ÖKO-témahét a Tagintézményben
A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola tavaly „Örökös Ökoiskola” lett. Mi itt
a „csati-parton” tudatosan törekszünk arra, hogy az új Tagintézmény is méltán viselhesse ezt a megtisztelő
címet. Ezért mind a tanórai, mind az azon kívüli tevékenységeinkkel a természet tiszteletére és megőrzésére
neveljük kisdiákjainkat; segítjük őket abban, hogy jobban megértsék a környezeti folyamatokat, összefüggéseket,
kialakuljon a környezettudatos életvitelük.
Ezek a hangzatos alapelvek viszont csak akkor nyernek valódi értelmet a gyermekek számára, ha azok személyes
tapasztalásaikon alapulnak, élményszerű, közvetlen megfigyeléseikből fakadnak. Ezért igyekszünk minél több
alkalmat biztosítani a szabad természettel való találkozásra. Ehhez mi itt a Tagintézményben előnyös helyzetben
vagyunk: a természet szinte „benéz az ablakainkon”, pár lépés, és vízparton, erdőben járunk. Madarainkat már
az ideköltözésünk utáni első hetektől etettük, megfigyeltük, és bármely évszakban el tudunk indulni egy könnyű
kis sétára a természetben.
Ezért aztán a legszínesebb őszben lelkesen készültünk az október 17. és 21. között megrendezett ökotémahetünkre (október 21-én van a „Földünkért világnap” is), illetve annak zárásaként 24-én az „Öko-kaland”
elnevezésű témanapunkra.
A témahét során minden osztályban arra törekedtek a pedagógusok, hogy a természet megismerésével és
megóvásával kapcsolatos információkat minél kreatívabb, színesebb és gyakorlatiasabb módon illesszék be a
lehető legtöbb tantárgy anyagába. A másodikosok már kiselőadásokat is tartottak egymásnak, és az órákon
elhangzottakból, illetve otthoni gyűjtőmunkáikból komoly projekt-plakátok, faliújságok is születtek. A rajz és
technika órákon, a napközis foglalkozásokon egész héten át szorgos alkotómunka folyt mindenhol: a
természetben talált „kincsekből”, valamint a legkülönfélébb újrahasznosított hulladékokból kedves, ötletes
alkotások, dísztárgyak születtek. A hét utolsó napján már minden osztály a saját kis öko-kiállítását
rendezgette a tantermekben és a folyosókon.

1

Október 24-én, hétfőn aztán „Öko-kaland” címmel projektzáró napot tartott a 2. évfolyam, melyre eljöttek a
„Zöld Szíves” Hétszínvirág Óvoda egyik nagycsoportjának óvodásai is.
A nap indításaként meghívott vendégünk, Lovranits Júlia, a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület munkatársa vetítéssel kísért előadást tartott a Kálvária-dombon élő gyurgyalagról, amely
Magyarországon 1982 óta fokozottan védett madár.
A kedvcsináló után a munka 4 csoportban, forgószínpad-szerűen folyt tovább.
Az egyik csoport Lovranits Júlia szakszerű vezetésével rövid túrát tett a Kálvária-domb kiserdejében. A séta
során a gyerekek megfigyelhették az őszi erdő élővilágát: többek között közelről is megvizsgálhattak
madártollakat, harkályodút, cinkefészket és vakondtúrást, beazonosították a madárhangokat, gyűjtöttek
terméseket és színes leveleket, mindezt sok-sok érdekes információ kíséretében. Majd egy játék keretében a
gyerekek kaptak a hátuk mögé tett tenyerükbe egy jellegzetes természeti tárgyat (pl. tobozt, makkot, diót,
kavicsot, tollat, ágat), amiről „vakon”, csak a tapintásukat használva ki kellet találniuk, mit is tartanak a
kezükben. Utána meg kellet keresni a többi társukat, akik azonos fajta tárgyat kaptak.

Jó levegőn, játszva-tapasztalva sokat tanultunk a természetről - mindenki számára emlékezetes élmény
maradt az erdei túra!
A második csoport a „Zenés, erdei mesetár” című foglalkozáskeretében erdővel, állatokkal kapcsolatos
dalokat tanult Gondos Brigitta tanítónő gitárkíséretével és vezetésével.
A harmadik csoport végigjárta az osztályok által készített öko-kiállításokat.
A negyedik helyen a másodikosok elkészítették „fogad-almáikat”: az előző napok friss tudását is felhasználva
egy-egy alma-formájú papírlapra mindenki lerajzolhatta-leírhatta, ő maga mit tesz majd a jövőben
környezetünk megőrzéséért.
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A nap méltó lezárásaként az 1.a osztály a szülők közreműködésével egy kisfát ültetett el az iskola udvarán,
arra emlékeztetve mindenkit, hogy ne csak elméletben, de gyakorlatban is tegyünk természet védelmében:
„Ültess fát!
Hogyha mást nem,
lombot ád.
Árnyékában megpihenhetsz,
gondot ő visel reád.
Jó tavasszal nyit virágot,
messze érzed illatát.
Kis madárka száll reája,
ingyen hallgathatod szavát.
Ültess fát!” (Jókai Mór)
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