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Mens en Gezondheid
TAAK 1
KENNISMAKENMET MENS EN GEZONDHEID

Opdracht 1 De leerdoelen
Lees de leerdoelen.

In deze taak:
1. bekijk je het praktijklokaal / het leerplein van Zorg en Welzijn
2. ontdek je of jij houdt van samenwerken.

In deze taak leer je:
1. welke modules het profiel Zorg en Welzijn heeft
2. waar de module Mens en Gezondheid over gaat.

Opdracht 2 Het profiel Zorg en Welzijn

Het profiel Zorg en Welzijn heeft vier onderdelen. Zo’n onderdeel heet een module.
De modules zijn
1. Mens en Gezondheid
2. Mens en Omgeving
3. Mens en Activiteit
4. Mens en Zorg.

Naast een profiel volg je vier keuzevakken.
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a. Je ziet welke vier modules er zijn. Welke lijkt jou het leukst?

b. Uit welke keuzevakken kun je kiezen bij jou op school?

c. Je gaat werken aan je profielvak met Edu4all.
Maak een top drie van wat jou daar leuk aan lijkt.

Opdracht 3 Mens en Gezondheid

Bij de module Mens en Gezondheid leer je hoe je anderen kunt helpen om gezond te leven. Het gaat
over:
• wat gezonde voeding is
• wat een gezonde leefstijl is
• hoe je een gezonde voeding bereidt
• hoe je eten serveert
• hoe je anderen kunt helpen.
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a. Bekijk de foto's die horen bij het profiel Mens en Gezondheid. Wat doen demedewerkers?

b. Wat weet jij al over gezond eten en gezond bewegen?
1. Als je iedere dag een verse maaltijd eet, ben je gezond bezig.waar / niet waar
2. Zitten en filmpjes kijken is beter voor je gezondheid dan sporten.waar / niet waar
3. Roken is niet gezond.waar / niet waar
4. Als je kookt, moet je eerst je handen wassen, dat is fris en hygiënisch.waar / niet waar
5. Alcohol kun je zo veel drinken als je wilt.waar / niet waar
6. Je kunt beter de trap nemen dan lift.waar / niet waar
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Opdracht 4 Woorden
a. Jij weet vast al veelmeer dan je denkt over gezond eten en bewegen. Vanwelkewoorden heb jewel

eens gehoord? Zet er een rondje omheen.

b. Kijk nog een keer naar dewoorden. Zoek vandriewoordenwaar je echt nog nooit van hebt gehoord
de betekenis op.

Dit woord betekentWoord

c. Vind je het leuk om na te denken over gezondheid, over wat je eet, over sport? Ja / Nee
Leg je antwoord uit.
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Opdracht 5 Gezonder leven
Bekijk de foto's.

Deze mensen willen eigenlijk wel gezonder leven. Geef ze allebei een tip.

Mijn tip aan het meisje op de bank is:

Mijn tip aan de jongen bij de bus is:

Opdracht 6 Samenwerken
a. Veel opdrachten maak je zelfstandig. Ben jij gewend om zelfstandig te werken?

Geef bij je antwoord voorbeelden van vakken waarbij je al zelfstandig hebt gewerkt.
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b. In de lesbrieven staan ook opdrachten die je met klasgenoten moet doen.
Vul voor jezelf de tabel in.

Werken in een team

Ik doe actief mee aan een overleg.

Ik deel mijn kennis en ideeënmet anderen.

Ik vraag naar de mening van anderen en luister naar deze meningen.

Ik let op als iemandmij iets uitlegt.

Ik vraag door als iets mij niet duidelijk is.

Ik vraag om hulp als ik die nodig heb.

We verdelen samen de taken.

Ik houdme aanmijn afspraken.

Ik vraag anderen om hunmening over mijn werk.

Ik geef iemand een compliment als die iets goed gedaan heeft.

Ik draag bij aan een goede sfeer in de groep.

Ik doe meemet de groep, ook als ik iets niet zo leuk vind.

Ik ga respectvol ommet anderen.

c. Wat doe jij liever? Alleen werken of samenwerken?
Samenwerken
Alleen werken

d. Leg je antwoord uit.
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e. Denk je dat goed kunnen samenwerken belangrijk is als je een beroep wilt in de zorg of het
welzijnswerk? Ja / Nee
Leg je antwoord uit.

Opdracht 7 Werkplekken
Bij Zorg en Welzijn zijn er werkplekken op het leerplein of in de praktijkruimte. Deze werkplekken
hebben vaak een eigen kleur.
a. Hebben de werkplekken bij jou op school een eigen kleur? Ja / Nee
b. Zo ja, welke kleuren zijn er?

c. Bezoek het praktijklokaal/het leerplein van Zorg en Welzijn op jouw school.
Maak vijf foto's in het lokaal.
De foto's moeten laten zien dat het lokaal hoort bij Zorg en Welzijn.
Laat de foto's zien aan je klasgenoten en je docent.
Bespreek: wat zie je op de foto's dat past bij Zorg en Welzijn?

Opdracht 8 In gesprek
Doe deze opdracht met de hele klas.
Bespreek:
• Wie kent iemand die werkt in Zorg en Welzijn? Hoe vindt hij of zij dat?
• Welke kwaliteiten heb je nodig om hier te werken?
• Het profiel heet Zorg en Welzijn. Welke banen passen bij Zorg en welke bij Welzijn?
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