
Fenntarthatósági témahét 2021. 
Alsó tagozat 

 Derecskei Bocskai István Általános Iskola és AMI alsó tagozatos tanulói ettől az 
időponttól kezdve vettek részt ismét jelenléti oktatásban, ez meghatározta, hogy a pedagógusok 
a hetet főleg a távoktatás idején keletkezett hiányosságok pótlására, lemaradt tanulók 
felzárkóztatására fordították. Néhány osztály inkább a Digitális témahetet választotta. 

Többen voltak, akik a Fenntarthatósági témahétből oly módon vették ki a részüket, hogy rajz, 
és technika órákon környezetvédelem, fenntarthatóság illetve takarékosság témához kapcsolódó 
munkadarabokat készítettek. Így pl. az 1. a osztály, akik az erdő állatait mintázták meg WC papír 
gurigából Alexiné Kiss Csilla irányításával, így nemcsak az állatok jellegzetességeivel ismerkedtek, 
hanem az újra hasznosítást a gyakorlatban alkalmazták. 

 

 
Voltak osztályok, akik az ajánlott témákat több órás foglalkozással körbejárták. Az 1.d és 2.b 

osztályok az erdővel ismerkedtek alaposabban. Varróné Szőllősi Edit saját maga által összeállított 
óraterv szerint munkálkodott osztályával. Kunné Gál Edit az erdőről készített PPT összeállítását az 
alsós nevelők facebook oldalán is közkinccsé tette, segítségül a többiek számára. 

 

 
Ugyancsak az erdőről szerzett ismereteit gyarapította a 4. a osztály, Nagy Ildikó által összeállított 
bemutató alapján. Kiegészítésként terepasztalt készítettek a témahetet záró kiállításra. 



 
 

A 3. c osztály tanulói a „Sok kicsi sokra megy” című témát járták körül. Miután a 
költségvetés, bevétel, kiadás fogalma tisztázódott, csoportokba szerveződve, játékos verseny 
keretében oldották meg a feladatokat, fogalmazták meg vágyaikat, gyűjtöttek ötleteket a kiadások 
csökkentésére. Rajz, matematika és technika órákon Hack Ágnes tanítónénivel szintén ehhez 
kapcsolódó feladatokat végeztek. A távoktatás idején otthon feldolgozott, növényekről, állatokról 
szóló ismeretterjesztő szövegek ismétlésekor is kitértek a természetvédelem fontosságára. 

 

 
A témahétről készült beszámolókat összegyűjtöttük, és a megvalósítást dokumentáló fotókkal 

együtt megjelentetjük az iskola honlapján. Ugyanígy a témahetet összefoglaló PPT bemutatókat is itt 
láthatják az érdeklődők. 

A Témahét illetve Föld napja alkalmából készült munkákat kiállítjuk. Az alkotásokat az 
iskola aulájában lévő faliújságon és üvegszekrényekben tekinthetik meg iskolánk tanulói. Közülük 
kiemelkedik a 2. b osztály erdő szintjeit ábrázoló „műalkotása”, amit Hatházi Veronika irányításával 
készítettek. 

 
Akik nem tudták az egész 
hetet erre fordítani, 
valamilyen formában 
megemlékeztek a Föld 
napjáról. Rövidfilmet 
néztek ez alkalomból, 
vagy technika, rajz, etika 
órán beszélgettek a 
környezettudatos 
magatartás, a 
fenntarthatóság 
fontosságáról, a saját 
jövőnkért való 
felelősségünkről. 

Gulácsi Ilona 


