„….a víz az úr!” projekt

Fenntarthatósági témahét 2019. március 20-22.
2019.március 20.
13:30
Köszöntő (Dédesi-Tózsáné Pamlényi Csilla intézményvezető)
Témahetet bevezető gondolatok (Ducsainé Sztojka Erika öko mcs.
vezető)
Előadás a VÍZ témakörben az alsó tagozatosoknak (Heincz Balázs,
Külgazdasági és Külügyminisztérium főosztályvezető-helyettes)

Helyszín a tornaterem
Eszközök: projektor,
ásványvíz

14:30
Előadás a VÍZ témakörben a felső tagozatosoknak (Heincz Balázs,
Külgazdasági és Külügyminisztérium főosztályvezető-helyettes)
15:20 Zárás

Helyszín a tornaterem
Eszközök: projektor,
ásványvíz

2019.március 21.
Osztály/téma
1. osztály
2. órában előadás: a

projektor

Nemzeti Energetikus
Hálózat (NEH)
képviselője, Lászlóné
Jávor Veronika
Megújuló energia
•

Segédlet, eszközök

Tevékenység

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/l
etoltheto-oratervek#also-tagozat-a-vizipokbirodalmaban
Vízzel kapcsolatos mese, vers bemutatása, illusztrálása

A/4 rajzlap, színes ceruza, filctoll

A vízipók birodalmában

2.osztály
3. órában előadás:
a Nemzeti Energetikus
Hálózat (NEH)
képviselője, Lászlóné
Jávor Veronika
Megújuló energia

http://letoltes.pontvelem.hu/temahet2019/FTH2019_kiklaknak_oravazlat.pdf
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/l
etoltheto-oratervek#also-tagozat-a-vizipokbirodalmaban
Vízi és vízparti élőlények képeiről tabló készítése,

Vízben élő állat- és

csomagoló papír, színes ceruza, filctoll,
kivetítő,projektor

növényvilág

3. osztály

biztosítása nem megoldott hazai helyzet

Tiszta ivóvíz

- „Cseppben a tenger” c. oktatófilm

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/l
etoltheto-oratervek#also-tagozat-a-vizipokbirodalmaban
A/4 rajzlap, színes ceruza, filctoll

kivetítő,
projektor
4. osztály
Milyen a „VÍZtudatos”

- vízlábnyom

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/l
etoltheto-oratervek#also-tagozat-a-vizipokbirodalmaban
kivetítő,
projektor, A/4 rajzlap, színes ceruza, filctoll

A pályázat célja egy vizes élőhely (forrás, patak, kisebb tó)

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/p
alyazatok
A/4 rajzlap, színes ceruza, filctoll

magatartásforma?

5. osztály
FOGADJ ÖRÖKBE EGY VIZES
ÉLŐHELYET!

terepi felmérése és az élőhely természetközeli állapotának
visszaállatását célzó cselekvési terv készítése. A pályázat
beadási határideje: 2019. május 15.

6. osztály
Látogatás a Gyömrői
Vízművekhez

5.-6. órában

Helyi vizeink, közvetlen

-

környezetünk

Előadások a témához kapcsolódóan:
Kertész Gyula a Gyömrői vízművek vezetője

Rehor Csaba a Gyömrői palackozó- és szikvízüzem
vezetőjének előadása

7. osztály

Téma:

Vízipari innovációk, megoldási

Kenyeres István

utak

kivetítő,
projektor

8. osztály
Csapadékhiány, vízhiány
Gyömrő Gyöngye

Rehor Csaba a Gyömrői palackozó- és szikvízüzem
vezetőjének előadása
Ellehetetleníti a földművelést, ennek következtében
éhezést idéz elő.

kivetítő,
projektor
Kiselőadás
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/let
oltheto-oratervek#felso-tagozat-egy-cseppvizbol

Vizes területek csökkenése.
Afganisztáni helyzet, Kína-pusztuló gleccserek, Irakmesterséges aszály, migrációs jelenségek.

2019.március 22.
Te szedd!

Részvétel az országos szemétszedési akcióban.
8:00-8:45 Te Szedd!
Helyszínek:
Alsó tagozat: az iskola udvara
Felső tagozat: a Tőzeges Tanösvény
8:45-9:00 Tízórai az alsósoknak
9:00-10:30 Néhány lépés a Tőzeges Tanösvénynél Alsó tagozat

9:45-10:00 Tízórai a felső tagozatnak
10:00-11:30 Néhány lépés a Tőzeges Tanösvénynél felső tagozat

