
 

Tisztelt Igazgató Asszony/Igazgató Úr!  

Immár kilencedik alkalommal hirdeti meg a folyadékpótlás jelentőségre fókuszáló és egyúttal a vízfogyasztást népszerűsítő 

HAPPY-Hét (Hungarian Aqua Promoting Program in the Young) programját Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-

egészségügyi Intézet (OGYÉI). Szeretnénk elérni, hogy az országosan meghirdetett HAPPY-HÉT alatt, a lehető legtöbb 

iskolában, óvodában a pedagógusok hívják fel a gyerekek figyelmét a folyadékpótlás jelentőségére. Azért, hogy minél 

sikeresebb legyen a kampányunk az OGYÉI szakértői, dietetikusai különféle programelemeket felvonultató kínálatot állított 

össze, melyből ízlés szerint válogathatnak.  

A HAPPY-HÉT időpontja: 2018. március 19-23.  

Kérjük, juttassa el pályázati felhívásunkat a pedagógusokhoz, segítsen abban, hogy minél több kisgyermekhez eljusson 

üzenetünk: A LEGEGÉSZSÉGESEBB VÁLASZTÁS A VÍZ!  

Amennyiben az Ön által vezetett intézmény osztályai, csoportjai szívesen csatlakoznak a HAPPY-Héthez, kérem, hogy 

jelezzék ezt számunkra. Az osztályfőnökök, óvodapedagógusok alábbi regisztrációs linkeken tehetik ezt meg 

legkésőbb 2018. március 18-ig.  

Óvódák: ITT jelentkezhetnek 

Iskolák: ITT jelentkezhetnek  

A program sikeres lebonyolítását segítő programelemek letölthetők az OGYÉI honlapjáról: http://www.ogyei.gov.hu/happy 

Így például:  

 Óvódásoknak készített játékos oktatási anyag 

 Alsó-és felső tagozatonként differenciált, komplex oktatási segédanyag (részletes óravázlat, power point 

prezentációk) 

 Ismétlésre alkalmas feladatok (az oktatóanyagot már ismerő tanulók számára) 

 Játékötletek 

 Infografikák 

 Plakátok óvódásoknak, iskolásoknak és szülőknek egyaránt.  

Idén, 2018-ban két új játékot hirdetünk, a „Víz ezer arca” címmel – vízzel kapcsolatos kísérletek beküldését várjuk. Rövid, 

legfeljebb 5 perces mozgóképes anyagokat (filmek, kommentált felvételek, animációk, rajzfilmek stb.)hozzájuk fűzött 

könnyed ugyanakkor pontos tudományos magyarázattal. A beküldött filmeket a CSOPA tudományos szakértői értékelik és 

nevezik meg azt nyertes osztályt, aki belépési lehetőséget kap a Csodák Palotájába, ahol a diákok többek között részt 

vehetnek „A víz tudománya” – látványos kísérleti bemutatón is.  

A kisebbek számára rajzversenyt hirdetünk, „A növények és a víz” címmel. A nyertes osztály belépőt nyer a Tropicariumba.   

https://www.ogyei.gov.hu/modules/newsletter/stat_register.php?cid=764&email=marta.melinda@ogyei.gov.hu&ln=2&l=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSeVplNEbn4ChpuBCe-JcVtD1VEyUkWqiF0NLgXCDGSZHbiI2w%2Fviewform
https://www.ogyei.gov.hu/modules/newsletter/stat_register.php?cid=764&email=marta.melinda@ogyei.gov.hu&ln=3&l=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScKJQYW9lBZJZfK_PWEZq6We4sOsDsfaHYOjPYwkjWPa8nrig%2Fviewform
https://www.ogyei.gov.hu/modules/newsletter/stat_register.php?cid=764&email=marta.melinda@ogyei.gov.hu&ln=4&l=http%3A%2F%2Fwww.ogyei.gov.hu%2Fhappy
https://www.ogyei.gov.hu/modules/newsletter/stat_register.php?cid=764&email=marta.melinda@ogyei.gov.hu&ln=1&l=http%3A%2F%2Fwww.ogyei.gov.hu


A legtöbb programelemet megvalósító iskolai osztályok között egy kalandpark belépőt sorsolunk ki, az óvódás csoportok 

között pedig egy 1,5-2 órás művészeti programot.  

A pályázatok beküldésének határideje: 2018. április 20. 

A pályázatok beküldési módja: elektronikus / postai úton várjuk. 

 Vizes kísérletek: elektronikus úton 

 Rajzverseny: postai úton 

 Legtöbb programelemet megvalósító iskola/óvoda dokumentációját: elektronikus úton  

E-mail cím: happyhet@ogyei.gov.hu 

Postai cím: OGYEI, Budapest, Albert Flórián út 3/A., 

Eredményhirdetés: 2018. május 18.  

Bízunk benne, hogy kedvet kapnak Önök is a játékhoz és csatlakoznak az idei programhoz!  

A HAPPY- Hétről részletesebb tájékoztatást honlapunkon talál: www.ogyei.gov.hu/happy  

Projekt koordinátor:  

Nagy-Lőrincz Zsuzsanna 

Telefon: (06) 1476-6455 

E-mail: happyhet@ogyei.gov.hu 
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