
Fenntarthatósági témahét 2022 

Salkaházi Sára Katolikus Általános Iskola, 1156 Budapest Pattogós utca 6. 

Iskolánk idén második alkalommal vett részt a Fenntarthatósági témahéten. Pedagógusaink 

részt vettek egyik képzésükön, ahol jobban megismerhették a program célját, fontosságát. 

Több óratavázlatot elolvasva közösen dolgoztuk ki a témahét programját és neveztünk el egy-

egy napot az aznapi témákhoz kapcsolódóan. A projektben 1-6. osztályos valamint 1-2. o 

tanulásban akadályozott osztályok vettek részt. 

Hétfő:„Egy kárász utazásai” 

 

Ezen a napon minden a vízről szólt. Jézus vízzel kapcsolatos csodáit dolgozták fel hittan óra 

keretein belül. Magyar órákon vízzel kapcsolatos szólásokat, közmondásokat tanultak a 

hozzájuk kapcsolódó jelentésekkel. Meghallgatták Zelk Zoltán: Párácska című meséjét. A 

felső tagozatosok Lehoczkí J.: A vizek fohásza című verssel ismerkedtek meg és  dolgozták 

fel. Környezetismeret órán a 3-4. osztályos gyerekek só liszt gyurmából elkészítette a 

Hortobágyi Kilenclyukú hidat. Az 5-6. osztályosok vízzel kapcsolatos dekorációkat 

készítettek az osztályterembe.  Matematika órán a víz mérésével foglalkoztak. Testnevelés 

órán az udvaron mocsárjárás, jégfogó és poharas ügyességi játékokat játszottak, majd kék és 

fehér krétával egy nagy esőcseppet rajzoltak az udvarra tele kis esőcseppekkel. Napközis 

foglalkozások alatt sokat beszélgettek a víz fontosságáról, tisztaságáról és annak védelméről 

és a helyes vízhasználatról. Okostábla használatával több videót is megnézhettek a vizekről, 

LearningAps és Wordwall feladatokon bővíthették ismeretüket a gyerekek, majd egy Vizi 

kvíz játékkal zárták a napot. 

 

Kedd: „Fogtündér” 

  

Második nap az egészségé volt a főszerep. Ezen a napon is a tantárgyak témáiban próbáltunk 

az egészséges ételekkel, a minőségi élettel foglalkozni. Az 1-2. osztály órakereten belül 

feldolgozták a Kié az alma? című szöveget, étlapot és ételpiramist készítettek. Babaöltöztetőst 

játszottak, ahol az évszaknak megfelelően tanulták meg felöltöztetni a babákat. Beszéltek a 



testmozgás fontosságáról. Különböző foglalkoztató és kvízjátékokat oldottak meg. 3-6. 

osztállyal énekórán gyümölcsökkel, zöldségekkel kapcsolatos gyerekdalokat kerestek és 

énekeltek, testnevelés órán az okosóra használatával kapcsolatos mozgásokat végeztek el. 

Történelem órán különböző korszakok jellegzetes ételeiről beszélgettek, angol órán angolul 

próbáltak összeállítani egy napi menüt. Napköziben egészséges életmód Kvíz játék 

megoldására került sor. 

 

Szerda: „ELEM EL” 

 

Ez a nap a pénzismerettel, a helyes vásárlási szokások megismerésével telt.  Az 1-2. o. 

megismerkedett a Gazdálkodj okosan társasjátékkal. A Hány gyereké lett a csokoládé? című 

szöveg játékos feldolgozására is sort kerítettek. Hittan órán a mértékletesség fogalmával 

foglalkozat gyerekek a Példabeszédek könyvéből.  Délután a felelőtlen fogyasztásról 

készítettek közösen egy plakátot. Felső tagozatosok kirándulást tettek a közeli 

Vásárcsarnokba, ahol mindenféle egészséges gyümölcsöt és zöldséget láthattak. Megnézték 

Az ökológiai lábnyom videóját.  Szituációs játékban vásároltak, számolták ki az összegeket. 

Majd a nap végén online játékokkal mélyítették el a tudásukat. 

 

 

 



Csütörtök: „Kukába vele” 

 

A csütörtöki nap témája az egyik legkedveltebb témák egyike volt. Az 1-2. osztály magyar 

órája a Szelekív hulladékgyűjtés szövegének feldolgozásáról szólt. Felcsendült az Alma 

együttes Szuperkukák című száma és a Fülemüle zenekar „Szelektív dala” is. Testnevelés 

órán séta közben megfigyelték a természetet és gyűjtöttek szemetet. A tanulásban 

akadályozott kis elsősök gyerekek kedvenc programja a valódi szelektív gyűjtés volt. Előre 

összegyűjtött szelektív szemetet kellett szelektív kukákba gyűjteniük. A felső tagozatosok 

Szól a kakas videó megtekintésével kezdték a napot. Hulladék vagy szemét? interaktív 

válogatás következett. Történelem órán A szemétgyűjtés régen és ma témával bővítették 

ismereteiket.  Délután pólófestésre került sor, amikor minden gyerek elkésztette a maga 

egyéni pólóját. 

  

Péntek: Tanulmányi kirándulás 

Péntekre a hét zárásaként tanulmáyni kirándulást szerveztünk az osztályok részére. Az 1-2. 

osztályos gyerekak a közeli Hubay Jenő téren voltak, megnézték a Hősök emlékművét, a 

Bartók emlékházat,  a Kossuth Szobrot és a közeli vastelepet. A 3-6. osztályos tanulók a 

közeli kiserdőbe kirándultak egyenpólójukban. Minden gyerek hozott magával kukászacskót 

és  séta közben végeztek egy kis szemétszedést is. A hét tartalmasan, sok új ismerettel 

gazdagodva telt el.  

   


