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Iskolánk negyedik alkalommal vett részt a Fenntarthatósági Témahét programjain.
A választható témák közül az 5. és 6. osztályosokkal Az „ezerarcú” erdő, a 7. és 8. osztályosokkal a
Fenntartható közlekedés című témát dolgoztuk fel.
A feladatunkat egy kicsit megnehezítette, hogy online oktatás időszakára esett a témahét, de a
gyerekek így is aktívan részt vettek az órákon, lelkesen oldották meg a feladatokat.
Vivaldi zenéje alatt megnéztük a csodás, különböző évszakokban készített erdei képeket.
Megbeszéltük az erdő fogalmát. Összegyűjtöttük, hogy kinek mi jut eszébe az erdőről, milyen a
mesékben, filmekben az erdő. Mindenkinek sok személyes tapasztalata volt, hisz településünk a
Farkas-erdőnél található. A gyerekekkel gyakran járunk kirándulni a közeli erdőbe, de természetesen
szüleikkel is sűrűn látogatják az erdőt, sok fafajt, állatot ismernek. Gyűjtöttek szólásokat,
közmondásokat is az erdőről. Átismételtük az erdő szintjeinek nevét és megnéztük, hogy az egyes
szinteken milyen állatok élnek. Készítettünk erdei táplálékláncot is.
Játszottunk memória játékot. Megnéztük a Mesél az erdő című filmet, utána le kellett írniuk, hogy
milyen állatokat láttak a filmben. Volt, aki szinte minden állat nevére emlékezett.
Egyéni feladatként összegyűjtötték, hogy mit szagoltak már meg az erdőben, minek volt kellemes,
kellemetlen szaga, milyen színeket fedeztek fel az erdőben.
A terepi feladatokat önállóan oldották meg a megadott szempontok szerint. Készítettek riportot egy
kiválasztott fával. Majd kéregmintát készítettek, kerestek tavalyi termést a fa alatt és a kéregminta
mellé ragasztották. Meghatároztak a fa becsült életkorát is, lerajzolták a kiválasztott fa levelét, szelfit
készítettek a fával. Különböző témákban rajzot készítettek az erdőről.

A megoldott terepi feladatokat a következő órán egyenként végignéztük, megbeszéltük.
A következő órán az erdő és az erdei madarak hangjának meghallgatása után elolvastuk, megbeszéltük
az erdő fohászát, majd neszverseket olvastam fel nekik. Utána önálló munkában ők is írtak
neszverseket. Volt, akinek ez a feladat tetszett a legjobban. Ismeretterjesztő filmeket is néztünk az
erdőről, majd megbeszéltük, hogy mi mindent ad nekünk az erdő, mit lehet gyűjteni az erdőben,
mennyit szabad begyűjteni az egyes növényekből, gombákból.
A meditáció után tenyérrajzban értékelték a foglalkozásokat.

A 7. és 8. osztályosokkal a Fenntartható közlekedés témáját dolgoztuk fel. Megbeszéltük, hogy milyen
közlekedési eszközzel érkeznek általában iskolába. Felidéztük, hogy mit tudnak a kocsi felfedezéséről,
a vasút történetéről. Egyénileg dolgoztak fel ismeretterjesztő szövegeket, majd minden szövegrészt
valaki bemutatott. Rövid vázlatot készítettünk ezekből. Környezetkímélő közlekedési eszközökről,
közlekedési módokról beszélgettünk. Majd a Fenntartható közlekedés PPT segítségével előadást
tartottam a témáról. Önálló munkában prezentációt készítettek a környezetkímélő közlekedési
lehetőségekről. Sok szép munka született a hibrid autókról, elektromos rollerekről, hibrid buszokról,
hibrid vonatokról. Beszélgettünk a különböző szállítási módok előnyeiről, hátrányairól. Vállalásokat
fogalmaztunk meg a fenntartható közlekedés érdekében.
Mindenki sok új ismerettel, élménnyel gazdagodott.

