
                          „Zsákban hozzák a meleget!”
 

Összeállította: Lakatos Irén Éva

2019.03.18-22. (27.) között iskolánk újra részt vett, már harmadik alkalommal, a 
Fenntarthatósági Témahéten.
feladataiból dolgoztunk. 

Előzetes feladatként a 4.a osztályban a korábban kialakított csoportok húztak egy
kártyát, melyek Sándor, József, Benedek és Mátyás neveket tartalmaztak. A csoportok 
ezután megkapták feladatként, hogy a kihúzott keresztnévvel keressenek híres embereket, 
és Word-be 
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Hétfőn és kedden tanítás nélküli munkanap volt iskolánkban, ezért pár nappal 
meghosszabbítottuk a témahetet.

Szerda reggel hozták a gyerekek a korábban példaként bevágott feladatokat a híres 
emberekkel. Érdekes volt látni, hogy mennyire gondolkodnak egyformán vagy különbözően a 
tanulók. Átbeszéltük a híres embereiket és a róluk talált információkat, és újra sokat tanultak 
egymástól. 

Második órában matematika volt. Átlagszámítással foglalkoztunk, megismertük az 

átlagszámítás fortélyait. Feladatlap mellékelve.

 

Reggel -20 ⁰C-ot mutatott a hőmérő higanyszála. Délre 12 
hőmérséklet, estére a délihez képest 9 

a) Hány ⁰C volt délben? 
b) Hány ⁰C volt este?
c) Mennyi a napi középhőmérséklet?

 
A múlt évszázadban a legmagasabb mért 
-23 ⁰C. Mekkora a két mért érték között a különbség?
 
Az év folyamán feljegyeztem a havi középhőmérsékleteket. A következő adatokat 
kaptam :  

január: -5 ⁰C   
február: -2 ⁰C   
március: 0 ⁰C   
április: 10 ⁰C   
május: 18 ⁰C   
június: 21 ⁰C   
 
a) Hány ⁰C volt az átlagos h
b) Hány ⁰C volt az átlagos h
c) Hány ⁰C volt az átlagos h
d) Hány ⁰C volt az átlagos h
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Átlagszámítás 

ot mutatott a hőmérő higanyszála. Délre 12 ⁰C-ot emelkedett a 
hőmérséklet, estére a délihez képest 9 ⁰C-ot csökkent.  

⁰C volt délben?  
⁰C volt este? 

c) Mennyi a napi középhőmérséklet? 

A múlt évszázadban a legmagasabb mért hőmérséklet 42 ⁰C volt, a legalacsonyabb pedig 
⁰C. Mekkora a két mért érték között a különbség? Mennyi a középhőmérsék

Az év folyamán feljegyeztem a havi középhőmérsékleteket. A következő adatokat 

  júIius: 29 ⁰C  
  augusztus: 30 ⁰C  
  szeptember: 25 ⁰C 
  október: 22 ⁰C  
  november: 5 ⁰C  
  december -2 ⁰C  

⁰C volt az átlagos hőmérséklet az első 3 hónapban?  
⁰C volt az átlagos hőmérséklet az első félévben?  
⁰C volt az átlagos hőmérséklet a téli hónapokban?  
⁰C volt az átlagos hőmérséklet a nyári hónapokban? 
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Kolléganőm, Kiss Olga angolórán is az időjárással foglakozott. Felidézték angolul az időjárás 
elemeinek neveit, öltözködési tippeket is adtak
valamint különböző feladatlapokat oldottak meg.
elemet is bevetette óráján. 

 

 

fantasztikus műsort és a bemutatott kísérleteket is a Víz világnapja alkalmából.

Péntekre a 4.a osztálynak a József Attila Színház Pinokkió című 
előadásra volt bérlete, majd a Fenntarthatósági Témahét 
alkalmából ellátogattunk a Fővárosi Állatkertbe, ahol érdekes 
feladatokkal vártak bennünket. 
gyerekeket és 5-5 kérdésre igyekeztünk megkeresni a helyes 
válaszokat. Sajnos, nem úgy sikerült minden, ahogy szerettük 
volna, de ebből is sokat tudtunk tanulni.
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Másnap folytattuk. Másik két 
kolléganőm, Farkasné Droppa 
Erika és Ágotainé Dióssi 
Györgyi a két 4. osztállyal 
megoldotta a szövegértéses 
feladatot. Sajnos, mindkét 
osztálynak gondot okozott a 
figyelmetlenség miatt, de 
miután átbeszélték, és 
felhívták a figyelmüket a 
„csapdákra”, megoldották. 

Folytatásként a 3.b osztály 
előadásában megnéztünk egy 
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felismertük az M2 
műsorából ismert 
Baltazárt, aki 
külön számunkra 
egy rögtönzött 
bemutatót tartott 
a Nagy Szikla 
rovarvilágáról. 
Némelyik állatot 
kézbe vehettük, 
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közelebbről is megfigyelhettük.

Következő hét hétfőjén és keddjén is még a témahét feladataival foglalkoztunk.

Környezetismeret órán átismételtük az 
időjárással kapcsolatos ismereteinket, 
megoldottuk a projekt keresztrejtvényét 
és találós kérdéseit. 

  

Zárásképpen kedden megnéztük az 
Albert mondja című mesét, összegeztük 
az elmúlt hetet és megterveztük a 
FENNTARTLAP nevű újságunkat.

 

Sajnálatos módon a teljes mintaprojekt 
megoldására nem volt időnk, de újabb 
feladatokkal egészítettem ki a 
kihagyottakat. Idén is nagyon élveztük a 
hetet és sokat tanultunk. 

 

Köszönjük a lehetőséget! 
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