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TÁPLÁLKOZZ TUDATOSAN  
heti modul vázlat 

Felső tagozat német óra keretében, 6. osztály, 7. osztály, minden nap 10-15 perc 
 
A II-IV. pontban szereplő feladatok sorrendje variált. 
Foglalkozást vezető tanárok: 
Imréné Farkas Katalin 
Schmidt Klára 

 

Tevékenység, időbeosztás A tevékenység célja, 
fejlesztendő 

készségek 

Munkaformák, 
módszerek 

Eszközök, 
mellékletek 

I. Ráhangoló (10 perc) 

Fenntarthatóság, 
egészséges/tudatos 
táplálkozás fogalmak 
tisztázása; vitaminkör, 
témahét-logó beragasztása 

meglévő tudás 
felmérése, aktiválása, 
vitaminok 
csoportosítása 

frontális osztálymunka, 
beszélgetés, 
csapatmunka 

okostelefon, 
interaktív tábla, 
szóháló 

II. Új ismeretek átadása, feldolgozása (15 perc) 

Rövid tájékoztatós a 
vitaminokról magyarul (miért 
fontos, milyen ételben 
található), majd 
összepárosítás a német 
szövegrészlettel 

új ismeretek átadása, 
elmélyítése 

csoportmunka 1. sz. feladat 
(Aufgabe 1): 
vitaminpárosítás  

A csoportok beszámolnak a 
feladatlapokban adott 
válaszokról, a pedagógus 
értékeli a válaszokat. 

értékelés csoportonként 1 fő 
beszámol a csoport 
válaszairól 

 

III. Élelmiszerpiramis (15 perc) 

Élelmiszerláncok 
prospektusaiból kivágott 
ételekkel dekorált 
élelmiszerpiramis készítése  

már tanult ismeretek 
aktiválása, elmélyítése 

probléma alapú 
csoportmunka  
 

színes papír, olló, 
ragasztó, filctoll  

IV. Rögzítés (10 perc) 

Adj tanácsot/javaslatot! Adott 
probléma esetén, mit egyen az 
illető. 

ok-okozat egyéni munka 2. sz. feladat 
(Aufgabe 2): Adj 
tanácsot! 
(feltételes mód 
vagy módbeli 
segédige használat 

Vitaminrejtvény zöldség-gyümölcs 
nevek németül 

egyéni munka színezés 

V. Egészséges reggeli (20 perc) 

Miből áll az egészséges 
reggeli? 

témahéten szerzett 
ismeretek ismétlése, 
lezárás 

egyéni munka, 
csoportmunka 

 

Kérdőív kitöltése  egyéni munka 5. sz. melléklet: 
kérdéssor az 
egészségről 
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Képek a hét munkáiról: 
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Az 5. sz. melléklet alapján végzett megkérdezés eredményei: 

 

0

2

4

6

8

10

12

kiváló jó közepes rossz nagyon rossz

Hogyan jellemeznéd saját egészségi állapotod?
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igen, teljes
mértékben

 igen, de nem
mindig

csak ritkán szerintem
egészségtelenül

étkezem

Úgy érzed, egészségesen étkezel? 
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nagyon inkább igen,
mint nem

inkább nem,
mint igen

egyáltalán
nem

nincs
véleményem

Fontosnak tartod egészséged megőrzését?
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 igen, minden nap  igen, de nem
rendszeresen

 igen, de csak
nagyon ritkán

 nem szoktam
ilyesmit szedni

Szedsz valamilyen vitaminkészítményt?
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interneten
utánanézek

szüleimtől,
családtagomtól

barátaimtól tanáraimtól egészségügyi
dolgozótól

(például
gyermekorvos,
gyógyszerész,

védőnő,
iskolaorvos)

Ha valamilyen egészségeddel kapcsolatos kérdésed van, kitől 
kérdezed meg?
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igen nem nem tudom

Hallottál az órán új, számodra hasznos információt?
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Az órát követően változtatsz majd táplálkozási 
szokásaidon?


