Fenntarthatósági Témahét az MNÁMK Általános Iskolájában
2021. április 19-23.
Intézményünk alsó tagozatának minden tanulójával, 11 osztállyal vettünk részt a
Fenntarthatósági Témahét programjában. Minden osztály az életkorának megfelelő
szinten naponta egy órában foglalkozott az erdővel vagy a családok takarékos és
környezetkímélő működésével. Az osztályok fényképes beszámolót készítettek az új,
érdekes ismereteikről. Íme néhány:
1.a osztály:
Ezen a héten az erdő témájában dolgoztunk: dalt tanultunk, énekeltünk, online játékokat
játszottunk, plakátot készítettünk. Bookr Kids alkalmazás segítségével meséket dolgoztunk
fel, és interaktív játékokat játszottunk.

2.a osztály:
Ezen a héten az ERDŐ témakörrel foglalkoztunk.
• környezetórán megismerkedtünk az erdő szintjeivel és a szintek lakóival
• németórán megtanultuk az erdő szintjein élő növények, állatok, rovarok nevét
• készítettünk plakátot
• elolvastuk Az erdő fohászát
• beszélgettünk arról, hogy hogyan kell viselkedni az erdőben
• olvasás órán a BOOKR Kids alkalmazás segítségével meséket dolgoztunk fel,
majd interaktív játékokkal játszottunk.
• mozgásfejlesztés órán részt vettünk egy Erdei jógakalandon is.

3.c osztály:
A Fenntarthatósági Témahéten az erdővel foglalkoztunk, felfedeztük a tölgyerdők titkait.
Meghallgattuk Az erdő fohásza című verset az erdő vándoráról, kitöltöttük az Erdőböngésző
füzetet és Erdő Ernő meséit néztük meg.

4.a osztály: „SOK KICSI SOKRA MEGY”
Csoportokban dolgoztunk- közüzemi számlákat hoztunk, megbeszéltük a családok takarékos és
környezetkímélő működését:
•
•
•
•
•
•

Arra kerestük a választ, hogy miért kell takarékoskodni és a környezetünket védeni.
Mit tehetünk mi, gyerekek?
Megbeszéltük a családok bevételét és kiadásait.
Ezután a Tudatos vásárlásról beszélgettünk – filmet néztünk meg ennek 12 pontjáról.
Puzzlet raktunk ki – megbeszéltük a csomagolásmentes vásárlás, a helyi piacok,
vállalkozások, őstermelők támogatásának fontosságát.
Igaz-hamis állításokat mondtunk.

4.b osztály:
ERDŐ, ERDŐ, DE MAGAS A TETEJE... volt a projektünk címe.
Rendkívül izgalmas volt ez a téma. Az erdő szintjein keresztül megismerhettük
a fontosabb tudnivalókat az erdő növény- és állatvilágáról. Sokat rajzoltunk, plakátokat
készítettünk, előadást tartottunk. Legjobban az „Erdő szintjei” játék tetszett. A gyerekek
meg is elevenítették az erdő szintjeit: volt, aki lefeküdt a földre (talajszint), volt, aki
leguggolt (virágok, gombák, fűszálak az avarszinten), jöttek az alacsonyabb gyerekek
(bokroknak, cserjéknek a cserjeszinten), végül a nagyobbak feltartott kézzel álltak (fák
a lombkoronaszinten). A végén erdőről szóló dalokat énekeltünk: Erdő, erdő, erdő,
marosszéki kerek erdő…
Nagyon hasznos volt ez a hét, mert sokat tanultunk az erdőkről.

4.c osztály:
Iskolánkban 2021. 04. 19-23.-ig Fenntarthatósági Témahetet tartottunk. Osztályunk, a
4.c az erdővel, régi nagy kedvencünkkel foglalkozott lépten-nyomon az egész héten.
Felelevenítettük a korábban tanultakat és a már közösen szerzett élményeket és
tapasztalatokat. Persze sokan meséltek személyes élményeikről, kalandjaikról. A vírushelyzet
miatt, az osztályterem falai között bővítettük ismereteinket az erdő szintjeiről,
megismerkedtünk rengeteg új élőlénnyel és megtekintettünk számtalan érdekesnél érdekesebb
videót. A hét folyamán barkácsoltunk, feladatlapokon és interaktív felületen mértük össze az
újonnan szerzett tudásunkat…
Idén is nagy örömmel vettünk részt a Fenntarthatósági témahéten.
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