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Fenntarthatósági témahét 

2020.október 5-9. 

TERVEZET 

Fenntarthatósági témahét (Alsó tagozat) 

 

A rendkívüli helyzetre való tekintettel, az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2020. április 

20-24. közötti időpontra meghirdetett Fenntarthatósági Témahetet elhalasztotta, ezért a 

tavaszra szervezett program ősszel valósul meg. 

A Témahét kiemelt témái az ENERGIA, a KLÍMAVÁLTOZÁS és az 

EGÉSZSÉGNEVELÉS. Az alsó tagozat az Egészségnevelés témakörben tervezi a 

tevékenységek megvalósítását. 

Téma: Egészségnevelés 

Ajánlat 

A kocka el van vetve c. modul feldolgozása 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek#also-tagozat-a-kocka-el-

vanvetve A gyerekek egy óriás-társasjáték keretében mozgásos és gondolkodtató feladatok 

segítségével értelmezik a testmozgás és a környezetvédelem kapcsolatát. 

Célok: - Kommunikációs készség fejlesztése, - Érdeklődés felkeltése, - Környezettudatos 

magatartás kialakítása, 

2 -A gyerekek korábbi ismereteinek feltárása - Szemléletformálás 

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 

Koordinátor: Szentannainé Daku Erzsébet 

Felelős: 1.osztály: o.f. Lékáné Lehóczki Alice, Sulyokné Maczák Márta; 2.a osztály: o.f. 

Tóthné Varga Krisztina, Sas Zsófia; 2.b osztály:o.f. Nádainé Ivanics Andrea, Szentannainé 
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Daku Erzsébet; 3. osztály: o.f Lelkesné Szücs Csilla, Béndek Lola; 4.a osztály; o.f. Batizné 

Cseh Mária, Bertáné Várai Ildikó; 4.b osztály: o.f. Megyeri Nikoletta, Birtalan Erna Anikó 

 

Heti program tervezet 2020.10.05.-2020.10.09. Az Egészségnevelés témát a javasolt 

tematikus óraterv illetve a tanítók ötletei, óratervei alapján dolgozzuk fel. Tervezünk olyan 

digitális alkalmazás használatát, amely játékossá teszi a diákok tanulási folyamatát. 

Fenntarthatósági Mesék a BOOKR Kids-nél 2020. október 5-31. 

A BOOKR Kids Mesetár négy héten keresztül, október 5-31. között ingyenes hozzáférést 

biztosít a Fenntarthatósági Témahét témájához kapcsolódó animált, interaktív meséihez. Az 

órai alkalmazás elősegítésére pedagógiai-módszertani segédanyag is rendelkezésre áll a 

pedagógusok részére.(mellékelve) 

ONLINE TANÓRÁK A FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉTEN 

A 2020. évi Fenntarthatósági Témahét keretében, 2020. október 5-9. között, élő online 

közvetítéssel tanórákat mutatnak be a fenntarthatóság kiemelt témáiból. 

A tanórák témái többek között az energiahatékonyság, a klímavédelem és az egészségnevelés. 

A tanórákat a Fenntarthatósági Témahét honlapján keresztül lehet megtekinteni: 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/ A fenntarthatósági témahéten végzett feladatokról 

képes beszámolót készítenek az osztályok. A témahéttel kapcsolatban a témahetet megelőző 

héten minden alsós tanítóval egyeztettem, az információkat átadtam. 

 2020.09.29. Szentannainé Daku Erzsébet tanítónő 

Fenntarthatósági témahét (Felső tagozat) 

A járványhelyzetre tekintettel idén kizárólag csak osztályszintű programokat tervezhetünk.  

A Témahét kiemelt témái az ENERGIA, a KLÍMAVÁLTOZÁS és az 

EGÉSZSÉGNEVELÉS.  

Célok: Érdeklődés felkeltése, környezettudatos magatartás kialakítása, az energiafelhasználás  

tudatos csökkentésére törekvés kialakítása 

2 -A gyerekek korábbi ismereteinek feltárása - Szemléletformálás 

Felhasználási terület: Kapcsolódás a NAT-hoz: ember a természetben, földünk és 

környezete, tantárgyi koncentrációk. 

Felelősök: szaktanárok, osztályfőnökök. 

Érintett tanulók: A Balatonszabadi Kincskereső Általános Iskola felső  tagozatos tanulói 

Koordinátor: Szabó Zsuzsanna 

 

Minden szaktanár a saját tanóráján lehetőleg a tananyagba beépítve foglalkozik a program 

témájával, illetve az osztályfőnöki, fizika, biológia, természetismeret, kémia órákon a felkínált 

online előadásokat lehetőség szerint megnézik, feldolgozzák. A testnevelés órákon is az 

egészséges életmód, egészségnevelés kiemelt figyelmet kap.  

Az ONLINE órák megtartásához: 2020. október 6. kedd, 10.00 óra :Közösségi közlekedés és 

fenntarthatóság Előadó: Dr. Wégner Krisztina, MÁV Zrt. 2020. október 7. szerda, 10.00 

óra:Élő bolygó jelentés _Előadók: Dr. Patkó László és Dr. Gálhidy László, WWF 

Magyarország_ 2020. október 8. csütörtök, 10.00 óra: Energia-kaleidoszkóp _Előadók: Dr. 

Csík Norbert és Dr. Nagy Péter, Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai 

Kar_ 2020. október 9. péntek, 10.00 óra: A mobiltelefon életútja Előadó: Koltay Eszter, 

PontVelem Nonprofit Kft.  
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A kisfilmek nem csak az adott időpontokban, hanem később is megtekinthetők a  

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/?fbclid=IwAR2OKYyLmd2zXJBIbNPpgelaUu9IEn

6luogO4lHWwpQJIN9o48b-TVDo4oI linken is.  

Etika órákon „Az ember az űrből” filmet is 

(https://www.youtube.com/watch?v=GoNiXA25KPg) feldolgozzák. 

2020. 09.29. Szabó Zsuzsanna tanárnő 

BESZÁMOLÓ 

Idén ötödik alkalommal csatlakoztunk a Fenntarthatósági Témahéthez. 

Az alsó tagozat 2020. október 5-9. között tartotta meg a Fenntarthatósági témahetet. A 

programokat osztálykeretben tartottuk meg. Minden osztály választhatott Az egészségnevelés 

témakörben tevékenységeket, A kocka el van vetve c. modulból feladatokat. 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek#also-tagozat-a-kocka-el-van-

vetve 

Számos videót, élő online tanórát néztek meg a tanulók, játékos feladatokat oldottak meg, 

sportoltak, alkottak stb. Élménydús hetet zártunk. 

Vélemények a témahéttel kapcsolatban: 

A fenntarthatósági témahéthez rengeteg segédanyagot, linket kaptunk, ami széleskörű 

lehetőség nyújtott ahhoz, hogy ki tudjuk emelni diákjainknak a környezetvédelmünk 

fontosságát! Témahét keretein belül számos videót, online tanórát kaptunk lehetőségként 

kezünkbe, élvezetes programok formájában! Videók, kész projektek, óravázlatok, kutatási 

program és sok más érdekesség várt ránk ezen a héten. Köszönet érte a szervezőknek! 4.b  

A fenntarthatósági hét testnevelés óráinak célja a mozgás megszerettetése volt. Ennek 

érdekében a tanulók sok játékos feladatot végeztek: pl.: futóversenyeket, bordásfal 

gyakorlatokat és labdajátékokat.4.a 

A Fenntarthatósági témahét programjain készült képeket az iskola Facebook oldalán 

megosztottuk. 

                                                                                   Szentannainé Daku Erzsébet 

                                                                                        tanítónő-szervező 

A felső tagozat is ötödik alkalommal szervezte meg ezt a programot. A nagy, közös 

programok kissé hiányoztak a tanulóknak, de így is aktívan, lelkesen vettek részt a 

foglalkozásokon. Reméljük, hogy 2012-ben már a megszokott, nagy létszámú foglalkozások, 

programok, üzemlátogatások is megszervezhetők lesznek, amik eddig mindig színesítették a 

témaheteinket. Mindezek hiányában is egy nagyon tartalmas, hasznos ismereteket adó hét áll 

mögöttünk. Nem fejeződik be a hét elteltével a téma feldolgozása, folyamatosan beépítjük 

óráinkba a víz-, energia-gazdálkodással kapcsolatos információkat, valamint 

egészségmegőrzésre törekszünk. Nem a témahét idejében, de ahhoz is kapcsolódva október 

21-én a diákok, a tanárok, a község lakói közül közel 90-en vettek részt az ORSZÁGFUTÁS 

5 km-es futásában. 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/?fbclid=IwAR2OKYyLmd2zXJBIbNPpgelaUu9IEn6luogO4lHWwpQJIN9o48b-TVDo4oI
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/?fbclid=IwAR2OKYyLmd2zXJBIbNPpgelaUu9IEn6luogO4lHWwpQJIN9o48b-TVDo4oI
https://www.youtube.com/watch?v=GoNiXA25KPg
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