Beszámoló a Fenntarthatósági témahétről
Osztályuk a 2.b osztály ebben a tanévben jelentkezett a Fenntarthatósági témahétre. A hét
mottója: Egy csepp vízből. Minden nap valamilyen formában foglalkoztunk a vízzel a
tanórák keretében. Hétfőn az életvitel és gyakorlat órán a vizes élőhelyekről beszélgettünk,
képeket nézegettünk az internetről és közelebbről is megismerkedtünk a fehér gólyával.
Majd papírmunkát készítettünk, melynek témája a gólya volt.
Kedden a rajzórán a víz jelentőségéről, fontosságáról beszéltünk. Az internet segítségével
képeken, videókon keresztül is próbáltuk megérteni miért kell vigyáznunk a vízre. Rajzos
formában bizonyítottuk, hogy az élet szinte minden tevékenységét átszövi a vízhasználat,
fontos, hogy vigyázzunk rá.
Ének órán is előkerültek azok a dalok, melyek a vízről szólnak, a vízzel kapcsolatosak.
Matematika órán az űrmértékekkel foglalkoztunk, különböző palackos vizeket vizsgáltunk.
Magyar órán vízzel kapcsolatosan olvastunk fel a gyerekek által behozott könyvekből.
Fényesné Sárvári Erika
tanító, 2.b

3.a osztály
Téma: „Zsákban hozzák a meleget!”
A Fenntarthatósági témahéten, 2019. 03. 18-22, a „Zsákban hozzák a meleget” című projektet dolgoztuk fel.

Filmek, találós kérdések, egyszerű kísérletek, keresztrejtvények, játékos feladatok segítségével a gyerekek
megismerték az időjárást, éghajlatot befolyásoló tényezőket. Megfigyelhették a magyarországi szélsőségeket
és az időjárással kapcsolatos rekordokon is elgondolkodhattak. A téma feldolgozása lehetőséget biztosított
arra, hogy felhívjuk és ráirányítsuk tanulóink figyelmét a környezetvédelem fontosságára.

Nagytarcsa, 2019. március 27.

Harmincz Mihályné
tanító

Fenntarthatósági témahét
A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola idén is csatlakozott az országos kezdeményezésű fenntarthatósági
témahéthez, amelyet 2019. március 18-22. között bonyolítottak le az általános és középiskolák. A témahét kiemelt
célja a környezet védelmével kapcsolatos érzékenyítés és szemléletváltás. Fontos, hogy a gyerekek érezzék a téma
fontosságát, valamint lássák, hogy egy kis odafigyeléssel maguk is sokat tehetnek a Föld védelmének érdekében.
Idén három kiemelt témája volt a projektnek: „Egészség és jóllét.” , „Fenntartható városok és közösségek.”, valamint
„Fellépés az éghajlatváltozás ellen.”
Az iskolák maguk dönthették el, hogy a három kiemelt téma közül, melyik köré építik fel a tanórákat.
Napjainkban egyre súlyosabb problémát okoz a globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő energiakészlet és a
klímaváltozás, ezért az iskola ötödik osztályos tanulói elsősorban a vízzel és vizek védelmével foglalkoztak. Ezen
kívül a témának jelentős aktualitása is volt, hiszen március 22. a víz világnapja.

A témahét során a gyerekek érzékszervi vizsgálatokat végeztek, amely során közösen megállapították, mennyire
eltérőek lehetnek egymástól a folyóvizek, ásványvizek, gyógyvizek vagy éppenséggel az általuk fogyasztott csapvíz.
Közösen felfedezték a Föld vízkészletének mennyiségét és ebből milyen csekély mértékű az ivóvíz aránya, így
felismerték a víztakarékosság, az édesvízkészlet védelmének fontosságát.

Mindezt tovább segítette matematikai feladványok megoldása, amelyek szintén a vízkészletre és a víztakarékosságra
vonatkoztak. Azt is megfigyelhették, hogyan jelenik meg a víz a különböző művészeti ágakban. Zárásként közösen
megfogalmazták gondolataikat a víz jelentőségével kapcsolatban, valamint megállapították, hogy ők maguk milyen
cselekedetekkel tehetnek a vizek védelmének és takarékosságának érdekében.

