
ÖKO szakkör munkaterv 2016-2017. 

Legfontosabb feladatunk, hogy a tanulók kapcsolódjannak be környezetünk értékeinek 
megőrzésébe. Életmódjukban a természet tisztelete, a környezeti károk megelőzésére 
való törekvés váljon meghatározóvá. 

A szakköri tevékenységet meghatározó tényezők: 
A szakkör munkája és programja igazodik az intézmény öko iskolai programjához. 
A szakköri tevékenység a tanulók sajátosságainak figyelembe vételével valósul meg. 
A szakköri tevékenységet kiegészítik az intézmény más rendezvényei, és tevékenységei pl: 
kirándulás, előadás, filmvetítés, szelektív hulladékgyűjtés, stb. A szakköri munka során 
ezekre kitérünk az előkészítést és a feldolgozást segítve. 

Alapelvek: 
A szakköri tevékenységet a fenntarthatóságra való nevelés határozza meg. 
 
Kiemelt területek: A jövőről való felelős gondolkodás. Az ember és környezetének viszonya. 
A társadalomban és a természetben lévő rendszerek, alapvető működésük. Természeti 
erőforrások és ezekkel való gazdálkodás. A természet világának megismerése. Fenntartható 
fejlődés. Környezettudatos viselkedés, energia használat, napirend. Tevékenységek és 
következményük. 

  

Hónap Tevékenység megnevezése 
Szeptember Ismerkedés az öko szakkör programjával, a résztvevőkkel. Az elvárások és a 

tervek 

Az ózon világnapja /09. 13./  Autómentes nap /09. 22./   Nemzetközi 
szelektív hulladékgyűjtés napja 

Október Az állatok világnapja, az élelmezési világnap, a szegénység elleni küzdelem 
világnapja és a takarékossági világnap. Jelentőségük, szerepük, története.  

November A fák, környezeti hasznuk, fafajok. Leggyakoribb hazai fafajok. 

Az őszi természet megfigyelése. Természeti körforgás. Állatok viselkedése, 
megfigyelése. Védett állatok és növények.   

December  Madárkarácsony- Költöző és nálunk telelő madárfajok. Családi ünnepek és 
a környezettudatos magatartás.Hogyan neveljük a családunk idősebb tagjait 
környezettudatos magatartásra?Hogyan lehet leszokni a rossz szokásokról, és 
jókat felvenni?  

Január A téli természet megfigyelése. Az időjárás , éghajlati változások a Földön. 
Kontinensek - évszakok- ezek átalakuása.Téli egészséges életmód. Tél 
szépségei a sarkokon. 



Február A hulladék fogalma-újrahasznosítás- szelektív gyűjtés-veszélyes hulladékok-
hulladékégetés lerakás-újrahasznosítás- hulladék megelőzés-felelős 
fogyasztás... Azökológiai lábnyom fogalma, szerepe. 

Március  Víz világnapja. A víz körforgása. Az éltető víz.A Föld és a Kárpát-medence 
vizei.Természetes vizek védelme.Ivóvíz, víztisztítás. A vízparti növények, 
jelentőségük, felhasználásuk 

   

Április 

Egészséges életmód: élelmiszerek, sport  mozgás, fizikai munka. 
Egészségügyi világnap és a Föld Napja. Jelentőségük, történetük.A tavaszi 
természet megfigyelése.Élet a tavaszi erdőben.Tavaszi munkák a kertben. 

Május A világ veszélyeztetett madarai. Madarak és fák napja.Az udvarunkban 
látható madarak és fák.A fák és az erdők jelentősége, védelmük.Madarak az 
élővilágban, tápláléklánc, madarak védelme.Védett madaraink. 

Június  Természetvédelem helyi szinten. Környezetvédelmi világnap jelentősége, 
története.Nyári felkészülés, környezettudatos magatartás nyáron. 
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