
Beszámoló a Fenntarthatósági Témahét alsós programjairól 

 

A 2020/2021-es tanévben iskolánk első ízben csatlakozott az országos kezdeményezésű Fenntarthatósági 

Témahéthez. 

Március 17-én  György Ágnes a témahét iskolai felelőse és Botykainé Lőrincz Anita a témahét alsós mentora 

részt vett Mohácson a témahéttel kapcsolatos tájékoztatáson, ami sokat segített a programok 

megszervezésében, hasznos ötletek cseréltek gazdát a résztvevő iskolák között. Témahetünknek a „Cseppben 

a tenger” alcímet adtuk, mely jelezte, hogy a választható témakörök közül elsősorban a vizek védelmével 

szerettünk volna foglalkozni.  

A témahetet megelőzően tájékozódtunk a lehetőségekről, interneten kutakodtunk használható ötletek, képek, 

videók iránt. Nagy segítséget nyújtottak a projekt honlapján található, előre kidolgozott tematikus óratervek 

és mellékletek is. 

A kollégákat tájékoztattuk a tervezett programról. A projekt logóját elhelyeztük az iskola bejáratánál.  

A foglalkozásokon változatos, diákcentrikus módszerekkel igyekeztünk felhívni a tanulók figyelmét a víz, 

mint éltető elem jelentőségére, és védelmének fontosságára.  

Április 25-én reggel az alsó tagozatosok felsorakozásával ünnepélyesen megnyitottuk a témahetet. 11 órától 

az aulában online élő közvetítés formájában megtekintettük Áder János köztársasági elnök témához 

kapcsolódó tanóráját.  

Ezt követően a hét minden napján egy-egy évfolyammal dolgoztuk fel a témakört.  

Bevezetésként  meghallgattuk  A vizek fohásza című verset, majd megtekintettük a víz körforgását bemutató 

videót. Miután bemutattuk és megbeszéltük, hogy Földünk vízkészletének csak elenyésző része a tisztított 

ivóvíz, elkezdődött a csoportmunka. Először tisztáztuk a vízlábnyom fogalmát. A csoportok feljegyezték egy 

lábnyom alakú papírra, hogy mi mindenre használnak a mindennapi életben vizet, illetve javaslatot tettek 

ennek csökkentésére. Változatos technikával készült plakátokkal hívták fel a figyelmet az édesvízkincs 

megvédésére a víztakarékosság jegyében.  A további feladatok között voltak rejtvények, közmondások, találós 

kérdések, „Ki vagyok én?” című játék. A csapatok izgatottan várták az elért pontok összegzését, melyből 

kiderült, hogy teljesítettek a vetélkedőben. Jutalmuk a vízhez kapcsolódó könyvjelző, és nyakba akasztható 

kép volt. Az elméleti ismeretekkel töltött óra után jólesett egy kis mozgás. Nagy sikert aratott a mocsárjárás, 

a „víz, jég, gőz” című játék. Kézmozdulatok és hanghatások segítségével az „esőerdőbe” látogattunk el. A 

gyerekek testükkel megformázták a folyóvizek nagyság szerinti sorrendjét is. A mozgásos feladatok 

lebonyolításában segítségünkre volt Dickné Alföldi Anett kolléganőnk.  

Az első évfolyam foglalkozása eltért a többiekétől. Ők a feladatok egyszerűsített változatát oldották meg.  

A hét során elkészült produktumokból kiállítást rendeztünk az iskola folyosóján. A negyedik osztályosok 

fogalmazást is írtak az eseményekről. 



 

Úgy véljük, sikerült erősítenünk a gyerekek vízhez való pozitív kötődését a téma komplex körbejárásával. 

Szóbeli és írásos visszajelzéseik alapján elmondhatjuk, jól érezték magukat. Sok ismerettel, élménnyel 

gazdagodtak, várják a folytatást. Pozitív tapasztalataink alapján a jövőben is szívesen részt veszünk a témahét 

rendezvényein, megrendezzük iskolánkban. 

 

Sellye, 2022. 05. 05.                                                  Botykainé Lörincz Anita                                                                                                                          

                                                                                   a témahét alsós mentora 

                                                                                       György Ágnes 

                                                                                  a témahét iskolai felelőse 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                              



 



 

 

 

 

    

                                                                                                              

                 



                                                

                               

 

                                                   



                                                                     

                      

                                                                       



                                                                                                                                    

                                                          

 



 

 

 

   

 

 

                                   



                                        

 

                                                                         



                                                 

                          

Forrás Csermely 

Patak Folyó 



 

                        

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


