
„Légy egészséges középiskolás!”  

egészségügyi és szociális vetélkedő feladatok a szociális munka napja alkalmából 

 

A vetélkedő feladatai tájékoztató jellegűek, különösebb felkészülést nem igényelnek. 

 

1. Dobd ki az egészségtelent! 

6 db 0,5 literes üveget felállítunk egy padra (3 egészségtelen és 3 egészséges üdítőt). Kis-

labdával le kell dobni az egészségtelent, ami 1 pontot ér. Az egészséges üveg ledobása 

esetén -1 pont jár. Minden csapattagnak dobni kell 3 db labdát. 

 

2. Táplálékpiramis 

Táblánál a különböző szintek megnevezése és az egyes szintekhez tartozó ételek 

elhelyezése. 

 

3. Élelmiszerek sorrendbe rakása 

10 különböző élelmiszer kalória tartalma szerinti növekvő sorrendbe rakása. (Az 

élelmiszerek csomagolásán lévő kalóriaszámot leragasztjuk) 

 

4. Ízek és illatok felismerése 

10 db fűszer felismerése csukott szemmel. 

 

5. Szövegbeillesztés 

Interaktív táblánál megadott szavakból szöveg-kiegészítés az elsősegélynyújtás 

témakörében. 

 

6. Kulcsszavak 

Egyszerű definíciók körülírása előre megadott kulcsszavak segítségével.  

Pl: A körül írandó szó: Ájulás 

Kulcsszavak: 

- szédülés 

- gyengeség 

- sápadtság 

- verejtékezés 

- vérnyomás-leesés 

- vércukor-leesés 

Minden kulcsszó 1-1 pontot ér.  

 

7. Szituációk 

Adott szituációk pl. mentők értesítése, ájulás ellátás, idegen test a légútban. (Lépések 

megadása, sorrendbe tétel képek alapján, párbeszéd stb.) 

 

8. Szelektív hulladék 

Kivágott képek szétválogatása színek szerint (a hulladékgyűjtők neve nem lesz megadva, 

csak a szín) 

 



9. Kép felismerése 

Egészségügyhöz kapcsolódó képrészletekből tárgyak felismerése. 

 

10. Tárgyfelismerés 

Tárgyak felismerése bekötött szemmel, egészségügyhöz, szociális ellátáshoz 

kapcsolódóan. 

 

11. Teszt kitöltése 

- Dohányzással kapcsolatos kvíz. 

- Egészséges táplálkozással és egészségtannal kapcsolatos kvíz. 

 

12. Készítsetek legfeljebb 3 perces prezentációt (kb. 6-8 dia) az előre megadott témakör 

valamelyikéből. Ezt kérjük a verseny napjáig e-mailben elküldeni. (A prezentációkat 

a szakmai zsűri előzetesen értékeli.)  

- egészséges életmód vagy 

- egészséges táplálkozás vagy 

- a dohányzás káros hatásai. 

 

13. Utazik a család  

Családi utazáshoz gyógyszerek, eszközök összeállítása előre megadott dolgokból.  

 

14. Szlalom: akadálypálya kerekesszékkel 

Előre épített pályán 2 versenyző (1 fő irányító + 1 fő aki a kerekesszékben ül) egymást 

váltva teljesíti a pályát. 

 

15. Emberi torzó belső szerveinek visszahelyezése időre! 

 

 

Versenyen kívül 

Gyümölcssaláta készítés iskolánk szakoktatói segítségével, majd ennek elfogyasztása.  

A kísérő tanárok a csapatoknak az állomáshelyeken szurkolhatnak, de nem segíthetnek.  

A verseny vége után és az eredményhirdetés előtt szakmai bemutatóval várjuk a részvevőket.  

 

 

 

 

Borók-Varró Veronika  

szervező-tanár 

 

 

 


