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A Fenntarthatósági Témahét eseményei egybeestek a jelenléti oktatás kezdetével az alsó
tagozaton. Az osztályok ebben a helyzetben külön-külön szervezték és bonyolították le
programjaikat. Mint minden évben, most is méltóképpen megemlékeztünk a Föld napjáról,
ami erre a hétre esett.
Az elsősök rajz és technika órákon ismerkedtek a témával. A Föld bolygót készítettük el
„smile” formában: kezeket és lábakat ragasztottunk neki. Majd a Föld meséje című kis filmet
néztük meg, ami után a feladatuk az volt, hogy készítsenek egy illusztrációt erről a kis
meséről, amely igazán megragadta őket. Megbeszéltük, hogy hogyan is alakult ki ez a jeles
nap, mióta ünnepeljük, mit ünneplünk ezen a napon, hogy miért is nagyon fontos a Föld,
illetve a környezetünk védelme? Valamint arról is beszélgettünk a gyerekekkel, hogy ők mit
tehetnek a maguk módján a természet, a környezet, a víz védelméért, megóvásáért. Nagyon
ötletes, érdekes és figyelemfelkeltő rajzok születtek. A projekt nap zárásaként meghallgattuk a
Föld dalát.
Projekt hét keretében a második évfolyamon a tanórákba, szabadidős foglalkozásokba
beépítve beszélgettünk bolygónk védelméről. Olvastunk verset és énekeltünk a Földért.
Megismerkedtünk a 2021-es év növényeivel és állatival. Néztünk képeket, filmet a kihalással
veszélyeztetett fajokról, az erdőkről, a vizek élővilágáról. Az „Erdő, erdő, de magas a teteje”

című projekthéten az erdő szintjein keresztül a diákok megismerhették az elmúlt év kiemelt
figyelmet élvező élőlényeit, valamint a fontosabb tudnivalókat az erdőről, az erdő szintjeiről,
az erdő növény- és állatvilágáról. A Föld védelmével kapcsolatos piktogramokat ismertek
meg a gyerekek, környezetvédelmi kérdésekről is beszélgettünk. Újrahasznosítható anyagból
készítettünk ajándékot. A gyerekek rajzban kifejezték, hogy ők mit tehetnek a Föld
megóvásának érdekében. Projektfeladatokon dolgoztak a gyerekek: elkészítettek egy rajzos,
szöveges tablót, füzetet, lapbookot kedvenc állatukról és azt bemutatták egymásnak.
Fantasztikus munkák születtek és sokat tanulhattunk egymástól is.
A harmadik évfolyamon a „Mutasd meg milyen szép a világ” projekt megvalósítása történt a
hét folyamán. Együtt fedeztük fel a természet szépségeit, sokszínűségét, varázslatos
megjelenéseit természetfilmek és tapasztalat útján. Minden tanórába és a napközis
foglalkozásokba is beépítettük a természet sokféleségének megismerését, tudatosítottuk a
gyerekekben, hogy környezetünk sokféleségének megőrzése az ember felelőssége.
Kiemeleten fontos feladat volt azoknak a tevékenységeknek a kiemelése, melyeket
gyermekként lehet tenni a természet megóvásáért. A heti projekt része volt a Föld napjáról
való megemlékezés környezetismeret órán. Néhány tevékenységünk e témában: játékos
élőlényfelismerési gyakorlatokat végeztünk anagrammából. Kézművesség: technika órán
keretet készítettünk, melynek segítségével különleges és egyedi természetképeket készítettek
a gyerekek. Rajz órákon a virágok sokszínűségét figyeltük meg. Filigránok kivágása: a
vízben, vízparton élő állatokkal. Gyűjtőmunkát is végeztünk: természetről szóló verseket,
dalokat, zenéket gyűjtöttünk az internetről. Az újrahasznosítás fontosságát kiemelve
„újrapapír”-t is készítettünk.
A negyedikesek is beépítették heti eseményeikbe a témahetet, vizuális kultúra, technika,
magyar irodalom és környezetismeret órákon e témában dolgoztak. Online tanórán is részt
vettek, melynek témája a fenntartható közlekedés volt. Ppt bemutatókat készítettek,
csoportmunkában dolgoztak, ahol földgömböt készítettek, interaktív játékokkal mélyítették el
szerzett ismereteiket. A témahét zárásaként fenntartható teadélutánt rendeztek filmnézéssel
egybekötve.
Nagyon hasznosan és élményekben gazdagon telt el ez a hét.
Ezúton is köszönjük a Szülők folyamatos támogatását!
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