Patay Sámuel Általános Iskola
Taktabáj

Fenntarthatósági témahét- 2019. 03.18.-03.22.
A témahét résztvevői: A Patay Sámuel Általános Iskola valamennyi tanulója.
Iskolánkban 1-4. évfolyam működik, így minden tanulót bevontunk az órákba.
A téma feldolgozására fordított idő: napi 2 tanítási óra.
A hét programjai között foglalkoztunk az ember és a természet kapcsolatával, a
hulladéktermeléssel, a szelektív hulladékgyűjtéssel, a környezetszennyezés
hatásaival ismerkedhettek meg a gyerekek.

A témahét célja:
A környezeti nevelés területén:
- A hulladéktermelés csökkentésének jelentősége, aa hulladékkezelés
felelősségének megértetése.
- Az ember és a természet kapcsolatának megláttatása.
- Mi emberek is a természet részei vagyunk.
- Az emberi magatartás környezetre gyakorolt hatásainak felismerése.

A gyakorlati képességek fejlesztése területén:
- Az emberi beavatkozás következményeinek felismertetése.
- Tapasztalatszerzés a szűkebb és tágabb környezetben előforduló
problémákról.
- Megoldási módok megismerése, alkalmazása.
- Megfigyeléseik, kérdéseik megfogalmazása, következtetések levonása.

Az attitűdformálás terén:
- A gyermekekben ki kell alakítani a környezetért felelős magatartás
tiszteletét.
- A minket körölvevő természetben élő élőlények iránti védelmező
magatartás értékelése, elsajátítása.
- A hasznos emberi tevékenységek tisztelétének megértése, követése.
- Tudatosítani kell, hogy jelenlegi szokásaink, viselkedésünk
következményei a környezet jövőjére is hatással lesz.
- Elkötelezettség kialakítása a környezet tudatosság iránt.

A közösségfejlesztés terén:
- A projekt alkalmak jó lehetőséget biztosítanak a közösség formálódására.
- A közös élmények, feladatok a gyermekek egymás közötti kapcsolatait
erősítik.
- Egymásra figyelés, egymás segítése.
Megvalósult tantárgyi integráció: magyar, matematika, vizuális kultúra,
környezetismeret, életvitel és gyakorlat, informatika.

Munkaformák: egyéni, csoportos, frontális.

Várt eredmények:
-

Felelősségérzet környezetük iránt.
Gyermekek közötti kapcsolatok erősítése.
Érdeklődés felkeltése.
A hulladékkezelés ismereteinek megértése, elsajátítása.

A témahét megvalósulásának értékelése.
A foglalkozásokon megismerkedtek hagyományainkkal, az ember és a
természet kapcsolatának megfigyelésének népi és tudományos
megközelítésével.
A hulladék kezelésének módszereivel, a szelektív hulladék gyűjtés
jelentőségével aktívan segíthetik a környezet megóvását.

A program során megvalósítottuk a „Te szedd!” akciót is, a gyerekek nagy
lelkesedéssel vettek részt ebben a feladatban is.
A Víz Világnapja alkalmából tartott foglalkozáson a feladatokat közösen
oldották meg, így javult együttműködési készségük.

