
 

Szegedi Jerney János Általános Iskola 

Szeged – Kiskundorozsma 

FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT – 2019.03.18 – 03.22. 

 

 

         Beszámoló 

  

A témahét résztvevője: Szegedi Jerney János Általános Iskola alsó-  és felső tagozatos tanulói. 
250 fő tanuló 11 osztályból és iskolánk pedagógusai valósították meg a programot. 

Időtartama: 2019.03.18-03.22. 

A téma feldolgozására fordított idő osztályonként 5 óra. 

A témahét folyamán környezetünk védelmével, környezettudatos közlekedéssel, a közlekedés szabályaival, a 
kerékpározás egészségre gyakorolt hatásaival, a kerékpár karbantartásával, az év élőlényeivel és az ivóvíz fogyasztás és 
megőrzés fontosságával foglalkoztunk. 

 

A témahét célja: 

- A gyerekek legyenek tisztában azzal, hogy környezetük védelméért ők is sokat tehetnek, ez nemcsak a felnőttek 
feladata. 

- Lássák cselekedeteik következményeit és keressék a lehetőségeket amikor környezetükért tehetnek. 
- Ismerjék az év élőlényeit és értsék meg az élőlények védelmének fontosságát. 
- Tudatosuljon bennük, hogy az egészséges életmód életük részévé kell, hogy váljon és az egészséges testmozgás és 

folyadékfogyasztás (ivóvíz formájában) révén ők is sokat tehetnek ezért. 
- Gyaakorolják a helyes kerékpáros közlekedést és ismerkedjenek a szabályokkal.  
- Tartsák fontosnak környezetük tisztaságát és tegyenek is ezért. 

 

 

A témahét pedagógiai céljai: 

- Diákok tudatos környezetvédő szemléletének fejlesztése. 
- Kooperatív technikák gyakoroltatása. 
- Felelősségteljes gondolkodás fejlesztése. 
- Kultúrált magatartás fejlesztése. 
- Kreativitás fejlesztése. 

 



Megvalósult tantárgyi integráció: 

Biológia, természetismeret, kémia, technika, magyar, rajz, földrajz, angol, német, testnevelés. 

 

A témahét megvalósításának módja: 

Előzmény: ÁLOMKERÉKPÁR (esetleg választható még a jelzőtáblák téma) című rajzpályázat a felső és alsó 
tagozatban is. 

HÉTFŐ és KEDD (03.18.-19.)- ajánlott kisfilmekből tetszőlegesek megtekintése (pl. osztályfőnök által 
tartott órákon). 

Alsó tagozat: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gr58o6mL3Dw      Közlekedési jelzőtáblák-dal   4:37 

https://www.youtube.com/watch?v=PghDVt5QLMw      Bicikli dal   3:25 

https://www.youtube.com/watch?v=MywPRL05kx8        KRESZ mese   3:57 

https://www.youtube.com/watch?v=N-eucEpRX00           STOP közlekedj okosan   5:09 

http://www.okosdoboz.hu/video?select_temakor_search=-1&select_altemakor_search=-
1&select_osztaly_search=-1&id=64                                      Biciklivel biztonságban    2:23 

 

Felső tagozat: 

https://www.youtube.com/watch?v=r0qRomfVVqE  Kerékpáros közlekedés veszélyei   5:00 

https://www.youtube.com/watch?v=fE0pGJMcPIY&t=258s  Kerékpárosok és a KRESZ  6:50 

https://www.youtube.com/watch?v=9BsTceS0CD4&t=1175sKözl. biztonság két keréken 22:55 

https://www.youtube.com/watch?v=ikcr5pU5lVk    Hogyan készül a bicikli   8:24 

 

SZERDA (03.20) – Védőnőhallgatók pulzusszámot, tüdőkapacitást mérnek testnevelés órákon. 

Csütörtök és péntek (03.21-22.) a 4. és 5. óra utáni szünetekben csapatversenyek (1 tippelős, 2 activiti, 1 
totó)- felső tagozat 4 főből álló csapatokkal. 

A HÉT FOLYAMÁN FOLYAMATOSAN MŰKÖDŐ TEVÉKENYSÉGEK: 

- Technika órákon : Kerékpár részei + szerelés alapszabályai + karbantartás . 
- Rajz órákon : Plakát készítés SZERESD A BICIKLIDET címmel. 
- Minden osztályban 1 testnevelés órán kerékpáros ügyességi verseny. 
- Angol és német órákon kerékpárral, kerékpározással kapcsolatos szavak tanulása, projektmunkák 

készítése s ezek kiállítása a folyosón. 
- Nyelvtan és irodalom órákon: Biciklivel kapcsolatos vers, mese …, esetleg kerékpározás szabályai.. 
- Könyvtárban kerékpárral kapcsolatos irodalmak kiemelése. 



- Biológia és természetismeret órákon a kerékpározás jelentősége egészségmegőrzésünkben. 
- Kémia órákon ivóvíz összetétele, fontossága az emberi szervezet számára, kerékpár alkotórészei s 

ezek anyaga. 
- Szegedi árvízzel kapcsolatos interaktív foglalkozáson való részvétel. 

 

A témahetet sikeresnek ítéljük: 

- A csoportok jól működtek együtt. 
- Gyarapodott tanulóink ismerete a feldolgozott témakörökben. 
- Fejlődött tanulóink szociális érzékenysége. 
- Kreativitásukat kicsit a környezetvédelem szolgálatába állíthatták, elmondhatták rajzaikon keresztül vágyaaikat, 

számot adhattak tudásukról.. 
- Ébredezik felelősségtudatuk. 
- Iskolába járási szokásaik a tavalyi évhez hasonlóak, tanulóink kb. 34 %-a érkezik autóval az iskolába, de ez az  

arány alsó tagozatban magasabb, felső tagozatban pedig csak 20%-nyi. Tanulóinknak kb. a fele kerékpárral vagy 
gyalogosan érkezik. 
 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


