„TEREMTÉS HETE”
ISKOLAI FELADATTERVE
2013. SZEPTEMBER 29.- OKTÓBER 6.

Reményik Sándor: A teremtés hat napja előtt
Te láttad az erdőt,
Mielőtt erdő lett volna.
Mielőtt a vizek a szárazföldtől
Elválasztattak volna.
Azért fested most híven, igazán,
Azt is, mit itt nem láttál.
Magadban a dolgok ős-képére
Reá találtál.
A képeiden azért hallik
Szinte-szinte a vizek dübörgése,
Vihar-tört szálfák hörgő reccsenése.
Te láttad az erdőt,
Mielőtt erdő lett volna.
Mert naiv gyermek-hit az, hogy az Isten
A Hat Nap előtt mit se csinált volna.
A hosszú-hosszú örökléten át
A Művészt szabta, formálta remekbe,
Bölcsőjét a chaos felett ringatta,
A világ tervrajzába beavatta,
Szoktatta a halhatatlansághoz...
Aztán fogott csak a világhoz.
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A környezet védelme napjaink fontos része. A gyermek tanulja, meg, hogy a természet az ember elválaszthatatlan része. Ezért óvjuk közösen a természet tisztaságát, szépségét, fedezzék fel évszakokként környezetükben a változást, érezzék meg, hogy minden
mögött Isten áll.
Pedagógiai Programunkban is kiemelten foglalkozunk a környezeti neveléssel.
Amelynek feladata: a tanulók megtanítása a környezettel való tudatos együttélésre és
környezetbarát életvitelre, a környezetkultúra kialakítása, a környezet okos és mértéktartó igénybevétele.
Alapelve a teremtett világnak, mint létező értéknek a tisztelete és megőrzése.
Célja: A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel formálása.
Tanítványaink környezeti erkölcsének, társadalmi-természeti felelősségének megalapozása.alakuló értéktudatának, együttműködési képességének, életviteli szokásainak, a személyes és a közös felelősségtudat alapjainak formálása.
Területei:
• Környezetkultúra: a mikrokörnyezet (óvoda, iskola, tanterem, iskolaudvar)
• Környezetvédelem: hulladékgyűjtés, növények, állatok védelme, energia-takarékosság az intézményben, otthonokban, környezetbarát közlekedés.

Az óvoda környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai:
Rácsodálkozás a teremtett világ szépségeire (öröm, hála),
Életkornak megfelelő szintű tájékozódás, eligazodás segítése,
• Ismerkedés a természeti és társadalmi környezettel, a változások folyamatos
megfigyelése,
• Megfigyelő séták, kirándulások szervezése,
• Ismeretek gyűjtése tapasztalati úton (évszakok, jelenségek, növények, állatok),
• Természetsarokban történő változások folyamatos megfigyelése,
• A környezet megismerésére, védelmére, óvására nevelés,
• Környezettudatos magatartás alapozása, alakítása,
Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai:
• a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel
elősegítése;
• a tanulókban a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet
tisztelő szokásrendszer megalapozása;
• tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi környezet zavartalan működését elősegítik;
• a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából
legfontosabb ismeretekkel.
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A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának feladata, de ebbe a tevékenységbe bevonjuk a családot, a szülőket is. Ezáltal biztosítjuk, hogy a megszerzett
ismeretek, készségek rögzüljenek és beintegrálódjanak tanulóink mindennapjaiba.
A témahét céljai:
• legyenek képesek a megteremtett világ szépségeit felismerni és megőrizni
• legyenek képesek a megteremtett értékek között úgy élni, hogy a legkevesebb
károsodást okozzák
• legyenek meggyőződve arról, hogy az utódaiknak is megfelelő életteret kell
hagyniuk
• Tanulók természethez és a vízhez történő pozitív hozzáállásának és felelősségérzetének továbbfejlesztése
• a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése
• a tanulók általános adottságainak együttes fejlesztése
• tudja, hogy víz nélkül egy élőlény sem létezhet
• tudja, hogy a folyók és a vizes élőhelyek értékes szolgálatot tesznek az emberiségnek
• kommunikációs képességek fejlesztése
• közösségi érzés fejlesztése
A „teremtés hetét” egy közös (alsós-felsős) munkaközösség értekezlettel kezdtük. Ahol
„Workshopként” ötleteket, javaslatokat gyűjtöttünk a közös programokhoz. Az óvodában
az óvónőkkel együtt megbeszéltük, hogy hogyan tudnak bekapcsolódni ők is a „Teremtés
hetébe”. Burger Ferenc plébános atyával egyeztettünk az október 3. iskolamisével kapcsolatban

Közös programok:
Közös mise a templomban október 3. csütörtök reggel
Papírgyűjtés szervezése: szeptember30- október 6. között
Fotópályázat meghirdetése szeptember 27. pénteken, eredményhirdetése: október 4.
pénteken
Családi nap keretén belül közös séta a hegyre, és óvják ott is a természetet, szedjék össze
maguk körül a hulladékot is.
A Teremtés hetében minden reggel közös imával és énekkel kezdünk, ami a természettel
kapcsolatos.
„De most így szól az ÚR, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel:
Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!
Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyó kon, azok nem sodornak el.
Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget
meg.” (Ézs 43, 1-2)
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2013. szeptember 30. – október 6.

1.

2.

Hétfő
Szept. 30.
Közös ima
1. melléklet
1.a és 1.b
természet óra
2. melléklet

Kedd
Okt. 1.
Közös ima
10. melléklet
3. osztály
hittan óra
11. melléklet

Szerda
Okt. 2.
Közös ima
15. melléklet
5. és 6. osztály
hittan óra
16. melléklet

Csütörtök
Okt. 3.
Közös ima
22. melléklet
Szentmise a
templomban
(Burger Ferenc)

8. osztály
irodalom óra
3. melléklet
4.b
hittan óra
4. melléklet

6. osztály
irodalom óra
12. melléklet
1. osztály
hittan óra
13. melléklet

5. osztály
2.a és 2.b
testnevelés óra osztályfőnöki
17. melléklet
23. melléklet

Péntek
Okt. 4.
Közös ima
28. melléklet
7. és 8. osztály
fizika óra
29. melléklet

3. osztály
osztályfőnöki
24. melléklet

3.

5. osztály
irodalom óra
5. melléklet

4.a osztály
olvasás óra
14. melléklet

8. osztály
angol óra
18. melléklet

7. osztály
irodalom óra
6. melléklet

4.

8. osztály
osztályfőnöki
óra
27. melléklet

8. osztály
matematika
óra
7. melléklet
4. osztály
német óra
8. melléklet

5. osztály
irodalom óra
19. melléklet

7.-8. osztály
hittan óra
9. melléklet
5.

6.

6. osztály
irodalom óra
12. melléklet
5. osztály
irodalom óra
5. melléklet

4.b
osztályfőnöki
óra
25. melléklet
6. osztály
irodalom óra
26. melléklet

Fotópályázat
eredményhirdetés
30. melléklet

7. osztály
irodalom óra
20. melléklet
8. osztály
irodalom óra
21. melléklet
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1. melléklet

TEREMTÉS HETE – TÉMAHÉT – 2013. szeptember 30.–október 6.
Hétfő reggel 7.55-8.00
Felelős: Almási Zsuzsanna

Reményik Sándor:

A teremtés hat napja előtt
Te láttad az erdőt,
Mielőtt erdő lett volna.
Mielőtt a vizek a szárazföldtől
Elválasztattak volna.
Azért fested most híven, igazán,
Azt is, mit itt nem láttál.
Magadban a dolgok ős-képére
Reá találtál.
A képeiden azért hallik
Szinte-szinte a vizek dübörgése,
Vihar-tört szálfák hörgő reccsenése.
Te láttad az erdőt,
Mielőtt erdő lett volna.
Mert naiv gyermek-hit az, hogy az Isten
A Hat Nap előtt mit se csinált volna.
A hosszú-hosszú örökléten át
A Művészt szabta, formálta remekbe,
Bölcsőjét a chaos felett ringatta,
A világ tervrajzába beavatta,
Szoktatta a halhatatlansághoz...
Aztán fogott csak a világhoz.
Ének: Minden mi él csak téged hirdet
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2. melléklet

TEREMTÉS HETE – TÉMAHÉT – 2013. szeptember 30.–október 6.
1.a és 1.b
Megfigyelő – leíró - azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 6-7 éves korban
Tapasztalatot szereznek a víz különböző halmazállapotáról, mozgásáról benne az anyagok
különböző viselkedéséről pl. úsznak, oldódnak a vízben.
Végezzünk spontán célzott megfigyeléseket a teremtésben, a környezetünkben előforduló
víznek tulajdonságainak megismerése céljából (tó, folyó, patak, ivóvíz, kútvíz, esővíz)
a) víz tulajdonságainak megállapítása (színe, tisztasága, illata, szaga, felülete, tapintása, mozgó víz vizsgálata)
b) vízben, víz körül élő növények, állatok megfigyelése
c) vizsgált anyagok közül egyesek (falevél, faág, kavics) a víz felületén maradnak, majd
elmerülnek
d) készítsünk papírhajót, játszunk, mennyi terhet bír bel? (madártoll, ág, kavics)
Jellemző gyerekversekkel, dalokkal illusztrálunk természetes vizeink tulajdonságait.
Kiállítást is készíthetünk a munkákból
1. Menjünk ki az iskola udvarán található homokozóhoz
a) próbáljunk különböző eszközökkel megfelelő formákat kialakítani száraz homokból.
Lehetséges? Vizezzük meg a homokot és próbálkozzunk újra, a vizes homok részecskéi összetapadnak
b) készítsünk golyókat vizes golyókból majd egy fa vagy műanyag lapból készített lejtőn
gurítsuk le sorban. ( lesznek, amelyek épségben megérkeznek, mások szétesnek)
c) építsünk várat, köré vizes árkot, majd árasszuk el vízzel! Jó homokosak lettünk, mossuk
le a kezünket! Figyeljük meg a homokos víz színét. Hol helyezkedik el az edényben?
d) hogyan lehet a vizet megtisztítani a homoktól? Szűrjük le!
Ezekkel a tevékenységekkel ráirányítjuk a tanuló figyelmét, hogy az anyagok tulajdonságai
a víz hatására megváltoznak.
2. Játszunk szappanoldattal
- tapasztalják, hogy a fúvás sebessége befolyásolja a buborékok nagyságát
- nem akármilyen töménységű szappanoldat alkalmas a buborékfújásra
3. miből és hogyan nyerhetünk vizet vagy vizes oldatot? (citrom, narancs, alma, burgonya,
retekhasználjunk sót) az így nyert folyadékok színét, szagát, ízét összehasonlítjuk az
ivóvíz tulajdonságaival
Balesetvédelemre - egészségvédelemre hívjuk fel a tanulók figyelmét
a vizsgálat azt mutatja, hogy a víznek nincs állandó alakja, hanem mindig a tartó edény
alakját veszi fel. eljutunk egy fontos megállapításhoz, a víz alakja változó.
Ezt a projektet 2013. szeptember 30-án 1. órában kívánjuk elvégezni az első évfolyamon.
Készítették: Harcsa Andrea és Zöldág Anett
Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda
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3. melléklet

TEREMTÉS HETE – TÉMAHÉT – 2013. szeptember 30.–október 6.
TANÍTÓ: Molnárné Cselőtei Ildikó
IDŐPONT: szeptember 30. 1. óra
OSZTÁLY: 8. osztály

VÍZRŐL SZÓLÓ IRODALMI MŰVEK/
SAJÁT MŰ KÉSZÍTÉSE
Előzetes feladat: vízről (folyóról, tóról, tengerről) szóló irodalmi művekről (versek, novellák, regények, mítoszok, bibliai történetek) szóló tanulói gyűjtemény készítése
A víz az irodalomban
Az irodalmi művek bemutatása, felolvasása
Mondanivalójuk megbeszélése
A víz szerepének megbeszélése a művekben
A saját mű elkészítésének előkészítése
Az irodalom feladata: az írót (embert) érdeklő kérdések, problémák megfogalmazása
Jelenkori irodalom feladata: jelenlegi problémáink megfogalmazása
Legyünk írók: készítsünk írásokat a víz védelmében!
Házi feladat: irodalmi mű készítése
Választható forma: próza – vers
Cél: figyelemfelhívás – probléma megoldási mód bemutatása – érzelmek megfogalmazása

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda

8

4. melléklet

TEREMTÉS HETE – TÉMAHÉT – 2013. szeptember 30.–október 6.
TANÍTÓ: Bujna Katalin
IDŐPONT: szeptember 30. 2. óra
OSZTÁLY: 4.b osztály

Víz a Bibliában
(Hittanverseny)

1.
Keresd meg a teremtéstörténet hányadik napján van szó a vizekről?
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
2.
Hányadik csapás volt a tízcsapás közül a Nílus vízének vérré válása?
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
3.
Mit öntöttek le vízzel Illés próféta történetében? Mi történt mégis? Kinek a segítségével?
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
4.
Mi történt a Vörös-tenger partján Mózessel és a zsidó néppel a kivonulás
éjszakáján?
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
5.
Sorold fel milyen folyóvizek, tavak, tengerek szerepelnek Jézus életében? Sorold
fel, mi történt ott Jézussal!
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
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5. melléklet

TEREMTÉS HETE – TÉMAHÉT – 2013. szeptember 30.–október 6.
TANÍTÓ: Molnárné Cselőtei Ildikó
IDŐPONT: szeptember 30. 3. és 6. óra
OSZTÁLY: 5. osztály

MESEALKOTÁS A VÍZRŐL
Előző irodalmi ismeretek: a mese fogalma és fajtái, a mese szerkezeti részei, a mesei
elemek, a mese célja
Előkészítés: a víz szerepe életünkben
a víz megjelenése a mesékben
felelősségünk a vízért
Írjunk mesét! – közös munka
Mit üzenhet a ma meseírója a vízzel kapcsolatban? – frontális munka
Milyen csodás lények szerepelhetnek a mesében? - ötletbörze
Mi adhatja a bonyodalmat a mesében? – frontális munka
Hogyan oldja meg a főhős a konfliktust? – ötletbörze
Vázlatkészítés – egyéni munka
Házi feladat: a mese megírása
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6. melléklet

TEREMTÉS HETE – TÉMAHÉT – 2013. szeptember 30.–október 6.
TANÍTÓ: Molnárné Cselőtei Ildikó
IDŐPONT: szeptember 30. 3. óra
OSZTÁLY: 7. osztály

VÍZRŐL SZÓLÓ IRODALMI MŰVEK/
SAJÁT MŰ KÉSZÍTÉSE
Előzetes feladat: vízről (folyóról, tóról, tengerről) szóló irodalmi művekről (versek, novellák, regények, mítoszok, bibliai történetek) szóló tanulói gyűjtemény készítése
A víz az irodalomban
Az irodalmi művek bemutatása, felolvasása
Mondanivalójuk megbeszélése
A víz szerepének megbeszélése a művekben
A saját mű elkészítésének előkészítése
Az irodalom feladata: az írót (embert) érdeklő kérdések, problémák megfogalmazása
Jelenkori irodalom feladata: jelenlegi problémáink megfogalmazása
Legyünk írók: készítsünk írásokat a víz védelmében!
Házi feladat: irodalmi mű készítése
Választható forma: próza – vers
Cél: figyelemfelhívás – probléma megoldási mód bemutatása – érzelmek megfogalmazása
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7. melléklet

TEREMTÉS HETE – TÉMAHÉT – 2013. szeptember 30.–október 6.
TANÍTÓ: Nagy Éva
IDŐPONT: szeptember 30. 3. óra
OSZTÁLY: 8. osztály
FELADATOK
Bevezetés: A víz jelenléte a mindennapi életünkben, mennyire fontos, hogyan juthatunk
hozzá, mennyire tekintjük magától értetődőnek, hogy elérhető számunkra. Kitekintés más
országok víz készleteire.
1. feladat: (frontális feladatmegoldás) Egy ember napi, heti, havi, stb., átlagos vízfogyasztásának becslése, majd kiszámítása valós adatok alapján.
Megbeszélni a lehetőségek a víz megtakarítására, majd az 1. feladat megoldása a víztakarékos szemlélet szerint is. Az adatok összehasonlítása, táblázatba foglalása.
2. feladat: (csoportmunka, 4 fős csoportok, minden csoportnak van saját színe) Egy
négytagú család havi átlagos vízfogyasztásának kiszámítása valós adatok alapján.
A csoport tagjai megegyeznek a család élethelyzetében és annak megfelelően számolnak. Pl. kertes házban laknak-e, kell-e locsolni, van-e úszómedencéjük, kádban
fürdenek vagy tusolnak stb.
A csoportok bemutatják az általuk kitalált családot és élethelyzetüket pár mondatban,
majd az általuk kiszámított átlagos vízfogyasztást bejelölik saját színükkel egy közös diagramon a táblán (oszlop- és kördiagram). Végül közösen elemezzük a diagramok adatait.
Házi feladat: Egy vízszámla tanulmányozása a részletes kimutatással együtt, milyen szolgáltatásokból tevődik össze. Utána nézni és lépésekbe foglalni a víz útját az otthonunkig
illetve az otthonunktól.
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8. melléklet

TEREMTÉS HETE – TÉMAHÉT – 2013. szeptember 30.–október 6.
TANÍTÓ: Szabóné Póti Edit
IDŐPONT: 2013. szeptember 30. 4.ó.
OSZTÁLY: 4. osztály

Megfelelő mennyiségű folyadékot isznak
a gyerekek naponta?
Feladat:

A kapott táblázatba bejegyzik, mennyit fogyasztanak naponta.
A nap végén összeadják a bejegyzett mennyiségeket.

Tag 1

Tag 2

Tag 3

kleine Tasse (150 ml)
große Tasse (250 ml)
kleines Glas (150 ml)
großes Glas (250ml)

A táblázat alá leírják mit ittak.
Lehetőség szerint címkéket, képeket gyűjtenek az italokról.

Órai megbeszélés: Mennyit sikerült naponta inniuk? /Ajánlott mennyiség: 1 L/
Összegyűjtjük az italok neveit.
Csoportosítjuk /egészséges – nem egészséges /
A hozott képekből, feliratokból /dobozokból/ plakátot készítenek.
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9. melléklet

TEREMTÉS HETE – TÉMAHÉT – 2013. szeptember 30.–október 6.
TANÍTÓ: Sipos Kádár Monika
IDŐPONT: szeptember 30. 4. óra
OSZTÁLY: 7. és 8. osztály
Feladat:
6 db 2 fős és egy 3 fős csoportot alakítunk.
Minden csoport kap 6-6 bibliai idézetet és számítógép segítségével meg kell keresni a
bibliai helyet, ahol az idézetek találhatók.
1. csoport

1. A megtisztulás, az Istennel való szövetségkötés, az újjászü¬letés megpecsételése a víz
általi keresztség .
2. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek
fölött.
3. És ha a felhőkig fölemeled hangod, szót fogadnak-e neked az áradó vizek?
4. Kinyújtotta kezét a magasból és felém nyúlt, kimentett a vizek mélyéről.
5. Jaj, zúg a népek áradata, úgy zúgnak, mint a tenger szokott zúgni. A népek moraja hallik,
mint a nagy vizek háborgása.
6. ...mert a Bárány, aki a trón közepén áll, legelteti, és élő vizek forrásához tereli őket, az
Isten pedig letöröl a szemükről minden könnyet.”

2. csoport

1. Isten újra szólt: “A vizek közepén keletkezzék szilárd boltozat, és alkosson válaszfalat a
vizek között.” Úgy is lett.
2. lakóhelyed a vizek fölött rendezted be. A felhőket fogatként használod, a szelek szárnyán
szállsz tova.
3. A vizek színe fölé egy kört rajzol, ott, hol a sötétség a fénnyel határos.
4. …amikor kijelölte a tenger határát - és a vizek nem csaptak ki -, amikor megrajzolta a
föld szilárd részét.
5. Mert kétszeres gonoszságot követett el népem: elhagytak, engem, az élő vizek forrását,
azért, hogy ciszternákat ássanak maguknak, ciszternákat, amelyek megrepedeznek, így nem
tarthatják meg a vizet.
6. …lába, mint a kohóban izzó sárgaréz, hangja, mint a nagy vizek zúgása.

3. csoport

1. Isten ismét szólt: “Gyűljenek össze az ég alatti vizek egy helyre és emelkedjék ki a száraz.” Úgy is történt.
2. Az Úr szava a vizek fölött, A dicsőség Istene mennydörög, az Úr a hatalmas vizek fölött.
A csillagnak Üröm volt a neve. A vizek egyharmada ürömmé vált, és sok ember meghalt a
víztől, mert megkeseredett.
3. Ezért imádkozzék hozzád minden igaz, a szorongattatás idején! Hiába tör be a vizek áradata, nem éri el.
4. Aztán szózatot hallottam az égből, mint nagy vizek zúgását vagy szörnyű mennydörgés robaját. A szózat, amelyet hallottam, emlékeztetett arra, ahogyan a hárfások pengetik hárfájukat.
5. Rendeletére elapadtak a vizek, akkor ültette el a szigeteket.
6. Aztán szózatot hallottam az égből, mint nagy vizek zúgását vagy szörnyű mennydörgés
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robaját. A szózat, amelyet hallottam, emlékeztetett arra, ahogyan a hárfások pengetik hárfájukat.

4. csoport

1. Isten szólt: “A vizek teljenek meg élőlények sokaságával, az égen, a föld felett pedig röpködjenek madarak”. Úgy is történt.
2. Hallottam, hogy a nagy vizek angyala felkiáltott: “Igazságos vagy, te, aki vagy és aki voltál!
3. Azután folytatta: “A vizek, amelyeken - mint láttad - a kéjnő ült, a népeket, fajokat,
nemzeteket és nyelveket jelenti.
4. Ahogy elgondolta, úgy törtek föl a vizek, s a felhők tudtával harmatoznak esőt.
5. És hallottam, mint hatalmas tömeg moraját, mint nagy vizek zúgását, mint zengő mennydörgés robaját: “Alleluja! Megkezdte uralmát Urunk, Istenünk, a Mindenható.
6. A száraz vidék tóvá változik, a szomjas föld vizek forrásává. A sakálok egykori lakóhelyén
zöldellő fű és nád terem.

5. csoport

1. Alapjukban meginogtak a hegyek és a vizek, a sziklák megolvadtak színed előtt, mint a
viasz. De akik félnek, azokhoz irgalmas vagy.
2. Húzz ki az iszapból, ne hagyj elsüllyedni, ments meg azoktól, kik ártani akarnak! Ments ki
a vizek mélyéről engemet.
3.Elsötétült a fény, úgyhogy nem látsz többé, elborított a vizek áradata.
4. Akkor a hét csészét tartó hét angyal közül az egyik odalépett hozzám és hívott: “Gyere,
megmutatom neked a nagy kéjnő ítéletét, aki a nagy vizek fölött ül.
5. Ő alapozta tengerekre, és megerősítette a vizek fölött.
6. Hatalmas vizek zúgásához hasonló a népek morajlása. De Ő megfenyíti őket, erre messze
futnak, s úgy elsodródnak, mint a pelyva a hegyeken a szél előtt, s a forgatag a vihar előtt.

6. csoport

1. belesüllyedtem a mély iszapba, lábam nem talál talajt. A vizek mélyére kerültem, hullámok csapnak át felettem.
2. Sehol nem ártanak, s nem pusztítanak az én szent hegyemen. Mert a föld úgy tele lesz az
Úr ismeretével, mint ahogy betöltik a vizek a tengert.
3. Ha felhangzik mennydörgő szava, a vizek csak úgy zúgnak az égen; felhőket hajt a föld
határáról, villámokat támaszt a zivatarhoz, és tárházaiból kiengedi a szelet.
4. Lángba borítom Egyiptomot, reszket és remeg Szin. Nóban áradás lesz, és elborítják a vizek.
5. Áldjátok, mind ti vizek az égboltozat felett, az Urat, dicsőítsétek és magasztaljátok mindörökké.
6. A vizek torkomig hatoltak, körülvett a mélység, hínár borítja fejemet

7. csoport

1. Íme, egy erős és hatalmas férfit küld az Úr, aki, mint a jeges förgeteg, mint a romboló
szélvész, és mint a hatalmas vizek áradata, lerántja őket hatalmával a földre.
2. 1. A vizek láttak téged, Istenem, a vizek láttak és megborzadtak, a hullámok a mélységekig megremegtek.
3. Izraelnek reménysége, Uram! Azok, akik elhagynak, mind megszégyenülnek; akik pedig
elfordulnak tőled, azokat gyökerestül kitépik földjükből, mert elhagyták az élő vizek forrását.
4. Amikor mentek, hallottam szárnyuk suhogását. Olyan volt, mint a nagy vizek zúgása, mint
a Mindenható hangja, a vihar moraja, mint egy tábornak a zaja. Amikor megálltak, leeresztették szárnyukat.
5. Ha meglátnak a hegyek, megrémülnek. Kiáradnak az örvénylő vizek, a mélység hallatja
szavát, kezét magasra emeli.
7. Volt ott hat kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként két vagy
három métréta fért. Jézus így szólt hozzájuk: „Töltsétek meg a vedreket vízzel.” És megtöltötték színültig.
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10. melléklet

TEREMTÉS HETE – TÉMAHÉT – 2013. szeptember 30.–október 6.
Kedd reggel 7.55-8.00
felelős: Almási Zsuzsanna
Imádkozzunk!
Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Te alkottad az eget és a földet.
Köszönjük, hogy csodálatos földünket nem kietlennek, hanem
lakóhelynek formáltad. Add, Urunk, hogy mi is észrevegyük
az egész világban az emberarcúságot. Add, hogy minden
teremtményedhez úgy tudjuk viszonyulni, hogy az egész univerzum
finomra hangoltságát is meglássuk. Kérünk, adj nekünk
kreatív ötleteket, hogy érző szívvel fel tudjuk ismerni a világban
a szükséget szenvedőket. Kérünk, áldd meg azokat, akik mások
szükségleteinek betöltésén munkálkodnak, hogy a feladat nagysága
láttán ne veszítsék el bátorságukat! Jézus Krisztusért,
ámen.
Ének: Minden mi él csak téged hirdet
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11. melléklet

TEREMTÉS HETE – TÉMAHÉT – 2013. szeptember 30.–október 6.
TANÍTÓ: Sipos Kádár Monika
IDŐPONT: október 1. 1. óra
OSZTÁLY: 3. osztály
Feladat:
Egészítsétek ki a kánai menyegző történetét a szóbank segítségével!
Harmadnap menyegzőt tartottak a galileai ______________, amelyen Jézus anyja is ott
volt. ____________ is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt
a bor, Jézus anyja megjegyezte: „Nincs több ___________.” Jézus azt felelte: „Asszony,
a te gondod az én gondom. De még nem jött el az én_____________.” Erre anyja szólt a
szolgáknak: „Tegyetek meg, _________________ amit csak mond!” Volt ott hat kőkorsó,
a zsidóknál szokásos ________________ céljára, mindegyik két-három mérős. Jézus szólt
nekik: „Töltsétek meg a korsókat ______________!” Meg is töltötték azokat színültig.
Ekkor azt mondta nekik: „Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a________________.”
Odavitték. Amikor a násznagy megízlelte a _________________ vizet, nem tudta honnan
való - a szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták -, hívatta a násznagy a vőlegényt,
s szemére vetette: „Először mindenki a jó bort adja, s csak amikor már megittasodtak,
akkor az alábbvalót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort.” Ezzel kezdte meg Jézus
____________a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta _________________________, s tanítványai ______________ benne. Aztán lement anyjával, testvéreivel és tanítványaival Kafarnaumba, de csak néhány napig maradtak ott.
Szóbank: dicsőségét, násznagynak, tisztálkodás, Jézust, csodajeleit, órám, Kánában, borrá vált, vízzel, mindent, boruk, hittek

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda

17

12. melléklet

TEREMTÉS HETE – TÉMAHÉT – 2013. szeptember 30.–október 6.
TANÍTÓ: Molnárné Cselőtei Ildikó
IDŐPONT: október 1. 1. és 5. óra
OSZTÁLY: 6. osztály

VÍZRŐL VALÓ TÖRTÉNETEK ALKOTÁSA
Előzetes ismeretek: monda, helyi monda, a monda jellemzői, a mondák létrejöttének
célja, a víz megjelenése a mondákban – gyűjtőmunka
Előkészítés: a vízről szóló ismert mondák felidézése, a víz szerepe életünkben, a víz
lényeges tulajdonságainak felsorolása
TÖRTÉNETALKOTÁS
Követelmények: valós alap, valós probléma megfogalmazása
csodás elemek jelenléte
Frontális munka: a történet mondanivalója, üzenete
problémafelvetés
Kiscsoportos drámamunka: a problémamegoldás útjai (szerepjáték)
Kiscsoportos vázlatkészítés, történetépítés
Házi feladat: A történet megírása
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13. melléklet

TEREMTÉS HETE – TÉMAHÉT – 2013. szeptember 30.–október 6.
TANÍTÓ: Sipos Kádár Monika
IDŐPONT: október 1. 2. óra
OSZTÁLY: 1. osztály
Feladat:

A világot Isten teremtette.
Színezz ki minden képet a lapon. Vágd ki a földgömböt és a kis képeket is.
A földgömböt beragasztjuk a füzetbe.
A kis képeket pedig a megfelelő helyre ragaszd.

Ide kell bemásolni a képet

Megköszönjük Istennek a csodálatos világot amelyet szeretetből teremtett az alábbi
imával.
Csillagoknak teremtője,
Vigyázz minden kicsi kőre,
Fűre, fára, szőlőtőre,
S minden téged éneklőre”.
Annak neve legyen áldott,
aki minket így megáldott:
Földjeinkbe beleszántott
Szépségéből egy szilánkot
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14. melléklet

TEREMTÉS HETE – TÉMAHÉT – 2013. szeptember 30.–október 6.
TANÍTÓ: Danteszné Almási Viktória
IDŐPONT: 2013. október 1. olvasás óra
OSZTÁLY: 4.a
FELADATOK
A vízzel való takarékoskodásra hívjuk fel a gyerekek figyelmét. Plakátokat, táblákat készítünk, melyeket a mosdókban is kihelyezünk, mely a takarékosabb vízfelhasználásra figyelmeztet bennünket. A mosdófelelős segítségével tudatosabban figyelünk az el nem zárt
csapokra, folyó WC tartályokra. A kézmosás takarékosabb formáját gyakoroljuk.
Munkaformák: mikro csoportos, csoportos, egyéni
Eszközök: képes folyóiratok, gyerekek által gyűjtött képek, anyagok.
Olvasás órára:

A Vízimanó okos tanácsai
Egy nap számlát hozott a postás. Berci cica akkor még nem tudta mi is az a számla, csak
azt látta, hogy gazdái, Vilmos bácsi és Ica néni gondterhelten vizsgálgatnak egy hosszúkás,
sárga papírt, és nagy szemöldökráncolás közepette tanakodnak egymással.
Ez valami emberi dolog lesz – gondolta magában – jobb ilyenkor magukra hagyni őket.
Besétált tehát a nappaliba és kéjesen nyúlt el a cserépkályha padkáján. Finom, édes
tejszínhabról álmodott. Amikor felébredt az első útja a konyhába vezetett, hátha megkínálják valami finomsággal, talán éppen tejszínhabbal. A konyhában valóban ott találta
gazdasszonyát, ezért hozzá is látott a kuncsorgási hadművelet végrehajtásához. Tekergett
Ica néni lába körül, dörgölődött, dorombolt, miközben fél szemmel a hűtőszekrény ajtaja
felé kandikált, mikor nyílik már ki végre.
Ica néni azonban szomorú arccal hajolt le szeretett kiscicájához, megsimogatta a buksiját és így szólt:
– Tudom, kiscicám, hogy tejszínhabot szeretnél, de értsd meg, kevés nyugdíjunkból
egyre nehezebben tudjuk kifizetni a számlákat. Nincs pénzünk tejszínhabra.
Berci csalódottan vonult ki a kertbe. Segíteni akart gazdáinak, de nem tudta, hogyan
lásson neki. Ő csak az egérfogáshoz ért, márpedig azért nem fizetnek külön, kötelesség
a macskák számára. Aztán eszébe jutott mindentudó barátja, a Vízimanó. Elment hozzá
tanácsért. A manó feszült figyelemmel hallgatta végig Berci panaszát.
Szóval a számlák fizetése óta nincs pénzük tejszínhabra? Akkor egyetlen megoldás képzelhető el, ha csökkentjük a fogyasztást. Sok vizet használnak Vilmos bácsiék?
Hát, nem tudom… de azt mondta Ica néni, hogy nagyon sok pénzt fizetnek.
Sejtem már! Te csak vigyél be a házba, rejts el, én meg fogom találni a megoldást. Így is lett. A vízimanó mestere volt az álcázásnak. Hol Dorka plüssjátékai, hol az
összehajtogatott törülközők közé bújt el. Mint egy valódi kém, úgy figyelt. Egy nap múlva
lerakott Berci elé egy teleírt papírlapot.
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Ideírtam, mit kellenek másként csinálniuk Vilmos bácsiéknak ahhoz, hogy kevesebb
víz fogyjon, és kisebb legyen a számla. Neked nem kell mást tenned, csak csempészd a
papírt egy jól látható helyre, ahol biztos, hogy megtalálják.
Amikor Berci épp a feladat végrehajtásán mesterkedett, hirtelen belépett a nappaliba
Ica néni.
Azt a nemjóját a macskájának! Nem mész az asztal tetejéről, te rosszaság, még összepiszkítod a gyönyörű damasztterítőt! – mérgelődött a gazdasszony. A kiabálásra betoppan
Vilmos bácsi is.
Mit háborogsz itt, Icuskám? Csak nem levél jött már megint? Reggel már járt itt a postás.
De igen, levél jött, csak éppen Berci hozta a szájában. Nézzük csak meg, mi ez az
írás!
Vilmos bácsi felrakta szemüvegét, és fennhangon olvasni kezdte:
Víztakarékossági jó tanácsok! Ahogy haladt előre az olvasásban, egyre inkább fellelkesült. Hamarosan szerszámosládát cipelt fel a pincéből, majd nekiállt megjavítani az összes
csöpögő csapot. Miután végzett, elment hazulról, kisvártatva visszatért egy dobozzal,
melyre rá volt írva: víztakarékosság.Vilmos, ugye esténként te is zuhanyozol, nem ereszted tele a kádat vízzel. Úgysem tesz jól a szívednek a forró vízben való fürdés. – mondta
Ica néni.
Rendben, feltéve, ha te, meg a drágalátos unokáink fogmosáskor nem folyatjátok a
vizet, és csak öblítéskor nyitjátok meg a csapot, ahogy a levélben áll. Nem kell, hogy
perceken keresztül feleslegesen ömöljön a csatornába a drága víz, miközben sikáljátok a
fogaitokat – vágott vissza Vilmos bácsi.
Te, pedig sürgősen megcsináltatod az esőgyűjtőt a kertben! Mégiscsak luxus ivóvízzel
öntözni a konyhakertet! – adta ki az utasítást Ica néni.
A füvet pedig nem locsolom többé! Sötétzöld angol pázsit úgysem lesz Magyarországon!
Ha majd itt is mindennap esik az eső, mint Angliában, akkor itt is olyan lesz a fű magától!
– érvelt Vilmos bácsi, miközben az járt a fejében, hogy ha megszabadul a fűlocsolástól
időpazarló terhétől, többet hódolhat kedvenc időtöltésének, a focimeccs nézésének.
Telt – múlt az idő. Ica néni és Vilmos bácsi a manó tanácsai szerint takarékoskodott a
vízzel, de az áramot és a gázt is okosabban használták ezen túl. Egy hónap múlva megérkeztek a következő számlák. Ezúttal fele annyit kellett befizetni, mint az előző hónapban.
Bizony, sok okosság volt abban a titokzatos levélben! Csak tudnám, hogy ki írhatta nekünk?! – gondolkodott fennhangon Vilmos bácsi.
Egyedül Berci cica tudná elárulni, ha tudna beszélni – mondta Ica néni, akinek hirtelen
felderült az arca: - Van egy ötletem! Sütöttem egy kis pogácsát, csomagolok az ismeretlen
jótevőnek, és Berci cica elviszi neki hálánk jeléül.
Így történt, hogy aznap este nagy mulatság volt Vizi manónál, a Nádas tó összes madara
vidáman csipegette Ica néni finom pogácsáját.
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Tanító tanári tevékenység

Tanuló tevékenység

Fejlesztendő jártaságok
készség

Ráhangolás:    Vízzel kapcsolatos mondóka
Weöres Sándor: Olvadás
Csipp,
csepp,
egy csepp,
öt csepp
meg tíz:
olvad a jégcsap,
csepereg a víz.

A gyerekek a tanterem ele- kommunikációs képesség
jén elhelyezett szőnyegen
körbe ülve hallgatjátok a
történetet.
szókincsbővítés,
figyelem- érzelem- képzeletfejlesztés
egyéni vélemények meghallgatása

Fejlesztendő kompetenciák

Munkamódszerek

anyanyelvi

személyes és kognitív
kompetencia

frontális osztálymunka

Megfigyelési szempont:    
Figyeljetek a szöveg tartalmára!
Motiváció
Találós kérdések
megfejtések meghallgaMessze megyen , meg sem áll, tása:
hanyatt fekszik, fel sem áll.
(folyó)

Szalad láb nélkül,
elnyel torok nélkül,
ágya van, de nem alszik.
(folyó)

gondolkodási műveletek,
problémamegoldó képesség
fejlesztése

Karban történő olvasása,
szótagolása.

helyes ejtés, memória és
szókincsfejlesztés
Minden kézben egy, a
hangos olvasási képesség
találós kérdésre ritmikusan fejlesztése,
továbbadva haladó kocka. ritmusérzék fejlesztése
magánhangzókkal és szótagol-   
va olvasás gyakoroltatása
Dobókocka továbbadása találós kérdés olvasása közben, a
szöveg zeneiségét, ritmusát
kihasználva.
Célkitűzés
A mai órán két csoportban
dolgozunk! Mindenki maga
dönti el az eddigi tapasztalatai alapján, hogy melyik
csoport munkáját szeretné
végezni!
A két csoport feladatának
ismertetése
Szövegfeldolgozás
Feladatlapok kiosztása. (B,
C csoport)

frontális osztálymunka
anyanyelvi
kompetencia

A tanulók elveszik az általuk választott feladatlapot.
(lásd.:melléklet)
„B”A szöveg megismerése
lapon

öndifferenciálás
„B” csoport segítséggel képes „C”: A szöveg megismerése önértékelési késztetés
szöveget feldolgozni
lapon
önfejlődés vágya
Adott szöveg önálló
önmegismerés
„C”csoport
megismerése, a kapcsolódó
önállóan is képes szövegfelfeladatsor megoldása.
dolgozásra
„C” csoport önállóan
dolgozik, néma szövegértő
olvasással

kognitív, tudásszerző
kompetencia

szavak felolvasása, értel„B”csoport
mezése
Tanítói segítséggel, hangos
(szükség esetén Értelmező
olvasással dolgozik. A feladat- kéziszótár használata)
lapot közösen értelmezzük.
A cím értelmezése, előfelszómagyarázat,
tevések megfogalmazása,
a szavak a táblán illusztrációk
láthatóak
A szöveg felolvasása lánc(damasztterítő,
olvasással.
Kuncsorgás,)
Szereplők, helyszín, idő,
műfaj, megállapítása, új
- a szöveg áttekintése, a cím cím adása
értelmezése
(a táblára is felkerül)

ismeretszerző képesség,
megfigyelő, lényegkiemelő,
rendszerező és asszociációs
képesség fejlesztése
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személyes kompetencia
differenciált osztálymunka

önálló, hatékony
tanulás,
anyanyelvi és kognitív
komp.

differenciált rétegmunka,
egyéni munka („C”)
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- hangos olvasás gyakoroltatá- Kérdések megválaszolása
szóban, a mondanivaló
sa
(1. feladat)
megfogalmazása, a tarta2. feladat megoldásának
lom felidézése.
segítése
A szövegben a hármas
tagolás bejelölése, ennek
megfelelően a mondatok
időrendi sorba rendezése
és elhelyezése a táblán.
2. feladat: a megadott kérdésekre válaszok kerestetése Vázlatpontok egyéni megírásban
hallgatása, leírása.

3. feladat:          vázlatírás
segítése
szöveg hármas tagolása (bevezetés, tárgyalás, befejezés)
Vázlatpontok készíttetése,
meghallgatása, a legtalálóbb
vázlatpontok elhelyezése a
képek alá.

  

szövegáttekintő képesség,
megfigyelő képesség
Az illusztráció kapcsolata a
szöveggel.
Hangos olvasási képesség
fejlesztése.
Lényegkiemelő képesség,
memória, kreativitás és
íráskészség fejlesztése.

  
B 4. feladat

„C” csoport
Amíg a „B” csoport párban
dolgozik, közös ellenőrzés
a „C” csoporttal az 4.
feladatig.
Szöveg együttes áttekintése,
hármas tagolás stb.
Időkitöltő feladat:
Tükörjáték.
  
Egymás munkáinak meghallgatása.
  
Jutalomkártyák kiosztása
(az órák közben folyamatos
értékelési jutalom pontokkal)

A két csoport a szőnyegre
jön, hallgatja a halk
zenére szóló részletet, és
mindenki a fantáziájára
hagyatkozik. (egyéni
élmények)
Szőnyegen a feladatlappal
közös ellenőrzés egymás
megoldásainak meghallgatása.
  
Mindenki kihozza a füzetét
a szőnyegre. A párok és a
„C” csoportosok is felolvassák az 4. feladatot.
A tanulók is értékelik saját
munkájukat, mindenki
kap dicsérőkártyát, eltérő
dicsérő szöveggel. Ha
előbb végeznek a megadott munkával, választanak feladatot!

differenciált rétegmunkán
belül végzett frontális munka
(„B”)

anyanyelvi, kognitív
gondolkodás-kommunikáció

lényegkiemelő képesség,
megfigyelő képesség,
szóbeli kifejezőképesség,
kommunikációs képesség
fejlesztése
gondolkodási képesség,
rendszerező képesség,
analizáló-szintetizáló
képesség,
emlékezet, lényegkiemelő
képesség
íráskészség, helyesírás
fejlesztése

Pihentető relaxálás
Zene a vízről

anyanyelvi

differenciált rétegmunkán
belül végzett frontális munka
(„B”)
anyanyelvi, személyes
és kognitív kompetencia

részben csoporton belüli
frontális, részben egyéni
munka („B”)

  

  

  

kreativitás, fantázia,
érzelem

személyes kompetencia

frontális munka

  

  

  

együttműködési képesség,
problémamegoldó képesség, asszociációs képesség,
helyesírás fejlesztés,
íráskészség, fogalmazási
készség fejlesztése

anyanyelvi gondolkodási, /kombinatív, konvertáló képesség/ és
szociális kompetencia

páros munka

önellenőrző empátia,
tolerancia, siker és kudarc
elfogadásának képessége
  
Együttműködési képesség
fejlesztése.
  
Hangos olvasás, tolerancia. Egymás munkáinak
elfogadása, saját maguk
elfogadása.
  
Siker és kudarc elfogadása, önértékelés,
önismeret.
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anyanyelvi szociális és
kognitív kompetencia
  

differenciált rétegmunkán
belüli frontális munka
”C”csoport
  

szociális kompetencia
  

páros munka
  

szociális, anyanyelvi
kompetencia
  
szociális, személyes
kompetencia
anyanyelvi, személyes
kompetencia

frontális osztálymunka
  
frontális osztálymunka
egyéni, differenciált munka
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Feladatlap
1.

Szöveg megismerése

2.

Válaszolj a kérdésekre!

Hogyan spóroltak a vízzel?
...........................................................................................................
Kik a szereplők?
...........................................................................................................
Milyen volt a macska?
...........................................................................................................
Milyen tanácsokat adott a Vízimanó?
...........................................................................................................
Mit kapott a Vízimanó cserébe a jó tanácsokért?
...........................................................................................................
3.

Vázlatírás

4.

Tedd időrendi sorrendbe a mondatokat!

___ Víztakarékossági jó tanácsok!
____ Sütöttem egy kis pogácsát, csomagolok az ismeretlen jótevőnek, és Berci cica elviszi
neki hálánk jeléül.
____ Szóval a számlák fizetése óta nincs pénzük tejszínhabra?
____ Egy nap számlát hozott a postás.

Danteszné Almási Viktória
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15. melléklet

TEREMTÉS HETE – TÉMAHÉT – 2013. szeptember 30.–október 6.
Szerda reggel 7.55-8.00
felelős: Almási Zsuzsanna

Imádkozzunk!
Istenünk, köszönjük, hogy bővelkedhetünk áldásaidban. Hálaadással
állunk meg előtted, amikor azt ígéred, hogy magvetőként
felhasználsz bennünket, és öntözésedet ígéred. Te hozd fel
napodat mindenre és mindenkire, hogy mindannyian észrevegyük,
Tőled függ az életünk! Add, Urunk, hogy ezt a viszonyt
soha ne cseréljük fel, hanem felismerjük, Te vagy minden élet
forrása! Jézus Krisztusért, ámen.

Ének: Minden mi él csak téged hirdet
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16. melléklet

TEREMTÉS HETE – TÉMAHÉT – 2013. szeptember 30.–október 6.
TANÍTÓ: Sipos Kádár Monika
IDŐPONT: október 2. 1. óra
OSZTÁLY: 5. és 6. osztály
Feladat: 4 fős csoportokat alakítunk. Fejtsétek meg az alábbi keresztrejtvényt!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Jézus itt keresztelkedett meg.
Nem átallott a teraszon fürdeni.
A szamáriai asszonny itt adott inni Jézusnak
Ennyi ideig esett az eső.
Aki mosta kezét.
Vízözön tette híressé a hajógyártót.
Rómába tartva hajótörést szenvedett.
Itt gyógyította meg Jézus 38 éves beteg férfit.
Étkezés előtt nem mostak kezet.
A sok eső okozta.
A Genezáreti-tóparti város, századosáról híres.
Aki könnyeivel mosta Jézus lábát.
Vörös tenger másik neve.
Ennél a tengernél találták meg a Qumrám tekercset.
Gyónási titok vértanúja, akit a Moldvába dobtak.
Itt változtatta Jézus a vizet borrá.
Aki írás közben szedte össze haderejét.
Akinek a kakasszótól könnyes lett a szeme.
Nagy Csütörtökön este ezen a patakon ment át Jézus.
Jézus 4 apostola e tó mellől származik.
Az első csapás során …. vize vérré változott.

Keresztrejtvény megfejtése:_____________________________
Ha megfejtettétek a rejtvényt vegyetek el csomagolópapírt és rajzoljátok le a megfejtést

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda

26

17. melléklet

TEREMTÉS HETE – TÉMAHÉT – 2013. szeptember 30.–október 6.
TANÍTÓ: György István
IDŐPONT: 2013. október 2. 2. testnevelés óra
OSZTÁLY: 5.

FELADATOK
1. Terepfutás természetes víz közelében – tó körül, patak mellett.
2. Akadálypálya – patakon átkelés oda-vissza.
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18. melléklet

TEREMTÉS HETE – TÉMAHÉT – 2013. szeptember 30.–október 6.
TANÍTÓ: Dévai Gábor
IDŐPONT: 2013. október 2. angol óra
OSZTÁLY: 8. osztály
FELADATOK

Angol nyelvű interaktív (géptermi) óra
„The water quiz”
http://www.un.org/cyberschoolbus/waterquiz/waterquiz4/index.asp
Az osztály két csoportra válik szét és ugyanazt az interaktív kérdőívet töltik ki. Minden
utasítás és információ az internetes kezelőfelületen van, ahol a tanulók először tájékozódnak és információt gyűjtenek az egér segítségével, majd egy totót töltenek ki, ha úgy
érzik, elég információt tudtak leolvasni-begyűjteni a képről.
Természetesen minden csapat előzetesen kap megfelelő számú szótárat és egy előre elkészített szószedetet a tanártól, hogy valóban gördülékenyen menjen a megfejtés és ne a
szókeresés vegye el az időt, hiszen nem ez az óra célja.
A totóban különböző segítségeket kapnak, ha eltévesztik a helyes megoldást, tehát csak
igaz válaszokkal mehetnek tovább a következő kérdésre.
Az interaktív honlap teljes egészében angol nyelvű, egyénileg kell, illetve csoportosan
megfejteni a kérdéseket a vízzel kapcsolatban. A tanár az órán csak moderátorként, segítőként van jelen, ha esetleg rossz irányba indulnak a mondatfordításokkal.
Az a csapat nyer, amely előbb végez a totóval és ezt meg is mutatja a tanárnak.
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19. melléklet

TEREMTÉS HETE – TÉMAHÉT – 2013. szeptember 30.–október 6.
TANÍTÓ: Molnárné Cselőtei Ildikó
IDŐPONT: 2013. október 2. 4. óra
OSZTÁLY: 5. osztály

SAJÁT MESÉK
A mesék meghallgatása
Szavazat a legjobb mesére - eredményhirdetés
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20. melléklet

TEREMTÉS HETE – TÉMAHÉT – 2013. szeptember 30.–október 6.
TANÍTÓ: Molnárné Cselőtei Ildikó
IDŐPONT: 2013. október 2. 5. óra
OSZTÁLY: 7. osztály

SAJÁT MŰVEK
Egymás műveinek elolvasása, vélemény megfogalmazása (tartalmi, formai, nyelvi, feszültségteremtés, logikai menet, lezárás, üzenet)
Szavazat a legjobb írásra – eredményhirdetés
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21. melléklet

TEREMTÉS HETE – TÉMAHÉT – 2013. szeptember 30.–október 6.
TANÍTÓ: Molnárné Cselőtei Ildikó
IDŐPONT: 2013. október 2. 6. óra
OSZTÁLY: 8. osztály

SAJÁT MŰVEK
Egymás műveinek elolvasása, vélemény megfogalmazása (tartalmi, formai, nyelvi, feszültségteremtés, logikai menet, lezárás, üzenet tekintetében)
Szavazat a legjobb írásra – eredményhirdetés
Minden osztályból a legjobb írások helyet kapnak az iskolaújság következő számában.
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22. melléklet

TEREMTÉS HETE – TÉMAHÉT – 2013. szeptember 30.–október 6.
Csütörtök reggel 7.55-8.00
felelős: Almási Zsuzsanna

Imádkozzunk!
Uram, köszönöm, hogy a vízen kívül a földdel, levegővel és
tűzzel is közeli kapcsolatban lehetünk – add, hogy Illés útja ne
csak Elizeus, hanem a mi utunkat is kijelölhesse. Add, hogy a
mi tevékenységünkön keresztül is enyhülhessen a szükség, oldódhasson
a fájdalom, utak nyílhassanak, ajtók zárulhassanak.
Kérünk, Urunk, hogy a békák érzékenységét tanulhassuk, amikor
a környezeti változásokra figyelünk. Segíts nekünk támogatni
és megvédeni a klímaváltozás áldozatait – azokat, akik elveszítették
otthonaikat szárazság, tűzvész vagy áradások miatt.
Atyánk, megvalljuk, hogy elfordultunk életadó energiáidtól.
Önző módon úgy használjuk fel mindazt, amit Tőled kaphatunk,
mintha természetes lenne, hogy egyszerűen csak a rendelkezésünkre
áll. Úgy gondoljuk: Hadd együnk és igyunk mert holnap
úgyis meghalunk. Nem vagyunk tudatában annak, hogy mit jelent
embernek lenni. Jöjj, Istenünk, újítsd meg a szívünket igazi
örömmel és erővel, s add, hogy ragyogjon az arcunk. Jézus
Krisztusért, ámen.
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23. melléklet

TEREMTÉS HETE – TÉMAHÉT – 2013. szeptember 30.–október 6.
TANÍTÓ: Dévai Imréné és Kurunczi Nóra
IDŐPONT: 2013. október 3. – 2. óra (osztályfőnöki)
OSZTÁLY: 2. a és 2. b osztály
FELADATOK
Előzetes feladatok:
Választható gyűjtőmunka:
vízparti állatok és növények képei
árvízvédelem képei
Mivel szennyezhetjük ivóvizeinket? (gyógyszer, vegyszer, fáradt olaj, mosószer…)
Mit tudunk mi megtenni a víz védelmében?
Megvalósítás:
Az osztályfőnöki óra keretében az előzetes gyűjtőmunka alapján munkacsoportok kialakítása.
1.
csoport: Élet a vízparton
2.
csoport: Árvízvédelem Magyarországon
3.
csoport: Védjük az éltető vizet!
4.
csoport: Tennivalóink
A gyerekek csoportokban projektmunkát végeznek. Az óra utolsó harmadában beszámolnak tevékenységükről, azokat értékeljük. A projektmunkákat az osztályteremben
kiállítjuk, arról a hét folyamán többször beszélünk.
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24. melléklet

TEREMTÉS HETE – TÉMAHÉT – 2013. szeptember 30.–október 6.
TANÍTÓ: Tanka Miklós
IDŐPONT: 2013. október 3. osztályfőnöki óra
OSZTÁLY: 3. osztály
FELADATOK
Vizi élővilág bemutatása, projektoron, képek vetítésével.
Tudatos vízhasználatról beszélgetés, mennyi vizet használunk átlagosan naponta.
Csoportbontással, tablókészítés a vízenergia hasznosításáról, a vízszennyezésről és a vízvédelemről.
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25. melléklet

TEREMTÉS HETE – TÉMAHÉT – 2013. szeptember 30.–október 6.
TANÍTÓ: Bujna Katalin
IDŐPONT: 2013. október 3. Osztályfőnöki óra
OSZTÁLY: 4.b
FELADATOK

Szellemi totó
1. Milyen a jó ivóvíz íze?
1. enyhén sós
2. íztelen
x. édeskés
2. Melyik kifejezés jelent állóvizet?
1. patak
2. folyó
x. tó
3. Milyen ízű a tengerek, óceánok vize?
1. édes
2. sós
x. keserű
4. Hol él a cápa?
1. a tavakban
2. a folyókban
3. a tengerekben
5. Melyik hazai tavunkat nevezik „Magyar
tengernek?”
1. Velencei-tó
2.Balaton
x. Fertő-tó
6. A víz oldószer is. Mi nem oldódik vízben?
1.cukor
2.paprika
x. só
7. Melyik növény él a vízben?
1. bazsarózsa
2. tavirózsa
x. kövirózsa

8. Mi a vízkörforgás motorja?
a) Nap
b) szél
c) tenger
d) villám
9. Hol található a legtöbb víz a Földön?
a) vízvezeték
b) Duna
c) gleccser
d) tenger
10. Minek kell történnie a nedves levegővel ahhoz, hogy eső keletkezzen?
a) párolgás
b) lehűlés
c) felmelegedés
d) robbanás
11. A tengerekből elpárolgó víz hányadrésze jut vissza a Fölre eső vagy hó formájában?
a) egynegyede
b) fele
c) semennyi
d) az összes
12. Mi véd bennünket az árvíztől a folyók
vízgyűjtőjén?
a) erdő
b) szántóföld
c) település
d) parkolóhely
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13. Hol bukkan ismét a felszínre a talajba 17. Melyik anyag van jelen a legnagyobb
szivárgott víz?
mennyiségben a Föld felszínén?
a) tócsa
A. víz
b) fürdőkád
B. szén
c) forrás
C. sziklák
d) szennyvíztisztító
D. fa
14. Hogyan tisztítja a természet a vizet?
A. sehogy
B. kavics és homokrétegen keresztül
C. esővel
D. a szél tisztítja a vizet

18. A felnőtt ember testének hány százalékát alkotja víz?
A. 30 – 40%
B. 15%
C. 25%
D. 60 -70%

15. Mikor fogyasztanak több vizet az emberek?
19. Milyen vízből készül az ivóvíz?
A. nappal
A. tengervíz
B. hajnalban
B. esővíz
C. éjjel
C. édesvíz
D. mindig egyformán fogyasztanak
D. szénsavas víz
16. Mivel helyettesíthető a víz?
A. semmivel
B. kávéval
C. üdítővel
D. alkohollal

+1. Gyűjts 3 vízzel kapcsolatos közmondást!

Fejtsétek meg a rejtvényt!

1. Mutatja az idő múlását.
2. 12 hónap
3. A rend őrzője.
4. C-vitaminban gazdag gyümölcs.
5. Ki?/Mi? Kik?/Mik? kérdésre válaszoló szófaj.
6. Ez a virág a tavasz első hírnöke.
7. A levegő mozgása.
8. Költöző madarunk.
9. Állóvíz.
10. A felkiáltó mondat végére írjuk.

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda

36

26. melléklet

TEREMTÉS HETE – TÉMAHÉT – 2013. szeptember 30.–október 6.
TANÍTÓ: Molnárné Cselőtei Ildikó
IDŐPONT: 2013. október3. 3. óra irodalom
OSZTÁLY: 6. osztály

SAJÁT TÖRTÉNETEK
A történetek meghallgatása
Szavazat a legjobb írásra – eredményhirdetés
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27. melléklet

TEREMTÉS HETE – TÉMAHÉT – 2013. szeptember 30.–október 6.
TANÍTÓ: Almási Zsuzsanna
IDŐPONT: 2013. október3. 3. óra osztályfőnöki
OSZTÁLY: 8. osztály
FELADATOK

Victor András:
Az oldószertől a szenteltvízig
című szöveg feldolgozása
PPS készítése
Miért fontos a víz?
A Víz, mint éltető elem
Nekem mit jelent a tiszta forrás?
Meditációhoz képek keresése
Házi feladat: A környezetvédelmi totó kitöltése
Felhasznált források:
Segédanyag a „Teremtés hete” ünnepkörhöz
http://www.zoldmuzeum.hu/az-elteto-viz
http://zalalovo.plebania.hu/letoltesek/elo_viz
http://magazin.carbona.hu/miert-fontos-a-viz/
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Környezetvédelmi totó
1. Mit nevezünk szelektív hulladékgyűjtésnek?
1 – a hulladékok külön-külön, hasznosításuk szerinti gyűjtését
2 – csak a papírt gyűjtjük össze
3 – a fémhulladékok begyűjtését
2. A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken milyen hulladékok gyűjthetők?
1 – doboz, fa, elem, üveg,
2 – papír, PET palack, színes üveg, fehér üveg
3 – fém, növényi hulladékok, papír, veszélyes hulladékok
3. Miből áll a háztartási hulladék?
1 – mindenféle lomokból
2 – papír-, műanyag-, üveg-, textil-, kevert- és egyéb hulladékokból, komposztálható
anyagokból
3 – amit a konyhában a szemetesbe teszünk
4. Melyik hulladékot dobnád papírgyűjtő konténerbe az alábbiak közül?
1 – tejfölös doboz
2 – telefonkönyv
3 – konzerves doboz
5. Milyen színnel jelzett konténerbe gyűjtjük a színes üveget?
1 – sárga
2 – zöld
3 – kék
6. Mit nem szabad a komposztba tenni?
1 – almahéj
2 – falevél
3 – használt sütőolaj
7. Melyik állítás az igaz?
1 – a színes üveget a kék jelzésű gyűjtőedénybe kell gyűjteni
2 – a PET hulladékot a sárga jelzésű gyűjtőedénybe kell gyűjteni
3 – a papír hulladékot a fehér jelzésű gyűjtőedénybe kell gyűjteni
8. Melyik hulladéktípus nem gyűjthető a barna zsákos gyűjtőjárattal?
1 - fűnyesedék
2 - akkumulátor
3 – gallyak
9. Melyik párosítás a helyes?
1 – újságpapír – sárga jelzésű gyűjtőedény
2 – PET palack – üveg gyűjtőedény
3 – iskola udvarán összegyűjtött növényi hulladék – komposztáló edény
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10. Melyik veszélyes hulladék?
1 – ceruzaelem
2 – kartonpapír
3 – eltörött üvegpohár
11. Milyen színnel jelzett konténerbe gyűjtjük a műanyagot?
1 – sárga
2 – kék
3 – zöld
12. Melyik hulladékot dobnád műanyaggyűjtő konténerbe az alábbiak közül?
1 – teafilter doboz
2 – üdítős palack
3 – sörös doboz
13. Mit melyik szelektív hulladékgyűjtő edénybe dobnál?
Kérjük, csak a számokat írjátok be a megfelelő helyre.
papír

1.
2.
3.
4.
5.
6.

műanyag

üveg

fém

joghurtos doboz 				
7. kólás műanyag palack
befőttes üveg 					
8. borosüveg
lekváros üveg					
9. tojástartó
alufólia 						
10. cipős doboz
ásványvizes flakon				
11. sörös doboz
boríték 						
12. konzervdoboz

14. Milyen előnyei vannak a biciklinek az autóval szemben?
1 - nincsen ilyen előny, az autó gyorsabb
2 - üzemeltetése olcsó és egyszerű, egészséges, nem bocsát ki káros
anyagokat
3 - a csöngőjével lehet bosszantani a szomszédokat
15. Melyik nem tartozik a veszélyes hulladékok közé?
1 – lejárt szavatosságú gyógyszer
2 – cipős doboz
3 – akkumulátor
16. Jelent-e veszélyt az élővilágra a globális felmelegedés?
1 - Nem, mert az élővilág alkalmazkodó képessége szinte határtalan
2 - Amennyi életteret veszítünk a sivatagosodással, annyit nyerünk a fagyos
területek felmelegedésével
3 - Gyakoribb lesz az aszály, az erdőtüzek, az árvizek, nőni fog a környezeti menekültek száma
17. Mit kell tenni a műanyag palackokkal mielőtt a szelektív gyűjtőedénybe bedobjuk?
1 – laposra taposni
2 – összeaprítani
3 – teletölteni vízzel
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18. A felsorolt hulladékok melyik csoportba sorolhatók?
újrahasznosítható hulladék

komposztálható

veszélyes hulladék

1. szárazelem
2. tejfölös doboz
3. újságpapír
4. 2 literes műanyag üdítős palack
5. festékes doboz
6. sörös doboz
7. kávézacc
8. befőttesüveg
9. levágott fű
10. burgonyahéj
11. lejárt szavatosságú gyógyszer
12. italos doboz
19. Hányszor lehet újratölteni a visszaváltható műanyag palackot?
1 - 3-6-szor
2 - 12-15-ször
3 - Akár 30-szor is
20. Melyik állítás igaz?
1 - Az atomerőművek megújuló energiaforrásból állítanak elő tiszta energiát
2 - Kutatók szerint a globális felmelegedés egyes területeken az átlagos hőmérséklet
csökkenését jelenti
3 - Az üvegházhatást elsősorban a hűtőgépekből kikerülő freonszármazékok okozzák
21. Mit jelent a „fenntartható fejlődés” fogalom?
1 - Korlátlan gazdasági növekedést
2 - A ma élők szükségleteit úgy elégítjük ki, hogy a jövő generációkéit se korlátozzuk
3 - A gazdasági növekedés radikális visszaszorítását önkorlátozással
22. Mi fogyasztja a háztartásban a legtöbb energiát?
1 - A világítás
2 - A fűtés
3 - A háztartási gépek
23. Mi a magyar természetvédelem címerállata?
1 - Vándorsólyom
2 - Nagy kócsag
3 - Cickány
24. Mitől melegszik a légkör az egész Földön?
1 - Mert egyre erősebben süt a Nap.
2 - Mert az emberek túl sokat fűtenek.
3 - Az üvegházhatás miatt.
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25. Melyik a legveszélyesebb üvegházhatást okozó gáz, amelyik még a magaslégköri
ózont is bontja?
1 - metán
2 - freon
3 - szén-dioxid
26. Mi okozza a savas esők kialakulását?
1 - a globális felmelegedés
2 - a széntüzelésű erőművekből és kályhákból eredő füstgázok kén-dioxid és
nitrogén-dioxod tartalma
3 - az ózonlyuk növekedése
27. Komoly problémát jelent a környezetre nézve a hulladék egyre növekvő mennyisége. Mit gondoltok, mennyi hulladék keletkezik naponta a háztartásokban Budapesten?
1 - 800 mázsa
2 - 2600 tonna
3 - 1500 tonna
28. Miért szokták a környezetvédőket zöldeknek nevezni?
1 - mert zöld a bőrük színe
2 - mert zöld a ruhájuk
3 - mert a Föld akkor egészséges, ha zöld, vagyis ha sok erdő, növény borítja
29. Mekkora területű esőerdő pusztul el percenként?
1 - mint egy parkoló
2 - mint egy mozi
3 - mint 50 focipálya
30. Igaz-e a következő mondat: „ A szelektív hulladékgyűjtés egyik fő célja, hogy a
hulladékokat minél nagyobb arányban hasznosítsuk, ezzel értékes másodnyersanyagokhoz, energiához jutunk, és elkerüljük a környezet felesleges terhelését.”
1 - igaz
2 - csak részben igaz
3 - egyáltalán nem igaz
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28. melléklet

TEREMTÉS HETE – TÉMAHÉT – 2013. szeptember 30.–október 6.
Péntek reggel 7.55-8.00
felelős: Almási Zsuzsanna

Imádkozzunk!
Bocsásd meg, Urunk, önteltségünket. Nem tudjuk felismerni
határainkat, saját szükségleteink és munkánk annyira lekötnek
bennünket, hogy közben elfelejtünk hálát adni az ajándékokért,
amelyeket tőled kaptunk az előttünk járó nemzedékeken keresztül.
Bocsásd meg, Urunk, szűklátókörűségünket, amely megakadályozza,
hogy lássuk a holnapot, és meggátol abban, hogy termékeny
és tiszta földet hagyjunk gyermekeinkre.
Bocsásd meg, Urunk, mohóságunkat és önzésünket, összezárt
kezeinket, amelyekkel telhetetlenül halmozunk fel mindent,
amit érünk, és a végsőkig kizsákmányoljuk természeti erőforrásainkat.
Nyisd ki kezeinket, Urunk, hadd érezzük az osztozás örömét.
Taníts meg minket a magvető büszkeségére, hogy mi is vethessük
a magot; és ne azzal törődjünk, hogy kié lesz a haszon, ha
itt az aratás ideje. Ámen.
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29. melléklet

TEREMTÉS HETE – TÉMAHÉT – 2013. szeptember 30.–október 6.
TANÍTÓ: Bezák Tibor
IDŐPONT: 2013. október 4. Fizika óra
OSZTÁLY: 7. és 8. osztály

A víz fizikája
– víz
1.
2.
3.

halmazállapotai
gőz
folyadék
jég

– A víz különleges részecske szerkezete
– A víz energiatároló
– Testek úszása, lebegése és elmerülése
A parafa dugó fennmarad a vízen, a vascsavar elsülylyed, a gyertya pedig lebeg benne.
Ha a víz alá nyomott fadarabot elengedjük, felemelkedik a vízben, mert a rá ható felhajtóerő nagyobb,
mint a gravitációs erő. Az emelkedés addig tart, míg a
felhajtóerő egyenlő nem lesz a gravitációs erővel.
A vízre helyezett fadarab csak részben merül el, azt
mondjuk, úszik.
A vasból készült hajó azért úszhat a vízen, mert üreges, és így képes annyi vizet kiszorítani, amennyinek a
súlya egyenlő a hajóra ható gravitációs erővel. Ilyenkor a hajótest és az üreg átlagos sűrűsége kisebb, mint
a víz sűrűsége. A hajó átlagos sűrűségét úgy számíthatjuk ki, hogy a hajó és a rakomány együttes tömegét
elosztjuk a hajótest térfogatával.
Ha a hajóra terhet raknak, akkor merülési mélysége
nő. A hajó oldalán a „vízvonal” jelzi a megengedett
legnagyobb merülési mélységet.
A búvárhajó átlagos sűrűsége a kamráiban lévő víz
mennyiségével szabályozható. Ily módon a búvárhajó a
vízben úszik, lesüllyed vagy lebeg.
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A víz áramvezetése és a vízbontás
Vezeti-e az áramot az ember számára legfontosabb
folyadék, a víz?
A válasz megadásához végezzünk kísérleteket. Főzőpohárba töltsünk teljesen tiszta (desztillált) vizet,
és vizsgáljuk meg, hogy a vízbe merülő fémlemezek
(elektródák) között folyik-e áram. Azt tapasztaljuk,
hogy nem folyik áram, vagyis a desztillált víz nem vezeti az áramot, a desztillált víz szigetelő. Szórjunk
egy kevés konyhasót a vízbe! Az árammérő műszer
azonnal jelez, tehát a sós víz vezeti az áramot.
Felmerülhet bennünk a kérdés, hogy a vezetékes ivóvíz elektromos szempontból a desztillált vízhez vagy a
sós vízhez hasonlít-e jobban. Újra a kísérlet adja meg
a választ. Töltsünk a főzőpohárba ivóvizet és vizsgáljuk meg, mit mutat az árammérő műszer. A műszer
áramot jelez, az ivóvíz is vezeti az áramot. A magyarázat az, hogy az ivóvízben is vannak oldott sók, ha
nem is konyhasó, de sokféle egyéb só. Ha megnézzük
egy ásványvizes palack címkéjén az ásványvíz összetételét, akkor fogalmat alkothatunk arról, hogy milyen sók vannak az ivóvízben. Ezektől a sóktól lesznek
az ásványvizek és a jó minőségű vezetékes ivóvizek
jóízűek.
A vízbontás jellemző példája az áram kémiai hatásának, az áram hatására a víz alkotóelemeire bomlik.
Érdemes a folyamatot energetikailag is megvizsgálni.
A keletkező hidrogén és oxigén durranógázt alkot, vagyis ezek az alkotóelemek robbanásszerűen vízzé alakulnak vissza, tehát energiát termelnek. Ezt az energiát
kell elektromos úton a vízbontáskor biztosítanunk, tehát ilyenkor az elektromos energia kémiai energiává
alakul.
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30. melléklet

TEREMTÉS HETE – TÉMAHÉT – 2013. szeptember 30.–október 6.
FOTÓPÁLYÁZAT

TÉMA: „Éltető elem a víz”
Osztályok: 5-8. osztály

Nevezés:
Egy vagy több darab saját készítésű színes vagy fekete-fehér digitális fotóval, amelyet
e-mailen vagy valamilyen adathordozón kell leadni az osztályfőnököknek. A képet jpg formátumban kell leadni, a file neve a kép címe legyen. A kép lehet régebben készült felvétel
is. Képszerkesztő használata engedélyezett.
Leadási határidő október 2.
Értékelés szempontjai:
Az értékelés név nélküli. Értékeljük az ötletet, az ötlet megvalósítását és kidolgozását, a
téma mondanivalóját és a kép művészi kifejezőerejét.
A legjobb felvételeket az iskolában kiállítjuk, és az iskola weboldalán megjelentetjük.
Felelős pedagógus: Pintér András
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