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Közös kincsünk, a víz

Az 1.a osztályban feldolgozásra került a „Közös kincsünk, a víz” témája. Azért

választottam ezt a témát, mert fontos felhívni a figyelmet arra, hogy miért is fontos a víz

védelme, mire használjuk fel a vizet, mennyire befolyásolja az egészségünket, mennyi a

napi vízszükségletünk illetve milyen veszélyei vannak, ha pazaroljuk a vizet.

A témát több órán keresztül dolgoztuk fel. Először „vizes tornával” kezdtük meg az egyik

reggelt, majd beszélgetni kezdtünk a víz fontosságáról. Ezt követően egy kisfilmet néztünk

meg arról, hogy miért fontos a szervezetünknek a kellő mennyiségű víz fogyasztása. Egy

másik óra keretein belül megbeszéltük, hogy bár Földünk 97%-át víz borítja, mégis

ihatatlan az emberek számára. Ekkor szembesültek a gyerekek azzal a ténnyel, hogy a

Földünkön csupán 1% ivóvíz van. Megbeszéltük még, hogy miért nem szabad pazarolni a

vizet. A gyerekek kiváló ötleteket, gondolatokat fűztek a témához. Egy másik órán a

témához kapcsolódó színezőket, rajzokat készítettek el a gyerekek, végül mindezt egy

plakátra ragasztották fel.

Kéri Nikoletta 1. a osztály



Fenntartható életmód

A tanulók megismerkedtek a fenntartható életmód, a fenntartható és egészséges 

táplálkozás és az élelmiszerpazarlás fogalmával.

Élelmiszerhulladéknak nevezünk minden olyan nyers vagy főtt ételhulladékot,

amely az elkészítés előtt, közben vagy után kidobott élelmiszerekből áll. 3 típusát

különböztetjük meg: a megromlott vagy feleslegesen megvásárolt, vagyis az

úgynevezett elkerülhető élelmiszerhulladékot (pl. megszáradt kenyér), a

potenciálisan elkerülhető élelmiszerhulladékot (pl. almahéj, csirkebőr, kenyérhéj)

és a fogyasztásra nem alkalmas élelmiszerrészeket, vagyis a nem elkerülhető

élelmiszerhulladékokat (pl. csontok).

Élelmiszerpazarlásról akkor beszélünk, ha olyan étel végzi a kukában, amelynek

hulladékká válása már egy kis odafigyeléssel is elkerülhető lett volna.

Erről a témáról videofilmeket is néztünk a gyerekekkel, majd megbeszéltük a

kisfilmek mondanivalóját.

Füstös Edit 1. c osztály



Piac vagy szupermarket?
2. c osztály



Közös kincsünk, a víz 

A víz fohásza című vers meghallgatása után összefoglaltuk hol fordul elő víz a

természetben és milyen formában. A vízzel kapcsolatos találós kérdéseket

párosították a megoldással, illetve mondatokat egészítettek ki a megadott vízzel

kapcsolatos szavakkal.

Megbeszéltük mi a vízlábnyom, majd a gyerekek összegyűjtötték, hogy mi

mindenre használják a vizet egy nap alatt. Ezt követően különféle mondatfajtákat

alkalmazva ötleteket gyűjtöttek a vízlábnyom csökkentéséhez.

Domokosné Jegercsik Erika 2. b osztály



Piac vagy szupermarket? 

A témát környezet óra keretében dolgoztuk fel. Az óra során a környezettudatos

vásárlás valamint a hazai termékek választásának fontosságát is megbeszéltük,

példákkal alátámasztottuk. A csomagoló anyag mentes, tudatos vásárlást kisfilm

segítségével tettem érdekessé. Szituációs játék közben felelevenítettük a vásárlás

során felmerülő illemszabályokat is, melyek kihalóban vannak egy piaci

bevásárlás során.

A gyerekek élvezték és nyitottak voltak az óra folyamán. A meglévő tudásukat,

ismereteiket ügyesen használták és az óra végeztével az új információkat is

beépítették „tudástárukba”.

Vincze Szilvia 3. a osztály



Mobil – élet 

A fenntarthatósági hét programjai közül a gyerekeknek a Mobil

-élet című program tetszett a legjobban. Ezért ezt választottuk

témánknak. Az osztályban csak kevés gyereknek nincs telefonja.

Viszont nagyon egyoldalúan használják. A 3.b osztályban ilyen

arányban oszlik meg a telefonhasználat:

Megbeszéltük a lehetőségeket, teret nyitva az iskolai tanulás és

a telefon szorosabb kapcsolatára.(Szorgalmik, ppt-k, érdekes

feladatok, kisfilmek)

A ppt segítségével áttekintettük a mobilok történetét. Nagyon

tetszett a gyerekeknek, hogy ismerős készülékekkel találkoznak

a képeken és a nagymamáknál.

Ismeret-

szerzés

játék játék játék játék játék játék fotó telefonálás telefonálás

Nagyon jó háttéranyagot biztosított a program, így szót ejtettünk a telefonok 

alkotórészeiről, s azok újrahasznosításáról.

Végül a gyerekek tervezőkké alakultak, s megtervezték a számukra tetsző, 

kedvező mobiltelefont:

Lázárné Kontor Emília 3. b osztály



Föld – kvíz 

Csatlakoztunk a Fenntarthatósági témahéthez, ahol a Föld-kvíz témát dolgoztuk

fel. Megbeszéltük a 6R fogalmát, jelentését. A tanulók kifejtették gondolataikat az

újrahasznosítás, spórolás, elutasítás, javítás, újragondolás, szelektálás témakörével

kapcsolatban. Saját életükből hozott példákon keresztül meséltek ezzel

kapcsolatos tapasztalataikról. Páros munkában versenyezhettek a Helyesírási futár

játékban. Az órát a Fáktól kapott levegő nevű szituációs játékkal zártuk.

Halászné Blutman Gyöngyi 4. a osztály



Közös kincsünk, a víz 

A hetet ” vizes” tornával kezdtük. Beszéltünk a víz

fontosságáról, a vízhasználatról, kisfilmet néztünk a víz

körforgásáról, hogyan is kerül a víz a poharunkba.

Kvízjátékkal ellenőriztük tudásunkat.

Nagy Ágnes 4. b osztály



Az 7. évfolyamosok Szilágyi Katalin tanárnő vezetésével otthonról hozott,

használt anyagokból készítettek újrahasznosított tárgyakat. A póló

vízlábnyoma című oktatófilmből megtudták a gyerekek, mennyi víz

szükséges egyetlen póló előállításához.



A 5. a osztályosok madáretetőt készítettek technika órán természetes 

anyagokból. Megbeszélték ezek fontosságát, és a téli-nyári madáretetés-itatás 

"szabályait".


