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Fedezd fel a Globális Célokat! 

feladatgyűjtemény 1-2. osztályosoknak

Ez a feladatgyűjtemény arra buzdítja Önt és tanítványait,

hogy játékos formában, közösen tanuljanak a Globális

Célokról. A feladatokat rugalmasan, az egyedi igényekhez

lehet igazítani. Egyaránt teljesíthetők osztályteremben,

játszótéren, helyi közösségi térben – vagy akár

mindhárom helyen!

A feladatok megoldása során Ön lesz a vezető, miközben a

gyerekek egyszerű keretek között tanulhatnak olyan összetett

fogalmakról, mint a béke, az otthon, a közösség vagy a

természet.

A diákok kalandos küldetések teljesítése

közben öt kulcsfontosságú készséget

sajátíthatnak el öt kedves állatfigura

segítségével! Az állatfigurák ezekkel a

különleges tulajdonságokkal vannak

felruházva.



Fedezd fel a Globális Célokat! 

feladatgyűjtemény 1-2. osztályosoknak



Fedezd fel a Globális Célokat! 

feladatgyűjtemény 1-2. osztályosoknak



Mutassuk be a Globális Célokat! 

tanóravázlat 3-8. osztályosoknak

Amikor a tanulók belépnek a terembe, az alábbi kérdés 

látható helyre legyen kiírva: „Melyek a legsúlyosabb 

problémák a világon, amelyekkel az embereknek 

meg kell küzdeniük napjainkban?” 

A tanulók párokban próbálják meg összegyűjteni a 

legnagyobb problémákat. 

A tanulók közösen megnézik Sir Ken Robinson 

animációs filmjét: 

https://www.youtube.com/watch?v=gpNHTZ8hM28

A tanulók járják végig a teremben elhelyezett hat állomást, hogy jobban megismerjék Globális 

Célokat.

A tanulók döntsék el, szerintük melyik Cél a legfontosabb és miért, hogyan kapcsolódik az a 

többihez, valamint írjanak egy bekezdést a választásuk alátámasztására. Használják fel az 
állomásokon összegyűjtött információkat.  

https://www.youtube.com/watch?v=gpNHTZ8hM28


Mutassuk be a Globális Célokat! 

tanóravázlat 3-8. osztályosoknak

Állomásnév Célok 

1. Szegénység 1. A szegénység felszámolása

10. Egyenlőtlenség csökkentése

2. Egészség és jólét 2. Az éhezés megszüntetése

3. Egészség és jóllét

6. Tiszta víz és alapvető köztisztaság

3. Oktatás, készségek, 

munka

4. Minőségi oktatás

8. Tisztességes munka és gazdasági növekedés

4. Biztonságos és 

igazságos világ 

5. Nemek közötti egyenlőség

16. Béke, igazság és erős intézmények

5. Fenntarthatóság 7. Megfizethető és tiszta energia

9. Ipar, innováció és infrastruktúra 

11. Fenntartható városok és közösségek

12. Felelős fogyasztás és termelés

17.Partnerség a célok eléréséért

6. Környezet 13. Fellépés az éghajlatváltozás ellen

14. Óceánok és tengerek védelme

15. Szárazföldi ökoszisztémák védelme



Fenntartható fejlődés? Élhető jövő!                 

tanóravázlat 9-12. évfolyamos diákok számára

Írjuk fel a táblára a FEJLŐDÉS szót, és kérjük meg a 

tanulókat, sorolják fel, mi jut róla eszükbe. Írjuk fel a 

táblára a legtöbbször elhangzó válaszokat. Ezt 

követően tegyük ugyanezt a FENNTARTHATÓSÁG 

fogalommal. 

Alakítsunk 4 fős csoportokat! A csoportok                                    

3 esettanulmányt elemezve gondolják át a 

fenntarthatóság lehetséges megoldásait. 



Fenntartható fejlődés? Élhető jövő!                 

tanóravázlat 9-12. évfolyamos diákok számára

Készítsük el előre a feladatkártyákat, a kártyákra 

írjuk fel: őskor, középkor, 19. század, 20. század, 21. 

század. Alakítsunk 4 fős csoportokat! A csoportok 

kapjanak csomagolópapírt, filctollat. 

A csoportok húzzanak egy-egy kártyát és gyűjtsék 

össze, hogy milyen hatással volt az adott időszak 

társadalma a környezetre, hogyan alakította át azt.

A feladatot kiegészíthetjük azzal is, hogy a 

csoportok készítsenek folyamatábrát, 

kapcsolatábrát, egy-egy általuk fontosnak 

tartott környezetátalakítás 

hatásrendszeréről, következményéről és 

az ahhoz való alkalmazkodásról.



Minőségi oktatás                                                

tanóravázlat 8-12. évfolyamos diákok számára

A tanulók párokat alkotva beszéljék meg, milyen 

lehetőségek tárulnak fel az előtt, aki magas 

színvonalú oktatásban részesül. 

• A térképen szereplő adatok szerint mennyien 

férnek hozzá az oktatáshoz a saját 

országukban/kontinensükön?

• Milyennek számít ez más országokkal vagy 

földrészekkel összehasonlítva?

• Mi olvasható le az oktatási szintekkel és elérési 

lehetőségekkel kapcsolatban?

• A tanulók szerint van egyenlőség a világban a 

tanulási lehetőségek terén?

Mutassa meg vagy ossza ki a tanulóknak a 2. számú mellékletet. Ez egy a tanulási

lehetőségek globális egyenlőtlenségeit megjelenítő térkép. Kérje meg a tanulókat, hogy

vitassák meg a következő kérdéseket:



Minőségi oktatás                                                

tanóravázlat 8-12. évfolyamos diákok számára

Minden évben egy-egy fenntartható fejlődési cél kerül
középpontba, idén a 4. Minőségi oktatás a fókusztéma, ezen belül
is a fenntarthatóságra nevelés lehetőségeivel foglalkozunk.

Magyarország nemzetközi összehasonlításban kiemelkedő lehetőségeket nyújt az 
iskolák számára: az Ökoiskola hálózat, a Zöld Föld tantárgy és tankönyvcsomag, 
valamint a Fenntarthatósági Témahét egységes rendszerben támogatja a fenti 
törekvést. A következő óravázlat ezeket a törekvéseket kívánja bemutatni a 
magyar diákoknak.


