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ÖKO munkaközösség munkaterve 

 

A tanévre tervezett tevékenységek 

 Szelektív hulladékgyűjtés (papír, műanyag) a bejáratnál  

 Veszélyes hulladék /elemek/ gyűjtése, kupakok elszállítása 

 Öko hírek /faliújság, honlap/: Friss információk, érdekességek. 

 Pályázatok nyomon követése, részvétel egyes pályázatokon. 

 A tantestület folyamatos tájékoztatása a lehetőségekről e-mailben, szóban 

 Az Újratáska program megszervezése a kisebbeknek 

 Jeles napok figyelemmel kísérése, kézműves programok szervezése 

 Az ültetett növények gondozása az udvaron, folyosókon és osztályszinten. 

 ÖKO programok az iskolai rendezvényeken 

 Az aktuális oktatóprogramokban való részvétel, érdekes előadások elhozása  

 iskolánkba. 

 2 havonta 1-1 anyag felhasználásával kreatív alkotásokat várunk és állítunk ki 

 Környezettudatos élménypark behozása egy iskolai nagy rendezvényre 

 

Környezet-, természet- és egészségvédelemmel kapcsolatos iskolai programok: 

 

Szeptember:                  A tanév feladatainak meghatározása.                          

                                                                                 

                                      Munkacsoport megalakulása min. 1 fő/ mk. 

 

                                      ÖKO faliújság első kiállítása, téma: ősz, 

                                      természetvédelem, programok, felhívások  

 

                                      Az iskolai kiskert folyamatos gondozása 

 

                                      A hónap anyaga: a levél, a termés. Kreatív alkotások 

 

                                       A 3. a és a 4. a osztály benevezése a 

                                      NÉBIH 4+1 fordulós vetélkedőjére, mely során 

                                      megismerik a termelői piacot, a hazai zöldségek, 

                                      gyümölcsök vásárlásának pozitívumait,  

                                      elsajátítják a környezettudatos viselkedés, 

                                      és az egészséges életmód szabályait, lehetőségeit.                                                                                                                                                 

                                                                                                                                             

                                      Szüreti mulatság környezetbarát megszervezése 

 

                                      Gyümölcsöskert, termelői piac látogatása, szüret 

 

 



Október:                       Állatok Világnapja: osztálykeretben 

                                     Faliújság frissítése: veszélyeztetett állatfajok 

                                     Állatsimogató fakultatív módon a tantermekben 

                                     Iskolai kiskert folyamatos gondozása 

                                     A NÉBIH vetélkedő 2. fordulóján részvétel /3. a, 4. a / 

                                     Őszi papírgyűjtés 

                                     Részvétel ÖKO témájú pedagógus képzésen (?) 

                                     Gesztenyefigura készítő verseny alsó tagozat 

                                     Pályázatfigyelés, részvétel az aktuális versenyeken, pályázatokon 

                                     Programfigyelő: a kerületi újság, honlap 

                                   

November:                   Könyves cserebere megszervezése. 

 

                                     Mesék éjszakája program keretében „Ökokuckó” kialakítása élő állat- 

                                     simogatóval, rejtvénnyel, újrahasznosító kézműves foglalkozással 

 

                                     A hónap anyaga: a fa. Kreatív alkotások 

 

                                     NÉBIH vetélkedő aktuális fordulója 3. a, 4. a. 

 

                                     Programfigyelő: Humusz, Öko-Pannon, Skanzen… 

                                     Újratáska program szervezése, lebonyolítása 

                                     Bekapcsolódás a III. kerület rendezvényeibe 

 

December:                   Iskolai kiskert „téliesítése”, védelme 

                                     Adventi készülődés 

                                     Hagyományőrző ünnepek: Luca napi vásár, karácsonyi ajándékok 

vására az  

                                     osztályok által elkészített tárgyakból 

                                                                           

                                     A NÉBIH verseny 4. fordulója /3. a, 4. a / 

                                     Pályázat,- és programfigyelés, részvétel 

                                     Faliújság: téli ünnepkör környezeti aspektusból           

                                      

Január:                         A NÉBIH verseny 4+1. fordulója / 3.a és 4. a/ 

                                     Pályázat,- és programfigyelés, az aktuálisakon részvétel csoportokkal  

                                     és egyénileg 

                                      

                                     Humusz, Öko-Pannon programok 

                                     A hónap anyaga: a papír. Kreatív alkotások 

                                     Madárvédelem, madáretetők, madárkalács készítése, kifüggesztése az  

                                     udvaron 

                                      

                                     Faliújság: környezetvédelem télen, madarak 

                       

Február:                       Iskolai kiskert megfigyelése, előkészítése  

                                     Pályázatfigyelés, részvétel 1-1 csoporttal 

                                     Programfigyelő: a kerületi újság, honlap 

                                     Újratáska program szervezése, lebonyolítása 



                                     A VÍZ Világnapjának előkészítése: programok, pályázatok 

meghirdetése,  

                                     előadók meghívása,   infóbusz megszervezése 

                                      

                                      

                                     Bekapcsolódás a III. kerület rendezvényeibe 

 

Március:                      Pályázat,- és programfigyelés, bekapcsolódás, 

                                    az aktuálisokon részvétel 1-1 csoporttal 

                                    Szentendrei Skanzenbe kirándulás, témanap: 

                                    hulladékkezelés, 2. évfolyam 

                                    Faliújság: tavasz 

                                    A hónap anyaga: a fonal, a textil. Kreatív alkotások 

                                    Iskolai kiskert gondozása, magok elvetése, ápolásuk 

                                   Témanap Márc. 22. A Víz Világnapja   

                                  

Április:                      A Föld Napja előkészítése, pályázat, meghívás 

                                  Húsvéti népszokások, hagyományőrzés 

                                  Pályázat,- és programfigyelés, részvétel 

                                  Iskolai kiskert gondozása 

                                  Újratáska program szervezése, lebonyolítása 

                                  Témanap Ápr. 22. A Föld Napja 

                                  Bekapcsolódás a kerület környezeti programjaiba 

                                 

Május:                     Jeles környezetvédelmi napok ismertetése  

                                Máj. 10. Madarak és Fák napja, iskolai program 

                                Faliújság frissítése: Madarak és Fák napja és 

                                Máj. 22. Biológiai sokféleség nemzetközi napja és 

                                Máj. 24. Európai nemzeti parkok napja 

                                A hónap anyaga: a mezei virág. Kreatív alkotások 

                                Iskolai kiskert gondozása 

 

Június:                     Jún. 5. Környezetvédelmi Világnap, akciók 

                                Pályázat,- és programfigyelés, az aktuálisakon 

                                részvétel 

                                Bekapcsolódás a III. kerület rendezvényeibe 

                                Iskolai kiskert gondozása 

                                Erdei iskola és osztálykirándulások 

 

 

 

 

 

 

Sallainé Tóth Mária munkaközösség-vezető 

 


