Beszámoló
Fenntarthatósági témahét
2018.április 23-27.

A fenntarthatósági témahetet április 23-án (hétfőn) nyitottuk meg, amelyen az egész iskola
részt vett. Ismertettük a heti programot, a témahét célkitűzéseit, felhívtuk a figyelmet a téma
fontosságára. Elhangzott a „A világ legnagyobb tanórája „ című rövid kis előadás a témában. A
megnyitót a Föld dala című ének közös meghallgatásával-eléneklésével zártuk.
Az alsó tagozaton a projekt által biztosított „ Piacon vagy szupermarketben?” című modult
valósítottuk meg 1-2. és 3-4. osztályos összevont csoportokban.
Szerdán délután a felső tagozatosoknak szerveztünk egy interaktív foglalkozást a témában,
amely a kidolgozott modulelemek mellett saját kidolgozású ötleteket is tartalmazott.
Felső tagozaton megvalósítottuk még az Élelmiszer-hulladék felmérés című modult is.
A modul címe : Tudatos vásárló leszek !
Csütörtök délután vendégül láttunk egy környékbeli sajtkészítőt, aki beszélt a sajtkészítés
folyamatáról és lehetőségünk nyílt meg is kóstolni a termékeit. Ezáltal erősítettük a
témahétnek azt a fontos üzenetét, hogy válasszuk inkább a magyar és házi készítésű
termékeket a nagyüzemi, vagy messziről importált áruk helyett.
Tovább erősítve a témahét üzenetét a hét végére palacsintasütést szerveztünk minden
évfolyamon. Amelynek a fő különlegessége az volt, hogy a hozzávalók mindegyike helyi illetve
magyar termék volt. A tojást és a tejet a helyi gazdálkodóktól szerezték be a gyerekek,
tölteléknek házi készítésű lekvárokat kínáltunk.

A modul címe: Tudatos vásárló leszek !
A modul rövid leírása: A tudatos vásárlói szokások kialakítása. A fogyasztói kultúra fejlesztése,
és a tudatos kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban.
Elgondolkodtatni a gyerekeket, hogy ők is képesek sok mindenen változtatni egyszerűen azzal,
hogy a vásárlásaik során döntéseket hoznak. Szükséges-e minden terméket a legtávolabbi
helyről beszerezniük?
Célok/részcélok: A fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus fogyasztói magatartás
kialakítása és fejlesztése a tanulókban. A szociális és társadalmi kompetenciák tudatos
fejlesztése. Egészséges életmódra nevelés.
A modul feldolgozásra szánt időkeret 1X60 perc
Felhasználási terület :10-14 éves korosztály

Kapcsolódás tantárgyakhoz: matematika, magyar nyelv és irodalom, környezetismeret,
Kapcsolódás a kulcskompetenciákhoz: anyanyelvi kommunikáció, természettudományos
kompetencia
Tanórán kívüli feldolgozás: - projekthét -, projektnap
Eszközrendszer: Képek, Mini ABC kialakítása (termékek dobozai), Európatérkép
Pedagógiai háttér: Kooperatív tanulási eszközök: csoportalakítás, szövegalkotási képesség,
térkép használata

1. Csoportalakítás – 3 fős csoportok ( 1.sz melléklet )
2. Bevásárlás a mini Abc-ben . ( 2. sz. melléklet )
Feladat : A bevásárlólistán szereplő termékek kiválasztása. Minden csoport kap
bevásárlótáskát is.
Cél: A gyerekek megismerjék miért hasznos a bevásárlólista készítése és miért jó ha
viszel magaddal bevásárlótáskát.
3. Feladat : Minden csoport megkeresi az általa vásárolt termékek származási helyét.
Kivetített térképen megkeresik és megmutatják, hogy honnan származik a termék. (
3 sz. melléklet )
Feladat : Kivetített képek segítségével kiválasztják ,hol érdemes vásárolni , hogy
elkerüljük a szállítással és a csomagolással járó környezetszennyezést. ( 4. sz.
melléklet )
Cél : A gyerekek megtudják, hogy miért jó, ha távolabbi helyekről érkező termékek
helyett helyi termékeket vásárolnak.
4. Feladat: Plakátkészítés . A csoportalakításhoz kapott képek és a hozzájuk tartozó
szövegmagyarázat párosítása .
5. Filmvetítés : Youtube : magyar termékek c.
Cél : A gyerekek megfigyeljék miért jó , ha magyar termékeket vásárolnak.
6. Feladat : Tudatos bevásárlás a mini ABC-ben .Ki kell választani az összes magyar
terméket .
Cél : A gyerekek megismerjék a magyar termékek emblémáit, és vásárláskor, ha csak
lehet ilyen termékeket válasszanak.
7. Feladat :Zöldség és gyümölcsnaptár megismerése ( 5.sz. melléklet )
Cél: A gyerekek megismerjék, miért jó, ha idényzöldségeket vagy idénygyümölcsöket
fogyasztanak.
Zárás : Április idényzöldsége a retek. Ezért egy helyi termelőtől frissen szedett retek
elfogyasztásával zártuk az órát.
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