ISKOLÁSOKNAK
OKTATÓTEREM ÉS JÁTSZÓHÁZ
Környezeti nevelés
Általános- és középiskolásoknak
Időtartam

90 perc

Helyszín

Öko – Kuckó

„Nagyvárosi dzsungel” 1. - 4. osztály
A városi és a falu, mint élettér

„Kincsünk a víz” 1. - 8. osztály
A víz körforgása, vízszennyezés, vízi élőlények

„Mentsük meg a Föld Anyát!” 1. - 4. osztály
Földünk élővilága és a környezetszennyezés formái

„Öko - Kuckó foglalkozás” 5. - 12. osztály
Az interaktív oktatóterem témáinak (víz, természet,
energia, vásárlás, hulladék) feldolgozása

„A természet és az ember” 1. - 4. osztály
A természet és az ember kapcsolata

(7621 Pécs, Széchenyi tér 2.)
Igény szerint az iskola.
Részvételi feltétel

Telefonos bejelentkezés,

Részvételi díj

400 Ft/fő/foglalkozás

minimum 2 héttel a foglalkozás előtt.

„Klíma-kommandó” 7. - 12. osztály
A klímamelegedés okai, folyamata és hatásai

„Mi fán terem a papír?” 1. – 4. osztály
A papírgyártás folyamata, a papír felhasználása, újra- „Az energia útja” 7. - 12. osztály
Fosszilis és megújuló energiaforrások, energiafelhasznáhasznosítás (a foglalkozás közös papírmerítéssel zárul)
lás és energiatakarékosság
„Élj te is környezetbarát módon!” 1. - 8. osztály
Módszereink: power point vetítés, társasjáték, csoportKörnyezettudatos vásárlás, hulladékkezelés
munka, ötletroham.
„A természet kincsestára” 1. - 8. osztály
Gyümölcsök, zöldségek és gyógynövények

Globális nevelés
Középiskolásoknak

A foglalkozásokhoz kézműves alkotás is kapcsolódik. A
természet kincsestárából vagy hulladékokból alkotunk.

„Tudni illik, mi illik!”

Viselkedéskultúra foglalkozások
Általános- és középiskolásoknak

„Részese vagy, legyen részed benne!”
 Célja globalizálódó világunk természeti és társadalmi dimenzióinak megismertetése játékokon, és kreatív feladatokon keresztül.
 4 nagy témát jár körbe a program a 90 perces foglalkozások során.
 A témák illeszkednek az etika és a társadalomismeret órák anyagához!
 A foglalkozás ára 400 Ft/fő/foglalkozás.
 A részvétel telefonos bejelentkezéshez kötött.
 A program az iskolában vagy az Öko - Kuckó Interaktív Környezetvédelmi Oktatóteremben
valósulhat meg.

A foglalkozássorozat célja, hogy a tanulók elsajátítsák az alapvető viselkedési szabályokat, valamint alkalmazzák is a megszerzett tudást az interaktív játékok során.
Módszereink: szituációs játék, csoportmunka, ötletroham.
Korosztály: általános iskola 5. -8. osztály ;
középiskola 9.-12. osztály
Időkeret: 45 perces vagy 90 perces foglalkozások
A foglalkozás ára 400 Ft / fő/ 90 perc. A részvétel telefonos bejelentkezéshez kö-

1. Planet - Globalizációról általánosan
A globalizáció fogalma, hatása az életünkre, mindennapjainkra.
2. Te is +tud6od - Humán világkrízis
Szegények és gazdagok; előítéletek és a sztereotípiák; az emberi jogok. A globalizáció hatása az
emberekre.
3. ÖkoLOGIKUS - Ökológiai világkrízis
A környezetszennyezés és az általános klímamelegedés folyamata, következményei. Az emberi
tevékenység hatása a környezetre, megoldási lehetőségek a Föld védelmének érdekében.
4. Rajtad múlik! - Mindennapi környezetvédelem
Energiahatékonyság és -takarékosság, környezettudatos vásárlás, hulladékkezelés.

Választható témák:  Alapok
 Kapcsolatfelvétel
 Találkozó, nyilvánosság
előtt
 Öltözködés
 Vendégségben
 Különleges alkalmak

 Projekt- és témanapok keretén belül előadások, környezetvédelmi foglalkozások tartása.

 Kézműves foglalkozások tartása, alkotás a természet
kincsestárából vagy hulladékból.

 Táborok alkalmával interaktív környezetvédelmi- illetve
kézműves foglalkozások tartása.

 Pályázatok megírásában és megvalósításában való részvétel.
Az időkeret, a helyszín és az ár megegyezés szerint alakul!

tött. A program megvalósulhat az iskolában vagy az Öko - Kuckóban.









Közlekedés
Külföldön
Vallás
Zöld viselkedéskultúra
Nyelvhasználat
Önkéntesség, munka
Orvosnál, sport; fogyatékkal élők

Zöld jeles napok:
Szeptember 22. - Autómentes Nap
Október 4. - Az Állatok Világnapja
November 27. - „Ne vásárolj semmit!” Nap
Március 22. - A víz világnapja
Április 22. - A Föld Napja
Május 10. - Madarak és Fák Napja
Június 5. Környezetvédelmi világnap

Időpont egyeztetés: Borsós Zsófia borsoszsofia.zoldhid@gmail.com
72/236-236 I 20/293-33-23
’Öko-Kuckó Pécsi Zöld Játszóház’ I www.zold-hid.hu
7621 Pécs Széchenyi tér 2. (A Zsolnay kúttal szemben a Munkácsy M. u elején)

