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PROJEKT CÍME: „FÖLD-HÉT”  

PROJEKT IDŐTARTAMA: 2016. április 18.-22. 

BEVONT OSZTÁLYOK: 0-8. évfolyam mindegyik osztálya 

MEGVALÓSÍTÓ PEDAGÓGUSOK: osztályfőnökök, osztálytanítók, pedagógiai 

asszisztensek  

CÉLMEGHATÁROZÁS: A tanulók ismerjék meg a környezetüket, a helyi és átfogó 

ökológiai problémákat, sajátítsák el azokat az alapvető technikákat (saját szintjükön), 

melyekkel a fenntartható fejlődést biztosítani tudjuk.  

PEDAGÓGIAI CÉL: Olyan tájékozott és tevékeny tanulókat nevelni, akik kreatív, 

problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet 

terén, és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikben 

PROJEKTTERMÉKEK: játékok és használati tárgyak létrehozása hulladékanyagból - 

újrahasznosítás 

A MEGVALÓSÍTÁS SZERVEZETI KERETEI: tantárgyi órák, osztályfőnöki órák, 

tanórán kívüli foglakozások 
 

Hétfő - ENERGIANAP 
Energiaőrség - minden osztályból 2-3 fős csapat minden szünetben ellenőrzi az iskolában az 

energia-takarékosságot az alábbi elosztás szerint: 

V.A - öltözők melletti folyosó és toalettek 

V.B, VI.B - a technikai terem előtti folyosó és toalettek 

VIII.A - tanári előtti folyosó a tornateremig 

VII.A - 2. emeleti folyosó és toalettek 

VII.B - 1.emeleti folyosó és toalettek 

VI.B - 1. emeleti folyosó a BIO szaktanteremtől a II.C-ig + toalettek 

 

Kedd - VÍZNAP 
Április 18-án a tanítási órákon a VÍZ témakörrel foglalkozunk. Ajánlások, ötletek az órákra: 

Magyar nyelv és irodalom, szlovák nyelv és szlovák irodalom: versek, művek, közmondások 

gyűjtése a vízről, hangutánzó szavak gyűjtése, „vizes mondatok” elemzése  

Angol, német: társalgás a vízről  

Matematika: vízzel kapcsolatos szöveges feladatok 

Zene: víz a zenében: gyűjtsenek olyan dalokat, melyben szerepel a víz; zeneművek hallgatása 

Rajz: vízábrázolás a művészetekben;  

Kémia: vízkeménység vizsgálat, a szennyvíz tisztítás kémiája, víz tulajdonságai  

Fizika: a vízellátás modellezése (közlekedőedények elve) víz, mint erőforrás  

Technika: víztakarékosság a háztartásban, vízierőművek, szennyvíztisztítás  

Földrajz: Európa vízrajza, stb.  



Történelem: tengeri csaták 

Természetismeret: a víz körforgása, modellezés, kommentár írása, vízi élőlények és a 

környezetszennyezés,  

Biológia: víz és az ember szervezete  

 

Szerda - ÚJRAHASZNOSÍTÁSI NAP 
Minden osztály újrahasznosítható hulladékból készítsen játékot, használati tárgyat. A 

projekttermékek kapcsolódjanak a környezetvédelemhez! 

 

Csütörtök - KÖRNYEZETÜNK NAP 
Szemétszedés, takarítás az iskola udvarán és környékén. 

 

Péntek - A PROJEKT ZÁRÁSA 
Bekapcsolódni a városunk által szervezett tevékenységekbe (VIII.A osztály). Kiállítás 

szervezése a projekttermékekből. A projekt értékelése. Ajánlott öltözet a Föld színeiben: 

barna, sárga, zöld, okker, szürke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


