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A 2021. évi Fenntarthatósági Témahét az online oktatás idejére esett, így nem volt 

lehetőségünk olyan formában megszervezni a hetet, ahogyan szerettük volna. Az online 

térben igyekeztünk azért sok-sok érdekes filmet ajánlani a gyerekeknek, feladatokat adni, ami 

egy kicsit megmozgatta a fantáziájukat, elgondolkozhattak a különféle témákon. 

Ezek közül néhányat szeretnék megosztani. A 7. osztályosok néhány héten keresztül az év 

élőlényeivel foglalkoztak, bevezetésképpen Mi fán terem az erdő címmel tartottak órát az 

erdőről, majd rajzot készítettek a saját élményeik alapján az erdőről, hangsúlyozva, mi volt 

számukra a legfontosabb dolog az erdőben, mi ragadta meg a fantáziájukat. Ezt követően 

pedig hetente 2 élőlénnyel ismerkedtek meg, kezdték a lisztes berkenyével és a fekete 

nadálytővel. Készíthettek leírást, rajzot az adott élőlényekről. 

 



Az 5. osztályosok is az erdővel foglalkoztak a bevezető órán. Elsőként meghallgatták az Erdő 

fohásza című verset, majd néhány kérdést kellett megválaszolniuk: 

Mi jut eszedbe az ERDŐ szó hallatán? 

Milyen erdőben jártál már? 

Milyen növényekkel, állatokkal találkoztál? 

Minek volt kellemes illata az erdőben? 

Milyen színeket fedeztél fel? stb. 

Ezt követően erdei madarak hangját kellet felismerniük, majd arról beszélgettek, mi mindent 

lehet az erdőből hasznosítani, felhasználni. Majd az erdővel kapcsolatos online feladatokat 

kellett megoldaniuk, ki-ki a saját tempója szerint haladt. Végül azt is megbeszélték, hogy 

amint lehet, a tanév vége felé ellátogatnak a közeli erdőbe. 

Az alsó tagozatos gyerekek korábban tértek vissza a jelenléti oktatásra, a legkisebbek is 

foglalkoztak a fenntarthatósággal.  

2 tanórán dolgozták fel az alábbi Genially interaktív feladatsort, melyet ezen a linken lehet 

elérni:  

https://app.genial.ly/editor/607b31013b3de70d3fdf06a0  

A gyerekek az első részben megismerkedhettek "Glóbival", aki felhívta a figyelmet a 

környezetszennyezésre, és arra is, hogy miként menthetjük meg a Földet. 

Az első feladat az energiatakarékosságot, újrahasznosítást mutatta be, majd a kicsik 

megosztották egymással személyes tapasztalataikat (növények ültetése, szelektíven gyűjtött 

hulladék, házi komposztáló, stb.). Utána megbeszélték, hogy minek nem örül, illetve minek 

örül a Földünk. Egy kis mesét is megnéztek a szelektív hulladékgyűjtésről, majd interaktív 

feladatokkal ellenőrizték, hogy jól emlékeznek-e a látottakra. Majd megtanulták lerajzolni a 

Földet, végül interaktív puzzle mutatta meg a boldog bolygónkat. 

Nagyon jól sikerültek az órák, a gyerekeknek nagyon tetszett az aktív részvétel.  

Tavaly ültettek egy fát az iskola udvarán, mely az "1. osztály fája" nevet kapta, melyet azóta 

is folyamatosan gondoznak, több héten keresztül figyelték a fácska apró lakóját, egy csöppnyi 

bivalykabócát (fotók mellékelve). 

https://app.genial.ly/editor/607b31013b3de70d3fdf06a0


                                

 

 

 

Az elmúlt hétre sikerült konténert szereznünk, így meg tudtuk szervezni a tavaszi 

papírgyűjtésünket is, melyet minden évben a Fenntarthatóság hetében szervezünk. 

 

A gyűjtés 4 délutánja alatt kb. 4360 kg papír gyűlt össze. 
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