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Fenntarthatósági Témahét 2019. március 28.
A 2019. évi Fenntarthatósági Témahét témakörei közül a Szeresd a
biciklidet! óratervet valósítottuk meg. A 'kerékpár szerelési és beállítási
praktikák megismerése' során egy kerékpárt vizsgáltunk meg.
Áttekintettük a legfontosabb szerelési, beállítási ismereteket illetve a
folyamatos karbantartás műveleteit. A táblafelismerés során a gyerek
gyerekek
megismerhették a számukra legfontosabb táblák jelentését. A kitöltött
teszt eredménye bizonyította a gyakorlat sikerességét. Játékos vetélkedő
során tekintettük át a kerékpáros közlekedés szabályait.
Végül iskolánk műanyag kö
közlekedési
lekedési táblái és egyéb eszközök
es
segítségével pályát építettünk iskolánk udvarán, melyet minden diák
kipróbálhatott.

Fenntarthatósági témahét 2019. márc. 18
18-23.

Iskolánk alsó tagozatosai a „Zsákban hozzák a meleget” című
mintaprojektet választották a felkínált lehetőségek közül. Az ajánlott
kisfilmmel indítottunk, amely felkeltette a gyerekek érdeklődését, és
humorba ágyazva új ismeretekre tehettek szert, vagy megerősítette már
meglévő ismereteiket. A javasolt óraterveket különböző tantárgyak
keretében valósítottuk meg. Olvasás órán feldolgoztuk a mesét a meleget
hozó szentekről, valamint sok új ismeretet szerezhettek a gyermekek a
három nevezetes névnaphoz kapcsolódó megfigyelésekről, szokásokról.
Írás órán sokféle becenevet írtunk, szavakat gyűjtöttünk, mondatokat
alkottunk. Technika órán elkészítettük a csapadékmérőt és a szélkereket.
Ezeket közösen elhelyeztük a szabadban és naponta megfigyeltük a
változást. Elvégeztük a lufis kísérletet is. Környezetismereten
összehasonlítottuk a megadott szélsőséges hőmérsékleti és csapadék
mennyiségi adatokat saját megfigyeléseinkkel. Vizuális kultúra órán a
tanulók illusztrációt készítettek a témához kapcsolódóan, valamint
összeállítottuk a „Fenntartlap”-ot. A javasolt óra eleji bevezető játékok
nagyon motiválóak voltak, felkeltették a gyerekek érdeklődését a téma
iránt. A felsorolt tevékenységek az egész hetet átfogták. A visszajelzések
alapján a tanulók nagyon jól érezték magukat a folyamatban. Ők is
valamint a pedagógusok is eredményesnek tartották a heti munkát.
Köszönjük a sok jó ötletet, a lehetőséget!

Felső tagozaton a Nézz szembe a szemeteddel ! projektet is megvalósítottuk
a javasolt óravázlat alapján. Sok ötletes hangszer készült a hulladékokból.

A Te Szedd ! akció keretében a faluban levő játszótereket és a futballpályán
valamint környékén szedtük össze a szemetet.

