
Beszámoló  

Cházár András EGYMI Simon Antal Tagintézmény Vác, Naszály út 29. 

Fenntarthatósági Témahét 2019. 

Intézményünkben kizárólag sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása történik, kis 
létszámú osztályokban. A témahétre ajánlott témák és programok közül tanulóink speciális 
igényeihez igazodva választottunk, így elsősorban a beszédjavító tagozat osztályai 
csatlakoztak. A beszámoló összeállítása a pedagógusok által küldött dokumentumok alapján 
történt. 

Közös iskolai programok 

Hagyományainkhoz hűen a VÍZ VILÁGNAPJA alkalmából iskolai rajzpályázatot hirdettünk. 
Beérkezési határidő: március 22. Ekkor a beérkezett pályamunkákból kiállítást rendeztünk az 
iskola folyosóján, ahol március 28-ig lehet szavazni a legjobb művekre, akik értékes 
jutalomban részesülnek a JEL-BESZÉD ALAPÍTVÁNY és a Váci Tankerületi Központ 
támogatásával.  

 

 



 

 



 

A „TeSzedd!” program keretében minden nap szemétszedést tartottunk az iskola udvarán. 
Minden osztály bekapcsolódott.  

 

 



 

 

 



 

Előkészítő osztály 

Az óceánok és tengerek szennyezettségéről beszélgettek környezetismeret órán. A látottakat, 
hallottakat megfestették a gyerekek, amelyek az iskolai rajzpályázaton kiállításra kerültek. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. osztály beszámolója: 

Fenntarthatósági hét 1. osztály Varga Árpádné 
Téma: Nézz szembe a szemeteddel! 
Időpontja: 2019. 03. 20. (2 óra) 
Tanít: Varga Árpádné 
Az órák tartalma: 
Tisztáztuk a hulladék fogalmát, kihangsúlyoztuk, hogy fel lehet őket használni más tárgyak 
elkészítésére. PPT bemutatót tekintettünk meg. Beszélgettünk, kérdéseket tettek fel. 
Csoportosítottuk, szelektíven szétválogattuk a hulladékok fajtáit képekkel, tárgyakkal. 
Ügyességi játékokat készítettünk műanyag kupakokból, papírdobozokból, újságpapírból. 
Elkészült játékainkkal játszottunk, kipróbáltuk őket. 
Játékok: 
1. Cipős dobozra cicafejeket színeztek, ragasztottak. A dobozra nagyobb lyukat vágtunk, 
tátott szájú cicát kell etetnünk, kicsi, színes kupakot kell a nyílásba dobni. 
2. Nagyobb mosószeres kupakokra méhecske képét színeztük, ragasztottuk. A kis 
„kaptárakból” gúlát építettünk, újságpapírból vizes kézzel labdát gyúrtunk. Célba dobást 
játszottunk. 
Mennyi dőlt le, mozdult el? 
A játékkal máskor is fogunk játszani. 
3. Az egyik kisfiú hulladék dekorgumi lapocskákkal „csodatávcsövet” készített 
papírhengerből. 
Rajzórán a szelektív hulladékgyűjtésről beszélgettünk és ennek megfelelően készítettük el a 
saját szelektív kukánkat rajzlapra ragasztva bele pedig az újságokból kinyírva képeket 
csoportosítottuk és beragasztottuk ahova valók! Czerman Julianna 

 



2.a osztály 
 

A Zöldhíd program keretében ellátogattunk Gödöllőre. Ott megismerkedhettünk a szelektíven 
gyűjtött hulladék sorsával. Egy kis filmet is megnézhettünk ezzel kapcsolatban. Játékos 
formában gyakorolhatták a gyerekek a szelektív hulladékgyűjtést. Műanyag üvegekből 
ügyességi játékot készíthettünk. Az iskolában tovább folyt az ezzel kapcsolatos munka. Az 
újrahasználható anyagokat elkezdtük gyűjteni. Ezekből állatokat készítettünk. Játékbörzét 
tartottunk, a már megunt játékokat egymás között kicserélhették. Készült egy 
környezetvédelmi társasjáték is, amivel szívesen játszanak a gyermekek a szabadidejükben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.b osztály: 
- 1.nap: Játékos hulladékgyűjtés. Hulladékok szortírozása szelektíven élőben és interaktív 
játék keretében. 
- 2.nap: Szemétszedés az iskola udvarán. 
-3.nap:Interaktív foglalkoztató füzet kitöltése az energiatakarékosságról 
http://www.energiakaland.hu/energiavaros 
- 4. nap: Energiatakarékossági ötletbörze. Egész héten megpróbálunk takarékoskodni az 
energiával az iskolában és otthon is. 
 Pl: autó helyett biciklivel vagy gyalog járok; hideg vízzel mosok kezet a meleg helyett; nem 
égetjük a lámpát feleslegesen; nem használom a vízforralót, tea helyett vizet iszok; tv nézés 
helyett olvasok; számítógépezés helyett társasozunk vagy legozunk; kádban fürdés helyett 
zuhanyozok stb. 
5. nap: Hulladékok újrahasznosítása. Valamilyen dísz-/használati tárgy készítése. Pl: 
papírdobozokból házak makettezése, műanyag flakonból virág, karkötő stb. 

 

 

 



3. a osztály 

Március 18-án hétfőn projekt napot tartottunk. Az egész napot a VÍZ témakör köré 
szerveztük. Az „Egy csepp vízből” modul teljes programját végrehajtottuk ezen a napon. 
Matematika órán űrmértékeket gyakoroltuk, mértünk, kiszámoltuk miért takarékosabb a 
zuhanyzás a kádfürdőnél. Magyar órán a szövegértés feladatlap sok érdekességet tartogatott a 
számunkra, szójáték a víz szóval. Környezetismeret órán iható vizeket kóstoltunk, 
megismertük tulajdonságaikat, gyógyvíz új fogalomként épült be szókincsünkbe. Vizuális 
kultúra óra keretében beszélgetés történt a vizek védelméről, majd plakátot készítettünk ebben 
a témában az iskolai rajzpályázatra. Testnevelés órán uszodában voltunk. 

 

 

 

 

 



3.b osztály 

Március 18-án környezetismeret óra keretében, az újrahasznosítás témakörében új ismeretet 
feldolgozó órán kooperatív csoportmunkában, játékos formában ismerkedtek meg az 
újrahasznosítás fogalmával. Előzetesen a 2.a osztállyal rész vettek a Zöld Híd 
hulladékhasznosító által szervezett látogatás programján, így a szelektív hulladék gyűjtés nem 
volt ismeretlen a számukra. Az óravázlatot mellékeljük a beszámolóhoz. 

 



4. osztály: 

A fenntarthatósági témahét keretében a "Nézz szembe a szemeteddel! Hasznosíts újra!" 
témakört választotta. 
 
Megbeszéltük a gyerekekkel mi a különbség szemét és hulladék között. Példákat is 
gyűjtöttünk. Majd különböző hulladékokat csoportosítottunk megbeszélve a szelektív gyűjtés 
hasznosságát. Az otthonról hozott hulladékokból egyéni és csoportos munkaformával 
tárgyakat, játékokat készítettek az osztály tanulói. (váza, űrhajó, palántázó, kapu,  torony, 
vitorlás, memória játék) A foglalkozás végén megmutatták egymásnak a műveiket és 
elmondták, mit használtak fel az elkészítésükhöz. 

 

 
 

 



6.a beszámoló 

Osztályfőnöki óra (6.a.) - 2019. március 22. 

A témahét előkészítés (2019.márc. 8-án osztályfőnöki órán), a természetes tavak, vizek 
tisztaságának fontossága, védelme, vízgyűjtő helyek, víztározó szerepe, az ivóvíz tisztasága, 
védelme- beszélgetés, IKT eszköz használata. Séta a közeli Vízfogó tóhoz: 

1. a tó környékének megfigyelése, séta a kerékpárúton 
2. a vízfogó-víztározó fontosságának, környezeti szerepének megfigyelése terepen 
3. a tó állatvilágának megfigyelése (kacsák, halak, vízi bogarak…) 
4. a tó növényvilágának megfigyelése (sás, nád, fák, bokrok, virágos növények, 

tavirózsa) 
5. TeSzedd! akcióhoz csatlakozva szemétszedés a tó körül

 
 

 
 



6.b osztály beszámolója: 
 
Természetes vizek vizsgálata 
A természetes vizek vizsgálatára a Duna- partra sétáltunk, ahol a gyerekek megfigyelték 
érzékszerveik segítségével a folyó vizét. Különböző vízfajtákat figyeltünk meg ezen a napon: 
a folyó vizét, pocsolyavizet, tó, vízfogó vizét, uszodavizet, csapvizet. 
Az érzékszervi tapasztalatokat megfogalmaztuk, ezzel hozzájárulva a természet-tudományos 
műveltség kialakításához. 
A tanulók megfogalmazták a víz sokféleségét: az élet nélkülözhetetlen része. 
Megfigyeléseinkhez kapcsolódó képanyagok: 
 

 

 

 

 

 

 



 

5. osztály 

A fenntarthatósági hét keretében az ötödik osztállyal a következő témákról beszéltünk: 
 
A fejlett világunk, hogyan lehet élhető.  
 
Otthonunkban, iskolánkban melyek azok a minimum követelmények, amit mindenkinek meg 
kell tennie; elektromos készülékek kikapcsolása, villanykapcsoló lekapcsolása, a wifi 
kikapcsolása éjszakára, helyi termékek vásárlása. 
 
A társadalmi felelősség gondolata 
 
Utánunk is jönni fog egy generáció, akiknek át kell adnunk a földet. Előnyben kell 
részesítenünk azon technológiákat és termékeket, amelyek előállítása során figyeltek a 
környezetre. Szó esett a Fairtrade és az UTZ minősítésekről is. 
 
A zöld gondolkodás elősegítésében sokat segíthet az Ózonnetwork tévécsatorna Egyenlítő 
című műsorának megnézése, melyből két-három adást projektoron kivítettem és az adott 
témákat meg is beszéltük. 
 

7. osztály: 

Technika életvitel órán a hulladékok újrahasznosításáról beszélgettek, ötleteltek. Vajas 
kekszes papírdobozból, régebbi csomagoló papír felhasználásával papír zsebkendő tartó 
dobozt készítettek.  

 


