánkban a rendszeresen 
előforduló madárfajok száma 350-re tehető.
A legnagyobb ragadozó madár a kondorke-
selyű, 12 kg a tömege, táplálékát elhullott 
állatok alkotják.

A világ legkisebb madara a Kubában honos 
méhkolibri. Rendkívül apró mérete miatt 
alig észrevehető, tömege csupán 2,2 gramm, 
szárnyfesztávolsága mindössze 5 cm. 

Az őslénytani kutatások a legelső madarak 
megjelenését nagyjából 150 millió évvel ez-
előttre teszik. 

A vadludak és libák gyakran V-alakban re-
pülnek, így tudnak a repülés során energiát 
megtakarítani. 
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Ötletek, módszerek a jeles 
nap megvalósításához

ONLINE FELADATOK / ISMERETTERJESZTŐ FILM-
NÉZÉS 

A tanulókkal közösen nézzünk meg a témához kap-
csolódó, kiválasztott ismeretterjesztő fi lmet / fi lmeket, 
majd megbeszélő körben dolgozzuk fel. A fi lmek képi 
világa segíthet maradandóbb hatást elérni, a környe-
zettudatos gondolkodást pozitív irányba mozdítani.

Az alábbi keresőkifejezésekkel találhatunk a témához 
kapcsolódó tartalmakat az interneten videómegosztó 
portálokon: 

• „2014 Fekete gólya, Gemenc”; 
• „2020 Kabasólyom; 2019 Macskabagoly”; 
• „2019 Rétisas fészekkamera – DINPI”; 
• „2019 Szotyi a kék cinege odúja”; 
• „2019 Gombóc, A széncinege”; 
• „2019 Kerecsen fészekdoboz  - MAVIR”
• „Téli madarak Magyarországon”; 
• „Madáretetés a Mókus-tanyán”;
• „Ragadozó madarak, sólymok, ölyvek, héj-

ják”;
• „Legnevezetesebb fák a Földön”;
• „10 érdekesség az amazonasi esőerdőről”;
• „TOP5 legérdekesebb fa a világon, amelyek 

lenyűgöznek mindenkit”.

Ajánlott fi lmek
• Berta Enikő (2011): Nagyvárosi madarak,

ismeretterjesztő fi lm, CuttingRoom Produk-

ciós és digitális utómunka stúdió, Budapest 
• A természet csodái 11. - Ragadozó mada-

rak, ismeretterjesztő fi lm sorozat, (2008), 
Discovery Channel / Premier média (ma-
gyar változat)

• Mosonyi Szabolcs (2017): Vad Balaton, ter-
mészetfi lm. Pannónia, Budapest.

• Török Zoltán (2011): Vad Magyarország – A 
vizek birodalma, ismeretterjesztő fi lm, Aza-
ra Film Magyarország

• Budavári Roland (2015): Az Erdő világa, is-
meretterjesztő fi lm, Magyarország

• Sir Alastair Fothergill – Mark Linfi eld (2016): 
Bolygónk, a Föld / Esőerdők, angol ismeret-
terjesztő fi lmsorozat 8. rész, BBC/ magyar 
változat 2007 Mafi lm Audió Kft, Budapest 

• Molnár Attila Dávid (2014): A Nagy fafi lm, 
ismeretterjesztő fi lm, Természetfi lm.hu Tu-
dományos Filmműhely Egyesület, Budapest

Rövidfi lmek esetén többet is megnézhetünk.

A fi lmek tartalmára vonatkozó megfi gyelési szem-
pontokat, feldolgozó kérdéseket előre dolgozzuk ki. 
Fontos, hogy vegyük fi gyelembe a tanulók életkorát, 
a témával kapcsolatos ismereteit. Készíthetünk totót 
is, amelyben a kérdések a fi lmben látható madarakra 
és fákra vonatkoznak (milyen fajok szerepeltek benne, 
mik a jellemzőik). A tanulók dolgozhatnak egyénileg 
vagy csoportosan is. 

A fi lmek feldolgozásakor fontos, hogy a tanulók re-
fl ektáljanak arra, hogy milyen érzéseket ébresztettek 
bennük a fi lmek.  Mi az, amire a jövőben tudatosan 
fi gyelni fognak? Mit tesznek azért, hogy a fáknak és 
a madaraknak jobb élettere legyen a környezetünk? 
A www.csodaszarvasprogram.hu Ötletek menüpont-
jában számos módszer található ehhez a refl ektáló 
/ visszajelző tevékenységhez. Például: Ötujjas koffer, 
Mit viszel el a tarisznyádban?

KIRÁNDULÁS EGY KÖZELI ÉLŐHELYRE

Akár falusi, akár városi környezetben mozgunk, ki-
emelten hasznos felfedeznünk azokat a zöldövezete-
ket, amelyek a lakóhelyünk közvetlen környezetében 
könnyen elérhetőek. A következő tevékenységek a 
helyismeretet bővítik és segítenek felfedezni a lakó-
környezetünk természeti értékeit.
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A tanulók készítsenek leltárt az iskola udvarán 
vagy a közeli parkban, erdőben található fákról. 
Ha kevés a fa az udvaron, vagy nincs iskolaudvar, 
akkor menjünk el a legközelebbi parkba, erdőbe, 
vizes élőhelyre, és ott készítsünk leltárt, több ka-
tegóriában. Például: ismert fák, számomra isme-
retlenek, lombhullató, örökzöld, fi atal vagy öreg.
Ebben az esetben nagyjából határoljuk körbe a 
vizsgálandó területet. Nem szükséges nagy terü-
letet kijelölni. 

Madármegfi gyelés a közelben.
A madármegfi gyelés kulcsa a megfelelő élőhely 
kiválasztása. Természetesen lakott területen belül 
is megfi gyelhetünk többféle madárfajt. Egy kimoz-
dulás alkalmával keressük fel a közeli parkot, er-
dőt, mezőt, számos fajnak adnak otthont a vizes 
élőhelyek is. A tanulók legyenek csendben, és ne 
feledkezzenek meg a távcsőről és a határozóról! 
Mindig tartsák szem előtt a természetvédelmi sza-
bályokat, fokozottan védett területre ne lépjenek 
be, a ritka madarakat ne háborgassák, különösen 
fészkelési időben! 

A tanulók előzetesen tanulmányozzanak madár-
hangokat. 
Az interneten találunk olyan oldalt, ahol a világ 
minden részéről vannak madárhangok feltölt-
ve. A kirándulás helyszínén meg tudják fi gyelni 
az előzetesen tanulmányozott hangok alapján a 
madarakat a természetes élőhelyükön, valamint 
saját maguk is készíthetnek hangfelvételeket az 
ott hallott madárhangokról.
A tanulók készítsenek mobiltelefonnal, tablettel 
képet, videót, hangot. A felvételekből a tanterem-
ben összeállíthatnak egy képsorozatot vagy egy 
kisfi lmet is. (Ingyenes videóvágó programok elér-
hetőek az interneten). Alsó tagozatban rajzot is 
készíthetnek a látott madarakról, fákról. A hang-
felvételeket lejátszhatjuk a tanteremben, ehhez 
kapcsolhatunk egyéni vagy csoportos hangfelis-
merő versenyt. 
A foglalkozás zárásaként legyen lehetősége 
mindenkinek elmondani az érzéseit a program-
mal kapcsolatosan. A nap miben változtatott a 
fákkal és madarakkal való kapcsolatában? Mit 
üzenhetnek a fák / madarak nekünk, emberek-
nek?  Mit fognak másként csinálni a jövőben? 

Faültetés közösen.
Válasszanak ki egy, az iskolához és / vagy a lakó-
helyhez közeli alkalmas földterületet, majd egy 
közeli faiskolában vásároljanak őshonos cseme-
téket, amelyeket ültessenek is el. A közösen elül-
tetett fák gondozása is közösségépítő lehet, ha 
megbeszélik, hogy az első és a második nyáron 
kik öntözik egy-két hetente egy-két vödör vízzel. 
Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az ültetett 
fáknál sokkal nagyobb eséllyel maradnak meg, 
sokkal jobban fejlődnek azok az egyedek, ame-
lyek maguktól (magról, gyökérről) sarjadnak és 
indulnak növekedésnek. Biztassuk a tanulókat, 
hogy ha ilyenek vannak a kertjükben, akkor ne 
irtsák ki, hanem a szebben fejlett példányokat 
őrizzék meg, hogy legyen, ami árnyékot ad, és 
ami a madaraknak is élőhelyet jelent majd. 

MADÁRGYŰRŰZÉS

A tanulók számára maradandó élmény lehet részt ven-
ni egy madárgyűrűzésen. A madárgyűrűzés a madarak 
egyedi jelölésén alapuló kutatási módszer, minden 
meggyűrűzött madárnak a gyűrűje egyedi azonosító 
jelöléssel van ellátva, így tudják minden megjelölt 
egyed mozgását nyomon követni.

Ha lehetőség van rá, a programmal kapcsolatban ve-
gyük fel a kapcsolatot a Magyar Madártani Egyesület-
tel. Hazánkban mintegy 400 vizsgázott madárgyűrűző 
van, akik kutatók, természetvédelmi szakemberek 
vagy önkéntes madarászok. Ők évente körülbelül 230 
ezer madarat gyűrűznek.

A szakemberek javaslatával és a lehetőségek-
hez mérten keressünk fel olyan nemzeti parkot, 
ahol lehetőség van madárgyűrűzésre. Ebben a 
részben megfi gyelhetik a madárgyűrűzés folya-
matát. Nyomon követésük, megfi gyelésük, kézre 
kerülésük számos (új) ismerettel szolgálhat az 
adott faj életéről, mozgásáról, vonulásáról, táp-
lálkozó helyéről. Készítsenek a madárvonulásról 
grafi kont / térképet, előre megadott térképeken 
jelöljék be az egyes madarak útvonalait.
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Ha nincsen lehetőség meglátogatni egy nem-
zeti parkot, hogy a tanulók a madarakat a saját 
élőhelyükön tudják megfi gyelni, majd gyűrűzni, 
hívjunk meg egy madárgyűrűző, természetvédel-
mi szakembert vagy önkéntes madarászt, aki a 
témát szakszerűen, szemléletesen és élmény-
szerűen tudja bemutatni a tanulóknak. Az inter-
aktív program részeként a tanulók előzetesen 
készüljenek fel interjúkérdésekkel is, amit majd 
feltesznek a szakembernek. 

A tanulók a foglalkozások alatt lehetőség szerint ké-
szítsenek fotókat, videókat a rendelkezésükre álló 
okoseszközzel, amit a program folytatásaként feldol-
goznak. Nézzék meg az interneten, hogy merre jár egy 
megjelölt madár. Mi a jelentősége a gyűrűzésnek? 
Mi a haszna?

Készítsenek írásos élménybeszámolót is erről az 
élményteli napról. A foglalkozás zárásaként osszák 
meg a benyomásaikat a programmal kapcsolatban. 

A MADARAK ÉS A FÁK A MAGYAR KULTÚRÁBAN, A 
NÉPKÖLTÉSZETBEN ÉS AZ IRODALOMBAN

A madarak, fák és virágok jelképként számos művé-
szeti alkotásunkban megjelennek, ezzel megteremt-
ve a lehetőséget az értelmezések sokféleségére. A 
tevékenység  a tanulók fi gyelmét a madarak, fák, vi-
rágok szimbolikájának jelentőségére irányítja a ma-
gyar kultúrában. Ihletként olvassuk fel Herman Ottó: 
A madarak hasznáról és káráról című írásásából A 
magyar nép és a madár  - A példabeszéd tanúságté-
telei című  részletét.

A tanulók értelmezzék az ebben a műben talál-
ható, madárnevekhez tartozó népi bölcsessége-
ket csoportmunkában. Ha ez az eredeti, teljes 

szöveg túl nehézkesnek tűnik (például a kisebb 
korosztálynak), csak a bölcsességeket olvassuk 
fel, majd a tanulók kutatómunka keretében ke-
ressenek magyarázatot, dolgozzák föl. Például 
készíthetnek rajzokat, illusztrációkat a szólás-
mondásokhoz, kereshetnek találós kérdéseket a 
bölcsességben szereplő madarakkal kapcsolat-
ban, azok mintájára faraghatnak újabb rímeket.

Kisebb csoportokat alkotva végezzenek gyűjtő-
munkát az interneten vagy könyvtárban: keres-
senek olyan népi és irodalmi, képzőművészeti 
alkotásokat, ahol a fa, a madár, mint szimbólum 
megjelenik. 
Alternatívaként a gyűjtőmunkát otthon végezzék 
el, egyénileg. A foglalkozásra vigyék be a gyűjtött 
műveket és tárgyakat. Tervezhetnek, készíthet-
nek is tárgyakat, amelyekben a fa motívum sze-
repel. Például: hímzett-, szőtt-, varrott tárgyak, 
ékszerek, dísztárgyak, festett dobozok, képek, 
ajándéktárgyak.

Gyűjtsenek meséket, verseket, népdalokat 
a magyar népköltészetből, ahol a fa- és a ma-
dármotívumok meghatározóan jelen vannak. 
Csoportokba szerveződve tartsanak előadó 
délelőttöt vagy délutánt a gyűjtött művekből: a 
versekből tartsanak egy közös felolvasást, a rö-
videbb meséket adják elő kisebb csoportokban.

A technikateremben készítsenek költésre alkal-
mas fészekodúkat, amelyeket helyezzünk ki al-
kalmas helyekre a közeli parkban vagy az iskola 
kertjében. Olyan madárfajok számára készítsük 
el az odúkat, amelyek a környéken amúgy is 
megfi gyelhetőek. Az odúk elkészítéséhez szá-
mos ötletet és útmutatást kaphatunk az inter-
neten, például: a „madár, odúk és költőládák” 
keresőszavak használatával. 

A program végével a tanulók írjanak fogalmazást vagy 
rövidebb tanulmányt arról, hogy szerintük az évszá-
zadok során a népművészetben (mesékben, népda-
lokban és egyéb alkotásokban) vajon miért lehetett 
annyira meghatározó a fa és a madár megjelenítése? 
(Életfa / világfa, főnix, turulmadár) Az életfa, más né-
ven világfa utal életre és halálra, az örök fejlődésre 
és növekedésre, a folytonos megújulásra. Az életfa 
hitvilágát a magyar népmesék őrzik: az út, amelyen 
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a mesehős az égbe vagy az alvilágba jut. A madár 
általában a felemelkedés, a szárnyalás, az elérhetet-
len világ jelképe. Ég és föld között szárnyal, így válik 
közvetítővé ember és a felső világ között. 

Miért fontos, hogy vigyázzunk rájuk? Hogyan járulnak 
hozzá a bolygónk élővilágának megmaradásához? 
Mondjanak példákat! Mi tetszett nekik a legjobban 
a foglalkozáson?
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Történeti leírás
Az ENSZ 1972-ben, Stockholmban rendezett nem-
zetközi környezetvédelmi konferencián június 5-ét 
környezetvédelmi világnapnak nyilvánította. Ekkorra 
már nyilvánvalóvá vált a tudomány képviselői és szá-
mos politikus számára is az emberi tevékenység által 
okozott súlyos környezetszennyezés, így az is, hogy 
a közeljövő egyik legfontosabb kérdése a környezet 
védelme lesz. A konferencián megállapodtak abban, 
hogy a világnaphoz kapcsolódóan minden évben ren-
deznek központi, hivatalos konferenciát, és ezt mindig 
más országban tartják meg, más-más, a természeti 
környezethez kapcsolódó témát járva körül. 2020-
ban Kolumbia adott otthont a konferenciának, a téma 
pedig a biológiai sokszínűség védelme volt. 

A világnap felhívja az emberiség fi gyelmét környe-
zetünk súlyos terhelésére, a környezet védelmére, 
annak fontos és megoldandó kérdéseire, ezzel kap-
csolatban segíti az együtt gondolkodást és a közös 
cselekvést. Nem csak a döntéshozók fi gyelmét irá-
nyítja a veszélyekre és a környezeti kérdések megol-
dásában rejlő új lehetőségekre, hanem mindenkihez 
szól, hiszen a hétköznapi életben mi magunk is sokat 
tehetünk környezetünk megóvásáért. Éppen ezért a 
nemzetközi konferenciákon kívül számos országban 
tartanak helyi rendezvényeket is e naphoz kapcso-
lódóan, amelyekkel a szervezők a civilek fi gyelmét 
igyekeznek minél inkább felhívni a környezetvédelmi 
kérdéskör fontosságára.

Környezetünk védelme érdekében hiába alkalmazunk 
a különböző termékek gyártása és a kapcsolódó szol-
gáltatások során egyre környezetkímélőbb technoló-
giákat, csökkentjük a termékek fajlagos anyag- és 
energiafelhasználását, ha közben a fogyasztási igé-
nyeink folyamatos növekedése miatt egyre több ter-
méket kell előállítani. Ilyen módon nem csökkentjük, 
hanem növeljük környezetünk terhelését. Fogyasztási 
szokásaink átgondolásával sokat tudunk tenni a kör-
nyezetünkért.

Az éghajlatváltozáshoz az emberi tevékeny-
ség is hozzájárul. Ennek mértéke vitatott, 
de tény, hogy például a természetes fel-
színborítás átalakításával és üvegházhatá-
sú gázok kibocsátásával hozzájárulunk az 
éghajlatváltozáshoz. Csak a trópusi övben 
évente Belgium területének megfelelő mé-
retű őserdőt pusztítanak ki, ami jelentős 
éghajlati változásokat okoz. (OMSZ, [é. n.], 
Éghajlatváltozás okai)

Léteznek olyan közösségek, amelyek harmó-
niában élnek a természeti környezetükkel, 
úgy próbálják szükségleteiket kielégíteni, 
hogy közben természeti környezetük is gya-
rapszik. Ilyenek többek között az ökofalvak, 
ahol a lakók saját életüket a természet 
rendjéhez igazítják, és törekednek a minél 
nagyobb fokú önellátásra. Úgy próbálnak 
gazdálkodni, olyan módszereket, eljáráso-
kat alkalmaznak, hogy azzal az őket körül-
vevő táj is gazdagodjon. Nem véletlen, hogy 
az „ökofalu” fogalom szimbolikus modellje a 

„háromlábú szék”: a három „láb” a fenntart-
hatóság környezeti, szociális és gazdasági 
ága, ha bármelyiket kiütjük, a szék felborul. 
Az ökofalvak egy része addig érintetlen terü-
leten jött létre, máskor elhagyott települé-
seket vagy településrészeket népesítettek 
be az alapítók. Hazánkban a Magyar Élőfalu 
Hálózat tömöríti ezeket a közösségeket, te-
lepüléseket.
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Ötletek, módszerek a jeles 
nap megvalósításához

LABIRINTUS RAJZOLÁSA ÉS SZÓKERESŐ-KÉSZÍTÉS

Ehhez a kreatív feladathoz használhatnak az inter-
neten elérhető (labirintus- és szókereső-készítő) al-
kalmazásokat is. A labirintusokkal és szókeresőkkel 
olyan új és már ismert szavakkal és kifejezésekkel, 
összefüggésekkel dolgozzunk, amelyek a tanulók-
nak a környezettudatossággal kapcsolatos ismereteit 
mélyítik, környezettudatos attitűdjüket pozitív irány-
ba befolyásolják. Mielőtt a rejtvényeket elkészítik 
és megoldják, az egyes kifejezéseket értelmezzék, 
a jelentőségüket tudatosítsák. Kapcsolják össze a 
meglévő és az új ismereteiket, keressenek össze-
függéseket, új utakat és megoldásokat a feladatban.

A tanulók rajzoljanak (kézzel vagy online alkalma-
zásokkal) olyan több bejáratú labirintust (majd a 
labirintusba hulladékfeldolgozó helyeket), ahol 
a szelektív hulladékot szállító kukásautók, a 
különböző hulladékokat a megfelelő, újra feldol-
gozó lerakathoz szállítják. Dolgozhatnak több 
csoportban, minden csoport más-más helyre 
szállíttatja a hulladékát (például: műanyag, üveg, 
vegyszerek és egyéb veszélyes hulladékok, nö-
vényi hulladék, háztartási hulladék, papír).

Készítsenek szókeresőt, szintén kisebb csopor-
tokban. Ötletek elrejtett szavakra: takarékosság, 
környezetbarát, betétdíj, újrahasználat, bio, kom-
posztálás, energiatakarékos, megelőzés, szelek-
tív, környezetkímélő, tudatosság, ételtárolódoboz, 
javítás, papír, fém, üveg, műanyag, pillepalack, 
gyűjtősziget, fenntartható, bevásárlótáska, kör-
nyezettudatos, hulladéklerakó, újrafeldolgozás.

A feldolgozásnál beszéljük meg, hogy a hulladéko-
kat hova és miért oda szállították? Miért érdemes 
szelektíven gyűjteni, tárolni és feldolgozni a hulladé-
kot? A környezetükben, az otthonukban ezek hogyan 
valósulnak meg? Oda szoktak erre fi gyelni? Milyen 
felismeréseik születtek a környezetük mindennapi 
védelmével kapcsolatban?  A foglalkozás és a fel-
dolgozás során megszerzett ismereteiket hogyan 
és kinek adják át? 

HULLADÉKBÓL KREATÍV TÁRGYAK

A tanulók tervezzenek és készítsenek játékot, haszná-
lati- vagy dísztárgyat a saját hulladékaikból. Milyen hul-
ladékot használhatnak? Mennyire lesz tartós? Milyen 
eszközzel, hogyan tudják elkészíteni? Mi a funkciója? 
Miket lehet készíteni? Ötletek: szélkerék, WC papír gu-
rigából, tojástartóból, kartonpapírból állatok, csocsó, 
madárijesztő, fém hulladékokból dísztárgyak, ékszerek, 
lakásdekorációk, üvegből ajándéktárgyak, lámpás.

Az alkotást tervezőmunka előzze meg, majd ezen a 
napon az iskolában, a különböző anyagok felhaszná-
lásával készítsék el a tárgyakat. 

A tárgyakat és az elkészítés folyamatát dokumentál-
hatják fotókkal, majd tablón vagy ppt-n mutassák be 
a többieknek és az iskola közösségének. 

Volt olyan tárgy, amelytől ihletet kaptak és ők is 
szívesen készítenének ilyet a későbbiekben? Mely 
alkotásokat találták a legötletesebbnek, a leghasz-
nosabbnak? Miért jó és hasznos hulladékból kreatív 
tárgyakat készíteni? 

KÉSZÍTSÜNK KOMPOSZTÁLÓT!

A komposztálás olyan összetett tevékenység, amely 
a természetben zajló szervesanyag-bontási folyamat-
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nak ad teret a lakókörnyezetben. Sokféle hulladéka-
nyag hasznosítására alkalmas eljárás, végterméke 
a komposzt. Kedvezően hat a környezetünkre, a 
pénztárcánkra, az egészségünkre, az öntudatunkra 
és közösségben végezve a társas kapcsolatainkra is. 

Magyarországon a jogszabályok lehetővé teszik a kö-
zösségi komposztálást, amely nem engedélyköteles 
tevékenység, ha saját magunk által termelt hulladékot 
használunk fel, saját célra. 

Az iskolai komposztálás igazi csapatmunkát igényel. 
Ez a tevékenység egy vagy több egész tanévet átölel-
het, folyamatosan kell végezni, így a környezetvédelmi 
világnapon ez a program a komposztálással kapcso-
latos hosszabb együttműködés és tudatosságra ne-
velés első „munkanapja” lehet. Kutatás, tervezés és 
felkészülés előzze meg. A csapatban mindenkinek 
legyen feladata, és legyen egy, a komposztálásban 
jártas felelős személy, „komposztmester” (aki lehet 
maga a pedagógus). Az év során komposztnapló ve-
zetésével végzik a tevékenységet.

A tevékenységet megelőzően a tanulók (csopor-
tosan, felosztva a témákat) végezzenek kutató-
munkát a következő témákban:
• A komposztálás elméleti alapjai
• A komposztálás folyamata
• A komposztálás alapvető feltételei
• Mit tehetünk és mit ne tegyünk a kom-

posztálóba?
• A komposztáló kialakítása
• Szükséges eszközök
• A komposztálás folyamata
• Milyen a jó komposzt?

A kutatás eredményének feldolgozása a „kom-
posztmester” vezetésével tetszőleges módszer-
rel történjen: pl. minden csoport a témájából 
rövid szöveges beszámolót tart, ppt-t készít, 
kisfi lmet hoz, amelyet együtt megnéznek, saját 
tapasztalatokat osztanak meg (ha van ilyen), 
tantermi táblára, fl ipchart táblára rajzolva.

A feldolgozás után tervezzék meg a folyamatot, és 
osszák ki a feladatokat. A folyamat a következő:

A legfontosabb a felkészülés, a komposztálás 
első napjára vonatkozóan a komposztláda be-

szerzése, illetve, ha saját maguk készítik el, az 
alapanyag, majd az eszközök beszerzése. Min-
den csoport hozhat otthonról valami anyagot, 
eszközt vagy komposztálandó anyagot, amit a 
tervek szerint feldolgoznak. Gyűjtsék össze a 
komposztálandó anyagokat, majd ismertessük 
a tanulókkal a munkavédelmi szabályokat!

Komposztláda elkészítése a „komposztmester” 
irányításával, ha nem kész komposztládát hasz-
nálnak. A tanulók felnőtt (komposztmester, tech-
nikatanár, szülő) irányításával barkácsolhatnak 
az előre beszerzett hulladék falécekből, dróthá-
lóból, raklapból stb. Szükséges kellékek / esz-
közök lehetnek az alapanyagon kívül: faragasztó, 
facsavarok, drót vagy egyéb rögzítő, összekötöző 
elemek, körfűrész, fúrógép, csavarozó gép vagy 
kézi csavarhúzó, vágó szerszámok, munkavédel-
mi kesztyű, szemüveg.  Az interneten több leírás, 
videófi lm is található ebben a témában.

A tanulók gyűjtsék össze a komposztálni való 
anyagokat, például: lenyírt fű, kerti gyomok, 
falevél, összeaprított ágak, gallyak, elszáradt 
virágok, lehullott gyümölcs, faforgács, régi vi-
rágföldek, konyhai hulladék, zöldség- és gyü-
mölcsmaradványok, avar, majd helyezzék el a 
komposztálóládába. Az interneten több leírás, 
videófi lm is található ebben a témában. Osszák 
fel egymás között a további feladatokat. 

Az iskolában sok helyen (osztályteremben, forgalmas 
folyosószakaszokon) helyezzenek ki szerveshulla-
dék-gyűjtő edényeket, és ezek tartalmát naponta 
ürítsék a komposztálóba. A tevékenységhez jelölje-
nek ki felelősöket.

Ezen a napon többnapos felkészülés eredményekép-
pen megszületik egy olyan közös „alkotás”, amelyre 
mindannyian büszkék lehetnek. Az alkotás folyamata, 
a saját élmény a tudatosság alakulásában meghatá-
rozó. A tanulóknak legyen lehetőségük az élményeiket 
egymással, és az iskola többi tanulójával is megosz-
tani tanóra keretében vagy valamilyen kötetlen for-
mában. Tarthatnak olyan nyilvános, tudásmegosztó 
fórumokat (például a könyvtárban vagy az online tér-
ben az iskola honlapján / közösségi oldalain), ahol 
megosztják ismereteiket, tapasztalataikat, ugyanak-
kor további, önkéntesen jelentkező, más osztályok-
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ban tanuló (kisebb, nagyobb) tanulókat vonhatnak be 
ebbe a tevékenységbe. Igazi mozgalommá nőheti ki 
magát, az iskolán belül és kívül is.  

KÖRNYEZETBARÁT VAGYOK!

Hétköznapi ökopraktikák gyakorlati kipróbálása

Ennek a foglalkozásnak a célja, hogy a tanulók 
ötleteljenek a felelősségteljes fogyasztás köny-
nyen megvalósítható, mindennapi praktikáiról, 
ötleteiket a gyakorlatban próbálják is ki, majd 
beszéljék meg közösen, mi miért jó, hasznos és 
fontos.
Olyan módszereket, technikákat, lehetőséget 
keressenek, amelyek a mindennapi élet része-
ként, környezetkímélő, alternatív lehetőségekre 
hívják fel a fi gyelmet a fogyasztási, utazási, fű-
tési, öltözködési, táplálkozási, szabadidős stb. 
szokásainkkal kapcsolatosan.

Néhány javaslat:

Kísérletben mutassák be, hogy milyen különb-
ség lehet a csapvíz és a palackozott víz között! 
(Ár-érték arányban biztosan, de sokszor minő-
ségben is a csapvíz a jobb.) Hasonlítsák össze 
az árakat is, és erről készíthetnek egy táblázatot, 
érveljenek a csapvíz mellett a többiek előtt! 

Hogyan lehetne a lakásunk fűtését / hűtését 
gazdaságosabbá tenni, akár nem túl nagy anya-
gi ráfordítással? Például hőszigetelő függönyt 
vagy árnyékolót felrakni, télen egy réteg ruhá-
val többet – nyáron eggyel kevesebbet felvenni, 
éjjel 3-4 fokkal kevesebbre fűteni, napközben 
megszokni a 2 fokkal hidegebbet. Milyen alter-
natív, zöld energiákat ismernek? Végezzenek 
kutatást az interneten. 

Ha van lehetőségük, látogassanak el egy helyi 
vagy vidéki ökogazdaságba, biokertészetbe, 
közösségi kertbe vagy gyógynövénykertbe, és 
gyűjtsenek ismereteket az ottani folyamatokról!
Tartsanak ötletbörzét arról, hogy hogyan lehet-
ne minél kevesebb csomagolóanyagot hasz-
nálni, milyen újabb újrahasznosított és/vagy 
környezetbarát, lebomló csomagolóanyagokat 
használnának?

A foglalkozások zárásaképpen tartsanak él-
ménybeszámolót, illetve osszák meg a többi-
ekkel, hogy milyen új ismeretekre tettek szert 
a környezetbarát megoldásokkal kapcsolatban. 
Volt-e olyan ötlet, amelyet szívesen beépítené-
nek a mindennapjaikba?

Szerepjáték egy környezetszennyező
ügy perében

A szerepjáték során egy környezetszennyezési 
ügyet tárjanak fel a szereplők, és mérlegeljék, 
hogy ki miben felelős, milyen helyes utat választ-
hattak volna. Egy bírósági tárgyalást modellez-
zenek. A szereplőket, viselkedésmintákat, takti-
kákat, helyzeteket és fordulatokat a drámajáték 
eszközeivel dolgozza föl a csoport. Minden jele-
net bemutatása után beszéljék meg a látottakat. 
A gyakorlat az érvelés készségét fejleszti.

Szerepjáték

Helyzet: Egy természetvédelmi területen nagy 
mennyiségű veszélyes hulladékot ástak el. A 
gyeptéglákkal álcázott területet kiránduló is-
kolások fedezték fel, így kitudódott a dolog. 
Jelenleg a szereplőket a bíróság épületében a 
tárgyaláson találjuk.

Szereplők: Bíró, ügyész, ügyvéd, esküdtek, 
vádlottak (gyárigazgató, sofőr, portás, rakodó, 
művezető, gépkezelő) és tanúk.

A helyzet ismertetése után kezdjük a szereplők 
kiválasztásával vagy kisorsolásával, rendeljünk 
az egyes szereplőkhöz karaktereket, motiváció-
kat és elérendő célokat, amelyeket szerepjáték 
során érveket és ellenérveket használva érvé-
nyesítsenek.

A játék zárásaként beszéljük meg a résztvevők-
kel, hogy milyen helyes utakon kerülhető el a 
környezet károsítása? Hogy érezték magukat a 
szerepükben?



A

B

38

Tudatosságra nevelés      |      Környezetvédelmi világnap

ÖKOLÁBNYOM 

Mekkora az ökológiai lábnyomunk?

A téma bevezetéséhez és körbejárásához több 
fogalom (energiatakarékosság, zöld energia, 
szelektív hulladékgyűjtés, fenntartható fejlődés, 
fogyasztói társadalom stb.) is kapcsolható a 
foglalkozásvezető választása szerint. Ha a tanu-
lócsoport ezeket a fogalmakat még nem ismeri, 
irányított beszélgetés keretében vezessük föl 
őket. Javasoljuk a www.csodaszarvasprogram.
hu Ötletek menüpontban található A Föld én va-
gyok - mélyökológia 
Elsőként tisztázzuk az ökolábnyom fogalmát, 
mit jelent pontosan, hogyan számítják ki. Az in-
terneten elérhetők online ökolábnyom-számító 
programok az „ökológiai lábnyom számítása” 
szavakra keresve, illetve javasoljuk a www.cso-
daszarvasprogram.hu-n fent lévő Ötletek közül 
az Ökolábnyom-számítás című foglalkozást.

Csökkentsük az ökolábnyomot!

Alkossunk kis csoportokat a résztvevőkből! A 
feladat előtt beszéljük meg az ökolábnyom fogal-
mát és összetevőit. Készítsünk ökolábnyom-kár-
tyákat! A kártyákon ökolábnyomot növelő és 
csökkentő tevékenységek vannak. Néhány pél-
da ezekre:

Ökolábnyomot csökkenti: természetes tisztító-
szer használata (a mindennapi háztartásban is 
jelen lévő, vegyszermentes anyagok), tudatos 
vásárlás (bevásárlólistával, illetve a termékek 
származásának fi gyelembevételével – ez utób-
bit irányított beszélgetés keretében vezessük 
fel), szelektív hulladékgyűjtés, a használatban 
nem lévő töltők ne legyenek áram alatt, vízzel 
való takarékoskodás (pl. mosogatásnál, fürdés-
nél), környezetbarát közlekedés, azaz biciklivel, 
vonattal, autóbusszal vagy gyalog.

Ökolábnyomot növeli: villanyáram pazarlása (pl. 
a számítógép folyamatosan megy, égnek a villa-
nyok ott és akkor is, ahol nem kell, a légkondicio-
náló feleslegesen hidegre hűt), eldobható szaty-
rok, palackok, túl sok papír használata, előre 
csomagolt élelmiszerek, maradék élelmiszerek 
eldobása, elhasznált sütőolaj kiöntése, mérgező 
növényvédő szerek használata stb.

Minden csoport kapja meg a kártyacsomagot. A 
feladatuk az, hogy szétválogassák a kártyákat 
aszerint, hogy csökkenti vagy növeli az ökoláb-
nyomot az adott kártya. 
Közösen beszéljük meg, hogy melyik kártya me-
lyik csoportba kerüljön. A csapatok gyűjtsenek 
további ökolábnyom-csökkentő tevékenységeket. 

Ökolábnyom-kártyák (példák)

• Tomi minden nap autóval jár, mert szerinte 
a tömegközlekedés zsúfolt.

• Zsuzsi lejjebb veszi a fűtést: 19 fokra, és 
pulcsit húz.

• Réka minden nap biciklivel megy iskolába, 
és elhatározta, hogy munkába is így fog 
majd járni. 

• András nem kért ingyenes komposztálót az 
önkormányzattól, mert nem tetszett neki a 
mérete. Inkább maga eszkábált egyet desz-
kahulladékból.

• Zsolt végre megvette az óriási terepjárót – 
egy igazgatónak mégiscsak impozáns autó 
dukál.

• Robi a saját 80 kilója mellett a kéttonnás 
autóját is mindenhová magával viszi, és 
azzal nyugtatja magát, hogy zöld a rend-
száma.

• Pista egy hónapja nem szereli meg a csöpö-
gő kerti csapot. 

• Bogi szívesen hordja az unokatestvérei ki-
nőtt ruháit, és ha ő is kinőtte, továbbadja 
Lilinek.

• Inkább kolumbiai banánt eszem, mert a 
szabolcsi alma nem olyan fi nom – mondja 
Levi.

• Apu nem túlórázik annyit, inkább belföldi 
nyaralásra megy a család. 

• Nem baj, hogy ilyen hideget csinál a légkon-
di, majd jobban felöltözöm – mondja Alex. 
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• Anyu mindig visz magával szövetszatyrot a 
boltba, amibe a pékárut teszi. 

• Nagyék úgy tervezik, hogy a Balaton helyett 
idén az Adriára mennek nyaralni.

• Nagymama nem vesz előre csomagolt zöld-
ségeket, inkább a piacon vesz csomagolás 
nélkül.

• Julcsi biciklin, gyermekülésben viszi a gye-
rekét oviba. Hétvégén is így mennek a kö-
zeli erdőszélre.

• Egy szál cigi nem sokat árt, főleg, ha jól-
esik – mondta Sanyi, és mélyet szippantott 
belőle.

• Tamás szelektíven gyűjti a hulladékot ott-
hon is.

Felhasznált irodalom
• Az előlapon szereplő idézet forrása: Németh László (1937): VII. Gergely https://mek.oszk.

hu/00900/00994/00994.htm (utolsó megtekintés: 2021. 01. 19.)
• Béres András, Csiffáry Nóra, Gadácsi Réka, Lackó Bendegúz, Márton Zsuzsanna (2017): A kom-

posztálás is érték. Herman Ottó Intézet Nonprofi t Kft., Budapest. http://www.hermanottointezet.
hu/sites/default/fi les/a_komposzt_is_ertek.pdf (utolsó megtekintés: 2021. 01. 19.)

• Éghajlatváltozás okai. [é. n.] https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/eghajlatvaltozas_okai/ 
(utolsó megtekintés: 2021. 03. 02.)

• Energiakaland [é. n.] Energiafelhasználás. https://energiakaland.hu/energiavilag/energiafelhaszna-
las/eredendo_energiaforrasok (utolsó megtekintés: 2021. 01. 19.)

• Humusz Szövetség. A hulladékhierarchia. 2018.10.11. https://humusz.hu/hirek/hulladekhierar-
chia/24865 (utolsó megtekintés: 2021. 01. 19.)

• Környezetvédelmi világnap - Június 5. 1972 óta a környezetvédelem nemzetközi világnapja. 
2020.06.05. https://www.eumet.hu/erdekessegek/kornyezetvedelmi-vilagnap-2020/ (utolsó meg-
tekintés: 2021. 01. 19.)

• Környezetvédelmi világnap. [é. n.] http://www.fcsm.hu/kornyezetvedelem/altalanos_informaciok/
kornyezetvedelmi_vilagnap/ (utolsó megtekintés: 2021. 01. 19.)

• Környezevédelmi világnap. 2020.06.05. https://ng.24.hu/fold/2020/06/05/kornyezetvedelmi-vi-
lagnap-2020/ (utolsó megtekintés: 2021. 01. 19.)

• NKP. Kémia 8. V. Kémia és környezetvédelem. 5.4. A hulladékok. https://www.nkp.hu/tankonyv/
kemia_8/lecke_05_004 (utolsó megtekintés: 2010. 03. 02)

• 2994 (XXVII.) United Nations Conference on the Human Environment. https://www.un.org/ga/sear-
ch/view_doc.asp?symbol=A/RES/2994%20%28XXVII%29 (utolsó megtekintés: 2021. 01. 19.)

• Veszélyben a sokféleség – környezetvédelmi világnap 2020. 2020.06.04. http://fna.hu/hir/kornye-
zetvilagnap2020 (utolsó megtekintés: 2021. 01. 19.)

Egyéb ajánlott oldal:

• Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata. http://kothalo.hu/  (utolsó megtekintés: 2021. 01. 19.)

• Irma gyújtósnak használja a nejlonzacskó-
kat is: ő úgysem érzi a szagát, mert a kály-
hának jó huzatja van.

A feldolgozás során a tanulók tudatosítsanak néhány 
olyan rossz szokást, amelyen a foglalkozások ered-
ményeképpen változtatni szeretnének. Van-e olyan 
szokásuk, amiről korábban nem gondolták, hogy az 
az ökolábnyomukat növeli? 

Osszák meg egymással, hogy az ökolábnyomuk csök-
kentésére születtek-e új és kreatív ötleteik?  Ha igen, 
melyek azok? A tevékenység milyen gondolatokat 
indított el bennük a környezetvédelemmel kapcso-
latosan?



„Biztos, hogy a világot fenyegető 

veszélyek ijesztő módon 

növekszenek, de ugyanakkor 

nő azoknak az embereknek a 

száma, akik számot vetnek e 

veszélyekkel.”

(Konrad Lorenz)

Autómentes 
nap

szeptember 22.
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Történeti leírás
Az 1990-es évektől kezdődően a nyugat európai nagy-
városokban elkezdték felhívni a fi gyelmet a túlzottan 
megnövekedett autóforgalom hátrányaira. Először 1997-
ben Franciaországban, La Rochelle városában rendez-
ték meg az autómentes napot. 2000-ben az Európai 
Unióból 13 tagország közös nyilatkozatban döntött a 
rendezvényről, amelyet 2001-ben (az akkor még csak 
tagjelölt) Magyarország is aláírt. 2002 óta szeptember 
16-22. között – az Európai Mobilitási Hét keretében ren-
dezik meg az autómentes napot. 2002-től a központi 
rendezvényt minden évben Budapesten, a járműforga-
lomtól lezárt Andrássy úton tartják meg. 2019-ben már 
közel 300 magyar település regisztrált az eseményre. 
Számos rendezvénnyel várják ilyenkor az embereket az 
autóforgalom elől lezárt közterületeken. 

A rendezvény célja, hogy egyrészt rávilágítson a mo-
torizáció és az elavult közlekedésszervezés  okozta 
súlyos környezeti és egészségügyi károkra, másrészt 
pedig az autóval közlekedőket ösztönözze az alterna-
tív közlekedési módokra: a kerékpározásra, a sétára, 
vagy a közösségi közlekedés használatára, ezzel is 
hozzájárulva ahhoz, hogy a nagyváros élhetőbb és 
fenntarthatóbb környezetté váljon. 

Az elektromos autózás, ami napjainkban 
egyre népszerűbb és támogatott, valójá-
ban már több mint egy évszázada létezik. 
Az elektromos autózás sokszor ugyanolyan 
környezetterhelő vagy még károsabb, mint 
a benzines vagy dízel, hiszen az elektromos 
energia jelentős részét szennyező erőmű-
vekben állítják elő, az akkumulátorok elő-
állítása is igen nagy környezetterheléssel 
jár, illetve az ilyen személyautók súlya az 
akkumulátorok miatt több száz kilogram-
mal nagyobb belsőégésű társaikénál, már-
pedig a súly szállításához többletenergiára 
van szükség.

Az autógyártásban viszonylag hamar, már 
a 20. század elején megjelent a tömegter-
melés, a futószalagos sorozatgyártás. Az 
1910-es évektől a Ford T-modelljét ezzel az 
eljárással 93 perc alatt le lehetett gyártani 
a korábbi 12 óra helyett, aminek köszönhe-
tően a típus ára jelentősen lecsökkent.

Az ablaktörlő egyik feltalálója Mary Ander-
son, aki 1903-ban alkotta meg a szerkeze-
tet. Korábban hagymával és répával tisztí-
tották az autók üvegfelületeit.
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Ötletek, módszerek a jeles 
nap megvalósításához

KÖZLEKEDÉS A VALÓSÁGBAN ÉS A KÉPZELETBEN

A jeles nap témáját vezessük be az alábbi, a tanulókat 
közvetlenül is érintő kérdésekkel. Tekintsünk vissza 
a múltba, előre a jövőbe és a gyerekek már meglévő 
tudásuk alapján fogalmazzanak meg ötleteket a kör-
nyezettudatosabb közlekedésre!

Így megyek az iskolába – régen, ma és a jövő-
ben: ha kisebb korosztállyal dolgozzuk fel a je-
les napot, rajzolják le, az emberek vajon mivel 
közlekedtek a múltban, a jelen korban, és azt is, 
ahogy a jövő közlekedési eszközeit elképzelik. 
Bátran mondjanak formabontó, szokatlan ötle-
teket!

Kedvenc közlekedési eszközöm – a tanulók ter-
vezzék meg és rajzolják le azt a közlekedési esz-
közt, amivel a legszívesebben jönnének iskolá-
ba. Ez lehet képzeletbeli és szokásosan használt 
jármű is. 

Akit a tanulók közül eddig autóval vittek az is-
kolába a szülei, tervezze meg – akár valamely 
útvonaltervező alkalmazás segítségével –, hogy 
milyen útvonalon tudna gyalog vagy biciklin is-
kolába menni, illetve milyen útvonalon tudnák a 
szülei biciklin vagy gyalog elkísérni. 

Ha van olyan pont, ahol az infrastruktúra hiá-
nya miatt nem lehet vagy nem tanácsos gyalog 
vagy biciklin menni, illetve le kellene szállnia a 
kerékpárról, írják össze, és az adott fejlesztés 
érdekében írjanak levelet az önkormányzatnak! 
A kérelmüket minél több érvvel támasszák alá.

Kérdezzék meg a tanulók a szüleiket, hogy ők, 
vagy a nagyszüleik hogyan jártak iskolába, és 
meséljék el! Mi lehet az oka, hogy manapság 
sok gyereket a szülei autóval visznek iskolába? 
Mi volt az oka, hogy ez még akár 30 éve is ritká-
nak számított? 

Milyen előnyei lehetnek annak, ha az ember 
gyalog vagy biciklivel jár-kel? (Egészségesebb, 
találkozhat ismerősökkel, nem okoz zajt és le-
vegőszennyezést; az olyan úton, ahol kevesebb 
autó jár, mások is szívesebben járnak gyalog 
vagy biciklivel, és könnyebben engedik el a gye-
rekeiket gyalog vagy biciklivel stb.) Az ő utcájuk-
ban játszhatnak a gyerekek a kerítésen kívül? 
Szívesen kiülnek az emberek a kapu elé beszél-
getni? Szoktak / lehet focizni a gyerekeknek az 
utcán? Vajon hogy volt ez tíz, húsz, harminc vagy 
negyven éve?

Milyen módon tehet azért egy közösség utca, 
település- vagy országos szinten, hogy a köz-
területeket ne kizárólag az autóforgalom és a 
parkoló autók foglalják el? Milyen (közlekedési) 
szabályokkal, illetve milyen építményekkel (ke-
rékpárutak és -sávok, átjárók stb.) lehet ösztö-
nözni, hogy több ember válassza az egészséges 
és környezetbarát közlekedési módokat?

Új városi közlekedési eszközként jelent meg az 
airwheel, a segway, az elektromos gördeszka és 
a fekvő kerékpár. Mutassunk képeket az eszkö-
zökről, és beszéljük meg, hogy mire jók, melyek 
az előnyeik, hátrányaik. 

Hát téged meg mi hajt? -  A tanulóknak mutas-
sunk képeket közlekedési eszközökről és álla-
pítsák meg, hogy mi hajtja őket (léggömb, kajak, 
kerékpár, libegő, autó, airwheel).

Beszélgessenek a környezetbarát eszközök 
előnyeiről. Mit gondolnak, ők és a családtagja-
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ik hogyan tudnának hozzájárulni ahhoz, hogy a 
közlekedésükkel minél kevésbé szennyezzék a 
környezetet? Nevezzék meg, mely esetekben 
nélkülözhető és mikor indokolt az autós közleke-
dés. Soroljanak fel minél több olyan esetet, ami-
kor az autóhasználat fölösleges és más módon 
kiváltható! 

Tudatosítsanak minél több olyan bevásárlási, 
rokonlátogatási, iskolába jutási, nyaralási stb. 
módozatot, amely autó nélkül is kivitelezhető: 
a közlekedési eszköz megváltoztatásától az út-
vonal vagy az úticél módosításán át az utazás 
telekommunikációs eszköz általi kiváltásáig min-
denre szabad és szükséges is gondolni!

Nézzenek utána, hogy átlagosan mekkora kör-
nyezetterheléssel, illetve energiafelhasználással 
jár 1 főre vetítve 1 km megtétele személyautóval 
/ gyalog / biciklivel / vonattal / autóbusszal!

Nézzenek utána, hogy mekkora környezetterhe-
léssel, illetve energiafelhasználással 1 km autó-
pálya / kerékpárút / kerékpársáv / vasútvonal / 
gyalogút létrehozása!

Nézzenek utána, hogy mekkora környezetterhe-
léssel, illetve energiafelhasználással jár egy ke-
rékpár / személyautó legyártása! 

Sokan azért nem vesznek kerékpárt, mert – 
úgymond – „sokba” kerül. „Ezért” helyette sze-
mélyautóval járnak. A tanulók nézzenek utána 
internetes használtcikkoldalakon, hogy egy 
tankolás / autóvizsgáztatás / autómosás árá-
ból lehet-e biciklit venni. Nézzenek utána, hogy 
egy autó árából hány és milyen kerékpárt lehet 
venni! Hasonlítsák össze (egy főre / megtett kilo-
méterre nézve) a két járműtípus javítási és fenn-
tartási költségeit! 

Nézzenek utána, hogy várhatóan hány évvel él to-
vább, aki autó helyett kerékpárral közlekedik / át-
lagosan hánnyal kevesebb napig beteg egy évben? 

A foglalkozás zárásaként fogalmazzák meg melyik 
ötlet tetszett a legjobban és miért? Kikkel fogják 
megosztani azokat az új információkat, amelyeket 
ezen a foglalkozáson megismertek? 

REJTVÉNYFEJTÉS ÉS -KÉSZÍTÉS 

A közlekedés a mindennapi életünk része. Vannak, 
akik gyalog, kerékpárral, tömegközlekedési eszközzel, 
mások – sajnos a szükségesnél jóval többen – autó-
val kelnek útra, de sokan vannak olyanok is, akiknek 
munkája a járművezetés, például mezőgazdasági 
vagy munkagép-vezetők, teherautósofőrök, buszve-
zetők vagy futárcégek alkalmazottai. Ez a foglalkozás 
a tanulóknak a különböző járművekkel és az azokhoz 
kapcsolódó tevékenységekhez kötődő ismereteit fej-
leszti rejtvények készítésével.

Az interneten található számos ingyenes rejtvény-
készítő alkalmazás, amelyek közül válasszuk ki azt, 
amelyiket a megítélésünk szerint az adott tanulócso-
port optimálisan tud használni.

Rejtvénycímek, -ötletek / -javaslatok az elrejtendő 
szavakra / kifejezésekre:

Közlekedési eszközök a múltban, a jelenben: 

Egyéni és tömegközlekedési eszközök: ló, gólya-
láb, szekér, lovaskocsi, szán, tutaj, vitorlás hajó, 
gőzhajó, gőzmozdony, villamos, autóbusz, troli-
busz, taxi, tengeralattjáró, repülőfajták.
A tanulók ötleteljenek, végezzenek előzetes ku-
tatást, hogy minél több és különlegesebb jármű 
nevét tudják elrejteni a megfejtendő rejtvénybe. 

A környezet, természeti örökségünk, szokásaink 
változása a közlekedés átalakulásával: 

Elrejtendő kulcsszavak, kifejezések: sebesség, 
kilométer, mérföld, leszállás, hajókar, sziréna, 
vasútvonal, szmog, KRESZ, kerékpárút, kerék-
pársáv, mozgás, baleset, üvegházhatás, globális 
felmelegedés, erdő és élő környezet pusztulása, 
egészség, rohanás.

Milyen érvek szólnak a városi autóhasználat ellen? 

Például: tisztább levegő, több mozgás, egészség 
javulása, nagyobb odafi gyelés a természeti és 
épített környezetünkre / örökségünkre, nagyobb 
közösségi élmény és türelem a közösségi közle-
kedés használatával. Ezek bármelyike lehet a 
rejtvény megoldása.
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Lehetséges tevékenység alternatívák

A tanulók fejtsék meg az előre elkészített rejtvé-
nyeket (például alsós korosztály).

Maguk készítsenek rejtvényeket. Csapatban dol-
gozzanak, majd oldják meg egymás feladványait.

A foglalkozás után egy feldolgozó körben a tanulók 
mondják el, hogy hogyan tudtak együttműködni? Vol-
tak-e nehézségeik? Milyen új dolgokat, fogalmakat, 
összefüggéseket tanultak a tudatosabb közlekedés-
sel kapcsolatosan?

BRINGATÚRA / KERÉKPÁROS ÜGYESSÉGI VERSENY

Ezen a napon a legjobb program egy autómentes 
kimozdulás. A tanulók korcsoporttól függetlenül 
megtapasztalhatják a kerékpározás jótékony ér-
zelmi, értelmi és fi zikai hatását, ugyanakkor jó 
közösségépítő program is. Útközben az útvonal-
tól függően új ismereteket szereznek a környe-
zetükkel, a közlekedéssel kapcsolatosan, saját 
élményük lesz a kerékpározás egészségre és 
környezetre gyakorolt hatásáról.  

A túra előtt a tanulók életkorának, ismereteinek 
fi gyelembevételével idézzék fel, illetve sajátítsák 
el azokat a KRESZ-szabályokat, amelyek fonto-
sak a biztonságos közlekedéshez. Az ismeretek 
ellenőrzésére használják az interneten fellelhető 
tesztek valamelyikét.  
Közösen, térkép, digitális / okoseszköz haszná-
latával tervezzék meg az útvonalat, majd készít-
sék fel a kerékpárokat technikailag és biztonsági 
szempontból a túrára, önállóan vagy csoporto-
san, a kisebbek felnőtt segítségével.

Elsősorban javasolt útvonal: biciklivel az iskolá-
tól együtt indulva / biciklivel az osztálytársakat 
sorban összeszedve járják végig (kör)túrában 
azokat az utcákat, ahol az osztálytársak laknak, 
így bizonyosodva meg róla, hogy ezeken az ut-
cákon, illetve, hogy otthonról az iskolába menet 
nemcsak autóval, hanem biciklivel is lehet közle-
kedni / menni.

Alternatív megoldásként, ha nincsen minden tanu-
lónak saját biciklije, illetve túl nagy a létszám, rossz 
az időjárás, szervezzünk ügyességi kerékpárver-
senyt az iskola udvarán vagy tornatermében. 

Javaslatokat találunk a www.csodaszarvasprog-
ram.hu oldalon, az Ötletek között Kerékpáros 
akadálypálya címszó alatt.  

Még aznap vagy legkésőbb másnap értékeljék ki a 
programot.

Mi tetszett nekik a legjobban ezen a napon? Mit 
gondolnak, milyen előnyei vannak a kerékpárral való 
közlekedésnek? Milyen feltételei vannak a kerékpá-
ros közlekedésnek? Milyen hatása van a kerékpáro-
zásnak az emberi szervezetre és a környezetünkre?  
Legyen lehetősége mindenkinek a nap vagy a foglal-
kozás végén megválaszolni a kérdéseket. 

Korcsoporttól és a tanulók habitusától függően lehet 
egy pedagógus által összeállított kérdőív és / vagy mese 
/ naplóírás, játék is a feldolgozás, visszajelzés része.

IDŐUTAZÁS A FILMVÁSZNON ÉS AZ IRODALOMBAN

Ennek a programnak a célja, hogy a jövő lehetséges 
utazásai inspirálják a tanulók fantáziáját, hogy nyi-
tottabbá váljanak az új, környezettudatos és jövőbe 
mutató technológiákra. Pályaválasztáskor befolyáso-
ló tényező is lehet a jövő környezetkímélő, innovatív 
közlekedési eszközei fejlesztésében való részvételi 
szándék, a műszaki pálya választása. 

Ismerkedjünk meg a jövő környezetbarát közlekedési 
módjaival! Nézzünk meg közösen a témával kapcso-
latos ismeretterjesztő vagy játékfi lmet. 

Javaslat: 

Matthew Bennett, Rob L Cohen (2007), A jövő autója 
/FutureCar/, dokumentumfi lm sorozat (4 rész), CBS 
News Productions 

Robert Zemeckis (1985, 1989, 1990) Vissza a jövőbe 
trilógia, játékfi lm, Universal Pictures, USA

A tanulók idézzék fel azokat az olvasmányaikat. Példá-
ul Jules Gabriel Verne (Verne Gyula) különleges utazá-
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sokkal kapcsolatos regényeit (Öt hét léghajón, Utazás 
a Föld középpontja felé,  Nemo kapitány - Húszezer 
mérföld a tenger alatt, Utazás a Holdba), de lehet 
más írótól származó mű is, akik utazással kapcsola-
tos, jövőbe kitekintő műveket írtak. 

Az írók fantáziája és víziói hogyan valósultak meg 
napjainkig? Melyek lehettek az elmúlt 150 év köz-
lekedési eszközei megszületésének mozgatórugói? 
Milyen fenntarthatósági szempontok fogják befolyá-
solni a jövő közlekedési eszközeinek megtervezését? 
A megtekintett fi lm(ek) alapján mit gondolnak, az el-
következő 30 évben hogyan fog változni a közlekedés, 
hogyan fognak változni az utazási szokásaink? 

Írjanak rövid fogalmazást / esszét „Utazásaim 30 év 
múlva” címmel. 

KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ HASZNÁLATI SZOKÁSOK 
ELEMZÉSE 

Vizsgáljuk meg a közvetlen környezetünk autóhaszná-
lati szokásait, nézzük meg, melyek a főbb tendenci-
ák a mindennapi közlekedésünkben! Alkossanak két 
csoportot, és válasszák ki az alábbi alternatívák közül 
azt, amelyiket feldolgozzák. A témák feldolgozásához 
végezzenek kutatást az interneten, illetve készítsenek 
egy online kérdőívet, amelynek segítségével minél 
szélesebb körben végezzenek felmérést a közleke-
dési szokásokról, eszközhasználatról, véleményekről. 
(A mérőeszköz: az iskola weboldalán közzétett és a 
különböző iskolai zárt csoportokban megosztott on-
line kérdőív. A célcsoportok: szülők, tanulók, tanárok.)

Mivel ez a kutató, elemző tevékenység több időt vesz 
igénybe, választhatunk: előbb kezdjük el és ezen a 
napon végezzük el a kiértékelést/feldolgozást, vagy 
ezen a napon kezdjük el a tevékenységet és egy kö-
vetkező időpontban értékeljük ki / dolgozzuk fel. 

Választható témák: 

Milyen infrastrukturális és attitűdbeli feltételek 
szükségesek ahhoz, hogy az emberek az autó 
helyett más eszközt válasszanak? Sokan miért 
választják inkább az autót? Aki tudatosan vá-
lasztja a gyaloglást, a kerékpározást vagy a tö-
megközlekedést, az miért teszi?

Hogyan kapcsolódik az autó és az alternatív köz-
lekedési eszközök használata az életmódhoz? 
Miért tekintenek sokan az autóra státuszszimbó-
lumként? Ez milyen túlzásokhoz, fenntarthatat-
lan gyakorlatokhoz vezet az autóhasználatban?

A kérdőív eredményeit tablókészítés, ppt, előadás 
formájában dolgozzák fel. 

Miután elkészültek, mutassák be az eredményeket 
a többieknek! Melyik csoport hogyan dolgozza fel? 

Feldolgozó kérdések: Hogyan tudtak együttműködni? 
Milyen nehézségeik voltak? Mit tanultak a tudatosabb 
közlekedéssel kapcsolatosan? Mi lett a kutatás ered-
ménye? Az eredmény hogyan befolyásolja az utazás-
sal kapcsolatos jelen és jövőbeni döntéseiket?

A MI AUTÓMENTES NAPUNK 

A tanulók tervezzék meg egy autómentes nap prog-
ramját! A tevékenység célja, hogy a téma ismeretében 
önállóan is képesek legyenek javaslatokat megfogal-
mazni az autómentes közlekedés kérdésében, és azo-
kat vizuális alkotásokkal támogatva mutassák is be. A 
tanulók a saját ötletek megfogalmazásával, közelebb 
érezhetik magukhoz a nemzetközi kezdeményezés 
jelentőségét a saját településükre vonatkoztatva.

Rajzolják meg a településük térképét, ahol alterna-
tív közlekedési eszközökhöz kapcsolódó útvonalak, 
pályák, parkolók, kölcsönzőhelyek találhatók. Ter-
vezzenek többféle programlehetőséget is erre a 
napra, gyerekeknek és felnőtteknek is. Készítsenek 
fi gyelemfelhívó plakátot, amellyel az autómentes 
napot népszerűsítik. Ha a csoport még nem ismeri 
a plakátok és az óriásplakátok képi és szövegtani 
jellemzőit, ismertessük velük (élénk színek, a fonto-
sabb információk nagyobb betűkkel szerepelnek stb.). 
Fogalmazzanak meg ötleteket arra vonatkozóan is, 
hogy mivel ösztönöznék az autósokat az alternatív 
közlekedési eszközök igénybevételére ezen a napon! 
Ezeket tüntessék fel a plakáton is.

A tevékenységeket végezhetik egyénileg vagy csoport-
ban. Az elkészült műveket állítsák ki lehetőség szerint 
közterületen, közintézményben vagy az iskolában. A 
program zárásaként beszéljék meg: 
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Mit adott ez a nap, számukra? Mit gondolnak a fele-
lős közlekedéssel kapcsolatban? Milyen jelentősége, 
hozadéka lehet a mindennapi közlekedésben – ál-
talában és az ő életükben – egy ilyen autómentes 
napnak? 

RÖVID VAGY EGÉSZNAPOS GYALOGTÚRA

A tevékenység célja, hogy a tanulók semmilyen közle-
kedési eszközt nem használva, gyalog jussanak el úti 
céljukhoz. Életkoruk, erőnlététük fi gyelembevételével 
előzetesen tervezzük meg közösen a gyalogtúra útvonalat. 

A túra úti célja lehet: 

Tanösvény bejárása, egy adott természeti látnivaló 
felkeresése, épített kulturális örökség vagy a környe-
zetvédelemmel, a közlekedéssel kapcsolatos helyszín 
/ építmény felkeresése. 

A gyalogtúra során a tanulók készítsenek fotókat vagy 
videókat az útvonal (a terep) nehézségeiről, pozitív 
úti élményeikről. A túra egyik programja lehet geo-
láda-keresés is. A legközelebbi tanórán készítsenek 
fotómontázst vagy videómontázst csoportokban vagy 
egyénileg, és egy közös online tárhelyre töltsék fel. A 
tanórákon - a kreatív munkán túl -, lehetőségük lesz a 
későbbiekben is felhasználni a vizuális rendszerezőt, 
az elméleti ismeretek alátámasztására.  

Visszatérve a kiindulási helyszínre egy „Hogy vagy...?” 
körben refl ektáljanak a napi élményeikre. Fontos, 
hogy emeljék ki azokat a pozitív élményeiket, gon-
dolataikat, amelyek a gyaloglással kapcsolatosak 
és erősítik a tudatosságukat, elköteleződésüket az 
autómentes közlekedés mellett.

További ötletadó tartalmak
www.csodaszarvasprogram.hu Nomád kaland vagy Köz-
lekedés, KRESZ, Sport és egészségre nevelés témamo-
dulok hetitervei 

Felhasznált irodalom
• Az előlapon szereplő idézet forrása: Konrad Lorenz, interjú a Valóság c. folyóiratban, 1980 / 03.
• https://www.citatum.hu/idezet/122574 (utolsó megtekintés: 2021. 04. 08.)
• A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ-szabályok. 
• https://kresz-suli.hu/kresz-meg-az/kerekparos-kresz (utolsó megtekintés: 2021. 01. 29.)
• Autómentes világnap. [é. n.] https://sulihalo.hu/ajanlo/aktualis-friss-hir-ujdonsag/5492-automen-

tes-vilagnap/ (utolsó megtekintés: 2020. 12. 01.)
• Európai mobilitási hét és autómentes nap – ingyenes bringaszállítással! 2019.09.16. https://mini-

matine.hu/europai-mobilitasi-het-es-automentes-nap-ingyenes-bringaszallitassal/ (utolsó megte-
kintés: 2021. 02. 09.) 

• Kerékpáros klub kisokos – KRESZ. https://kerekparosklub.hu/kisokos/kerekparos-kresz (utolsó 
megtekintés: 2021. 01. 29.)

• Köhler, Dagmar – Németh Balázs – Thomas, Mourey (2019): Európai mobilitási hét 2019. szeptem-
ber 16-22. Kézikönyv tematikus útmutatóval ismertetővel helyi szervezők számára. https://emh.
kormany.hu/download/4/10/72000/2019_EMW_Manual_HU_web.pdf (utolsó megtekintés: 2021. 
02. 02.)

• Programok – Autómentes nap. [é. n.] http://biciklopedia.hu/automentes-nap (utolsó megtekintés: 
2020. 12. 01.)



„Sokkal fontosabb azt tudni, 

milyen embert érint a betegség, 

mint azt, hogy milyen betegség 

érinti az embert.”

Hippokratész

Diabétesz 
világnap

november 14.
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Történeti leírás
A cukorbetegek világnapja minden év november 14-e. 
A dátum megválasztása az inzulin egyik felfedezőjé-
nek, a Nobel-díjas kanadai orvosnak, Sir Frederick 
Grant Bantingnek a tiszteletére történt, aki ezen a 
napon született 1891-ben. A világnapot – amelyet 
2007-től az ENSZ felügyel – 1991 óta tartják az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) szervezésében.

Banting 1922-ben Charles Besttel közösen fedezte 
fel az inzulint, ami mérföldkőnek számított a cukor-
betegség megismerésében és kezelésében. 

A diabétesz 1-es és 2-es típusa két, egymástól mar-
kánsan eltérő anyagcserezavart jelent. Amíg az egyes 
típusú diabétesz autoimmun betegség, amely a tudo-
mány jelenlegi állása szerint nem gyógyítható, addig a 
2-es típusnál egészséges életmóddal, megelőzéssel 
lehetőség van az állapot javítására vagy akár a tel-
jes tünetmentességre is. A jeles nap kiemelt céljai 
közé tartozik a diabétesszel élők állapotának jobb 
megismerése és ezzel együtt az életkörülményeik 
árnyaltabb megértése, a 2-es típusú diabétesz meg-
előzésének lehetőségei, az egészségtudatos gondol-
kodás fejlesztése, illetve érzékenyítés az elfogadás 
és a közösségi segítségnyújtás témákban.

Mindenki saját maga felelős az egészségéért. Helyes 
étrenddel, rendszeres mozgással és szűrővizsgála-
tokkal kézben tarthatjuk saját egészségünket. Ha 
viszont megismertük a betegséget, elkerülhetjük a 
veszélyeket, felkészülhetünk a várható helyzetekre, 
mások tapasztalataira is építhetünk. 

A cukorbetegség olyan anyagcsere-rendellenesség, 
amikor a vérben nagy mennyiségben cukor halmo-
zódik fel úgy, hogy már a vizeletben is megjelenik. 

Az 1-es típusú (veleszületett) cukorbetegség – orvosi 
néven diabetes mellitus – általában gyermekkorban 
vagy serdülőkorban kezdődik, de bármely életkorban 
ki tud alakulni. A betegség pontos okát nem tudjuk, 
de kialakulásában jelentős szerepet tulajdonítanak 
az örökletes, genetikai tényezőknek és a környezet 
hatásainak egyaránt. Utóbbi alatt néhány, viszony-
lag gyakran előforduló vírusnak a betegséget kiváltó 

hatását kell érteni. Az 1-es típusú cukorbetegség az 
autoimmun betegségek közé tartozik, amelyek akkor 
alakulnak ki, ha a szervezet immunrendszere maga a 
szervezet egy része ellen fordul. Jelen esetben az im-
munrendszer a hasnyálmirigyben termelődő, a vérben 
lévő cukor sejtekbe történő bejutását segítő hormont, 
az ún. inzulint termelő béta-sejteket támadja meg 
és pusztítja el. Következménye, hogy az 1-es típusú 
cukorbetegeknek naponta többször is kell inzulint 
juttatniuk a szervezetükbe. 

A 2-es típusú (szerzett) cukorbetegség a leggyakoribb 
diabétesz-típus, az esetek kb. 90 %-nál erről a típusról 
beszélünk. Fő tünete, hogy magasabb a vérben a cukor 
(glukóz) szintje, mint normál esetben, egy egészséges 
embernél. A cukorbetegséget inzulinrezisztencia elő-
zi meg, ami azt jelenti, hogy a sejtek nem tudják kellő 
hatékonysággal felhasználni az inzulint, vagyis ugyan-
akkora mennyiségű inzulin kisebb hatást fog eredmé-
nyezni. A betegség hátterében itt is szerepet játszik a 
genetikai hajlam, ugyanakkor a túlsúly, a környezeti és 
életmódbeli tényezők – helytelen táplálkozási szokások, 
mozgásszegény életmód, hozzáadott cukrot tartalmazó 
élelmiszerek túlzott fogyasztása és nem utolsó sorban a 
stressz – jelentősen növelik a betegség kialakulásának 
kockázatát. Nem véletlen, hogy a fejlett országok nép-
betegségének tekintik az inzulinrezisztenciát és a cukor-
betegséget, ám az is különösen megrendítő, hogy ezek 
80%-a megelőzhető lenne egészséges táplálkozással és 
megfelelő testmozgással. (Magyar Diabetes Társaság: 
1-es típusú cukorbetegség; 2-es típusú cukorbetegség; 
Webbeteg:, 2014,  Ma van a Cukorbetegek Világnapja!) 

A 2-es típusú cukorbetegség első tünetei 
között szerepelhet kimerültség, látászava-
rok, kóros szomjúság, testsúlycsökkenés, 
gyakori vizeletürítés, visszatérő gombás fer-
tőzések. Később előfordulhat bőrviszketés, 
gyors szívverés, sápadtság, hideg verejtéke-
zés, remegés, idegesség, hányás, farkasét-
vágy, összecsukló térd, koncentrációzavar. 
Előrehaladott állapotú cukorbetegségnél 
már felléphet szédülés, beszéd-, látás- és ko-
ordinációzavar, hallucináció, bénulás, pánik-
roham, epilepszia.  Nagyon súlyos esetben 
akár kómás állapotba is kerülhet a beteg. 
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A világ népességének, vagyis 7,85 milliárd 
embernek mintegy 4%-a szenved cukorbe-
tegségben: ez 366 millió cukorbeteg embert 
jelent. (Adatok forrása: Magyar Diabetes 
Társaság honlapja; Worldometer)

Az 1-es típusú cukorbetegségnél az elő-
fordulás arányát tekintve nincs különbség 
férfi ak és nők között, azonban a fehérbő-
rűek között gyakoribb a betegség, mint a 
színesbőrűeknél. 

Nőknél a várandósság kapcsán olyan hor-
monális változások következnek be, melyek 
önmagukban is rontják a cukoranyagcse-
rét, így az arra hajlammal rendelkezőknél 
gyermekvárás közben könnyen kialakulhat 
cukorbetegség: ezt hívják terhességi cukor-
betegségnek. 

A leggyakoribb, cukorbetegséghez társuló 
pszichés zavarok a depresszió és a szoron-
gás különböző formái. Az 1-es és 2-es típu-
sú cukorbetegek körülbelül 30%-a szenved 
depresszióban. (Házipatika, 2016, A cukor-
betegség eddig nem ismert hatása; Budai 
Endokrinközpont, 2016, Cukorbetegség.) 

Jónéhány tévhit is él a köztudatban a cukor-
betegséggel kapcsolatban. Többek között 
az, hogy a gyerekek kinőhetik a cukorbeteg-
séget, hogy a cukorbetegség fertőző, hogy 
a cukorbetegek érzik, ha vércukorszintjük 
magas vagy alacsony, valamint az, hogy ha a 
családban senki nem volt cukorbeteg, akkor 
mi sem leszünk azok. 

Ötletek, módszerek a jeles 
nap megvalósításához

KÖZÖS FILMNÉZÉS ÉS FELDOLGOZÁS

Javasolt fi lmek

A téma ismereteinek bővítése céljából a tanulók néz-
zenek meg közösen ehhez kapcsolódó ismeretterjesz-
tő fi lmeket / előadásokat: A fi lmnézés által könnyebb, 
befogadhatóbb formában dolgozhatjuk fel a diabétesz 
témáját és bővíthetjük a tanulók ismereteit.

Cameron Bennett (2015): Nigel Latta: Is Sugar The 
New Fat? (Cukor, az édes gyilkos), ausztrál – új-zélan-
di dokumentumfi lm, 

A teljesség felé (2013), riportfi lm a cukorbetegségről 
Dr. Csécsei Gyöngyi diabetológussal.

A fi lmek, előadások feldolgozása kis csoportokban, a 
csoportalakítás után az alábbi témakörökre osztva 
történjen:

1. Táplálkozás - Mi kerül az asztalra? 
2. Egészség és betegség
3. Mozgás.

A tanulók készítsenek fi gyelemfelkeltő plakátot, fel-
hívást vércukormérésre, digitális torpedót, kereszt-
rejtvényt, hiányos szavak kiegészítésén alapuló te-
matikus játékot. Lehetőség szerint minden csoport 
más műfajt válasszon a téma ismertetésére, így több 
oldalról tudják megközelíteni a kérdéskört.
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A tanulók minden korosztályban értékeljék is a te-
vékenységet:

Mi volt a legmeghökkentőbb dolog, ami a dokumen-
tumfi lmből kiderült?

Vannak-e olyan mindennapi szokásaik, amelyeken 
változtatni fognak a fi lm hatására?

RENDHAGYÓ EGÉSZSÉGNAP I. 

A világnap programját érdemes a témában többlet-
tudással rendelkező szakember meghívásával kiegé-
szíteni. A szakértelmük hozzáadott érték a tanulók 
ismereteinek bővítésében, a szemléletformálásban, 
valamint a tévhitek eloszlatásában és az érintettek 
esetleges iskolai stigmatizációjának kiküszöbölésé-
ben. A program felkészülést és előkészületeket igé-
nyel. Fontos, hogy vegyük fel a kapcsolatot egy, a kö-
zelben lévő, cukorbetegekkel foglalkozó egyesülettel 
/ klubbal vagy a körzeti egészségügyi intézménnyel. 
A foglalkozásra hívjunk meg érintett személyeket, az 
egyesület / klub közreműködésével, vagy erre vállal-
kozó és érintett szülőket, pedagógusokat.

Az előkészületekben leírt kapcsolatfelvétel és együttmű-
ködés eredményeképpen a tevékenységet végezhetjük 
külső helyszínen (egyesület vagy klub, egészségügyi in-
tézmény), de helyszínül szolgálhat az iskola is. Szakem-
ber(ek) vagy a pedagógus(ok) vezesse (vezessék) fel a 
témát, és ő végezze a moderálást is. A középpontban a 
táplálkozás és a mozgás fontossága legyen!

Tevékenységek 

1. Mérjünk vércukorszintet a tanulók körében 
(ne éhgyomorra)!

2. Lehetőség szerint hívjunk meg annyi érin-
tett cukorbeteget az együttműködő egye-
sülettel (vagy erre vállalkozó, érintett szülő-
ket), ahány tanuló részt vesz a programban! 
A meghívott cukorbetegek közül néhányan 
nyilvánosan mondják el a saját történetü-
ket. Az érintett tanulók közül néhány vállal-
kozó szellemű szintén elmondhatja a töb-
biek előtt érintettségét (például családtag, 
barát, ismerős betegsége).

3. Minden tanuló beszélgessen egy meghívott 
cukorbeteggel! A cél, hogy saját, hiteles tör-

téneteken keresztül, biztonságos, intimebb 
légkörben, személyre szabottan (nem nyil-
vánosan) beszélgessenek a betegség(ük) 
kialakulásáról, rizikótényezőkről, az élet-
minőség(ük) változásáról. A meghívottak 
mondják el, hogy mit csináltak volna más-
képpen. A tanulóknak legyen lehetőségük 
kérdéseket feltenni a meghívottaknak.

4. Azonosítsuk a rosszulléttel járó leggyako-
ribb fi zikai tüneteket, és hogy mi a teendő, 
ha valakinek alacsony / magas a vércukor-
szintje. Irányított beszélgetés keretében 
térjünk ki arra is, hogy a diabéteszt gyakran 
kísérheti szorongás, depresszió, ez vajon 
miből eredhet, illetve hogyan segíthetünk 
az érintetteknek. További fontos téma az 
1-es típusú diabétesz esetén gyakorta el-
hangzó tévhitek hangsúlyosabb tisztázása.

5. Beszéljük meg, hogy a vércukorszintmérés 
előtt ki mit evett, ugyanis a mérés eredmé-
nyében az tükröződni fog! Mindenki gon-
dolja végig a saját életmódját! Mennyit és 
mikor mozog? Mit, mennyit és mikor eszik? 
Van-e jelen, és ha igen, milyen jellegű a 
stressz az életében? Hogyan tovább annak, 
akiknek magas lett az értéke? 

Az egészségnap zárásaként a cukormérés eredmé-
nyeit egy közös (osztályszintű) grafi konon jelenítsék 
meg, majd értékeljék azt! A cukorbetegséggel kap-
csolatos új ismeretek változtattak-e azon, hogy a ta-
nulók hogyan viszonyulnak az ebben a betegségben 
szenvedő társaikhoz? Mit szándékoznak tenni azért, 
hogy egészségesebbek legyenek? Dolgozzanak ki 
napi tervet az egészségesebb életmódhoz!

RENDHAGYÓ EGÉSZSÉGNAP II.

Előkészületek keretében vegyük fel a kapcsolatot a 
témához kapcsolódó szakemberekkel, majd lehető-
ség szerint hívjunk meg olyanokat, akik az egészséges 
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táplálkozás és testmozgás területén dolgoznak. Ha 
ez nem lehetséges, az iskola tanárai helyettesítsék 
őket. Ha megoldható, az iskola konyháján vagy az 
ebédlőben, majd a tornateremben végezzük a tevé-
kenységeket. Fontos kellékek: például ételreceptek, 
kalóriatáblázat, testedző- és tornaeszközök.

1. A három meghívott szakember – a dieteti-
kus, a szakács és a személyi edző – tart-
sa a téma felvezetését (általuk választott 
módszerrel). Ha ez nem megoldható, szak-
tanárok segítségét vegyük igénybe. A kö-
zéppontban az elhízás lehetséges okai, kö-
vetkezményei, a táplálkozás és a mozgás 
fontossága legyen. 

2. Az egészséges táplálkozást szemléltetve 
(a szénhidrátok fajtáit és a táplálkozásban 
betöltött szerepét kiemelve) a szakács vagy 
szaktanár vezetésével kis csoportokban 
főzzenek, készítsenek könnyen elkészíthe-
tő, egészséges ételeket!  Ennek előkészü-
lete során a receptek alapján válasszák ki 
az alapanyagokat, eszközöket! Az idősebb 
tanulók a kalóriatáblázat alapján számolják 
ki és tervezzék meg az elkészítendő ételek 
energiaértékét is! A foglalkozás helyszíne az 
iskola konyhája vagy az ebédlő legyen (ahol 
megengedett). 

3. Az előkészületek után ismertessük a mun-
kavédelmi szabályokat, majd a tanulók – 
életkoruktól függően különböző nehézségű 
konyhatechnológiát alkalmazva – készítse-
nek zöldség-, gyümölcs- és fehérje- (hús-, 
tej-, tojás-) alapú, egyszerű ételeket, ame-
lyeket a foglalkozás végén elfogyasztanak! 

4. A személyi edző vagy a tornatanár tegyen 
javaslatot különböző mozgásfajtákra! A gya-
korlatok bemutatása után együtt, közösen 
végezzék azokat! Készíthetnek személyes 
edzéstervet is (segítséggel vagy önállóan), 
ami alapján otthon edzhetnek majd a to-
vábbiakban.

Minden korosztályban értékeljék a tanulók a napot, 
a tevékenységet! Változtatnak-e az étkezési szoká-
saikon? Milyen ételek elkészítését javasolják otthon, 
illetve ők maguk elkészítik-e még azokat az ételeket, 
amelyeket a foglalkozáson elkészítettek? Felismer-
ték-e a saját életükben azokat a szokásokat a táplál-

kozás és a mozgás tekintetében, amelyek hatással 
lehetnek az egészségük alakulására? Van-e szándé-
kukban változtatni étkezési és mozgásbéli szokása-
ikon? Dolgozzanak ki napi tervet az egészségesebb 
életmódhoz!

A MÉDIA ÉS A REKLÁM HATÁSA A TÁPLÁLKOZÁSI 
SZOKÁSAINKRA

A reklámok sokszor torz irányba mozdíthatják a táp-
lálkozási szokásainkat, befolyásolhatják az ízlésünket. 
Vizsgáljuk meg közösen, ennek milyen eszközeit tud-
juk azonosítani a reklámokban? 

Kis csoportokban a tanulók egy-egy élelmiszer-
csoporton belül gyűjtsenek olyan élelmiszere-
ket, amelyek igen közkedveltek, a reklámokban 
is sokszor megjelennek, de köztudottan nem 
egészségesek. 
Miért nem egészségesek?  Miért szeretjük még-
is ezeket? 
A tanulók „váltsák ki” ezeket egészséges ételek-
kel. Ha nem ismernek egészséges alternatívát, 
ötleteljenek / találjanak ki új recepteket, ame-
lyeket otthon kipróbálhatnak! 

Készítsenek „negatív” reklámfi lmet az egész-
ségtelen élelmiszerekről – például chips, kóla, 
cukrok – a reklámfi lmek stílusában, de az ételek 
káros hatásain legyen a hangsúly. Ha van meg-
felelő okoseszköz, kis csoportokban végezhetik 
a részfeladatokat, majd hangolják össze felada-
taikat egymással és az okoseszközzel, amikor 
elkészültek. Bármilyen ingyenesen elérhető vi-
deófi lm-készítő / -vágó programot felhasználva 
a felvett spotokat vágják, szerkesszék és narrál-
ják, választhatnak hozzá zenei aláfestést is. Az 
így elkészült 30–60 mp-es reklámfi lmet tekint-
sék meg együtt, és a csoport közös megállapo-
dásával tegyék közzé az iskola honlapján vagy 
közösségi oldalán.

A tanulók értékeljék a foglalkozást. Először mindenki 
egy jelképes, nagy, közös zsákba, majd a saját kicsi 
hátizsákjába rakja bele azokat az érzéseit, új isme-
reteit, amelyeket az egészséges táplálkozással és a 
diabétesszel kapcsolatban szerezett.
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„Az elég több a soknál.” 

(Füle Lajos: Elég titka)

A nemzetközi 
Ne vásárolj
semmit! nap

november utolsó péntekje
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Történeti leírás
A kezdeményezés Ted Dave kanadai reklámszakem-
ber és művész nevéhez fűződik. A reklámok folyama-
tos fogyasztásra való ösztönzése ellen akart tiltakoz-
ni a „Ne vásárolj semmit!” nap létrehozásával 1992 
szeptemberében. Nagy népszerűségnek örvendett 
a kezdeményezés, hamar elterjedt a világon, 1997-
ben nemzetközi szintre emelték. Azóta november 
utolsó péntekje a napja, mintegy a karácsonyi ün-
nep jelentését elfedő karácsonyi nagybevásárlások 
ellenpontjaként. Magyarországon 2004 óta tartják, 
ebben az évben hirdette meg először a Tudatos Vá-
sárlók Egyesülete. 

A pénteki nap részben szimbolikus, hiszen a Black 
Friday azaz a „fekete péntek”-hez kapcsolódik, annak 
egyfajta ellenkampányaként is felfogható. A Black 
Friday Észak-Amerikából indult el, ott a karácsonyi 
bevásárlás kezdőnapjaként tartják számon, amikor 
is rengeteg üzlet várja számtalan árleszállítással 
a vevőket. A vásárlási láz pedig már nem egyszer 
tragédiába torkollt, az árleszállítást megrohamozó 
tömegben egymást taposták el az emberek. Mivel A 
nemzetközi Ne vásárolj semmit! nap november utol-
só péntekje, így már az advent kapujában van, az 
elcsendesedés, a karácsonyra történő várakozás és 
lelki felkészülés kezdetét is jelentheti – szemben a 
bevásárlási őrülettel.  

Nem csak egyszerűen az az üzenete, hogy az év egy 
napján ne költsünk pénzt. Ennél talán fontosabb, 
hogy gondoljuk át fogyasztási, vásárlási szokásain-
kat.  Mennyire vagyunk tudatos vásárlók, akik tud-
juk, hogy ténylegesen mire van szükségünk, és amire 
szükségünk van, ott fi gyelünk-e több szempontra is az 
ár mellett (miből készült, milyen körülmények között, 
milyen messziről jön)? Vásárlásaink ésszerűsítésével 
jelentős mértékben hozzájárulunk környezetünk vé-
delméhez, ökológiai lábnyomunk csökkentéséhez is. 
Legalább ezen az egy napon vásárlás helyett töltsünk 
minőségi időt családunkkal, barátainkkal, fedezzük 
fel együtt környezetünk értékeit.

Érdemes feltenni magunknak a kérdést, hogy a fo-
gyasztás / vásárlás és a boldogság közé tehetünk-e 
egyenlőségjelet. Tényleg boldogabbak leszünk attól, 

ha egyre több pénzt költünk, és folyamatosan ve-
szünk olyan termékeket is, amelyekre nincs is igazán 
szükségünk? 

Magyarországon becslések szerint évente 
1,8 millió tonna élelmiszer válik hulladékká, 
világszinten a pazarlás pedig 1,3 milliárd 
tonna évente, ami a megtermelt élelmiszer 
harmadát jelenti. A hazai érték egy főre 
vetítve 68 kg/év. Szakemberek szerint ez 
utóbbi mennyiségnek közel a fele élelmi-
szerpazarlásunk eredménye, amit tudatos 
fogyasztói magatartással akár teljes mér-
tékben elkerülhetnénk. (NÉBIH, 2017, EU-
FAO összefogás az élelmiszer-hulladék és 
az antimikrobiális rezisztencia ellen)

Sok hirdetés a gyerekeket veszi célba. Van-
nak olyan országok, ahol a gyerekeknek 
szóló hirdetések tiltottak vagy erősen kor-
látozottak. 

A szenvedélybetegségek közé sorolhatjuk a 
vásárlásfüggést vagy kényszeres vásárlást 
is. Egyes becslések szerint hazánkban a la-
kosság kb. 1%-a vásárlásfüggő. (Napidoktor, 
2012,  Vajon Te is vásárlásfüggő vagy?)

Ötletek, módszerek a jeles 
nap megvalósításához

MITŐL LESZEK TUDATOS VÁSÁRLÓ? MI BEFOLYÁ-
SOL A DÖNTÉSEMBEN? 

Felvezető kérdések a témához: Milyen használt-
cikkeket árusító oldalakat ismertek? Soroljátok 
fel, illetve gyűjtsetek minél több ilyen felületet! 
Vásároltatok már ezeken keresztül? Mi mindent 
lehet ott vásárolni? Ma már szinte bármit vehe-
tünk ezekről az oldalakról.

Karácsony előtti közösségi programjavaslat: 
Megunt játékokból, könyvekből, használati 

A

B
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tárgyakból rendezzenek karácsony előtti zsibvá-
sárt az iskolában. Így is be lehet szerezni a ka-
rácsonyi ajándékot a testvéreknek, családtagok-
nak, barátoknak: nem új és legtöbbször távolról 
szállított termékek vásárlásával, ráadásul sok 
mindent egy helyen lehet beszerezni (a szállítás 
is igen környezetszennyező).  A vásáron befolyt 
összeg egy részét jótékony célra is fordíthatják. 

Szerezzünk be minden csoportnak azonos típusú, 
de különféle márkájú termékeket (például ugyano-
lyan ízű, de más gyártótól származó üdítők, tejcso-
kik). A rangsorolandó termékekből lehetőség sze-
rint legalább négyféle legyen. Fontos, hogy olyanok 
legyenek, amelyek hirdetésével valahol (leginkább 
a médiában) sűrűn találkozunk. 
A tanulók alkossanak hat csoportot (a pedagó-
gus által kiválasztott csoportalkotási módszer-
rel). A csoportok egymástól távol dolgozzanak. 
Az 1. csoportnak mutassunk be a termékek rek-
lámfi lmjeit, offl ine hirdetéseit, illetve vélemény-
vezér ajánlásait.
A 2. csoportnak mutassuk meg a termékek cso-
magolásait.
A 3. csoport tanulmányozza az egyes márkák alap-
anyagait, a termék összetételét a leírás alapján.
A 4. csoport elemezze az árakat.
Az 5. csoport csak a termék küllemét és csoma-
golás nélküli megjelenését tanulmányozza. 
A 6. csoport tájékozódjon a gyártási technoló-
giákról, az előállítás során létrejövő „ökológiai 
lábnyom” nagyságáról (például: a gyártás során 
felhasznált energia mennyisége, a csomagolás-
hoz használt anyag előállítása hogyan történik, le-
bomlik-e, újra hasznosítható-e, az alapanyagokat 
honnan szerzik be, hogyan / mivel szállítják, kik 
dolgoznak és milyen munkakörülmények között, 
az alapanyagok előállítása hogyan történik).

Miután a megadott szempontok szerint elemez-
ték az adott terméket, rangsorolják és döntsék el, 
hogy melyik a legjobb és melyik a legkevésbé; me-
lyiket vennék meg leginkább, melyiket legkevésbé. 
Következzen a vak kóstolás! A tanulók bekötött 
szemmel kóstolják meg, majd rangsorolják a ter-
mékeket. 
Hasonlítsák össze a kóstolás előtti és utáni sorren-
det! Különböznek-e egymástól? Ha igen, miben? 
Készíthetnek diagramot vagy rajzos ábrát. 

A klasszikus fogyasztóvédelem szerint tudatos 
vásárló az, aki nem hagyja, hogy átverjék, aki 
tisztában van fogyasztói jogaival, és él is velük. 
Fontos, hogy erkölcsileg és környezetvédelmi 
szempontból is tudatosak legyünk, ami azt je-
lenti, hogy saját magunkon túl másokra is tekin-
tettel vagyunk. 
A tanulók ismerjék meg a Fogyasztóvédelmi Por-
tálon található fogyasztóvédelmi ABC segítségé-
vel néhány hasznos fogalom jelentését, például: 
szavatossági idő, visszatérítés, blokk, számla, 
akciós ár, ajándék termék, NAV, NÉBIH, MMB. 
Milyen információkat kell feltüntetni az árun, mit 
nézzünk meg, mielőtt bármit megvásárlunk? 

Az újonnan szerzett ismereteket mélyíthetik szitu-
ációs, dramatikus játékokkal, párhuzamosan, több 
csoportban is. Ezekben a játékokban alkalmazni is 
tudják azokat a fogalmakat, új ismereteket, amelyek-
kel a foglalkozás keretében közösen megismerkedtek. 

Fontos, hogy az új fogalmakat, amelyek minden 
korosztálynak, tanulócsoportnak más és más lehet, 
ezekbe a játékokba mindenképpen építsék be. Szituá-
ciós játékok lehetnek olyan valós vásárlási helyzetek, 
amelyeket már átéltek ők, szüleik, ismerősök (boltban, 
online vásárláskor, piacon), illetve elképzelt tipikus, 
vagy nem tipikus eseteket is jelenítsenek meg! Sze-
replők például: a vásárló, eladó- különböző áruknál 
és helyeken, tanácsadó, futár, ügyintéző, hivatalnok.

A tanulók kis csoportokban dolgozzák fel, majd egy 
megbeszélő körben hasonlítsák össze tapasztalata-
ikat. Minden csoportot képviseljen egy közülük és 
tolmácsolja a többiek véleményét a tudatos vásárlás-
sal kapcsolatosan. Feldolgozó kérdések: Továbbra is 
azok a szempontok alapján döntenek a vásárláskor, 
mint eddig? Miben változott a szemléletük? Milyen új 
ismereteket szereztek, a tudatos vásárlással kapcso-
latosan? Miért fontos a tudatos vásárlás?

MIRE KÖLTÖD A PÉNZED? MEGMONDOM, KI VAGY!

A kérdés mindenkinek ismerős, már kisgyermek-
kortól: Mire költenéd, ha lenne ezer, ötezer, tízezer, 
százezer, egymillió forintod, ha megnyernéd a lottót? 
Sok esetben olyan termékekre esik a választásunk, 
amelyeknek imázsa összefonódik személyes iden-
titásunkkal. Éppen ezért fogyasztási, vásárlási szo-

C
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kásaink kontrollálásával, tudatos vásárlással sokat 
tehetünk személyiségünk pozitív fejlődése érdekében, 
ugyanakkor a pénzügyi tudatosságunk is fejlődik.

Ezt a foglalkozást olyan közösségben lehet megvaló-
sítani, ahol a közösség tagjai jól ismerik egymást, de 
mindenképpen bizalmi légkör van, vagy el kell érni, 
hogy az legyen. A bizalmi légkör kialakítására és fo-
kozására bemelegítő játékok javasoltak.

Bemelegítő játékok a www.csodaszarvasprogram.hu 
oldalon az Ötletek és Játékok menüpont alatt talál-
hatóak (például Cseréljen helyet az, aki…., Ki vagyok, 
Körbe jár a labda, Három tárgyam,  Pozitív pletyka).

A foglalkozáson feltett kérdésben az összeg nagysá-
gát a pedagógus (aki ismeri a foglalkozáson résztve-
vőket) határozza meg.  

A tanulók állítsanak össze egy eszmei bevásárlólistát 
a kérdésben elhangzott összeggel, amit név nélkül, 
nyomtatott betűkkel a pedagógus által kiosztott lapra 
írjanak fel!

A termékkategóriák ne legyenek előzetesen megad-
va, csak az elkölthető összeg nagyságrendje. Amikor 
elkészülnek, összehajtogatva egy kosárba dobják 
be. Összekeverjük, majd minden tanuló húzzon egy 
listát. Ha véletlenül a sajátját kapja, dobja vissza és 
válasszon újat. 

Próbálják meg kitalálni, hogy ki írta. 

A feldolgozás során minden résztvevő mondja el, hogy 
melyek voltak azok a termékek, amelyek segítségével 
leginkább sikerült beazonosítani a lista tulajdonosát.

Javasolt feldolgozó kérdések: 

Mit árulnak el a listán szereplő termékek arról, aki 
írta? Milyen terméket lenne érdemes másra cserélni? 
Miért? Hogy érezted magad a játék során?  Milyen volt 
a profi lozó szerepében lenni és milyen, amikor rólad 
beszéltek? Milyen tanulságokat vontál le? 

ELKÉPZELÉS / FANTÁZIA EGY VÁSÁRLÁSMENTES 
NAPRÓL

Ez a program a vásárlási élmény tudatosítására, an-
nak hatásaira hívja fel a fi gyelmet, különös tekintettel 
a jelenlegi fogyasztáscentrikus világra.

Mit csinálnék, ha csak egy napra eltűnne az összes 
bolt, áruház és minden, amit ott meg tudnék vásárol-
ni, amire úgy gondolok, hogy nélkülözhetetlen? Nem 
lenne okoseszközöm és internet sem. 

A tanulók válasszanak az alábbi lehetőségek közül, 
és indokolják is meg a választásukat, nagycsoportos 
beszélgetésben.

„Túlélési stratégiák”, cselekvési tervek: 

• Alszom egész nap, ameddig fel nem ébre-
dek, hiszen ez csak egy rossz álom.

• Számot vetek: mi az, ami hiányzik egy na-
pig, és mi az, ami nem.

• Bakancslistát írok.  
• Felfedezem az a világot, amelybe belecsöp-

pentem. 
• A barátokkal, családdal töltöm a napot.

A megbeszélést követően javasolt olyan tevékenység-
gel folytatni a napot, amelyikkel a cselekvési tervben 
felsoroltakon kívül helyettesíthető a vásárlás adta 
pozitív pszichológiai és közösségi élmény.  

Például:

Válaszhatunk a www.csodaszarvasprogram.hu olda-
lon az Ötletek és Játékok menüpont alatt találhatóak 
közül. Például: Activity, Barkochba, Mi vesz körül?
Egyéb alternatívák: kirándulás, valamilyen sportte-
vékenység, színház, mozi, szabadidős tevékenység 
az osztályközösséggel. 
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Túl rövid és túl értékes egy nap ahhoz, hogy vásár-
lással töltsük.

Mi a nap tanulsága?  Mindenki mondja el a vélemé-
nyét és azt is, hogy hogyan érezte magát.

MÉLTÁNYOS ÉS BECSÜLETES KERESKEDELEM 
(FAIR TRADE) 

A méltányos és becsületes kereskedelem során a 
termelési és kereskedelmi lánc minden pontján ér-
vényesül a tisztességes munkáért tisztességes, méltó 
megélhetést biztosító jövedelem elve, ugyanakkor 
környezetbarát módon előállított termékek kereske-
delmét is jelenti. 

A tanulókat osszuk több csoportra. Minden csoport, 
internetes kutatómunka alapján, ismerkedjen például 
a narancslé, kávé, banán (de lehet más élelmiszer is) 
útjával. A kutatómunka után közösen nézzenek meg 
kisfi lmeket az adott témában. Az internetes kutatáson 
és a kisfi lmeken keresztül megismerhetik és meg-
érthetik a világ élelmezési helyzetét, a befolyásoló 
tényezőket, a gazdaság működését.

Ajánlott fi lmek:

• Consumers International (2007), A kávé 
ereje, dokumentumfi lm a Tudatos Vásárlók 
Egyesülete tolmácsolásában

• Michael Richter (2012), A banán ára – német 
dokumentumfi lm, Norddeutsher Rundfunk

Zárásként, beszéljünk a résztvevők méltányos keres-
kedelemhez fűződő viszonyáról! 

Ajánlott feldolgozó kérdések: 

Mennyire foglalkoztatja őket ez a kérdés? Gondol-
kodtak már azon, hogy honnan és hogyan kerül az 
étel az asztalukra? Mennyire fi gyelnek oda az ezzel 
kapcsolatos ismeretekre? Mennyire határozza meg 
a döntésüket?  

POZITÍV ÉS/VAGY NEGATÍV REKLÁMFILM FORGA-
TÓKÖNYV KÉSZÍTÉSE

A pozitív és negatív reklámfi lm jelentése ebben az 
esetben: például a túlzott fogyasztás negatív kö-

vetkezményeivel vagy a tudatos fogyasztás pozitív 
következményeivel hívjuk fel a fi gyelmet, gyakorlunk 
hatást, befolyásolunk. A reklámfi lmkészítés első lé-
pése olyan forgatókönyv megírása, amely képernyőn 
is megjeleníthető. 

A tanulók csoportokba szerveződve készítsenek 
olyan forgatókönyveket, amelyek 30-30 másodper-
ces reklámfi lm elkészítéséhez szükségesek. A munka 
során a legelső lépés a csoportok kialakítása, majd 
az ötletelés. Az ötletet egy közös koncepció és meg-
valósítási terv létrehozása / kidolgozása kövesse. Az 
elgondolás központi eleme a reklám üzenetének a 
megfogalmazása. 

A forgatókönyvek tartalmazzák a helyszíneket, a dísz-
letet, a szereplőket, a szereplők érzéseinek, gondola-
tainak leírását, amiket meg akarunk jeleníteni, a moz-
gások leírását, és általában a jelenetek hangulatának 
pontos ismertetését. Írják bele a zenei aláfestésre, 
zörejekre, kameramozgásokra vonatkozó utasításokat 
is. Fontos, hogy a konkrét szövegrészeket a szerep-
lők nevéhez kapcsolva, pontos időrendi sorrendben 
meghatározva írják le. 

Készíthetnek képes forgatókönyvet (storyboardot) is, 
ahol vizuálisan, rajzok segítségével mutatják meg a 
jeleneteket (fi lmkockaszerűen). 

Fontos, hogy határozzák meg a célcsoportot (kiknek 
szóljon a reklám), milyen hatást akarnak elérni és 
milyen eszközökkel. Miután meghatározták, osszák 
ki egymás között a feladatokat. Mindenki olyan rész-
feladatot vállaljon, amiben a legjobb.  

Segítségképpen az interneten nagyon sok ötletet, 
leírást, ingyenesen letölthető programot találnak a 
megvalósításhoz.

Az elkészült forgatókönyvet felhasználva, egy követ-
kező alkalommal elkészíthetik a reklámfi lmet.  

A tanulóknak legyen lehetőségük elmondani, hogy 
érezték magukat a foglalkozás alatt, mit tanultak a 
tudatos vásárlással / fogyasztással és a reklám ké-
szítésével, a befolyásolással kapcsolatosan.
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A TUDATOS VÁSÁRLÁS

A tanulók egyénileg gondolják végig / fi gyeljék meg, 
mennyire tudatosan vásárolnak. 

A megfi gyelési szempontok: ár, minőség, összetevők, 
csomagolás, etikus termék, élelmiszer, elektronika, 
ruházat, kozmetikumok, tisztítószerek. Készítsenek 
gondolattérképet, majd végezzenek el egy online tu-
datos vásárlói tesztet, amelyből számos található az 

Felhasznált irodalom 
• Az előlapon szereplő idézet forrása: Füle Lajos: Elég titka. [é. n.] http://erdelyikeresztyenek.network.

hu/kepek/kedves_versek_idezetek_gyujtemenye__kepekkel_2014/fule_lajos_eleg_titka  (utolsó 
megtekintés: 2021. 04. 04.)

• Fogyasztóvédelmi ABC - fogalom magyarázatok. 2016.12.28. https://issuu.com/nfh001/docs/fo-
gyasztovedelmi_abc_vegleges (utolsó megtekintés: 2021. 01. 07.)

• Humusz Szövetség. Reklámok gyerekeknek. [é. n.] https://humusz.hu/megelozes/reklamok-gyere-
keknek (utolsó megtekintés: 2021. 01. 07.)

• ITM Fogyasztóvédelmi portál. Fogyasztóvédelmi ABC. https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fo-
gyasztovedelmi_abc_1 (utolsó megtekintés: 2020. 12. 12.)

• Mit jelent a tudatos vásárlás? [é. n.] https://tudatosvasarlo.hu/tve/gyik/ (utolsó megtekintés: 
2021. 01. 08.)

• Miről szól a Ne Vásárolj Semmit Nap? 2013.11.29. https://tudatosvasarlo.hu/mirol-szol-ne-vasa-
rolj-semmit-nap/ (utolsó megtekintés: 2020. 12. 20.)

• November 24: Ne Vásárolj Semmit Nap. 2006.11.22. https://tudatosvasarlo.hu/novem-
ber-24-ne-vasarolj-semmit-nap/ (utolsó megtekintés: 2020. 12. 20.)

• NÉBIH (2017): EU-FAO összefogás az élelmiszer-hulladék és az antimikrobiális rezisztencia ellen.
2017.10.24. https://portal.nebih.gov.hu/-/eu-fao-osszefogas-az-elelmiszer-hulladek-es-az-antimik-
robialis-rezisztencia-ellen (utolsó megtekintés: 2021. 01. 07.)

• NÉBIH (2019): Útmutatókat készített a Nébih az élelmiszerpazarlás mérsékléséért. 2019.08.29. 
https://portal.nebih.gov.hu/-/utmutatokat-keszitett-a-nebih-az-elelmiszerpazarlas-mersekleseert; 
(utolsó megtekintés: 2020. 12. 20.)

• Vajon Te is vásárlásfüggő vagy? 2012.07.06. https://napidoktor.hu/korkep/vajon-te-is-vasarlasfug-
go-vagy/ (utolsó megtekintés: 2021. 01. 07.)

További ajánlott tartalmak

• https://tudatosvasarlo.hu/letoltheto-kiadvanyok/ (utolsó megtekintés: 2021. 01. 07.)

interneten. Ezt követően 3-4 fős csoportokban be-
széljék meg döntéseiket. Kérdezzük meg őket, hogy 
ki kapott olyan eredményt, amire nem számított.

A tevékenység végén zárókörben összegezzék a leg-
fontosabb döntési szempontokat, és készítsenek egy 
közös „TUDATOS VÁSÁRLÓ” posztert. Hogy érezték 
magukat a foglalkozás alatt? Változott az attitűdjük 
a vásárlással kapcsolatosan? Hogyan?





„Egy Like-kal nem mentesz életet. 

Egy véradással hármat is!”

(Magyar Vöröskereszt)

Véradók
napja

november 27.
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Történeti leírás
A Magyar Vöröskereszt javaslata alapján 1988-tól 
november 27-e a véradók napja Magyarországon, 
1954-ben ugyanis ezen a napon adományoztak elő-
ször kitüntetéseket a sokszoros véradóknak. Minden 
véradó önkéntesnek ezzel az „ünneppel” köszönik 
meg, amit embertársaikért tesznek. 

Miért jó véradónak lenni? Egyszerű a válasz: a véradók 
életmentők, hiszen egyetlen véradással három beteg 
emberen lehet segíteni. A véradás egyben szűrővizs-
gálat is, így visszajelzést kaphatunk egészségi álla-
potunkról. A véradás igazi közösségi élmény is lehet, 
mert a véradáson csoportosan is részt vehetünk, és 
a véradók igazi közösséget alkotnak, ahová jó érzés 
tartozni. Együtt még jobb segíteni és erre másokat is 
ösztönözni. A legtöbb véradó általában nemcsak egy-
szer, hanem élete során nagyon sokszor ad vért. 

Véradó lehet mindenki, aki egészségesnek érzi magát, 
18 és 65 év közötti, testtömege meghaladja az 50 ki-
logrammot, valamint rendelkezik a regisztrációhoz 
szükséges személyazonosító okmánnyal, lakcímkár-
tyával, TAJ-számmal. Ezen felül a véradást minden 
esetben megelőzi egy orvosi vizsgálat, ahol végül a 
vizsgálóorvos határoz arról, hogy adhat-e vért a je-
lentkező, vagy sem. 

A világ számára nemcsak a híres emberek mutat-
hatnak példát, hanem azok a hétköznapi hősök is, 
akik önzetlenségükkel segítenek másokon. Közéjük 
tartoznak a véradók is, akik a vérükkel megadják a 
lehetőséget rászoruló embertársainknak az életre, a 
gyógyulásra. Itt megjegyezhetjük, hogy számos híres 
ember egyben rendszeres véradó, ezzel is ösztönözve 
a hétköznapi embereket a véradásra.

Nagyságrendileg, évente körülbelül 400 000 
egység vérre van szükség Magyarországon, 
hogy biztonságos legyen a vérellátás. Ehhez 
naponta hozzávetőlegesen 1600–1800 vér-
adót kell toborozni. (Magyar Vöröskereszt, 
[é. n.], Mit kell tudnod a véradásról?)

Évente 54-55 ezer új véradóval bővül a vér-
adók tábora. (Magyar Vöröskereszt, [é. n.], 
Új véradó vagyok)

Egy véradás során 450 ml vért vesznek le a 
szervezetünkből, és 56 napot kell várnunk 
két véradás között. (Magyar Vöröskereszt, [é. 
n.], Mit kell tudnod a véradásról?)

Egyetlen véradással háromféleképpen is 
segíthetünk, a levett vérből ugyanis plaz-
makészítményeket, vörösvérsejt- és vérle-
mezke-koncentrátumokat készítenek.

A véradást megelőző teszt nemcsak a vér-
csoportunkat mutatja meg, hanem informá-
ciót is ad az alábbi betegségekkel kapcso-
latban az esetleges fertőzöttségünkről: HIV, 
Hepatitisz-B, Hepatitsz-C, szifi lisz. 

Sürgős, életveszélyes esetben, ha nincs le-
hetőség a vércsoport meghatározására, az 
általános szabálytól eltérően az életmentő 
transzfúziót AB0- és RhD-vizsgálat nélkül is 
meg lehet kezdeni 0 vércsoportú, lehetőleg 
RhD-negatív vörösvérsejt-koncentrátummal. 
Az ilyen esetben a beadott mennyiség leg-
feljebb 2 egység lehet (1 egység = 450 ml). 
Ekkor is kötelező a vérátömlesztés megkez-
dése előtt vérmintát levenni, és azt sürgős-
séggel eljuttatni a vércsoport-meghatározó 
laboratóriumba (OVSZ, 2016, Transzfúziós 
Szabályzat 62. o.).
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Ötletek, módszerek a jeles 
nap megvalósításához

KÖZÖS FILMNÉZÉS 

A foglalkozás célja, hogy a tanulók felidézzék a vérrel 
kapcsolatos ismereteiket, és bővítsék azokat a véradás-
sal, a vérkészítmények felhasználásával kapcsolatosan, 
továbbá tudatosítsák a véradás fontosságát. A tevékeny-
ség bevezetésére, majd feldolgozására alkalmazzunk 
játékos szemléltető módszert. Egy nagy fl ipchartra raj-
zolt „tudás fáján” levelekkel jeleníthetjük meg a tanulók 
előzetes ismereteit és az órán tanultakat. A leveleket, 
amelyekre felírják az ismereteiket, a tanulók rajzolják 
fel, illetve az előre rajzolt és kivágott leveleket a tanulók 
ragasztják fel a „tudás fájára”.

Ehhez hasonlóan az ismereteket megjeleníthetjük az 
egyre gyarapodó vércseppekkel („ismeret- / élmény-
cseppek”), amelyeket egy véradáskor használatos 

„infúziós zacskóba” töltünk (pl. fl ipchart táblát hasz-
nálva – rajz, kivágott papírcseppek ragasztása), és 
amelyek „valakinek az életét megmenthetik”. 

Ezekkel a módszerekkel a foglalkozás elején feltér-
képezhetjük a tanulók aktuális ismereteit, élményeit, 
és a foglalkozás végére látni fogjuk, hogy ezek mivel 
és mennyivel gyarapodtak. 

A fára vagy az infúziós zacskóba a foglalkozás során 
szerzett új ismeretek / élmények más színárnyalattal 
kerüljenek, így látni fogjuk a fejlődést. A tanulókat 
lehet motiválni arra, hogy minél több új ismerettel / él-
ménnyel gyarapítsák a „tudásfa” lombkoronáját, vagy 
a véradásnál használatos „infúziós zacskó” tartalmát. 

Kérdések és tartalmi szempontok, amelyekre keres-
sük a válaszokat az alábbi fi lm megnézése során (a 
fi atalabb korcsoport ismereteit vegyük fi gyelembe a 
kérdéssor összeállításánál!): 

• Mi történik a szervezetünkben a vérrel? Vér-
rel kapcsolatos tudnivalók, érdekességek.

• Mit szállít a vér?
• A vér útja a testben
• Miért fontos a véradás? 

• Hogyan zajlik a véradás?
• Mennyi vért adhatunk?
• Milyen gyakran lehet vért adni?
• Ki adhat vért?
• Hol adhatunk vért? 
• Mi történik a véradás után? 
• Kik kapnak vért vagy vérkészítményt? 
• Mi az irányított véradás?
• Vannak-e a tanulóknak saját vagy családi / 

barát / iskolai élményeik a vérvétellel, vér-
adással / kapással kapcsolatban? Mesélje-
nek ezekről!

Kisebb korosztálynál feldolgozhatjuk a témát az aláb-
bi animációs fi lmsorozat egy epizódjával: Albert Barillé 
(1987-1988): Egyszer volt, hol nem volt…az élet – A 
vér c. rész. (Francia szinkronizált ismeretterjesztő 
fi lmsorozat, Procidis et al.) 

A tanulók a fi lmben látott ismeretek segítségével 
közösen válaszolják meg a foglalkozás elején feltett 
kérdéseket. 

A foglalkozás végén az új ismereteket tegyék a „tu-
dásfára” / „infúziós zacskóba”, és mondják el, milyen 
hatással volt rájuk a fi lm!

„VÉRADÓ KAMPÁNY” SZERVEZÉSE

Miután tisztázzuk, hogy mit is jelent egy kampány 
szervezése, lebonyolítása, és hogy ennek a folyamat-
nak milyen elemei vannak, a tanulók szerveződjenek 
kisebb csoportokba! Minden csoport válasszon, hogy 
milyen tevékenységgel vesz részt a kampányban az 
alábbiak közül: 

készítsenek programtervet, ez a csapat hangolja 
össze a kampányt;

tervezzenek és készítsenek olyan plakátokat, ame-
lyekkel a véradás fontosságára hívják fel a fi gyel-
met, és amelyekkel véradókat lehet toborozni;

tervezzenek ajándékokat a véradóknak, majd 
készítsék el azokat (pl. karkötő, képeslap, cím-
ke, amit felragaszthatnak valamilyen tárgyra / 
füzetre, naptár, doboz, valamilyen gyurmából / 
agyagból készült tárgy, fotó, kép, süti, szendvics, 
innivaló); 

A

B
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készítsenek ismeretterjesztő játékokat (pl. kár-
tyák, kockák a véradással kapcsolatos szöveges 
és képi információkkal);

szerkesszenek / írjanak újsághirdetést, blogbe-
jegyzést vagy fi gyelemfelkeltő bejegyzést a kö-
zösségi oldalakra!

A program elemeit a tanulók korosztályának, ismere-
teinek megfelelően alakítsuk. 

A tevékenység zárásaként a tanulóknak legyen lehe-
tőségük megosztani a többiekkel az élményeiket, el-
mondani az érzéseiket, véleményüket ezzel a nappal 
és a véradás fontosságával kapcsolatban. 

A HOSSZÚ, EGÉSZSÉGES ÉLET TITKAI – TÁRSAS-
JÁTÉKKÉSZÍTÉS ÉS JÁTÉK

Ez a tevékenység a pedagógus részéről több előké-
születet is igényel, továbbá – a Játékkészítési inst-
rukciókban leírtak alapján – bizonyos eszközökre is 
szükség van. A tanulók a Függelékben csatolt leírások 
alapján (2. számú melléklet) készítsék el a társasjá-
tékot, majd játsszanak azzal!

Feldolgozandó témák

A mozgás fontossága, tudatos táplálkozás, betegsé-
gek – ezen belül a civilizációs és egyéb betegségek. 

Példák / javaslatok:

• különféle sportok, mozgásformák, azok 
egészségre gyakorolt hatásai;

• egészséges és nem egészséges ételek, ita-
lok, kalóriatáblázat, táplálkozási irányzatok;

• életkori sajátosságokból adódó betegsé-
gek, mint például gyermekkori betegségek, 
kamaszkori változások, a felnőtt élethez 
kapcsolódó egészségügyi kockázatok , az 
időskor jellemző betegségei, balesetek. A 
vérvétel, mint diagnosztikai eszköz, vér-
adással gyógyítható betegségek, vér útján 
terjedő betegségek.

Lépések: 

1. csoportalakítás (3–8 fő);
2. ötletelés a társasjáték grafi kai elemeinek 

megrajzolásán, illetve a feladatkártyák kér-
désein;

3. a játéktábla elkészítése;
4. a feladatkártyák elkészítése;
5. közös játék.

A foglalkozás végén mindenki mondja el egy mondat-
ban, hogyan érezte magát, és mit kapott ettől a nap-
tól, az egészségével kapcsolatosan pedig azt, hogy 
a jövőben mire fog jobban fi gyelni.

LÁTOGATÁS EGY VÉRADÓ KÖZPONTBAN VAGY VÉR-
ADÁSON

A cél, hogy ezzel a programmal a tanulók valóságos 
tapasztalatra tegyenek szert a véradó központban.

Feldolgozandó témák:

• A vérvétel, mint diagnosztikai eszköz
• Betegségek – vér útján terjedő betegségek, 

véradással gyógyítható betegségek
• Véradás - ki, hol, mikor, miért adhat vért?

A látogatás előtt állítsunk össze egy tetszőleges 
kérdéssort (tesztet) a megadott tematika alap-
ján, a foglalkozáson részt vevő tanulók ismerete-
inek / attitűdjének felmérésére! A tanulók vála-
szoljanak a kérdésekre, töltsék ki a tesztet. 

Előzetes egyeztetés / szervezés után látogassuk 
meg a legközelebbi véradó központot, ahol a köz-
pont által ajánlott programon vegyünk részt. 

D
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Azok a tanulók, akik rosszul vannak a vér látvá-
nyától, kimaradhatnak a bemutatóból, de kísér-
jék el a többieket, ugyanis elképzelhető, hogy a 
bemutató pozitív pszichológiai hatással lesz a 
félelmük leküzdésében.

A tanulók a látogatás után még egyszer válaszol-
janak a foglalkozás elején feltett kérdésekre, így 
mérhetjük a program eredményességét (az is-
meretek bővülését, az attitűd változását).   

C

D

Felhasznált irodalom
• Az előlapon szereplő idézet forrása: Vöröskereszt https://voroskereszt.hu/hirek/egy-like-kal-nem-

mentesz-eletet-egy-veradassal-harmat-is/ (utolsó megtekintés: 2021. 01. 05.)
• Baróti-Tóth Klára – Csernus Zita – Hoffer Izabella – Jenei Béla – Szekeres Veronika – Vörös Katalin  

(szerk. 2016): Transzfúziós szabályzat. OVSZ Módszertani Levél. OVSZ, Budapest. https://www.ovsz.
hu/sites/default/fi les/Transzfuziologia/Transzfuzios_szabalyzat/ovsz_trnszf_szab_20161201_be-
liv.pdf (utolsó megtekintés: 2021. 01. 25.)

• Házipatika. Koronavírus: még sosem kellettek ennyire a véradók. 2020.10.21. https://www.hazipa-
tika.com/napi_egeszseg/fertozo_betegsegek/cikkek/koronavirus_meg_sosem_kellettek_ennyi-
re_a_veradok/20201021144350 (utolsó megtekintés: 2021. 01. 05.)

• Magyar Vöröskereszt. A véred messzire juthat. [é. n.] https://voroskereszt.hu/messzirejuthat/ (utol-
só megtekintés: 2021. 01. 06.)

• Magyar Vöröskereszt. Ki adhat vért? [é. n.] https://veradas.hu/a-veradasrol/ki-adhat-vert (utolsó 
megtekintés: 2021. 01. 06.)

• Magyar Vöröskereszt. Mit kell tudnod a véradásról? [é. n.] https://voroskereszt.hu/messzirejut-
hat/a-veradasrol/ (utolsó megtekintés: 2021. 01. 07.)

• Magyar Vöröskereszt. Új véradó vagyok. [é. n.] https://veradas.hu/a-veradasrol/uj-verado-vagyok   
(utolsó megtekintés: 2021. 01. 06.)

• Országos Vérellátó Szolgálat. Önkéntes és térítésmentes váradás. [é. n.] https://www.ovsz.hu/sites/
default/fi les/kepek/altalanos-veradas.jpg (utolsó megtekintés: 2021. 01. 25.)

A tesztet elkészíthetjük akár az interneten elér-
hető alkalmazásokkal is. Ebben az esetben grafi -
kusan is meg tudjuk jeleníteni az elért eredmé-
nyeket / változásokat. 

Egy nagy körben ülve mindenki kapjon lehetőséget 
arra, hogy elmondja, hogyan érezte magát ezen a 
napon, miben változott a szemlélete a véradással 
kapcsolatban, illetve, ha felnőttként lehetősége lesz 
rá, fog-e adni vért.

E
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Függelék

1. SZÁMÚ MELLÉKLET: A DOWN-SZINDRÓMA VI-
LÁGNAPJA. AZ AUTIZMUS VILÁGNAPJA

JELENETEK AZ „EGY NAPOM - DOWN-SZIND-
RÓMÁS VAGY AUTISTA GYEREKKÉNT” CÍMŰ 
DRAMATIKUS JÁTÉKHOZ

Minden játékban a Főszereplőt (Down-szindrómával 
élő, vagy autista gyerek) szimbolizálja egy élénk, sok-
színű vagy világoskék színű felső ruházat. 

Család: Főszereplő, választható- apa, anya, testvér, 
nagyszülő, családdal együtt élő rokon, házi kedvenc. 
Minimum hárman, maximum öten legyenek.  

Kellékek: pl. kedvenc plüss fi gura, bögre, sál, sapka, 
nyakörv, kertész kesztyű, pipa, fejkendő…stb. (egy 

–egy jellegzetes ruhadarab vagy tárgy a családtagok 
számára), ébresztő óra, szappan, ruhadarabok az 
öltözködéshez, tányér bögre, evőeszköz

Játék: 2-15 perc/tevékenység

1. Ébresztő – Ki ébreszti? Hogyan ébreszti? 
Hogyan ébred a főszereplő? 

2. Főszereplő mosakodik. Hogyan? Milyen 
tempóban? Önállóan? Segítséggel? Köny-
nyedén vagy nehézségek árán?  Mennyi ide-
ig? Milyen hatással van ez a többiekre? Ki 
és hogyan viszonyul ehhez?

3. Főszereplő öltözködik. Ugyanazok a szem-
pontok / kérdések, mint a mosakodásnál.

4. Főszereplő reggelizik. Ugyanazok a szem-
pontok / kérdések, mint az előzőknél.

5. Főszereplő útra kel. Ugyanazok a szempon-
tok / kérdések, mint az előzőknél. 

Utazók egy tömegközlekedési eszközön: Főszereplő, 
anyuka babával, idős felnőtt, hasonló korú gyerek / 
barát, ellenőr / buszvezető

Kellékek: utazási eszközt szimbolizáló tárgy (pl. egy 
karika / kormány), játék baba, idős embert szimboli-
záló bot, ellenőr jelvény, gyerek baseball sapka.

Játék: 2-15 perc/tevékenység

1. A Főszereplő úton a megálló felé. Mivel fog 
utazni? Hogyan találja meg a közlekedési 
eszközt? 

2. Főszereplő eltéved. Segítenek neki? Ki se-
gít? Elfogadja a segítséget? Hogyan kom-
munikál, mit mond?

3. Főszereplő a tömegközlekedési eszközön. 
Hogyan viszonyulnak hozzá az utasok és az 
ellenőr?

Iskolai közösség: Főszereplő, tanító / tanár, osztály-
társ, konyhás néni; lány / fi ú, aki tetszik (szerelmes) 
vagy nem tetszik (ki nem állhatja). 

Kellékek: játéktábla és kréta, tányér, evőeszköz, me-
rőkanál, szakács sapka / kendő, piros és sötét színű 
pólók vagy sapka / sál a tetszik / nem tetszik társak 
megjelenítésére, iskolatáska (osztálytárs). 

Játék: 2-15 perc/tevékenység

1. Főszereplő az órán. Hogyan viselkedik? 
Mennyire fi gyel? Hol és kivel ül? Hogyan 
lehet számon kérni? Hogyan kommunikál?

2. Főszereplő a szünetben. Kivel van a szünet-
ben? Hol van? Hogyan viselkedik, kommu-
nikál? 

3. Főszereplő az ebédlőben. Kivel megy ebé-
delni? Hogyan kommunikál a konyhás néni-
vel? Mit eszik meg? Hogyan eszik?
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Gyerekek a játszótéren: Főszereplő, szülő (apa / 
anya), gyerekek 1, gyerekek 2, szülő 1, szülő 2 

Kellékek: kisvödör és lapát, kis létra, labda, roller, 
gyerek baseballsapka 1, gyerek baseballsapka 2, 
kalap / kendő 1, kalap / kendő 2 (szülők)

Játék: 2-15 perc/tevékenység

1. Főszereplő a homokozóban. Hogyan viselke-
dik? Mire, kire és mennyire fi gyel? Hogyan 
kommunikál? Kivel és hogyan barátkozik?

2. Főszereplő a mászókán. Hogyan viselkedik? 
Mire, kire és mennyire fi gyel? Hogyan kom-
munikál? Kivel és hogyan barátkozik?

3. Főszereplő foci pályán. Játszik? Hogyan visel-
kedik? Mire, kire és mennyire fi gyel? Hogyan 
kommunikál? Kivel és hogyan barátkozik?

4. Főszereplő rollerezik. Hogyan viselkedik? 
Mire, kire és mennyire fi gyel? Hogyan kom-
munikál? Kivel és hogyan barátkozik?

Mindegyik tevékenységnél: szülő és szülő 1, szülő 2 
hogyan reagálnak Főszereplő viselkedésére?

Vásárlók a boltban: Főszereplő, felnőtt kísérő, eladó, 
vásárló 1, vásárló 2

Kellékek: polc - rajta tárgyak, kosár, játék pénztárgép, 
egy–egy ruhadarab, ami a többi szereplőt szimbolizálja

Játék: 5-15 perc/tevékenység

1. Főszereplő kísérővel megy vásárolni. Ho-
gyan történik a vásárlás?  Hogyan viselke-
dik az eladóval, a vásárlókkal? Hogyan kom-
munikál? A kísérő hogyan és miben tud neki 
segíteni? 

2. Főszereplő kísérő nélkül. Hogyan történik a 
vásárlás?  Hogyan viselkedik az eladóval, a 
vásárlókkal? Hogyan kommunikál? Tud neki 
valaki segíteni? Hogyan? Elfogadja?

Sportolók a sportpályán / edzőteremben: Főszerep-
lő, (személyi) edző, ruhatáros, sporttárs 1, sporttárs 2.

Kellékek: edző síp vagy stopperóra, ruhatári cédula, 
színes sporthajpánt (kendő), valamilyen sporteszköz

Játék: 2-15 perc/tevékenység

1. Főszereplő sporteszközt és helyszínt vá-
laszt. Milyen eszközt, milyen helyszínt vá-
laszt? Mi alapján dönt?

2. Főszereplő a ruhatárban. Hogyan kommuni-
kál a ruhatárossal? 

3. Főszereplő testedzést végez. Mennyire ösz-
szeszedett, következetes, kitartó? Hogy bír-
ja a terhelést? Milyen a mozgása? Hogyan 
kommunikál a társakkal, az edzővel? 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET: VÉRADÓK NAPJA: A HOSZ-
SZÚ, EGÉSZSÉGES ÉLET TITKAI – TÁRSASJÁ-
TÉK-KÉSZÍTÉS ÉS JÁTÉK

Ez a tevekénység fejleszti a tudatosságot, az 
együttműködést, felelősségvállalást, stratégi-
ai gondolkodást, ismereteket és a kreativitást, 
ugyanakkor szórakoztató és fenntartja az izgalmat, 
az alkotás élményét.

JÁTÉKKÉSZÍTÉSI INSTRUKCIÓK

Szükséges eszközök: 

Kartonpapír (A4 vagy nagyobb méretű), színes festék 
/ ceruza / fi lctoll / szövegkiemelő. Ceruza, toll. Dobó-
kocka, bábuk, vagy azt helyettesítő anyag. 

Előkészületek: Előzetesen az adott témakört dolgoz-
zák fel, készítsék elő. Ez azért fontos, hogy a feladat-
kártyák kérdéseinek megfogalmazása ne ütközzön 
nehézségekbe. Amennyiben szükséges (a kisebbek-
nél) támogassuk segítő kérdésekkel a tanulókat. Fon-
tos, hogy pontosan és minél részletesebben adjuk 
meg az instrukciókat. 

Szükséges idő: Függ a tanulók felkészültségétől, a 
pontos instrukcióktól, a szükséges eszközök meglé-
tétől, a csoportos munkaszervezésétől, a csoportok 
tanulói létszámától és a csoporttagok együttműkö-
dési készségétől, kreativitásától. Összességében 90 
-135 perc között (2-3 tanóra, szünetekkel).

Játéktábla készítése:

A tanulók kreatívan készítsenek (csoportban, közö-
sen) az adott jeles naphoz kapcsolódóan egy hát-
térrajzot tetszőleges technikával, minimum A4-es 
nagyságú kartonpapírra.

Az útvonalat ezután, a megadott sablon alapján egy erő-
sebb színnel rajzolják / fessék fel az alapra (háttérrajzra). 

Az útvonalra rajzolják / fessék meg a lépéseket/alak-
zatokat, összesen 41 db lépés / alakzat + START + 
CÉL.  Nem minden lépéshez tartozik feladatkártya 
(összesen 3 fajta van). A feladatkártyákhoz tartozó 
alakzatok színei egyezzenek meg a hozzájuk tartozó 
feladatkártyák háttérszíneivel. 

6 féle lépés / alakzatfajta van (választható más is):   

Rajzoló feladatkártyából kell 
húzni

Mutogató feladatkártyából kell 
húzni

Beszéltető feladatkártyából kell 
húzni

a HALÁL/kiesés. Nem kell fel-
adatkártyát húzni. Megmenthe-
tő, a leírás az adott jelesnaphoz 
kapcsolódó ALAPSZABÁLY kie-
gészítőben található

ÉLET (Dzsóker) - lépj előre 3 
lépést. Nem kell feladatkártyát 
húzni. 

VÁLTOZÓ jelentésű. Nem kell 
feladatkártyát húzni.

A leírás az adott jelesnaphoz kapcsolódó ALAPSZA-
BÁLY kiegészítőben található

Feladatkártyák és készítésük: 

Ajánlott minden típusú feladathoz 15 db feladatkártya 
készítése. Összesen 3 x 15 = 45 db. A kártyák da-
rabszáma a játékkészítő/játékos tanulók számához 
igazodjon. 

Fontos! Minden esetben legalább két csoport készít-
se el az instrukciók alapján a társasjátékot. A csopor-
tok létszáma egyezzen meg a későbbiekben, a játékot 
játszó játékosok számával. Az egyes csoportok által 
elkészített játékot nem ők, hanem valamelyik másik 
csoport próbálja ki. Így elkerülhető, hogy ismerik már 
a feladatkártyáik tartalmát. 
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A kártyák írásos oldalának színei egyezzenek meg az 
útvonalon található, hozzájuk tartozó alakzatok szí-
neivel. Hátlapjukat is lehet grafi kai / rajzos elemekkel 
díszíteni, de nem szükséges. 

A feladatok a jeles naphoz / témához, életkorhoz, is-
meretekhez igazíthatók, rugalmasan és kreatívan, a 
tanulók csoportosan állítsák össze. Ez a tevékenység 
nagyon fontos része az egész programnak. Minden 
csoport saját maga döntse el, hogy milyen stratégiát 
alkalmaz a feladatkártyák időkeretben való elkészí-
téséhez. Az erre a tevékenységre adható maximális 
időkeretet, a használható információs anyagot, esz-
közöket a pedagógus adja meg illetve javasolja, mivel 
ő ismeri a tanulók képességeit / készségeit.  

Lehet pár olyan feladatkártya is a beszéltető kártyák 
között (legfeljebb 3 db), ahol egyből pontlevonás vagy 
visszalépés történik, mert a játékos a kártya szerint 
olyan dolgot csinált / hibát követett el, amit szankci-
onálni lehet / kell. A pontlevonás lehet egységes vagy 
súlyozott. Már a játékkészítésekor, közösen állapod-
janak meg a hiba fajtákról, a szankció mértékéről. 

Egy játék után a feladatok újra írhatók és átírhatók, 
az érvényes tudásszintnek megfelelően.  A csoportok 
összetételét lehet változtatni is, illetve rotációban 
dolgozhatnak újabb feladatkártya kategórián. 

Az ALAPSZABÁLYT és az ALAPSZABÁLY kiegészí-
tést ajánlott egybeszerkeszteni a jobb érthetőség 
és átláthatóság érdekében. 

Mellékletek: Alapszabály és Kiegészítő szabályok; 
Játéktábla és Feladatkártya sablonok
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Ez a játék fejleszti a tudatosságot, az együttműkö-
dést, felelősségvállalást, stratégiai gondolkodást, 
ismereteket és a kreativitást, ugyanakkor szóra-
koztató és fenntartja az izgalmat, a játékélményt.

ALAPSZABÁLY

A játékot 3-8 fő játszhatja, optimálisan. Minden kor-
osztálynak ajánlott, kreatívan szerkeszthető / tovább 
fejleszthető. 

Szükséges eszközök: 1 db dobókocka, 1 db játék-
tábla, 3 x 15 db feladatkártya, 8 db különböző színű 
bábú, vagy azt helyettesítő anyag.

Indulás a START-ról. Nyertes az, aki a leghamarabb 
CÉL-ba ér és a legtöbb pontja van. Addig játsszuk, 
ameddig mindenki beér a CÉL-ba. A végén összeszá-
moljuk a pontokat is. 

Az útvonal, amin végig kell haladni egy kacskaringós 
út, amely a START után 42 lépésből/alakzatból áll, a 
42. lépés maga a CÉL.  

Az nyer, aki a leghamarabb ér be a célba és a legtöbb 
pontja is van. 

ALAPSZABÁLY KIEGÉSZÍTÉS

(Az alakzatok kiegészítő magyarázata jeles 
naponként változó)

Kiegészítés a „Véradók napja” jeles napra vonat-
kozóan 

Ebben a játékban az útvonalat ÉLETÚT-nak nevezzük. 
A START a születés és a CÉL a 100 éves életkor. Az 
nyer, aki a legegészségesebben (a legtöbb pontja van) 
éri meg a 100 éves életkort (érkezik a CÉL-ba.)

5 évente vannak jelölve a születésnapok. 4 – 5 db 
olyan életeseményt kell jelölni, amikor életveszélybe 
kerül a játékos és amennyiben valaki nem ad neki vért 
(pontot), úgy meghal / kiesik a játékból. 

Életesemények lehetnek: meghatározott balesetek, 
betegségek (ezeket együtt találják ki, beszéljék meg 
/ mikor és mennyi vér segíthet). Jelöljük, hogy hány 
egység vérre van szükség, ahhoz, hogy megmentsük. 

Ha kap vért (pontokat) valakitől / valakiktől, a pontok 
nem adódnak hozzá az érvényes pontjaihoz, de nem 
esik ki a játékból. 

A véradó(k) pontot veszít, jutalmul viszont előre léphet, 
attól függően, hogy hány egység vért adott. 

10 pont = 1 egység vér

1 egység (- 10 pont) véradás azt jelenti, hogy a vér-
adó pontszáma ennyivel csökken, hiszen azt odaadta 
valakinek életmentés céljából.  Jutalom: 1 lépés előre 
a véradónak.

1 egység vér adása = 10 pont mínusz a véradótól 
és 1 lépés előre a véradónak.

Az életeseményekkor van, amikor 1, de van, amikor 
2 vagy 3 véregységre is szükség van, a baj súlyossá-
gától függően. Ahol több véregységre van szükség, 
ott többen is összeadhatják azt. Minden játékosnál 
ekkor a pontok levonódnak, és mindenki léphet előre 
az adott egység függvényében.
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Halál/kiesés. Nem kell feladat-
kártyát húzni. Megmenthető, 
jelen esetben véradással, oda 
kell írni a táblára (vagy beleír-
ni az alakzatba), hogy hány (1 
vagy 2 vagy 3) egység vérrel
menthető meg. 

Élet/lépj előre 3 lépést. Nem 
kell feladatkártyát húzni. 

Változó jelentésű. Ebben a já-
tékban Születésnap (a táblán 
5 évente kell jelölni) és az adott 
feladatkártyás instrukció mel-
lett van (ez a második alakzat).  
Ez azt jelenti, hogy aki erre a 
mezőre lép, a feladaton kívül 
kap 1 lépést előre ajándékba.
Nem kell feladatkártyát húzni. 

A feladatoknak (kérdéseknek) három nehézségi beso-
rolása van és azok teljesítésére 3, 5, 10 pont adható. 
Meg lehet azt is határozni, hogy ha nem tudja a fela-
datot teljesíteni, mennyi pontlevonás jár. 

Lehet pár olyan feladatkártya is a beszéltető kártyák 
között (legfeljebb 3 db), ahol egyből pontlevonás vagy 
visszalépés történik, mert a játékos a kártya szerint 
olyan dolgot csinált / hibát követett el, amit szankci-
onálni lehet / kell. A pontlevonás lehet egységes vagy 
súlyozott. Már a játék készítésekor, közösen állapod-
janak meg a hiba fajtákról, a szankció mértékéről.

Ebben a játékban levonás járhat az olyan tevekény-
ségért, amely életellenes. Például: cigarettázott, alko-
holt, drogot fogyasztott, vagy balesetet okozott. Bármi 
lehet, amiben közösen megállapodnak.



76

Tudatosságra nevelés      |      Függelék

JÁTÉKTÁBLA sablon

FELADATKÁRTYA sablonok

START

CÉL
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