Gerjeni Református Általános
Iskola és Óvoda
BESZÁMOLÓ
Elsı lépésben megterveztük a projekt nap programját, és lebonyolításának módját,
melyet rögzítettünk.
Fenntarthatósági Témahét Programja
2019. március 19.
Alsó tagozat

Felsı tagozat

Témák:

Témák:
1. Szelektív szemétgyőjtés fontosságáról
Szabó Krisztina
- hogyan győjtsünk szelektíven
- komposztálás
- újrafeldolgozás
- újrahasznosítás
2. Szelektív győjtés a gyakorlatban
Házi Józsefné
- gyakorlati feladat
(dobozból
vakon
kihúznak
egy
tárgyat, s azt szelektíven belerakják a megfelelı dobozba)
- gyakorlati feladat
(interaktív táblán)
3. A víz útja

1. Környezetvédelem fontosságáról
Berenkei Krisztina
- környezetvédelem elemei
- föld, víz levegı
- település
- szelektív hulladékgyőjtés
- komposztálás
- újrafeldolgozás
- újrahasznosítás
2. Hogy ne keletkezzen hulladék ...
Máténé Turi Katalin
- fogyasztás ésszerősítése
- a mőanyag csökkentése
- természetes anyagok
3. A víz útja

Genye Anita
- víz korforgása
- víz fontossága
- természetes vizek megóvása
- vízszennyezés
4. „Sándor, József, Benedek...”
Bodnárné Bátori Katalin

Dr. Vargáné Svébli Mária
- víz korforgása
- víz fontossága
- természetes vizek megóvása
- vízszennyezés
- vízvizsgálat
- a víz egysejtő élılényei
4. Közlekedés

- rejtvény
- feladatok

Magó Zsuzsa

5. Közlekedés
Szalai-Papp Dóra
- légszennyezés
- kerékpáros közlekedés
- tömegközlekedés fontossága

- légszennyezés,
káros anyag kibocsátás
- kerékpáros közlekedés
- tömegközlekedés fontossága
- közlekedési piramis
5. Energiatermelés, áramfogyasztás
Máté Dénes
- fosszilis erımővek
CO, CO2 kibocsátás
- megújuló energiák, atomerımő
- napelem, -kollektor, -erımő
- takarékoskodás az árammal
- fényszennyezés, tartós elem

A témahét lebonyolítása:

Fenntarthatósági Nap
2019. március 19. (szerda)
Az elmélet ismeretek után feladatok megoldása a
hallottak alapján.
Az alsó és a felsı tagozat külön állomásokra (5
db) megy, s ott az állomást választó tanár
vezeti az elıadást, tevékenységet. A témán belül
bárki
úgy
oldja
meg
az
ismeretek
átadását, ahogy İ jónak látja. Ebbe szabad kezet
kap.
A felsıs és alsós diákok osztályonként járják végig
az állomásokat.
Az állomásokon 35-40 percet töltenek, a
tanórákhoz hasonló beosztásban.
A második állomás után tízórai és 10 órakor
folytatjuk a 3. állomással, így kb. 12:30-ra végzünk.

Alsó tagozat:
1. Szelektív szemétgyőjtés fontosságáról
Szabó Krisztina
A hulladék és a szemét fogalmának megbeszélése
tisztázása volt a feladatom.
A szelektív hulladékgyőjtést beszéltük meg
powerpoint bemutatásával. Hulladékgyőjtés csoportosítását annak jelentıségét mutattam be.
Megbeszéltük és utána meg is fogalmaztattam velük, hogy
erre miért van szükségünk.
Ügyesen aktívan vettek részt a gyerekek.
Meglepıen jó gondolataik volta.
2. Szelektív győjtés a gyakorlatban
Házi Józsefné
Az én állomásomnál átismételtük a kukát színét
színkártyák segítségével.
Ezután az összegyőjtött hulladékot "betettük" a megfelelı
győjtıbe. Ezt követıen az okos táblán játékos, érdekes
feladatokat oldottak meg a gyerekek, illetve rejtvény
formájában adtak számot a csapatok a tanultakról.
Végül egy dalban foglaltuk össze a tanultakat.

3. A víz útja
Genye Anita
A foglalkozás menete:
1. Ráhangolódás: mondóka ...Egy csepp, két csepp....egyre
gyorsabban....nyelvtörık
2. Összekevert szókártyákból mottó kirakása ...Víz nélkül
nincs élet...
3. Kisfilm a víz körforgásáról (Albert mondja, a természet
jobban tudja)
4. A film alapján a körforgás elemeinek felrakása a rajzolt
alapra.
5. A film továbbnézése: feladat; Miért fontos a víz?
...A víz szennyezése, védelme. Feladatok elvégzése.
6. Értékelés
7. Jutalom egy pohár finom ásványvíz
8.Tabló elkészítése

Idıbeosztás:
- elsı foglalkozás:
8:00 - 8:40
- második foglalkozás:
8:50 - 9:30
tízórais szünet
- harmadok foglalkozás 10:00 - 10:40
- negyedik foglalkozás: 10:50 - 11:30
- ötödik foglalkozás:
11:40 - 12:20
ebéd
SEGÉDANYAGOK:
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letolthetooratervek
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/#digitalisalkalmazasok
https://www.pontvelem.hu/altalanos-tajekoztato

4. „Sándor, József, Benedek...”
Bodnárné Bátori Katalin
...”Zsákban hozzák a meleget” állomáson a „Víz
nélkül nincs idıjárás” címő mesét néztük meg.
Ennek kapcsán beszéltünk az idıjárás elemeirıl.
Idıjárás jelentést készítettünk. Keresztrejtvényt fejtettünk
meg a témával kapcsolatban. Közmondásokat győjtöttünk.
Végül mese alapján igaz-hamis játékot játszottunk.
A gyerekek nagyon aktívak voltak.

5. Közlekedés
Szalai-Papp Dóra
Közlekedés-Szeresd a biciklidet!
Egy pár perces kisfilm segítségével, a gyerekek
megismerkedhettek a kerékpáros közlekedés szabályaival
és a legfontosabb közlekedési táblákkal. Ezután egy
KRESZ tesztet kellett megoldaniuk, majd a közlekedési
táblákat felismerniük. Megnéztük, hogy mik azok a
felszerelések, ill. tartozékok, melyek a biztonságos
kerékpáros közlekedéshez elengedhetetlenek.
A "programot" Activity játékkal zártuk.

Felsı tagozat:
1. Környezetvédelem fontosságáról
Berenkei Krisztina
Az állomáson a szelektív hulladékgyőjtés
fontosságáról beszélgettünk.
A következı fı témákat beszéltük meg:
- környezetvédelem fogalma, feladatai
- környezetszennyezés
- szemét vagy hulladék
- hulladékgazdálkodás
- újrahasználat, újrahasznosítás
- szelektív hulladékgyőjtés
- mit mibe?
- mit nem tehetünk az egyes konténerekne!
- komposztálás
2. Hogy ne keletkezzen hulladék ...
Máténé Turi Katalin
Téma: Az ökológiai lábnyom, a tálfogyasztás.
Mottó: Csak egy földünk van, de kettı kellene!
Cél: Figyelemfelkeltés, elgondolkodtatás a témával kapcsolatban
Tartalom: Mivel foglalkozik az ökológia? Mit
jelent és mibıl tevıdik össze az ökológiai lábnyom?
Adatok az ökológiai lábnyom mérésére, növekedésére,
Melyik kontinens lakóinak a legnagyobb és melyiknek a
legkisebb az ökológiai lábnyoma? Mennyi lehet a miénk?
Mit jelent a túlfogyasztás napja? Ötszáz tárgytól a tízezerig
- a jóléti társadalom emberének felesleges tárgyai.
Élelmiszerhulladék,
élelmiszerpazarlás
a
jóléti
társadalomban.
Módszerek: betőrejtvény, képkirakó, felesleges
tárgyak győjtése (elızetesen), ezekbıl kiállítás készítése,
ismeretközlés, beszélgetés.
Megjegyzés: Az idı keretbe nem fért bele annak
megbeszélése, hogy az egyén, a család hogyan tudná
csökkenteni a saját ökológiai lábnyomát. Erre a témára a
következı osztályfınöki órákon került sor.

3. A víz útja
Dr. Vargáné Svébli Mária
Elıször megbeszéltük, honnan lett a víz a
földünkön és miért volt ez fontos a földi élet
kialakulásában.
Ezt követıen megnéztük, hogy milyen a víz
körforgása, s arra is következtettünk, hogy nem fog több
víz keletkezi, mint amennyi most van, úgyhogy erre kell
vigyáznunk.
Összegyőjtöttük a víz elemeit, miket tartalmazhat a víz.
Külön megvizsgáltuk az ivóvíz fogalmát és minısítését.
Mire használjuk az ivóvizet, s mit lehetne helyette mást
használni, az ivóvízzel spórolni.
Végül mikroszkóp segítségével betekintettünk
különbözı - csapvíz, Duna víz, esıvíz, pocsolya - vizekbe.
4. Közlekedés
Magó Zsuzsa
A tanulókkal átbeszéltük a közlekedési eszközök
fajtáit és csoportosítottuk a káros anyag kibocsátás szerint.
A gyerekek jól emlékeztek a más tanórákon tanulta
ismeretekre A totókat viszonylag jól oldották meg, 70%os teljesítményt minden csapat elért.
Ezt követıen a kerékpáros közlekedés
szabályairól esett szó, illetve a gyakorlatban ki is próbáltuk
a helyes közlekedést. Kerékpározni egy gyermek nem
tudott, rajta kívül mindenki sikeresen megoldotta a
gyakorlati faladatokat is.
Tanulóink rendszeresen kerékpároznak és
többsége azzal is jár iskolába.
5. Energiatermelés, áramfogyasztás
Máté Dénes
Az állomás feladata megismerkedni az áram
termeléssel és takarékossággal.
Az erımővek mőködése mellett nagy hangsúlyt
fektettem arra, hogy milyen hatással vannak a
környezetükre (káros anyag kibocsátás, környezetre
gyakorolt hatása, környezet átalakítás).
A témán belül érintettük a fényszennyezés
fogálmát is, és a fényszennyezés káros következményeit.

A Fenntarthatósági nap hatása iskolánkra
Iskolánk elıször vett részt a Fenntarthatósági Témahét keretében a környezet tudatos nevelés népszerősítésében, bár
falun élve ez nap mint nap érint bennünket, fıként, hogy a Duna partján és 8 km-re a Paksi Atomerımőtıl található Gerjen.
A projektnap tapasztalataként a jövıben is szívesen részt veszünk a témahét rendezvényein és megrendezzük
iskolánkban. E témahétnek köszönhetıen elkészítettünk 3 db szelektívgyőjtı kis konténert, melyeket az iskolaépület egy-egy
frekventált pontjára helyeztünk ki, hogy aktívan győjthessük szelektíven a hulladékot. Egy szárazelem győjtı konténert is
beszereztünk és szerzıdtünk a begyőjtésre is.
Iskolánk számára sok jó ötletet és a tanulók számára sok új, hasznos ismeretet hozott a Fenntarthatósági Témahét.

2019. május 1.
Máté Dénes
témahét vezetıje

