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A környezet védelme és a fenntarthatóság érdekében iskolánkban is több éve szervezünk programokat. 

Különböző veszélyek fenyegetik Földünket: globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő energiakészlet, 

klímaváltozás.  A jövőnk függ attól, hogy tudunk-e változtatni szemléletünkön és magatartásunkon.  

A szemléletváltásra a gyermekek a legfogékonyabbak, épp ezért fontos, hogy már iskolás korban 

megismerjék a téma fontosságát és felfigyeljenek személyes érintettségükre, hiszen kis odafigyeléssel ők is 

sokat tehetnek a Föld védelméért. 

Természetes környezetünk védelme az élőlények fennmaradásának feltétele. Az ember a természet része, 

ezért alkalmazkodnia kell az őt éltető környezethez. Ha nem rombolja, nem szennyezi, akkor a természet is 

megtartja, eltartja az embert. Az állatok és növények a természet rendje szerint élnének. Az emberi 

beavatkozás azonban megváltoztatta életüket.  

A tatabányai szaktanácsadó tanárnő ezt a témát járta körül a tanterem falain kívül megtartott óráin.  

A 3. és 4. osztályosok érdekes feladatokat kaptak a természetben, a környezetünkben zajló eseményekkel 

kapcsolatban. Minden érzékszervükre szükség volt a pontos feladatmegoldáshoz. Játékos formában, páros és 

csoportmunkában munkálkodtak a gyerekek. Eljátszották az élőhelyek csökkenése miatti változásokat az 

állatok életében. Táplálékhálót alkottak vízi, vízparti élőlények segítségével. A tükrös játék bizonyult a 

legérdekesebbnek számukra. A csoportos játékok során rendszerezték ismereteiket a témával kapcsolatban, s 

új ismeretekkel is gazdagodtak.  

Mindenki számára hasznos volt ez az óra. 

 



A 2. osztályosokkal „A tizenkét hónap” című mesét dolgoztuk fel a hét folyamán. Az 

osztályban, melynek egy részét tanítom sok BTM-es, SNI-s tanuló tanul napi szinten. A 

mesét egész héten olvasgattuk, elemezgettük többféle szempont alapján: 

- A gyerekeknek magyar órán van ún. „kincses füzete”, ebben gyűjtögetjük évente 

azokat az érdekes „pluszokat”, melyek nincsenek benne az olvasókönyvben, de a 

lurkók érdeklődését felkelti, 1-1 téma alaposabb átbeszéléséhez való többlet 

anyagokat ragasztjuk bele. Itt kapott helyet a mese szövege is, s a hozzá kapcsolódó 

feladatok többsége is. 

A hét során: 

- Magyar irodadalom órán kerestünk mesei elemeket, mesei szereplőket, fordulatokat. 

- Csoportmunkában többféle módon feldolgoztuk az évszakok jellemzőit, kerestük a 

megadott óravázlatok alapján a legfontosabb tudnivalókat az egyes évszakokról.  

- Lehetőségünk nyílt a kis csoportos munkában is további készségeket fejlesztenünk, 

hiszen az együtt munkálkodás az élet minden területén nagyon fontos. Egyéni 

differenciálással mindenki hozzátette azt az egyedi tudást, ami eddig az ő sajátja volt, 

most pedig egymástól is tanulhattak.  

- Tanult nyelvtani szempontokat is figyelembe vettünk: lelkesen keresték a gyerekek a 

különböző mondatfajtákat, toldalékos és toldalék nélküli szavakat, párbeszédeket, 

leghosszabb szó szótagolási versenyt rendeztünk, helyesírás gyakorlására nyílt 

lehetőségük. Mondatrészeket illesztettünk össze, kipótoltuk a hiányos mondatokat a 

megfelelő szavakkal… s számos egyéb módszertani, tantárgy pedagógiai ötlet 

megvalósítására volt alkalom. 

- Fejlődött olvasási technikájuk is, hiszen sokan előre elolvasták a történetet. 

- Sok személyes élmény felidézésére is sort kerítettünk az évszakokkal kapcsolatosan, 

családi és iskolai események egyaránt felszínre kerültek a kötetlen csoportos és páros 

beszélgetések alkalmával.  

- Mindehhez a maga természetességével kapcsolódott a környezet védelme, értékeink 

számbavétele, a világ változása az ő kis helyi környezetükben és a nagyvilágban is.  

- A gyerekeink már tudják a fenntartható, tudatos öko szemlélet nélkülözhetetlen az 

életünk megtartásához. A mese számtalan lehetőséget adott ehhez.  

- Nemcsak magyar órán, de rajz illetve technika órákon is ezzel foglalkoztunk a hét 

folyamán, így elkészült egy saját mesekönyv, melyben minden gyerek rajzolt egy 

oldalt. 

- Naptárt mi minden év elején készítünk a tanulókkal, saját rajzaikkal, jelöljük benne a 

születésnapjaikat, jeles napokat, 1-1 különleges eseményt, így könnyedén tudtuk 

használni a mostani tanórákon is.  

 



Álljon itt néhány kép, mely igazolja az osztály szorgos és lelkes tevékenységét: 
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