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„Se ízed nincs, se színed, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, anélkül, hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az 

élet vagy.” /Antoine de Saint Exupéry/ 

Fenntarthatósági Témahét  

2017.04.24.-2017.04.28. 

Témakör: Őrizd meg a Földet! 

Cseppben a tenger 

A modul leírása: 

A vízhez való pozitív kötődés kialakítása, erősítése a víz téma komplex körbejárásával. 

Vízzel kapcsolatos ismeretek szerzése, a meglévő tudás alkalmazása játékos formában. 

Érintett területek: 

a víz halmazállapota,természetbeni előfordulása,körforgása,ereje,szennyezése,védelme 

a víz ,mint élőhely 

a víz  találós kérdésekben,szólásokban és közmondásokban,dalokban 

 

Célok: 

A fenntarthatóságra nevelés: Miképpen gazdálkodjunk a Földön meglévő vízkészlettel,hogyan óvjuk és hasznosítsuk vizeinket. 

A víztakarékosság felelősségének kialakítása. 

Vízzel kapcsolatos új ismeretek szerzése 
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A lehető legtöbb tantárgy bevonásával komplex gondolkodásra 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, rajz,technika,ének,testnevelés 

Érintett tanulók: 

A Balatonszabadi Kincskereső Általános Iskola alsó tagozatos tanulói: 

1.o,2.a,2.b,3.o,4.a,4.b osztályok 

 

  



Fenntarthatósági Témahét 2017.      Téma: Őrizd meg a Földet!       Foglalkozás: Cseppben a tenger!      
Forgatókönyv tervezet       Alsó tagozat 
 
 

2017.04.24. 

hétfő 

2017.04.25. 

kedd 

2017.04.26. 

szerda 

2017.04.27. 

csütörtök 

2017.04.28. 

péntek 

Megnyitó 

8 -8.15 

Cseppben a tenger  

ajánlott órákból  

válogatnak a tanítók az 

adott órára 

Vízlábnyom 

Víz-kvíz 

Vizes játékok a 

szabadban 

1-4.osztály 

Cseppben a tenger 

ajánlott órákból válogatnak  

a tanítók az adott órára 

Vízlábnyom 

Víz-kvíz 

Vizes játékok a szabadban 

 

1-4.osztály 

 

Cseppben a tenger 

ajánlott órákból 

válogatnak a tanítók az 

adott órákra 

Vízlábnyom 

Víz-kvíz 

Vizes játékok a 

szabadban 

 

 

1-4.osztály 

Madark és fák napja 
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1-2.osztály 

mondókák, versek, 

mesék 

3-4.osztály 

Szépolvasó verseny 

ajánlott film megnézése 

rajzok készítése: 

védett növények, 

állatok 

1-4.osztály 

ajánlott film megnézése 

rajzok készítése: 

védett növények, állatok 

1-4.osztály 

ajánlott film megnézése 

rajzok készítése: 

védett növények, állatok 

1-4.osztály 

1-4.osztály 

Túra a Sió part menti részen  

Április 28-án a témahét zárásaként, egyben 

csúcspontjaként túrázunk a Sió mentén. Azért 

terveztük, hogy iskolásaink a vízről 

összegyűjtött ismereteiket a valóságban 

kiegészíthessék a természet értékeivel. 

Vízmintát merítünk a Sióból, összehasonlítjuk 

a csapból folyó vízzel. Megfigyeljük a folyót, 

a hidat, a csónakokat, a horgászokat, a vízi 

madarakat, állatokat, növényeket. Sétáltunk a 

fás részen, megfigyeljük a vizes területet, 

felfigyelünk a természet csendjére, hallgattjuk 

a madárdalt, a fakopáncs kopogását és 

élveztük a napsütést, a gyönyörű táj látványát. 

A túra során felhívjuk a tanulók figyelmét a 

természet óvására, védésére. 

Tízóraizás, mesélés, találós kérdések és játék 

után indultunk vissza az iskolába. 

Performance: 

az osztályok az udvaron egy-egy esőcseppet 

formáznak, majd az alsó tagozat összeáll egy 

óriási esőcseppé. 

(vázlat) 

 

 

 

 

 

A kék színnel jelzett tevékenységeket az alsós munkaközösség javaslata alapján lett összeállítva. 
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Koordinátor:Daku Erzsébet 

Felelős: 

1. osztály: o.f.Lékáné Lehoczki Alíz 

                 Sulyokné Maczák Márta 

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

                    Fodor Janka 

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

                    Daku Erzsébet 

3. osztály: o.f.Verhásné Hajmási Judit 

                 Lelkesné Szücs Csilla 

4.a osztály:o.fBatizné Cseh Mária 

      

4.b osztály:o.f.Formódiné Babics Éva 

                   Megyeri Nikoletta 

 

A témahéten tartott foglalkozásokról az osztályfőnökök beszámolót készítenek. 


