
Fenntarthatóságra nevelés – Teremtésvédelmi témahét 

TERMÉS játékos vetélkedő 

 

 

A fenntarthatóságra nevelés az iskolák kiemelt feladata, melyhez szükséges készségek, amit a 

johannesburgi konferencián megfogalmaztak: kritika, kreativitás, kommunikáció, 

együttműködés, válságkezelés, döntéshozatal, értékelés, új technológiák használata, társadalmi 

részvétel. Fontosnak tartjuk, hogy a természet iránti szeretetre, egy adott tanévben több 

pedagógiai módszert alkalmazva hívjuk fel a figyelmet. A teremtésvédelmi témahéten a 

Mezőtúri Református Kollégiumban hatodik éve egy héten át tartó programokon vehetnek részt 

a diákok.  

„A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy 

veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket.” 

(ENSZ Környezet és Fejlődés Bizottsága, Közös Jövőnk jelentés, 1987.) 

Jógyakorlatról készült interjú a Reformátusok lapjában volt olvasható 2021. negyedik 

negyedévi számában. Verseny és séta is volt: 

Reformátusok Lapja 2021/41. szám by Reformátusok Lapja - 

Issuu (22-24. oldal) 

A rendezvény tematikája:  

Hittan munkaközösség szervezésében: 

Istentiszteleten kihirdetésére kerül a 

teremtésvédelmi témahét, minden áhítat 

kapcsolódik a témahéthez. Szeptember első 

hetében meghirdetett rajzverseny kapcsolódik 

az aktuális év mottójához, pl.: 2021-ben Hol 

laksz? 

A reál munkaközösség szervezésében 

hirdetjük meg a TERMÉS csapatverseny, 

melynek célja, a játékosság a 

fenntarthatóságra nevelés jegyében.  

https://issuu.com/digireflap/docs/2021_41szam
https://issuu.com/digireflap/docs/2021_41szam


Az első évben egy napon rendeztük meg a versenyt, a közel 50 fős gyereksereggel. A követő 

tanévekben már két napra tettük át a vetélkedést külön az 5-6. és 7-8. évfolyam számára. A 

vetélkedni vágyó gyerekek száma folyamatosan emelkedett megközelítve a 100 főt. Az elmúlt 

két évben egy napra tettük a verseny megrendezését, mivel bővült a segítő pedagógusok és 

középiskolás diákok aránya. A feladatokat folyamatosan javítjuk. Az elmúlt három évben a 

természetismereti feladatok mellett hittan feladatok is megjelentek a vetélkedőn. 

 

 

A diákok jelképes ajándékokat kapnak egy kis határozóval ellátott kőzetet, puhatestűek vázát 

Ezt ők választhatják ki a verseny végén, amit nagyon szeretnek. Minden csapat emléklappal 

távozik. Kategóriánkként az első három helyezett oklevelet és jelképes ajándékot pl.: 

könyvjelzőt és ceruzát kap ajándékba.  

 



A verseny szervezésének a kulcsa feladatok hatékony szervezése, melyet az alábbi táblázat 

foglalja össze: 

  szerda 

szeptember 1. 

csütörtök 

szeptember 2. 

péntek 

szeptember 3. 

szombat 

szeptember 4. 

vasárnap 

szeptember 5. 

 feladatok 

kijelölése és 

kiosztása 

     

hétfő  

szeptember 6. 

kedd  

szeptember 7. 

szerda 

szeptember 8. 

csütörtök 

szeptember 9. 

péntek 

szeptember 10. 

szombat 

szeptember 11. 

vasárnap 

szeptember 12. 

A verseny 

(TERMÉS) és 

rajzpályázat 

meghirdetése a 

diákok számára 

      

hétfő 

szeptember 13. 

kedd 

szeptember 14. 

szerda 

szeptember 15. 

csütörtök 

szeptember 16. 

péntek 

szeptember 17. 

szombat 

szeptember 18. 

vasárnap 

szeptember 19. 

Középiskolás 

diákok toborzása 

segítő feladatok 

ellátásához 

 Verseny 

nevezési lapok 

leadási 

határideje 

Termés ajándékok elkészítése.   

hétfő  

szeptember 20. 

kedd  

szeptember 21. 

szerda 

szeptember 22. 

csütörtök 

szeptember 23. 

péntek 

szeptember 24. 

szombat 

szeptember 25. 

TERMTÉSVÉDELMI 

témahét 

vasárnap 

szeptember 26. 

versenyfeladatok bekérése, 

összesítése, feladatlapok és terepi 

feladatok összeállítása 

verseny 

anyagának 

előkészítése a 

versenyre 

(nyomtatás) 

rajzpályázat 

pályamunkásjá

nak beadási 

határideje 

oklevelek 

előkésztése 

  

TERMTÉSVÉDELMI TÉMAHÉT 

hétfő  

szeptember 27. 

kedd  

szeptember 28. 

szerda 

szeptember 29. 

csütörtök 

szeptember 30. 

péntek  

október 1. 

szombat 

október 2. 

vasárnap  

október 3. 

rajzpályázat 

zsűrizés 

oklevelek 

elkészítése 

TERMÉS 

5-6. évfolyam 

számára 

eredményhirde

tés 

TERMÉS 

7-8. évfolyam 

számára 

eredményhirde

tés 

rajzverseny 

kiállítás 

TERMÉS 

eredményeinek 

kihirdetése 

online 

   

TERMTÉSVÉDELMI 

témahét 

hétfő 

október 4. 

kedd 

október 5. 

     

állatok világnapja 

rajzverseny 
eredményhirdetés 

verseny 

anyagának 

összerendezése  

     

 

 

  



TERMÉS – természetismereti feladatok: 

tanteremben megoldandó feladatok 

Hol járunk? 5-6. évfolyam:  

nem a mesefilm címét kell megadni, hanem azt a helyszínt, ahol játszódik. Ehhez a feladathoz 

kapnak egy megoldólapot, amin ki kell választaniuk a helyes megoldást. Két vetítés alatt kell a 

helyes választ bekarikázniuk és a feladatlap beadását követően ellenőrizzük: a mese neve 

elhangzása után a helyszín, ahol játszódik a történet. 

 

 

 



7-8. évfolyam számára a hol járunk madártávlatból feladványait kellet megfejteniük melyik kontinensen készült a kép. Ismert és kevésbé ismert 

felvételek jelennek meg. Két vetítés történik, így át tudják beszélni, mi lehet a helyes válasz. A feladatlap beadását követően ellenőrizzük a helyes 

válaszokat. Az a cél, hogy megerősítést nyerjen a jó válasz és a bizonytalanságok helyre kerüljenek. 

 

 

 

 

 

 



Madárhatározás: 

Madárbarát iskolaként kiemelt feladat, hogy ismerjék kertjeink madarait. Olyan fajokat válogatunk évről - évre, melyek megtalálhatók közvetlen 

környezetünkben. Mindig kerül a meghatározandó madarak közé ismert faj, is sikerélmény okán. A feladattal célunk a madarak megismerése iránt 

érdeklődés felkeltése, elsődlegesen a felismerés, másodlagosan a hang utáni meghatározás. 

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (mme.hu) 

 

 

https://www.mme.hu/magyarorszagmadarai


Növényfelismerés: A diákok egy feladatlapot kapnak, ahol olvashatnak négy növény ismertetőjét. A leírás alapján és a kapott növényi részekből 

(számokkal vannak ellátva) kell következtetniük az adott növényre. A növényhatározás gyakorlata egyre kevesebb hangsúlyt kap a csökkenő 

óraszámok mellett. Fontos, hogy a gyerekekkel megszűrtessük a határozást, ehhez az feladathoz használhatnak növényhatározót.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határozás az udvaron: 

Ez a legkedveltebb és várt feladat, ahol a csapatok az iskola udvarán eldugott képeket, melyekhez különböző feladatok kapcsolódnak. 

• ismert fajok lábnyomának meghatározása 

• tematikus állathatározás pl.: csak madárfajok szerepelnek.  

A határozásban segyítséget adunk számukra: 

• állathatározó, 

• nyomhatározó 

• a képeken elhelyezett anagramma 

 

 

  



 



 


