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Fenntarthatósági témahét a Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskolában
Intézményünkben régebbre visszanyúló hagyománya van a környezettudatos
nevelésnek, ennek jegyében az iskola egész területén, beleértve az osztálytermeket is
szelektíven gyűjtjük a szemetet, az intézmény elemgyűjtővel, palackzsugorítóval rendelkezik,
a műanyag kupakokat külön gyűjtjük. Az iskola udvarának rendben tartására, a kertünk és
díszkertünk állapotára, zöld környezetünkre különösen ügyelünk. Az idei tanévben második
alkalommal csatlakoztuk a Fenntarthatósági témahéthez. A témaheti programjaink legfőbb
gondolata az volt, hogy nem csak egyénileg, de akár nemzetiségi iskolai közösségként is
tehetünk a fenntarthatóságért.
A idei témahét szervezésekor törekedtünk arra, hogy az iskola minden évfolyama akár
több tanórán keresztül is részt vegyen a programban. Hogy ez megvalósulhasson, tanórai
keretek között a fenntarthatósági témahét módszertani ajánlásait adaptáltuk iskolánk saját
lehetőségeihez, valamint a tanórai ismeretanyagba integráltuk a témahét főbb témáit, illetve
egyéb, a fenntarthatóság témakörét érintő papírgyűjtést is erre a hétre időzítettük.

Főbb tevékenységi formák:





a témahét korábbi jó gyakorlatainak adaptálása (minta óratervek alapján)
szaktárgyi ismeretekbe integrált tartamok (pl. magyar nyelv tanórákon szövegértési
feladatokban, német tanórákon témafeldolgozás és szókincsbővítés, történelem
tárgyból a globalizáció fogalma kapcsán, ének-zene tárgyból a Földhöz kapcsolódó
dalok, stb)
alkotói, tevékenység (plakátok tervezése, szövegalkotás, használati tárgyak tervezése
újrahasznosítás révén)
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játék és játéktervezés (pl. újrahasznosítható anyagok segítségével játékeszközök
készítése a közösség számára, illetve kipróbálása:társasjátékok, vizesjátékok, stb.)
Szakköri keretek között (ágyásrendezés, szemétszedés, kertrendezés, stb.)
egyéb osztályszintű vagy csoportszintű iskolai tevékenységek tudatos tervezése a hétre
(papírgyűjtő konténer, a alapanyagtól a termékig- csíráztatás, kenyérsütés, stb.)
intézményen kívüli programok (piac, csomagolásmentes élelmiszerbolt
meglátogatása, látogatás a közeli tónál, stb.)

A hetet flashmobbal zártuk. Iskolánkra jellemző, hogy a közösséget megmozgató
eseményeken piros színt öltünk magukra, de ezúttal, hogy a víz fontosságára felhívjuk a
figyelmet, kék színbe öltöztünk. A témahét eseményeinek szervezésében, lebonyolításában,
minden osztály, illetve iskolánk minden dolgozója részt vett.
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FŐBB TEVÉKENYSÉGEK:
1. évfolyam
Nézz szembe a szemeteddel!
Szelektív hulladékgyűjtés
Újrahasznosított
tárgyak
tervezése, játéktervezés

2. évfolyam
Nézz szembe a szemeteddel+
A vizipók birodalma
Cseppben a tenger

3. évfolyam
A víz
Umweltschutz

4.

A víz
Wasserkreislauf

Mobil-élet
Piac
és
látogatása
A víz

szupermarket

Energiatakarékosság

Egészséges táplalkozás.
kenyérsütés
Wasser-videók

Hová viszed az energiát?
Nézz szembe a
hasznosíts újra!

évfolyam

szemeteddel!

-

Te szedd! – szemétszedő akció

Csíráztatás,

Piacon, szupermarketben

Folyó, tenger, óceán, tó –képalkotás
vízfestékkel
Táplálkozási piramis, német szókincs
bővítés
8. évfolyam
Gesunde Ernährung

Felelős fogyasztás
5. évfolyam
Környezetkímélő
gazdálkodás (talajvédelem,
komposztálás)
Tudatos vásárlás-, MOBILélet

6. évfolyam
Vízvizsgálat

7. évfolyam
Gesunde Ernährung

REL-fogalma

Hungexpo- Szakma Sztár kiállítás (
környezetvédelem,
vízvizsgálat,
rovarhotel)

Duzzadó népesség Ázsiában

Táplálkozási piramis, német
szókincsbővítés

Fenntartható közlekedés

ifj. Somorjai
bolygóhoz

Nemzeti parkjaink

folyó,
tenger,
óceánszabadon
választott
képalkotás
Ne dobjuk ki az ételeket!

Mendelssohn: Hebridák című zenei
műhöz kapcsolódóan fantáziafestés

Természetes vizeink fenntarthatósága és
védelme. A tiszta víz és az alapvető
emberi egészség kapcsolata.
Mendelssohn: Hebridák című zenei
műhöz kapcsolódóan fantáziafestés

A kék árnyalatai, zsírkrétás- vízfestékes
csoportmunka.

A kék árnyalatai, zsírkrétás- vízfestékes
csoportmunka.

Folyó,
tenger,
óceánszabadon
választott
képalkotás

József:Üzenet

a

Kék

Természetes vizeink fenntarthatósága és
védelme. A tiszta víz és az alapvető
emberi egészség kapcsolata.
Veszélyeztetett fajok a trópusi
éghajlaton
„ÖLTÖZZ KÉKBE! „ FLASHMOB

Szemétszedés

Plakáttervezés és esszéírás

szaktárgyi órákba integrált tevékenységek és tematikák
tanórán kívüli, külső helyszínen megvalósuló tevékenységek, illetve több tanórát, tárgyat érintő projektek

Budapest, 2022. május 18.
Földvári József
koordinátor

