Fenntarthatósági Témahét
segédanyagok a BOOKR Suli mesekönyveihez

Vízcsepp / ajánlott: 1-4. osztály /

Írta: Tasi Katalin
Illusztrálta: Maros Krisztina
„Egy kora tavaszi reggelen, nagyot nyújtózva felébredt
egy vízcsepp a lassan hömpölygő folyó ölében.”
Utazás egy végtelen körforgásba. A mese a legősibb
természeti elem, a víz változatait mutatja be, melynek
során a gyerekek könnyen azonosulhatnak a szülőtől
való leszakadás fájdalmas, de egyben izgalmas
kihívásával.
A
történet
a
gyerekek
természettudományos kérdéseire is választ ad.

Vízcsepp tanórai ötlettár
Tartalmi fókusz: víz körforgása, víz megjelenési formái, Magyarország folyói
Bevezető, motivációs feladatok: (opcionális)
●
●

különböző élőhellyel rendelkező állatok csoportosítása élőhelyük szerint, a vízi
élőlények kiemelése, kiegészítése
időjárási megfigyelések, időjárási tényezők összegyűjtése

További ötletek:
●
●

Csoportmunka: a víz megjelenési formáinak összegyűjtése, ehhez segítségül
szolgál a könyv végén lévő feladatok közül az I. feladat. (16. oldal)
Csoportmunka: Magyarország vizeinek összegyűjtése, ehhez segítségül szolgál
a könyv végén lévő feladatok közül a II., és a III. feladat, mely kiindulási pontnak
elegendő. (17-18. oldal)

Samu, az életmentő / ajánlott: 1-4. osztály /

Írta: Babucs Éva
Illusztrálta: Mester Kata
Samu, a galaxis vándora barátjával, PiCivel teljesíti a
Nagy Fejlesztő galaktikus kihívásait. A mesesorozat
második részében, a Kócok bolygóján tett kalandos
látogatás után Samu és PiCi új küldetést kapnak:
ezúttal a bajban lévő Föld nevű bolygóra kell utazniuk,
hogy megmentsék az utolsó életben maradt
jegesmedvecsaládot...

Samu, az életmentő tanórai ötlettár
Tartalmi fókusz: sarkvidékek jellemzői, élővilága, éghajlata, globális felmelegedés,
kihalt állatfajok
Bevezető, motivációs feladatok: (opcionális)
●
●
●

találós kérdés a jegesmedvéről, majd beszélgetés a lehetséges élőhelyükről és
a felmerülő problémákról korábbi ismeretek alapján
tapasztalat útján a környezetet érintő változások összegyűjtése, lehetséges
okok megbeszélése
kihalt állatfajokról képek vetítése majd a nevükkel való párosítása: akár “Ki
vagyok én” játékkal színesítve

További ötletek:
●

Egyéni vagy csoportmunka: Naprendszer bolygóinak megnevezése, Naptól való
távolság szerinti sorbarendezése a könyv végén található I. feladat
segítségével. (20. oldal)

●

Csoportmunka: megoldási javaslatok keresése a globális felmelegedés
problémájára, az alapján, hogy én, mint egyén mit tehetek a probléma
enyhítése érdekében

Fedezd fel! Óceán / ajánlott: 1-2. osztály /

Írta: Lonely Planet
Fordította: Sziklai István
Vár rád az óceáni kaland...hajrá, felfedező! Utazz egy
csodálatos, világ körüli búvárkodásra két ifjú felfedezővel!
Hihetetlen
állatokkal
találkozhatsz,
matricákat
ragaszthatsz, vicces rejtvényeket oldhatsz meg, és még
nagyon sok kaland vár rád!

Fedezd fel! Óceán tanórai ötlettár
Tartalmi fókusz: óceánok élővilága, korallzátony
Bevezető, motivációs feladatok: (opcionális)
●

3. oldalon található különbségkereső feladat óceánhoz kapcsolódó képen,
majd beszélgetés a témáról:
○
○

Milyen állatokat ismertek fel a képen?
Milyen vízi állatokat ismertek még?

További ötletek:
●

Egyéni vagy csoportmunka: szókereső: könyv 4. oldal: az óceánban élő állatok
nevének keresése betűhalmazból

●

Egyéni vagy csoportmunka: akár vetélketőként is megvalósítható: 5. oldal:
állítások alapján kell kitalálni, hogy melyik óceánban élő állatról van szó

●

Egyéni vagy csoportmunka: saját óceán berendezése: 2. oldal

Időjárás 30 másodpercben / ajánlott: 4-6. osztály /

Írta: Jen Green
Fordította:Schlanger Vera, Gnandt Boglárka
30 lebilincselő téma fél percben a felhőket kergetőknek!
Nem mindennapi felfedezőútra hívja magával ez a
könyv az olvasót. Az úton pedig megannyi érdekesség,
új ismeret, izgalmas küldetések sora vár, és nyúlfarknyi
összefoglalók segítik a frissen megszerzett tudás
megtartását. Ez a mókás és trendi rajzokkal illusztrált
könyv kiváló bevezetést nyújt a Föld időjárásának
különös, bámulatos és rendkívül változatos világába.

Időjárás 30 másodpercben tanórai ötlettár
Tartalmi fókusz: éghajlatok, klímaváltozás, időjárást alakító folyamatok
Bevezető, motivációs feladatok: (opcionális)
●
●

tapasztalatok, élmények tengerparti nyaralásról és a ottani időjárásról: könyv
6. oldala
Játszd el az évszakokat! - dramatizálás csoportban

További ötletek:
●
●
●
●
●
●

Egyéni vagy csoportmunka: Nap, föld és víz - 3 perces küldetés, kísérlet: könyv 3.
oldala
Csoportmunka: Játszd el az évszakokat! - 3 perces küldetés: könyv 9. oldala
Csoportmunka: Sztatikus elektromosság - 3 perces küldetés, kísérlet: könyv 15.
oldal
Egyéni vagy csoportmunka: könyv 21., 24.o, oldal. I-H szövegértés-fejlesztő
feladat a témához kapcsolódóan
Egyéni vagy csoportmunka: könyv 22., 23. oldal. Hiányos szöveg kiegészítése:
szövegértés-fejlesztő feladat a témához kapcsolódóan
Egyéni vagy csoportmunka: könyv 25. oldal. Fogalmak és jelentésük párosítása:
szókincsbővítés

Tiny Tusks, The Banana Superhighway  / ajánlott: 3-6. osztály /

Writer: Suzanne Till & Kirsten Wild
Illustrated by: Trudi Webb & Suzanne Till

Somewhere in the far-off sea of dreams is a perfect paradise
island. It’s home to eight awesome little elephants.

Tiny Tusks, The Banana Superhighway ideas

Content: fairtrade, ecological footprint, food waste
Warm up activity ideas:
●

Discussion about fruits and vegetables that learners eat every day.

●

Grouping activity
Learners have to group fruits and vegetables: are they locally grown or
imported?
Which products are better to buy? Local or imported?

Additional ideas:
●

Page 28, 29: reading comprehension task

●

Page 30: present and past verb forms: matching activity

●

Page 31: How can you help the environment? Judge the acts whether they are
helpful or harmful for the environment.

Tiny Tusks, The Sunshine Pancake Shack / ajánlott: 3-6. osztály /

Writer: Suzanne Till & Kirsten Wild
Illustrated by: Trudi Webb & Suzanne Till

The Tiny Tusks and the monkey’s group are facing a new
problem on their island. Are they able to work as a group and
clean the beach together?

Tiny Tusks, The Sunshine Pancake Shack

Content: recycling, environment protection
Warm up activity ideas:
●

Discussion about the daily waste including food.

●

Discussion about different types of rubbish: glass, food waste, plastic, paper,
tin

Additional ideas:
●

Page 29: reading comprehension

●

Page 30: grouping activity: Plastic or paper?

●

Page 31: grouping activity: Recycling bins: learners have to put different pieces
of rubbish to the correct container

