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I.  Bevezető

Az iskola különleges hely. Az iskolában pedagógusok dolgoznak, akik nemcsak 
oktatnak, tanítanak, hanem nevelnek is. Mindennapjaik szerves része nemcsak 
a tananyag átadása, hanem a gyerekek értékrendjének, igényeinek, életmódjá-
nak, világszemléletének alakítása is. Ennek egyik alappillére az egészségtudatos 
életmódra nevelés, az egészséges táplálkozási szokások formálása és a környezet-
tudatos szemlélet megalapozása. Van egy terület ugyanakkor, amelyről az utóbbi 
évtizedekben mintha – méltatlanul – megfeledkeztünk volna. 

Manapság a legtöbb fiatal a középiskolai tanulmányai során találkozik először 
a munkavédelem fogalmával. Ám ha ezek az ismeretek már kisiskoláskoruktól 
szerepelnek a mindennapjaikban, akkor alkalmazásuk készségszintűvé válik, 
saját belső igényük alapján tehetnek lépéseket egészségükért és testi épségü-
kért. Ennek eredményeképpen a felnövekvő generáció nemcsak a középiskolai 
vagy a későbbi munkahelyük kötelező munkavédelmi oktatásainak teljesítéséből, 
hanem a kisdiákként már megszerzett ismeretekből is meríthet, hogy megfele-
lően kezelje a hétköznapok általános veszélyhelyzeteit.
  
A mindennapokban a tanulókra és családjukra is leselkednek veszélyek otthon, 
útközben, a munkahelyen, az iskolában (vegyszerek, közlekedés, elesés, leesés, 
botlás, csúszás stb.), melyekre nem veszélyként tekintenek, ezért nem is tudják 
kellőképpen kezelni. Be kell mutatni nekik, mi a veszély, és hogyan lehet elkerülni 
az abból adódó baleseteket. 
Az alapvető ismeretek átadását akár a legkisebbeknél is el lehet kezdeni egysze-
rűen, játékosan: nemcsak elmondani és képeket mutatva szemléltetni, hanem 
cselekedtetni, szerepjátékokat eljátszva kell őket tanítani. Minderre kiváló lehe-
tőség az Európai Munkavédelmi Ügynökség által indított, és Magyarországon 
is több éve működő program, amelynek címe Napo pedagógusoknak.

A program az elmúlt években két korosztály (a 7–9 éves, illetve a 9–11 éves) szá-
mára tette lehetővé a munkabiztonsággal és az egészségvédelemmel kapcso-
latos alapvető ismeretek elsajátítását. Mindkét esetben kidolgozott óratervek 
és -javaslatok segítették a feldolgozandó ismeretek megszerzését, amelyeket 
az adott anyaghoz kapcsolódó rajzos, illetve logikai feladatok elvégzése szí-
nesített. Ezek a tudásanyagok jelenleg is elérhetők és ingyenesen letölthetők  
a https://www.napofilm.net/hu/learning-with-napo/napo-for-teachers oldalról.

De mi is, pontosabban ki is Napo? 

Napo kissé esetlen, de szimpatikus, szerethető figura, az átlagos munkavállalót 
testesíti meg. Gyakran keveredik veszélyes helyzetekbe rendszerint a szabályok 
megszegése vagy a saját figyelmetlensége miatt. A jelenetek mondanivalója 
humorosan ábrázolva mindenki számára érthető, és éppen ennek köszönhetően 
segíti a bemutatott ismeretek feldolgozását és elsajátítását ár a legkisebbeknél 
is. Napót nem korlátozzák ország- vagy nyelvi határok, sem a kulturális különbsé-
gek. Történetei nem korlátozódnak a munkahelyi veszélyhelyzetek bemutatására, 
hanem kiterjednek azokra a kockázatokra is, amelyeket az utazás és a szabadidős 
tevékenységek, valamint a sportolás rejthet.

A kisfilmekben nemcsak Napót, hanem barátait is megismerhetjük, története-
ikben a munkavállalókon kívül megjelennek állatok (pl. sün, béka, kutya) vagy 
a különféle veszélyhelyzetekre figyelmeztető, megelevenedő tárgyak is, amelyek 
az animációk mondanivalójának kibontakozásakor kapnak jelentős szerepet.

A Napo-program folytatása

Sokan – tévesen – azt gondolhatják, hogy fölösleges munkavédelmi ismeretek-
kel terhelni a gyerekeket, de a Napo-filmekre épülő korábbi kísérleti tanítások 
bebizonyították, hogy a kicsik rendkívül fogékonyak az ilyen jellegű ismeretekre. 
Annál is inkább, mert szinte nincs olyan osztály, amelyikben a szülők, nagyszü-
lők, barátok, ismerősök közül ne dolgozna valaki építkezésen,  vagy egysze-
rűen a házimunka közben ne érintkezne egészségkárosító hatású vegyszerekkel. 
A korábbi kísérleti órák pozitív fogadtatása és eredményessége lehetővé tette, 
hogy a GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú pályázata keretében 
a már meglévő anyagokhoz újabbak készüljenek. Jelen kézikönyv – a már koráb-
ban elkészült Napo-órák folytatásaként – további két korosztálynál alkalmazható 
óravázlatokat, valamint az azokhoz kapcsolódó eszközöket, ötleteket és egyéb 
segédleteket tartalmazza. 

Az új témakörök ezúttal a 3. és a 7. osztályos diákok munkavédelmi és baleset 
megelőzési ismereteinek megalapozását segítik.



Napo az általános iskolák  
7. osztályos tanulói számára
A korábbi Napo-tananyagok után ezúttal a felső tagozatos diákok is részeseivé 
válhatnak a Napo-gondolkodás (lásd Fogalomtár) elsajátításának. Életkori sajá-
tosságaik és megszerzett ismereteik már lényegesen komolyabb témakör feldol-
gozását is lehetővé teszik számukra.
A tantárgyi koncentráció ezúttal főként a fizika (áramütés, áram hatása az élő 
szervezetre), a biológia (az emberi test, az emberi szervezet, keringés, bőr), vala-
mint a technika és életvitel (közlekedés, balesetek) tantárgyat érinti. 

Ez a témakör az elsősegélynyújtást, a sérülések típusait tartalmazza (a leggyako-
ribb iskolai és otthoni balesetek alapján csoportosítva: vérzések típusai, orrvérzés, 
áramütés, hőártalmak, ájulás), különös hangsúlyt helyezve a stabil oldalfektetés 
alkalmazására és helyes kivitelezésére.

A témakör feldolgozására ezúttal mindenképpen javasolt 2 x 45 percet fordítani! 
Az első óra anyaga javarészt elméleti ismereteket tartalmaz, amelynek a végére 
eljutunk a stabil oldalfektetés elméleti (képi) és gyakorlati bemutatásáig. Hogy 
a megszerzett ismeretek minél pontosabban rögzüljenek, ezért a második (gya-
korlati) órán a gyerekek páronként próbálhatják ki és tanulhatják meg azt lépés-
ről lépésre.

A tanulási folyamatot segíti a műveletsor szöveges leírása és az egyes lépések 
képi bemutatása.

II.  Célok
Napo az általános iskolák 
3. osztályos tanulói számára

A harmadikosok feldolgozandó témaköre a segítségkérés. Az óra célja, hogy – akár 
a korábbi Napo-tananyagok elvégzésétől függetlenül, akár azokra építve – a gyere-
kek felismerjék a veszélyhelyzeteket, és indokolt esetben képesek legyenek egy-egy 
segélyhívást indítani. Ehhez először is meg kell tanulniuk a segélyhíváshoz szüksé-
ges telefonszámokat (104, 105, 107, 112). Ezt követően szituációs játékokkal, gyakor-
lati példákkal kell felkészíteni őket az ilyen jellegű hívások során várható kérdések 
megválaszolására, valamint a telefonáló helyes magatartására (bemutatkozás,  
információk a balesetről: mit tapasztal, mikor szabad letennie a telefont, stb.).

A tananyagot 45 perc alatt is el lehet végezni, de annak érdekében, hogy a kellő 
alapossággal elsajátítsák a tanultakat, érdemes még egy tanórát a témakörre 
szánni (1 óra elmélet, 1 óra „gyakorlat”).

A témakör feldolgozása, a tantárgyi koncentráció érinti a magyar nyelv és iroda-
lom (fogalmazás, szövegértés, nyelvi készségek fejlesztése), a környezetismeret 
(baleset megelőzés, egészségvédelem,) a matematika (feladatlapok, „kódolás”), 
az erkölcstan (helyes viselkedés különböző szituációkban, önbizalom, segítség-
nyújtás), valamint a rajz és vizuális kultúra tantárgyat.

III.  Az óra felépítése, feladatai
Óravázlat
Osztály: 3.
Az óra témája: Segítségkérés
Az óra célja és feladatrendszere: A tanulók képesek legyenek felismerni a 
veszélyhelyzeteket és az adott pillanatban helyesen cselekedni. Tudatosan és 
kompetensen kezeljék a mindennapi életünkben adódó kisebb és nagyobb 
baleseteket. Képesek legyenek egy-egy segélyhívást lebonyolítani, ha indokolt 
esetben az szükséges.
Az óra didaktikai feladatai: Motiváció, ismeretbővítés, gyakorlás.
Tantárgyi kapcsolatok: Magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra, környezetis-
meret, matematika, erkölcstan.
  



IDŐ       AZ ÓRA MENETE MÓDSZEREK
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MUNKA-

FORMÁK

ESZKÖZÖK  MEGJEGYZÉS

Előzetes szervezés: szemléltetőanyag, feladatok, jutalomtárgyak, plakát előkészítése

5’

8’

I. Ráhangolás
I.1. Csoportalakítás mozaikkira-
kó segítségével
A tanórára ajánlott létszám 
20–25 fő, így kényelmesen 4–5 fős 
 csapatokra osztható az osztály.
Feladatleírás: a tanulók egy-egy 
mozaikdarabot kapnak, amelyek 
segítségével csoportokba kell 
rendeződniük. Helyes megoldás 
esetén a kialakult csoportokban 
három különböző szituációt 
ábrázoló képet láthatnak. Az a 
csoport, amelyik a leghama-
rabb kirakja a képet, jutalomban 
 részesül (napós kis kép).

Szituációs képek:
1. kép: otthoni balesetet ábrázoló 
kép felnőtt jelenléte nélkül.

2. kép: otthoni balesetet ábrázoló 
kép felnőtt jelenlétével.

közlés,  
cselekedtetés

közlés,  
szemléltetés, 
megbeszélés

frontális

frontális

szituációs 
 képek:

1. otthoni  
baleset 
 felnőtt  

jelenléte  
nélkül 

2. otthoni  
baleset 
 felnőtt  

jelenlétével

3. iskolai  
baleset

napós  
kis kép 

(melléklet)

kivetített  
képek és  

kérdések a 
táblán (PPT)

Figyeljünk 
arra, hogy ne 
maradjon ki 

senki a  
feladatból!

Fokozatosság:  
a helyzetek sú-
lyosbodásával 

egyre  
nagyobb  

szerepe lesz  
annak, hogy  
képesek-e 

 felismerni a 
veszélyeket,  

a kockázatokat,  
és tájékozott-

ságukkal, 
megszerzett 
ismereteikkel 

mernek-e  
cselekedni

Osztály: 3.
Az óra témája: Segítségkérés

ÓRAVÁZLAT

Nevelési-oktatási stratégia

3. kép: iskolai balesetet ábrázoló 
kép felnőtt jelenléte nélkül.

I.2. A szituációs képek 
 történeteinek megbeszélése
A szituációs képekhez 
 kapcsolódó kérdések:
– Mi történt?
–  Mit tennél ebben a helyzetben? 

Kihez fordulnál segítségért?
–  Hogyan lehetett volna 

 megelőzni a balesetet?
(+ iskolai helyszínnél:  
Hogyan lehetett volna megelőzni 
a konfliktust?)

4’

II. Napo bemutatása,  
a kisfilmek megtekintése
II.1. Napo karakterének  
megismerése
Napo egy mesefigura. A mai órán 
ő segít nekünk. Napo a munka-
helyén igyekszik betartani a sza-
bályokat, de sokszor, bizony, vagy 
elfeledkezik róluk, vagy megpró-
bálja kikerülni azokat. Ilyenkor 
mindig bajba kerül azonban, 
illetve meg is sérül. Mivel ő egy 
mesefigura, általában egy  
ragtapasszal megússza a 
 nagyobb baleseteket is, de 
 nekünk embereknek nincs 
ilyen szerencsénk, ezért nagyon 
 fontos, hogy mindig betartsuk  
a szabályokat.

közlés,  
szemléltetés,  
megbeszélés

frontális napós kisfil-
mek, hangfal



3’

4’

II.2. Biztonságosan a munkahe-
lyen
A kisfilmhez kapcsolódó kérdé-
sek:
– Mi történt a munkahelyen?
–  Milyen nehézséggel kellett 

szembenézniük meneküléskor?
–  Hogyan kell elhagyni tűz esetén 

az épületet?
–  Hogyan lehetett volna 

 megelőzni a balesetet /  
katasztrófát?

II.3. Csúszás, botlás, elesés
A kisfilmhez kapcsolódó 
 kérdések:
– Mi történt Napóval?
– Mit csináltak a kollégái?
–  Ti mit tettetek volna a 

 helyükben?
–  Hogyan lehetett volna 

 megelőzni a balesetet?

II.4. Napo… megrázó történetek
A kisfilmhez kapcsolódó kérdé-
sek:
– Mi történt?
– Hogyan akart segíteni Napo?
–  Mire figyelmeztette a kollégája 

Napót?
–  Mit tegyünk, ha valakit megráz 

az áram?

3’ III. Segélyhívószámok megfejté-
se feladatlap segítségével
III.1.1. Feladatlapok megoldása 
csoportmunkában
Feladatleírás: a tanulóknak meg 
kell oldaniuk a különböző segít-
ség-
forrásokhoz kapcsolódó felada-
tokat. Helyes megoldás esetén 
négy 
különböző hívószámot kapnak.

közlés 
munkáltató 

módszer

megbeszélés,  
szemléltetés

frontális 
csoport-
munka

frontális

feladatlapok

plakát

2’ III.1.2. A feladatlapok megoldá-
sainak megbeszélése, 
a hívószámok ismertetése
A csoportok megosztják egymás-
sal a feladatmegoldásokat, majd 
a plakát segítségével megbeszél-
jük a hívószámokat.

12’ IV. Segítségkérés telefonon 
 keresztül
IV.1. A segélyhívás lépéseinek 
megbeszélése, bemutatása
a)  A balesetnek megfelelő 

 segélyhívószám tárcsázása
b)  A segélyhívás
A Győrfi Pállal felvett hanghívás 
kérdéseinek lejátszása,  
szükség esetén a kérdések fel-
olvasása.
Kérdések:
1.  Mentőszolgálat. Jó napot kívá-

nok! Miben segíthetek?
2. Mi történt?
3.  Mi a pontos cím, hova küldhet-

jük a mentőt?
4. Biztonságos a helyszín?
5.  Te hány éves vagy? Van felnőtt 

a közelben, aki segíthet?
6. Hány sérült van?
7.  Milyen állapotban van a sérült? 

Beszél, mozog?
8. A hátán fekszik?
9. Lélegzik?
10. Vérzik valamije?
Azonnal küldöm a mentőt. Amíg 
megérkeznek, maradjunk vonal-
ban.
IV.2. A segélyhívás kipróbálása 
szemléltetőeszköz segítségével
Feladatleírás: a tanulók csopor-
tokban eljátsszák a telefonos 
segítségkérést.
Amelyik csoport szívesen 
 vállalkozik rá, abból két szereplő 
kiállhat az osztály elé és bemu-
tathatja a segélyhívást.

megbeszélés

szemléltetés

cseleked-
tetés

frontális

frontális

csoport-
munka

hangfelvétel

nem 
használt  
telefo-

nok, játék 
 telefonok

napós 
kis kép 

(melléklet)

Segélyhívás 
bemu-

tatásánál 
azok a 

tanulók 
kapjanak 
napós kis 

képet, akik 
az osztály 

előtt szere-
pelnek, azaz 

eljátsszák 
az  adott 

szituációban 
történő 
segély-
kérést. 

2’ V. Összefoglalás, szintetizálás
V.1. A segítségkérésről tanultak 
összegzése
– Hogyan kérhetünk segítséget?
–  Milyen hívószámokon keresztül 

kérhető segítség?
–  Milyen információkat kell el-

mondanunk a segélyhívásnál?

közlés,  
megbeszélés,  
szemléltetés

frontális plakát



BALESET

Mi történt?

Ki segített?

Hogy 
éreztem 
magam?

Mire figyelek
oda legközelebb?

Hogyan 
kerülhettem 
volna el 
a balesetet?

2’ VI. Házi feladat
Feladatleírás: a tanulókat ért 
 balesetek gondolattérképen 
 ábrázolása.
– Mi történt?
– Ki segített?
– Hogy éreztem magam?
–  Hogyan kerülhettem volna el a 

balesetet?
– Mire figyelek oda legközelebb?

közlés frontális gondolattér-
kép

Ez csak egy 
javasolt fela-
dat, a tanító 
változtathat 
rajta, sőt ki is 

hagyhatja!

1’ VII. Értékelés
Értékelési szempont:
– aktivitás, órai munka

közlés frontális napós 
kis kép 

(melléklet)

Jutalomból 
napós kis 
kép oszt- 

ható a gyer-
mekeknek.

IV. Tanítói útmutató

Előkészületek
Előzetesen érdemes beszélgetni a gyerekekkel, hogy mi a teendő, ha baleset 
történik akár az iskolában, akár otthon. Tudatosítsuk bennük, hogy ne féljenek 
segítséget kérni egy felnőttől, ha balesetet látnak.
Az óra kezdete előtt érdemes végiggondolni, hogyan szeretnénk kialakítani a cso-
portokat. Egy csoportba maximum 6 főt javaslunk, de az ideális munkavégzéshez 
4–5 fős csoportokba sorolhatjuk az osztály tanulóit. Ez történhet az óra elején 
véletlenszerűen, de irányítottan is. (Például a) véletlenszerű csoportalakítás: min-
denki húz egy mozaikdarabot és annak megfelelően csoportosulnak; b) irányított 
csoportalakítás: úgy döntjük el előre, hogy ki melyik mozaikdarabot kapja, hogy 
ráírjuk a nevét a hátuljára.)
Ennek megfelelően a tantermet is úgy rendezzük be, hogy az frontálisan irányí-
tott csoportmunkára is alkalmas legyen!

A teremben biztosítanunk és ellenőriznünk kell a vetítés és a hanglejátszás 
feltételeit!

A csoportok számának megfelelően a következő eszközöket készítsük elő:
 ‒ mozaikdarabok csoportonként (az eszközöket a megfelelő osztálylétszámhoz 
igazítani előzetes munkát igényel!);
 ‒ szemléltetőeszközök (PPT, plakát) előkészítése;
 ‒ feladatlapok elkészítése a csoportmunkához.

A páros munkához a párok számának megfelelően a következő eszközöket 
készítsük elő:

 ‒ használt telefonokat (amennyiben rendelkezésre állnak) vagy játék telefono-
kat tegyünk az asztalokra.

A leggyorsabb csapat számára jutalomként legyen kéznél:
 ‒ napós kis kép (A mellékletben található A4-es lapról kivághatók, az adott is-
kola lehetőségeihez mérten laminálható, hogy tartósabbak legyenek, ne sé-
rüljenek. Valamint kreatív boltokban beszerezhetők mágneslapok, melyeket a 
Napo-csomag nem tartalmaz, azokra ragaszthatók a képek).

 



Az óra menete

Ha a pedagógus még nem járt az adott osztályban, akkor üdvözli a gyerekeket, 
majd bemutatkozik.
I. Ráhangolás – 1. Csoportalakítás mozaikkirakó segítségével – Tervezett idő-
keret: 5 perc
Osszuk ki a mozaikdarabokat a tanulóknak, és kérjük meg őket, hogy csoporto-
suljanak a kapott mozaikdaraboknak megfelelően. (Ha egy fotó több csoportnál 
is lehet, hívjuk fel erre a gyerekek figyelmét!) A mozaikkirakó darabjait érdemes 
eggyel több darabra felvágni, mint ahány tanuló van a csoportban, hogy kiindu-
lási alapnak egy-egy darabot a kirakókból az asztalokra lehessen helyezni. Ezáltal 
a gyermekek is könnyebben tájékozódnak a csoportok és a képek között.

Ismertessük a feladatot: a tanulók egy-egy mozaikdarabot kapnak, amelyek segít-
ségével csoportokba kell rendeződniük. Helyes megoldás esetén a kialakult csopor-
tokban három különböző helyzetet ábrázoló képet láthatnak a gyerekek. Az a cso-
port, amelyik a leghamarabb kirakja a képet, jutalomban részesül (napós kis képek 
kiosztása a leggyorsabb csoportnak).

I. Ráhangolás – 2. A szituációs képek történeteinek megbeszélése – Tervezett 
idő: 8 perc
Ha a csapatok elkészültek, vetítsük ki a három szituációs képet, és a kérdések 
segítségével beszéljük meg a tanulókkal, mit ábrázolnak!
Otthoni balesetet ábrázoló kép felnőtt jelenléte nélkül:

A kép egy kislányt ábrázol, aki elesett az utcán a görkorcsolyával, és csúnyán 
lehorzsolta a térdét. Felnőttet nem látunk a képen, de feltételezzük, hogy a szü-
lők otthon vannak, illetve hogy egy-egy felnőtt közlekedik az utcán, azaz tőlük 
kérhet segítséget. Fertőtlenítése után a sebre ragtapaszt tehetünk. A baleset 
megelőzhető lett volna, ha a kislány megfelelő védőfelszerelést visel (térdvédő).

Otthoni balesetet ábrázoló kép felnőtt jelenlétével:

Egy kisfiú (valószínűleg kíváncsiságból) a (villany)tűzhely fölé helyezi a tenye-
rét. Emiatt egyelőre még nem történt baleset, azonban súlyos égési sérü-
lést szerezhetett volna. A tűzhelyen lévő edényekből arra következtethetünk, 
hogy a kisfiú szülei is otthon vannak, és éppen főznek. Ennél a képnél hívjuk 
fel a gyerekek figyelmét arra, hogy a kíváncsiságuk ellenére is elővigyázatos-
nak kell lenniük, hiszen komoly sérülést szerezhetnek egy hasonló helyzetben.  
A balesetet meg lehet előzni, ha kellő időben figyelmeztetjük a gyereket, illetve 
ha felhívjuk figyelmét a gáz- vagy villanytűzhely használatának veszélyeire.

Iskolai balesetet ábrázoló kép felnőtt jelenléte nélkül:

A képen két kisfiú agresszív viselkedése látható. Egyelőre egyikük sem sérült 
meg, azonban az effajta konfliktusokból is komoly sérülések adódhatnak. Ebben 
az esetben mindenképpen kell szólni egy felnőttnek, aki leállítja a verekedő 
társakat, illetve segít megoldani az érintett tanulók közötti helyzetet. A baleset 
előzetes konfliktuskezeléssel, valamint a nézeteltérés okának megbeszélésével 
és megoldásával megelőzhető.



II. Napo bemutatása, a kisfilmek megtekintése – 1. Napo karakterének megis-
merése – Tervezett idő: 1 perc
Napo rövid bemutatása a leírtak alapján.

II. Napo bemutatása, a kisfilmek megtekintése – 2. Biztonságosan a munka-
helyen – Tervezett idő: 4 perc
A kisfilm olyan helyzetet mutat be, amely bármelyik iskolában előfordulhat. Miután 
tűz üt ki, a munkások fejvesztve hagyják el az épületet, ahol rendetlenség ural-
kodik. A rendetlenség miatt nemcsak a tűz válik veszélyessé, hanem az is, hogy 
kimeneküljenek előle. Ennek az lesz a következménye, hogy Napo menekülés 
közben megbotlik és megsebesül.

Ennél a kisfilmnél felidézhetjük, illetve elismételhetjük a tűzvédelmi szabályo-
kat:

 ‒ Tűz esetén higgadtan, fegyelmezetten, sietve – de nem futva és nem pánikolva! 
– hagyjuk el az épületet a kijelölt menekülési útvonalon. (A menekülési útvo-
nalak térképét az épület minden szintjén több helyen és jól láthatóan kell elhe-
lyezni, és alkalmazásukról az adott épületben tartózkodókat tájékoztatni kell.)
 ‒ Vigyázunk a terem rendjére és tisztaságára, hogy tűz esetén ne forduljon elő 
egy botlásból akár végzetes baleset. Célszerű a csoportokat / osztályokat meg-
tanítani arra, hogy tűzriadó esetén csatárláncban közlekedjenek: ha valaki 
megbotlik, az előtte-mögötte lévő társa segítségével könnyen talpra ránthat-
ják, így a többiek sem esnek rájuk, nem rúgnak beléjük, stb., tehát nem lesz 
több és további sérülés.
 ‒ Ha menekülni kell, ne az épületben hagyott tárgyainkkal foglalkozzunk, hanem 
azzal, hogy kijussunk az épületből! A testi épségünk mindennél fontosabb.
 ‒ Nagy füstben takarjuk el az orrunkat és szánkat maszkkal vagy egy ruha-
darabbal! Mivel a füst felfelé száll, akár kúszva vagy mászva is elhagyhatjuk 
az épületet. 
 ‒ Ha meggyulladna a ruhánk, a földön hemperegve mi magunk is elolthatjuk. 
(Miért? Mert ezzel kizárjuk az égés egyik feltételét, az oxigént.)
 ‒ A gyülekezőhelyre érve a csoportért felelős pedagógus minden esetben lét-
számellenőrzést és névsorolvasást tart. Hívjuk fel a gyerekek figyelmét arra, 
hogy ezt türelmesen és csendben várják ki, mert előfordulhat, hogy egyik tár-
suk pl. a mosdóban volt. A kiérkező tűzoltóknak pedig a mentés sikere érdeké-
ben pontos létszámadatokat kell adni!

II. Napo bemutatása, a kisfilmek megtekintése – 3. Csúszás, botlás, elesés – 
 Tervezett idő: 3 perc
A kisfilm a gyerekek körében is jellemző reakciót mutat be egy botlásból eredő 
balesetre. Természetesen a nevetés jó feszültségoldó, de egy komolyabb bal-
esetnél nem biztos, hogy jó emlékeket hagy maga után. Ugyanez fordítva is igaz: 
ha a sebesült azt tetteti, hogy a helyzet súlyosabb, mint valójában. Ha ez huza-
mosabb ideig többször is előfordul, akkor elképzelhető, hogy a valós esetet sem 
vesszük majd komolyan. A videó segíthet bemutatni a gyerekeknek a balesetek 
megfelelő pszichés kezelését is.

II. Napo bemutatása, a kisfilmek megtekintése – 4. Napo… megrázó történe-
tek – Tervezett idő: 4 perc
Ebben a kisfilmben az áramütésről és az áramütést szenvedő sebesült segítéséről, 
kezeléséről beszélgethetünk a tanulókkal (lásd 1. számú melléklet). A legfonto-
sabb, hogy SOHA ne érjünk hozzá közvetlenül az áramütést szenvedett személy-
hez, hiszen ezzel mi is veszélybe sodorhatjuk magunkat. A legjobb, amit ilyenkor 
tehetünk, ha lekapcsoljuk a főkapcsolót, és így megszüntetjük az áramhatást 
(lásd Fogalomtár) a sebesült környezetében. Ezzel azonban még nem oldjuk meg 
a problémát, ugyanis az áramütött személy a baleset következtében súlyos sérü-
léseket szenvedhetett. Ha ennek nincsenek is külső jelei, mindenképpen külső 
segítséget kell kérnünk, amit a legkönnyebben segélyhívással oldhatunk meg. 
(Ezzel utalhatunk a tanóra központi témájára is.)

III. Segélyhívószámok megfejtése feladatlap segítségével – 1.1. Feladatlapok 
megoldása csoportmunkában 
– Tervezett idő: 4 perc
A tanulók a már kialakított csoportokban megoldják a feladatlapot az előzetes 
tudásuk és a kisfilmekben látottak alapján.





III. Segélyhívószámok megfejtése feladatlap segítségével – 1.2. A feladatlapok 
megoldásainak megbeszélése, a hívószámok ismertetése – Tervezett idő: 2 
perc
A csoportok megosztják egymással a feladatmegoldásokat, majd a plakátok 
segítségével megbeszéljük a hívószámokat.
Tanács: Érdemes a tanítónak felolvasnia a feladatlapon megfogalmazott kér-
déseket, amelyekre a tanulók csak a jó válaszokkal és az eredményül kapott 
hívószámmal felelnek. Ha a plakátot a táblára is kihelyezzük nyomtatott  
formában, akkor a helyes hívószámok megadásáig a hívószámokat tartsuk 
letakarva.

IV. Segítségkérés telefonon keresztül – 1. A segélyhívás lépéseinek 
megbeszélése, bemutatása – Tervezett idő: 6 perc
a) Először megbeszéljük a segélyhívószám jelentését (lásd Fogalomtár), majd 
elmondjuk a gyerekeknek, hogyan tárcsázzuk azokat. (Lásd 2. számú melléklet.)
1. lépés: A mobiltelefont nem szükséges feloldani, segélyhívást anélkül is indíthatunk .
2. lépés: Beütjük a tárcsázni kívánt számot. (Nem írunk a segélyhívószám elé 
semmit (pl. 06); illetve a 112 t hívhatjuk akkor is, ha nem tudjuk eldönteni, hogy 
kitől kaphatnánk a helyzethez kapcsolódó legjobb segítséget.)
b) Meghallgatjuk a segélyhívás hanganyagát, majd megbeszéljük a tanulókkal, 
hogy milyen kérdésekre kell válaszolniuk.

FIGYELEM! Hogy még véletlenül 
se történjen akaratlan segélyhívás, 
az órai gyakorlás idejére vegyük 
ki a készülék ből az akkumulátort! 
(A segélyhívás ugyanis bekapcsolt 
telefonról akkor is működik, ha nincs 
benne SIM kártya, és nincs rajta pénz.)

Kérdések:
3. lépés: A segélyhívás lebonyolítása a kérdések segítségével.
Tanács: Az osztály tanulóival újra megválaszoljuk a kérdéseket. Magyarázzuk 
meg, hogy egyes információk mihez adnak segítséget!

IV. Segítségkérés telefonon keresztül – 2. A segélyhívás kipróbálása szemlél-
tetőeszköz segítségével 
– Tervezett idő: 6 perc
A tanulók párokban vagy csoportokban (az eszközök számától, illetve az időtől 
függően) elpróbálják a segélyhívás menetét. (A videókban látottak is lehetnek 
a kitalált szituációk.)
Ha rendelkezésre állnak nem használt telefonok, illetve játék telefonok, akkor 
azokkal is segíthetjük az élethű szituációs helyzeteket. Ha ez nem lehetséges, 
legyen a kezünk az imitált telefon.
A segélyhívás gyakorlása után a bemutatáshoz érdemes két gyermeket választani 
és az osztály elé állítani, hogy játsszák el a többieknek a választott balesethez 
tartozó segítségkérést. A szereplés napós kis képekkel jutalmazható.

V. Összefoglalás, szintetizálás – Tervezett idő: 2 perc
Irányított kérdésekkel összegezzük az órán tanultakat, átismételjük a segélyhívás 
fontosabb lépéseit, kérdéseit.
 
VI. Házi feladat – fakultatív– Tervezett idő: 2 perc
Ötletek, tanácsok a gyerekek egyéni képességei és előzetes tudása figyelem-
bevételével:

 ‒ gondolattérkép,
 ‒ rajz egy balesetről,
 ‒ képregény,
 ‒ fogalmazás,
 ‒ interjú,
 ‒ stb.

VII. Értékelés – Tervezett idő: 1 perc
Visszacsatolást adunk a tanulók munkájáról, anyagmegértéséről, valamint 
ők is reflektálnak a tanult ismeretekre és a megtapasztalt / átélt élményekre. 
Jutalomból napós kis kép osztható a gyermekeknek.



Fogalomtár
áramhatás: az emberi szervezetet ért olyan hatás, amelynek során az emberi test 
bekapcsolódik az áramkörbe („megrázza” az áram). 
áram-védőkapcsoló (ÁVK): másképpen életvédelmi relé, avagy FI relé; Elektromos 
hálózatba épített életvédelmi eszköz, amely az elektromos hálózat automatikus 
lekapcsolását végzi. Megakadályozza, hogy hiba esetén (pl. elektromos vezeték 
sérülése, sérült elektromos eszközök, szerszámok) az emberi szervezetet veszé-
lyes áramütés érje. 
elengedési áramerősség: (elengedési küszöb) a szervezetet ért áramütés esetén 
a balesetes még képes elengedni a vezetéket, ezáltal képes kiszabadulni az áram-
körből. Ez a határ egyénfüggő (nem, életkor, magasság, testsúly, bőr állapota, lelki 
és fizikai állapot, stb. befolyásolja), de általában elmondható, hogy nők esetében 
6–15 mA, míg férfiaknál 8–23 mA közötti értékre tehető.  
életvédelmi relé: lásd áram-védőkapcsoló.
Európai Munkavédelmi Ügynökség (EU-OSHA): az Európai Munkahelyi Biztonsági 
és Egészségvédelmi Ügynökség (European Agency for Safety and Health at Work, 
röviden EU OSHA) létrehozását az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egész-
ségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló 1994. július 18-i 2062/94/EK tanácsi 
rendelet írja elő, amely meghatározza a Nemzeti Fókuszpontok létrehozásának 
szükségességét is valamennyi uniós tagállamban. 
Az Ügynökség célja, hogy az európai munkavállalók számára egészséges és biz-
tonságos munkakörnyezetet és munkafeltételeket hozzanak létre, melyeknek 
hatására a munkavállaló hatékonyabb munkavégzésre képes az egészségének 
veszélyeztetése nélkül. Ennek értelmében a munkáltatóknak arra kell törekedniük, 
hogy munkavállalóik és a a munkavégzés hatókörében tartózkodók közül soha 
senki ne sérüljön meg.
jelzőlámpa: a Napo-gondolkodás elsajátításának egyik segédeszköze. A köz-
lekedésből jól ismert jelzőlámpák színeire alapozva segíti a veszélyhelyzetek 
felismerését, a velük járó kockázatok értékelését és a szituáció megoldását.  
A Napo-programban már egészen a kezdetektől használjuk a jelzőlámpát.

A társított jelentések: 
PIROS – ÁLLJ MEG! • SÁRGA – GONDOLKODJ! • ZÖLD – CSELEKEDJ!

munkavédelem: célja a szervezett munkavégzésben részt vevők egészségének, 
testi épségének megóvása, a balesetek megelőzése, a munkavégzés biztonságos 
körülményeinek megteremtése.
Napo-gondolkodás: a veszélyhelyzetek, ennélfogva a balesetek, a sérülések meg-
felelő körültekintéssel elkerülhetőkké válnak. Ennek egyik alapfeltétele a veszé-
lyek felismerése, a kockázatok értékelése és a kezelésükhöz szükséges ismeretek 
elsajátítása (felismerés – prevenció – segítségnyújtás).
segélyhívószám: vész esetén, vezetékes vagy mobilhálózatról ingyenesen hívható 
háromjegyű szám. Mobiltelefon lezárt billentyűzete esetén is tárcsázható. A 112 
az EU egész területén működik, kivéve az Egyesült Királyságot, de ha ott hívják 
a 112-t, akkor automatikusan az ottani megfelelőjére irányít át.
veszély: a biztonság hiánya: egészségünk, testi épségünk a megfelelő védelem 
hiányában károsodhat.

Mellékletek 
1. SZÁMÚ MELLÉKLET – ÁRAMÜTÉS
Az emberi test kb. kétharmada víz, amely különböző sókat tartalmaz, ezért jól 
vezeti az elektromos áramot.
A szervezeten áthaladó áram hő- és vegyi hatásokból összetevődő változásokat 
okoz: izom összehúzódást, égési sérüléseket és a testnedvekben bekövetkező 
kémiai változásokat.
Szervezetünkben áramvezetés nem csak baleset (áramütés) esetén történik. 
Idegrendszerünk áramkörök szövevényes hálózata, ami a szervezetünket irányítja. 
Az idegrendszer működése során az idegpályákon mV nagyságrendű feszültsé-
gimpulzusok haladnak nagy sebességgel. A külső elektromos áram, azaz az ára-
mütés ezt az érzékeny rendszert zavarja meg.



A villamos áram élettani hatásait az alábbi tényezők befolyásolják:
• az emberi szervezeten átfolyó áram erőssége (ennek határértékeit lásd az alábbi 

táblázatban! Megjegyzés: az értékek felnőtt férfira vonatkoznak, nőknél a táb-
lázat értékeinek 60–70%-a a mérvadó); 

• a behatás időtartama;
• az emberi test ellenállása (bőr állapota, hidratáltsága, verejtékezés stb.);
• az áram útja (keresztülhalad-e a szíven, a tüdőn vagy az agyon);
• az áram neme (egyenáram vagy váltakozó áram);
• váltakozó áram esetén a periódusszám;
• az adott egyén fizikai és lelkiállapota (nagyobb kockázatot jelent, a a balesetes 

az alábbi tényezők  bármelyikében érintett: szívbetegség, magas vérnyomás, 
alkoholizmus, pajzsmirigy-túlműködés, figyelmetlenség, kimerültség, rossz 
közérzet, stb.). 

Aramerősség 
(milliamper)

Behatás időtartama Élettani hatása

0–1 bármilyen nem vagy alig érzékelhető rázás 
(érzetküszöb)

2–3 bármilyen a mozgást nem gátló rázásérzet

1–10 bármilyen elengedési határ (lásd Fogalomtár): érzékelhető, 
de elengedhető, fájdalmas izomgörcs a végtagokban

10–40 másodpercektől percekig nehezen elengedhető, erős fájdalom, légzőizmok 
görcse (kb. 25 mA), vállakban, karokban erős görcs. 
Az életvédelmi relé – áram-védőkapcsoló, ÁVK (lásd 
Fogalomtár) – 15 mA felett leold

40–400 0,2 másodpercnél  
rövidebb

sokkhatás, erős izomgörcs, múló szívműködési 
rendellenesség

40–400 0,2 másodpercnél  
hosszabb

sokkhatás, erős izomgörcs, szívműködési 
rendellenesség, légzési nehézség, szívkamraremegés 
(lásd Fogalomtár), ájulás

400 felett 0,2 másodpercnél  
rövidebb

szívkamraremegés, ájulás, égések

400 felett 0,2 másodpercnél  
hosszabb

szívkamraremegés, ájulás, égések, szívhalál

A váltakozó áramnak (háztartási gépek) súlyosabb az élettani hatása, mint 
az egyenáramnak (akkumulátor). Különösen veszélyes az 50 Hz körüli frekvenciájú 
hálózati áram, mert ez képes a szívritmus szabályozását végző, ún. szinuszcsomót 
megzavarni, emiatt könnyen leállhat a normális szívműködés. A 0,1 A erősségű 
váltakozó áram, ha néhány másodpercnél tovább tart, a szívizom remegését váltja 
ki; ez gyors segítség nélkül halálos lehet!

Mit kell tenni áramütés esetén?
Áramütött baleseteshez mindig orvost, de ájulás, rosszullét esetén mentőt kell 
hívni! Áramütés hatására a vérben légbuborékok keletkezhetnek, amelyek 
az agyba, a szívbe, a tüdőbe jutva halált okoznak! Kisebb áramütésnél is fel 
kell keresni az orvost, aki szükség esetén kórházi megfigyelést javasolhat. 

A sérült kiszabadítása az áramkörből
1000 V alatt:

 ‒ Amennyiben a sérült még mindig az áram hatása alatt van, először az áram-
hatást kell megszüntetni: áramtalanítsuk az általa megfogott villamos esz-
közt, vagy kapcsoljuk le a főkapcsolót, ezzel biztosan megszűnik az áram 
a helyiségben!
 ‒ Kézzel nem szabad megérinteni a sérültet! Ha a fentieket nem tudjuk kivite-
lezni, egy szigetelt tárggyal – pl. fanyelű seprű (vigyázz: a műanyag nyelű sep-
rű belül fém!) vagy levetett póló / pulóver összetekerve, a sérültre dobva – ki-
ránthatjuk az áramkörből. Más lehetőség híján rúgjuk ki alóla a lábát: ekkor 
elesik, és kiszakad az áramkörből! Lehet, hogy megsérül, de legalább életben  
maradhat!

Segítségkérés, elsősegélynyújtás: 
 ‒ Amennyiben lélegzik, stabil oldalfektetéssel nyugalomba kell helyezni, és men-
tőt kell hívni! A mentők kiérkezéséig mind a légzést, mind pedig a keringést 
folyamatosan ellenőrizni kell!
 ‒ Ha nem lélegzik, mentőt kell hívni, és azonnal el kell kezdeni az újraélesztést!
 ‒ Az áramütött sérülttel szigorúan tilos folyadékot itatni mindaddig, amíg arra 
az orvos engedélyt ad!
 ‒ FIGYELEM! A mentést a segítségnyújtó NEM kezdheti el saját egészségének és 
testi épségének kockáztatásával! Az ilyen jellegű baleseteknél mindig ügyelni 
kell arra, hogy a segítségnyújtó ne kapcsolódhasson be maga is az áramkörbe, 
mert ezáltal nemcsak az általa menteni kívánt balesetes, hanem a saját túlélé-
si esélyei is jelentősen romlanak.



1000 V-nál nagyobb feszültség esetén:
 ‒ Vigyázat, nagyfeszültség! A nagyfeszültségű berendezésnek már a megköze-
lítése is életveszélyes, ezért ilyen esetben azonnal mentőt kell hívni! A segély-
híváskor műszaki mentést kell kérni. A berendezés lekapcsolását és a sérült 
mentését ebben az esetben csak az arra jogosult és helyismerettel rendelkező 
szakember végezheti el. Laikus segítségnyújtó ilyen esetekben NEM KEZDHE-
TI EL AZ ÁRAMÜTÖTT SZEMÉLY KIMENTÉSÉT AZ ÁRAMKÖRBŐL!

2.  SZÁMÚ MELLÉKLET – HOGYAN HÍVUNK  
MENTŐT?

104 – ezt a számot csak Magyarországon használjuk segélyhívásra.
112 – nemzetközi segélyhívó: az Európai Unió minden országában ezt kell hasz-
nálni (Angliában más, de az ottani rendszer automatikusan átirányít a megfelelő 
számra); ezt a számot bármilyen telefonról fel tudjuk hívni akkor is, ha nincs 
benne SIM-kártya, billentyűzár van rajta, nem tudjuk a kioldókódot, sőt akkor is, 
ha nincs pénz a kártyán!

FONTOS! A számokat csak abban az esetben szabad felhívni, ha valóban 
vészhelyzet van, telefonbetyárkodni, poénkodni ezzel a számmal (is) szigo-
rúan TILOS!

Mit kell tenni, ha tárcsáztuk a számot?
Legjobb tudásod szerint kell válaszolnod az operátor valamennyi kérdésére, 
és NEM SZABAD LETENNED A TELEFONT, AMÍG AZ OPERÁTOR ARRA ENGE-
DÉLYT NEM AD!




