A modern, kreatív oktatásban elsôdleges szerep jut az olyan eszközöknek,
mellyel a tanulók felé a tanár sokféle formában tudja közvetíteni az információkat. Ilyen eszköz lehet egy interaktív tábla az osztályteremben, melynek segítségével az egészséges táplálkozás is könnyen megtanítható.

Interaktív tanulási lehetôségek
az egészséges táplálkozásról
Az interaktív tábla (digitális tábla) az
üzleti szféra mellett a pedagógiában is
jól hasznosítható információs és kommunikációs technológiai (IKT) eszköz.
Az interaktív tábla
Szûkebb értelemben interaktív tábla alatt csak magát az interaktivitásra
alkalmassá tett táblát értjük, míg
tágabb értelemben azt a komplett eszközrendszert, ami az alábbi elemeket
tartalmazza:
• táblát,
• interaktív eszközt,
• projektort,
• számítógépet és
• igény szerint további kiegészítô
eszközöket.
Míg a számítógépeket az egérrel
vezéreljük, addig az interaktív táblákat
az ujjunk vagy a vezérlô toll. Valójában
ilyenkor is a számítógépet vezéreljük
az interaktív táblán keresztül, azaz az
interaktív táblára is úgy lehet gondolni,
mint a számítógéphez csatlakoztatott
óriási méretû, lapos touchpadra (interaktív mutató, interaktív ceruza, digitális
ceruza stb.).
A speciális tollal vagy az ujjunk
mozgatásával ugyanazokat a hatáso-

kat érhetjük el, mint az egérrel a számítógépen. Egy gyors kettôs koppintás a
táblára ugyanaz, mint az egérrel egy
kettôs kattintás. Gyakorlatilag minden
mûveletet el tudunk végezni, miközben
a hallgatóság elôtt állunk.
A táblát a számítógépen futó programok vezérlik. A tábla segítségével az
együtt gondolkodás valósággá válik. A
beszélgetések kreatívabbá válnak, az
ötletbörzék alkalmával pedig mód
nyílik az azonnali, mindenki által látható jegyzetelésre, az ötletek bedobására és törlésére. Akár tollal is jegyzetelhetünk, törölhetünk, kiemelhetünk
szövegeket az interaktív táblán, de
közben, mint a megszokott számítógépünkön, dokumentumokkal is dolgozhatunk, az interneten kereshetünk, új
információkat emelhetünk be. Vége az
unalmas összefoglaló óráknak, mindenki láthatja, mit gondol a tanár és a
padtárs.
Az interaktív tábla szóösszetételben
a hangsúly az interaktív szón van, és a
tábla szó csak másodlagos (egy interaktív eszköz segítségével egy tetszôleges sík felület interaktívvá tehetô).
Beszélhetnénk tehát akár interaktív
falról, interaktív vászonról, interaktív

ablaküvegrôl…, attól függôen, hogy
milyen felületet teszünk interaktívvá.
Ha történetesen ez egy tábla vagy tábla alakú dolog, akkor már interaktív(vá
tett) tábláról beszélünk.
A digitális és többfunkciós
tollak
A digitális tollal (stylus) mûködô
táblák sok hasznos, értéknövelô vezérlési funkcióval bírhatnak.
A többfunkciós tollakra az jellemzô,
hogy egyre több olyan feladatra alkalmasak, mint azt már a számítógépegereknél megszoktuk. A legtipikusabb ilyen funkciók a jobb, illetve bal
oldali kattintási lehetôség.
Interaktív táplálkozási piramis
Testünk normális mûködéséhez
számos tápanyagra van szükség, így
a tudatosan összeválogatott és összeállított étrend az egészséges életmód
elengedhetetlen része. A program
segítségével mindenki megismerheti,
mit nyújt számára az étel, amit megeszik. Aktív szerepet vállalva építhetô
fel a táplálkozási piramis, melynek
segítségével megtanulható, mibôl
mennyit kell enni, és emellett mennyit
kell mozogni, hogy megôrizhetô legyen a test egészsége.
Interaktív táplálkozási
feladatok (általános iskola
1—2. osztály)
1. Gyógyítsd meg a kisfiút zöldségekkel, gyümölcsökkel.
A képernyôn látható élelmiszerek
közül a zöldségeket és a gyümölcsöket a kosárba kell helyezni a
megfelelô helyre, hogy ezzel segítsük a kisfiú meggyógyulását.
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2. Táplálkozási piramis
Az üres táplálkozási piramisba húzzuk be a képernyôn megjelenô élelmiszerek képét a megfelelô szintre.
3. Szomjúság
Egy kisfiú nagyon szomjas. Az ô
részére kell ételeket és italokat a
szájához húzni, hogy oltsuk a
szomjúságát.
4. Étkezések
Melyik étkezéskor mit lehet enni. Az
ételeket a megfelelô tányérra (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora) kell húzni.
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Interaktív táplálkozási feladatok
(általános iskola 3—6. osztály)
Építsünk táplálkozási piramist.
Az élelmiszereket elôször húzzuk a
megfelelô csoportba, majd az egyes
csoportokat rendezzük sorba úgy,
hogy piramis legyen belôle.
Összekeveredett táplálkozási piramis.
Az élelmiszerek összekeveredtek a
táplálkozási piramisban, a megfelelô helyre kell húzni ôket.
Rejtvény és nyersanyag-felismerés.
Elôször ki kell találni, hogy melyik
étel vagy ital nevét keverték össze,
majd helyes sorrendbe kell tenni a
betûket. Ezt követôen pedig az étel
vagy ital képére kattintani.
Egészséges ételsor összeállítása.
Egy egészséges ételsort kell
összeállítani a nap minden étkezéséhez a megadott feltételekkel,
amik a következôk:
— Gabonafélét reggel egyél inkább, körülbelül a teljes napi
mennyiség felét!
— Rizst, burgonyát, kukoricát vagy
tésztafélét ebédre egyél!

— Reggelihez vagy ebédhez képest kevesebbet vacsorázz!
— Zöldséget és gyümölcsöt mindig ehetsz!
— A tejtermékeket, a húst és a
tojást a nap elsô részében fogyaszd!
— Húst inkább ebédre egyél, halat
akár estére is!
5. Napi energiabevitel
Két fiú és két lány látható a képernyôn, akik szeretnek mozogni, de
enni is. Meg kell nézni, mit esznek
egy nap, és azzal mennyi energiát
visznek be a szervezetükbe.
6. Zöldségek és gyümölcsök évszakonként.
Minden évszaknak megvan a maga
zöldsége és gyümölcse, ami éppen
akkor terem. A feladatban egy perc
van arra, hogy kitaláljuk, melyik zöldség és gyümölcs melyik évszakban
terem.
7. Egészséges élelmiszerek az iskolatáskában.
Az iskolatáskába kell egészséges
élelmiszereket betenni.

— 2—3 adag húsfélét,
— + hüvelyeseket, halféléket, tojást, olajos magvakat.
A nagy konyhasó-, zsír- és cukortartalmú ételekbôl csak egyet szabad
választani. Egy kis táplálékpiramis
segíti az arányok megtartását.
5. Napi energiabevitel és energia-felhasználás.
Az interaktív feladat célja a saját,
személyes energiaegyensúly megállapítása. Egy átlagos étkezést kell
összeállítani élelmiszerekbôl a fizikai
aktivitásnak megfelelôen. Egy kép
egy adagnyi ételt és egy kép 30 perc
aktivitást jelöl. (Alapanyagcseréhez
elhasznált energia 1400 kcal.)
6. Párosítós memóriajáték
A hiányzó párokat kell megtalálni.
Összetevôk — élelmiszer képe, származási hely — élelmiszer képe
párokat kereshetünk.
7. Képek csoportosítása
Képeket kell az alapján csoportosítani, hogy az adott étel az egészségtudatos vagy nem egészségtudatos csoportba tartozik.

Interaktív táplálkozási feladatok
(általános iskola 7—8. osztály)
Állapítsuk meg a képen látható
emberrôl, hogy milyen vitaminhiányban szenved.
Kattintsunk arra a testrészre, amelyik beteg, és olvassuk el a tüneteket. Ezt követôen kattintással válasszuk ki azt a vitamint, aminek a
hiánya a tüneteket okozza.
Tápanyagtartalmak.
Ételek szétválogatása jellemzô
tápanyagtartalmuk alapján.
Hogyan jut el az ivóvíz a fogyasztóhoz?
Különbözô képeket (kút vízkivételi
mû, vízkezelô mû, laboratórium
stb.) kell megnézni, és azonosítani
a folyamat egyes lépéseit. A feliratokat (fogyasztók, ügyfélszolgálat,
vízminôség-ellenôrzés stb.) a megfelelô helyre kell húzni.
Egészséges napi étrend összeállítása.
Egy egészséges napi étrendet kell
összeállítani, aminek tartalmaznia
kell a következôket:
— 5—10 adag gabonafélét (kenyér,
rizs, tészta),
— 4—5 adag zöldséget,
— 3—4 adag gyümölcsöt,
— 2—3 adag tejterméket (tej, joghurt, sajt),
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