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PROJEKTVÁZLAT 
 
 
 
 

 

Tevékenység, 
időbeosztás 

A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek 

Munkaformák, 
módszerek 

Eszközök, mellékletek 

A Fenntarthatósági 
témahét megnyitása. 
Megemlékezés a Föld 
napjáról: 
faliújság és műsor 
készítése.  

A programok 
ismertetése. 
Ráhangolódás. 
 

Információk keresése, 
rendszerezése és 
bemutatása. 

Lisa Fischer: A Föld 
dala. 

Rendhagyó óra és 
terepgyakorlat a 7. és 
a 8. osztály számára 
Téma: Veszélyeztetett 
növény-és állatfajok 
Zala megyében. 

Ismeretszerzés. A 
kérdéskultúra, a 
megfigyelőkészség, a 
közvetlen 
környezetben való 
tájékozódás 
fejlesztése. 
A természetvédelmi őr 
feladatainak 
megismerése.  

A Balaton felvidéki 
Nemzeti Park 
szakemberének 
előadása. 

Digitális tábla, 
távcső, kézi nagyító 

Rendhagyó óra az 5. és 
a 6. osztály számára. 
Téma: Az erdők 
szennyezésének 
következményei. 

Kommunikációs 
készség fejlesztése. 
Szakmaismeret. 
 

A Zalaerdő 
munkatársának 
előadása. 

Digitális tábla 
1. sz. melléklet 

Falutakarítás. 
Fotók készítése 
környezetünk 
értékeiről, szépségéről, 
ill. árnyoldalairól. 

Tudatos, aktív 
környezetvédelemre 
nevelés. 
A fotózás 
megszerettetése. 

Egyéni 
tapasztalatszerzés. 
Fotózás a 
természetben. 

2. sz. melléklet 

Tanórákon a 
környezetvédelemhez 
kapcsolódó 
ismereteiket bővíthetik 
a tantárgy jellegének 
megfelelően. 
Technika, vizuális 
kultúra: 
Újrahasznosítás 
(tároló dobozok, 
faliképek teatasakból 
PET palack tárgyak, 
karkötők, asztali 
díszek). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kreativitás, 
kézügyesség 
fejlesztése. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anyaggyűjtés a 
kidobásra ítélt 
anyagokból. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Teatasakok, PET 
palackok, nyitófülek. 
3. sz. melléklet 
 
 
 
 



Ének-zene: 
Zenehallgatás, 
dalszövegek 
értelmezése. 
 
 
 
 
Matematika: Az 
ökológiai lábnyom 
fogalma, 
mértékegysége. Az 
ökológiai lábnyomhoz 
kapcsolódó 
számítások. A globális 
felmelegedés üteme, 
grafikonok elemzése. A 
gépjárműforgalom 
növekedésének üteme, 
statisztikai adatok 
elemzése.  
 
 
Irodalom: Szövegértési 
feladatok: 
Tíz hódot telepítettek a 
Hanságba 
Világörökségünk: 
Aggtelek 
Az erdő szépsége 
A Greenpeace 
története 
 
 
Biológia, földrajz: A 
Fenntartható fejlődés 
17 globális céljának 
megismerése. Minden 
csoport készít a 
választott célhoz egy 
rajzot, ír két 
tevékenységet, ami az 
adott cél elérését 
szolgálhatja, majd 
felvázolják, hogy 
milyen módon 
tehetnek ők is az adott 
cél eléréséért. 
 
 
Informatika: Szófelhő 
készítő alkalmazás. Egy 
helyi probléma 
kiemelése (pl. egyre 
kevesebb a gólya és a 
fecske a községben, 

 
Érzelmi ráhangolódás, 
motiváció 
 
 
 
 
 
Új ismeretek szerzése, 
kreatív gondolkodás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szövegértés fejlesztése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendszerezés, 
szintetizálás. Előzetes 
és új ismeretek 
feltérképezése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gondolkodás, 
együttműködési 
készség fejlesztése. 
Indoklás, vélemény 

 
 
 
 
 
 
 
 
Magyarázat. 
Páros munka. 
 
Adatgyűjtés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontális megbeszélés. 
 
Csoportalakítás. 
Együttműködés a 
feladatok 
elosztásában.  
IKT eszközök 
használata. 
Ötletek megbeszélése. 
 
 
 
 
 
  
Adatgyűjtés. 
Feljegyzések készítése. 
Páros munka 
 
 
 

 
Sztankay István: A 
Gömb 
Demjén-Révész-Somló: 
Bölcsőnk a Föld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szövegértési feladatok 
4. sz. melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internet. IKT tábla. 
Csomagoló papír, 
rajzeszközök. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Számítógépek 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

csökken a réteken a 
kockásliliomok száma) 
Okok, megoldási 
javaslatok 
megfogalmazása. 
Szófelhő készítése. 
 
Természetismeret: 
Csoportforgó, egyszerű 
kísérletek elvégzése: 
 1. A Föld 
vízkészletének arányai. 
2. Madarat tolláról (a 
vízszennyezés 
következményei). 
3. A savas esők hatása 
a környezetre. 
 
 
Német nyelv: Power 
point bemutató 
készítése  

alátámasztása. 
 
Digitális kompetencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megfigyelés és 
értelmezés. 
Következtetés. 
 
 
 
 
 
Önálló szövegalkotás. 
Kreativitás az oldalak 
tervezésében. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kísérletezés, 
megfigyelés. A kísérlet 
eredményének 
megbeszélése, 
vázlatrajzok készítése. 
Vélemények 
megfogalmazása. 
 
 
 
 
 
Irányított beszélgetés. 
Válogatás az internet 
képtárából. 

 
 
 
 
 
 
 
Kísérleti eszközök:  
1. csapvíz, 
mérőhenger, 
szemcseppentő 
2. víz, olaj, 
madártollak, 
üvegedény 
3. víz, ecet, 
indikátorpapír, csipesz, 
mészkő, növények, 
fémek. 
 
IKT eszközök 
 
 
Power point bemutató 

Környezetvédelmi 
vetélkedő a témahéten 
szerzett ismeretekre 
alapozva. 

Együttműködés a 
feladatok elosztásában 
és végrehajtásában. A 
szerzett információk 
felhasználása.  
Előadói-és 
kommunikációs 
készség. 

Egyéni és csoportos 
beszámoló. 

5. sz. melléklet 
Könyvjelzők készítése. 
Jutalomtárgyak 
beszerzése. 
 
 
 
 
 
 

A témahét zárása. 
A fotópályázat 
képeinek bemutatása, 
kiállítás szervezése az 
újrahasznosított 
tárgyakból, a tanulók 
munkájának 
értékelése. Tanulói 
visszajelzések a 
témahétről. 

Kritikus gondolkodás 
fejlesztése. 

Értékelés. Önértékelés.  
Tanulói visszajelzések. 

Oklevelek  
6. sz. melléklet 
Jutalmazás. 
Fotókiállítás.  
7. sz. mell 
Kérdőív, 
tanulói visszacsatolás. 
 



 

1. sz. melléklet 

 

 

 

2. sz. melléklet 

 

 
 

 



3. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 



4. sz. melléklet 

 

8. OSZTÁLY 

A Greenpeace története 

A Greenpeace (ejtsd: grínpísz) a világ legnagyobb független természetvédelmi és környezetvédelmi 

szervezete, amely a világ 45 országában rendelkezik irodával. Ezek együttműködve biztosítják az erőt 

ahhoz, hogy a Greenpeace szembeszálljon a szennyezőkkel és változtatásra bírja őket, ha szükséges. 

1971-ben alakult meg azzal a céllal, hogy fellépjen az amerikai kísérleti atomrobbantások ellen. 

Központja ma Amszterdamban található. A szervezet nemzetközi kampányt folytat a globális 

felmelegedés megállítására, az esőerdők megmentése és a génmanipulált élelmiszerek beszüntetése 

érdekében. Hajói révén képes hatékonyan fellépni a tengerek és óceánok élővilágának védelmében 

is. Elsősorban látványos és bátor akcióiról ismert. A szervezet nem fogad el pénzt vállalatoktól, 

kormányoktól, így őrzi meg függetlenségét. Világszerte közel 3 millió ember támogatja a szervezetet 

anyagilag és 400 000 önkéntes segíti tevékenységét. A 70-es évek közepén egy indián törzs sámánja a 

Greenpeace-nek a „Szivárványharcos” megtisztelő címet adta. Jóslata a következőképp szólt: „Ha a 

Föld beteg lesz és pusztulni kezd, a világ minden részén összefognak majd az emberek, akik nem a 

szavakban, hanem a tettekben hisznek. Céljuk az lesz, hogy meggyógyítsák a földet. Csak úgy fogják 

őket emlegetni: „Szivárványharcosok”. A Greenpeace 2002-ben nyitotta meg magyarországi irodáját. 

A tíz munkatárs tevékenységét 4-500 aktivista segíti. Az elmúlt évek során hazánkban a szervezet 

fellépett a Tisza védelmében, a génmanipulált élelmiszerek és vetőmagok elterjedése ellen, felhívta a 

figyelmet a Paksi Atomerőműben jelentkező problémákra. Legemlékezetesebb fellépése a Zengőre 

tervezett lokátorhoz kapcsolódik, melynek során meg tudta óvni a Zengő-hegy fáit és védett virágait 

a nemzetközi katonai szervezet környezetpusztító beruházásától.  

1.Mikor alakult meg a Greenpeace mozgalom? 

...................................................................................... 

2.Hogyan őrzi meg függetlenségét? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.Nevezz meg két területet a Greenpeace mozgalom tevékenységei közül! 

................................................................................................................................................................ 

4.Külföldön és Magyarországon hány önkéntes segíti a szervezet munkáját aktívan? 

.............................................................................................................................................................. 

 

5.Hogyan végződött a magyarországi aktivistáknak a Zengő-hegy védelme érdekében szervezett 

akciója? 

............................................................................................................................................................. 

 

 

 



5. sz. melléklet 

 

 

 

 

 



 

6. sz. melléklet 

 

 

 

7. sz. melléklet 

Milyen számodra új érdekességekről hallottál a témahét alatt? 

Mely programok tetszettek a legjobban? Miért? 

Miben válik hasznodra, amit hallottál, láttál, tapasztaltál, megtanultál? 

Mi az, amit még szívesen csináltál volna? 

Milyen hatással volt a hét a társaiddal való kapcsolatodra? 


