1

Fenntarthatósági témahét
2019. március 18- 22.

A környezet védelme és a fenntarthatóság érdekében egyre több szervezet tesz lépéseket, kezdeményezéseket. Globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő
energiakészlet, klímaváltozás, ezek a veszélyek fenyegetik Földünket, ha gyorsan nem változtatunk szemléletünkön és magatartásunkon. A szemléletváltásra a
gyermekek a legfogékonyabbak, épp ezért fontos, hogy már alsó tagozatos korban megismerjék a téma fontosságát és felfigyeljenek személyes érintettségükre, hiszen
kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a Föld védelméért.
Projektünk témája: a víz és a közlekedés
KÉRJÜK AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖKET,HOGY A HÉT PROGRAMJAIRÓL KÉSZÍTETT RÖVIDÍTETT TÁBLÁZATOT KÜLDJÉK EL EMAILBEN A SZÜLŐKNEK ÉS PÁR MONDATBAN
TÁJÉKOZTASSÁK ŐKET A TÉMAHÉTRŐL.

I. Előkészítő rész
Felelősök
tevékenységek
1. Figyelemfelhívó plakát készítése mk. vezetők
a témahét programjairól

Résztvevők

Eszközök

Időpont, helyszín

Dokumentumok

kartonok, olló,
ragasztó, nyomtatott
képek

iskola hirdetési
felülete, honlap

fénykép

2019. március 14.
2. Kollázs vagy mozaikkép készítés
osztályonként 1-2 mű
Téma: Az éltető víz
Látványosabb, ha nagyobb
méretben gondolkodunk (pl.
csomagolópapír)

osztályfőnökök,
rajzot, technikát
tanítók

1-4. évfolyam
papír, ragasztó, olló,
képek stb.

A pályázatot az
osztályfőnökök
meghirdetik:
2019. március 13.
Beérkezés:
2019.március 21.

pályaművek
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II. A témahét programjai

Felelősök

Résztvevők

Eszközök

Időpont, helyszín

1. Zöld őrjárat megszervezése

osztályfőnökök

1-4. évfolyam

zöld szalag

2019. március 1821.
18.: 1. évf.
19.: 2. évf.
20.: 3. évf.
20.: 4. évf.

2. Közlekedj okosan!
Társasjátékok és Közlekedési
alapismeretek ( 1-2. osztály)és
Kerékpárral a forgalomban ( 3-4.
osztály) oktatóprogram beépítése
a tanórákba és a szabadidős
foglalkozásokba.
A 3-4. osztálynak a cd-t telepíteni
kell a számítógépre.
A társasjátékot és a cd-ket
mindenki maga adja át a soron
következő osztálynak!

tanítók

1-4. évfolyam

Projektor,
számítógép,
hangszóró

2019. március 18- fénykép
21.
Beosztás:
Társasjáték:
hétfő: 1. a-b
kedd: 2. a-b
szerda: 3.a-b
csütörtök: 4. a-b
CD:
hétfő: 1.a és 3.a
kedd 1. b és 3. b
szerda: 2. a és 4.a
csütörtök: 2. b és
4. b

3. „Minden cseppje kincs”…
vetélkedő
- Legyen Ön is milliomos
- szókereső
- szólások, közmondások
- horgászat
- totó, vízkóstolás

3-4. osztályos
tanítók

3-4. évfolyam

Nevezési lap
fénymásolása!
feladatlapok,
kivetítő, vízzel teli
edény, kupakok,
hurkapálca, íróeszköz

2019. március 20. fényképek
3. évfolyam:
13-14 óráig
4. évfolyam:
14-15 óráig

Pályaösszeállító:
1- 3. oszt. tanítók

kerékpárok ( lehet
behozni)

Dokumentumok
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Levezetés:
1-2. osztályos
Kerékpáros ügyességi vetélkedő az tanítók
udvaron

1-2. évfolyam

Közlekedési
jelzőtáblák, lámpa

1. évfolyam:
13-14 óráig
2. évfolyam:
14-15 óráig

Időmérés, hibapont
4. Minden cseppje kincs…
vetélkedő

2. oszt. tanítók,
némettanár

1-2. évfolyam

- Legyen Ön is milliomos
- szókereső
- puzzle
- horgászat
- totó, vízkóstolás
1-2-3. oszt. tanítók
Kerékpáros ügyességi vetélkedő az
udvaron

3-4. évfolyam

5. Kiállítás elkészítése a beérkezett 2-3. oszt. tanítók
kollázs és mozaikképekből
III. A témahét lezárása, értékelés
1. Eredmények kihirdetése
(vetélkedő, kerékpáros ügyességi
verseny)

mk. vezetők,
igazgató
Oklevelek:
1. oszt. tanítók
(határidő: 2018.

1-4 évfolyam

Nevezési lap
fénymásolása!
feladatlapok,
kivetítő, vízzel teli
edény, kupakok,
hurkapálca, íróeszköz

2019. március 21. fényképek
1. évfolyam:
13-14 óráig
2. évfolyam:
14-15 óráig

kerékpárok (lehet
behozni)
közlekedési
jelzőtáblák, lámpa

3. évfolyam:
13-14 óráig
4. évfolyam:
14-15 óráig

Elkészült munkák

2019. március 21.
aula

jutalmak

2019. március 22.
11 óra
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március 18.)
mk, vezetők
2. Szappanbuborék fújó flashmob

1-4 évfolyam

buborékfújók

2019. március 22. Fényképek
11.15

A gyerekkel be kell hozatni
bármilyen buborékfújót!
3. Rövid cikk megjelentetése a
Tankerhír c. újságban

mk. vezetők

számítógép

fényképek
2019. március 29.
kérdőívek

4. Tanulói elégedettségmérés

osztályfőnökök

A héten a kiemelt témákat beépítjük az egyes tantárgyak tananyagába.
Segítség: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu

Horváthné Böröcz Marietta Sztója Rita
mk. vezetők

Budapest, 2019. március 7.
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