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Beszámoló a Fenntarthatósági témahétről 

Alsó tagozat 

2019.március 18-22. 

Megvalósítás helye: Balatonszabadi Kincskereső Általános Iskola 

Idén harmadik alkalommal kapcsolódott be iskolánk a Fenntarthatósági témahét 

programjába. A tematikus óratervekből szemezgettünk, illetve a helyi adottságainkhoz 

igazítottuk azokat. Ökoiskola lévén megragadtuk azt a lehetőséget is, hogy gyermekeinkkel 

megértessük, nem tőlünk távoli gondokról van szó, személyesen ők is sokat tehetnek 

környezetükért és ezen keresztül az egész Föld védelméért. 

A témahetet megelőzően továbbképzésen vettünk részt a felsős témafelelős kollégámmal 

Balatonlellén. Az ott elhangzott ajánlásokat megosztottam az alsós tanító társaimmal. 

A témahét során a „Zsákban hozzák a meleget!”című projekt óraterveiből valósítottunk meg 

néhány órát 120 tanulóval, 6 alsós osztállyal 12 pedagógus és 2 pedagógusasszisztens 

segítségével az adott osztályokra adaptálva. 

A program megvalósításának előkészítésekor az alsós munkaközösség úgy döntött, hogy 

március 22-én, pénteken, a Víz világnapján tartunk közösen projektnapot. 

Az 1. osztályosok az iskolaudvaron és a tornateremben vízhez kapcsolódó játékos feladatokat 

oldottak meg, versenyeztek. 

A 2.a,2.b,3.o,4.a,4.b osztályok a Sió part mentén túráztak. A túra során tanítási időben, de 

nem iskolai keretek között ismerkedtek a tanulók a környezetvédelemmel, vizes élőhely 

jelentőségével, értékével. 

 

Célok:  

-A projekt a magyar kultúra és hagyomány megőrzésének fontosságát tartva szem előtt, 

Sándor, József, Benedek napok körüli időjárás jóslással foglalkozik. 
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- Az időjárás elemeit átismételve, megbeszélhető az időjárás és az éghajlat különbségei és 

hasonlóságai.  

- A gyerekek, megfigyelhetik a magyarországi szélsőségeket, összehasonlíthatják az aktuális 

időjárással és a magyarországi rekordokon is elgondolkodhatnak. 

 - Előkészítjük az éghajlatváltozás korai előrejelzéssel kapcsolatos oktatását és tájékoztatását.  

- A kisiskolások környezetvédelemre való szoktatása. 

 - A Föld napja üzenetének, a fenntarthatóságnak széles körű elterjesztése iskolai keretek 

között.   

- Szűkebb, tágabb környezet megismerése a helyi lehetőségek kihasználásával.  

- Felhívni a diákok figyelmét, hogy Földünk védelme és óvása közös feladat. 

- Szemléletformálás 

- Környezettudatosságra nevelés 

 

Felhasználási terület: 

6-10 éves korosztály,1-4.osztály 

Kapcsolódás a NAT-hoz: ember a természetben, földünk és környezete, magyar nyelv és 

irodalom, művészetek 

Kapcsolódás tantárgyakhoz: környezetismeret, magyar nyelv és irodalom, matematika, rajz, 

technika, ének, testnevelés 

 

Érintett tanulók: 

A Balatonszabadi Kincskereső Általános Iskola alsó tagozatos tanulói: 

1.o.,2.a,, 2.b, 3.o, ,4.a és 4.b osztályok 

Kordinátor: 

Szentannainé Daku Erzsébet 

Felelős: 

1. osztály: o. f  Lelkesné Szűcs Csilla 

                Béndek  Lola 

2. a osztály o. f. Batizné Cseh Mária 

                  Cseprekálné Sas Zsófia 

 2. b osztály: o.f. Formódiné Babics Éva 

                   Megyeri Nikoletta 

3. osztály: o. f. Lékáné Lehóczki Alíz 

                 Sulyokné Maczák Márta 

4. a osztály: o. f. Tóthné Varga Krisztina 

                    Fodor Janka 

4. b osztály:o.f. Nádainé Ivanics Andrea 

                   Szentannainé  Daku Erzsébet 

 

Heti program 

2019.03.18.-2019.03.22. 

1.Az alsó tagozaton tanítók a „Zsákban hozzák a meleget!”mintaprojekt feladataiból 

válogattak   az adott osztályra adaptálva.  
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1. osztály 

- Vízzel kapcsolatos versek, mesék feldolgozása, tavaszi dalok tanulása. 

-V ízzel kapcsolatos rajzok, színezők színezése. 

- Séta a településen. 

- Ügyességi játékok. 

2. a osztály  

Változatos munkaformákkal és módszerek segítségével oldották meg a foglalkozásokon az 

ajánlott feladatokat: 

- keresztrejtvényt fejtettek, melynek megfejtése időjósló regula volt. 

- Sándor, József, Benedek legendáját elolvasták, melyhez interaktív feladatokat oldottak meg. 

- páros munkában dolgozták fel Weöres Sándor: Tavaszköszöntő című versét, melyet utána el 

is énekeltek. 

- közmondásokat és magyarázatukat párosították, találós kérdésekhez keresték a megoldást. 

- környezetismeret órán filmet néztek: Albert mondja, a természet jobban tudja: Víz nélkül 

nincs időjárás 2. 

2. b osztály 

- vízzel kapcsolatos olvasmányokat dolgoztak fel pl.: A szomjas holló, Meddig ér a rigófütty? 

Tavaszi dúdoló 

- rajz órán vízcseppet színeztek, technika órán műanyag flakont hasznosítottak újra 

 

3.osztály 

- természetfilmeket néztek: élőhelyek, vizes, víz közeli területek 

- környezetismeret füzetbe rajzos vázlatot készítettek a kétéltűek fejlődéséről 

- hulladékkezelésről, környezetszennyezés hatásairól feladatlapot oldottak meg 

- növényekről, állatokról tanultak dalokat 

- virághajtogatás technika órán 

- hulladékgazdálkodással kapcsolatos szöveges feladatok megoldása matematika órán 

4. a osztály 

- környezetismeret órán a szelektív hulladékgyűjtés témakörhöz tartozó tananyagot dolgozták 

fel. 

- szemétszedés az iskolaudvaron 

-  ének órán a Tavaszi szél vizet áraszt c .dalt  tanulták 

- olvasás órán a Sándor, József, Benedekről szóló legendát dolgozták fel 

4. b osztály 

- környezetismeret órán az időjárással, klímaváltozással kapcsolatos feladatokat oldottak meg 

- találós kérdéseket fejtettek meg  

- időjóslást, időjárás jelentést készítettek 

-5-6 időjárási elem hangjának felismerése érdekes volt 

- csapvíz vagy ásványvíz 

- a Föld vízkészlete 

- ének órán a Tavaszi szél vizet áraszt c .dalt  tanulták 

- olvasás órán a Sándor, József, Benedekről szóló legendát dolgozták fel 

2.Az osztályok tablókat készítettek, melyeket a folyosó faliújságján helyeztek el. A téma 

gazdagságát bemutatva felhívták társaik figyelmét arra, hogy a fenntarthatóság miért fontos 

mindenki számára. 

3.Projektnap 2019.03.22. 
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Az 1. osztály külön program szerint töltötte a délelőttöt az iskolaudvaron . Vízzel 

kapcsolatos játékos feladatokat oldottak meg, színeztek. A településen sétát tettek, 

megfigyelve a tavasz jeleit. A tornateremben a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban 

végeztek feladatokat.  

Sió túra 2.a,2.b,3.o,4.a,4.b osztályok és tanítóik  részvételével . 

 A túra előtt természetismeret totót töltöttek ki a gyerekek. A feladatsorban szereplő 

kérdések a tanulók tájékozottságát, megfigyeléseit, tapasztalatait mérte fel, figyelembe véve 

az életkorukat. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a tanulók nagy része „nyitott 

szemmel”, érdeklődve tapasztalja meg a minket körülvevő természetet. Minden évfolyamon 

az első 3 helyezett oklevelet és kis ajándékot kapott. 

Tízóraizás után 9 órakor az iskolaudvarról indultunk a 8,5 km-es túrára. Az első 

pihenőhelynél a tanulók  meghallgatták 4.b osztályos társuk beszámolóját a Sió csatorna 

múltjáról és jelenéről. 

Ezután minden osztály megfigyelte a Sió part élővilágát, a vízivilágot az előzetesen 

megbeszélt szempontok alapján. A kevés csapadék következményeként megfigyelték a Sió 

rendkívül alacsony vízállását. Beszélgettünk arról, hogy ennek milyen kihatása lehet a 

növényekre és állatokra. Felhívtuk a figyelmüket a vízkészlet fontosságára, védelmére. 

A gyerekek élvezték a túra közben látottakat, hallottakat. A témakör feldolgozása 

alkalmat adott a tantárgyi koncentrációra. Több idő jutott beszélgetésre is. 

A zárónap végén a gyerekek nagyon örültek a megtett utat jelképező színezőnek. A 

Sió parti kirándulásról élményrajzok is  készültek. 

Tartalmas hetet zártunk. 

 

 

                                                                 Szentannainé Daku Erzsébet 

                                                                                tanítónő 

 

 

 

Mellékletek 

1.sz. melléklet 

Rostás Atilla Titusz 4.b osztályos tanuló  ismertette a túra során. 

 

Sió csatorna 

 

A mai Siófok helyén a 19. század előtt mocsaras, nádas terület helyezkedett el, a mostaninál 

három méterrel magasabb vízszinttel. A Balaton ki-kicsapó vizét a természetes vízlefolyások 

úgy-ahogy elvezették, de a környéken lakó emberek munkájára is szükség volt, hogy 

kordában tartsák a csapongó tavat. Végső megoldást végül a Sió-meder kialakítása hozott. 
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A Sió csatorna  a Duna nyugati mellékfolyója, Magyarországon található. Hossza 121 km. A 

Balaton vizét vezeti le a Dunába Somogy, Fejér és Tolna megyén át. Városok a Sió 

mentén: Siófok, Simontornya és Szekszárd. 

A Sió csatorna története 

A csatorna kiépítését már a rómaiak elkezdték, célja a vízgyűjtő területén összegyűlt felszíni 

vizek levezetése volt. A Sió völgyének történetéről Galérius császár idejében már arról 

számoltak be, hogy a Pelso nevű tavat 293-ban a Dunába csapolták le. A Sió-csatorna 

történetében nevezetes évszámok: 

1811 - újra ássák a tavat szabályozó csatornát 

1825 - Sárvíz-Kapos vizeinek lefolyása érdekében szabályozzák 

1848 - Gróf Széchenyi István annak szükségességét látja, hogy a Balatont a Dunával 

összekötő Sió csatornát rendezni és szállításra alkalmassá kell tenni. A Sió most már nemcsak 

a Balaton vízszintszabályozó csatornája, hanem a Balaton és Duna közötti vízi közlekedés 

egyetlen összeköttetési lehetősége 

1863 - Az első fából készült vízleeresztő zsilip átbocsátó képessége 8-10 m3/mp volt. Az 

1863. október 24-én átadott, Cathry Szaléz Ferenc által épített Sió-zsilip, döntő szerepet 

játszik a Balaton vízszintjének szabályozásában. 

1891 - A zsilipet falazott kivitelben készítik el és teljesítménye 50 m3/mp-et eléri 

1908 - A csatorna bővítésére kerül sor, mely csak 1936-ban fejeződik be 

1941 - Sor kerül a meder bővítési munkáira, de a II. világháború miatt a munkák leállnak 

1947. szeptember 22. - A munkák befejezésre kerültek és ekkor került sor az első hajó vízre 

eresztésére a Balatonon. A hajózsilip 1200 tonnás uszályok, és hasonló mérető hajók 

átbocsátására alkalmas. Mérete: 83,5 m hosszú 12 méter széles. A vízlépcső 2,5 m 

szintkülönbséget képes biztosítani a Sió és a Balaton között. 

A jelenlegi Sió-csatorna 120,8 kilométer hosszan kanyarog a Balaton és a Duna között, 

szélessége 20 és 30 méter, mélysége 0 és 8,8 méter között váltakozik, vízállása nem 

egyenletes. 1944-ben a siófoki zsilip a háborúban megrongálódott, ezért a Sió medrét 1946-

ban ideiglenesen lezárták, amíg az új zsilipet elkészítették. Szükség is volt rá, 1965-ben 

ugyanis nagyon magas volt a Balaton vízállása, ezért a tó víztömegének felét, 1 milliárd 80 

millió köbméter vizet engedtek le a csatornán. Negatív rekord 2000. április 30. és 2005. 

szeptember 1. közé esik, ebben az időszakban egyetlen alkalommal sem nyitották ki a zsilipet: 

ez az eddigi leghosszabb időszak, amikor nem történt vízeresztés a Sió-csatornába. 

 

2.sz.melléklet 

A Sió túrán készült képek 
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3.sz.melléklet 

Élményrajzok 
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