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1 BEVEZETÉS 
A környezeti nevelés fogalma:  

Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket felkészít-

jük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élı és élettelen 

természet érdekeit is figyelembe vevı cselekvésre. 

Az alaposan elıkészített, átgondolt környezeti nevelési program nemcsak az iskola sikeres 

környezeti nevelési munkájának záloga, hanem nagymértékben hozzájárul az iskola egyéb 

célkitőzéseinek a megvalósításához is. 

2 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 
Alkotmány: 8., 16., 18., 70. § 

Környezet- és természetvédelmi jogszabályok:  

- Környezetvédelmi törvény (1995. LIII. tv.) 
- Természetvédelmi törvény (1996. LIII. tv.) 
- Állatok védelmérıl és kíméletérıl (1998. XXVIII. tv.) 
- Nemzeti Környezetvédelmi Program 
- Hulladékgazdálkodásról szóló törvény (2000.) 
Egészségügyi jogszabályok 

Közoktatási jogszabályok 

3 HELYZETELEMZÉS, HELYZETKÉP 
Iskolánk Budapest legmagasabb pontján, kedvezı környezeti adottságok között mőködı in-

tézmény. Környezete, parkja mindenkit inspirál az egészséges állapot örömteli megélésére, a 

harmonikus élet értékként való tiszteletére.  

Külön feladatunk ezeknek az értékeknek, adottságoknak az iskolai programba való beépítése 

mind a tanítás tartalmát, mind a hozzárendelt tevékenységrendszert illetıen. 

3.1 Az iskola épülete 

A fıépület földszintjén jól megközelíthetı helyen vannak a könyvtár, a táncoktatás és zeneok-

tatás termei. Tornatermünk nemcsak a testnevelésórák, sportfoglalkozások megtartására al-

kalmas, hanem kulturális rendezvények befogadója is lehet.  

Az épület alagsorában a technikatermet, a tankonyhát, a karbantartó mőhelyt és az ebédlıt 

találjuk. 

Az elsı emeleten az irodák, a számítógépterem és az alsó tagozatos osztálytermek vannak. 
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A második emeleten osztály- és szaktantermek segítik a tanárok és diákok munkáját. Bioló-

gia-, fizika-, kémiaszertárral rendelkezünk. 

Alsó tagozatos osztályaink egy része a különálló kis épületünkben van elhelyezve. A termek 

szőkössége miatt ez az épület csak kis létszámú csoportok befogadására alkalmas. 

3.2 Iskolai étkeztetés 

Az iskola tanulóinak egy, ill. háromszori étkezésre van lehetıségük két, összesen 120 férıhe-

lyes ebédlıben.  

Az ebédet az ELAMEN RT szállítja tálaló és melegítı konyhánkba. Az alsó tagozatosok nap-

közis csoportonként étkeznek. Az ebédet a konyha dolgozói, ill. a pedagógusok tálalják. A 

felsı tagozatosok egyénileg, önkiszolgáló rendszerben étkeznek. 

3.3 Az utóbbi évek fejlesztései:  

- a mőanyagpoharakat és csészéket üvegre, porcelánra cseréltük, 

- a terítéshez textilterítıket használunk, 

- a tálalóedényeket rozsdamentesre cseréltük, 

- az uzsonnát a napköziseknek higiénikus, zárható mőanyag edényekben tároljuk. 

Fejlesztési terveink között szerepel az ebédlıben az étkezıbútorok cseréje. 

3.4 Az iskola udvara 

Zárt, betonozott sportudvarunk van, valamint zárt, mintegy 1100 négyzetméteres kiskert tar-

tozik intézményünkhöz. 
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4 ERİFORRÁSOK 

4.1 Belsı erıforrások 

Humán erıforrások Feladat, szerepkör 
Iskolavezetıség Támogatja a környezeti nevelési programokat. A minıségi mun-

ka részeként értékeli az ilyen tevékenységet. Anyagi forrásokat 
teremt. Aktívan részt vesz a programokban. 

Pedagógusok Kidolgozzák és a tantárgyakba beépítve tanítják az egyes kör-
nyezeti tartalmakat. Példamutató magatartásukkal nevelik a diá-
kokat. (Ld. Az egyes tantárgyak kiemelt környezeti nevelési le-
hetıségei.) 

Környezeti nevelési mun-
kacsoport (természettudo-
mányos mőhely) 

Elkészíti a HPP-nek megfelelıen az éves tervet, segíti és koordi-
nálja annak megvalósulását. Dokumentációs és értékelı munkát 
végez, pályázatokat ír, kapcsolatot teremt a külsı támogatókkal. 

Osztályfınöki közösség Évfolyamokra lebontva foglalkozik a környezeti nevelési tartal-
mak feldolgozásával (ÉVIK órák, drogprevenciós program). (Ld. 
Az egyes tantárgyak kiemelt környezeti nevelési lehetıségei.) 

Könyvtáros Az iskolai könyvtár eszköztárával szellemi bázisa a környezetvé-
delmi programok megvalósításának. 

Diákönkormányzatot segí-
tı tanár 

Tagja a környezeti nevelési munkacsoportnak. Lehetısége van a 
környezeti nevelés területeinek erısítésére, akciók szervezésére, 
lebonyolítására. 

Adminisztratív dolgozók Támogatják a tanári munkát az egyes programok hátterének biz-
tosításával, és környezettudatos magatartásukkal részesei a neve-
lési program megvalósulásának. 

Technikai dolgozók Részt vesznek a programok tárgyi feltételeinek biztosításában. 
Diákok A tervezett éves programban sokoldalúan és aktívan vesznek 

részt. 
Szülık Segítenek a környezetbarát iskolai környezet kialakításában, a 

szemléltetı eszközök gazdagításában, anyagi támogatás, külsı 
erıforrások felkutatásában. 

4.2 Külsı erıforrások, kapcsolatrendszer 

- más közoktatási intézmények (kerületi pályázatok 3-4 évente: pl. Játssz velünk a Föld 
napján! környezetvédelmi pályázat) 

- mővelıdési központok (MOM, Virányos Közösségi Ház, Jókai Klub, Német Kisebbségi 
Önkormányzat) 

- Madártani Intézet (szomszédságunkban) 
- MTA Csillagvizsgáló (Konkoly-Thege út) 
- az önkormányzat környezetvédelmi referense 
- országos környezetvédı szervezetek (Körlánc, Zöldhír, Hálózat, Erdei Iskolai Egyesület) 
- nemzeti parkok (erdei iskolák programjába építve) 
- botanikus kertek, állatkert, vadaspark, erdészet (Pilisi Parkerdı) 
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- nemzetközi kapcsolatok (savasesı-program) 
- határon túli iskolák (testvériskolák – sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Líceum) 
- Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: vízminıség-vizsgálat, vízhozam mérés a 

kerület forrásainál 
- Fıvárosi Vízmővek, XII. kerület: víztorony, vízmő 

4.3 Anyagi erıforrások 

- a fenntartó (Budapest Hegyvidék XII. ker. Önkormányzat) 
- HON Alapítvány 
- Pályázatok 
 

5 ALAPELVEK, CÉLOK 

5.1 Általános, hosszú távú célok 

- elısegíteni az egyetemes természetnek mint létezı értéknek a tiszteletét és megırzését, 
beleértve az összes élettelen és élı létezıt, így az embert is annak környezetével, kultúrá-
jával együtt, 

- hozzájárulni a Föld egészséges folyamatainak visszaállításához, kialakítani a környezettel 
való harmóniára törekvést, 

- segíteni a bioszféra és a biológiai sokféleség megırzését, 
- elısegíteni a környezettudatos magatartás és életvitel kialakulását annak érdekében, hogy 

a felnövekvı nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozá-
sára, elısegítve az élı természet fennmaradását és a társadalmak fenntarthatóságát, 

- kialakítani a környezet ismeretén és a személyes felelısségen alapuló környezetkímélı 
magatartást egyéni és közösségi szinten egyaránt, hogy az a tanulók életvitelét meghatáro-
zó erkölcsi alapelvvé váljon, 

- érzékennyé tenni a tanulókat a környezet állapota iránt, 
- bekapcsolni az intézményt a közvetlen környezet értékeinek megırzésébe, gyarapításába, 
- képessé tenni a tanulókat arra, hogy személyes tapasztalataik alapján együtt tudjanak mő-

ködni a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. 

6 AZ ISKOLA JÖVİKÉPE 
Iskolánk patinás, régi, mőemlék jellegő épület, amely sok tekintetben korszerősítésre szorul. 

A kis épület jelenlegi kialakítása nem megfelelı a kisiskolások nevelésére, oktatására (szőkös, 

rossz megvilágítású tantermek, magas lépcsık, szők lépcsıház). A fıépület tetıterének beépí-

tésével korszerő szaktantermek, közösségi helyiségek alakíthatók ki. Pótolhatók a - ma még 

hiányzó - kulturált, elkülönített alkalmazotti mellékhelyiségek, mosdók, zuhanyozó és kis 

étkezıkonyha, pihenı. 

Tervezzük a sportudvar humanizálását (pl. gumiborítást az aljzatra). 
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Szeretnénk, ha iskolánk olyan intézménnyé válna, ahol diákjaink és dolgozóink figyelnek az 

intézmény tisztaságára, igyekeznek kialakítani a kellemes, kulturált környezetet. Ügyelnek a 

gazdaságos energia- és vízfelhasználásra, csökkentik a keletkezett hulladék mennyiségét, 

melynek java részét szelektíven győjtik. Diákjaink szőkebb környezetükben is aktív, kezde-

ményezı szerepet játszanak az iskolában kialakult környezettudatos szemlélet elterjesztésé-

ben. A szülık a fentiek mellett válasszák azért is a mi intézményünket, mert gyermekeik har-

monikusabb, stresszmentesebb körülmények között, jó levegın nevelkedhetnek, ahol iskola-

kert, szép park, közeli kirándulási lehetıségek állnak rendelkezésre. 

7 ALAPELVEK, ÉRTÉKEK, SZEMLÉLET 
- az  általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és 

erkölcsi megalapozása 
- az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése 
- rendszerszemléletre nevelés 
- holisztikus és globális szemléletmód kialakítása 
- fenntarthatóságra nevelés 
- a környezetetika hatékony fejlesztése 
- érzelmi és értelmi környezeti nevelés 
- tapasztalatokon alapuló, kreatív környezeti nevelés 
- tolerancia és segítı életmód 
- a környezettudatos magatartás és életvitel segítése 
- az egészség és a környezet összefüggései 
- helyzetfelismerés, ok-okozati összefüggések 
- problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség 
- globális összefüggések megértése 
 

8 RÖVID TÁVÚ CÉLOK,  
FELADATOK ÉS SIKERKRITÉRIUMOK 

 

Rövid távú célok Feladatok Sikerkritériumok 

A környezeti nevelés az okta-
tás és nevelés valamennyi 
területén jelenjen meg!  

A helyi tantervben és a tan-
menetekben konkrétan jelöl-
jük meg a feladatokat és az 
alkalmazni kívánt módszere-
ket. 

Az iskolai élet egészét átfogó 
környezeti nevelés valósuljon 
meg: 
- átdolgozott tanmenetek, 
- több környezeti nevelési 

tartalom a tanórákon, 
- változatosabb tanítási, 

tanulássegítési környezeti 
nevelési módszerek 

Tantárgyközi kapcsolatok 
erısítése, hogy a tanulók egy-

Projektek kidolgozása. 
- komplex természetismere-

A széttagolt ismeretek rend-
szerszemlélettel összekapcso-



Környezeti nevelés 

Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola 8 

ségben lássák az egy témához 
tartozó ismereteket! 

ti szakkör, 
- erdei iskola 
 

lódnak. 

A pedagógusok, a felnıtt dol-
gozók és a szülık személyes 
példájukkal legyenek a kör-
nyezettudatos életvitel hiteles 
terjesztıi! 

Képzések, továbbképzések, 
szülıi értekezletek tartása az 
adott témában. 

A felnıttek rendelkeznek 
mindazon ismeretekkel, 
szakmai hozzáértéssel és 
személyiségvonásokkal, ame-
lyek a környezettudatosság 
alakítása során mintaként 
szolgálnak.  

Az iskola tisztaságának javí-
tása, a szemét mennyiségének 
csökkentése. 

Tisztasági ırjárat szervezése 
(diákönkormányzat). Részle-
ges szelektív hulladékgyőjtés. 
A helyes vásárlói szokások 
kialakítása. 

Javul az iskola tisztasága. 
A tanulók és az iskola dolgo-
zói szelektíven kezelik a hul-
ladékot, csökken az elszállí-
tandó szemét mennyisége. 

Takarékoskodás a vízzel és a 
villannyal. 

Rendszeres, majd alkalman-
kénti ellenırzések. Mérések, 
számítások, következtetések 
és ezek közlése a faliújságon. 

Nem lesznek nyitva felejtett 
vagy csöpögı csapok, égve 
felejtett villanyok. Észrevehe-
tıen csökken az iskola víz- és 
villanyszámláján szereplı 
összeg. 

A tanulók ismerjék meg sző-
kebb környezetüket, lássák az 
értékeket, problémákat, ápol-
ják a hagyományokat! 

A természetben, környezetben 
végzett szemlélıdés, vizsgá-
lódás. Kutatómunka, jeles 
napok, pályázatok. 

Ha ismeri környezetét, jobban 
szereti, kötıdik hozzá, és 
megóvja. 

Legyenek a tanulók környeze-
tük, szülıföldük védelmezıi! 

Örökbefogadási akciók: egy-
egy fát, területet, szobrot fo-
gadnak örökbe, amelyhez 
rendszeresen visszajárnak, 
figyelik változásait, gondoz-
zák. 

A tanuló kötıdik környezete 
egy darabkájához, és ezen 
keresztül átérzi környezetünk 
megóvásának fontosságát. 

Fejlesszük a tanuló probléma-
megoldó gondolkodásmódját, 
az önálló ismeretszerzés ké-
pességét, megalapozva az 
élethosszig tartó tanulást! 

Zöld sarok kialakítása az is-
kolai könyvtárban, szakköny-
vek, folyóiratok, 
videoanyagok és CD-k be-
szerzése. Internet-hozzáférés 
biztosítása. Faliújság. 

Javulnak a versenyeredmé-
nyek, egyre több gyerek hasz-
nálja a könyvtárat, olvassa a 
szakirodalmat. 
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9 TANULÁSSZERVEZÉSI ÉS TARTALMI KERETEK 
A környezeti nevelés színterei az iskolában 

9.1 Hagyományos tanórai keret 

- tanóra (Ld. Az egyes tantárgyak kiemelt környezeti nevelési lehetıségei) 
- osztályfınöki óra (ÉVIK) 
- testnevelés óra 

9.2 Nem hagyományos tanórai keret 

- témahét 
- könyvtári órák (győjtımunka) 
- jeles napok (III. 22. a Víz világnapja, IV. 22. a Föld napja, V. 10. a Madarak és fák napja, 

V.18. Múzeumi világnap, VI. 5. Környezetvédelmi világnap, X. 4. Állatok világnapja) 
- Jókai Nap: helytörténeti vetélkedı az 1-4. évfolyamnak, évfolyamonként bıvülı ismeret-

anyaggal 
- erdei iskola: az 5-8. évfolyamnak hazánk különbözı tájegységeinek megismerése, termé-

szeti, környezeti értékeinek tanulmányozása céljából 

9.3 Tanórán kívüli lehetıségek 

- napközi 
- versenyek (Kitaibel Pál és Herman Ottó verseny; Madarak és fák napja, kerületi környe-

zetvédelmi vetélkedı) 
- idegen nyelvi fordítási versenyek (környezetvédelmi témák) 
- részvétel különbözı akciókban 

győjtési akciók (papír, elem, alumínium) 

kiállítások rendezése jeles alkalmakra  

vízminıségi vizsgálat a kerület forrásainál (Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-

nisztérium) 

- pályázatok (kerületünk védett értékei – fák, felszín alatti vizek, geológiai ritkaságok) 
- szakkör (komplex természetismereti szakkör) 
- nyári táborok (pl. vízi-, lovas-, kerékpártábor, bakancsos túrák) 
- a közvetlen környezet szépítése (az iskola tantermei, folyosói, iskolaudvar, iskolakert, 

agora) 
- kirándulás, túra, múzeumlátogatás 
 

9.3.1 Komplex Természetismeret Szakkör 

Iskolában hat éve mőködik a Komplex Természetismeret Szakkör. 
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A szakkör célja: 

• elsısorban a hetedik, és nyolcadik osztályosok természettudományos érdeklıdésének fel-

keltése, gondolkodásmódjának fejlesztése és világképének kiterjesztése; 

• a tanulók ne tantárgyakban gondolkodjanak, hanem összefüggéseiben lássák a feldolgo-

zott témákon keresztül a világot; 

• tudják összekapcsolni az egyes tanítási órákon tanultakat az egyes tantárgyak felıl a tan-

tárgyközi kérdéskörök felé fordulva. (Ennek érdekében a szakköri foglalkozásokat négy 

különbözı szakos pedagógus felváltva vezeti.) 

• értsék és használják a természettudományos kifejezéseket; 

• érezzenek felelısséget közvetlen és tágabb környezetükért; 

• tanuljanak meg természettudományos szöveget értelmezni, tudásukat szóban és írásban is 

megfelelı formában másoknak átadni. 

Részt veszünk az országos és budapesti felhívású környezetvédelmi pályázatokon. Iskolánk-

ban évtizedek óta van papírgyőjtés, már tíz éve folyik szelektív elemgyőjtés, ebben az évben 

meghirdettük az alumínium alapú üdítıs dobozok győjtését is. 

Több éven keresztül végeztünk a környezı forrásoknál kémiai, biológiai és vízhozam mérési 

vizsgálatot a Vízügyi Minisztérium megbízásából. 

Két éven át részt vettünk savas esı mérési programban is. 

Szorgalmazzuk tanulóink részvételét a helyi társadalmi szervezetek által meghirdetett parlag-

fő-győjtés, szemétszedés, virágosítás és egyéb akciókon. 

A múzeumok látogatását, az anyag-győjtı kirándulások költségeit elsısorban az iskola alapít-

ványa támogatja. 

Szakköreinken a kísérletezés döntı fontosságú, ezért elengedhetetlenül fontos számunkra esz-

közállományunk modernizálása, kimerülı vegyszerkészleteink feltöltése. 

9.3.2 A kerület adta értékek megjelenítése a tantárgyakban 

Kerületi adottságok Tantárgy Téma Pedagógiai cél 
Mészköves, dolomi-
tos, karsztos lejtık; a 
Jókai-kert kızettani 
bemutatója 

Földrajz Földtörténeti kor-
szakok 

Természeti, épített és 
szociális környeze-
tünk ismerete, óvása 

A Pilisi Parkerdı 
fenntartásában lévı 
területek 

Biológia Élıhelyek, fajok vé-
delme 

Ökológiai gondolko-
dás kialakítása, fej-
lesztése 

 Rajz Rajzolás a szabadban Érzelmi nevelés 
 Osztályfınöki óra A hely, ahol élünk Közösségi életre ne-

velés 
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Források a kerületben Földrajz Források állapota Környezettudatos 
magatartás 

Városkút Kémia Vízminıségmérés Az egészség és a kör-
nyezet összefüggései 

Geológiai értékek Földrajz Zonalitás, klímaválto-
zások, kızettani vizs-
gálat 

Ok-okozati összefüg-
gések 

Védett fák, kertek, a 
Jókai-kert 

Történelem 
Magyar 

Helytörténet Fenntarthatóságra 
nevelés 

10 AZ EGYES TANTÁRGYAK KIEMELT KÖRNYEZETI 

LEHETİSÉGEI 

10.1 A környezeti nevelés lehetıségei az általános iskola alsó tago-

zatán 

A tanító által kialakított környezet, az általa nyújtott viselkedési minta, értékrend a környezeti 

nevelés szempontjából is döntı. Az esztétikus, rendezett környezet nélkülözhetetlen a min-

dennapi munkához. Mivel a tanító egyben osztályfınök is, az osztály életének szervezésében 

hatékonyan segítheti a környezeti nevelést (állatok, növények gondozása az osztályteremben, 

környezetvédelmi jeles napok megünneplése, kirándulások szervezése az élı természet és az 

épített környezet szépségének átélésére stb.) 

A családdal való kapcsolata lehetıvé teszi, hogy közös programok szervezésével a szülıkre is 

hatással legyen. 

10.2 Környezeti nevelés az egyes tantárgyakon belül 

 

10.2.1 Környezetismeret 

1. osztály  

Témakörök, tartalmak 
Tevékenységek 

Az idıjárás elemeinek (napsugárzás, hımérséklet, 
szél, felhızet, csapadék) megfigyelése. A víz 
megjelenési formái a természetben. 

 

Az idıjárás elemeinek és változásainak megfigye-
lése, rajzos rögzítése. A megfigyelés során a víz 
megjelenési formáinak felismerése. 
Idıjárási naptár készítése. Szimbolikus jelek (nap, 
felhı, esı stb.) használata. A különbözı csapadék-
típusok vizsgálata.  

Az évszakokhoz kapcsolódó ünnepek, helyi szo-
kások. 

Madarak és fák napja, a Föld napja 
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A közvetlen környezetben elıforduló gyakori 
növények, állatok megfigyelése. Elemi ismeretek 
a növénygondozásról. 
 

Érzékszervi tapasztalatszerzés a tanító irányításá-
val. A sokféleség bemutatása.  

Séta az iskola közelében lévı kertbe, parkba. Ma-
darak megfigyelése. Növények gondozása az osz-
tályban, iskolakertben. Búzavetés Luca napkor. A 
virágos növények magjainak elvetése, palántane-
velés anyák napjára. 

2. osztály  

Témakörök, tartalmak Tevékenységek 

Érzékszerveink szerepe a környezet megismeré-
sében. A környezetben elıforduló anyagok érzé-
kelhetı tulajdonságai. Mérhetı és nem mérhetı 
tulajdonságok. 

A tulajdonságok (alak, szín, felület, alaktartás, 
összenyomhatóság, illat, íz, hang stb.) megtapasz-
talása. 

Kitaláló játékok: letakart tárgyak felismerése 
tapintás alapján; élelmiszerek felismerése ízlelés 
alapján; hangszerek hangjának felismerése; kü-
lönbözı zörejeknek az azonosítása zajkeltı tárgy-
gyal. 

Az anyagok csoportosítása. Az anyagok tulajdon-
sága és felhasználhatóságuk közötti kapcsolat. 

Kapcsolat keresése tulajdonság és funkció között. 
Az anyagok azon tulajdonságainak észrevétele, 
amelyek miatt a környezetet szennyezhetik, ve-
szélyeztethetik. 

Azonos funkciójú, de különbözı anyagú tárgyak 
összehasonlítása, pl.: fakanál, leveses (fém) ka-
nál, mőanyagkanál, vagy üvegpohár, mőanyag 
pohár. Képgyőjtemények készítése: fából készül, 
fémbıl készül stb. Egy pohár vízbe olaj öntése, az 
olaj a víz felületét borítja be. Az autók kipufogó 
gáza és a levegı összehasonlítása: levegıkonzer-
vek készítése. 

A termesztett növények megfigyelése. Növényi 
táplálékaink. A gyümölcsök, zöldségek szerepe az 
egészséges táplálkozásban. 

Tapasztalatszerzés elızetes megfigyelési szem-
pontsor alapján. 

Vizsgálódás kertben, gyümölcsösben vagy vete-
ményesben. Séta a piacon. Zöldségfélék, gyümöl-
csök győjtése, vásárlása, tisztítása, saláták készí-
tése. 

A vadon élı és a tenyésztett, kedvtelésbıl tartott 
állatok élete közötti különbség. Az állatok visel-
kedésének megfigyelése, összehasonlítása. 

Az élılények idıbeli változásának megfigyelése 
(növekedés, fejlıdés, pusztulás). Az idı és az 
életmód kapcsolatának észrevétele (téli álom, 
költözı madarak). A megfigyelt jelenségek okai-
nak keresése, annak észrevétele, hogy egy adott 
ok megléte befolyásolja a jelenség létrejöttét 
(életfeltételek). 

Aranyhörcsög, tengerimalac, akváriumi halak, 
kutya, házityúk stb. viselkedésének megfigyelése 
(otthon). Gondozás, az ember felelıssége az álla-
tok életében. Képek sorba rendezése, a növények, 
állatok fejlıdése idırendben. Virágpalánták neve-
lése különbözı helyzetekben: a fény, víz megvoná-
sának következményei. 
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Életmőködésünk fıbb jellemzıi. A környezet 
szervezetünkre gyakorolt ártalmas hatásai (pl. 
napsugárzás, hı, zaj, szennyezett levegı, víz, 
talaj, erıs fény, a képernyı hatása, vérszívó élıs-
ködık). 

A 8-9 éves gyerek helyes napirendjének kialakítá-
sa. Képek, szavak sorba rendezése. Szituációs 
játékok, bábozás. Az iskolai életrend tudatos ala-
kítása: tanulás, levegızés, mozgás, pihenés, étke-
zés ideje. A gyerekek korábbi élményeinek meg-
hallgatása. 

A település és környéke felszínének jellemzı 
formái, vizei. 

Természeti értékeink szépségének fölfedeztetése. 
Séta vagy kirándulás. A tapasztalatok rajzos rög-
zítése. Képgyőjtemények (fényképek készítése). 

 
3. osztály  
Témakörök, tartalmak Tevékenységek 
Ismerkedés a közvetlen tapasztalással nem meg-
szerezhetı ismeretek forrásaival (gyermekencik-
lopédiák, egyszerő képes határozók, térképek, álló 
és mozgóképek). 

Tévémősorok, reklámok és az azokban esetleg 
elıforduló helyes és téves tájékoztatások megfi-
gyelése, elemzése.  
Tévémősorban a természetfilmek megjelölése. Mit 
nézzenek a gyerekek a televízióban? Könyvtári 
órák. Elızetes feladatok „búvárkodásra" enciklo-
pédiákból, határozókból. 

A növények életéhez nélkülözhetetlen környezeti 
feltételek vizsgálata. A környezet változásainak 
(pl.: fény, talaj, idıjárás, szennyezı anyagok) 
hatása a növények életére. 

Egyszerő kísérletek az életfeltételek bizonyításá-
ra. 
Palánták nevelése különbözı feltételek között: 
fény, víz, talaj megvonása, talaj szennyezése. Ha-
sonló helyzetek megfigyelése a kertekben, parkok-
ban. Az elsı osztályban elültetett fa vizsgálata. 

Helyes viselkedésünk a természetben. Az ember szerepe a környezetében élı más élılé-
nyek életfeltételeinek alakításában. 
Tetteink következményeinek kutatása.  
Szituációs játékok. Irodalmi szemelvények. Séta, 
kirándulás alkalmával a helyes viselkedés tudatos 
alkalmazása, madárles, hangok a természetben. 

Életünk nélkülözhetetlen környezeti feltételeinek 
vizsgálata. A környezet változásainak hatása éle-
tünkre. 

Megfigyelések, mérések. Saját tapasztalatok 
megbeszélése, összehasonlítása a társakéival. 
Naplókészítés, győjteménykészítés: jó és rossz a 
környezetünkben. 

 
 
 
4. osztály  
Témakörök tartalmak Témakörök 
Az otthon tisztasága, szennyezı forrásai. Környe-
zetünk tisztasága, szennyezettsége. A lakóhely 
levegıjének, vizeinek tisztasága, szennyezettsége. 
Szennyezı források a környezetben, a szennyezés 
hatása az élılényekre, az emberre. A megelızés, a 
védekezés lehetıségei. 

Folyamatos megfigyelések, egyszerő vizsgálatok, 
kísérletek a levegı, a víz, a talaj tisztaságáról. 
Egyszerő eljárás a víz tisztítására, szőrésére. A 
lakóhely levegıtisztaságának megfigyelése. Leve-
gı-, víz-, talajvizsgálat érzékszervekkel és egysze-
rő vizsgáló eszközökkel (nagyító, szőrıpapír). 

Különválogató hulladékgyőjtés. Jelentıségének felismerése és szükségességének 
belátása. 
Elhasznált elemek, papír, komposztálható hulla-
dék elkülönített győjtése az iskolában. 

A környezet szennyezıdése miatt kialakuló ve-
szélyhelyzetek felismerése, az önvédelem lehetı-

Kapcsolat keresése az egyes anyagok tulajdonsá-
gai és a környezetszennyezés között. Jelenlegi 
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ségeinek megismerése. viselkedésünk, szokásaink és azok jövıbeli kör-
nyezeti hatásai közötti egyszerő összefüggések 
felismerése.  
Ötletroham: hogyan védekezhetünk a szennyezı-
dés ellen? Szennyezés nélküli város tervezése. 
Dramatikus játékok. 

Az ember hatása az élıhelyekre. A természet 
védelmének fontossága, védett helyi természeti 
értékek. 

Annak észrevétele, hogy jelen cselekedeteink 
befolyásolják a jövıt. Kapcsolat keresése az em-
ber tevékenysége és a természet veszélyeztetett-
sége között. 
Képek, cikkek győjtése a természetvédelemrıl. A 
helyi természetvédelmi terület vagy 
természetközeli hely felkeresése, megismerése. A 
helyileg védett növény- és állatfajok nevének is-
merete. 

Helyes és helytelen szokásaink. Az egészséget 
károsító szokások (dohányzás, alkoholfogyasztás, 
kábítószerezés) kialakulása, veszélye, felkészülés 
az elutasításukra. A reklámok hatása életmódunk-
ra. 

Dramatikus játékok helyes és helytelen szokása-
inkról. Reklámok elemzése: az elérni kívánt hatás 
és a valóság közötti különbség. 

10.2.2 Rajz és vizuális kultúra 

1. osztály  
Témakörök, tartalmak Tevékenységek 
Kifejezés, képzımővészet Rácsodálkozás a természet szép látványára. Él-

mények, személyes hangú kifejezése rajzokban, 
festményekben, szobrokban (pl. állatokhoz, növé-
nyekhez kötıdı témák). 
Virágok, csigaházak, tollak, termések győjtése, 
rendezgetése. Lenyomatok készítése. 

Tárgy- és környezetkultúra Díszítés. A környezet szépítése.  
Harmonikus környezet kialakítása az osztályban: 
képek, függönyök, növények, faliújság. Az esztéti-
kum fenntartása. 

 
2. osztály  
Témakörök, tartalmak Tevékenységek 

Vizuális kommunikáció Élılények ábrázolása közvetlen szemlélet és em-
lékezet alapján. A természetben megfigyelt válto-
zások vizuális megjelenítése (pl.: évszakok, idıjá-
rás). 

Tárgy és környezetkultúra Tárgyak csoportosítása. Használat és jelentés. A 
tárgyak üzenetének megfejtése.  
Régi használati tárgyak bemutatása, pl.: mire 
használhatták. 

Technikák A természetbıl győjtött tárgyak felhasználása (pl. 
termések, textilek, nemezelés gyapjúból, növényi 
részek, zöldségek). 

 



Környezeti nevelés 

Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola 15 

 
3. osztály  
Témakörök, tartalmak Tevékenységek 

Vizuális kommunikáció 
A közvetlen természeti és mesterséges környezet 
szemlélése, jellegének leírása.  
Séták, kirándulások alkalmával a jellemzı színek, 
formák megfigyelése, késıbb ennek fölelevenítése. 

 
4. osztály  
Témakörök, tartalmak Tevékenységek 
Vizuális kommunikáció Tapasztalati úton megismert folyamatok jellegze-

tes állapotainak ábrázolása (pl. egy növény élete). 
Folyamatábrák. 

Tárgy és környezetkultúra Az épített környezet elemzése a rendeltetés és 
forma legegyszerőbb összefüggéseinek vizsgála-
tával. Város, falu jellemzı település- formáinak 
megkeresése. 

10.2.3 Technika és életvitel 

1. osztály  
Témakörök, tartalmak Tevékenységek 
A természetes és mesterséges környezet anyagai. 
A lakás, az iskola, a játszótér tárgyai és anyagaik. 
A természetes anyagok. Az anyagokhoz kötıdı 
mesterségek. 

Ismerkedés az anyagokkal, pl.: agyag, homok, fa, 
termések, levelek, szalma, nád. Az anyagok tulaj-
donságainak vizsgálata érzékszervekkel. Érzék-
szervi tapasztalással összefüggések felismerése az 
anyagok tulajdonságai és a belılük készíthetı 
tárgyak között az anyagok alakítása során.  
Agyagozás: madárkák, teknısök, csigák. Homok-
vár építése. Termésbábok készítése. 

 
2. osztály  
Témakörök, tartalmak Tevékenységek 

Védekezés a környezet kellemetlen hatásai ellen. 
A természetes és mesterséges környezet. A lakó-
hely és lakótér. Az ember természet-átalakító 
munkája. 

Az ember és környezete. 
Az évszakok és az idıjárási elemek megismerése. 
A környezet káros hatásainak felismerése és a 
védekezés módozatainak fölsorolása. A természe-
tes és az ember alkotta környezet megkülönbözte-
tése, jellemzıik elmondása. 
Makettkészítés: ház hajtogatása. Berendezés.  
Öltöztetıbaba készítése. 

Az anyagok feldolgozása. Takarékos anyagfel-
használás. 

Tárgyak készítése hagyományos kézmőves tech-
nológiával (pl.: vesszıbıl, faágakból, háncsból, 
kukoricaszárból).  
Játékkészítés, videofilmek a hagyományos mester-
ségekrıl. A maradék anyagok tárolásának meg-
szervezése. 

 



Környezeti nevelés 

Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola 16 

 
3. osztály  

Témakörök, tartalmak Tevékenységek 
Élıvilág és tárgyi környezet. A biológiai élıhe-
lyek hasznosítható anyagai. A hasznosítható élet-
telen anyagok. 

A környezet tárgyai anyagainak és eredetének a 
megismerése. 
Győjtés: kukoricacsuhé, főzfavesszı, tobozok stb. 
Tárgyak készítése. 

Háztartástan, életvitel. 
Háztartási eszközök és biztonságos 
használatuk. 
Lakóhelyi szolgáltatások. 

A háztartást megkönnyítı eszközök megismerése 
és használatuk gyakorlása. 
Helyes idı-, anyag- és pénzbeosztás. 
Környezetbarát fogyasztási szokások, hulladékke-
zelés, víztakarékosság. 

 

4. osztály  

Témakörök, tartalmak Tevékenységek 

Épített környezet, korszerő építmények: épületek, 
utak, alagutak, hidak, felüljárók, toronyházak, 
tornyok. A nagyvárosi élet. 

A városi és falusi élet összehasonlítása, vélemény 
megfogalmazása. A nagyvárosi élet elınyeinek és 
hátrányainak megbeszélése. 

Az anyagok átalakítása. Az alapanyag, a részter-
mék, a félkész termék, a termék, a hulladék és a 
melléktermék fogalma. 

Az alapanyagok célszerő kiválasztása és a munka-
folyamatokban törekvés a legkevesebb hulladék-
ra. Mesterségek és termékeik. Hogyan készül? 
Egy-egy termék elkészítésének folyamata. 

Az emberi alkotással létrehozott terek esztétikai 
követelményei. Mőködıképesség és esztétikum. 

Egyszerő makettek készítése. 
Hidak, viaduktok, toronyházak, alagutak. A lakó-
hely legszebb épületei. 

A modern közlekedés eszközei. Szárazföldi, vízi, 
légi közlekedés. 
Helyi és távolsági közlekedés. 

Közlekedés tömegközlekedési eszközökkel. A 
kerékpáros közlekedés szabályai, táblák, lámpák, 
útburkolati jelek megismerése. 
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10.2.4 Magyar nyelv és irodalom 

1-4. osztály  

Témakörök, tartalmak Tevékenységek 

Irodalom, szövegértés l. o.: Kapcsolat keresése az 
olvasott szöveg (rövid szépirodalmi mővek, ver-
sek, prózai alkotások, ismeretterjesztı mővek) és 
a tanuló saját tapasztalatai (mindennapi élet, ter-
mészeti és a környezettel kapcsolatos élmények) 
között. 

Barátunk a természet.  

Szülıföldünk, környezetünk. 

1. o.: Kapcsolat keresése az olvasott szöveg és a 
tanuló saját élményei, tapasztalatai között. 
1-2. o.: Évszakok jellemzıi a természetben, hatá-
suk az emberre, állatra. 
2. o.: A szereplık cselekedeteinek értékelése, 
ismeretterjesztı mővek. Következtetés tulajdon-
ságaikra. Az események összefoglalása, a lénye-
ges gondolat kiemelése. 

3. o.: A szereplık cselekedeteinek, érzelmeinek, 
tulajdonságainak megfigyelése. Kérdések és vála-
szok megfogalmazása.  

3-4. o.: A természet szépségeinek, összefüggései-
nek észrevétele az olvasmányokon keresztül. 

4. o.: Érzelmek, emberi kapcsolatok, fölismerése, 
értékelése a mővekben. Több szempont figyelem-
bevétele a szereplık viselkedésének megfigyelé-
sében. 
Pl.: Zelk Zoltán: Párbeszéd 
Nemes Nagy Ágnes: Madarak 
Móra Ferenc: A másik macska  
Kányádi Sándor: A születés öröme 

Fekete István: Tüskevár 

Leírás készítése állatról, növényrıl (külsı, belsı 
tulajdonságok, életmód.) 

Hely és táj bemutatása. 

10.2.5 Testnevelés 

1-2. évfolyam  

Témakörök, tartalmak Tevékenységek 

Szabadidıs sporttevékenységek Séták, szánkózás, síelés, hócsata, hóemberépítés. 
Ügyességet fejlesztı közlekedési eszközök.  
A mozgás örömének átélése, a szabad levegın 
való tartózkodás fontossága. Az idıjárás elemei-
nek követlen megtapasztalása.  
Nyári és évközi táborok 
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3. évfolyam  

Témakörök, tartalmak Tevékenységek 
Szabadidıs sporttevékenységek Gyalogos, kerékpáros túrák, hócsata, síelés, kor-

csolyázás, szánkózás. 
Helyes viselkedés a természetben. Természeti 
értékeink megismerése. 
Nyári és évközi táborok 

 

4. évfolyam  

Témakörök, tartalmak Tevékenységek 

Szabadidıs sporttevékenységek Számháború, járırversenyek (a lehetıségek figye-
lembevételével). Helyes viselkedés a természet-
ben. 

A zaj is szennyezi a természetet! Tájékozódás a 
terepen. 

Téli sportok. 

Nyári és évközi táborok. 

10.2.6 Ének-zene 

1. évfolyam  

Témakörök, tartalmak Tevékenységek 

Ünnepkörök dalai (Mikulás, Lucázás, Karácsony, 
márc. 15., Anyák napja). Mővészeti értékő, kom-
ponált gyermekdalok (pl. gyermek és környezete; 
természeti és emberi környezet témákban). Tár-
gyi, környezeti zajok, zörejek. 

Dalos játékok elıadása. Éneklés szöveggel emlé-
kezetbıl.  
Helyes testtartás, levegıvétel alkalmazása. 

 
2. évfolyam  
Témakörök, tartalmak Tevékenységek 
Újabb népi mondókák. Népi gyermekjáték, dalok, 
népszokások. 

Idıjárásra, idıjárás-változásra, évszakokra vonat-
kozó gyermekjátékdalok, népszokások: természet-
re utaló mondókák. 

 
3. évfolyam  
Témakörök, tartalmak Tevékenységek 
Szerepjátszó gyermekjátékok: magyar népdalok, 
népszokások dalanyagának bıvítése, európai 
gyermekdalok. Nemzetiségi és etnikai kisebbsé-
gek dalai. 
Ünnepkörök dalai (regölés, tavaszi népszokások). 

 

 
4. évfolyam  

Témakörök, tartalmak Tevékenységek 

Jeles napok, ünnepkörök dalai.  
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10.3 Osztályfınöki teendık 

Az osztályfınök személyisége és elhivatottsága döntı súllyal alakítja a gyerekekben kialaku-

ló, formálódó valóságképet. Munkálkodása nyomán válnak konkrét közösségi tevékenységgé 

a szaktanárok tanórán túlnövı elképzelései, az iskolában kínált különbözı programok. A tanu-

lók számos attitődjének alakításán túl a szülık hozzáállását is befolyásolhatja az iskola igé-

nyessége, értékrendje. A környezeti nevelés szempontjából nem meghatározó az osztályfınök 

szaktárgyi hovatartozása. Általános tájékozottsága, problémafelismerı- és feldolgozó képes-

sége segítheti abban, hogy ezt a sokszínő témakört a környezethez való viszony alakítására, 

egyben pedagógiai céljaira használni, alkalmazni tudja. A környezet megóvására, szépítésére, 

otthonossá tételére, igényes, gondos alakítására a nevelésen túl a mindennapi problémák fel-

ismerése, életmódminták elemzése, a megoldások keresése is kiváló lehetıséget nyújt. Az 

együttes tevékenységek során alkalom nyílik a közösségépítésre, a személyes kapcsolatok 

(ki)alakítására, elmélyítésére. Az osztályfınök összefogja a szaktárgyak idevágó, de a ha-

gyományos tanórai kereteket megbontó tevékenységeit. A témákat konkrétan az évente elké-

szített osztályfınöki munkatervekben találjuk. 

10.4 A környezeti nevelés tartalma az általános iskola  

felsı tagozatán 

A kerettanterv az egyes tantárgyakban nagyon sok és sokféle környezeti vonatkozást tartal-

maz. Az adott évfolyamon lehetséges a különbözı tantárgyak környezeti neveléshez kapcso-

lódó tartalmainak összekapcsolása, integrálása. Ezáltal hatékonyabbá és intenzívebbé válhat a 

tanítási-tanulási folyamat, a gyerekek környezetképe egységesebb lehet. 

10.5 Környezeti nevelés az egyes tantárgyakon belül 

10.5.1 Földrajz 

A tanulók: 

• szerezzenek tapasztalatot, győjtsenek élményeket a közvetlen élı és élettelen környeze-

tükrıl; 

• érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és társa-

dalmi folyamatok hatásainak eredményeit; 

• ismerjék meg a világ globális problémáit; 
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• ismerjék meg és ırizzék a természeti és az ember alkotta táj szépségeit. 

7. évfolyam  
Témakörök Tevékenység 
Afrika: elsivatagosodás. 
Amerika: az ültetvény, a farmvidék, a technológi-
ai park és az agglomerációs zóna mint tipikus táj. 
Európa: az országok kapcsolata a földrajzi kör-
nyezettel. 

Szemelvények győjtése a természeti környezetet 
veszélyeztetı folyamatokról. 
Környezeti problémákkal kapcsolatos videofilm 
megtekintése, megvitatása. 
Beszélgetés a megújuló energiaforrások hasznáról, 
a kıolajszállítás veszélyeirıl. 
Televízió, sajtóanyag, győjtımunka. Példák győj-
tése a természeti adottságok és a gazdasági élet 
kapcsolatáról, csoportmunka. Kiselıadások egy-
egy ország természeti, gazdasági sajátosságairól, 
értékeirıl, kapcsolatairól más országokkal. 
Térképek, ábrák, statisztikai adatok elemzése. 

 

8.évfolyam  
Témakörök Tevékenység 
Magyarország földrajza. 
Természeti adottságaink és erıforrásaink, meden-
cejelleg. A belvíz, az árvíz és a hóesés okozta 
veszélyek. Talajpusztulás és megelızése a nyers-
anyagok és más erıforrások újrahasznosítása. 
Bányászat és a természeti környezet helyreállítása. 
Népesedési folyamatok. 
 

Történelmi visszatekintés földrajzi szempontból. 
Kiselıadások, összefüggések keresése. (tablóké-
szítés) 
Régi és mai vízrajzi térképek elemzése, éghajlati 
összefüggés keresése. 
Grafikonok elemzése a folyóvizek szennyezettsé-
gének helyzetérıl. 
Népesedéssel kapcsolatos statisztikai adatok 
elemzése. Népesedési problémák okainak feltárá-
sa. Számítási feladatok népsőrőséggel kapcsolat-
ban. 
Kiselıadás hazánk nevezetességeirıl (Nemzeti 
Parkjairól)- erdei iskola. 
Terméklista győjtése hazai termékeinkrıl, kivite-
lünkrıl. 
Hazánk környezetvédelmi törvényei az Európai 
Uniós szabályok tükrében. 

10.5.2 Biológia 

A tanulók: 

• ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelızési, illetve mérséklési 

lehetıségeit; 

• ismerjék és szeressék a természeti és az épített környezetet; 

• ismerjék meg az élılények alapvetı szervezeti-mőködési jellemzıit, fedezzék fel azok 

között az ok-okozati összefüggéseket; 

• ismerjék meg a környezet- egészségügyi problémákat; 

• legyenek képesek az egészségügyi problémák megelızésére és mérséklésére; 

• sajátítsák el a testi-lelki egészséget megırzı életviteli technikákat; 
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• a tanulókban alakuljon ki ökológiai szemléletmód. 

7. évfolyam  

Témakörök Tevékenységek 

A földi élıvilág általános jellemzése. Az életkö-
zösségek pusztulásának okai, védelmük jelentısé-
ge a földi élet és az ember szempontjából. 
A forró övezet: az esıerdık pusztulása és védel-
me, az elsivatagosodás. 
Népességnövekedés , eltartó képesség. 
A mérsékelt övezet: a lomberdık, a füves puszták, 
a tajga és védelmük. 
A hideg övezet: a tundra, sarkvidék és védelmük. 
Tengerek: életközösségek, szennyezés megelızése 
és öntisztulás. 
Rendszerezés: különbözı élılénycsoportok jelen-
tısége és védelme, táplálékláncok. 

Videó-anyagok megtekintése, szakirodalmak ta-
nulmányozása, aktualítások figyelemmel kisérése, 
megbeszélése.  
Önálló információgyőjtés különbözı életközössé-
gekrıl, élıhelyekrıl. 
Kiselıadások, poszterek készítése. 
Látogatás valamelyik vadasparkba vagy állatkert-
be. Az élılények életmódja, élıhelye, szervezete 
közötti összefüggés megfigyelése. 
Szituációs játék az ember bioszférára gyakorolt 
hatásával kapcsolatban. 
 

 

8. évfolyam  

Témakörök Tevékenységek 

Az ember teste és egészsége. 
A mozgásszegény életmód következményei. 
A légzıszervekre ható környezeti ártalmak, a do-
hányzás káros hatásai. 
Az egészséges táplálkozás. 

Felmérések, statisztikák készítése. 
Szemléletes bemutatás: kísérlet, tablók, képek. 
Élelmiszerek, tartósítók, adalékanyagok. 

10.5.3 Rajz és vizuális nevelés 

A tanulók: 

• ismerjék fel a természeti ill. mővészeti szépség rokonságát és azonosságát; 

• ismerjék meg a természet képzımővészeti ábrázolásának lehetıségeit; 

• ismerjék és tudják, hogy a hagyományápolás a fenntarthatóság egyik alappillére; tudjanak 

példákat említeni a népi építészet, díszítımővészet hazai elıfordulásaira; 

• ismerjék a természetes alapanyagok használatát; 

• legyenek képesek a mőalkotásokat környezeti nevelési szempontoknak megfelelıen ele-

mezni; 

• kutassanak fel, ismerjenek meg népi építészeti emlékeket (erdei iskola). 

 

 

5. évfolyam  

Témakörök Tevékenységek 

Természeti formák tanulmányozása, természetes 
anyagok és felületek tematikus feldolgozása. 

Kettészelhetı természeti formák tematikus ábrá-
zolása (metszetrajz, színvázlat). 
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Igényes tárgykultúra kialakítása. 
A természetes környezet szín-, és formavilágának 
tanulmányozása. 

Kerámiaedény készítése stilizált természeti motí-
vumokkal. 
Mővészettörténeti alkotások tematikus feldolgozá-
sa (pl. természeti környezet, növény és állatvilág 
ábrázolása, illetve szerepe az adott mővészeti 
korszakban – görög vázafestmények, stb.). 
Hengeres tárgyak ábrázolása (fa-, és parktanul-
mány). 

 

6. évfolyam  

Témakörök Tevékenységek 

A színek térhatása. 
Reflexek, lokális színek, telített és tört színek 
vizsgálata természeti formákon. 
Tárgykultúra, díszítıtevékenységek. 
Épített és természeti környezet ellentétei. 

Plakát/könyvborító tervezése, környezet és egész-
ségvédelmi témában. 
Levegıperspektíva ábrázolása természetes kör-
nyezetben. 
Csendélet ábrázolása (tárgy-, és környezetkultúra) 
Mővészettörténeti alkotások tematikus feldolgozá-
sa (mozaikkészítés). 
Gótikus „keveréklény” kerámiából. 
Belsı terek ábrázolása (igényes téralakítás, tér-
szervezés). 
Parktanulmány. 

 

7. évfolyam  

Témakörök Tevékenységek 

Térábrázolási rendszerek alkalmazása a gyakor-
latban. 
Az „ember és tér” témakör gondolati tartalommal 
való megtöltése. 
Mővészettörténeti alkotások tematikus feldolgozá-
sa (stílusgyakorlatok). 
A tanult térábrázolási konvenciók és színelméleti 
ismeretek összefoglalása szabadban készült ta-
nulmányrajzok segítségével.  

Terem, folyosó vagy egyéb épített tér részlete. 
Természeti környezet perspektivikus ábrázolása. 
Gondolati (tematikus) vagy reklámcélú plakát 
tervezése. 
Csendélettanulmányok természetes és mesterséges 
fényben. 
Csendélettanulmányok különbözı stílusban. 
Parktanulmányok. 
 

 

8. évfolyam  

Témakörök Tevékenységek 

Térábrázolási ismeretek. 
Ergonómiai alapismeretek. 
Tárgykészítés, kerámiázás. 

Épület modellezése. 
Ergonómiai alapismeretek alkalmazása a gyakor-
latban (emberi arányok kapcsolata a mesterséges 
és a természetes környezettel). 
Portrémintázás. 
Emberi alak ábrázolása (emberi arányok). 

10.5.4 Fizika 

A tanulók: 

• váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára; 
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• ismerjék meg az élı szervezetre káros fizikai hatások (sugárzások, zaj, rezgés) egészség-

károsítását, tudják ezek kibocsátásának csökkentési lehetıségeit; 

• ismerjék fel a fizikai törvényszerőségek és az élılények életjelenségei közötti analógiákat, 

valamint az élı és élettelen közötti kölcsönhatásokat; 

• tudják értelmezni a környezet változásának törvényszerőségeit, és ennek tudatában legye-

nek képesek megoldást keresni a globális környezeti problémákra; 

• mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erıforrásokat felelısséggel szabad csak 

felhasználni. 

7. osztály  

Témakörök Tevékenységek 

Az energiaforrások, a gépek és a jármővek hatás-
foka. 
Közlekedıedények: környezetvédelmi vonatkozá-
sok (kutak, vizek szennyezettsége). 

Egyszerő mérések, adatfeldolgozás, grafikonok, 
diagrammok értékelése. 
A víz fizikai tulajdonságainak vizsgálata, érzék-
szervi vizsgálatok. 
Cikkek, képek győjtése a víz-, és talajszennyezés-
rıl és annak hatásáról. 

 

8. évfolyam  

Témakörök Tevékenységek 

Hagyományos és alternatív energiaforrások. 
Az egyes elektromos fogyasztók, háztartási gépek 
teljesítményének, fogyasztásának megállapítása. 
Az energiatakarékosság globális stratégiai jelentı-
sége. 
Az energiatakarékosság hétköznapi, gyakorlati 
megvalósítása. 

Fogyasztásmérık leolvasása. 
Galván elem szétbontása tanári felügyelet mellett. 
Elektromos fogyasztás összehasonlítása neoncsö-
vek és izzólámpák esetén, számítások. 
Energiatakarékossági lehetıségek otthon, iskolá-
ban. 

10.5.5 Természetismeret 

A tanulók: 

• ismerjék és alkalmazzák az egészséges és környezettel harmonikus életvezetési szokáso-

kat; 

• váljanak érzékennyé a környezet állapota iránt; 

• rendelkezzenek ökológiai szemlélettel; 

• alakuljanak ki bennük a helyes magatartásformák, attitődök, és legyenek képesek tudatos 

döntések meghozatalára. 

• lássák, hogy ık is felelısek a természet jövıjéért; 

• becsüljék meg a környezet értékeit; 

• készüljenek fel tudatosan a természet megóvására, a környezeti problémák megelızésére; 
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• ismerjék a leggyakoribb környezetszennyezéseket. 

5. évfolyam  

Témakörök Tevékenységek 

Az idıjárás és éghajlat elemei. 
A víz körforgása. 
A vízkészletek védelme. 
A talaj védelme. 
Felelıs magatartás a természetben. 
A legismertebb háziállatok és termesztett növé-
nyek. 
Az állatvédelem legfontosabb szabályai. 

Tapasztalatgyőjtés, megfigyelések, egyszerő mé-
rések, kísérletek. 
Meteorológiai megfigyelés, idıjárási adatgyőjtés, 
mérési adatok csoportosítása, ábrák, grafikonok 
elemzése. 
Évszakok jellemzése. 
Látogatás az Országos Meteorológiai Intézetbe. 
A víz fizikai tulajdonságai, kísérlet: halmazállapot 
változások. 
Hogyan takarékoskodhatunk a vízzel? Számítá-
sok.  
Cikkek, aktuális hírek győjtése vízszennyezıdé-
sekrıl. 
Kerületi források vízhozam mérése, vízkemény-
ség, PH mérés. 
Budapest ásvány-, és gyógyvizei (győjtımunkák). 
Szennyezett víz hatása a cserepes növényre, a 
magvak csírázására (szakkör). 
Víz világnapja: március 22. 

10.5.6 Technika és háztartástan 

5. évfolyam  

Témakörök Tevékenységek 

Az ember környezet-átalakító tevékenysége. La-
kóhelyünk veszélyeztetettsége. A városi és a vidé-
ki közlekedés. A levegıszennyezés és elkerülésé-
nek módjai. A kerékpáros, gyalogos és tömegköz-
lekedés. 
Háztartástan: egészséges táplálkozás, a hulladé-
kok kezelése. 

Séta az iskola körül, mesterséges környezeti té-
nyezık listázása. Megfigyelés: milyen növények, 
állatok élnek környezetünkben? Milyen az épüle-
tek állapota? Térképvázlat készítése, fák bejelölé-
sével. 
Egyszerő levegı tisztasági vizsgálatok: szálló 
porszennyezıdés kimutatása közlekedési út men-
tén és attól távolabb, pl. fás területen. Forgalom-
számlálás: adott idı alatt hány db. gépkocsi halad 
el? (Csoportmunka) 
Hétvégi élelmiszer-bevásárlás anyagainak csopor-
tosítása. Milyen alkotórészeket tartalmaznak? 
Megfigyelés: mit tartalmaz a háztartási szemét? 
Hogyan csoportosíthatjuk a hulladékokat? 
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6. évfolyam  

Témakörök Tevékenységek 

Gazdálkodás a természeti erıforrásokkal. A bá-
nyászat hatásai a környezetre. Környezetkímélı 
technológiák, hulladékok. A háztartási hulladékok 
szelektív győjtése. 

Beszélgetés az ember és a természet kapcsolatáról, 
a természet anyagainak hasznosítási módjairól. 
Képek, szemelvények győjtése, bemutatása kör-
nyezetkárosító hatásokról. 
Videofilm megtekintése környezetkímélı techno-
lógiákról. Kiselıadások a szelektív hulladékgyőj-
tés jelentıségérıl, a hulladék újrahasznosításáról. 
Az iskola szelektív hulladékgyőjtési lehetıségé-
nek megtervezése. 

 

7. évfolyam  

Témakörök Tevékenységek 

A fosszilis energiahordozók. A savas esık. 
Az erımővek bemutatása. Alternatív energia-
források: nap, szél, biomassza, geotermikus ener-
gia. Az alternatív energiahasznosítás (pl. napkol-
lektor) egyszerő bemutatása. 
A közlekedési eszközök környezetkímélı haszná-
lata. Energiatakarékosság a lakásban. 

Videofilm a savas esık okozta környezetkárosító 
hatásokról. 
A környék épületeinek, szobrainak megfigyelése 
terepsétán, a mészkı pusztulási formái. 
Szituációs játékok közlekedési szokásokkal kap-
csolatban. Villany-, gázszámlák tanulmányozása. 
Hogyan takarékoskodhatunk otthon, és az iskolá-
ban az energiával? 

 

8. évfolyam  

Témakörök Tevékenységek 

A természet kizsákmányolása a fenntartható fejlı-
dés. A napelemek és egyéb környezetkímélı ener-
giaforrások. Víztakarékosság. 
Energiatakarékosság lehetıségei a főtés során. 
Környezetkímélı közlekedési módok megismerte-
tése. 

Beszélgetés, képek, szemelvények bemutatása 
alternatív energiaforrásokról. A jövı környezet-
kímélı közlekedésének megtervezése. 
 

10.5.7 Kémia 

Fel kell hívni a gyermekek figyelmét arra, hogy a kémiai ipar jelentıs környezetkárosító, és potenciá-
lis környezetvédı. Ki kell fejleszteni a tanulókban az anyag- és energiatakarékosságnak mint a kör-
nyezetvédelem egyik hatékony módszerének szemléletét. Ismerjék meg az elterjedt vegyszereket, ezek 
élettani hatásait. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy ık maguk is sokat tehetnek a környezet és saját 
egészségük megóvása érdekében. 
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7. évfolyam  

Témakörök Tevékenységek 

A megismert anyagok szerepe a mindennapi élet-
ben, helyes használatuk, egészség- és környezet-
károsító hatásaik. A környezetünkben elıforduló 
legismertebb kémiai változások felismerése, ér-
telmezése. 

Az ivóvíz paraméterei. 
Kísérlet: desztillálás, oldatok kémhatásának vizs-
gálata, ezzel kapcsolatos mérések, pH. Vízke-
ménység, ennek okai, következményei. 
Kísérlet: cserepes növény öntözése kemény víz-
zel, vegyszeres vízzel. 
A tiszta levegı paraméterei. 
Légszennyezéssel kapcsolatos adatok elemzése. 
Beszélgetés, tanulói győjtımunka, kiselıadások. 

 

8. évfolyam  

Témakörök Tevékenységek 

A környezet terhelését csökkentı lehetıségek a 
mindennapi életben. Szervetlen anyagok a termé-
szetben és a mindennapokban. 

Talaj: talajszennyezés (szerves, szervetlen talaj-
tisztítás) talaj kémiai anyagai, talajminıség válto-
zása, talajpusztulás, keletkezés, komposztálás. 
Víz: vízszennyezés (szerves, szervetlen szenny-
víztisztítás), kémhatás, iontartalom, vízminıség 
változása, vizsgálata. 
Levegı: levegıszennyezés és ennek vizsgálata, 
üvegházhatás, savas esı, ennek keletkezése és 
hatása, szmog , ennek keletkezése és hatása, ózon-
lyuk, ennek keletkezése és hatása. 
Energiatakarékosság, gazdálkodás: építkezés, 
korrózióvédelem, energiahordozók. 
Vegyszerek, veszélyes hulladékok, és ezek keze-
lése: mindennapi élet, mezıgazdaság, ipar. 
Biotermelés. 
Beszélgetés, tanulói győjtımunka, kiselıadások, 
kísérletek. 

10.5.8 Matematika 

A tanulók:  

• tudják megfigyelni az ıket körülvevı környezet mennyiségi és térbeli viszonyait; 

• alakuljon ki bennük a rendszerben való gondolkodás; 

• váljanak képessé egy adott témához megfelelı adatok győjtésére, kiválogatására, és fel-

dolgozására; 

• legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére statisz-

tikai módszerek alkalmazásával; 

• legyenek képesek reális becslésre; 

• tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni. 
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5. évfolyam  

Témakörök Tevékenységek 

Egész számok: hımérsékletváltozás, hıingás. Egyszerő diagrammok (oszlop diagramm, grafi-
kon) készítése, elemzése. 
Hımérsékletmérés: adatok rendszerezése, ábrázo-
lása, elemzése. 

Testek felszíne, térfogata. Adott mérető papírlapból testháló készítése a leg-
kevesebb hulladékkal,  
Méretezések 

 

6. évfolyam  

Témakörök Tevékenységek 

Százalékszámítás. Magyarország éghajlatáról adatgyőjtés, ábrázolás 
kördiagrammon 
Szöveges feladatok: népesség-változás, népsőrő-
ség, növények víztartalma stb. 

Arányok. A térképek arányainak értelmezése, távolságok 
értelmezése. 

 

7-8. évfolyam  

Témakörök Tevékenységek 

Függvények. Oszlopgrafikon, függvény-görbék értelmezése, 
értékelése ( minimum pont, maximum pont, bio-
lógiában elıforduló görbék vizsgálata). 

Egyenletek, egyenlıtlenségek. Szöveges feladatok. 
Testek felszíne, térfogata. A két utóbbi témakörnél a feladatok szövege utal 

a környezetvédelemre, hulladék keletkezésére, 
takarékos anyaghasználatra. 

10.5.9 Magyar nyelv és irodalom 

A tanulók: 

• ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és az irodalmi nyelv 

egymásra hatását (népköltészet, Petıfi: János Vitéz; Arany: Toldi; Balassi; Csokonai; 

Vörösmarty; Petıfi; Arany; Jókai; Mikszáth; Ady; Móricz; József A.; Radnóti tan-

anyagban szereplı mővei alapján); 

• ismerjenek meg közvetlen természetes- és mesterséges környezetük értékeit bemutató 

irodalmi alkotásokat! (Meséket, mondákat, népdalokat és verseket.); 

• ismerjék meg az irodalmi mővekben megjelenı természeti és környezeti értékeket, az 

ember és a természet közötti harmonikus kapcsolatok kialakulását; 

• legyenek képesek irodalmi szövegek alapján problémafelvetésekre, vitára, vélemény-

alkotásra, érvelésre. (5-6-ban helyzetjátékok, 7-8-ban mőelemzı viták); 
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• erısödjön esztétikai erkölcsi érzékenységük. (fogalmazásaik elemzı értékelése, közös 

szövegértelmezések); 

• tudatosan készüljenek az anyanyelv védelmére, a „nyelvi környezetszennyezés” elke-

rülésére (nyelvi játékok a nyelvtan órákon, irodalmi rejtvények); 

• sajátítsák el a médiumok elemzésének technikáit (anyanyelvi kommunikációs anyag-

részek, könyvtárórák, kiselıadások). 

A tanulókban: 

• alakuljon igénnyé a hatékony kommunikációra való törekvés, a jó problémafelvetés, 

vitakészség, véleményalkotási képesség; 

• növeljük a környezethez való, pozitív érzelmi és intellektuális közeledést a környezet- 

és természetvédelmi témájú könyvek feldolgozásával (a házi olvasmányok: Molnár: A 

Pál utcai fiúk; Gárdonyi: Egri csillagok; Jókai és Mikszáth – regények; Móricz – mő-

vek és/vagy –részletek) idevágó részleteinek hangsúlyos feldolgozása (pl.: Az arany 

emberben a Senki szigetiek környezetközeli és –barát élete); 

• fejlesszük az egyéni és a közösségi kompetenciákat a drámajátékok segítségével (me-

sék, elbeszélı költemények, elbeszélés és regényrészletek dramatizálásával is). 

5. évfolyam  

Témakörök Tevékenységek 

Környezet leírása, közlése és a környezeti leírás 
befogadása.  

Tájleírás készítése valós vagy elképzelt tárgyról, 
lakókörnyezetünkrıl. 

 

6. évfolyam  

Témakörök Tevékenységek 

Környezet ábrázolása, leírása. Győjtımunka csoportosan vagy egyénileg. A ta-
lált adatok célszerő gondos elrendezése, vázlatban 
jegyzetben. 

 

7. évfolyam  

Témakörök Tevékenységek 

A természet szépségeinek bemutatása különösen 
Jókai mővein keresztül. 

Elbeszélés írása leíró résszel. 

 

8. évfolyam  

Témakörök Tevékenységek 

Tájleírás megfigyeltetése különösen költık mőve-
iben: Juhász, Kosztolányi, Babits, József A., Rad-
nóti. 

Véleménynyilvánító, érvelı írásmő alkotása pl.: 
környezeti problémáról.. 
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10.5.10  Idegen nyelv 

A tanulók: 

• váljanak érzékennyé a természet szeretetére a jól megválasztott szövegek feldolgozá-

sának segítségével; 

• legyenek érzékenyek a hazai környezeti problémákra és ismerjék meg segítségével 

más országok hasonló problémáit; 

• tudják más népek ilyen irányú tevékenységeit és ismerjék az idegen országok környe-

zetvédelemmel foglakozó szervezeteit; 

• legyenek képesek a környezetvédelmi problémákra önállóan, csoportmunkában, pro-

jekt-munkában választ keresni; 

• állampolgári felelısségtudatuk fejlıdjön. 

A tanulókban: 

• alakuljon ki és fejlıdjön a nemzetközi felelısség a környezettel szemben; 

• fejlıdjön az idegen nyelvi kommunikáció képessége, és fedezzék fel ennek lehetısé-

geit. 

Az ismétlıdéseket a felsıbb évfolyamoknál nem jelezzük! 

 

5. évfolyam  

Témakörök Tevékenységek 

Állatfajták megismerése, leírása. 
A tápláléklánc és a környezetszennyezés. 
Vidéki élet, környezetbarát gazdálkodás. 
Élet a tengernél, árapály, talajerózió. 
Idıjárás, évszakok, természeti jelenségek és oka-
ik. 

 

 

6. évfolyam  

Témakörök Tevékenységek 

Az esıerdı, a természet, a víz körforgása. 
Élet a múltban együttélés a természettel. 
Éghajlattípusok, klímaváltozás, természeti kataszt-
rófák. 
Az ember szerepe és felelıssége a környezetalakí-
tásban. 
Globalizáció. Nyersanyagok és feldolgozott ter-
mékek. 
Az elektromosság az életünkben, energiatakaré-
kosság a lakásban és a mindennapokban. 
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7. évfolyam  

Témakörök Tevékenységek 

Az ember és környezete: alternatív energiaforrás-
ok, természeti erıforrások, személyes felelısség 
és tettek a környezet érdekében. 
A környezet Nagy-Britanniában, tettek a környe-
zet védelmében. 
Környezetszennyezési megfigyelés Magyarorszá-
gon. 
A természet csodái és védelmük a világörökség. 

 

 

8. évfolyam  

Témakörök Tevékenységek 

A közlekedés hatása a környezetre. 
A jövı társadalma. 
A falfirka megítélése. 
A világ vízkészleteirıl. 
Tervezett vízfelhasználás. 
A világnépesség növekedése és ennek velejárói. 

 

11 MÓDSZEREK 
Aktív, kreatív munka: természetvédelmi és fenntartási munkák, rekonstrukciós munkák, 

madárvédelmi feladatok, szelektív hulladékgyőjtés és tisztasági verseny. 

Modellezés: hatásvizsgálatok, rendszermodellezés, mőködı modellek készítése, elemzése. 

Játékok: szituációs, memóriafejlesztı, kombinációs, értékelést fejlesztı, ráhangolást segítı, 

bizalomerısítı, kapcsolatteremtést segítı, drámapedagógiai. 

Riportmódszer: kérdıíves felmérés, direkt riportok és fotóriport. 

Projektmódszer: analízisakció-projektek. 

Terepgyakorlati módszerek: erdei iskolák, táborok, térképkészítés (kerületi öröm-bánat tér-

kép), egyszerő megfigyelések, célzott megfigyelések, mérések. 

Közösségépítés: csoportmunka, munkamegosztás, felelısök kijelölése. 

12 TANESZKÖZÖK 
- tankönyvek, természetismereti könyvek, mesekönyvek, játékgyőjtemények, hírlevelek, 

folyóiratok, plakátok, természetfilmek, dokumentumfilmek, diasorozatok, CD-ROM-ok, 
hangkazetták, audio-CD-k 

- térképek, tájékozódási eszközök (iránytő, tájoló), modellek, tablók 
- fizikai, kémiai mérésekhez megfelelı eszközök, anyagok, biológiai vizsgálatokhoz szük-

séges eszközök, anyagok (nagyító, mikroszkóp) 
- a kézmőves foglalkozásokhoz, gyakorlati természetvédelemhez szükséges anyagok és 

eszközök 
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Az iskola rendelkezik azokkal az alapvetı oktatási eszközökkel, amelyek a környezeti nevelé-

si munkához szükségesek. Folyamatosan pótolni kell az elhasználódott vegyszereket, eszkö-

zöket, valamint lépést tartva a fejlıdéssel, új eszközöket kell beszerezni. 

A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, hogy a nevelı, oktató munkát segítı esz-

közök és felszerelések jegyzékébe beépüljön a környezeti nevelés speciális eszközigénye is. 

13 KOMMUNIKÁCIÓ 
A környezeti nevelésben nélkülözhetetlenek a kommunikáció legkülönbözıbb módjai. Fon-

tos, hogy diákjaink a nagyszámú információ között eligazodjanak, azok közül ki tudják vá-

lasztani a hasznosat, értékeset. Tanulóinkat meg kell tanítani a fellépésre, a szereplésre, az 

elıadások módszertanára. Tudjanak számot adni szóban és írásban egyaránt az elvégzett kuta-

tómunkájukról.  

13.1 Az iskolán belüli kommunikáció formái 

- kiselıadások tartása 

- házi dolgozat készítése 

- poszterek készítése és bemutatása (faliújságon, szaktanteremben) 

- diákönkormányzati megbeszélések 

- iskolarádió felhasználása híradásra 

- faliújságon közölt információ készítése 

- szórólap készítése 

13.2 Az iskolán kívüli kommunikáció formái 

- környezetvédelmi cikkek feldolgozása 

- a környezeti problémák felmérése, értékelése, kapcsolatfelvétel az illetékesekkel  

- szülıi faliújság, szülıi értekezletek, fórumok 

 

14 MINİSÉGFEJLESZTÉS 
Az IMIP-ben szerepeltetjük a környezeti nevelés hatékonyságának mérését. 



Környezeti nevelés 
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15 TOVÁBBKÉPZÉSEK 
Az élethosszig tartó tanulás egy pedagógus számára nélkülözhetetlen. Ennek egyszerre kell 

tartalmaznia a szakmai és a módszertani ismeretekben való fejlıdést. 

Az iskola továbbképzési programjába építjük be pedagógusaink környezeti nevelési képzéseit. 

Belsı továbbképzések:  - nevelési értekezletek meghatározott témában, 

 - tanfolyamok. 

Külsı továbbképzések: kerületi, fıvárosi, országos konferenciákon, rendezvényeken való 

részvétel. 


