
ÖKO- és Állatbarát iskola profiljának munkaterve a tantestület által elfogadott éves programterv
alapján 

2022/23-as tanév

Szeptember Házirend, iskola rendje, iskolai tevékenységek, beszoktatás, iskolai élet öko-szemlélet
alakítása, állatbarát iskola célkitűzései együttnevelés.
Őszi tantermi dekoráció
Kültéri élőlények gondozása (magaságyás, kisfák öntözése, tündérkert ápolása)
Az év nyertes rovarának, halának, madarának, emlősének bemutatása.
„Nézzünk be a sarokba!” Takarítási világnap (09.29) a gyerekek együtt rendet raknak
és portalanítják a tantermet.

Október Állatok világnapja
Az Arany Kalandor tanösvény bejárása, Csömöri Állatvédő Civil Egyesület kutyáinak
eleség-és adománygyűjtés 
Udvari lombseprés, őszi termések és levelek gyűjtése
Állatos közös dioráma készítése öko alapanyagokból 1-8. osztályig
„Szülői értekezlet az állatkertben” c. rajzpályázat
Nyertes:  részt  vehet  az  állatkertben  az  iskola  örökbefogadott  állatának  (Auróra,  a
vörös panda) szülői értekezletén.

November Madáretetők eleséggel történő ellátása, beosztás készítése a folyamatos pótlás céljából
Márton nap/libanap pásztorjátékok felidézése az udvaron/ libazsíros kenyér-parti

Ovis foglalkozás 2. 
November 15: Márton napja alkalmából „libás” foglalkoztató, kitérve a háziállatok
felelős tartása, gondozására 
Magyar tudomány napja: magyar feltalálókról plakátverseny

December Téli öko-dekoráció megtervezése (anyagok, technikák)
Karácsonyi öko-ajtó dekorációs verseny
Öko-karácsonyfadíszek készítése
December 5-9.: Állatvédelmi Témahét

Január Ovis  foglalkozás  3:  Állatok  (Mackó  papírrajz  készítése-  újrahasznosított
alapanyagból,  mozgásos  feladat:  utánzó  járások,  madáreleség  készítése  almából,
karikára)

Az év Örökbefogadott  állatának megszavazása  (kiválasztása  5 állatfaj  közül,  azok
iskolai szintű részletes megismertetése)

Január 28.: TeSétáltass! Te adományozz! mozgalomban való részvétel, iskolai szinten
kutyasétáltatás a csömöri menhelyen

Február Február 10.: Állatjelmezes farsang
Felső tagozat: 7. évfolyam vakvezető kutya-
                        8. évfolyam: rendőrkutya életének megismerése. A munkakutyákat a
rendőrség, és vak hölgy mutatja be a gyerekeknek
Február 20-24.: Háziállatok hete
Február 27-március 3: Arany napok 
Keretében: Házi meseíró pályázat. Témája: Állatmese

Az Örökös ÖKO iskola pályázat határideje

Március „Nézzünk be a sarokba!” a gyerekek együtt rendet raknak és portalanítják a tantermet.
Tavaszi dekoráció készítése- állatok ébredése
Március  6-7.:  2-3.évfolyam:  Túrá-zoo  Miniállatkert  „Nem  szeretem”,  egzotikus
állatainak  megismerése (pókok, kígyók, skorpió, varánusz…)



Március 8.: Terápiás kutya életének megismerése (Állatasszisztált terápia)

Március  13.,14.,16.,=az  első  évfolyamon  az  Életfa  Állatsimogató  Szőrmókák
állatainak megismerése
Víz világnapja márc. 22.

Meteorológia világnap márc. 23. (Meteorológiai megfigyelések, mérések, iskolai 
meteo-állomás megismerése)

Március 31.: Az Állatbarát Iskola pályázat beadási határideje

Április Happy hét megszervezése
április 24-28.: Fenntarthatósági témahét
Magaságyás gondozása, tündérkert felújítása, lepkekert létrehozása

Május Madarak és fák napja ÖKO napközis program
Június Június eleje: Környezetvédelmi világnap

8-án osztálykirándulások

9-én DÖK nap, kirándulások

Benkovich Zoltánné

Szabadidős-és ÖKO munkaközösség vezetője


