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Óraszám Cím Téma Szemléltetés, gyakorlat 

1. Ismerkedés a csoporttal A foglalkozás résztvevői 

megismerkednek a szakkör 

témájával, a szabályokkal. 

 

2. Környezetvédelem 

fontossága- érzékenyítő 

foglalkozás 

Érzékenyítő foglalkozás. Ikt eszközök használata, 

ábraelemzés 

3.  Én, a környezetvédő Mit tehetek én? 

Rajzkészítés 

rajzlap, rajzfelszerelés. 

4. Állatok világnapja 

(október 4.) 

Megemlékezés az állatok 

világnapjáról. Kötetlen 

beszélgetés a 

kiskedvencekről, az 

állatokról a világ minden 

táján, a különböző 

kultúrákban betöltött 

szerepükről és a felelős 

állattartás ismérveiről. 

Fényképek, IKT 

eszközök: képek, videók 

5. A légkör. 

A levegő szennyező 

anyagai 

Légszennyezés forrásai. 

Szennyezők csoportosítása 

Videó,  

6. Az üvegházhatás Üvegházhatású gázok. 

Üvegházhatás kialakulása. 

Globális felmelegedés 

Kép, ábrák, videók 

7. Erdei iskola Kirándulás Szilvásváradra Szakvezetés 

8.  Az ózonréteg Mi is az ózon? Az 

ózonréteg szerepe. 

Elvékonyodás okai, hatása. 

Az ózonpajzs védelme 

Kép, ábra 

9. A szmog A szmog kialakulása, 

hatása, típusai. 

Szmogriadó 

Közlekedés és a 

levegőszennyezés 

Videó. 

10. Kertünk állatai Süngarázs 

felújítása/felkészítése a 

télre 

 

11. Téli madaraink védelme Iskolánk környékén élő 

madarak megismerése. 

Madáretető készítés. 

 

12. A víz 1. A víz szerepe az 

életünkben 

Kép, videó,  

13. A víz 2. A víz körforgása Kép, videó, egyénileg 

készített diagrammok 

összehasonlítása, 

elemzése 

14. A vízszennyezés-  Vízszennyezés forrásai. 

Szennyezőanyagok és 

hatásaik 

Ppt, képek, videó 



15. A víztisztítás Ivóvízgyártás. 

Szennyvíztisztítás 

Ppt, képek, videó 

16. Talajszennyezés Talajszennyező anyagok 

forrásai, hatásai 

Ppt, kép, ábra 

17. Hulladékok Hulladékok csoportosítása 

eredet szerint, környezetre 

gyakorolt hatása szerint 

Csomagolóanyagok, 

képek 

18.  Hulladékok gyűjtése, 

kezelése 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

Hulladékkezelési 

lehetőségek. Veszélyes 

hulladékok gyűjtése, 

kezelése. 

Kép, ppt,  

19. Teadélután – ismerkedés 

a gyógynövényekkel 

Ismerkedés a 

környezetünkben is 

megtalálható 

gyógynövényekkel. 

Különböző 

gyógynövényből készült 

tea kóstolása. 

Különböző 

gyógynövényből készült 

tea kóstolása. 

20.  Természetközeli életmód Ismerkedés a bushcrafttal  

21. Energiaforrások Energiaforrások 

csoportosítása. Megújuló 

és nem megújuló 

energiaforrások. 

Energiaszükséglet régen és 

ma. 

Képek, ábrák, videó 

22. Hazánk környezeti 

állapota 

Levegő-, vizek-, talaj 

állapota hazánkban. 

Hulladékhelyzet 

hazánkban. 

infografikák gyűjtése  

23. Természetközeli élet Táborozási praktikák  

24. A fenntarthatóság Különböző kérdések 

megválaszolás a 

fenntarthatósággal 

kapcsolatban (hétköznapi 

példák): Miért fontos a 

Földünk megóvása? 

Hogyan tudunk 

környezettudatosan élni? 

videó 

 

25. 

A Víz világnapja 

(március 22.) 

Megemlékezés a Víz 

világnapjáról játékokkal, 

feladatokkal. Miért fontos 

számunkra a víz? 

Videó, online játékok 



26. Tavasz a kertben A veteményeskert 

gondozása. A 

veteményeskert alapvető 

paramétereinek 

megbeszélése, milyen 

talajtípusok vannak, mibe 

milyen növény érdemes 

ültetni. 

Állatok a kertben 

 

27. Tavasz a kertben A veteményeskert 

gondozása. A 

veteményeskert alapvető 

paramétereinek 

megbeszélése, milyen 

talajtípusok vannak, mibe 

milyen növény érdemes 

ültetni. 

Állatok a kertben 

 

28. A Föld napja 

(április 22.) 

Megemlékezés a Föld 

napjáról. Tanulói plakátok, 

installációk 

 

29. Az emberi egészség: 

egészséges táplálkozás 

Vega-tálak 

készítése,promóció 

 

30. Egészséges testmozgás Kerékpáros kirándulás  

31. 

Madarak és fák napja 

(május 10) 

Megemlékezés a Madarak 

és fák napjáról 

beszélgetéssel, játékkal és 

egy lapbook készítése a 

témakörben. 

 

32. A Méhek világnapja 

(május 20.) 

Megemlékezés a Méhek 

világnapjáról  

Rovarhotel készítése 

33. Kémia a háztartásban Milyen anyagokat 

használunk a háztartásban? 

 

34. 
Környezetvédelmi 

világnap 

(június 4.) 

A környezetvédelem 

fontosságának 

megbeszélése, 

környezetszennyezés a 

világon. 

 

35. Évvégi öko-party   

36. Összefoglalás 

Az éves munka 

értékelése 

    

 


