
„A természettel való kapcsolat magában elég ahhoz, 
 hogy boldoggá tegyen bennünket…” 

 
 

Környezetvédelmi projekt terve 
2010. március 22. – 2010. április 22. 

 
A projekt célja: 

o A tanulók ismerjék meg a természet értékeit 

o A tanulók környezettudatos viselkedésének fejlesztése  

 Kapjanak átfogó képet a mindig megújuló természet kincseiről 

 Tudatosuljon az ember és a természet kölcsönhatása 

 Szerezzenek széleskörű (hétköznapi/praktikus, illetve kémiai, biológiai, 

földrajzi, ökológiai, társadalmi, gazdasági, lakóhelyi, művészetekkel 

kapcsolatos) tapasztalatokat, ismereteket kutatásaik során, s ezeket 

építsék be tudásrendszerükbe 

 Takarékosan használják az energiát, ne pazarolják a vizet 

o Látás és láttatás megtanulása 

o Esztétikai nevelés 

o Hatékony önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése 

o Kompetenciaterületek fejlesztése: 

 Anyanyelvi 

 Természettudományos 

 Matematikai 

 Informatikai 

 Szociális 

o Együtt egymásért elv érvényesülése 

o Kreativitás fejlesztése 

o Múltunk értékei (Biblia) 

o Ritmus 

o Hátrányos helyzetű, integrált tanulók bevonása 

o Esélyegyenlőség megteremtése 

 

 

 



MÁRCIUS 

 
22. (B. hétfő) – Víz világnapja  
 - Környezetvédelmi projekt megnyitása 
 - Faliújság  feladatlapos vetélkedő az iskola felsős tanulóinak (egyéni, önkéntes – felelős: 
Simon Judit) 
 - 1200: Látogatás a szennyvíztelepen – 5. osztály (kísérők: Székely Miklósné, Simon Judit) 
 - Rajzpályázat – felelős: Tóth Zoltánné  
 
23. (B. kedd) – Tanórák szerint 
(Természetismeret, matematika, magyar, testnevelés, honismeret, ének zene) 
 Nyílt nap  
 - Téma: A környezetvédelmi projekthez kapcsolódóan 
 - Felelősök: Szaktanáro 
 - Résztvevő tanulók: 5. osztályosok  
 
24. (B. Szerda) – Részvétel a Madártani Intézet által rendezett kiránduláson  
 - Felelős: Székely Miklósné 
 - Résztvevő tanulók: 5. 6. osztályosok 

Kísér: Székely Miklósné, Simon Judit  
 
25. (B. csütörtök) – Tanórák szerint 
(Matematika, magyar, természetismeret, történelem, testnevelés) 
 - Téma: A környezetvédelmi projekthez kapcsolódóan 
 - Felelősök: Szaktanárok 
  - Résztvevő tanulók: 5. osztályosok  
 
26. (B. péntek) – Tanórák szerint 
(Matematika, magyar, rajz, technika, angol, német, informatika)   
 - Téma: A környezetvédelmi projekthez kapcsolódóan 
 - Felelősök: Szaktanárok 
 - Résztvevő tanulók: 5. osztályosok 
 
29. (hétfő) – Kézműves foglalkozás  
Húsvéti készülődés – természetes anyagokkal   
 - Felelős: Kremnitzky Dóra, Simon Judit + résztvevő kollégák 
 - Résztvevő tanulók: az iskola tanulói szándék szerint   
 
30. (A kedd) – Tanórák szerint 
(Természetismeret, matematika, magyar, testnevelés, rajz, technika)  
 - Téma: A környezetvédelmi projekthez kapcsolódóan 

Felelősök: Szaktanárok 
Résztvevő tanulók: 5. osztályosok   



 
31. (szerda) – Tanórák szerint (Matematika, magyar, angol, német, ének, technika) 
 - Téma: A környezetvédelmi projekthez kapcsolódóan 

Felelősök: Szaktanárok 
    Résztvevő tanulók: 5. osztályosok   
 
ÁPRILIS 

 
 1.2.6 (Csütörtök, péntek, kedd) Kutatónapok  
 
7. (A szerda) – Tanórák szerint 
(Matematika, magyar, angol, német, ének-zene, technika) 
 - Téma: A környezetvédelmi projekthez kapcsolódóan – biológiai sokféleség 
   Felelősök: Szaktanárok 
   Résztvevő tanulók: 5. osztályosok   
 
8. (B csütörtök) Kutatónap – a kirándulások előkészítése 
 - Felelős: Simon Judit 
 - Résztvevő tanulók: 5. osztályosok   
 
9. ( péntek) Kirándulás a Váli erdőbe  
 - Felelős: Tóth Zoltánné 
Kísérő tanár: Simon Judit, Székely Miklósné 
Résztvevő tanulók: 5. osztályosok   
 
12. (hétfő) Költészet napja – szavalóverseny 
A természet megjelenése irodalmi művekben 
 -  Felelős: Székely Miklósné  
 
13. (B kedd) Rendhagyó természetismeret óra a tó körül   
 - Felelős: Adorjánné Vadas Katalin 
 - Résztvevők: 5. osztály   
 
14. (B szerda) Kirándulás a dinnyési madárrezervázumba   
 - Felelős: Simon Judit 
 - Résztvevők: 5. osztály   
 - Kísérő tanár: Simon Judit, Székely Miklósné   
 
15. ( csütörtök) Látogatás az érdi Fundoklia-völgybe  
 - Felelős: Simon Judit 
 - Kísérő tanár: Simon Judit, Székely Miklósné  
 
16. (B péntek) Nyerő páros vetélkedő döntője 



 - Felelős: Nyárainé Boromisza Klára 
 - Résztvevők: 5-8. osztályból nevezett tanulók, meghívottak   
 
19. (hétfő) Otthoni munka – bábok, jelmezek készítése, szövegtanulás 
 - Felelős: Székely Miklósné, Simon Judit 
 - Résztvevők: 5. osztály 
 
20. (kedd) – Próba, kiállítási tárgyak rendszerezése   
 - Felelős: Székely Miklósné, Simon Judit 
 - Résztvevők: 5. osztály   
 
21. (szerda) – fajelmezek elkészítése, próba 
 - Felelős: Simon Judit, Székely Miklósné 
 - Résztvevők: 5. osztály   
22. ( csütörtök) – Ünnepélyes projektzárás  
 - Felelős: Székely Miklósné, Simon Judit 
 - Résztvevők: 5. osztály 
 - Vendégek:  Szülők, önkormányzati képviselők, kistérségi iroda dolgozói, kollégák, 
igazgató, igazgatóhelyettes 
 - Meghívók kézbesítéséért felel Mészáros Györgyné 


