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Felső tagozat  

A felső tagozat digitális munkarendben tanult ezen a héten. A Krétában minden tanuló reggel kapott 

egy üzenetet, ami az aznapi feladatot tartalmazta. Ugyanazt a feladatot kapta meg mindenki, nem 

volt differenciálás. 

 Az első nap egy szókereső volt, ahol a tíz elrejtett szó a csomagolásokkal kapcsolatos volt. 

 A második napon egy keresztrejtvény kellett megfejteni. A fogalmak beírása után a megfejtés 

természetesen a környezetvédelem volt. 

A harmadik napon az erdő témához kapcsolódó google űrlapon érkezett a feladat. Ennek a 

kitöltéséhez meg kellett nézni három rövid videót, akkor tudtak csak válaszolni a kérdésekre, ha 

figyelmesen nézték meg ezeket. Az ellenőrzésnél rögtön láthatták az elért teljesítményt is, a 

pontszámok alapján. 

A negyedik napon egy totó érkezett. A témája a természetismerethez kapcsolódóan növények, 

állatok jellemzőire épülő kérdésekből állt. Ere a napra esett a Föld napja, egy videóval hívtuk fel a 

figyelmet erre a jeles napra. 

Az ötödik napon pedig az előző évek Zöld okos kupa feladatsorából egy választottunk egyet, ennek a 

feladatait kértük, hogy oldják meg.  

Áder János megnyitó beszédét sikerült a hatodikosokkal megnézni. A hatodikosoknak szervezett 

önkéntes humánökológus által tartott előadás nagyon nagy tetszést aratott a gyerekek körében. A 

sok szép kép, ami a lakókörnyezetükhöz köthető, az általuk is ismerős területek, növények, állatok 

nagyon megragadták a figyelmüket.  

Osztályonként differenciálva Zöld matek versenyre hívtuk az érdeklődőket. Minden napra egy 

feladatot kaptak, amik a környezetvédelemhez, növényekhez, állatokhoz, hulladékhoz köthető 

szövegeket, adatokat, képeket tartalmaztak.  

 

Alsó tagozat 

A témahét előtt rajzpályázatot hirdettünk az Élményem az erdőben címmel. A pályamunkákat 

kiállítottuk a biológia teremben, apró ajándékkal díjaztuk a 3 kategóriát. Mindenki nyertesnek 

érezhette magát: lett mókus díj, őzike díj és szarvas díj. 

Az elem és E-kütyű gyűjtés folyamatos volt. 

Az alsó tagozatosok számára kiemelt témának az Erdő, mint ökoszisztéma programot választottuk. 

Interaktív kiállítást rendeztünk be a biológia teremben. A belépés előtt a tanulóknak az ajtóra kirakott 

plakátról el kellett olvasni Az erdő fohászát. A terembe belépve laptopról bejátszott erdő hangja 



fogadta a meglepett nebulókat, ami végig kísérte a látogatás idejét. 1 perc némaság, becsukott szem 

után „körülnézhettek” a képzeletbeli erdőben. Vadásztrófeákat, erdei növények képeit, különböző 

fajtájú fakorongokat, erdőről, környezetvédelemről szóló könyveket, rovargyűjtemény, madárodúkat, 

terméseket szemlélhettek a gyerekek. Vadászattal is foglalkozó kolléganőnk rövid érdekességeket 

mesélt az őzek, szarvasok fejdíszeiről. Nagy tetszést aratott a rovargyűjtemény is. Az 

„erdőlátogatás”végén vendéglátásban részesültek a tanulók: erdei fenyőrügy szörpöt, bodzaszörpöt, 

kökénylekváros, csipkebogyó lekváros kenyeret kóstolhattak. 
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