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A fenntarthatósági témahét értékelése 

 

- Tartalmas, a tanulók számára sok információt nyújtó hetet zártunk. 

- A témahét programjai a tervezet szerint alakultak. 

- A téma hetet megelőző héten elkészített tablókból kiállítást rendeztünk. (1. számú 

melléklet) Az osztályok megtekintették az alkotásokat és tanítójuk irányításával 

beszélgettek a látottakról. 

- A kollégák a négy tanítási napon a tanórákat az óravázlatok ajánlásaival színesítették. 

Elsősorban páros és csoport munkában, játékosan tevékenykedtették diákjaikat. 

- Az interaktív előadások (kertészkedés, madártani) érdekesek voltak. A későbbiekben, 

ha lehetőségünk lesz rá, kisebb csoportokat fogunk kialakítani, hogy az előadókhoz 

közelebb kerülve többet lássanak a gyerekek.  

- A virágültetés alapos, precíz előkészítésének köszönhetően, az ültetés menetét 

szakszerűen végezték tanulóink. Közösen örülhettek a színesen beültetett 

virágládáknak, cserepeknek, dézsáknak. A továbbiakban minden osztály az általa 

elültetett virágokat gondozta. (2. számú melléklet) 

- A tanulókban tudatosítottuk, hogy az iskola udvarán közösen elültetett kisfára és 

virágokra mindenkinek vigyáznia kell! 

- „Bringázz a suliba zöld pólóba!” felhívásra, többen vállalkoztak a kerékpáros, rolleres 

közlekedésre. Ezzel irányítottuk tanulóink figyelmét a levegő tisztaságának 

megóvására. 

- A tervezett két túrán (Sió-parti 4.3 km, Pusztatornyi 8.4 km), sok látnivalóval és 

hasznos információval lettek gazdagabbak tanulóink. 

Sió-parti túra (1.a-1.b): megfigyeltettük a vízi madarak, állatok viselkedését, 

lakóhelyét. Megismertettük velük a vízi-és vízparti növényeket. Beszélgettünk a Sió-

csatorna aktuális magas vízállásáról, belvízről, ezek következményeiről. Felhívtuk a 

tanulók figyelmét a természet megóvására. 

Pusztatorony-túra (2-4.): megfigyelték a szántóföld és erdő növény- és állatvilágát. 

Kiselőadást hallhattak egy 4. osztályos tanulótól a Pusztatorony történetéről. Felhívtuk 

a diákok figyelmét községünk műemlékeinek megóvására, valamint a természet 

védelmére. (3. számú melléklet)  

-   Alsós diákjaink a gyalogtúra során nemcsak a látottakkal és hallottakkal gazdagodtak,    

hanem az együtt töltött idő élményével is. 
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- A zárónap végén nagyon örültek a jól megérdemelt „MEGCSINÁLTAM” (8.4km, ill. 

4.3km) emlékéremnek és a hűsítő jégkrémnek.  (4. számú melléklet) 

- A felelős pedagógusok az időpontokat betartva kísérték osztályukat a szervezett 

foglalkozásokra, előadásokra 

- A kollégák írásbeli értékelései, a tanulók beszámolói és a szülők visszajelzései alapján 

a gyerekek sok élménnyel gazdagodtak és jól érezték magukat.  

- A témahetet sikeresnek tartjuk, mert a kitűzött célokat maradéktalanul 

megvalósítottuk. 

- A témahét sikerét az intézmény vezetőségének is köszönjük. Elképzeléseinkkel 

egyetértettek, megvalósításukhoz maximális támogatást kaptunk. 

Pedagógusok és tanulók beszámolóiból 

Tanulók fogalmazásaiból: 

 „Sok élményben volt részem. Ez volt a legjobb hét!” 

 „Nagyon tetszett a madártani-és a kertészeti előadás.” 

 „Sok szép virágot kézbe vehettünk, megszagolhattunk.” 

 „Nagyon tetszett az egész Fenntarthatósági hét!” 

 „Izgalmas volt az autómentes nap.” 

 „Szuper volt a túra!” 

 „Soha nem voltam még a Pusztatoronynál. Gyönyörűséges volt távolból a falunk.” 

Pedagógusok írták: 

 „Precízen előkészített, sokszínű programokban gazdag hetet zártunk.” 

 „A témaválasztás az életkori sajátosságoknak megfelelt.” 

 „A gyerekek élvezték a sok tevékenykedtető, gyakorlatias feladatot.” 

 „Több idő jutott a beszélgetésre is e témában.” 

 „Jó alkalom volt a tantárgy koncentrációhoz.” 

 „Tanórákon jól használhatóak voltak az ajánlott anyagok.” 

 „ Rajz órán a megadott témában ötletes tablók készültek el csoport munkában.” 

 „A kisdiákok közül sokan először ültettetek virágot.” 

 „A témahetet követően fogalmazások, versek és rajzos beszámolók formájában 

örökítették meg élményeiket.”  (5. számú melléklet) 

 „A következő években szeretnénk hagyományt teremteni a virág- és faültetésből.” 

                                                                                                                    

MELLÉKLETEK 

 

1. számú melléklet 
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2. számú melléklet 

 

 

3. számú melléklet 

https://www.turautak.com/img/picture/2447/pusztatorony_3.jpg 

https://www.turautak.com/img/picture/2447/pusztatorony_3.jpg
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4. számú melléklet 

 

5. számú melléklet 
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B.O. tanuló verse 

 

S.Á. tanuló fogalmazása 

 


