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Bevezetés
A népegészségügyi intézményrendszer számára kiemelt fontossággal bír a nevelési-oktatási intézmények
szakmai támogatása, feladataik ellátásának elősegítése az egészségfejlesztési szempontok megfelelő
érvényesülése érdekében. Az e-Bug egészségfejlesztési oktatási eszköz magyarországi bevezetése az
Országos Tisztifőorvosi Hivatal ezen céljának teljesülését hivatott előmozdítani.
Az e-Bug iskoláskorú gyermekeknek szóló, internetalapú, játékos egészségfejlesztési oktatási eszköz –
jelenleg az egyetlen olyan eszköz, amely átfogóan foglalkozik a személyi higiéné (kéz-, légúti, élelmiszerhigiéné,
állatokkal
kapcsolatos
higiéné), a szexuális egészség, a
védőoltások és a felelősségteljes
antibiotikum-használat témaköreivel.
Az e-Bug két fő része egy honlap és
egy
pedagógusoknak
szóló
oktatócsomag. A honlap négy
alhonlapból áll: egy 6-11 éves
gyerekek, egy 12-16 évesek részére
készített, és egy pedagógusoknak
szánt alhonlapból (ez utóbbi helyről
tölthető le az oktatócsomag is),
valamint egy alhonlap mutatja be
magát az e-Bug kezdeményezést és
az
abban
résztvevő
partnerországokat.

Az e-Bug „Játékos tudomány” nevű eleme a fenti eszközöket egészíti ki. Célja a diákok bevonása a játékos
tanulásba, attitűdjük formálása, gyakorlati készségeik fejlesztése. Szeretnénk, ha a Játékos tudománnyal
továbbfejlesztett e-Bug oktatási csomag idővel minden iskolába, és minden gyermekhez eljutna.
Az e-Bug Játékos tudomány nevű része egy öt állomásból, modulból álló gyakorlati bemutató, amely az
alábbi témákat foglalja magában: bevezetés a mikrobák világába, kézhigiéné, légúti higiéné, élelmiszerhigiéné és felelős antibiotikum-használat.
Mindegyik modulhoz tartozik egy, az adott
állomás
hátterében
felállítandó
plakát
(feltekerhető plakát állvánnyal, azaz roll-up) és
egy interaktív gyakorlat.
A következőkben gyakorlati útmutatást
kívánunk nyújtani a Játékos tudomány
felhasználásához:
jelen
dokumentum
modulonként bemutatja az átadandó tudást, a
szükséges anyagokat, eszközöket, és gyakorlati
instrukciókat ad minden egyes gyakorlat
vezetéséhez; továbbá tartalmazza a plakátokon
található poszterek szakmai anyagát.
Ez az információs csomag elsősorban az e-Bug koordinátoroknak szól, és célja, hogy segítséget nyújtson a
Játékos tudomány területen történő elterjesztéséhez, és ezáltal az e-Bug program népszerűsítéséhez.
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Bevezetés a Játékos tudomány bemutatóhoz
Bevezetésképpen a játékmester néhány mondatban bemutatja az e-Bugot, és annak Játékos tudomány c.
részét. Erre akkor van lehetőség, ha a bemutató egy adott időben, egy adott gyermekcsoport részére kerül
megrendezésre (például egy iskolai csoport részére), vagyis nem folyamatosan cserélődő közönség részére.
Ez utóbbi helyzet jellemző pl. egy rendezvényre, ahol sokféle stand, program közül választhatnak a
résztvevő gyerekek, akik szüleikkel, és nem szervezett csoport(ok)ban érkeznek.
Ha van mód az e-Bug bevezető jellegű ismertetésére, akkor a következőket érdemes elmondani:

Az e-Bug egy egészségfejlesztő program, internetalapú játékos oktatási eszköz, amely egy honlapból és
a most látható játékos bemutatókból áll.
Fő célja: a fertőző betegségek megelőzése a megfelelő személyi higiéné és a tudatos antibiotikumhasználat elterjesztése révén.
A Játékos tudomány egyes állomásain a gyerekek megtudhatják, mik azok a mikrobák és milyen fajtáik
léteznek; kipróbálhatják, tudnak-e helyesen kezet mosni; megnézhetik, milyen messzire juthatnak el a
mikrobák a tüsszentéssel, és hogy hogyan állhatjuk útjukat; megtanulhatják, hogyan kell az ételeket
elkészíteni ahhoz, hogy azok ne okozhassanak betegséget, valamint megismerhetik, mik azok az
antibiotikumok, és hogyan kell helyesen alkalmazni azokat.
A játékmester megkéri a diákokat, hogy alkossanak kisebb csoportokat, és járják végig az egyes
állomásokat. Egy-egy állomás programja megközelítőleg 7-10 percet vesz igénybe attól függően, hogy
mennyi idő áll rendelkezésünkre. Ajánlott figyelni az időt és szólni a csapatoknak, hogy mikor
cseréljenek állomást.
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Mikrobamánia
A Mikrobamánia című rész
- egyrészt elméleti bevezetőként szolgál a Játékos tudomány 5 kísérletéhez: a mikrobákra vonatkozó
legalapvetőbb ismereteket adja át a gyerekeknek,
- másrészt a kisebb gyerekek részére kínál játéklehetőséget, akik esetleg még nem tudnak, nem mernek
részt venni a kísérletekben.

Az átadandó tudás:
mikrobák mindenütt jelen vannak a környezetünkben;
a legtöbb mikroba olyan kicsi, hogy szabad szemmel nem is látható;
a mikrobáknak három típusát különböztetjük meg: gombákat, baktériumokat és vírusokat.
a mikrobák különböző méretűek és formájúak;
a mikrobák egy része az emberre nézve ártalmas lehet: betegséget okozhat, ám legtöbbjük
vagy ártalmatlan, vagy éppen hasznos az ember számára.

Az átadandó tudás (részletesen)
A játékmester megkérdezi a diákokat, tudják-e, mik azok a mikrobák. Elmondja, hogy mikrobák – néhány
kivételtől eltekintve – szabad szemmel nem látható lények, amelyek mindenhol jelen vannak: földön,
föld alatt, levegőben, vízben, sőt: még az ember bőrén és testében is.
Elmagyarázza: háromféle mikrobát különböztetünk meg: ezek a gombák, a baktériumok és a vírusok.
A baktériumok kisebbek, mint a gombák, a vírusok pedig még a baktériumoknál is kisebbek.
A gombák tehát a legnagyobb mikrobák. Lehetnek az emberre kártékonyak és hasznosak is. A
játékmester példát mond mindkettőre: emberre nézve kártékony gomba például a Trichtophyton, amely
a lábgombát okozza; hasznos a penészgomba, amely a szerves anyagok lebontásában vesz részt, vagy a
csiperke, amit megeszünk. Ez utóbbi mikroszkóp nélkül is látható. Hasznos továbbá a Penicillium gomba,
amely az elsőként felfedezett antibiotikumot termeli.
A baktériumok a második legnagyobbak a mikrobák
közül és ugyancsak lehetnek az ember számára
kártékonyak, vagy hasznosak. Ártalmas baktérium a
Salmonella enteritidis, amely ételmérgezést okoz;
hasznosak a tejsavbaktériumok, amelyek például a
joghurt és a sajt előállításában játszanak fontos
szerepet, vagy az ember bélrendszerében élő,
emésztést segítő baktériumok.
A baktériumok háromféle alakban léteznek: gömb,
pálcika és spirál.
A vírusok a legkisebb mikrobák, és többségük az ember egészségére káros. Néhány tudós a vírusok
segítségével dolgoz ki új gyógyítási módszereket, de ezt leszámítva a vírusok az emberre ártalmasak.
Vírusok okozzák például az influenzát és a megfázást.
A mikrobák méretének érzékeltetésében a játékmester segítségére lehet egy léggömb, amelybe
valamilyen kisszemcséjű anyagot, például csillámport tölt, majd felfúj. Ezt mondja a gyerekeknek:
képzeljék el, hogy egy gomba akkora, mint a szoba, amiben vagyunk!
Megkérdezi, hogy ekkor vajon mekkora lenne egy baktérium? Eközben mutatja a lufit: egy baktérium
körülbelül akkora lenne, mint a lufi. Majd megkérdi, mit gondolnak: ha egy baktérium akkora, mint ez a
5

lufi, akkor mekkora egy vírus? Ekkor az oktató kilyukasztja a lufit, és elmagyarázza, hogy ekkor egy vírus
akkora lenne, mint egy csillámszemcse.
A mikrobák egy része az emberre nézve ártalmas lehet: betegséget okozhat, ám legtöbbjük vagy
ártalmatlan, vagy éppen hasznos az ember számára.

Előkészületek
1. Egy
asztalra
kitesszük
a
letörölhető alátéteket, gyurmákat
(nem mindet tesszük ki egyszerre,
hanem csak kis gombócokat,
nehogy idő előtt elfogyjon),
valamint a Petri csészéket.
2. Szépen elrendezzük az asztalon a
mikrobák képeit.

E játékrészhez a következő eszközökre van
szükség:
színes gyurma
Petri-csésze vagy papírtálca, alátét, műanyag dobozka
(amin/amiben a gyerekek hazavihetik a művüket)
letörölhető aszaltelterítő vagy tányéralátét (amin
gyurmáznak)
kinyomtatott, színes, laminált fényképek, amelyek különböző
mikrobákat ábrázolnak (letölthetők az e-Bug honlapjáról,
valamint megtalálhatók a jelen anyag mellékletében); esetleg
a képek hátuljára fel lehet írni az adott mikroba legfontosabb
jellemzőit
alkoholos filc, cellux

A játékos foglakozás menete
Maga a tevékenység úgy zajlik, hogy a játékmester megkérdezi a diákokat, hogy szeretnek-e gyurmázni, ha
igen, nézzék, milyen sok szép színes fénykép van itt az asztalon, s válasszák ki, melyik mikrobát szeretnék
megformázni. Kapnak hozzá gyurmát, alátétet, s mikor készen vannak, hazavihetik az adott mikroba
nevével ellátott és leragasztott Petri-csészét.
Amíg a gyerekek fénykép alapján elkészítik egy vagy több mikroba figuráját gyurmából, az alatt a
játékmester beszélget velük, illetve mesél nekik a fotókon is látható apró lényekről, s „Az átadandó tudás
(részletesen)” cím alatt szereplő információkat adja át nekik.
Beszélünk a gyerek által készített mikrobáról is: milyen mikroba (baktérium, vírus, gomba), hasznos vagy
ártalmas, ha hasznos, akkor mire használja az ember, ha káros, akkor milyen betegséget terjeszt, hogyan
lehet elkapni, és hogyan előzhetjük meg a fertőzést. Ezt többnyire a szülők is érdeklődve hallgatják.
Amikor elkészült gyurmából a kiválasztott mikroba, a játékmester ráírja a Petri-csészére alkoholos filccel a
mikroba nevét és celluxszal körberagasztja a Petri-csésze szélét, hogy az ne nyíljon ki, s a diák hazavihesse a
művét.
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Szupertüsszencs
Az átadandó tudás:
a tüsszentéskor levegőbe jutó orrváladékban lehetnek emberre ártalmas mikrobák;
vannak olyan mikrobák, amelyek a levegőben képesek terjedni;
a mikrobák a tüsszentés közben másokra átterjedhetnek;
a tüsszentéskor kijutó mikrobák nagy távolságra képesek utazni;
ha a kezedbe tüsszentesz, akkor ezt követően mindig meg kell mosni a kezedet;
a náthát és az influenzát okozó vírusok terjedését a legkönnyebben úgy lehet
megelőzni, ha zsebkendőbe tüsszentünk.

E játékrészhez a következő
eszközökre van szükség:
tüsszentő-pisztoly – utántölthető
szórófejes flakon vagy virágpermetező
műanyag arcmaszk (pl. Shrek vagy más,
gyermekek körében népszerű mesehős)
zöld ételfesték
egy tekercs rajzpapír vagy fehér
papírtapéta
játékkéz vagy eldobható gumikesztyű
szemeteszsák
egy liter orrváladék-utánzat (receptjét
lásd alább)

Előkészületek
1. Leterítjük a fehér tapétát vagy rajzpapírt egy hosszú asztalra vagy kettőre, esetleg a földre, hogy jó
hosszú kifutópályát kapjunk a tüsszentéshez.
2. Megtöltjük vízzel a szórópisztolyt és beleteszünk egy kis zöld ételfestéket.
3. Előkészítjük az orrváladék-utánzatot a megadott recept alapján.

A játékos foglakozás menete
A játék a „tüsszentés kifutópályája” körül zajlik, ami elegendő hosszú legyen egy kiadós tüsszentés
imitációjához. A játékos gyakorlat célja annak demonstrálása, hogy mennyire fontos zsebkendővel eltakarni
a szánkat és az orrunkat akkor, amikor tüsszentünk.
1. Megkérdezzük, tudja-e valaki, hogy miért tüsszentük? Azért tüsszentünk, mert a szervezetünk így
szabadul meg a levegővel belélegzett nem kívánatos anyagoktól, pl. portól, pollentől és mikrobáktól.
2. Rákérdezünk, hogy tudja-e valaki, mi minden lehet egy tüsszentésben? A játékmester megmutatja a
gyerekeknek az orrváladék-utánzatot tartalmazó edényt, és elmondja, hogy naponta kb. 1 liter
orrváladékot termel a szervezetünk.
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3. Ezt követően megkérdezi, hogy vajon milyen messzire képes a tüsszentés eljutni? Elmagyarázza, hogy
2-3 méterre, de akár egy busznyi távolságra is, úgyhogy ha a busz hátuljában tüsszent valaki, akkor
lehetséges, hogy a buszvezetőt éppen tarkón találja!
4. Az oktató a maszkba helyezi a szórópisztolyt, és kér egy önkéntes jelentkezőt, aki majd meghúzza a
szórófejes flakon „ravaszát”. Együtt számolnak háromig, háromra együtt kiabálják, hogy Hapci! és
eközben bátor önkéntesünk meghúzza a ravaszt, hogy a zöld ételfestékes víz a kifutóra spricceljen.
5. A játékmester megmutatja, hogy a kórokozók mindenfelé terjedtek, és egészen a kifutó végéig
eljutottak.
6. Ekkor a játékmester megkérdezi, hogy mit csinálnak az emberek automatikusan, ha érzik, hogy
tüsszenteniük kell? Az arcuk elé teszik a kezüket.
7. Ennek demonstrálásához kér még egy önkéntest. Az egyikük háromra meghúzza a ravaszt, míg a
többiek hapcit kiáltanak, a másik önkéntes pedig megpróbálja gumikesztyűben vagy egy játékkézzel
elkapni a tüsszentéssel kiáramló cseppeket.
8. A
játékmester
mindenkinek
megmutatja
a
letüsszentett
gumikesztyűt
vagy
játékkezet.
Elmagyarázza, hogy így a kórokozók
a kézre kerültek, ahonnan – pl.
kézfogással – bárkire vagy bármely
tárgyra átterjedhetnek.
9. Az oktató kidobja a kesztyűt és
megismétlik a kísérletet úgy, hogy
valamelyik gyerek zsebkendőt vagy
papírtörlőt tart a tüsszentő maszk
szája és orra elé.
10. Ezután a játékmester megmutatja,
hogy a zsebkendővel sikerült elkapni
az összes kórokozót, s az
orrváladékkal szennyezett zsebkendőt kidobja a szemetesbe.
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Az orrváladék-utánzat elkészítése
Az orrunkban található ragadós, nyúlós orrváladékba beleragadnak a mikrobák. Ennek segítségével próbál
megszabadulni a szervezetünk az egészségre káros mikrobáktól. Az orrváladék-utánzattal ezt szeretnénk
szemléletessé tenni.
Hozzávalók









poli-vinil-acetát alapú univerzális ragasztó (áttetszőre szárad, barkács és hobbiboltokban
kapható)
bóraxpor (gyógyszertárakban kapható)
zöld színű ételfesték (ez pedig a sütőporok, ételdíszítők között található nagyobb
élelmiszerboltokban)
víz
2 db eldobható pohár “A” és “B” jelöléssel felcímkézve
műanyag kanál vagy keverőkanál
evőkanál
műanyag kesztyűk

Módszer

Vedd fel a kesztyűt!
Töltsd meg az A jelű poharat vízzel, és adj hozzá 1 kanál bóraxport!
Keverd el alaposan!

A B jelű pohár aljára nyomj kb. 2-3 cm-nyi ragasztót, majd jól keverd el
3 evőkanál vízzel!

Cseppents a B jelű pohárba néhány csepp ételfestéket, és keverd el!

Végül az A jelű pohár tartalmából tégy 1 evőkanálnyit a B jelű
pohárba, és nézd meg, hogyan alakul szupernyálkás zöld takonnyá!
Várj kb. fél percet, és kezdődhet a játék!

Folpackba csomagolva néhány napig eltartható.
Tilos megenni!
Nagyobb mennyiség elkészítéséhez arányosan több anyagra van szükség.
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Rémisztő kezek
Az átadandó tudás:
A mikrobák érintés útján is terjedhetnek. Nap mint nap mikrobák ezrei kerülhetnek a
kezünkre tárgyakról és élőlényekről, amelyekhez hozzáérünk. Mi magunk is továbbadhatjuk
őket, megfertőzve ezzel másokat;
A mikrobák terjedése ellen az egyik legjobb védekezés a kézmosás.
Kézmosás:
MIKOR? ételkészítés előtt, közben, után; WC-használat után; ha állathoz vagy ürülékéhez
értünk; köhögés, tüsszentés, orrfújás után; beteggel történt érintkezést követően;
HOGYAN? Nemcsak az a fontos, hogy mikor mosunk kezet, hanem az is, hogy hogyan (a
helyes kézmosás 6 lépésének megtanulása);
MIVEL? A csak vízzel történő kézmosás csupán a látható koszt távolítja el. Azonban
mikrobák a bőr természetes zsírrétegében is megtapadhatnak, s e réteg feloldásához
szappanra van szükség. Ezzel nem csak magunkat védjük, hanem más embereket is, akikkel
érintkezünk.

E játékrészhez a következő eszközökre
van szükség:
UV fényben fluoreszkáló krém
UV lámpa
fekete doboz (melyen nyílásokat vágunk: kettőt
az oldalán a kezeknek, egyet felülre a
kukucskáláshoz, és egyet hogy felülről
beledugjuk az UV lámpát)
két kis műanyag tálka
finomra őrölt bors
fogpiszkáló
műanyag lavór
szappan
folyóvíz vagy műanyag palackok vízzel
megtöltve
papírtörlő
szemeteszsák

Ez a modul a következő két játékból áll.
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Az 1. JÁTÉK
A játék célja annak a bemutatása, hogy mi történik, ha nem mossuk meg a kezünket, hogy hogyan
terjednek a mikrobák, valamint a helyesen végzett kézmosás lépéseinek megtanítása.

Előkészületek
1. Alaposan felrázzuk az UV fényben fluoreszkáló gél
flakonját.
2. Megtöltjük vízzel a műanyag flakonokat.

A játékos foglakozás menete
1. A játékmester elmagyarázza, hogy mikrobák mindenhol jelen vannak. A kezünkre kerülhetnek azokról a
dolgokról, amikhez hozzáérünk, megfogunk. A kezünkről aztán továbbadhatjuk a mikrobákat más
embereknek is. A mikrobákat leghatékonyabban megfelelő kézmosással távolíthatjuk el a kezünkről.
2. A játékmester elmondja: nagyon fontos, hogy bizonyos tevékenységek előtt, illetve után kezet
mossunk: pl. mielőtt, miután elkészítjük az ételünket, WC-használat után, miután állatokhoz érünk, és
köhögés, tüsszentés után.
3. Megkéri a diákokat, hogy álljanak egymás mögé maximum 5 fős sorokba.
4. A játékmester egy kevés UV fényben fluoreszkáló gélt nyom az első diák kezére. Megkéri, hogy
mindenhol alaposan dörzsölje be a kezét a
„játékmikrobákkal”.
5. Ezután a sorban elől álló gyerek megfordul, és kezet fog a
mögötte állóval, majd a 2. gyerek a 3.-kal, és így tovább a
sor végéig.
6. A játékmester a fekete doboz (ebbe egyesével bedugják a
gyerekek a kezüket) és az UV lámpa (ezzel felülről
belevilágítunk a dobozba a gyerek kezére) segítségével
megmutatja a „kórokozókat”, amiket a kézfogással adtak
tovább a diákok. Elmagyarázza, hogy azért világít az UV
lámpa fényében a kezük, mert nem mostak kezet.
7. Ezután megkéri a diákokat, hogy mossanak kezet úgy, ahogy szoktak.
8. A játékmester ismét az UV lámpát és a dobozt használja, hogy lássák, mennyi „kórokozó” maradt a
diákok kezén.
9. A játékmester bemutatja a helyes kézmosás lépéseit és kéri, hogy a gyerekek utánozzák a mozdulatait.
10. Végül ismét az UV lámpát hívja segítségül, hogy megállapítsák, hogy a hat lépésben végzett szabályos
kézmosást követően végre mindenhol tiszták lettek-e a kezek.
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A 2. JÁTÉK
A játék célja megtanítani a gyerekeknek, hogy miért van szükség szappanra is a kézmosáshoz, miért nem
elég csak a víz.

A játékos foglakozás menete
1. A játékmester elmagyarázza, hogy a tálkában levő víz a kézen lévő
bőrt jelképezi. Óvatosan őrölt borsot szór a vízbe úgy, hogy a bors
fennmaradjon a víz felszínén. Elmondja, hogy a bors az ártalmas
mikrobákat jelképezi, amiket le akarunk mosni.
2. A kísérlethez kér egy önként jelentkezőt.
3. Kéri az önkéntes segítőt, hogy egy fogpiszkáló végével kavarja meg a
borsos vizet. A borsszemek továbbra is a víz felszínén lebegnek
filmréteget képezve. Ez azt jelenti, hogy a szappan nélküli kézmosással
csak mozgatjuk a kezünkön a mikrobákat.
4. Ez után kéri az önként jelentkezőt, hogy mártsa a fogpiszkáló végét
folyékony szappanba, majd a borsos vízbe. A fogpiszkálóval nem kell
megkeverni a vizet, hanem csak belemártani.
5. Ekkor a borsszemcsék szétugranak a fogpiszkáló körül s a tál szélei felé
mozognak.
6. A játékmester elmagyarázza, hogy ez a kísérlet megmutatja, miért fontos a szappan használata
kézmosáskor: a szappan feloldja a bőrünk felszínén természetes módon jelen levő zsíros felületet
(amelyben a mikrobák megtapadhatnak), és így a szappanos vízzel hatékonyan leöblítjük, azaz
eltávolítjuk a mikrobákat.
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Apró lények a konyhában

Tanulási célok:
kártékony mikrobák lehetnek a nyers ételeken, főleg a nyers húson;
a legjobb módszer ezeknek a kártékony mikrobáknak az elpusztítására, ha alaposan
megfőzzük vagy megsütjük a húst mielőtt elfogyasztjuk;
mindig kezet kell mosni, miután nyers húshoz értünk;
a nyers húst mindig becsomagolva tároljuk a hűtő legalsó polcán;
inkább műanyag vágódeszkát használjunk, mert az könnyebben tisztítható, mint a
fából készült;
ne használjuk ugyanazt a vágódeszkát és kést a nyers és főtt hús felvágásához;
a húst és a zöldséget is külön vágódeszkán kell felvágni.

E játékrészhez a következő
eszközökre van szükség:
Játéksütő vagy egy kartondoboz,
ami helyettesíti azt
műanyag vágódeszkák lehetőleg
több színben
műanyag kések
papír tányérok
műanyag ételek
fehér gyurma csirkemell
formázásához
egy doboz GloGerm por vagy
krém és UV lámpa

Előkészületek
1. Kikészítjük az asztalra a játék ételeket, játék késeket, játék sütőt, a papírtányérokat és a
vágódeszkákat.
2. A gyurmából megformázott csirkemelleket bekenjük GloGerm porral vagy krémmel.
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A játékos foglakozás menete

A játék célja a megfelelő élelmiszerbiztonsági tippek megismertetése a gyerekekkel. A játékkonyha és a
játékételek miatt elsősorban kisebb gyerekeket szólít meg ez a játékos tudomány modul, azonban ha sikerül
a nagyobbakat is bevonni a játékba, akkor átadhatóak az információk olyan formában, hogy az nekik is
izgalmas és tanulságos legyen.
1. A játékmester azzal kezdi, hogy megkéri a gyerekeket, hogy segítsenek neki vacsorát főzni. Csirkét
fognak készíteni valamilyen körettel. Rájuk bízza, hogy válasszák ki a kirakott játékételek közül a
nekik tetszőt. Mindegyiküknek ad egy papírtányért, egy darab csirkét és egy műanyagkést.
2. Megkéri a gyerekeket, hogy vágják fel a csirkét a vágódeszkán, és közben elmagyarázza, hogy a
nyers húson káros mikrobák lehetnek, amik a vágódeszkához, a kezükhöz és a késhez tapadtak,
amivel vágtak. Megkérdezi, hogy ismernek-e olyan káros mikrobát, ami az ételkészítés során vétett
hibák miatt okozhat betegségeket. Ha nem tudnak ilyent mondani, akkor megemlíti a Salmonellát
és az E. Colit.
3. Miután elkészültek a gyurma-csirkemell szeletelésével, a játékmester beteszi a játéksütőbe (vagy az
azt szemléltető dobozba) a csirkét. Ameddig az étel elkészül, megkéri a gyerekeket, hogy készítsék
el a köretet. Elmagyarázza, hogy ha ugyanarra a vágódeszkára teszik és ugyanazzal a késsel vágják,
mint a nyers húst, akkor a kártékony mikrobák a köretre (például salátára) is átjuthatnak. Elmondja,
hogy azért vannak színes vágódeszkák az asztalon, hogy meg tudjuk különböztetni, hogy melyiket
milyen célra használjuk.
4. A játékmester megkérdezi, hogy szerintük megsült-e a csirke. Kivesz egy darabot, és megvizsgálja.
Majd visszateszi a sütőbe, és elmondja a gyerekeknek, hogy tovább kell egy kicsit sütni, mert csak a
teljesen átsült/megfőtt húsban nincsenek káros mikrobák.
5. Amikor elkészült, akkor kiveszi a húst a sütőből és odaadja a gyerekeknek. Megkéri őket, hogy
rendezzék el a papírtányéron az ételeket.
6. Ezután megkérdezi, hogy mit gondolnak, mit felejtettek el, mielőtt kivették a húst a sütőből.
Megmutatja nekik az UV lámpával, hogy a GloGerm krém hogyan világít a kezükön. Elmagyarázza,
hogy a fehér foltok jelképezik a nyers húsról a kezükre ragadt mikrobákat és felhívja a figyelmüket
(újra) arra, hogy mindig kezet kell mosni, miután a nyers húshoz értek.
7. Az UV lámpával végigvilágítja minden gyerek kezét, és az elkészült játékételeket is, hogy
megmutassa, hogyan terjednek a káros mikrobák.
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Tudatos antibiotikum-használat
Az átadandó tudás:
Az antibiotikumok speciális gyógyszerek, amelyek csak baktériumok ellen hatásosak,
vírusok ellen nem;
Antibiotikumot csak orvos utasításainak megfelelően szedjünk, és figyeljünk arra,
hogy a teljes gyógyszeres kúrát végigcsináljuk;
Soha ne szedjünk más (pl. régebbről megmaradt vagy más számára felírt)
antibiotikumot, kizárólag az orvos által számunkra felírtat;
Az antibiotikumok gyakran hatástalanok a köhögéssel vagy a megfázással szemben,
mivel ezeket legtöbbször vírus okozza;
A baktériumok ellenállóvá (rezisztenssé) válhatnak az antibiotikummal szemben.

E játékrészhez a következő
eszközökre van szükség:
pipetta
ecet
fenolvörös indikátor
kémcső
kémcsőtartó állvány
víz
plüss szemléltető eszközök (opcionális)

Előkészületek
1.

Töltsük meg az előkészített kémcsövet 1/3-áig vízzel és adjunk hozzá egy csepp fenolvörös indikátort. A víz ennek
hatására vörössé válik. Készítsünk elő egész napra elegendő számú kémcsövet!

2.

Hígítsunk vízzel ecetet egy tálban kb. 1:10 arányban! Az ecetes oldatot kell majd adagolni a vörös oldathoz, hogy
az sárga színűvé változzon.

3.

Próbáljuk ki, hogy hány cseppre van szükség az ecetes oldatból ahhoz, hogy az a vörös oldatot sárga színűvé
tegye (ideális esetben 7-14 csepp kell)!

A játékos foglakozás menete
A többi gyakorlattal ellentétben ez a gyakorlat demonstráló jellegű (vagyis a gyerekek csak nézik, de
tevékenyen nem vesznek részt benne), ezért ügyelni kell arra, hogy az érdeklődők jól lássák a bemutatót. A
bemutató alatt akár többször is említsük meg az antibiotikum-rezisztenciával leginkább összefüggésbe
hozható kórokozókat, illetve megbetegedéseket, így segítve a feladat megértését!
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1. A játékmester ismerteti a gyermekkel, hogy most egy különleges gyógyszerről fognak hallani: az
antibiotikumról. Megkérdezi, tudja-e valaki, hogy mi az az antibiotikum, és hogy valaki szedett-e már
ilyet korábban. Elmagyarázza, hogy az antibiotikum megöli a bakteriális kórokozókat és segít, hogy
jobban legyünk és meggyógyuljunk baktérium okozta fertőzés esetén.
2. Emlékezteti a gyerekeket, hogy az antibiotikum vírusokkal szemben hatástalan. (Példaként
megbetegedéseket említ: pl. megfázás, influenza, kanyaró, ebola.)
3. Elmagyarázza, miért is fontos, hogy a teljes antibiotikum-kúrát végigcsináljuk. A bemutatásra kerülő
gyakorlat segít megérteni az okokat.
4. A játékmester bemutatja a sárga oldatot tartalmazó kémcsövet. Elmondja, hogy a sárga kémcső az
emberi testet jelképezi, és a sárga szín azt mutatja, hogy a személy egészséges, illetve bakteriális
kórokozóktól mentes.
5. Ezt követően felmutatja a vörös folyadékot tartalmazó kémcsövet, s elmondja: a vörös szín az
esetünkben azt jelképezi, hogy az emberi szervezetben bakteriális kórokozó van jelen.
6. Megkérdezi a gyerekeket, hogy vajon az antibiotikum segíthet-e a betegnek a gyógyulásban? Ha azt
mondják, hogy igen, emlékezteti őket arra, hogy az antibiotikum kizárólag bakteriális fertőzés esetén
használható.
7. A játékmester elmondja, hogy az orvos egy személyre szóló, 14 napon át tartó antibiotikum-kúrát írt
fel egyik betegének. 1 csepp ecetes oldat 1 napi
antibiotikum adagot jelent.
8. Elkezdi az ecetes oldatot cseppenként adagolni a vörös
folyadékot tartalmazó kémcsőbe, vagyis a beteg
szervezetébe. Közben megkéri a gyerekeket, hogy
számolják a cseppeket. Elmondja, hogy a cseppek a
napokat jelképezik.
9. 6-7 csepp után a játékmester megáll, mondván, hogy a
beteg abba akarja hagyni az antibiotikum-kúrát, mivel már
jobban érzi magát. Megmutatja az oldatot: a gyerekek láthatják, hogy a kémcső tartalma elkezdett
besárgulni, de még nem teljesen sárga (a folyadék alja piros). Fontos, hogy ekkor még ne rázzuk,
keverjük össze a vörös-sárga oldatot, hanem hagyjuk, hogy látszódjék a két különböző színű réteg
egymás felett.
10. Ezt követően a játékmester felhívja a figyelmet arra, hogy a kémcsőben levő folyadék egy része még
továbbra is vörös, ami kórokozó baktériumok jelenlétére utal, tehát a kezelést folyatatni kell.
11. Tovább csepegteti az ecetes oldatot a sárga-vörös oldatba, amíg az oldat sárga színű lesz. Ekkor egy
keverőpálcával fel is keveri az oldatot, hogy az egységesen sárga színű legyen.
12. Emlékezteti a gyerekeket, hogy az oldat amiatt változott sárgává, hogy az előírt kúrát a páciens
teljesen végigcsinálta.
13. Elmagyarázza, hogy ha a beteg a kúrát félbeszakította volna, akkor nem gyógyult volna meg: az
átmeneti javulás után visszatérhettek volna a tünetei. Emellett fontos megemlíteni, hogy a
félbehagyott antibiotikum-kúra elősegítheti, hogy a baktérium rezisztenssé (ellenállóvá) váljon az adott
antibiotikummal szemben. Megkérdezheti, hogy valaki hallott-e már ilyen szuperkórokozókról vagy az
MRSA-ról. Elmagyarázza, hogy vannak olyan baktériumok, melyek egyes antibiotikumokkal szemben
rezisztenssé válhatnak, ezek az ún. szuperkórokozók.
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1. Melléklet: A Játékos tudomány csomagok tartalma
Az Országos Tisztifőorvosi Hivataltól kölcsönözhetőek a Játékos tudomány modulokhoz szükséges eszközök.
A Mikrobamánia c. modulhoz tartozó eszközök, anyagok:










1 db összetekerhető plakát (roll-up) a hozzá tartozó állvánnyal
6 doboz színes gyurma
20 db Petri-csésze
5 db tányéralátét
24 db kinyomtatott, színes, laminált mikrobafotó
2 db alkoholos filc
1 csomag cellux adagolóval
3 db lufi
1 doboz csillámpor

A Rémisztő kezek c. modulhoz tartozó eszközök, anyagok:












1 db összetekerhető plakát (roll-up) a hozzá tartozó állvánnyal
2 flakon UV fényben fluoreszkáló krém (400 ml)
2 db UV lámpa
2 db fekete doboz
2 db kis műanyag tálka
1 cs. csomag őrölt bors
1 doboz fogpiszkáló
1 db műanyag lavór
0,5 l folyékony szappan
2 tekercs kéztörlő papír
1 guriga (10 db-os) szemeteszsák

A Szupertüsszencs c. modulhoz tartozó eszközök, anyagok:








1 db összetekerhető plakát (roll-up) a hozzá tartozó állvánnyal
1 db tüsszentő-pisztoly (azaz utántölthető szórófejes flakon)
1 db műanyag Shrek arcmaszk
1 doboz (30 ml) zöld ételfesték/ételszínező
1 tekercs fehér rajzpapír
2 db műanyag játékkéz
1 guriga (10 db-os) szemeteszsák

Az Apró lények a konyhában c. modulhoz tartozó eszközök, anyagok:









1 db összetekerhető plakát (roll-up) a hozzá tartozó állvánnyal
1 db játéksütő, a hozzá tartozó kiegészítőkkel (2 db műanyag sütőedény; 1-1 db kés, kanál, villa,
kiszedő lapát)
5 db műanyag vágólap
2 db fém vágókés
1 zacskó műanyag játékétel/élelmiszer
1 doboz fehér gyurma
1 db borotválkozó pamacs
a „Rémisztő kezek” modulnál is használt: UV fényben fluoreszkáló krém, és UV lámpa elemekkel
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A Tudatos antibiotikum-használat c. modulhoz tartozó eszközök, anyagok:








2 db összetekerhető plakát (roll-up) a hozzá tartozó állványokkal
2 db pipetta
1 db keverőpálca
1 flakon (0,5 l) ecet
1 kis üveg Fenolvörös indikátor
4 db kémcső
1 db kémcsőtartó állvány.

24/24 oldal

