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Bevezető 

A Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ honlapjának Médiaszertár rovatában 

médiaértéssel kapcsolatos témájú segédanyagokkal nyújtunk segítséget elsősorban az 

általános iskola felső tagozatán, illetve a középiskolában oktató pedagógusoknak. Az alábbi 

óravázlat egy többrészes, hiánypótló sorozat első része, amelyben az alsós korosztályt oktató 

pedagógusok számára kínálunk óraterveket az internethasználat, internetbiztonság, illetve 

az ezekkel kapcsolatos netes jelenségek témakörében. A témák kiválasztásában arra 

törekedtünk, hogy azok valóban a gyerekek médiafogyasztási szokásait, valamint digitális 

eszközhasználatát tükrözzék. Az óravázlatok részletesek, ez azonban nem azt jelenti, hogy a 

pedagógus nem változtathat rajtuk. Kihagyhat vagy beilleszthet feladatokat a tanórába, és 

tetszőlegesen alakíthatja a rájuk szánt időt. 

Az alábbi óravázlat alsósoknak szóló sorozatunk következő része, amelyben a számítógépes 

ergonómia témájával foglalkozunk. Az óra nem kapcsolódik szorosan az előző óravázlathoz 

– a téma önállóan is feldolgozható. Az óratervben szerepelnek olyan tananyaghoz 

kapcsolódó feladatok, amelyek a tanóra szűkös időkeretébe már nem illeszthetők be. A 

pedagógus feladhatja őket szorgalmi, illetve házi feladatként, vagy az általunk 45 percesnek 

szánt órát kiegészítve, dupla órát tarthat az adott témakörben. Az óratervben egy-egy 

feladathoz alternatív megvalósítási formákat is javaslunk, ezeket sötétszürke 

betűszínnel jelöltük. A potenciális tanítói közléseket T, a várható tanulói válaszokat 

pedig D betűvel láttuk el. Az órán használható feladatok/tesztek a Feladatok közt találhatók. 

A Mellékletek rész az órai feladatokhoz tartozó nyomtatható/kivetíthető eszközöket 

tartalmazza. 
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A számítógép–ergonómia 

Óravázlat 

Tantárgy: digitális kultúra 

Az óra címe: A számítógép–ergonómia 

Órakeret/Időtartam: 45 perc 

Az óra típusa: a megtanult ismereteket elmélyítő és ismétlő óra 

Az óra célja: Az óra célja, hogy tudatosítsuk azokat a helyes szokásokat, amelyek 

segítenek abban, hogy a digitális eszközök használata ne károsítsa az egészségünket, és 

megfogalmazzuk azokat az alapvető ergonómiai szabályokat, amelyeket érdemes 

betartani eszközhasználat közben. 

Tantárgyi kapcsolatok: környezetismeret, testnevelés, digitális kultúra, rajz és vizuális 

kultúra 

Kulcsfogalmak: képernyőidő, digitális házirend, egészség, ergonómia 

Eszközök: projektor, tábla, nyomtatott feladatok 

Teremigény: 

− csoportmunkához és mozgásos játékokhoz szükséges tágabb tér 

− projektor 

− tábla 

Előzetes tennivaló: 

− Feladat 1 feladatlap kitöltése a tanulókkal – amennyiben ez a „A körülöttünk lévő 

digitális világ” óra folytatása 

Ötletek/Megjegyzés: 

− feladatok kinyomtatása egyéni és csoportos munkához 

− videó lejátszásának biztosítása (hang nem szükséges) 

− a Mellékletekben a tantárgyi kapcsolódást segítő tevékenységeket állítottuk össze 
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A számítógép–ergonómia 

Feladatok 

Feladat 1A – Bemeneti kérdések (tanítói példány)     ⇈ 

A helyes megoldások dőlt betűvel szerepelnek. 

Melyik megfogalmazás igaz az okoseszközökre? 

a) csak mobiltelefon lehet okoseszköz 

b) lehet csatlakozni vele az internetre, illetve másik eszközhöz is 

c) azért hívjuk okosnak, mert tanul 

Mi a képernyőidő? 

a) mennyi ideig képes egy feltöltéssel világítani a kijelző 

b) az adott okoseszköz aktív használatával töltött idő 

c) az okoseszközön nézett videó teljes hossza 

Mit jelent a digitális házirend? 

a) a számítógépes játék szabályai 

b) okosotthonokban a háztartási feladatok beosztása a családtagok között 

c) az okoseszközök használatára vonatkozó családi, iskolai szabályrendszer 

  



 

3 

A számítógép–ergonómia 

Feladat 1B – Bemeneti kérdések (tanulói példány)     ⇈ 

Melyik megfogalmazás igaz az okoseszközökre? 

a) csak mobiltelefon lehet okoseszköz 

b) lehet csatlakozni vele az internetre, illetve másik eszközhöz is 

c) azért hívjuk okosnak, mert tanul 

Mi a képernyőidő? 

a) mennyi ideig képes egy feltöltéssel világítani a kijelző 

b) az adott okoseszköz aktív használatával töltött idő 

c) az okoseszközön nézett videó teljes hossza 

Mit jelent a digitális házirend? 

a) a számítógépes játék szabályai 

b) okos otthonokban a háztartási feladatok beosztása a családtagok között 

c) az okoseszközök használatára vonatkozó családi, iskolai szabályrendszer 
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A számítógép–ergonómia 

Feladat 2A – Kimeneti kérdések/házi feladat (tanítói példány)   ⇈ 

A helyes megoldások dőlt betűvel szerepelnek. 

Mit jelent a számítógép-ergonómia? 

a) az eszközök megfelelő használatát az egészségünk megőrzésének érdekében 

b) okosotthonokban a háztartási feladatok beosztása a családtagok között 

c) a programok használatára vonatkozó szabályrendszer 

Melyik állítás vonatkozik a helyes számítógép-ergonómiára? 

a) a kijelzőről visszatükröződő fény nem zavaró 

b) bizonyos időközönként szünetet kell tartani 

c) a legfontosabb, hogy kényelmesen üljünk, nem számít, hogy hogyan vannak a karok 

és a lábak 

A három kép közül melyik a helyes testtartás? 

A B C 

1 

  

                                                        
1 Kép forrása: https://bit.ly/3wArIqF, utolsó letöltés: 2021. 02. 11. 

https://bit.ly/3wArIqF
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A számítógép–ergonómia 

Feladat 2B – Kimeneti kérdések/házi feladat (tanulói példány)   ⇈ 

Mit jelent a számítógép ergonómia? 

a) az eszközök megfelelő használatát az egészségünk megőrzésének érdekében 

b) okosotthonokban a háztartási feladatok beosztása a családtagok között 

c) az programok használatára vonatkozó szabályrendszer 

Melyik állítás vonatkozik a helyes számítógép ergonómiára? 

a) a kijelzőről visszatükröződő fény nem zavaró 

b) bizonyos időközönként szünetet kell tartani 

c) a legfontosabb, hogy kényelmesen üljünk, nem számít, hogy hogyan vannak a karok 

és a lábak 

A három kép közül melyik a helyes testtartás? 

A B C 
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A számítógép–ergonómia 

Feladat 3A – Helytelen szokások és azok helyes változatai (tanítói példány) ⇈ 

Videó: Good Ergonomics - Correct computer posture  

Helytelen Helyes 

Görnyedt hát Egyenes, kitámasztott hát 

Nem jól tartott lábak Derékszögben tartott lábak 

Lógó könyök Derékszögben tartott alkar 

Lent lévő monitor Szemmagasságban lévő monitor 

Visszaverődő napfény a kijelzőről Nem visszaverődő fény a kijelzőről 

Túl magasan lévő karok Lejjebb engedett karok 

Lógó lábak Derékszögre alátámasztott lábak 

Túl hosszú képernyőidő Maximum 30 perces képernyőidő 

  

  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=nnpHLxlj3fQ&ab_channel=DPLD1
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A számítógép–ergonómia 

Feladat 3B – Helytelen szokások és azok helyes változatai (tanulói példány) ⇈ 

Videó: Good Ergonomics - Correct computer posture 

Helytelen Helyes 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=nnpHLxlj3fQ&ab_channel=DPLD1
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A számítógép–ergonómia 

Feladat 4A – Melyik a helyes és a helytelen testtartás2? (tanítói példány) ⇈ 

1. kép 

 

2. kép 

 

3. kép 

 

külön billentyűzet van csatlakoztatva 
a megtámasztott laptophoz 

  

                                                        
2 Képek forrása: 

https://bit.ly/3hXSvsT. utolsó letöltés: 2021. 02. 11.  

https://bit.ly/3i3UNXs, utolsó letöltés: 2021. 02. 11. 

https://bit.ly/3fnDE9u , utolsó letöltés: 2021. 02. 11. 

https://bit.ly/3hXSvsT
https://bit.ly/3i3UNXs
https://bit.ly/3fnDE9u
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A számítógép–ergonómia 

Feladat 4B – Melyik a helyes és a helytelen testtartás? (tanulói példány) ⇈ 

1. kép 

 

2. kép 

 

3. kép 
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A számítógép–ergonómia 

Feladat 5 – Összefoglaló az órához        ⇈ 

A számítógép-ergonómia az ember és a technikai eszközök (mint pl. a telefon, számítógép, 

tablet stb.) megfelelő kapcsolatával foglalkozó tudomány. 

Egészségünk megőrzésének érdekében az alábbi szabályokat érdemes betartani: 

− kényelmes, de helyes testhelyzet/testtartás; 

− alátámasztott lábak és karok; 

− szemmagasságban lévő monitor, így elkerüljük a görnyedt hátat; 

− fényforrás és kijelző kapcsolata: ne tükröződjön vissza a fény; 

− egyhuzamban maximum fél órát töltsünk a gép előtt, utána tartsunk szünetet és 

mozgassuk meg a testünket! 

Bővebb információval szolgál az alábbi ábra: 

 


