
Föld napja ….. 

az 1. osztályban 
2012. április 21-én az iskolában projekt napot 
tartottunk a  Föld védelmére. Az első osztályosok már 
tudták, mi kicsik is tudunk tenni a Föld megóvásáért, 
például környezetünk tisztán tartásával, 
szemétszedéssel. Lelkesen tisztogattuk hát az iskola 
környékét. Az osztályban már várta őket Kisvakond, 
aki érdekes feladatokkal, képkirakóval, színezőkkel, 
plakátkészítéssel segített a Föld megóvásában. A nap 
végén Kisvakond egy ugráló játékbéka készítésére is 
megtanította a kedvencévé vált elsősöket, majd 
mindenki elnyerte A Föld védelmezője kitüntető 
címet.  

az 2. osztályban 
Április 21-én reggel egy érdekes vetélkedőn vehettek részt a 
gyerekek, ahol beszélgettünk a Föld védelméről, növényekről 
és állatokról. Ezt követően nagyon érdekes és sokszínű 
feladatokat oldottak meg tanulóink csapatokban. A vetélkedő 
jó hangulatban zajlott, sok nevetéssel, énekkel, tánccal. 
A tízórai jóízű elfogyasztása után az alsó tagozat udvarát 
tettük rendbe.  
A gyerekek söpörtek, gazoltak, szemetet szedtek. Mindenki 
kivette a részét a munkából, mellyel hozzájárultak ahhoz, 
hogy tisztább, szerethetőbb legyen a környezetünk.   

a 3. osztályban 
Föld napja alkalmából reggel izgatottan indultunk az őcsényi Vízműhöz, ahol már Prókai Zoli 

bácsi várt bennünket. Megtudtuk tőle, hogy 
milyen folyamatok kellenek ahhoz, hogy tiszta, 
egészséges víz kerüljön a poharunkba. Igazi 
élménynek számított, hogy belülről is 
megtekinthettük a víztornyot. Köszönjük neki a 
segítségét, és tartalmas beszámolóját. 
Élményekkel teli indultunk vissza az iskolába. 
Ott már várt bennünket a seprű és gereblye, hogy 
széppé és tisztává varázsoljuk iskolánk 
környékét. Végül a nap zárásaként 
szélerőműveket és napelemes házakat 
készítettünk. Mindenki számára kellemes és 
hasznos volt ez a projektnap. 

 



a 4. osztályban 
A 4. osztályosokat négy állomás várta a Föld 
napja projekt keretében. Munkával kezdték a 
reggelt, gereblyét, seprűt és lapátot ragadtak, és 
rendbe tették a játszóteret. Ezután vetélkedőn 
vettek részt, ahol a Föld kontinensei mérték 
össze tudásukat, s a legügyesebbnek Ázsia 
csapata bizonyult. A következő állomásra a 
könyvtárba mentek, ahol Heronyányi Erzsi 
nénivel érdekes információkat gyűjthettek a 
Földünkről. Végül a technikai foglalkozáson a 
földrészek élővilágát elevenítették meg a 
csapatok, s a nap végére összeállt a kék 
bolygónk, melynek óvásáról, védelméről szólt 
az egész nap programja. 

a felső tagozatban 
EGYÜTT A FÖLDÉRT 
Projekt napot szerveztünk április 21-én. Az osztályok tanulóiból vegyes csapatokat állítottunk 
össze, így a különböző évfolyam diákjai egymást segítve vetélkedtek. Zöldbe öltöztünk ezen a 
napon. Újlenyomatunkkal jeleztük, hogy fontos a Föld védelme. 

TETTEKKEL A FÖLDÉRT 
Szemét szüretet tartottunk, megtisztítottuk az iskola környékét. 

RÍMEKKEL A FÖLDÉRT 
Verset írtunk, vers felismerésben jeleskedtünk. Közmondásokat, szólásokat gyűjtöttünk a 
Földről. 

SZÍNEKKEL A FÖLDÉRT 
Környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos rajzokat készítettünk. 

DALOKKAL A FÖLDÉRT 
Dal felismerés, illusztrációkészítés, daltanulás várt ránk. 

ÚJRAHASZNOSÍTÁSSAL A FÖLDÉRT 
Az Interneten található játékkal gyakoroltuk a szelektív hulladék gyűjtés szabályait. 

TUDÁSSAL A FÖLDÉRT 
„Maradj talpon” vetélkedőn mértük össze tudásunkat. 

A nap zárásaként kiállítást rendeztünk az elkészült munkákból. Az eredményhirdetésből 
kiderült, hogy a csoportok komolyan, fegyelmezetten végezték a munkájukat. 
 
 
 
 
 
Fotóalbum >> 


