
Kárpáti János Általános Iskola és AMI, Gyenesdiás 

FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT: – 2018.04.20. – 2018.04.26. 

Beszámoló 

 

I. A témahét résztvevője: A gyenesdiási Kárpáti János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola valamennyi diákja, 407 fő tanuló 17 osztályból és 34 fő pedagógus valósította meg a 

témahét programjait. Időtartama: 2018.04.20. -2018. 04.26. A téma feldolgozására fordított idő 

osztályonként átlagosan 30 óra.  

A témahét programján az anyagok újrahasznosításával, a fenntartható fejlődéssel, az egészséges 

táplálkozással, a vitaminok fontosságával és a tudatos vásárlással, fogyasztással ismerkedhettek 

meg a gyerekek.  

II. A témahét célja:  

1. A gyerekek legyenek tisztában azzal, hogy az egészség kincs.  

2. Ismerjék meg az ásványi anyagok fontosságát és azok fő forrásait.  

3. Tudjanak egészséges étrendet összeállítani. Egészséges táplálkozás vonzóvá tétele, a 

táplálkozás alapvető ismereteinek elsajátítása. Ismerjék a vitaminok jelentőségét és forrásait.  

4. Régi újságok, kartonok (tavaszi papírgyűjtés) gyűjtésével védjék környezetüket.  

5. Kerékpáros ügyességi versenyen (akadálypálya) fejlesszék biztonságos kerékpáros 

közlekedésüket, a közlekedéssel kapcsolatos ismereteiket. 

III. A téma pedagógiai célja:  

1. Kooperativitás, a tanulók közötti együttműködés előtérbe kerülése.  

2. Felelősségteljes döntés meghozására való képesség fejlesztése.  

3.Mindenki saját élményei, képességei, tapasztalatai alapján járuljon hozzá a csoport 

eredményességéhez, s aktívan kapcsolódjon be a munkába. (Plakátkészítés, sorverseny stb.)  

4. Egymásra figyelés erősítése. Kreativitás, problémamegoldó készség fejlesztése. 

5. Környezettudatosság fejlesztése, szemléletformálás.  

 



IV. Megvalósult tantárgyi integráció:  

Biológia, földrajz, természetismeret, magyar, technika és életvitel, testnevelés 

V. Munkaformák: csoportmunka, egyéni munka  

VI. Várt eredmények:  

- Tudatos és egészséges táplálkozás ismereteinek elsajátítása. 

- Helyes étrend kialakítására való igény és az erre való képesség megléte. 

- Az egészséges élelmiszerek előtérbe helyezése. 

- Csapatmunka fejlesztése. Kortársi kapcsolatok erősítése. Közös munka örömteli 

megélése. Szociális kompetenciák fejlődése. 

- Környezettudatosság fejlődése, érzékenyítés, szemléletváltás. 

MELLÉKLET: 

Fenntarthatósági témahét – programok 
 

Erdőben az iskola 

április 20. péntek, Nagymező 

Program:  

8:00 - 9:00 Gyülekező az iskolaudvaron, 

  kivonulás a Nagymezőre osztályonként az osztályfőnökkel, 

  főzőhelyek elfoglalása, letáborozás, 

  eligazítás. 

   sorverseny              természetismeret 

9:00 - 9:30  1., 2. évfolyam    3., 4. évfolyam 

9:40 - 10:10  3., 4. évfolyam    1., 2. évfolyam 

10:20 - 10:50  5., 6. évfolyam    7., 8. évfolyam 

11:00 - 11:30  7., 8. évfolyam    5., 6. évfolyam 

 

12:00 – 12:30  ételkóstolás – bírálat – értékelés 

Az étel elkészítésének idejét ehhez az idöponthoz igazítsátok! 

12:30 – 13:00  ebéd – zárás 

13:00 – 14:00  szabad program az osztályfőnökkel (tornapálya, kilátó) 

 

 



 

 

2018. április 23. hétfő 

 

Elkezdődik a plakátkiállítás és az újrahasznosított játékok, járművek készítése 

minden évfolyamon. Folyamatos munkával csütörtökig lehet ezeken dolgozni tanári 

segítséggel. 

Ha elkészültek, kirakhatjátok az aulába a paravánokra. 

A plakátokon lehetőleg minél nagyobb arányban jelenjenek meg a gyerekek által 

pénteken (április 20.) gyűjtött természetes erdei anyagok. 

 

Az 5-6. osztályt érintő TUDATOS VÁSÁRLÁS előadás. 

 

 

2018. április 24. kedd 

 

BICIKLIS NAP délután – a gyerekek hozzanak biciklit, rollert 

A rendőrség segítségével biztonságos közlekedéssel kapcsolatos tudnivalókat 

mondják el, illetve akadálypályát lehet kipróbálni. 

 

 

2018. április 25. szerda 

PAPÍRGYŰJTÉS lesz 7.00 – 13.00 óráig. 

 

 

2018. április 26. csütörtök 

 

KŐRÖSI CSABA ELŐADÁSA a 4., 5., 6. és 8. évfolyamosoknak az aulában. 

Az előadás 10.00 – 12.00 óráig tart. 

Felügyelnek az adott évfolyamon tanító pedagógusok.  

 

 

14.00-kor a témahét zárása, osztályok díjazása és az elkészült játékok bemutatója a 

betonos pályán. Felügyelnek az adott évfolyamon tanító pedagógusok.  

 



 

 

 



 

VII. A témahét megvalósulásának értékelése: Az egészséges táplálkozással kapcsolatosan 

bővült a tanulók ismerete, hiszen az „Erdőben az iskola” program keretében is egészséges 

alapanyagok felhasználásával főztek. Láthatóan tudják és ismerik azokat az étel csoportokat, 

amelyek nagyobb részben kell, hogy elfoglalják étrendünket.  

A témahetet sikeresnek ítéljük, mert fejlődött a tanulók szociális érzékenysége. Erősödött a 

csoportos együttműködés. Megerősödött a társak megértésének képessége. Ráirányult a tanulók 

figyelme az egészséges táplálkozásra, a környezetvédelemre. Bővült a tanulók ismerete a 

témahét feladatain keresztül az egészséges táplálkozással, a tudatos vásárlással, az erdőben 

megtalálható gyógynövényekkel, ehető termésekkel kapcsolatban. 


