Kiskunfélegyházi Darvas Általános Iskola
6100 Kiskunfélegyháza, Darvas tér 10.

KÉPES BESZÁMOLÓ
A Fenntarthatósági Témahét (2021. április 19-23) programjaiba iskolánk, a Kiskunfélegyházi
Darvas Általános Iskola tevékenyen bekapcsolódott. Országos szinten meghirdetett online
tanórákon vettünk részt szinte valamennyi tantárgyi órán. Beneveztünk a ZöldOkos Kupa
vetélkedőre Magonc kategóriában. Ezen kívül főleg saját tervezésű programokat valósítottunk
meg.
Minden osztályban megemlékeztünk a Föld Napjáról, prezentációk (1. számú melléklet) és
kisfilmek segítségével, valamint a 3. b osztályosok projektnapot tartottak. (2. számú melléklet)
Készségtantárgyak keretein belül a gyerekek újrahasznosítható anyagokból készíthettek egyedi
alkotásokat „Hasznos Hulladék” címen. Nemcsak kreativitásuk, kézügyességük fejlődött, de a
versenyszellem is kialakult közöttük. Munkájukból kiállítást rendeztünk és a legötletesebbek
díjazásban részesültek.
A Költészet másképp című projektünk során a 7. és 8. évfolyam tanulói idézeteket jelenítettek
meg kedvenc verseikből. József Attila születésnapja így rendhagyó módon összekapcsolódott
a környezettudatossággal is. A remekművekhez olyan anyagokat használtak, amelyek minden
háztartásban fellelhetők. Készült kép műanyagokból, fából és papírból. A sokféleségnek csak a
képzeletük szabott határt. A diákok nagyon élvezték feladatot, egymást motiválták ötleteikkel.
Informatika óra keretein belül a felsős csoportok fenntarthatóságról szóló kérdőívet töltöttek ki:
LINK
Az alábbi képek a saját tervezésű programjainkról készültek.

1. számú melléklet:

2. számú melléklet:
Föld napja projektnap 3. b
Olvasás: A Földről tanult ismeretek felelevenítése. A Föld meséje c. film és a Glóbi
bemutatkozik c. kisfilm megismerése. Szövegértési feladatok.
Fogalmazás: Hogyan óvhatjuk meg a Földünket, mit tehet egy gyerek a környezetvédelemért?
ZÖLD SZÍV-ötletek gyűjtése, megfogalmazása.
Matematika: Szöveges feladatok a fenntarthatósággal kapcsolatban (tudatos vásárlás, okos
vízfogyasztás stb. Grafikonok, diagrammok értelmezése.
Rajz: Óvjuk meg a földet! Közös óriásplakát készítése.
Környezetismeret:
Környezetvédelmi
feladatok,
környezettudatosság,
hulladékgyűjtés… Játékok: Memória, puzzle, csoportosítós.

szelektív

Napközi:
- Séta a vízparton. A vizek tisztaságának fontossága. Szemétszedés.
- Papír-Glóbi készítése (vágás, színezés, díszítés)
-

A projektnapon felhasznált digitális anyagok:
Mit tudtok a Földről? (Kék bolygó)
https://www.youtube.com/watch?v=kJrNl9xIgFg
(Glóbi bemutatkozik)
https://www.youtube.com/watch?v=NbBWZYGpW3Y (A föld meséje)
https://www.youtube.com/watch?v=docek8I7bGw&t=94s (Öleld át Glóbit!)
https://www.youtube.com/watch?v=O2c8W2Jxcls
(Erdélyi iskola anyaga)
ttps://view.genial.ly/6077144d8d5cdb0d9f677aea/interactive-content-fold-napja2021?fbclid=IwAR2uSe74RS_rjPOY7k09msjBz5xG-Q3QIUxlGBJePL59sCOXf5xRSaiNpA
https://view.genial.ly/607d5081f656650dbc3ada24/interactive-content-fold-napja2021-04-22?fbclid=IwAR0Ntvt9Xje2o1DIXbjbQsTgqERNbTFPqfmUA-fvatZTAbkj6lFcsj3Roo
https://wordwall.net/hu/resource/1481094/f%C3%B6ld-napja-kv%C3%ADz (kvíz)
https://learningapps.org/19334708 (memória)
https://learningapps.org/10880293 (ártunk, használunk)

