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„Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” 

 

 

 

 

 

Tanító: Takács Enikő 

Tantárgy: környezetismeret 

Tanítási egység: környezetünk 

Az óra típusa: új ismeretet feldolgozó 

Nagy gondolat: „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! 

Osztály: 5. osztály 

Iskola: Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Áltatalános Iskola 

 

Az óra szerkezete: 

1. Videó, rövidfilm vetítése Földünkről: Szólt a Kakas: Ébresztő!  

https://www.youtube.com/watch?v=ErPvDomIUZE 

   Ennek alapján rövid beszélgetés kezdeményezése.          6 perc             

2. Csoportalakítás: négy 4-5 fős csoport           1 perc                    

Szerepek: kistanár, beszámoló, időfelelős, írnok, eszközfelelős, csendfelelős  

3. Csoportmunka            15 perc   

4. Csoportok beszámolója          15 perc   

5. Egyéni feladatok             3 perc   

6. Egyéni beszámolók             3 perc   

7. Értékelés              2 perc   

Célok és feladatok: együttműködési készség fejlesztése, kommunikációs készség fejlesztése, környezeti 

érzékenység növelése, környezeti szemlélet erősítése, élővilág és környezet egymásrautaltságának 

tudatosítása. 

Felhasznált eszközök: tabletek, törölhető táblák, filctollak a táblákhoz, krétatábla, vetítő, különböző 

újrahasznosítható hulladékok (műanyag palack és kupakja, üres chipses zacskó, üres tejesdoboz, zsinór, 

konzervdoboz, papír, parafadugó).   

Források: 

Ez a takarítás világnapjának mottója, amelyet minden évben a szeptember 20-ához 

legközelebb eső hétvégén tartanak. Ez a világméretű akció 1989-ben indult Ausztráliából, 

majd 1992-ben az ENSZ Környezetvédelmi Programja világviszonylatban is meghirdette. Arra 

hívja fel az emberiség figyelmét, hogy tegyük élhetőbbé környezetünket. Ma ti is 

elgondolkodhattok azon, hogyan tehetünk még többet a környezetünkért! 

https://www.youtube.com/watch?v=ErPvDomIUZE
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http://korkorosgazdasag.hu/elgondolkodtato/nyolc-tipp-hulladekmennyiseg-csokkentesere/ 

https://forbes.hu/legyel-jobb/hogyan-elj-hulladekmentesen-kump-edina-hulladekcsokkentesi-szakerto/ 

https://divany.hu/lajfhekk/2018/09/28/hulladekmentes-zero-waste-eletmod/ 

 

I. csoport: 

 Készítsetek prezentációt, amely felhívja a figyelmet a hulladékmennyiség csökkentésére!  

 A témája legyen: ,,Hét tipp a hulladékmennyiség csökkentésére”! 

 Gyűjtsetek ötleteket, és készítsetek belőle egy prezentációt! A bemutató 8 diából álljon (cím + a hét 

tanács), és csak a mondatokat tartalmazza (ha marad időtök, akkor lehet animálni, képpel ellátni)! 

 Ha végeztetek, tegyétek pendrive-ra, vagy a google drive-ra másoljátok be! 

Egyéni feladatok:  

Írj még két tanácsot a hulladék csökkentésére a hétköznapokban! 

Válaszd ki az egyik diát, és készíts hozzá piktogramot (egyszerűbb rajz)! 

Válaszd ki az egyik dián szereplő tanácsot, és tegyél fel egy kérdést, amire ez a válasz! 

Lehetséges megoldások:  

 ,,Hét tipp a hulladékmennyiség csökkentésére” >> – a tanulók megoldása 

 Még két tanács: Vásárolj saját edényekbe! Ne vegyél palackozott vizet! 

 Kiválasztott tanács és kérdés: A használt elemeket gyűjtsük szelektíven. Hova tegyük…?  

 

II. csoport: 

 Készítsetek totót a hulladék újrahasznosításával és környezetünk védelmével kapcsolatban! 

 Keressetek az interneten ebben a témában hasznos weboldalakat, amelyeket segítségül hívhattok! 

 A totó legalább öt kérdésből álljon! Figyeljetek a totó játék szabályaira (1, 2, X)! 

 A totót a krétatáblára írjátok fel, majd ha készen van, fotózzátok le tablettel, és a képet tegyétek fel 

a google drive felületre! A táblát ne töröljétek le!  

Egyéni feladatok:  

Egészítsd ki a totót még egy kérdéssel és a hozzá tartozó válaszlehetőségekkel! 

Válaszd ki az egyik kérdést, és írj hozzá még két válaszlehetőséget! 

Válaszd ki az egyik kérdést, és cseréld ki a két rossz választ másra! 

Lehetséges megoldások:  

 Totó:  

http://korkorosgazdasag.hu/elgondolkodtato/nyolc-tipp-hulladekmennyiseg-csokkentesere/
https://forbes.hu/legyel-jobb/hogyan-elj-hulladekmentesen-kump-edina-hulladekcsokkentesi-szakerto/
https://divany.hu/lajfhekk/2018/09/28/hulladekmentes-zero-waste-eletmod/
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/Het_tipp_a_hulladekmennyiseg.pdf
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Még egy kérdés és két válasz: 

 Mit nem lehet a szelektív kukába dobni? 

- műanyag palackot 

- koszos zsebkendőt 

 Két rossz válasz cseréje: Miből igyál? 

- műanyag pohárból 

- tengervízből 

 

III. csoport:  

 Az asztalon különböző hulladékokat láttok. 

 Képzeljétek el, mire tudnátok ezeket hasznosítani a hétköznapi életben! 

 Készítsetek minél több hasznos dolgot belőlük!  

 Ha elkészültetek, fotózzátok le tablettel, és a képet tegyétek fel a google drive-ra! 

 Magyarázzátok el az elképzeléseiteket! Ajánljatok hasznos praktikákat a hétköznapokra is! 

Egyéni feladatok:  

Írd le, hogyan csoportosítanád a felhasznált hulladékokat! 

Válassz ki két hulladékot (pl. papír, használt elem) és beszélj róla, hogyan gyűjtjük szelektíven! 

Válaszd ki az egyik típusú hulladékot (pl. műanyag), és írj hozzá két tanácsot, hogyan használhatnánk 

belőle kevesebbet! 

Írj két mondatban használati útmutatót az elkészített tárgyhoz! 

Lehetséges megoldások:  

            Miből mi készült? Pl. chipses zacskóból táska, kupakból karácsonyfadísz. 
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A tanulók megoldásai 

 Hogyan használjunk kevesebb papírt? A 

papírból sokkal kevesebbet használhatnánk, ha 

mindenki szelektíven gyűjtené, és csak akkor 

használnánk, ha nagyon muszáj.  

 Használati útmutató a táskához: Mivel 

zacskóból készült, ezért ne tegyél bele 1,5 

kilogrammnál többet! Mosógépben nem 

mosható! 

 

IV. csoport: 

 Készítsetek egy kisfilmet tablettel, amelyben bemutatjátok, hogy miért kaptuk meg az ÖKOiskola 

címet (pl.: a növényeskert, madáretetés, halak stb.)! 

 Keressetek példát erre az épületben, udvaron, bárhol! 

 Gondolkodjatok, mondjatok ötleteket, hogy mivel lehetne még fejleszteni iskolánkat! 

 A kisfilm minimum 40 másodperces legyen, amelyben szerepelhettek ti is, de mindenképp 

mondjatok aláfestő szöveget! 

Egyéni feladatok:  

Írj két összefoglaló mondatot a filmben bemutatott dolgokról! 

Adj címet a kisfilmnek! 

Tegyél fel két kérdést, amire a videóból kiderül a válasz! 

Kinek, kiknek ajánlanád a filmet és miért?  

Lehetséges megoldások:  

 Két összefoglaló mondat a filmről: A kisfilmben röviden összefoglaltuk, mitől érdemeltünk 

ÖKOiskola címet. Még fejlődhetnénk, pl. évente szervezhetnénk papírgyűjtést, részt vehetnénk 

szemétgyűjtő akciókban.  

  

          

 


