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Tartalom 1.Ráhangolódás: Föld kvíz fakorongokkal 
Egy tarisznyából fakorongokat húznak ki a gyerekek. A 
korongokon számok vannak, amelyekhez megválaszolandó 
kérdések tartoznak. Ha a válasz helyes, letehetik az asztalra 
a korongot. Aki nem tudja a választ, továbbadja valakinek 
a korongot, aki szintén megpróbál válaszolni. A korongok 
másik oldalán betűk vannak, amelyekből a számok 
növekvő sorrendjében egy értelmes szó rakható ki: 
FENNTARTHATÓSÁG 
Kérdések: 

1. A Földnek hány százaléka víz? 
2. Milyen félgömbökre osztja az Egyenlítő a Földet? 
3. Hány kontinens van a Földön? 
4. Milyen a Föld alakja? 
5. Melyik fővároson halad át a kezdő hosszúsági kör? 
6. Melyik kontinens van Európától délre? 
7. Hogy nevezik Európát és Ázsiát együttesen? 
8. Melyik a legkisebb kontinens? 
9. Melyik kontinensen van az Andok? 
10. Melyik kontinenshez kapcsolódik a Nagy 
Korallzátony? 
11. Mi a Földünk természetes kísérője? 
12. Melyik a Föld legmélyebb pontja? 
13. Melyik a Föld legmagasabb pontja? 
14. Melyik a Föld legnagyobb szigete? 
15. Melyik a Föld legnagyobb óceánja? 
 

2. A fenntartható fejlődés fogalmának meghatározása 
a) gyerekek meghatározásai - frontális beszélgetés 



 

b) a hivatalos meghatározás – mondatrészletek 
összerakása csomagolópapíron (a csomagolópapírok az 
örökzöld fák tövébe vannak elrejtve) 
Olyan fejlődés,  amely anélkül elégíti ki a jelen 
szükségleteit, hogy veszélyeztetné a jövő generációk 
szükségleteinek kielégítését. 
 
3. A fenntarthatóság alapelveinek értelmezése 5 
csoportban: 
a) Takarékoskodjunk! 
b) Kerüljük a túlfogyasztást és a szükségleteinken felüli 
termékeket! 
c) Ne csak fogyasszunk, termeljünk is! 
d) Fogjuk vissza környezetszennyezésünket! 
e) Legyünk előrelátók! 
A csoportok értelmezik az alapelveket és néhány tanácsot 
fogalmaznak meg velük kapcsolatban. 
 
4. A hatodik alapelv: Legyünk jóban a természettel! 
Élménypedagógiai megközelítésben, érzékenyítő 
játékokkal történik a természet megismerése, a szép 
megláttatása. 

a) Hangyaboly – játék (frontális): A játékvezető 
lehatárol egy viszonylag szűk teret, amiben állva 
valamennyien elférnek, de mozogni már egymás 
ütközése nélkül nehezen lehet. Valamennyien 
hangyák vagyunk, - közli, akiknek a feladata, hogy 
a  tér minden pontját bejárjuk (hátha találunk 
valamilyen élelmet). Azonban egymással nem 
ütközünk, hiszen a hangyák ezt soha nem teszik. 
Még akkor sem, ha valamilyen nagyobb akadály, 
állja utunkat. Körülbelül öt percig játsszuk a 
játékot. 

b) Gilisztakereső – játék (frontális): Különböző színű 
(8-10 féle) pamutfonalból giliszta méretű (10 cm-
es) darabokat vágunk, és egy behatárolt területen 
szétszórjuk. A résztvevőket megkérjük arra, hogy a 
megtalált „gilisztákkal” egyesével szaladjanak 
vissza hozzánk, és a fonalakat ragasztócsíkokra 
tesszük fel. A játék végén megmutatjuk, milyen 
színeket szórtunk szét, és összehasonlítjuk a 
ragasztócsíkon lévőkkel. Valószínűleg az élénk 
színűekből gyűjtöttek a legtöbbet, míg a 
terepszínűek hiányoznak. Ezzel a természetben 
való színbeli alkalmazkodást, hasonulást, a 
mimikrit lehet szemléltetni és elmagyarázni. 



 

c) Találd meg a szépet a természetben! – (csoportos 
kreatív feladat): 
Egy műalkotás készítése természetes 
alapanyagokból. 

Célok Figyelem, szabálykövetés, anyanyelvi kommunikáció, 
természettudományi kompetencia, együttműködés, 
egymásra való odafigyelés, alkalmazkodási készség, 
kreativitás, problémamegoldás, vállalkozói kompetencia, 

Tantervi kapcsolódás Fenntartható fejlődés – Legyünk jóban a természettel! 

Időigény 45 perc 

Szükséges eszközök Fakorongok, háztartásai csomagoló papír, filctoll, 
papírcédulák, 8-10 különböző színű fonál, olló, 
ragasztószalag, természetben található anyagok 

Szükséges előkészület Terepbejárás, szabadtéri helyszín kiválasztása. 
A játékokhoz szükséges eszközök előállítása. 
 

Mire figyeljünk? Balesetvédelemi szabályok betartása 
 
 

  

Helyszín  Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola udvara 

Helyszín előnyei Változatos és ismert 

Esetleges nehézségek Más csoportok is használják az udvart – szűkebb hely áll 
rendelkezésre, testnevelés órai zaj zavaró lehet 
Az időjárás befolyásolhatja a megvalósítást. 

Egyéb  
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