
Óvd a természetet! 

A biodiverzitás megőrzése a globális célokért! 

 

Iskolánk idén is részt vett a világ legnagyobb tanórája témahétben, amely szeptember 30 és 

október 4. között került bemutatásra tanórai keretek között. Az idén a „A biodiverzitás 

megőrzése a globális célokért” téma bemutatása volt a cél.  

A tanórát az ötödik, hatodik, hetedik és a nyolcadik évfolyamon is megtartottam. 

Első feladatként a gyerekek megismerkedtek a globális célokkal, felolvastuk és egyenként 

megbeszéltük őket. 

 

 

 

 

Megbeszéltük, hogy az élőlények egymásra hatnak a természetben, ezért is fontos a 

biodiverzitás megőrzése. 

Majd rövid kisfilmeket vetítettem le nekik a témáról, amit nagy érdeklődéssel hallgattak és 

néztek. 

Összeállította: Fiklóczky Andrea 



 

 

                  

 Megbeszéltük hogy a mindennapjainkban, mi mindent tehetünk  a környezetünk 

megóvásáért és a biodiverzitás megőrzéséért. 

Mindenekelőtt a hulladék szelektív gyűjtését hozták példaként a gyerekek, amely az 

osztályteremben is megtalálható. 

A gyerekek sok példát mondtak, például: 

A kevesebb vízfogyasztásért: 

-zuhanyozunk fürdés helyett 

-fogmosás közben  elzárjuk a csapot 

-a csöpögő csapokat megjavíttatjuk stb. 

 

Összeállította: Fiklóczky Andrea 

 



A kevesebb műanyag használatért: 

-vászonból készült bevásárlótáska használata, műanyag zacskók helyett 

-szívószálak mellőzése 

-felesleges műanyag csomagolások elkerülése 

-nagyobb kiszerelésű műanyag csomagolt élelmiszerek vásárlása stb. 

 

Fakitermelés csökkentésére: 

-felesleges papírzacskók  mellőzése 

-újrahasznosított termékek előnyben részesítése stb. 

Továbbá megbeszéltük hogy nem pazarlunk élelmiszert, műszaki eszközöket, a lámpákat 

feleslegesen nem égetjük, energiatakarékos izzók használata stb. 

Majd bemutatásra került a  nagymacskafélék helyzete a világban, elsősorban a 

Magyarországon is élő hiúz helyzetét beszéltük meg. 

  

Megbeszéltük hogy mindenképpen pozitív jel, hogy a hiúzt ismét erdeinkben láthatjuk, és 

hogy a jövőre nézve a döntés a mi kezünkben van. 

Összeállította: Fiklóczky Andrea 



Utolsó feladatként a gyerekek plakátot terveztek a témáról, néhányan hazavitték és otthon 

fejezték be a rajzot. Egyénileg készült és csoportosan elkészített rajzok is születtek: 

 

    

 

Öszeállította: Fiklóczky Andrea 



 

 

 

 

Örülök hogy én is részt vehettem ebben a programban. 

Összességében sokat tanultak a gyerekek , és bízom benne hogy így környezet tudatosabban 

fogják élni mindennapjaikat, hogy Földünk sokszínűségének megőrzése biztosítva legyen a 

jövő nemzedékek számára is. 

 

Összeállította: 

Fiklóczky Andrea 

2019. 


