
 

  

2019 

Somogyi Tímea 

Balatonszabadi Kincskereső 

Általános Iskola 

2019.03.25. 

Fenntarthatósági témahét a 

Balatonszabadi Kincskereső 

Általános Iskolában 
 

Beszámoló 



Az idén is részt vettünk iskolánk tanulóival a Fenntarthatósági témahéten 2019. március 18-22. között az alsó 

és felső tagozatosainkkal egyaránt. A két tagozat az idei évben is külön-külön szervezte meg a hetet és annak 

programját. A felsősökkel az Egy csepp víz című témakört választottuk, hiszen a víz világnapja és a Happy 

héthez kapcsolódva lehetőségünk volt több tanórán, illetve egy ökonap keretén belül a víz köré fonni a 

fenntarthatóságra való nevelést. A hét folyamán több természettudományos (biológia, földrajz, kémia, 

természetismeret) tanórán is megjelent nemcsak a víz témaköre, hanem a fenntarthatóság is, mint beépített 

tananyag. A Víz világnapján tartott ökonapon, pedig játékos feladatokkal dolgoztuk fel a víz fontosságát az 

ötödik és hatodik évfolyamos tanulókkal, a hetedik és nyolcadikos diákok pedig a siómarosi NaWaRo 

bioüzemébe látogattak el. 

A témahétre kitűzött célok: 

 Fenntarthatóság és környezettudatos szemlélet fejlesztése. 

 A vizek, ivóvizek védelme. 

 A víztakarékosság, az édesvíz-készlet védelme, fontosságának felismerése. 

 A vizek, ivóvizek érzékszervi vizsgálata. 

 Közvetlen környezetünk értékei. 

 Toleranciára, együttműködésre nevelés. 

 Kommunikációs készség fejlesztése. 

 Matematikai feladatok, rajzolás, érvelés. 

Szakmai háttér: 

Vizek tulajdonságainak ismerete. 

Helyi vizes környezet ismerete. 

Környezeti problémák, vízvédelem. 

A pénteki napon a felsősök a három rövidített tanóra után a rendhagyó programokkal folytatták a tanítást.  

 

 5. o 6.a 6.b 7.a 7.b 8.o 

10.15-

10.55 

Kézműves 

(művelődési 

ház) 

Kincskeresés 
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területén) 

Játék 

(udvar) 

Kincskeresés 
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területén) 

Kincskeresés 

(iskola 

területén) 
Bio üzem 

indulás: 10.15 

üzemlátogatás: 
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11.00-
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ház) 

Kincskeresés 
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Bio üzem 

indulás: 10.45 

üzemlátogatás: 

11.30-12.00 

utána 

visszaindulás 
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(művelődési 

ház) 

12.40- 
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A kézműves foglalkozáson újra hasznosítható hulladékból 

készítettek montázst a gyerekek, amiket a művelődési házban 

kiállítottak.  

 

Az udvaron való játék során, a pet palackok színes kupakjaira épült a csapatjáték. A gyerekeknek 3 csoportba 

rendeződve először szín szerint válogattak maguknak színes kupakokat, majd célba dobtak az összegyűjtött 

kupakokkal végül hívó mondatokat készítettek belőle.  

 
 

A kincskereső állomásra QR kódokat készítettem és egy totót, amelyet a gyere a kódok segítségével tudtak 

megoldani. A kódok alatt tanulók különböző információkat, videókat és szókeresőket találtak a vízzel 

kapcsolatban. A kincskeresés feladatát 3 fős csoportokban oldották meg osztályonként a tanulók. Az iskola 

épületén belül kellett megkeresni a kódokat azokat telefonnal beolvasni és a hozzá kapcsolódó totó kérdésre 

válaszolni. A tanulók nagyon élvezték a feladatot, hiszen szabadon mozoghattak a feladat megoldása közben. 

 



 

 

Totó 

 

1. Mely európai országban fogyasztják a legkevesebb édesvizet? 

 

a) Finnország 

b) Franciaország 

c) Luxemburg 

 

2. Az ENSZ Globális célkitűzéseket fogalmazott meg, amelyekhez különböző piktogramokat kapcsolt. 

Melyik célt jelöli a 6. szimbólum? 

 

a) 6. Clean water and Sanitation (A fenntartható vízgazdálkodás, a vízhez és az alapvető higiéniai 

ellátásokhoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára.) 

b) 6. Life below water (Élet a víz alatt) 

c) 6. Zero hunger (Az éhezés megszüntetése) 

 

3. A videó a Tisza PET-palack szennyezésről szól. Hogy hívták a szemetet összeszedő lelkes fiatalokat? 

 

a)  PET flotta 

b) PET kalózok 

c) PET kapitány 

 

4. Melyik évben és városban nyilvánította az ENSZ március 22-ét a víz világnapjának?

 ___________________________ 

 

 



5. Szókereső. Keressétek meg a szavakat a táblázatban, melyeket vízszintesen, függőlegesen és átlósan 

helyeztünk el. A kimaradt betűket olvassátok össze és írjátok le a megfejtést! (Lehet olyan szó is, amit 

nyelvtanilag különírunk. Összesen 20 szót kell, keressél a táblázatban.) 

Megtalált szavak: 

1.        11. 

2.        12. 

3.        13. 

4.        14. 

5.        15. 

6.        16. 

7.        17. 

8.        18. 

9.        19. 

10.       20. 

 

6. Válaszoljatok a kérdésekre számok beírásával! 

 

A Földnek hány %-át borítja víz?                 _________ 

Testünknek hány %-a víz?                _________ 

Az édesvíz készlet hány százaléka van a föld alatt?             _________ 

Mi a legfőbb oka a globális felmelegedésnek?                     __________________________ 

Hogyan tudnánk csökkenteni a globális felmelegedést?          

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

7. Hány liter folyadékot ajánlott naponta meginni? 

a) 1,5-2 liter 

b) 2-2,5 liter 

c) 2,5-3 liter 

    Napi hány liter víz folyik át az agyunkon? 

a) 2000 l 

b) 800 l 

c) 1400l 

 Napi hány liter víz folyik át a vesénken? 

a) 2000 l 

b) 1800 l 

c) 1200 l 

8. Mely szavakat rejtette a QR kód? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



 

Utolsóként a gyermekek Éljünk egészségesen című előadást hallgatták meg, amelyet iskolánk pedagógusa 

tartott. Az előadás interaktív formában zajlott, amit a gyermekek nagyon élveztek. 

A 7-8. évfolyamosok az üzemlátogatáson fontos információkat tudtak meg a biogáz előállításáról 

annak fontosságáról. Az üzem területén, minden lépését megfigyelhették a munkának. A látogatása után az 

intézménybe visszaérve szintén a kincskereséssel folytatták az iskolában, ami nagyon tetszett nekik is, a 

telefon használata miatt. Minden tanuló részt vett a programokon, amit nagy érdeklődés övezett. A kitűzött 

célok megvalósultak. 


