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Szeptember

• Beindítottuk az elemek szelektív hulladékként
gyűjtését osztályok szintjén.

• Környezetünket az őszi hangulathoz igazítottuk, őszi
színekbe öltözött az iskola.

• A Bihari Mézlovagrend fotó pályázatán is részt
vettünk. Negyedikes tanulóinkkal egész közelről
megnézhettük a szorgos méheket.



Október

- Madármegfigyelés szempontjait néztük át.
- Az iskola környezetében megtalálható madarak 
megismerésével foglalkoztunk felkészülve a téli etetésükre .
- A Madár megfigyelőnap alkalmából az Év madarait ismertük 

meg.
- Hulladékgyűjtést rendeztünk a településen.
- „A plakátok mesélnek a természetről” a gyerekek egyes 
témákat körbejárva folyamatosan készítették el a faliújságra az 
információs anyagokat.



November

• „Semmiből valamit, avagy újrahasznosítás mesterfokon” a
délutáni foglalkozásokon öko programokat szerveztünk.

• Termünk és környezetünk hangulatának az évszakhoz, vagy
egy adott témához való díszítésével foglalkoztunk
osztályainkban, közösségi tereinkben.

• Barátságos focimeccseket játszottunk más iskolák bajnokaival.
• Az öko lábnyomunk csökkentésével délutáni  programok 

keretein belül versenyfeladatokkal birkózhattak meg 
tanulóink.



- Meglátogatott minket a Mikulás.
- Madáretetés, madáretetők kihelyezése, madáreleség  
beszerzése volt legfontosabb havi feladatunk.

- Kézműves foglalkozások tették színessé munkánkat: karácsonyi 
díszek készültek természetes alapanyagokat felhasználva.

- Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola címet átadták
iskolánknak.

- Közös kézműves foglalkozásunk volt a nagycsoportos óvodásokkal.

December



Január

• A használt elem gyűjtés tavaszi időszakára
készültünk fel.

• A második félév feladataihoz gyűjtöttük össze a
szükséges anyagokat, eszközöket figyelembe véve
az újrahasznosíthatóság szempontjait.

• Téli sportokat űztünk.
• A madáretetés folytatódott.
• Megnéztük környezetünk hogyan változik az

évszakok kapcsán.
• Foglalkoztunk a víz halmazállapotának változásával

és a környezeti megjelenéseivel.



Február

• Vizes élőhelyek napja kapcsán projektdélutánon a hazai vízi
élőhelyek szemléltetése, megismerése volt a célunk. A gyerekek
vetélkedőn tovább bővíthették ismereteiket a hazai madarakról.

• Jótékonysági bál szervezésében, rendezésében vettünk részt.
• Farsangi programok kapcsán is részt vettünk érdekes programokon.



Március

• Környezetünk tisztán tartásával, ápolásával
foglalkoztunk az időjárás lehetőségeit is figyelembe
véve. Virágosítottunk környezetünket!

• A madarak megfigyelésével, a helyi madarak
meghatározásával, etetésével ismerkedtünk.

• A Víz világnapjára vetélkedőt szerveztünk.



Április

- Idén előszőr a ZÖLDÜ(L)LÉS programhoz kapcsolódtunk, mint közösség
felfedezve lehetőségeinket.
- Föld napja alkalmából a papírhasználat csökkentésének jegyében digitális
formában vetélkedőn vettek részt a gyerekek sokak örömére.
- Környezetünk zöldítését is célul tűztük ki és sok energiát fordítottunk
termeink, belső tereink szebbé tételére, igazodva az aktuális időszakhoz.
-



Május

• A Madarak, fák napjáról mi is megemlékeztünk, madártani
megfigyelést végeztünk az iskola kertjében.

• A Gyermeknapi programok kapcsán is lehetőségük volt a
diákoknak az egészséges szemlélet formálására.
Az alsósoknak külön versenyt rendeztek a tanító nénik.

• Az udvari munkák sem maradhattak el a kertben.
• A kézmosás világnapján is részt vettünk.



Június

- Diákjaink ugrókötelezésben, karikázásban, célba dobásban és célba rúgásban
bizonyíthattak ügyességi versenyeinken.
- Szépítettük környezetünket az év végéhez kapcsolódóan udvaron és az
épületben egyaránt.
- Az év végi kirándulások számos új élményt nyújtottak a gyerekek részére.
- Megismerkedhettek számtalan élőlénnyel, természeti értékkel.


