Fenntarthatósági témahét programja
2017. április 24-28.
Budapest XX. Kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

2017 áprilisában először szerveztük meg a Fenntarthatósági Projekthetet. Iskolánkban kiemelt
fontosságú a környezettudatosság és a környezetvédelem, ezért közel állt hozzánk a fenntarthatósági
témahét által megfogalmazott cél, a Föld Napja üzenetének közvetítése a diákság számára.
A tanév során több alkalommal érintettük a fenntarthatósági hét által megjelölt témákat. Ősszel az
állatok világnapjához kapcsolódóan kisállat bemutatót szerveztünk. Márciusban az Argos
Állatvédelmi Egyesület tagjai látogattak el iskolánkba, akik a felelős állattartásról tartottak
bemutatót tanulóinknak. A víz világnapján iskolánk felsős diákjai ellátogattak a Dél-pesti
Szennyvíztisztító Telepre, alsósaink pedig megalkották a saját iskolai akváriumukat. A projekthét
témáihoz szorosan kapcsolódott a korábbi egészségnapunk is, ahol különböző tevékenységeken
keresztül tágítottuk tanulóink ismereteit. A feladatok között szerepelt a táplálékpiramis készítése,
sérülések ellátásának gyakorlása, ügyességi csapatverseny, valamint a függőségek veszélyeinek
ismertetése is.

Kisállat bemutató az állatok világnapján

Az Argos Állatvédő Egyesület látogatása iskolánkban

Látogatás a Dél-pesti Szennyvíztisztítóban

Alsósaink „akváriuma”

Egészségnap
Április 21-én délelőtt a heti programokat megelőzte egy rendhagyó ráhangoló óra, az iskola
valamennyi tanulójának bevonásával. Ezen az előkészítő foglalkozáson beszéltünk a Föld
világnapjáról, ismertettük a témahét programjait, kisfilmeket vetítettünk a felelős állattartásról, a
tudatos vásárlásról és a víz jelentőségéről, majd közösen elénekeltük a Gyújts egy gyertyát a
Földért c. dalt, amelyet Bagdi Bella és a Mindenki c. film gyerekkórusa ad elő.

Ráhangoló óra

Az alsó tagozat programja
Az alsó tagozaton elsősorban a délutáni tanulási idő keretein belül valósítottuk meg a kijelölt
témakörök, a „Cseppben a tenger!” és a „Mond, szereted az állatokat?” témák feldolgozását.
Április 24. hétfő
A hét első két napján a "Cseppben a tenger!" témakört igyekeztünk körüljárni a gyerekekkel.
Hétfőn két rajzfilmet
vetítettünk, amelyek érintették a
tudatos vízfelhasználást,
a víz körforgását
és a víztisztítás témaköreit is.

A felvételek megtekintése után a tanulócsoportok TOTO-t töltöttek ki, új ismereteik rögzítése
érdekében.

Április 25. kedd
A témahét második napján vízzel kapcsolatos kísérleteket mutattunk be a gyerekeknek.
Elvégzett kísérletek:
−

Folyadékok rétegződése - Megvizsgáltuk mi történik, ha vízbe étolajat töltünk.

−

A víz mozog - Megvizsgáltuk mi történik, ha vízen úszó étolajra tintát öntünk.

−

Festés vizes, száraz lapra - A víz, mint oldószer hatásai különböző feltételek mellett.

−

Víz hatására megforduló képek - Az új közegbe belépő fénysugár megtörik, így a nyíl
irányát ellentétesnek láttuk.

A kísérletezések pillanatai
Április 26. szerda
A hét második felében a felelős állattartáshoz
kapcsolódóan oldottunk meg feladatokat
tanulóinkkal.

Szerdán szövegértő feladatokat oldottak meg a tanulócsoportok, a házi kedvencek témakörön belül.
Elsősorban a kutyák és macskák testfelépítésével, táplálkozásával, élőhelyével, tartásával
kapcsolatos információkat tartalmazó szövegeket olvastak és dolgoztak fel a gyerekek, tanítóik
segítségével.

A legkisebbek munka közben

Április 27. csütörtök
Csütörtökön a „Felelős állattartás 7 alapszabálya” c. videó megtekintése után plakátot készítettek a
gyerekek. Minden tanulócsoport egy alapszabályt dolgozott ki, majd ezeket összegyűjtve helyeztük
ki őket egy mindenki által jól látható helyre, hogy összegezzük a megszerzett információkat, illetve
hogy a diákok megismerhessék egymás munkáját.

Az elkészült plakátok

Április 28. péntek
Pénteken A kis kedvencek titkos élete c. rajzfilmet vetítettük le a gyerekek nagy örömére. Ezt
követően saját házikedvenceik logóját kellett megtervezniük.

Összegzés
A projekt tervezése során törekedtünk arra, hogy változatos tevékenységformákon keresztül
juttassuk el a kijelölt témák információit a diáksághoz. Ügyeltünk rá, hogy az életkori
sajátosságaiknak megfelelő, érdekes feladatok folyamatosan fenntartsák érdeklődésüket,
ismereteiket tapasztalati úton bővítsék. Tanulóink a programok mindegyikén aktívan, lelkesen
vettek részt, úgy gondoljuk, hogy a projekt során átélt élmények a célok megvalósulását szolgálták.
A program alsó tagozatos szervezője
Tollingász Diána

A felső tagozat programja
Hétfőn és csütörtökön délután a felső tagozat két
turnusban látogatott el az FKF Nonprofit Zrt.
Szemléletformáló és Újrahasználati Központ által
szervezett bemutatóra. Itt megismerkedhettek a
tanulók az FKF Nonprofit Zrt. történetével,
feladataival. Megtudhattuk például, hogy minden
budapesti hidat egy évben kétszer lemosnak, és
ilyenkor a szakemberek ellenőrzik is azok
állapotát. Az alagút falát is megtisztítják,
szigorúan éjszaka, hogy a lezárás minél kevésbé
akadályozza az arra közlekedőket. A hókotró
autók pedig nyáron az utakat hűtik, egy kis
átalakítást követően.
Ezek után a „szemét” és a „hulladék” szó közötti
különbséget fogalmaztuk meg.
Megtudtuk, hová viszi a teherautó a kukák
tartalmát, mi történik vele ez után, miért is fontos
szelektíven gyűjteni a hulladékot, és hogy ezt
hogyan jó csinálni. A gyerekeknek lehetősége nyílt egy kicsit mini kukákon is gyakorolni.
A program után egy kis játékra került sor a bemutatóteremben, majd az épület melletti játszótéren.
Az alsóbb évfolyamokhoz az FKF dolgozói kijöttek iskolánkba rendhagyó órákat tartani a
fenntarthatóság és környezettudatosság jegyében.
Előadás közben:

Játék idején:

Kedden rendhagyó órákkal készültek a tanárok, a környezettudatossággal és az egészséges
táplálkozással kapcsolatosan. A Fenntarthatósági Témahét honlapján elérhető modulvázlatokból a
„Táplálkozz
tudatosan”
c.
modul
anyagait
használtuk
(https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek).
Matematika és a vitaminok:

Szerdán délelőtt az évente hagyományosan
megrendezésre kerülő „Tavaszi Virágözön” virág
beültetési programja zajlott, balkonládákba és
szabad földbe kerültek a gyerekek által behozott
egynyári virágzó növények.
Az iskola kertje és előkertje is sokkal színesebbé
változott ezen a napon. Az osztályok között
versenyt hirdettünk, összesen 398 tő virágot hoztak
az iskola tanulói. Az alsó tagozaton első helyezett
lett az 1.b, 56 tő virággal. A felső tagozatos
osztályok közül első helyezést ért el a 7.c, 34
egynyári virággal.
Délben a Fenntarthatósági Kupa on-line vetélkedőn két csapat vett részt hat fővel.
Csütörtökön a 2. órában az osztályok zöldségszobrot készítettek osztályfőnökükkel, az egészséges
táplálkozáshoz kapcsolódóan. Igen kreatív munkák születtek egyénileg és csoportosan is. Az
elkészült alkotásokból pénteken kiállítást rendeztünk.
Munka közben:

Válogatás a legötletesebb munkákból

Pénteken az iskola második emeleti folyosóján található összes virágot átültettük az 5. a osztály
önkénteseivel. Ezek a virágok eléggé el lettek hanyagolva, ezért pár héttel később az ültetés
eredménye nagyon látványossá vált. A növények gyors fejlődésnek indultak.
Az iskola természettudományos munkaközössége által megpályázott komposztáló kereteket a
Humusz Házban átvehettük a „Komposztáljunk együtt!” program keretében.
Összességében a gyerekek számára hasznos, a pedagógusok
számára tanulságos programokat sikerült készíteni. A témakörbe
bevonzott programok megszervezése rengeteg munkával járt, de
visszagondolva megérte. A diákok tudatformálását elősegítette, és
az iskola is szebb, barátságosabb lett.
A program felső tagozatos szervezői
Atkári Győzőné
Kiss Tímea

