
Óra Az óra témája Célok, feladatok Fejlesztési terület Megjegyzés 

1-2. 
szept. 04. 

Ismerkedés, létszám 
Szervezési feladatok 
A szakkör célja, feladata 
Mit szeretnétek még? 
 
Szakköri  induló 

 
Témakörök éves szinten 
Elvárások, tervek meghatározása 
 
 
Fülemüle zenekar: Ésszel 
szelektíven-daltanulás 

 
Figyelem, önismeret 
együttműködő képesség, 
tolerancia 
 
Ritmus –és hallás, 
környezettudatosság 

 
A szakkör létszáma 14 fő 
ideje: hétfő  

3-4. 
szept.11. 

 
Az iskola udvarának és 
folyosóinak megismerése 
 
 
Séta az iskola környékén 

 
Milyen feladatok lesznek a 
természetvédelem területén 
iskolánkban? 
 
Hulladékgyűjtők keresése 

 
Igényesség, környezetvédelem 
 
 
 
Ne dobd a földre a szemetet! 

 

5-6. 
szept. 18.  

Szept. 16-18. 
 Európai Mobilitási hét 
Autómentes nap 
 
Környezetbarát járművek 

 
Jöjjünk minél többen 
kerékpárral, gyalog az iskolába! 
 
Aszfaltrajz: környezetbarát 
járművek 

 
Környezetkímélő életmód, 
egészséges életmód, mozgás 
fontossága 

 
Kapcsolattartás, 
együttműködés a város 
Polgármesteri Hivatalával, 
Polgárőrséggel és a felső 
tagozattal 
 

7-8.. 
szept. 25. 

 
Nemzetközi hulladékgyűjtő nap 
szept. 23. 
Hulladék fogalma, veszélyes 
hulladékok 
 
 
Szelektív hulladékgyűjtés 
fogalma, gyakorlata 
 

 
Gyűjtsük mi is a papírhulladékot! 
Előgyűjtés a tanteremben. 
Szemétszedés az iskola udvarán, 
környékén. 
Képek szétválogatása 
Zene: Fülemüle zenekar: Ésszel 
szelektíven 
Kukamanó történetei 
Lola meséi: Kukasziget és 
palackpulcsi 

 
Hulladék megelőzés, 
takarékosság 
Figyelem, környezettudatosság. 
A zene és a mozgás érzelmi 
szerepe. 

 
Szülők bevonása az iskolai 
papírgyűjtési programba. 
A hulladék felszállításának 
megszervezése. 



9-10. 
okt.02. 

 
Állatok világnapja okt. 03. 
Az év madarai, állatai/tengelic, 
szarvasbogár, harcsa, mocsári 
béka, mogyorós pele 
 
 
Kedvenc állatom 
 

 
A város állatainak megismerése 
Séta a parkba, madarak 
megfigyelése 
Állatos memória 
 
Kedvenc állatom lerajzolása-
rajzpályázat- Szülővilág 
 
 

 
Védett állatok, állatvédelem, 
hazaszeretet, énkép, igényesség, 
esztétikai érzék 
 
 
 
 

 
IKT 
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11-12. 
okt.9. 
 

 
Élj ÖkO-san! 
Játékos délután családnál 

 
Újra hasznosítható anyagokból 
játék készítés. Gyümölcssaláta 
készítés 

 
Egészséges táplálkozás 
Tolerancia, együttműködő 
képesség, takarékosság 
A játék öröme 

 
Együttműködés, előzetes 
szervezési feladatok az SZM 
tagokkal, szülőkkel. 

13-14. 
okt. 16. 

 
A fák környezeti haszna, 
fafajták, lombhullató, örökzöld 
fogalma. 
Az év fája: a vadalma 
 
 
Mozdulj a klímáért! 
 

 
Az iskola udvarán lévő fafajok 
megismerése, meghatározásuk, 
jellemzőik. Levélformák, a levél 
részei, szerkezete. Leggyakoribb 
hazai fafajok 
 
Kerékpározás 

 
Védd a fákat! 
Ültess fát! 
 
 
 
 
Föld védelme, egészséges 
életmód, baleset megelőzés, 
figyelem, kitartás 

 
IKT 
 
 
 
 
 
Együtt működés  a 
Polgárőrséggel,felső 
tagozattal, szülőkkel 

15-16. 
okt.30. 

 
Őszi séta a közeli erdőbe 
A Degenfeld –kastély parkjának 
megtekintése, játszóterének 
használata 

 
A természet szépségének 
megfigyelése 
Hogyan változik a természet? 
Az évszakok körforgása 
 Az ősz színei 

 
 
Éljünk egészségesen! 
Friss levegő, mozgás fontossága, 
esztétikai érzék, igényesség 

 
Együttműködés az SZM 
tagokkal. Egyeztetés a kastély 
tulajdonosával. 
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21-22.  
nov. 24. 

 
Ne vásárolj semmit nap  
nov. 25. 
 
 
Séta a város üzleteihez 

 
Hol vásároljunk? 
Kisbolt, hipermarket 
Termékeken lévő információk: 
melyiket ajánlanád a 
többieknek? 
Reklámok negatív hatása 
 
 

 
Tudatos vásárlóvá nevelés 
Takarékosság 

 
IKT 

23-24. 
dec.04. 

 
 Játékos feladatok a környezet és 
egészségvédelemmel 
kapcsolatosan 
 
Egészségnap: Mit együnk, mit ne 
együnk? 

 
Az egészséges táplálkozás 
szabályai, fontossága 
Napi ötszöri étkezés 
Táplálékpiramis 
Youtube: Az egészséges 
táplálkozás alapjai 
Kerek mese: Zöldség, gyümölcs 
dal 

 
Kerüljük a tartósítószeres 
élelmiszereket! 
Együnk sok gyümölcsöt, 
zöldségfélét, tejtermékek 
Tudatosság 

 
IKT, Youtube 

17-18. 
nov. 06. 

 
Energiatakarékosság 
 
 
Hogyan lesz a hulladékból áram? 

 
Energiatakarékossági őrjárat az 
iskola épületében és udvarán 
 
Film-Youtube 

 
Takarékoskodj a vízzel, árammal, 
fűtéssel! 
Szellőztetés  fontossága 
Tudatosság, figyelem 

 

19-20. 
nov.13. 

 
Füstmentes nap 
nov.17. 
 
 
A levegő védelme 

 
A füst káros hatásai az 
egészségre 
Beszélgetés a gyermekorvossal a 
dohányzás káros hatásairól, 
veszélyeiről 
Szmog, betegség, egészség 

 
Éljünk egészségesen! 
Mit tehetek az egészségemért? 

 
Kapcsolattartás a 
gyermekorvossal, védőnőkkel 



25-26. 
dec. 11. 
 
 

Madárbarát iskola 
Madárkarácsony 
Séta az erdőbe, magok 
kihelyezése 
 
Etetők készítése, elhelyezése az 
iskola udvarán 

 
Mit kell tudni az itt telelő 
madarakról? 
Mivel etessük őket? 
Madárkalács készítése, magok 
gyűjtése 

 
Madárvédelem, gondoskodás 
Egészséges életmód, természet 
szeretete, mozgás fontossága 
Figyelem 
Empátia 

 
Kapcsolattartás az 
erdészekkel, szülőkkel 

27-28. 
dec.16. 

 
Családi ünnepek 
környezettudatosan 
 
Kreatív karácsonyi  ajándékok 

 
Termések, újrahasznosítható 
anyagok gyűjtése, 
ajándékkészítés 
Zenehallgatás 

 
Anyagok kreatív 
újrahasznosítása 
Tanítsuk családunknak is a 
környezettudatosságot! 
Türelem, esztétikai érzék 

 
Szülők bevonása az előzetes 
gyűjtőmunkába 
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29-30 
jan. 08. 

 
Téli szánkótúra a közeli erdőben 

 
A mozgás fontossága 
A természet szépsége iránti 
érdeklődés felkeltése 
A szánkózás veszélyei 

 
Élj egészségesen! 
Mozogj sokat! 
A természet szeretete 

 
Kapcsolattartás a szülőkkel 

31-32. 
jan.15. 

 
Téli madárfigyelés 
Az etető vendégei 
Madárhangok 
A település parkjának ,terének 
élővilága télen 

 
Állandó madaraink távcsöves 
megfigyelése Az iskola udvarán 
elhelyezett etetők folyamatos 
feltöltése, itatók elhelyezése 
Madaras memória játék 
Madárdalok hallgatása 

 
Védd a madarakat! Gondoskodj 
róluk! Tavasszal meghálálják. 
Empátia, figyelem, emlékezet 

 
Youtube 



33-34. 
jan.22. 

 
 Ismertebb gyógynövényeink 
Gyógyhatású teák készítése 
/kamilla, menta, hársfa/ 

 
Egészséges életmód 
népszerűsítése 

 
Kerüld a colát! Igyál sok 
folyadékot! /víz, gyógytea/ 

 
IKT, együttműködés az SZM 
tagokkal 

35-36. 
jan.29. 

 
Téglás természeti kincsei 
 
 
Védett növényeink 

 
Ismerjék meg lakóhelyük növény 
–és állatvilágát! 
 
ÖKO faliújság dekorálása 

 
Védd értékeinket! 
 

 
IKT 

37-38. 
febr.05. 

 
A Vizes élőhelyek világnapja  
febr.02. 
 
Védett állatok vízen és vízparton 
Vetélkedő és játék 

 
Vízpartok élővilága 
A Sipos-tó szerepe városunkban 
Az év hala: a harcsa 

 
Vizek védelme és a benne élő 
növények, állatok 
Ne dobj hulladékot a vizekbe! 
Kitartás, együttműködési 
képesség, kudarctűrés 

 
IKT, csoportmunka 
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39-40. 
febr.12. 

Könyvtári foglalkozás 
Vízi járművek készítése 
újrahasznosítható anyagokból 
/Tutaj. vitorlás/ 

 
Kevesebb hulladék keletkezése 
Újra hasznosítás 

 
Környezettudatos magatartás 
A Föld megóvása 
Türelem, kitartás, esztétikai 
érzék 

 
Kapcsolattartás a Városi 
Könyvtárral  



41-42. 
febr.19. 
 

 
Televízió és számítógép 
használati szokások 
 
Hogyan töltsük hasznosan, 
egészségesen a szabad időnket? 

 
Kevesebbet üljünk a TV, 
számítógép előtt! 
Miért káros? 
Energiatakarékosság 
Plakátkészítés: A szabadban 

 
Legyünk minél többet a 
szabadban!  
Spóroljunk az energiával! 
Kapcsold ki, ha nem használod! 
Együttműködő képesség, 
tolerancia, egymás 
véleményének meghallgatása 

 
Csoportmunka 

43-44. 
febr.26. 

 
Éltető elemünk: a víz 
 
Látogatás a vízmű telephelyére 

 
Hogyan lesz a vízből ivóvíz? 
Víztisztítás. Víztakarékosságra 
nevelés. Hétköznapi ötletek a 
vízzel való takarékoskodásra. 

 
Takarékoskodj az ivóvízzel! 
 
Figyelem, türelem, 
balesetmegelőzés 

 
Kapcsolattartás a Vízművel 

45-46. 
márc.05. 

 
Energiatakarékosság világnapja 
márc.06. 
 
Őrjárat az iskolában 

 
Az energiatakarékos magatartás 
erősítése 
Fűtés-szellőztetés 

 
Takarékoskodj a vízzel, árammal, 
fűtéssel! 

 

47-48. 
márc. 12. 

 
A levegő védelme 
 
Légszennyező anyagok és 
egészségügyi hatásuk 

 
Járművek, melyek szennyezik a  
levegőt.  Hogyan tudok rajta 
változtatni? 

 
Közlekedj környezettudatosan! 

 

 

Óra Az óra témája Célok, feladatok 
 
 

Megjegyzés 



49-50. 
márc. 19. 

 
A víz világnapja 
márc. 22. 
 
Talajvédelem 

 
Játékos vetélkedő, rajzverseny 
 
 
A víz körforgása 

 
A víz fontosságának, 
nélkülözhetetlenségének  
tudatosítása 
Vigyázz a vizek, a talaj 
tisztaságára! 

 

51-52.  
márc. 26. 

 
A virágok titkai 
 
Az év  virága 
 
 

 
Miért fontosak életünkben a 
virágok? 
 
Virág készítés  újrahasznosítható 
anyagokból 
 

 
Hulladék megelőzés, 
újrahasznosítás 
 
Esztétikai érzék, türelem, 
kitartás, a természet szeretete 

 
Együttműködés a szülőkkel 

53-54. 
ápr. 02. 
 

 
Egészségügyi világnap 
ápr. 07. 
 
 
Egészséges fűszernövények 

 
Hogyan tároljuk az 
élelmiszereket? 

 

 
- Tarts tisztaságot! 
- Különítsd el a nyers és a 
fogyasztásra kész 
élelmiszereket! 
- Alaposan süsd/főzd meg őket! 
Tartsd megfelelő 
hőmérsékleten! 
- Használj biztonságos eredetű 
vizet és nyersanyagot! 

 

55-56. 
ápr. 09. 

 
Munkák a tavaszi kertekben. 
 
 
Virágültetés 

 
Kikapcsolódás a kertekben 
A,tavaszi munkálatok 
megfigyelése, virágültetés  
A virág fejlődésének 
megfigyelése 

 
A friss levegő, a szabadban való 
mozgás fontossága életünkben 
Esztétikai érzék, a természet 
szeretete 

 
Kapcsolattartás a szülőkkel 
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57-58. 
ápr. 16. 

 
A Föld napja 
ápr. 20 
 
Mentsük meg a bolygónkat!  
Jobb Veled a Világ: Gyújts egy 
gyertyát a Földért! 
 

 
Bolygónk védelme 
A Föld meséje feldolgozása 
 
Plakátkészítés 
Bekapcsolódás a közös 
éneklésbe 

 
Mit tehetek a bolygóm 
védelméért? 
 
 

 
 
 
 
Csoportmunka 

59-60. 
ápr. 23. 

 
Ki a legÖKOsabb? Könyvtári 
foglalkozás 
 
 
Tisztaságmegőrzés 
Fenntarthatósági témahét 

 
Vetélkedő az év során 
tanultakból 
 
Az iskola környékének és 
udvarának megtisztítása 

 
Környezettudatos magatartás 
mélyítése 
 
Tisztaságszeretet, rend 

 
Együttműködés a városi ÖKO 
könyvtárral 

61-62. 
ápr. 30. 

 
 
Allergiát okozó növények 
 
 
Méhek napja ápr. 30. 
A méhek különleges képességei 
 
 

 
 
Pollennaptár készítése 
 
 
mézek kóstolgatása 
 
 

 
 
Mit tehetünk a pollen ellen? 
 
 
Cukor vagy méz? 
Egészséges táplálkozás 
fontossága 
 

 
 
 
 
 
 
Kapcsolattartás a város 
méhészeivel 
 

63-64. 
máj.07. 

 
Madarak fák napja 
máj.10. 
 
Játékos vetélkedő a madarakkal 
, fákkal kapcsolatosan 

 
Versek, dalok hallgatása 
Az év madara, az év fája rajz 
 
Erdőjáró -interaktív játék 

 
Óvd és védd környezeted! 
Madárvédelem 
 
Türelem, kudarctűrés, 
együttműködés 

 
 
 
 
IKT 



65-66. 
máj.14. 

 
A tavaszi természet 
megfigyelése  
 
 
Zöldségek és gyümölcsök 
tavasszal 
 
 

 
Séta a városban 
Élet a tavasszal a parkokban, 
erdőkben 
 
 
 Séta a közeli zöldségeshez 
 

 
Természetszeretet 
A természet körforgása, 
szépsége 
 
Türelem, fegyelem, baleset 
megelőzés,  egészséges életmód 
 
 

 
 
 
Kapcsolattartás a SZM 
tagokkal 
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67-68. 
máj.21. 

 
Környezetvédelmi Világnap 
jún. 10. 
 
 
Kerékpáros ismeretek tanulása 
az óvoda pályáján 

 
Óvd a természetet! 
Mit teszel érte? 
 
 
Biztonságos közlekedés  

 
Természetvédelemmel 
kapcsolatos  műsorok. újságok 
megismerése 
 
Türelem, baleset megelőzés. 
egészséges életmód, 
környezettudatosság 

 
Kapcsolattartás a városi 
könyvtárral. 
 
Kapcsolattartás az óvoda 
vezetőjével és a közlekedési 
szakkör vezetőjével 

69-70. 
máj.28. 

 
Kerékpártúra a hajdúhadházi 
Csemetekertbe 

 
A tanösvény megtekintése 
Szabad játék ÖKO-san!  

 
Mozgás fontossága  a 
természetben, türelem, 
balesetmentes közlekedés 

 
Kapcsolattartás az 
erdészekkel, szülőkkel, 
Pindúr-Pandúr közlekedési 
szakkörrel 

 
71-72. 
jún. 04. 

 
A szakkör munkájának 
értékelése 
Az ÖKO faliújság dekorálása 
 
 
Zöld Mozgalom: Gyűjts  
szelektíven! 
 

 
Hogy éreztétek magatokat? 
Mi tetszett a legjobban? 
Mit szeretnél? 

 
Éljünk környezettudatosan 
nyáron is! 
 
 
Szelektív hulladékgyűjtés 
fontossága 

 



     

     

 

ÖKO szakkör tanmenet 
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Iván Ildikó 

szakkör vezető 
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Készítette: Iván Ildikó     

Látta:_____________________             _______________________ 

     

                                         igazgató helyettes                                                                                                                                     munkaközösség vezető 

 

 

 

 

 



A szakkör célja: 

- Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának kialakulását. 

- Tájékozott, tevékeny, kreatív problémamegoldó gondolkodásmódú tanulók nevelése, akik eligazodnak a természet, környezet  és 

a  gazdaság terén. 

- Megismertetni a tanulókat azokkal a folyamatokkal, amelyek következményeként a bolygónk veszélyben van. 

- Kapcsolódjanak be a közvetlen környezetük megőrzésébe! 

- Törekedjenek életmódjukban a környezeti károk megelőzésére! 

- Szerezzenek személyes tapasztalatokat! 

- Tudatosan törekedjenek az egészséges életmódra! 

Feladataink a tanév során: 

- Iskolánk honlapján tájékoztatás nyújtása 

- ÖKO mappa  vezetése 

- Zöld növényekkel díszíteni az iskolát 

- Szemétszedés 

- Szelektív hulladékgyűjtés/ elem, kupak/ 

- Papírgyűjtés 

- Madáretetők kihelyezése, ellenőrzése 

- Energiatakarékosság 

- Iskola udvarának gondozása 

- Egészséges életmódra nevelés, helyes táplálkozás 

- Sportprogramok szervezése 

- Környezettudatosságra nevelés 

- Környezetvédelmi akciókban, rajzpályázatokban való részvétel    



 


