
FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Az Apáczaiban 2021. 

Idén második alkalommal csatlakoztunk a programsorozathoz. 

A hathetes digitális oktatásról visszatérve a gyerekek lelkesen 

vetették bele magukat a Fenntarthatósági témahét programjaiba. Az 

alsó tagozat az idei év három kiemelt témáinak programelemeit 

valósította meg: az erdő, mint ökoszisztéma, a zöld gazdaság és a 

fenntartható közösségek.  

Az alsó tagozatos gyermekek jelenléti oktatásban az erdő témakört 

változatos módon járták körbe. Gyűjtőmunkák, kiselőadások, 

csoportban végzett projektek, beszélgetések előzték meg a Pál 

Miklós Erdészeti Erdei Iskolával közösen megrendezett rendhagyó 

környezetismeret órát és akadályversenyt, melynek helyszíne a 

Sóstói erdő volt.  

       

A fenntarthatóság jegyében folytatódott a szelektív hulladékgyűjtő 

verseny és a „Virágosítás hete” is iskolánkban. 

 Az Erdő, erdő, de magas a teteje…  projekt keretében a diákok 

megismerték és elmélyítették az erdő szintjeiről, az erdő növény- és 

állatvilágáról, az elmúlt év kiemelt figyelmet élvező élőlényeiről a 

fontosabb tudnivalókat. Tanulóink az erdő szintjeiről a természetben 

tett sétával, és Erdő Ernő bácsi egyperces meséiből szereztek 

ismereteket. A témához kapcsolódóan énekeltek az erdőről, az erdő 

fohászából a bölcsőtől a sírig megismerték a fa felhasználási 

lehetőségeit. Az erdei illemtan a sétán való viselkedés szabályainak 

megfogalmazásában segítette őket. 



            

 

Élményeik alapján papírból, gyurmából készítették el az erdő szintjeit, 

vagy színes ceruzával, festékkel, hajtogatással, színes rajzokban 

jelenítették meg. A „Hogyan élek fenntarthatóan?” témában rajzokat 

készítettek a tanulók. 

 

 

                                                                                                             

       



            

A felső tagozatos gyerekek még online formában kapcsolódtak be a 

programokba, ahogyan az iskolai tanórákon is ilyen formában vettek 

részt. Legnépszerűbb témák a mobil-élet, a műanyag, mint 

veszélyforrás illetve a fenntartható életmód voltak körükben. 

Rendhagyó osztályfőnöki órákon beszélgettek, kreatív előadásokkal 

készültek és az újrahasznosítás jegyében alkottak a gyermekek.  

„Az online oktatás során április végén került megrendezésre a 

fenntarthatósági hét. Ezért osztályfőnöki órán arról beszélgettünk, 

hogy a műanyag milyen káros hatással van a környezetünkre. 

Néztünk videókat a műanyagról, és megdöbbentett minket a látvány, 

hogy úszik a tengerek és óceánok felszínén. Eddig nem is tudtuk, 

hogy egyes műanyagok milyen káros hatással vannak az 

egészségünkre. A sok tengerbe dobott műanyag miatt, az állatok is 

könnyen beleragadnak, illetve megeszik. Ezért kell szelektíven 

gyűjteni és újrahasznosítani a műanyag hulladékot. Megnéztünk egy 

ppt-t és egy videót arról is, hogy borítják bele a szemetet a folyókba, 

tengerekbe, borzalmas látvány volt.  Beszélgettünk arról, hogy lehetne 

megelőzni a víz műanyaggal való szennyezését. Ezért most már mi is 

jobban figyelünk arra, hogy szelektíven gyűjtsük a műanyag 

hulladékot! Arról is beszéltünk, hogyan tudjuk újrahasznosítani a 

műanyagot. Mindenkinek rengeteg ötlete volt, amiből többet el is 

készítettünk.”  Hengsperger Lilla és Kutykó Hanna Róza 5.c 

     

 

Nyíregyháza, 2021.május 31. 

Fülöpné Csordás Viktória 

programfelelős 


