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          A környezet védelme és a fenntarthatóság érdekében ebben a tanévben is 

megvalósítottuk a  „ Fenntarthatósági témahét”  programsorozatunkat. 

       Veszélyek fenyegetik Földünket, ha gyorsan nem változtatunk 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. 

         Az eddigi évek tapasztalatai alapján a kiemelt témáink a Globális felmelegedés, vízhiány, 

csökkenő energiakészlet, klímaváltozás, energiatakarékosság, „zöldülj”- óvjuk környezetünket, 

zene, rajz és mozgás, egészséges életmód, valamint  az ÖKO-nap, és a  Víz világnapja . 

        Előzetes programtervezéssel, feladatokkal készültünk a gördülékeny lebonyolításhoz. 

Minden évfolyamon a legtöbb tantárgyban kötelező anyagként is szerepel a 

környezetvédelem, energiatakarékosság, egészséges életmód … - kicsik, nagyok, - mindenki 

hallott már eme témáról, a heti program pedig sikeresen mélyítette, szélesítette a gyerekek 

látókörét, felelősségtudatát . 

      Minden évfolyamon a Kollégák naponta foglalkoztak a témával valamelyik tanóra 

keretében.  A programelemek- magyar irodalom, - testnevelés,-  biológia és egészségtan, -  

kémia, - földrajz, - angol nyelv, - informatika, - matematika, - rajz, - technika, - ének-zene, - 

környezetismeret,  -  más- más ütemben, a megadott szempontok alapján lettek a tanórai 

anyagba beépítve. 

     A délelőtti tanórák kötelező tananyagát sikerült változatosabbá, szélesebb látókörűvé tenni 

az egyéni és/vagy közösen megoldott különböző Hulladékos totókkal, Környezetvédelmi kvíz 

feladatlapokkal, melyek korosztályuknak megfelelő feladatokat tartalmaztak. 

     A Kollégák visszajelzései alapján a vizes novelláktól az ökolábnyom excelben történő 

speciális feldolgozásán át, vagy a hulladékfeldolgozás angol nyelvű kisfilmjeinek megtekintése, 

szelektív hulladékválogatás, hulladékból játékkészítés, ökologók alapján történő plakátkészítés 

terén mérethették meg a felsős gyerekek tudásukat. Az alsó tagozatos gyerekek rajzaikon 

fejezték ki a témával kapcsolatos gondolataikat. Technika órákon játékokat készítettek újra-

hasznosítható anyagok témaköréből. 

    Az élőhelyeket érintő környezetvédelmi problémák megbeszélése az egészséges 

táplálkozással kapcsolatos filmek,  játékok, rengeteg, változatos impulzust biztosítottak az 

érdeklődés felkeltésére, remek kisfilmek vetítésével élet-közelbe kerültek a gyerekek a 

természettel, a veszélyeivel, védelmével. 



    A testnevelés órák fergeteges hangulatban teltek zsákban ugrálva, szemetet szedve, PET 

palackkal célozva sorversenyeket rendeztek, ez idő is lehetőség volt felhívni a gyerekek 

figyelmét a mozgás, egészséges táplálkozás, a saját- és környezetünk tisztántartásának 

fontosságára. 

 

     Szerdán délután ÖKO- napot tartottunk, 12 helyszínen játékosan komoly tájékozottságot 

szerezhettek a gyerekek. Vegyes csoportokban akadályverseny-szerűen ismerkedhettek meg 

a környezetvédelem fontos ismérveivel, illetve e szellemben oldhattak meg játékos 

feladatokat. 

A gyerekekben a hallottak és látottak mély nyomot hagytak, nagyon jól érezték magukat. A 

nap kezdetén ÖKO kitűzőt, míg zárásakor ÖKO - hátizsákot kaptak ajándékba. 

    Pénteken délelőtt tanórai keretben a Víz világnapja alkalmából „vizes volt minden 

osztályban minden tantárgy”, játékos feladatok, vízjárőrszolgálat szervezése volt a felsős 

osztályokban. Délután pedig gyakorlatban tettünk a gyerekekkel a környezetünkért. Kis falunk 

utcáit felosztva gumikesztyűben tisztogattunk, zsákokba gyűjtöttük az eldobott hulladékokat 

szelektíven…  

    A hét zárásaként Polgármester Úr egy szelet csokoládéval köszönte meg a gyerekeknek  

az aktív, szorgalmas munkát.   

 

 


