
Id. Szabó István Általános Iskola 
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A 2019. évi Fenntarthatósági Témahét a 3. és 4. osztályában. 

Ideje: 2019. március 18-22. (du. 13,30-14,30 ó.) 

Megvalósítók: 38 tanuló és két pedagógus (Horváthné Világosi Boglárka és Dániel Győzőné) 

valamint felső tagozaton tanuló diákok. 

A 2019. évi Fenntarthatósági Témahét témakörei a közösségi közlekedés, a víz és a Globális 

Célok témái köré szerveződtek. 

Programok 

Március 18. hétfő 

Egy csepp vízből. Vízvizsgálat, víztakarékosság, vízvédelem. 

A témahét ismertetése. Térképhasználat: megkerestük a térképen az iskolánkat. 

Mindennapi vízhasználat. Földgömbön megnéztük a vízfelületeket: A Föld felületének 71%-

át víz borítja. A vizek nagy része óceán és tenger, a vizeknek többi része édesvíz, amelynek 

töredéke alkalmas emberi fogyasztásra.  

Kisfilmek megtekintése: 1. Víztakarékosság 2. Albert a természetről, a víz végtelen 

körforgása 3. Mennyi víz van a Földön? 

Beszélgetés a témáról. 

Rajz, montázs, színező készítése a víztakarékosságról. Rajzok értékelése, kiállítása.  

 

Március 19. kedd 

A vízipók birodalmában. Vizes élőhelyek állatainak megismerése.  

Elsétáltunk a patakpartra. Megmértük a levegő (10 °C), majd a víz hőfokát (4 °C), és 

összehasonlítottuk. Beszélgettünk az élet feltételeiről.  

A gyerekek az eszközök segítségével vízi állatokat gyűjtöttek be az élővízből. Az állatok 

beazonosítása az Édesvízi gerinctelenek – határozókulcs alapján, nagyító segítségével. 

Beazonosított állatok: búvárpók, vízmérő poloska, ebihal, gyűrűsféreg-giliszta.  Állatok 

visszaengedése, eszközök tisztítása. 

Vízminta gyűjtése: 1. patakvíz mély 2. patakvíz sekély 3. pocsolya 4. bekötő vizes árok    A 

gyűjtött minták vizsgálata szemmel, nagyítóval, majd szűrése gézlapon. A többszöri szűrés 

egyre tisztább vizet eredményezett.  

 

Március 20. szerda 

Szeresd a biciklidet! Kerékpáros közlekedés népszerűsítése. 

Ügyességi pálya teljesítése. 
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Március 21. csütörtök 

Nézz szembe a szemeteddel! Hasznosítsd újra! 

 A csoportok játékokat készítettek hulladékokból! A játékokkal napköziben játszhattak. 

Papírhenger figurák: nyuszi, pingvin, unikornis, mókus, csiga, cica, méhecske, elefánt. 

Játékok: elkapós játék, labirintus, ügyességi tekerős játék 

Újra hasznosított anyagok: papír hengerek, papírdobozok, műanyag flakon és kupak, fonál, 

színes papírok, papír pohár. 

 

Március 22. péntek  

TESZEDD! Szelektív hulladákgyűjtés a kijelölt területen. Különös tekintettel a vízpartokra, a 

víz világnapjára való megemlékezés kapcsán. A program iskolai szintre emelkedett. 

Csoportok kialakítása. Eszközök kiosztása. Szelektív hulladékgyűjtő zsákok és gumikesztyűk. 

Résztvevők száma: diákok: 44-en, pedagógusok 6-an, valamint két szülő is csatlakozott 

hozzánk. Összegyűjtött hulladék mennyisége: 15 zsák. 

 

 

 

Összegzés 

Szerintem a fenntarthatósági témahét hasznos volt a résztvevő gyerekek számára. A helyi 

körülményekhez, lehetőségekhez alkalmazkodva alakítottuk a programokat. A megszokott 

tanulási keretekből kilépve jó kedvvel, szívesen vettek részt a gyerekek a foglalkozásokon. 

Köszönöm a napközis kollégák megértését és segítségét, hogy lehetővé tették a programok 

gördülékeny lebonyolítását. Úgy gondolom, hogy a környezettudatos szemlélet, magatartás, 

életvitel kialakítása mindennapi munkánk egyik fontos része. 

 

 

 

 

Cered, 2019. 03. 22.                                                                                Dániel Győzőné 


