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A környezet valódi védelméhez, természeti erőforrásaink előrelátó beosztásához 

felelősségteljes, tudatos gondolkodásra van szükség. 

Bármilyen változást elérni szokásainkban, váltani jól berögződött szemléletünkön, csak a 

környezethez való megváltozott hozzáállásunkkal lehet. Legnagyobb esélye erre a most 

felnövekedő generációnak lehet, a jövő az Ő kezükben van. A tanulást nem lehet elég 

fiatalon elkezdeni, a gyermekek nagyon fogékonyak, nyitottak és formálhatóak. 

Ezt kihasználva a mi felelősségünk a megfelelő tudás és az új, környezettudatos 

gondolkodásmód átadása, megtanítása. A játékos tanulás ereje felbecsülhetetlen és 

hatékonysága semmi más tanulási formához nem hasonlítható.  

 

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. ÖKO iskola fogalmának elmélyítése. Az iskola környékének 

megfigyelése, hulladékok összegyűjtése. Az iskolai konyhakert 

megtisztítása, gyomtalanítása. Zöld jeles napok szeptemberben: Autómentes 

világnap. 

https://www.operencia.com/gyermekoldalak/magyar-irodalom/mesek-

toertenetek/mesek-a-termeszetr 

Október https://recity.hu/okomese-gyujtemeny/ 

A madáretetők és odúk ellenőrzése, madáreleség begyűjtésének 

megkezdéseAz 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. 

https://recity.hu/okomese-gyujtemeny/ 

Az őszi természet megfigyelése. Természeti körforgás. Állatok viselkedése, 

megfigyelése. Védett állatok és növények.  Préselt levelekből, termésekből 

állatok készítése. 

December  Madárkarácsony- Költöző és nálunk telelő madárfajok. Madárdalhallgatás. 

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. https://recity.hu/okomese-gyujtemeny/ 

 

Február A hulladék fogalma-újrahasznosítás- szelektív gyűjtés-veszélyes hulladékok-

hulladékégetés lerakás-újrahasznosítás- hulladék megelőzés-felelős 

fogyasztás... Az otthoni hulladékok hasznosítása..A 2020-as év állatai és 

növényei 

 

Március  Víz világnapja. A víz körforgása. Az éltető víz. Folyó és állóvizek és 

védelmük. .Természetes vizek védelme.Ivóvíz, víztisztítás. A vízparti 

növények, jelentőségük, felhasználásukhttps://recity.hu/okomese-

gyujtemeny/ 

  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. 

Fenntarthatósági Témahét 

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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A szakkör tagjai: Palcsek Bence, Sarkadi Gergő,,Huszák Katrin, Fosztó Krisztián, Sárközi Mira, 

Varga Rómeó, Idul Dávid, Jávorcsik Hanna, Molnár Axel, Nagy Attila, Ivacska Martin, Rácz 

Adrián, Bánfi Flórián, Tenkes Orsolya 
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