
Bibliai értékeken alapuló hagyományőrző egészség nap 
Megvalósítás 

 
 
Főelőadók:  
Nemes Bea 
Orosz Anikó 
Király Csaba 
 
8:00- 8:10 
Megnyitó: a hagyományőrző nap céljának közös megfogalmazása, megjelenítése! 
KÖZPONTI fotózás az idézettel: a résztvevők kezükben a felirattal. 
 
8:10-8:45 
FELIRATKOZÁS A HELYSZÍNEKRE GIMNAZISTÁK ÉS FELSŐTAGOZATOSOK! 
 
3 János 1:2 
„Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, légy egészséges, amint jó dolga van 
a te lelkednek.”  
 (Ezt az idézetet a Bibliából 4 különböző színű lapra nyomtatba, 4 részre vágunk, amit csak akkor 
kapnak meg az állomásfőnöktől, ha megfelelően teljesítik a feladatot.) 
 
 
Helyszínek:                          Tevékenységek:                            Vezető, résztvevők: 
 
ALSÓTAGOZAT: 

Tornaterem 
 

Sport  
„Szeretett barátom, kívánom, 
hogy…” 
Sport- sorversenyek 
Dávid és Góliát 

 
Szakál Zsolt 
8:00 1. osztály 
9:05 2. osztály 
10:00 3. osztály 
11:00 4. osztály 
 

  

1. osztály 
terem 

Egészséges táplálkozás: 
- gyümölcslékóstolás 
- táplálék 

piramiskészítés  
- gyógynövény, 

fűszernövény felismerő  
(kamilla, menta, 
bazsalikom, oregano…) 

Jenei Beáta 
8:00 2. osztály 
9:05 3. osztály 
10:00 4. osztály 
11:00 1. osztály 

  

http://www.shutterstock.com/pic-62432488/stock-photo-thanksgiving-arrangement-with-various-fruits-and-vegetables-and-the-bible-open-at-psalm.html


 
„… mindenben jól legyen 
dolgod…” 
 

2. Osztályterem VÉDD AZ EGÉSZSÉGED!  
plakátverseny  
(A plakát csak abban az 
esetben értékelhető, ha alulra 
fel van rá ragasztva az az 
idézet, amit a csapatverseny 
során össze kell szedni! Ennek 
az állomásnak az idézetrésze: 
„…légy egészséges…”  
 
 

Vágner Zsuzsa 
8:00 3. osztály 
9:05 4. osztály 
10:00 1. osztály 
11:00 2. osztály 

  

3. osztályterem Ki ő?  
Találd ki, ki ő a Bibliában és mi 
köze az egészséges 
életmódhoz. 
pl. Dávid (erős, kondíció)  
Naámán (meggyógyult) 
Dániel  
Sára stb. 

Csonka Judit 
8:00 4. osztály 
9:05 1. osztály 
10:00 2. osztály 
11:00 3. osztály 

  

 

FELSŐ TAGOZAT/ GIMNÁZIUM: 
 

Katonai kiképzés  
„Dávid katonája vagyok „  
Kötelező katonai kiképzés 
Fiú tanulók részvételével 

Iskolaudvar Király Csaba 
Csire Andris 
Fiú tanulók részvételével 

FAL(J)A(D)FEL! 
2. emelet technika 
szaktanterem 

Kóstoló- és falafel tálkészítés 
(kisütés és zöldségtál készítés) 

Bácsi Szabolcsné 
Folyamatosan a jelentkezők,   
fiú és lány tanulók. 
 

BIBLIAI NŐK RÉGEN ÉS MOST 
1. emelet: történelem és 
matematika szaktanterem 

Belső és külső női értékek  
(előadás + 
szépségápolás:pakolások) 

Nemes Bea  
9:05-10:00 
10:00-11:00 
Orosz Anikó 
9:05-10:00 
10:00-11:00 
Egészséges táplálkozás 
 Jelentkezés alapján lány 
tanulók 

VÉDD AZ EGÉSZSÉGED! 
Művészetoktatási 
szaktanterem 

Plakátverseny (káros 
szenvedélyek: dohányzás, 
alkohol, drogok) 

Pataki Dávid 
Fiúk és lányok egyaránt 
jelentkezhetnek. 
 

„Éden-sarok” 
 
2. emeleti angol szaktanterem 

Kivetítőn az Éden lehetséges 
földrajzi helyzetének 
meghatározása, ismerkedés 

Berényiné Kungler Ibolya  
 
Folyamatosan fiú és lány 



 
 

közel-keleti gyümölcsökkel, 
„vakkóstolás” és felismerés. 

tanulók. 

 
 


