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Iskolánk első alkalommal csatlakozott a Fenntarthatósági projekthét programjaihoz. Célunk a figyelem 

felhívása volt a Földet fenyegető globális  problémákra, gondokra. Annak bemutatása, illetve tudatosítása a 

tanulókban, hogy ők mit tehetnek a környezet megóvásáért. 

A témahét rendezvényein az alsó és felső tagozat egyaránt részt vett. A központi programokat az általunk 

kitalált foglalkozásokkal egészítettük ki a helyi sajátosságok, lehetőségek figyelembe vételével. A 

programok megvalósítása osztálykeretben történt. Minden osztálynak minden napra szerveztünk 

foglalkozást. A hét rendezvényeit osztályonkénti bontásban a lenti táblázat tartalmazza. 

Alsó tagozaton többen is megvalósították a Ludas Matyi gyógynövényei órát.  Memóriajátékot játszottunk, 

párosítottunk. A mesét eljátszottuk, amit a gyerekek élvezettel tettek. Dalokat, verseket, meséket 

gyűjtöttünk, melyekben elbújtak a növények, ezekből néhányat elő is adtunk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csoportmunkában dolgoztunk. A jól megérdemelt jutalom sem lehetett más, mint gyógynövényes 

cukorkák. Több gyerek cserépbe ültetett gyógynövényekkel illetve fűszernövényekkel örvendeztette meg a 

társaságot. Hamarosan menta és citromfű illat lengte körül az osztályt. 

 



 

Az „Apró lépések az egészség” útján projektből több osztály is valósított meg részleteket. Kerékpártúrát, 

rollerversenyt, reformbüfét szerveztek, egészséges recepteket állítottak össze, szabadtéri fitnesz 

eszközöket próbáltak ki, előadást hallgattak hegymászásról, vadászkutyás természetjárásról. Kocka el van 

vetve c. társasjátékot még a 8.osztályosok is szívesen játszották. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virágültetés az iskolaudvaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Újrahasznosítás témában maszkot készítettünk már nem használt pólóból és zokniból varrás nélkül. Textiltáskát 

varrtak nyolcadikosaink. Telefontokot, fülbevalót készítettek hatodikosaink. Kupakképeket a kicsik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Föld Üzeni projekt megvalósítása képekben. Környezeti hatások hogyan épülnek be a növényi szervezetbe. 

A körülöttünk lévő jó és rossz példákból fotómontázs készült. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Az élelmiszerek útja elnevezésű projektben előzetes feladatként kapták a gyerekek különböző élelmiszer 

csomagolások gyűjtését. Ezeket  a világ és Európa térképén elhelyeztük aszerint, hogy hol készültek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



osztály 10.05. Hétfő 10.06.Kedd 10.07.Szerda 10.08.Csütörtök 10.09.Péntek 

1.o.  A Zöld energia című film --
kötetlen beszélgetés a 
témával kapcsolatban 

A Föld üzeni, ébresztő – 
játékos feladatok, találós 
kérdések 

Ludas Matyi 
gyógynövényei – 
memóriajáték, képkirakó 

Kézműves foglalkozás:  
flakonokból, kupakokból 
kül.tárgyak készítése 
 

Egészségnap: mozgásos 
feladatok, versenyek; büfé 
(zöldség- gyümölcssaláták 

2.o. Élelmiszer útja Reformbüfé Ételpiramis Kézműves foglalkozás. 
Újrahasznosítás 

Kézműves foglalkozás. 
Újrahasznosítás 

3.o  Ludas Matyi 
gyógynövényei 

Ludas Matyi 
gyógynövényei 

Zöldenergia című film, Rollerverseny Kézműveskedés 
Újrahasznosítás 

4.o Ludas Matyi 
gyógynövényei 

Ludas Matyi 
gyógynövényei 

Zöld energia c. film 
Wordwall játékok, 

Kocka el van vetve,   Kézműveskedés 
Újrahasznosítás 

5.a Zöld energia c. film Egészséges ételek Ökolábnyom számítása Rollerverseny a pályán Szelektív hulladék 

5.b Zöld energia c. film v. Wall-
e a robot  

Kézműveskedés 
Újrahasznosítás 

Jó vagy rossz? 
fotópályázat anyaggyűjtés 
a faluban 

Digitális plakát, 
prezentáció készítése a 
fotókból 

Játékos feladatok 

6.o A Föld üzeni, ébresztő! Zöld energia c. film v. Wall-
e a robot 

Mindennapi szemetünk Most még van idő arra... 
(Mozaik Fenntarthatósági 
projekt füzet) 

 A hegymászó- előadás 

7.a Wall-e a robot c. film 
Fotópályázat a 
környezetünkben látható jó 
és rossz példákról 

Ökológiai lábnyom 
A táplálék útja 

Rollerverseny a pályán Energiadetektívek 
Víztisztaság vizsgálata. 
 

A hegymászó- előadás 

7.B Tudatos vásárlás  
bevásárló lista 
slow food / termelői piac - 
50  km-es kör 
Fotopályázat kihírdetése 
 

A hülyeség kora c. film 
1:30 perc 

 

A Föld üzeni 
klímaváltozás jelentése 
globális felmelegedés, 
üvegházhatás 
évszakok eltolódása 
 

Egészséges ételek 
Apró lépések az egészség 
útján 
szendvics-szépségverseny 
receptek, receptkönyv írás 

Újrahasznosítás 
bevásárló szatyor 
készítése 
kupak képek 

8A Tedd szebbé 
környezetedet! 
árvácska ültetés az 
iskolaudvaron 

Nem kell zacskó! 
Csomagolás, tárolás 
környezettudatosan. Textil 
bevásárlótáska készítése 

Nem kell zacskó! 
Csomagolás, tárolás 
környezettudatosan. Textil 
bevásárlótáska készítése 

Közlekedj 
környezettudatosan! 
Kerékpáros közlekedés.  

A hülyeség kora c. film 
vagy  

A hegymászó-i előadás 
 

8.b Kocka el van vetve! Apró lépések az egészség 
útján 

Élelmiszer útja  
Kézműveskedés 

A hülyeség kora c. film 
 

Prezentációk készítése  
fenntarthatósági 
témahéthez 

 


