
Beszámoló a Fenntarthatósági témahétről 

Iskolánk, az abaújszántói Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

alsó tagozatos munkaközössége csatlakozott a Fenntarthatósági témahéthez.  

A hét témakörei közül a vizet választottuk, ezért a következő programelemeket terveztük és 

valósítottuk meg:  

 „Éltető elemünk: a víz 

 ”Takarékoskodjunk a vízzel, védjük vizeinket!”  

 A víz hasznosítása: mire használjuk a vizet a mindennapokban?   

 „Hulladékból hasznosat!” 

A témák feldolgozása során alapvető célunk: a természet szeretetére, védelmére, 

fenntarthatóságára nevelés, hangsúlyt helyezve a felelősségvállalásra, a környezeti értékek 

iránti megbecsülésre, és olyan magatartásformák tudatosítása, melyek az élhető környezetet 

teremtik meg. 

A gyerekeket, szülőket tájékoztattuk, hogy iskolánk regisztrált a Fenntarthatósági témahétre, 

melynek keretében a víz témakört választottuk. Ennek motivációjaként megalkottuk az 

élőképet. 

 

 



Ismertettük céljainkat, tervezett programjainkat. Első gondolatunk az volt, hogy iskolai 

környezetünket is ennek megfelelően díszítjük fel, ezért az alsó tagozatos pedagógusközösség 

vízzel kapcsolatos dekorációt készített. Ez is megadta a motivációt, a kellő hangulatot. 

 

 

A hét első napján kisfilmet, prezentációs előadást tekinthettek meg a gyerekek az éltető víz 

tulajdonságairól, és annak fontosságáról. Ezt követően az ellenőrző kérdésekre nagyon ügyesen 

válaszoltak a gyerekek. 

A plakátkészítő versenyen a vízzel való takarékoskodás minden formáját megjelenítették, mely 

segítségével tudatosítottuk tanítványainkban a fenntarthatóság fontosságát. 

Rajzverseny keretében ötletes, szép rajzokat készítettek a víz széleskörű felhasználásáról, mely 

azt mutatta meg mindenki számára, hogy életünk minden mozzanatában nélkülözhetetlen a víz. 

 „Kis gólyák tábornapja” címmel az óvodások iskolába hívogató programjába is 

belecsempésztük a víz témakörét. Angol-német mondóka- és daltanulást, játékos ügyességi 

vizes játékokat, kézműves foglalkozást tartottunk a leendő iskolásoknak és szüleiknek. 

Részt vettünk a „Te szedd akció”-ban. Iskolánk minden tanulója a pedagógusok irányításával 

intézményünk környékén lévő szemét összeszedésével példát mutatott a település lakóinak és 

erősítettük gyermekeinkben a környezetvédelmi nevelés elveit.  

 

 



 

 

Minden osztályban a pedagógus szervezett óra keretében beszélgetést folytatott a hulladék 

kezeléséről és arról, hogy a vizek tisztaságára vigyázni kell!   

„Hulladékból hasznosat!” címmel a tanulók különböző alkotásokat készítettek.  

Iskolánk földszinti és emeleti zsibongójában a témahéten elkészített gyermekmunkákból 

kiállítást készítettek a pedagógusok. 

Április 17-én az alsó tagozaton Föld napi vetélkedőt szerveztünk, melynek egyik állomásán a 

vízről megszerzett ismeretekről tettek tanúbizonyságot a tanulók. 

Nagyon hasznosnak tartjuk a témahetet, mert kiemelten figyelünk az adott oktatási, nevelési 

feladatra. 

 

 

Abaújszántó, 2019.05.10. 

 

 


