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1. ELŐKÉSZÜLETEK 

Február hónapban iskolánk egy fő pedagógusa részt vett az FTH által szervezett pedagógus 
továbbképzésen, mely nagymértékben segítette a témahéttel kapcsolatos munka 
előkészítését, szervezését, lebonyolítását. Ezáltal iskolánk pedagógusai a témahéttel 
kapcsolatos szükséges információt megkapták. 

A projekt megvalósításában legfőképp alsó-, illetve felső tagozatos diákok és pedagógusok 
vettek részt. A kollégák ötletbörze gyanánt kaptak az adott korosztálynak megfelelő, FTH 
weboldaláról letöltött mintaprojektet. Ettől függetlenül természetesen egyéni ötletek 

kidolgozása és megvalósítása is adott volt. 

2. TÉMAHÉT MUNKÁLATAI 

A tanítók és diákok évfolyamonként, osztályonként minimum egy tanóra erejéig részt 
vettek a feladat megvalósításában. 

2.1. ELSŐ OSZTÁLY: KÖRNYEZETVÉDELEM – FENNTARTHATÓSÁG 

 

- Az első évfolyamos tanulók környezetismeret órán kezdtek foglalkozni a 

„Környezetvédelem – Fenntarthatóság” témával. Ennek során előtérbe került a 

légszennyezés, környezetszennyezés, szűkebb és tágabb környezetünk 
tisztántartása. 

- Interneten található „Ember” c. kisfilm megtekintésére is sor került,  mely ezen 

korosztály számára érthetően bemutatja, hogy hogyan rombolja környezetét az 
emberiség. 

- Testnevelés órán a tanulók hasznosították az iskolatej csomagolását képező 
kartonlapokat: „mocsár-járás” volt a feladatuk. 

- Az újrahasznosítás jegyében kupakokból készültek matematikai készségfejlesztő 
játékok, amit azóta is szívesen használnak a gyerekek. 
 

       
 

  



2.2. MÁSODIK OSZTÁLY: LEVENDULA, A CSODANÖVÉNYÜNK! 
 

- A második évfolyamos tanulók a fenntarthatósági témahét témájául a levendulát 
választották. 

- Első feladatként a tanulók és tanítók beszélgettek a növényről (származás, 
magyarországi elterjedése, sokoldalú felhasználása, stb.) 

- Miután megismerték a levendula tulajdonságait, technika órán illatzsákot 
készítettek a diákok. 

- Rajz órán levendulás színező segítségével könyvjelző készült. 
- Valamennyi produktum nagy sikernek örvendett. 

 

 

 

2.3. HARMADIK A OSZTÁLY: TISZTÁBB KÖRNYEZETÜNKÉRT 

 

- A 3. A osztályos tanulók környezetismeret óra 
keretében dolgozták fel a választott témát. 

- Tanórai munka első állomása „Környezetünk 
védelme” téma, melynek során a tankönyv „Sose 
legyen néma tavasz” c. tananyag elolvasása, majd 
annak csoportmunkában történő feldolgozása volt. 

- A korosztálynak megfelelően a „Kérem a 
következőt! Környezetszennyezés ellen” című 
rajzfilmet tekintette meg az osztály. 

- A következő állomás a „Tisztább környezetünkért” 
téma került 

feldolgozásra, 
melynek fő elemei a víztakarékosság és a szelektív 
hulladékgyűjtés voltak.  
Ezekről plakátokat is készítettek a tanulók. A 

hulladékgyűjtésről kisfilmet is néztek a diákok, 
majd az iskola udvarára mentek szemetet 
gyűjteni. 



- Az újrahasznosítás téma kapcsán játék készült tejtartó karton és műanyag 
üvegkupakból: MALOM játék. 

 

 

 

 

2.4. HARMADIK B OSZTÁLY: MAGTÓL AZ ASZTALIG 

 

- A 3. b osztály a témahét letölthető projektjei közül választott, 
melynek az első eleme az „Egészséges ételek” beszélgetés téma 
volt, ez az alábbiakra orientálódott:  

o Egészséges táplálkozás  
o Tápanyag és energiaszükséglet  
o Éhezés, közétkeztetés  
o Az életkor és a munkavégzés összefüggései  
o Készítsünk saját recept-füzetet!  

- Az óra másodi részében „Az 

egészséges életmód alapjai” 
kerültek feldolgozásra: 

o Zöldség-gyümölcs fogyasztása 

o Napi 8 óra alvás 

o Megfelelő napirend 

o Rendszeres étkezés 

o Táplálékpiramis 



- A projekt legérdekesebb része az „Egészséges tízórai” készítése, 
kínálása feladat volt, ahol a tanulók otthonról hozott 
alapanyagokból gyümölcssalátát készítettek.  

 

2.5. NEGYEDIK A OSZTÁLY: TISZTÁBB KÖRNYEZETÜNKÉRT 

 

- A 4. A osztályos tanulók és osztályfőnökük beszélgettek a 
fenntarthatóság fogalmáról, mellyel a tanulók ismereteinek feltérképezése történt 
meg. 

- A következő szakaszban a fenntarthatóság témakörében ismeretbővítésre került 
sor. 

o Az ENSZ „Közös Jövőnk” jelentése (1987) szerint: „…a fejlődés olyan formája, 
amely a jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációit 
saját szükségleteik kielégítésének lehetőségétől.”  

o Hogy a világméretű káosz és pusztulás elkerülése érdekében mit kell tennünk, 
azt a fenntarthatóság szakértői már két évtizede leírták. Kutatásaik szerint 
elvben két út járható: vagy az erőforrások felhasználásának hatékonyságát 
növeljük (mintegy tízszeresére), s eközben a fogyasztás állandó marad, vagy a 
fogyasztást csökkentjük (legalább a tizedére). 

o „A környezeti fenntarthatóság (vagy 
fenntarthatatlanság) legszemléletesebb 
kifejezője az ökológiai lábnyom, mely 
megadja, hogy mekkora terület képes 
megtermelni fogyasztási javainkat és 
feldolgozni hulladékainkat, azaz 
fenntarthatóságot biztosítani. …Különösen 
figyelemre méltó az egyes országok egy 
főre eső lábnyomértékeinek szóródása. Míg a fejlődő országok zömében ez az 
érték igen alacsony (Pakisztáné például csupán 0,7 ha terület), az Egyesült 
Államoké 9,5 ha. Az emberiségnek egyenletes elosztás mellett személyenként 
1,8 ha jutna fenntartható módon a mai 2,2 ha helyett. A magyarországi átlagos 
lábnyom 3,6 ha.  

- Az előzőekben leírtakat megbeszélés, illetve beszélgetés és feladatmegoldás 
követte: 
o Mit tehet egy gyerek a fenntarthatóság érdekében? 

o Mikor viselkedünk környezetbarát módon, és mikor nem?  
o Hová teheted a következő veszélyes hulladékokat?  

                                     
o Feladatlap kitöltése csoportmunkában. 
o A tanóra egyik szakaszában filmvetítés is történt, majd produktumként 

játék készült, melynek kipróbálása nagy sikernek örvendett. 



 

  

2.6. NEGYEDIK B OSZTÁLY: HULLADÉKAINK 

 

- A 4. B osztályos tanulók a témához 
kapcsolódóan előzetesen azt a feladatot 
kapták, hogy hozzanak otthonról 
hulladékot. 

- Környezetismeret órán 4 fős csoportok 
kialakítása történt meg, majd feladatuk 
volt szétválogatni a hozott hulladékot a 
hulladékfajták szerint. 

- A szétválogatást követően a tanulók közösen értékelték a csoportosítás 
eredményét, majd véleményt mondtak saját és társaik munkájáról. 

 

 

- A tanóra a „Hulladékból Termék 2012 oktatófilm - a szelektív gyűjtés és 
újrahasznosítás világa” megtekintésével, illetve a tapasztalatok 
megbeszélésével zárult. 

 

2.7. FELSŐ TAGOZAT: FÖLDÜNK ÁLLATVILÁGA/KEDVENC ÁLLATOM 

 

- A felső tagozat osztályai téribeli figurák készítésével foglalkoztak papír, 
műanyag, pet palack, stb. felhasználásával projekt keretében. 
o Az 5. osztályok papírokból térbeli madarakat, illetve egy játékos „madaras 

kertet” készítettek, melynek során nagyon lelkesen dolgoztak, segítettek 
egymásnak. 



o A 6. osztályokban állatkerti állatok, és háziállatok készültek papír 
felhasználásával. Egy érdekes fehér cica is ki lett állítva, mely wc papír 
gurigából és vattából lett elkészítve. 

o A 7. osztályok a víz élővilágát dolgozták fel: polip, medúza papírmaséból, 
illetve műanyag zacskóból készült, így az újrafeldolgozás egyik lehetőségét 
is alkalmazták a gyakorlatban. 

o A 8. A osztály pávát készített pet palackok, drótok, papírok felhasználásával, 
ahol az egész osztály együtt munkálkodott, beosztva a feladatokat. 

o A 8. B osztályos tanulók szakkör keretében dinoszaurusz „csontvázakat” 
alkottak fából. 

- Nagyon sok, és szép munka készült, melynek készítése során beszélgetésre 
került sor az alábbi témákra vonatkozóan: 

o milyen igényei vannak az állatoknak 

o az állattartás körülményei, hiányosságai 
o az éghajlatváltozás, az emberi tevékenység hatása az élővilágra 

o veszélyben levő állatfajok 

o mit tesznek értük….. 
- Az elkészített produktumok kiállításra kerültek az iskola „Jálics - nap” –i 

rendezvénye alkalmából. 
- 5-8. osztályban rajz órák keretében előkerült a Víz -, majd a Föld Világnapja 

téma, plakátok készültek. A választott témák: Ökológiai lábnyom, Víz 
Világnapja. Tiszta víz. A Föld napja. A Föld órája… (homokóra) Ma és a holnap. 

 
 

 
 

2.8. GYÓGYPEDAGÓGIAI TAGOZAT: KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉBEN 

 

- A gyógypedagógiai évfolyamokon a Fenntarthatóság témahét miniprojektjének 
címe: „Környezetünk védelmében, unokáink érdekében!”.  




