FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT 2022

Az óravázlatot készítő pedagógus:

Horváthné Roskovenszki Enikő

Az óravázlat címe:

Az élelmiszer útja

Az óravázlat összefoglalója:

A foglalkozások célja: az ökológiai lábnyom fogalmának megismerése az
élelmiszereken keresztül. A foglalkozások alkalmával a gyerekek
megtudhatják például, hogy mennyi élelmiszert fogyasztanak a világ
különböző országaiban élő családok hetente, illetve mit tehetnek ők
maguk is azért, hogy csökkentsék az ökológiai lábnyomukat.
5-8. évfolyam
4 tanóra

Ajánlott korosztály:
Időigény:

AZ ÉLELMISZER ÚTJA
Tevékenység
I.

Időtartam

Munkaformák,
módszerek

Eszközök,
mellékletek

15 perc

frontális
osztálymunka,
beszélgetés,
tanári magyarázat

számítógép,
projektor,
internet,
vetítővászon,
hangszóró,
mágnes,
papírcsíkok,
1. számú melléklet:
1-4. dia képei

5 perc

kooperatív
csoportalakítás

Régi térképek a
csoportalakításhoz
A térképek két
példányban
kinyomtatva, az
egyik példány annyi
felé darabolva,
ahány fős a csapat.

5 perc

játék

korongok, de lehet
bármi más is pl.:
földimogyoró,
színes pálcák,
kupakok stb.
2. számú melléklet:
Aki kapja, marja
című játék leírása

Ráhangolás

I/a Film megtekintése
Közösen megnézzük az Élj kisebb lábon! című
kisfilmet:
https://www.youtube.com/watch?v=D8fvpjgvqM8
Majd beszélgetünk a filmről, az ökológiai lábnyom
fogalmáról. Összegyűjtjük, mi mindenből áll össze az
ökológiai lábnyomunk.

I/b Csoportalakítás
4-5 fős csoportokat alakítunk úgy, hogy minden gyerek
húz egy térképrészletet, majd megkeresi társait. A
társakkal együtt leülnek ahhoz az asztalhoz, ahol az ő
kontinensük képe és neve található.
Ezt követően megbeszélik és kiosztják a
csoportszerepeket: időfigyelő, szóvivő, jegyző,
feladatfigyelő, bátorító.
I/c Bevezető játék
Aki kapja, marja játék
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II. Új téma feldolgozása
II/a Ki mit eszik?
Minden csoport 2-2 képet kap a világ 14 országából
származó családok fényképekei közül. A képek azt
mutatják meg, hogy ezeknek a családoknak mennyi az
egy heti élelmük.

10 perc

csoportmunka,
kutatómunka

A csoportok feladata, hogy a képek alapján
átbeszéljék, megválaszolják a következő kérdéseket:
Hol, mit fogyasztanak? Miből mennyit esznek? Hány
tagú a család? Mennyibe kerül a heti
élelemfogyasztásuk? Milyen étkezési kultúrára utal a
kép? Majd keressék meg az atlaszaikban, hogy hol
található az az ország, ahonnan a kép származik!
Ezután kivetítjük a képeket és minden csoport
beszámol az általuk kapott családi képekről. Mutassák
meg a térképen, hogy melyik ország hol található a
Földön!
II/b Honnan származnak, érkeznek az ételeink?
Az 3. számú mellékletben található élelmiszerek
képeit rakjunk ki a táblára. Majd vetítsük ki az 1.
számú melléklet 21. diáját, mely megmutatja, hogy
melyik élelmiszer honnan érkezik, milyen messziről,
hány kilométerről! A csoportok feladata, hogy
állítsanak össze egy reggeli étrendet a kirakott képek
és a kivetített élelmiszerlista alapján!
Számítsák, ki melyik élelmiszer mennyi utat tesz meg,
míg az asztalunkra kerül! Mikor lenne olcsóbb?

25 perc

csoportszóforgó

20 perc

csoportmunka,
együttműködés,
megbeszélés

1. számú melléklet:
6-20. dia képei és
az 5. dia
atlasz, írólap,
íróeszközök,
számítógép,
projektor,
vetítővászon,
Föld országai
falitérkép,
Föld domborzati
térképe
1. számú melléklet:
6-20. dia képei

3. számú melléklet:
Élelmiszerek képei
1. számú melléklet:
21. dia
számítógép,
projektor, írólapok,
íróeszköz, képek,
mágnes

Beszéljük meg a csoportok által összeállított
étrendeket! Miért lenne jobb hazai termékeket
fogyasztani, vásárolni? Mire figyeljünk még a
vásárláskor?
II/c Ökológiai lábnyom – nemzetek képviselői
Minden gyerek kap egy országkártyát, melyen az adott
ország ökológiai lábnyomát találja. Az országkártyák
adatai alapján mindenki készítse el az adott ország
„papucsát!” Készítsék el az ország zászlaját is!
Az elkészített papucsokat rakjuk sorba nagyság
szerint! Hasonlítsuk össze őket! Miért nagyobb, akinek
nagyobb? Miből fogyaszthat többet, akinek kisebb?
II/d Országok nyoma

30 perc

egyéni és
csoportmunka,
tanári magyarázat

4. számú melléklet:
Országkártyák
csomagolópapír,
olló, ragasztó,
színes ceruzák,
rajzlap, atlasz

Készítsük el, hogy az országoknak mekkora Földre
lenne szükségük, az adott ökológiai lábnyomuk
mellett! Az elkészült körökkel álljanak sorba a

15 perc
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egyéni és
csoportmunka,

5. számú melléklet:
Számítási
segédletek
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gyerekek, nézzük meg, hogy melyik országnak kellene
a legnagyobb Föld, melyiknek a legkisebb! Mit
gondolnak, miért ezeknek az országoknak lenne a
legnagyobb bolygóra szükségük?
II/e Hová mennél kirándulni?
Két fényképet vetítünk ki: mindkettő patakpartot
ábrázol, az egyiken szemetes tájat látunk, a másikon
eredeti pompájában mutatja a tájat.
Hová mennél kirándulni? Mi minden oda nem illőt
láttok az első képen? Gyűjtsétek össze, írjátok le!
Csoportszóforgóban ismertetik a megoldásaikat a
csoportok. (Beszéljünk a túlzott fogyasztásról, s annak
következményeiről, pl. csomagolóanyagokról.)
II/f Mire jut időnk?
Minden tanulónak adunk egy papírt, amin egy kör van.
Azt kérjük tőlük, hogy készítsék el a napi
időbeosztásukat úgy, hogy a kör jelenti az egész
napot, jelöljék, mire mennyi időt fordítanak?
Minden csoportból egy-egy tanuló beosztását
válasszuk ki, mutassuk be, és beszélgessünk róla!
(pl. aki sok időt tölt a számítógép, televízió előtt vagy
nem használja a tömegközlekedést stb.)
III. Összefoglalás, értékelés
A foglalkozás végén minden gyerek kap egy rajzlapot.
Azt kérjük tőlük, hogy rajzolják rá a saját tenyerüket.
Az ujjakba írják bele, hogy a mai foglalkozáson mi volt
a „király”, mi volt elgondolkodtató, mi az, ami nem
tetszett, mi volt kicsi, mi váltotta ki a legtöbb érzelmet
belőlük! Majd minden gyerek kap egy zöld kartonból
készített falevelet! Erre azt írja rá mindenki, hogy mit
fog Ő tenni azért, hogy fenntartható legyen a világ?
Mit vállal azért, hogy kisebb legyen az ökológiai
lábnyoma? A leveleket névvel ellátva kirakjuk az
osztályteremben a falra festett fára.

beszélgetés,
magyarázat

csomagolópapír,
körző, olló,
országnevek,
madzag, íróeszköz

5 perc

csoportmunka,
csoportszóforgó

6. számú melléklet:
Szemetes táj, tiszta
táj (képek)
vagy
1. számú melléklet:
22-23. dia
számítógép,
projektor

20 perc

egyéni és
csoportmunka,
megbeszélés

rajzlapok,
színes ceruzák,
mágnes

20 perc

egyéni munka,
beszélgetés

7. számú melléklet:
levélsablon
rajzlap,
íróeszközök,
zöld kartonból
kivágott falevelek,
falra festett fa,
gyurmaragasztó

Kiegészítő tevékenységek
1. Tanítványaival vegyen részt a Kert-kóstolgató és a Fenntartható szakácskönyv elkészítését célzó pályázatokon.
Részletek a www.fenntarthatosagi.temahet.hu/programok weboldalon találhatók.
2. Vegyen részt tanítványaival a 2022. évi Fenntarthatósági Témahét keretében országosan meghirdetett kutatási
programban! Részletek a www.fenntarthatosagi.temahet.hu/programok honlap felületen.
Források:
Fogyasztó kúra, Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány, Vác, 2009.
Mennyit esznek a világon? fotósorozat:
http://atom.blog.hu/2008/10/28/ki_mennyit_eszik
www.tukorbenavilag.hu
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Képek forrásai:
Ezt eszik a világ különböző országaiban a családok egy hét alatt
https://osztod.hu/ezt-eszik-egy-het-alatt-a-vilag-kulonbozo-pontjain/
fokhagyma: http://www.mindmegette.hu/fokhagyma-a-boszorkanyuzo-47009
citrom: http://www.fogyokura-dieta.net/citrom-fogyokura
gabonapehely: http://antalvali.com/hirek/egeszseges-taplalkozas-etel-celszeru-kerulni.html
kávé: http://bikemag.hu/magazin/hirek/doppinglistan-a-kave
szalámi: http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/4361
kifli: http://hu.wikipedia.org/wiki/Kifli
sajt: http://sosisefkonyhaja.blogspot.hu/2012/07/sajt-hazilag-mert-lehet-igy-is.html
méz: http://www.biokontroll.hu/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=424%3Amezesfinomsagok&catid=271%3Areceptek&Itemid=127&lang=en
gyümölcslé: http://www.irodaglobal.hu/shop/elelmiszer-italaru/udito-italok/uditok/premium-gyumolcsle-1l-pet-oszibarack-sio451-0016
paprika: http://selfskills.hu/paprikaval-csokkentheto-a-parkinson-kor-veszelye/
tej: http://www.patikamagazin.hu/cikk/index/15236
tea: http://www.atlanticavenuegarden.com/tea-plant-camellia-bush/
só: http://www.r-medical.hu/hirlevel?displaymode=2&id=80
kakaó: http://www.eatingbirdfood.com/2009/07/cao-pow/
vaj: http://www.mindmegette.hu/barna-vaj-es-ghi-a-vaj-atvaltozasai-47213
lekvár: http://www.otletkonyha.hu/receptek/befozes/dzsem-lekvar/nektarin-lekvar/202/131/4227/
szemétsziget
http://hir.ma/kornyezetvedelem/ket-texas-meretu-szemet-sziget-uszik-az-oceanban-szennyezett-a-deli-ocean-is/18899
elpusztult madár
http://www.origo.hu/tudomany/elovilag/20091027-nagy-csendesoceani-szemetsziget-mar-a-madarak-gyomarban-is-lathatoaz.html
BOCS Alapítvány plakátjai http://bocs.hu/0-ujkepek/poster_5gy5.pdf http://bocs.hu/index.php?t=dosszie/index.htm

2. számú melléklet
Aki kapja, marja
Játékleírás
A terem közepére kiszórjuk egy kupacba a természeti erőforrásokat jelképező mogyorót. (Ne egészen középre, néhány
gyerekhez legyen kissé közelebb a kupac, mint a többiekhez). Ezután felszólítjuk a gyerekeket, hogy jöjjenek ki
(egyszerre), és vegyenek belőle, majd üljenek vissza a helyükre. Semmi egyéb instrukciót nem adunk.
Amikor leültek a gyerekek, sorban mindenki mondja be hangosan, mennyi mogyorója van. Mindenki figyelje,
mondanak-e az övénél többet, illetve kevesebbet a többiek. Kérdezzük meg, kinek nincsen 1 db mogyorója sem, és
keressük meg, kinek van a legtöbb. Végül kérdezzük meg a gyerekeket, igazságos-e az elosztás. Ha azt mondják nem,
kérdezzük meg, mi lenne az igazságos. (Ha azt mondják, így igazságos, mert mindenkinek egyenlő esélye volt,
mutassunk rá, hogy a véletlen, az egyének ügyessége, az instrukciók (szabályok) hiánya befolyásolta a megszerzett
erőforrások mennyiségét.) Kérdezzük meg, ha most egy olyan társasjátékot kezdünk játszani, ahol annál nagyobb a
nyerési esély, minél több erőforrás-mogyorójuk van, akkor igazságosnak tartanák-e, hogy a jelenlegi elosztással kezdjék
meg a játékot. Ne nézzünk rosszallóan arra, aki igazságosnak találja a nem egyenlő elosztást, inkább kérdezzük meg,
miért, és érvekkel próbáljuk meggyőzni. Ha nem sikerül, az sem baj. Értékeljük, ha egy gyermek elmeri mondani a
nyilvánvaló tanári állásponttal ellentétes véleményét. Végül szedjük össze a mogyorót (esetleg egy-egy szemet
megehetnek a gyerekek), egyúttal kioszthatjuk a következő játék kártyáit is.
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6. számú melléklet
Szemetes táj, tiszta táj
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7. számú melléklet
Levélsablon
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