Fenntarthatósági Témahét 2021 március 19.-23.
XIII. kerületi Pannónia Német Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató
Általános Iskola
1133 Budapest Tutaj u 7.-11.
A járványügyi helyzet nem tette lehetővé, hogy a már eltervezett programunkat
megvalósítsuk, és hogy nagyobb csoportos rendezvények lebonyolításra kerüljenek. Hogy a
helyzet még bonyolultabb legyen, az alsó tagozatnak iskolai tanítás, a felsőnek digitális
oktatás volt. Így bár az ÖKO munkacsoport és a DÖK kidolgozott egy programot, az
járványügyi helyzet eseményei, döntései teljes mértékben felülírták ezeket. Így újratervezés
indult...:-)
A Fenntarthatósági témahetünk központi témája az ERDŐ volt, e köré kértük, hogy a
kollégák egy-egy órát tervezzenek a hét során.
Készült a témahetet beharangozó plakátunk, amit a felsős osztályfőnökök online formában
továbbítottak az osztályaiknak, így segítve a figyelemfelkeltést:

A témához ajánlottunk videókat, dalokat, ismeretterjesztő feladatokat…
Pl.:
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/fenntart/FMfcgxwLtZpqXmkHXFSqLs
zcNxZNprQf?projector=1
Az Öko munkacsoport tagjai , azkövették a Fenntarthatósági témahét nyitó eseményeit és a
Rügyek és gyökerek programokat is.

Készítettünk egy táblázatos feladattervet, hogy minden kolléga tudjon tervezni a
szaktárgyában vagy az osztályfőnöki órákon a megadott témában.
Az alsósok táblázatos feladatterve:
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=65ee1ab6a9&attid=0.2&permmsgid=msgf:1697217000567958567&th=178db9dea99b6c27&view=att&disp=inline&realattid=f_knkbg3
qi1
Mellékeltük azokat a linkeket, amiket egy-egy tanórához és egy-egy feladathoz gondoltunk, a
táblázatban voltak az ehhez tartozó részleteket:
ANGOL 1-4. évfolyam (például):
https://wordwall.net/hu/community/the-earth-day
https://wordwall.net/hu/resource/1646130/angielski/earth-day
NÉMET 1-4. évfolyam (például):
https://wordwall.net/hu-hu/community/n%C3%A9met/wald-tiere
https://wordwall.net/hu-hu/community/fr%C3%BChling-natur
https://wordwall.net/hu/resource/1637453/niemieckim/der-tag-der-erde
1-2. évfolyam
MAGYAR
https://www.youtube.com/watch?v=x47pWKokc-Q
KÖRNYEZETISMERET
https://www.youtube.com/watch?v=qieaVaYejk8
https://www.youtube.com/watch?v=DFKjNsFfapI
feladatok 1-2. osztály:
http://wordwall.net/hu/resource/2016994/az-erd%C5%91-szintjei
https://wordwall.net/hu/resource/12292224/az-erd%C5%91-%C3%A1llatai
https://wordwall.net/hu-hu/community/erd%C5%91-2-%C3%A9vfolyam
https://wordwall.net/hu/resource/14221144/az-erd%C5%91-vil%C3%A1ga
ÉNEK
https://www.youtube.com/watch?v=-pzv5pht3iQ
3-4. évfolyam
MAGYAR
https://www.youtube.com/watch?v=iX2UcvRx_BY
KÖRNYEZETISMERET
https://www.youtube.com/watch?v=5XeuAXBlisc&t=7s
feladatok 3. osztály:
https://wordwall.net/hu-hu/community/3-oszt%C3%A1ly-az-erd%C5%91%C3%A9bred%C3%A9se
https://wordwall.net/hu/resource/2282752/irodalom/az-erd%c5%91-%c3%a1llatai-%c3%a9svuk
https://wordwall.net/hu/resource/1448932/olvas%c3%a1s/az-erd%c5%91%c3%a9bred%c3%a9se
https://wordwall.net/hu/resource/14221144/az-erd%C5%91-vil%C3%A1ga
feladatok 4. osztály:
https://wordwall.net/hu/resource/29526/az-erd%C5%91-f%C3%A1i-4o-1
https://wordwall.net/hu/resource/975648/k%c3%b6rnyezetismeret/az-erd%c5%91
https://wordwall.net/hu/resource/12337348/k%c3%b6rnyezetismeret/az-erd%c5%91-szintjei%c3%a9l%c5%91l%c3%a9nyek-elhelyez%c3%a9se
https://wordwall.net/hu/resource/14221144/az-erd%C5%91-vil%C3%A1ga
ÉNEK

https://www.youtube.com/watch?v=MP91Y20z3T4
Felsősök táblázatos feladatterve:
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=65ee1ab6a9&attid=0.2&permmsgid=msgf:1697229927922255354&th=178dc5a08bf7c5fa&view=att&disp=inline&realattid=f_knkp2117
1
A felsősöknek is mellékeltük azokat a linkeket, amiket egy-egy tanórához és egy-egy
feladathoz gondoltunk, a táblázatban voltak az ehhez tartozó részleteket:
ANGOL 5-8. évfolyam (például):
https://wordwall.net/en-gb/community/forest
https://wordwall.net/hu/community/the-earth-day
https://wordwall.net/en-us/community/life-in-the-forest
https://wordwall.net/hu/resource/4885296/angielski/forest-animals
NÉMET 5-8. évfolyam (például):
https://wordwall.net/hu-hu/community/n%C3%A9met/im-wald
https://wordwall.net/hu/resource/1637453/niemieckim/der-tag-der-erde
https://wordwall.net/hu/resource/11513610/tiere-im-zoo
https://wordwall.net/hu/resource/13219822/tiere
5-6. évfolyam
MAGYAR - vers szövege csatolva külön!
https://www.youtube.com/watch?v=zNPSi4eXg_w&t=3s
ÉNEK
https://www.youtube.com/watch?v=CPeqf0gU-tY
https://www.youtube.com/watch?v=YQu9kRPy-PQ
7-8. évfolyam
MAGYAR - vers szövege csatolva külön!
https://www.youtube.com/watch?v=zNPSi4eXg_w&t=3s
ÉNEK
https://www.youtube.com/watch?v=sc-kK0826Gk
https://www.youtube.com/watch?v=CcmhdqDPr68
Közben március 22.-én megemlékeztünk a Föld napjáról is a DÖK-öseink segítségével
készített facebook videóban:
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/fenntarthat%C3%B3s%C3%A1gi+t%
C3%A9mah%C3%A9t/FMfcgxwLtZvdrcJmDvNvMlVpsZSpqCZB?projector=1
A hét összefoglalásaként, az események felidézésével „Fenntarthatósági Témahét” záró
videó is készült, ami szintén felkerült az iskolai facebook oldalunkra:
https://www.facebook.com/pannoniasok/posts/1172315529879987

