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 "A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely megfelel a jelen igényeinek anélkül, 

hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékeinek a saját szükségleteik kielégítésére és 

életstílusuk megválasztására való képességét." (Brundtland jelentés, 1987) 

„Azaz fenntartható például az a fejlődés, melynek során nem használunk fel minden, 

korlátosan hozzáférhető nyersanyagot vagy nem szennyezzük be visszafordíthatatlanul 

vizeinket”. Forrás: https://vitafutura.hu/mit-jelent-a-fenntarthatosag/ 

 

Beszámoló 

A témahét programjain kiemelt témaként kezeltük vizeink védelmét, mivel a víz világnapját 

is azon a héten tartottuk.  Gyermekeink is tisztában kell, hogy legyenek a vízhiány, a 

vízszennyezés, a csökkenő energiakészlet, a globális felmelegedés, a klímaváltozás 

következményeivel. Tisztáztuk a fenntarthatóság jelentését, a témahét céljait. Szeretnénk a 

környezetükért tevékenyen munkálkodó, felelős és etikus gondolkodással bíró nemzedéket 

nevelni. A programokkal felhívtuk a figyelmet az élhető környezet megóvására és 

fenntartására.  

A téma kapcsán prioritást élvező szempontokat úgy alakítottuk ki, hogy azok tanulóink 

mindennapi életével, rutinjával, iskolai és azon kívüli tevékenységeivel összefüggjenek. Így 

használható, számukra is érthető, befogadható információk feldolgozására került sor.  

 

A témahét közösségformáló (is) volt 

 

Az alsó tagozaton a pedagógusok minden nap egy tanórát szenteltek a témának, természetesen 

a gyerekek életkorát - és több esetben az érdeklődési körét is - figyelembe véve.  

 

Matematikaórán vízzel kapcsolatos szöveges feladatokat oldottunk meg, és űrmértékes 

átváltásokat végeztünk.  

Magyarórán a témával kapcsolatos szólásokat, közmondásokat gyűjtöttünk, értelmeztünk, 

megbeszéltük a jelentésüket.  

Környezetismereten rejtvényt fejtettünk, átismételtük a víz körforgását, végeztünk 

vízvizsgálatot a színe, szaga, tisztasága alapján. Kóstoltunk csapvizet, szénsavas, 

szénsavmentes és ízesített ásványvizeket. Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy felhívjuk 

a gyerekek figyelmét az ivóvízfogyasztásra. Ismeretterjesztő plakátok segítségével 

megbeszéltük, miért egészséges a vízfogyasztás, mennyit szükséges naponta inni. Mely 

folyadékok a legegészségesebbek, és melyeket ajánlatos csak mértékkel fogyasztani.  

https://vitafutura.hu/mit-jelent-a-fenntarthatosag/


 

 

 

 Internetes képek segítségével megnéztük, mekkora a Föld vízkészlete, mennyi az édesvíz és 

az emberi fogyasztásra alkalmas mennyiség. Különböző méretű edényekkel szemléltettük az 

arányokat. 

Kisfilmet néztünk a szelektív hulladékgyűjtésről a Kukasziget és palackpulcsi címmel.  

 

Idegennyelv - órákon szavakat gyűjtöttek, mondatokat alkottak, rövid szöveget fordítottak. 

 „Víz nélkül nem lenne élet” címmel alkottak a rajz-és technikaórákon. Rajzoltak egyénileg, 

csoportban, és ajtódíszeket is készítettek.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Témaheti programunkon a fenntarthatóság egyéb területeire is felhívtuk a gyerekek figyelmét. 

Megbeszéltük, mely területeken tudnak ők is tenni a környezetükért, mire tudják esetleg 

szüleik figyelmét is felhívni. 

 

 

 

 



Tópart, tenger, vízcsap – avagy: H2O 

 

A 2. osztályosok elsőként egy tópartot varázsoltak egy nagy kartonlapra – náddal, gólyákkal, 

békákkal, felhőkkel, esővel. Közben elolvasták Tamkó Sirató Károly Dal a tóról című versét. 

Sokat beszélgettek arról, hogy milyen tavak vannak Magyarországon, illetve a közvetlen 

környezetünkben. A tó fogalmán túl, annak élővilágáról, környezetének, vízminőségének 

megóvásáról is szó esett. 

A terem középső ablakára egy tengert terveztek, tele halakkal és más élőlényekkel. A kék 

áttetsző függönyök szimbolizálják a vizet, melyre sok-sok különböző méretű hal került, illetve 

készültek cápák, bálnák, polipok, rákok, tengeri csillag, az alján pedig egy elsüllyedt hajóra 

bukkanhat, aki közelebbről megnézi. A tenger élővilága papírból készült. Összehasonlították, 

hogy mi a különbség a tenger és tó között, s mindenki elmondhatta, hogy mit hallott, látott, 

esetleg olvasott már a tengerek kapcsán. 

A mosdó fölött kaptak helyet az egyéni munkák. Mindenki csapot rajzolt, amely alá egy vödör 

került, amiből éppen kicsordul a víz. Ezzel a mindennapi vízpazarlásra igyekeztünk felhívni 

a figyelmet.  

A gyerekek elméletben tisztában vannak azzal, hogy mikor és hogyan pazarolják/pazaroljuk 

a vizet, s hogy ezt hogyan és miért kellene másként csinálni. 

 

 

 

  

A témahét lezárásaként papírhajókat készítettek, melyeket szerettek volna leúsztatni a 

Pándzsa-patak egy iskolához közel eső szakaszán. Ez többé-kevésbé sikerült, mert bár vízre 

tudták tenni mindegyiket, úsztatni alig sikerült a patakot sűrűn benövő, két oldalról is 

körülvevő növényzet miatt. Ez is egy tapasztalat volt. Megbeszéltük a gyerekekkel, hogy mire 

van szüksége itt a víznek ahhoz, hogy szabad utat kapjon maga előtt. Ugyanakkor mindenki 

szedett száraz növényeket a parton, melyeket a közelgő kiszebáb égetéskor használunk fel. 

 



   

 

 

 

 

 

 

Testnevelésórán különböző fogójátékokat játszottunk. Pl.: halászfogó, szép nagy folyó, tűz-

víz-repülő.  

A 2. osztályosok erre az alkalomra a vízzé válás és a H2O láncfogó játékokkal készültek. Az 

előbbi játékban a gyerekek nyakában, kezében H vagy O betű van. Szabadon futkározhatnak 

a teremben, majd sípszóra, meghatározott időn belül 2db H és 1db O betűs diáknak csoportot 

kell alakítania. A H2O láncfogóban egy H betűs gyerek a fogó, akinek egy másik H és egy O 

betűs társát kell megfognia. A lánc addig alakul, amíg 2 db H és egy O jelzésű társuk le nem 

tud szakadni róluk, majd ők is tovább gyűjtik társaikat a víz „lánchoz”, amíg el nem fogynak 

a betűk. 

 

 

 

Kvíz, plakát, bárka – sokféle megközelítés a felső tagozaton is 

 

 

A felső tagozat tanulói víz kvízt oldottak meg, valamint a témához kapcsolódó rajzokat 

készítettek. 

Az ötödikes gyerekek internetes gyűjtőmunka során (tabletek segítségével) verseket kerestek, 

melyeket egymásnak felolvastak és rajzoltak is hozzá, végül a gyűjteményt egy plakáton 

rendezték el.  

A másik ötödikes osztályban irodalomórán a mítoszok témaköréhez érve a Vízözön 

történetével foglalkoztak. Csoportmunkával egy bárkát is készítettek, amelyre szókártyákkal 

került fel minden fontos információ, amit erről a történetről tudni kell. Kitértek a víz 

szimbolikus jelentéseire is.  

Ugyanez az osztály nyelvtanórán a helyesírási elveknél járt, így egy helyesírási versenyt 

rendeztek, amelyben a vízzel kapcsolatos érdekességek, tudományos állítások és különleges 

információk helyes leírása, illetve értelmezése volt a feladat. 

 



Informatikaórán figyelemfelhívó írásokat készítettek képekkel illusztrálva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 7. osztályosok angolórán a „Making people aware”  a „Mount Everest a világ magasabban 

fekvő szemétlerakója” témát dolgozták fel.  Ken Noguchi, japán hegymászó és csapata azon 

munkálkodik, hogy felhívja az emberek figyelmét erre a problémára. Szókincsbővítésként 

megtanulták a hulladékok fajtáit (nejlonzacskó, kartonpapír, papír zsebkendő, műanyag 

kávéscsésze, stb.), foglalkoztak a szelektív hulladékgyűjtés fontosságával, illetve azzal, 

hogyan csökkenthetjük a „hulladéktermelést” saját életünkben. Szóbeli kifejezőképesség 

fejlesztéseként beszéltek Csendes-óceánban lévő szemétszigetekről, a vízszennyezés 

élőlényekre gyakorolt hatásáról. 

 

Hallott szövegértés alapján megtudhatták, hogy Lewis Gordon Pugh az Antarktisz jeges 

vízében úszik, hogy felhívja az emberek figyelmét a globális felmelegedésre, az 

üvegházhatásra. 

 

Zárás – tágabb környezetünk óvása 

 

Iskolánk csatlakozott a „Te Szedd!” önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhoz, így a heti 

program zárásaként pénteken falutakarításra indultunk. Előtte esőjátékot játszottunk. 

 

 

 

 

 



                            
 

 

 

 

 

 

 

Összegzés 

 

A mindennapos, szokásos feladatok közé terveztük be a fenntarthatósági hét témáit, s az ezzel 

kapcsolatos teendőket. Sikeres, rendkívül produktív napok vannak mögöttünk, amelyekben 

számos értékes, hasznos, irányt mutató tudnivalóval bővítettük a gyerekek ismereteit. Bízunk 

abban, hogy útravalóként szolgál minden, ami szóba (vagy papírra, kartonra, függönyre) 

került, s az eljövendő mindennapok során a gyakorlatban is visszaköszönnek a most még friss, 

lelkesedéssel övezett információk.  

 

 

Nyúl, 2019. 03.29. 


