
 

 

 

 

‘ECO Superhero’ foglalkozástervgyerekeknek
Téma: Hulladékkezelés és szelektálás

Óra címe

Hossz: 30 perc séta (opcionális); 40 perc a tevékenységekre

Gyerekek életkora 

Foglalkozás helye 

Segédeszközök / 
segédanyagok 

Az óra célja 

Módszerek és technikák 

The “ECO Superhero” project is co

within International Visegrad Fund

‘ECO Superhero’ foglalkozástervgyerekeknek
Hulladékkezelés és szelektálás 

Óra címe: A mi feladatunk: a szelektálás! 

30 perc séta (opcionális); 40 perc a tevékenységekre

4-6 év 

Közeli zöldterület vagy óvodai csoportszoba

● “Eco Superheroes" képregény 
● Dobozokésmatricák a 

szelektívedényekmegjelölésére 
● Műanyagpalackok (legalább 1 

gyerekenként.) 
● WC papírgurigák,vagyszíneszoknik 
● gyurma (Play-Doh), ragasztó, festék, 

zsírkréták–igényszerint 
● Bármilyenzenedarab (komolyzenei), lejátszó

● A 
gyerekekkörnyezettudatosságánakfejlesztése 
a megfelelőhulladékkezeléskapcsán

● A természetes környezettel való kapcsolat
erősítése. 

● Csoportmunka/Egyéni munka 
● Bemutatás 
● Beszélgetés 
● Elbeszélés 
● Magyarázat 
● Megfigyelés 
● Vizuális nevelés 
● Dráma pedagógia 

● Zenehallgatás 

The “ECO Superhero” project is co-financed  

within International Visegrad Fund 

‘ECO Superhero’ foglalkozástervgyerekeknek 

30 perc séta (opcionális); 40 perc a tevékenységekre 

óvodai csoportszoba 

 
Doh), ragasztó, festék, 

Bármilyenzenedarab (komolyzenei), lejátszó 

gyerekekkörnyezettudatosságánakfejlesztése 
a megfelelőhulladékkezeléskapcsán 
A természetes környezettel való kapcsolat 



 

 

Főbbfeladatok 

The “ECO Superhero” project is co

within International Visegrad Fund

SÉTA – 30 perc 

● Tervezzen meg egysétát a gyerekekkel (pl 
egyparkban) 

● Beszélje meg velük, hogysétaközben, 
hogyannaka jeleitkeresik, 
hogyhogyanfigyelaz ember, hogy ne 
szenyezze a földet. Amígsétálnak, 
hívjafelfigyelmüket a 
negatívemberiviselkedésre, de a jópéldákra 
is.Bátorítsa a gyerekeket, 
hogyfigyelmesensétáljanak. 

● A 
környezetükbentalálhatószínesszeméttárolók
athasználvapéldának, magyarázzael a 
szelektívhulladékgyűjtésalapelveit.A 
gyerekekbiztosanfelismernekmajdmáshulladé
kgyűjtőedényeket is (pl kutyaürüléktároló, 
hamutartó, szemetes a parkban, stb.),  ahol a 
hulladéknincsszétválogatva.  

● Sétaközbenbátorítsa a 
gyerekeketkíváncsifelfedezésre, 
magyarázatokkeresésére, 
továbbikérdésekfeltevésére.  

 

A csoportszobában(ha azidőszép, folytassákkint! )
40 perc 

(a gyerekek korára való tekintettel javasolt egy 
szünet) 

1. Az„Eco Superhero" képregénysegítségével a 
gyerekekmegismerkedhetnek a 
“Hulladékgazdálkodásésszelektálás” 
címűtörténettel, amelyben Bodza Sára 
ésGalagonya Gergő, az Öreg Erdő 
manóimegismertetikőketa 
bonyolultabbkörnyezetvédelmiproblémákkal. 
A tanárröviden – nyitottkérdésekkel 
(ötletbörze) arrabíztatjaa gyerekeket, 
hogyfoglaljákössze a történetet, vessékössze 
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Tervezzen meg egysétát a gyerekekkel (pl 

Beszélje meg velük, hogysétaközben, 
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hogyhogyanfigyelaz ember, hogy ne 
szenyezze a földet. Amígsétálnak, 
hívjafelfigyelmüket a 
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jákössze a történetet, vessékössze 
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a legfontosabbrészeket a sétánlátottakkal

2. Mi a szemét / hulladék? (szükségtelen, 
haszontalandolgok) 

Miből lesz a szemét és hol fordul elő?

Beszéljék át a 
végkövetkeztetést:Mindannyian termelünk 
szemetet. 

3. Fizikai tevékenység: arra kérjük a gyerekeket, 
hogy hozzanak  műanyag palackokat 
otthonról, melyeket amúgy a szemétbe 
dobnának.Megmutatjuk, 
hogymennyihelyetfoglalnak. 
Rövidenelmagyarázzuk, hogymirőlszól a 
feladat.  Ezutánklasszikuszenét, 
vagygyerekekáltalkedveltdalokatjátszunk le 
a háttérben.A zeneritmusára a 
tanárbemutatja,és a gyerekekutánozzák, 
hogyankellmegfelelőenegyműanyagpalack
otkidobni. Letekerjük a kupakot, 
összenyomjuk a palackot, 
amennyirecsaklehetséges 
kezeinketéslábunkathasználva.Ezután a 
palackokategyhelyregyűjtjük.Összehasonlítjuk 
a kupacot afeladatelőttésután. 

4. "Háztartásiszemét". A 
tanítóelőkészítnéhánydobozt a 
megfelelőcímkékkelellátva, hogy a 
gyerekektudják, 
melyikdobozbamilyenszemétkerüljön: 
műanyagvagyfém, üveg, papír, 
komposztálható, vegyes, e
elektromoshulladék, stb. Minden 
egyesgyerekvéletlenszerűenhúzegyképet (1. 
melléklet) ésmegpróbáljaösszepárosítani a 
képenlévőtárgyat a megfelelőtárolóval. A 
többigyereksegít a társának, ha 
bármilyenproblémaadódik. 
Különfigyelmetkellszentelni a 
veszélyeshulladéknak, eznemkerülhet a 
vegyesszemétbe, mivelszennyezi a vizetés a 

The “ECO Superhero” project is co-financed  

within International Visegrad Fund 

a legfontosabbrészeket a sétánlátottakkal 

Mi a szemét / hulladék? (szükségtelen, 

Miből lesz a szemét és hol fordul elő? 

Beszéljék át a 
végkövetkeztetést:Mindannyian termelünk 

tevékenység: arra kérjük a gyerekeket, 
hogy hozzanak  műanyag palackokat 
otthonról, melyeket amúgy a szemétbe 

Rövidenelmagyarázzuk, hogymirőlszól a 
feladat.  Ezutánklasszikuszenét, 

lokatjátszunk le 
a háttérben.A zeneritmusára a 
tanárbemutatja,és a gyerekekutánozzák, 
hogyankellmegfelelőenegyműanyagpalack
otkidobni. Letekerjük a kupakot, 
összenyomjuk a palackot, 
amennyirecsaklehetséges - 
kezeinketéslábunkathasználva.Ezután a 

gyhelyregyűjtjük.Összehasonlítjuk 

"Háztartásiszemét". A 
tanítóelőkészítnéhánydobozt a 
megfelelőcímkékkelellátva, hogy a 

melyikdobozbamilyenszemétkerüljön: 
műanyagvagyfém, üveg, papír, 
komposztálható, vegyes, elemek, 
elektromoshulladék, stb. Minden 
egyesgyerekvéletlenszerűenhúzegyképet (1. 
melléklet) ésmegpróbáljaösszepárosítani a 
képenlévőtárgyat a megfelelőtárolóval. A 
többigyereksegít a társának, ha 

Különfigyelmetkellszentelni a 
lyeshulladéknak, eznemkerülhet a 

vegyesszemétbe, mivelszennyezi a vizetés a 
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talajt. 
5. 'Papírjátékok' - műhelymunka 

Elmagyarázzuk a gyerekeknek, 
hogyazüzletekbenvásárolhatnakkörnyezetetn
emszennyezőjátékokat is. Akár őkmaguk is 
készíthetnekjátékokathulladékból. 
Javasoljukpéldáulállatokkészítését 
WCpapírgurigábólvagy 
(idősebbgyerkekesetén) 
játékmackótrégótapáratlanszineszoknikból

*Ajánljuk:Keressenek inspirációt az interneten 
és igazítsák a nehézségi fokot a tanulóikhoz. 
Ajánljuk a következő linket:  
http://krokotak.com/ 

6. Befejezés 
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Elmagyarázzuk a gyerekeknek, 
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‘ECO Superhero’ Óratervgyerekeknek
Téma: Hulladékgazdálkodásésszelektálás

Óra címe: A dolgok második élete

Időtartam: 30 perc séta (választható); 40 perc foglalko

Gyerekekéletkora 

Órahelyszíne 

Eszközök / Anyagok 

Az óracélja 

Módszerekéstechnikák 

The “ECO Superhero” project is co
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‘ECO Superhero’ Óratervgyerekeknek
Téma: Hulladékgazdálkodásésszelektálás 

Óra címe: A dolgok második élete 

Időtartam: 30 perc séta (választható); 40 perc foglalkozás

4-6 év 

Közelizöldterület, csoportszoba 

● “Eco Superheroes” képregény 
● Újságpapírok 
● Bármilyenzenemű (komolyzenei); 

bármilyenszelektálássalkapcsolatos dal, 
lejátszó 

● Elromlottjátékok (példák a főfeladatnál)
● Folyékonyragasztó, ragasztószalag, olló, 

tűéscérna (a 
tanítófelügyeletéveléssegítségével!)

● A 
gyerekekkörnyezetrudatosságánakfejlesztése 
a megfelelőhulladékkezeléskapcsán

● A természetes környezettel való kapcsolat
erősítése. 

● Csoportmunka/Egyéni munka 
● Bemutatás 
● Beszélgetés 
● Elbeszélés 
● Magyarázat 
● Megfigyelés 
● Vizuális nevelés 
● Dráma pedagógia 

● Zenehallgatás 

The “ECO Superhero” project is co-financed  

within International Visegrad Fund 

‘ECO Superhero’ Óratervgyerekeknek 

zás 

bármilyenszelektálássalkapcsolatos dal, 

Elromlottjátékok (példák a főfeladatnál) 
Folyékonyragasztó, ragasztószalag, olló, 

tanítófelügyeletéveléssegítségével!) 

gyerekekkörnyezetrudatosságánakfejlesztése 
a megfelelőhulladékkezeléskapcsán 
A természetes környezettel való kapcsolat 



 

 

Főbbfeladatok 
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SÉTA - 30 perc. 

● Tervezzensétát a gyerekekkel (pl a parkba). 
Induláselőttadjon a gyerekeknekkesztyűt, és 4 
különbözőszínűszemeteszsákot. Kérje meg 
őket, hogytöröttüveget ne vegyenekfel.

● Mondjaelnekik, hogy a sétamellett most a 
környezetükrefigyeljenek. 
Miközbensétálnakhívjafelfigyelmüket a 
negatívemberiviselkedésre, de a jópéldákra 
is. 

● Magyarázzael a gyerekeknek, 
hogyóvatosanjárjanak, ne károsítsák a
környezetet: (pl ne lépjenekbogarakra, 
virágokra, stb) 

● Sétaközbenbátorítsa a 
gyerekeketkiváncsifelfedezésre, 
magyarázatokkeresésére, 
továbbikérdésekfeltevésére.  

AZ OSZTÁLYBAN(ha szépazidő, javasoljuk, 
hogyfolytassákszabadtérenazórát.) - 40 perc

(A gyerekek kora miattjavaslunkszünetettartani.)

1. EmélkezzünkBodza SáraésGalagonya 
Gergőtermészetvédőkalandjaira.A 
sétaközbentettmegfigyelésekösszegzése.

2. A gyerekekmártudják, hogy a 
hulladékotszelektálnikell. A tanármegkérdezi 
a gyerekeket, hogyismerik
azújrahasznosításszót. Közösenelmagyarázzák 
a szójelentését. Beszélgetés, ötletelés.

3. Fizikai tevékenység - "Az újságpapír második 
élete ". 

4. Minden gyerek kap egy használaton kívüli 
újságpapírt. A tanár dinamikus klasszikus 
zenét játszik le a háttérben. A 
gyerekekritmikusanugrálnak, újságpapírral a 
kezükben. A zeneszünetalatt a 
tanítókülönböződolgokelkészítésétkériazújság
papírból: távcső, legyező,pálca. A 
gyerekekpróbálják meg 
nemtönkretenniazújságpapírt. Az 
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Tervezzensétát a gyerekekkel (pl a parkba). 
Induláselőttadjon a gyerekeknekkesztyűt, és 4 

Kérje meg 
őket, hogytöröttüveget ne vegyenekfel. 
Mondjaelnekik, hogy a sétamellett most a 

Miközbensétálnakhívjafelfigyelmüket a 
negatívemberiviselkedésre, de a jópéldákra 

Magyarázzael a gyerekeknek, 
hogyóvatosanjárjanak, ne károsítsák a 
környezetet: (pl ne lépjenekbogarakra, 

Sétaközbenbátorítsa a 

(ha szépazidő, javasoljuk, 
40 perc. 

kek kora miattjavaslunkszünetettartani.) 

EmélkezzünkBodza SáraésGalagonya 
Gergőtermészetvédőkalandjaira.A 
sétaközbentettmegfigyelésekösszegzése. 
A gyerekekmártudják, hogy a 
hulladékotszelektálnikell. A tanármegkérdezi 
a gyerekeket, hogyismerik-e 

Közösenelmagyarázzák 
a szójelentését. Beszélgetés, ötletelés. 

"Az újságpapír második 

Minden gyerek kap egy használaton kívüli 
újságpapírt. A tanár dinamikus klasszikus 
zenét játszik le a háttérben. A 

ikusanugrálnak, újságpapírral a 
kezükben. A zeneszünetalatt a 
tanítókülönböződolgokelkészítésétkériazújság
papírból: távcső, legyező,pálca. A 
gyerekekpróbálják meg 
nemtönkretenniazújságpapírt. Az 
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utolsóelkészítetttárgy a labda. 
Ezutánfelsorakoznakegysorbanésegyesévelm
egpróbáljákazújságpapír-labdát a 
kosárbadobni.  

5. "Javítsd – ne dobd el!!" 
kézimunka. A tanár mutat néhány elromlott 
játékot (az óvodából gyűjtött törött karú 
baba, sérült szemű plüssmackó, könyv 
szakadt borítóval, egy auto kerék nélkül
Osszuk a gyerekeket 3 főscsoportokba. 
Minden csoportkülönbözőjátékotkap. A 
feladatuk, 
hogyannyilehetségesmódszerttaláljanak ki a 
kidobáshelyett a javításra, 
amennyitcsaktudnak. 
Néhánypercetkapnakazötletekösszegyűjtésér
e, utánaátbeszéljükvelük. A következőlépcső 
– 
gyerekekmegpróbáljákmagukmegjavítani a 
játékokat a kapottragasztó, 
szalagésmáshasznosanyagoksegítségével. A 
tanítósegítéstámogat. Összegezzük a munkát 
– sikeres volt-e, nehéz volt-e, stb Ha 
valamitnemlehetmegjavítani, akkortaláljuk ki, 
hogyanlehetne a 
játékotvagyegyesrészeitmásmódonfelhasznál
ni. 

6. Magyarázzael a gyerekeknek, 
hogyvigyáznikell a játékokra, 
hogymegérimegjavítaniazokatahelyett, hogy 
a boltbanújatvásárolnának A 
játékokatelcserélni is lehetvagyha 
nincsenekelromolva, 
odaadnimásgyerekeknek.  

7. A tanárpróbáljonmegtanítani a 
gyerekeknekegy, a 
szelektálásszabályairólszólódalt 
(anyanyelviverzió) 

8. Befejezés 
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utolsóelkészítetttárgy a labda. 
segyesévelm

labdát a 

ne dobd el!!" –csoportos 
kézimunka. A tanár mutat néhány elromlott 
játékot (az óvodából gyűjtött törött karú 
baba, sérült szemű plüssmackó, könyv 
szakadt borítóval, egy auto kerék nélkül, stb). 
Osszuk a gyerekeket 3 főscsoportokba. 
Minden csoportkülönbözőjátékotkap. A 

hogyannyilehetségesmódszerttaláljanak ki a 
kidobáshelyett a javításra, 

Néhánypercetkapnakazötletekösszegyűjtésér
vetkezőlépcső 

 a 
gyerekekmegpróbáljákmagukmegjavítani a 
játékokat a kapottragasztó, 
szalagésmáshasznosanyagoksegítségével. A 
tanítósegítéstámogat. Összegezzük a munkát 

e, stb Ha 
valamitnemlehetmegjavítani, akkortaláljuk ki, 

gyanlehetne a 
játékotvagyegyesrészeitmásmódonfelhasznál

Magyarázzael a gyerekeknek, 
hogyvigyáznikell a játékokra, 
hogymegérimegjavítaniazokatahelyett, hogy 
a boltbanújatvásárolnának A 
játékokatelcserélni is lehetvagyha 

A tanárpróbáljonmegtanítani a 
gyerekeknekegy, a 



 

 

 

1Munkalap: 

A szemétszétválasztása
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A szemétszétválasztása 

 

 

The “ECO Superhero” project is co-financed  

within International Visegrad Fund 



 

 

‘ECO Superhero’ foglalkozásterv 
Téma: Tudatos 

Óra címe: 

Gyerekek életkora 

Foglalkozás helye 

Segédeszközök / 
segédanyagok 

Az óra célja 

Módszerek 

The “ECO Superhero” project is co

within International Visegrad Fund

‘ECO Superhero’ foglalkozásterv óvodásoknak
Tudatos fogyasztás és nulla hulladék 

Óra címe: Tudatos fogyasztás 

Hossz: 2 x 30 perc 

5-6 év 

óvodai csoportszoba 

● “EcoSuperheroes" képregény 
● Tudatos vásárló 12 pontja 
● tojástartó, textil szatyor, saját doboz, üveg, 

bevásárló cetli 
● csomagolópapír, a bevásárláshoz étel, 

termék fotók 
● mérleg, polc, dobozok/üvegek, termékek

● Az óvodás gyermek megértse a hulladék 
fogalmát, a tárgyakra úgy tekintsen, mint 
érték, elsajátítsa a hulladékpiramis 
fogalmának alapjait, saját és közvetlen 
környezete életében a megelőzés legyen az 
első helyen. 

● A gyermek megismerje a megelőzés 
fogalmát, megismerkedjen a tudatos 
vásárlás alapjaival. 

● Csoportmunka/Egyéni munka 
● Bemutatás 
● Beszélgetés 
● Elbeszélés 
● Magyarázat 
● Megfigyelés 
● Vizuális nevelés 
● Dráma pedagógia 
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óvodásoknak 

saját doboz, üveg, 

csomagolópapír, a bevásárláshoz étel, 

mérleg, polc, dobozok/üvegek, termékek 

Az óvodás gyermek megértse a hulladék 
fogalmát, a tárgyakra úgy tekintsen, mint 
érték, elsajátítsa a hulladékpiramis 
fogalmának alapjait, saját és közvetlen 
környezete életében a megelőzés legyen az 

A gyermek megismerje a megelőzés 
fogalmát, megismerkedjen a tudatos 



 

 

Feladatok 
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I.  

A gyerekek megismerkednek a képregénnyel az 
óvodapedagógus felolvasásában. Ezt követően 
csoportos beszélgetés következik az emberi 
viselkedésről, valamint Sára és Gergő 
cselekedeteiről. Az óvodások szabadon 
hivatkozhatnak saját tapasztalataikról egy
bevásárlás alkalmával. 

II.  

A gyermekek megismerkednek a tudatos vásárlás 
12 alappontjával. 

A tudatos vásárló 12 pontja: 

1. A PÉNZEDDEL SZAVAZOL! 

A vásárlás a Te döntésed! Eldöntheted, mit és kit 
támogatsz a pénzeddel, mit és kit nem. Ha nem 
vásárolsz meg termékeket, akkor nem kell 
támogatnod a környezetszennyezést, 
vegyszerezést, gyermekmunkát, a buta, káros és 
felesleges dolgok tömeges gyártását. 

2. A SZEMÉT A LEGDRÁGÁBB! 

A szemét értelmetlen pénzkidobás Neked, és 
terhelés a környezetnek: mindig gondold végig, 
mennyit dobsz majd ki abból, amit megveszel.

3. CETLI! 

Vásárlás előtt írd össze, mire van szükséged. A 
nagy üzletek profi módszerekkel csábítanak 
felesleges pénzköltésre. Ne hagyatkozz 
„polctrükkökre”. 

4. HELYBEN! 

A nagy bevásárlóközpontok helyett vásárolj 
piacon, vagy helyi boltban. Kutasd fel a jó 
helyeket. 

5. MENNYI MŰANYAGOT VISZEL HAZA? 

Vigyél magaddal táskát, szatyrot, ne fogadj el 
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zacskót mindenhol. Válaszd az egyszerűen 
csomagolt árukat. Keresd a visszaváltható, illetve 
újrahasznosított csomagolást. 

6. KERESD AZ EREDETIT! 

Ne dőlj be a szép külsőnek és a vicces dumának: 
kerüld a nem természetes alapanyagból, 
vegyszerek segítségével, gyárilag előállított 
ételeket. 

7. OLVASD EL A CÍMKÉKET!  

Az élelmiszerek és kozmetikumok rengeteg káros 
(és felesleges) anyagot tartalmazhatnak. Ne 
kezeld magad vegyszerrel, se kívülről, se belülről, 
ha vegyszer nélkülit is kaphatsz. 

8. ERŐSZAKMENTES SZÉPSÉG! 

Válassz olyan kozmetikumokat, amelyeket 
állatkínzás nélkül tesztelnek, illetve nem 
tartalmaznak állati eredetű anyagokat.

9. TARTÓS HASZNÁLAT!  

Kerüld az eldobható dolgokat, ezek tömeges 
előállítása és kidobása energiapazarlással és 
környezetszennyezéssel jár. 

10. FRISSET! 

Friss, hazai idényzöldséget és -gyümölcsöt vegyél 
az üvegházi, több tízezer kilométert utaztatott, 
mesterségesen érlelt, agyoncsomagolt és 
tartósított áruk helyett. 

11. HELYI TERMÉKEKET VEGYÉL! 

Keresd a lakóhelyed közelében készülő 
dolgokat. Így a helyi környezetedet 
támogathatod, valamint kevésbé járulsz hozzá a
szállítással járó környezetterheléshez. 

12. NEM MINDEGY! 

Ha nincs is tökéletes termék, keresheted mindig 
a jobbat. Legyél tudatos: járj utána, hogy ki 
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Ha nincs is tökéletes termék, keresheted mindig 
a jobbat. Legyél tudatos: járj utána, hogy ki 



 

 

  

The “ECO Superhero” project is co

within International Visegrad Fund

állítja elő, mit tartalmaz, mibe csomagolják, 
hová kerül. 

 

III.  

a) Fizikai játék: Bevásárláshoz szükséges 
anyagok válogatása egy nagy kupac 
holmiból - Hogyan induljunk neki egy 
bevásárlásnak?! 

Az teljesíti jól a feladatot, aki gondol az 
alábbiakra: tojástartó, textil szatyor, saját 
doboz, üveg, bevásárló cetli… 

b) Vizuális nevelés: Saját bevásárlólista készítése 
ragasztással. Előre kivágott különböző 
élelmiszer matricákat kell felragasztani a saját 
bevásárló listánkra. 

c) Dráma játék: Az óvodapedagógus berendez 
egy helyi piacot/csomagolásmentes boltot, 
játék élelmiszerekkel, mérleggel, a 
gyerekeknek pedig a legkisebb ökológia 
lábnyommal kell bevásárolniuk a termékeiket 
pl. a saját bevásárló cetlijeik alapján.
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‘ECO Superhero’ foglalkozásterv 
Téma: Tudatos fogyasztás és nulla hulladék

Óra címe: 

Hossz: az óraterv ötletek szabadon beépíthetőek

Gyerekek életkora 

Foglalkozás helye 

Segédeszközök / 
segédanyagok 

Az óra célja 

Módszerek 
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‘ECO Superhero’ foglalkozásterv óvodásoknak
Tudatos fogyasztás és nulla hulladék 

Óra címe: Tudatos vásárlás 

az óraterv ötletek szabadon beépíthetőek 

5-6 év 

óvodai csoportszoba 

● “EcoSuperheroes" képregény 
● vers 
● képek az ökocímkékről, ragasztó 
● karton, vízfesték, ecset 
● boldog föld-szomorú föld rajz kartonra, kis 

képes kártyák 
● cipősdoboz, gyurma, maradék papír, filc, 

kötöző 

● Az óvodás gyermek megértse a hulladék 
fogalmát, a tárgyakra úgy tekintsen, mint 
érték, elsajátítsa a hulladékpiramis 
fogalmának alapjait, saját és közvetlen
környezete életében a megelőzés legyen az 
első helyen. 

● A gyermek megismerje az ökocímkéket

● Csoportmunka/Egyéni munka 
● Bemutatás 
● Beszélgetés 
● Elbeszélés 
● Magyarázat 
● Megfigyelés 
● Vizuális nevelés 
● Dráma pedagógia 
● Zenehallgatás 
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óvodásoknak 
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Az óvodás gyermek megértse a hulladék 
fogalmát, a tárgyakra úgy tekintsen, mint 
érték, elsajátítsa a hulladékpiramis 
fogalmának alapjait, saját és közvetlen 
környezete életében a megelőzés legyen az 

az ökocímkéket 
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A javasolt tevékenységek: 

I.  
a) A gyerekek megismerkednek a képregénnyel 

az óvodapedagógus előadásában. Ezt 
követően csoportos beszélgetés következik 
az emberi viselkedésről, valamint Sára és 
Gergő cselekedeteiről. Az óvodások 
szabadon hivatkozhatnak saját 
tapasztalataikról egy-egy bevásárlás 
alkalmával. 

b) A gyermekek megismerkednek a jelentősebb 
ökocímkékkel. Ezek: Környezetbarát Védjegy, 
Fairtrade, állatkísérletmentes termék, 
EuEcolabels, FSC, újrahasznosítható termék, 
… 

A pedagógus felhelyezi a falra a különböző 
ökocímkéket és mindegyikről elmondja, hogy mit 
jelent. A gyermekek megbeszélik, hogy milyen saját 
tapasztalataik vannak ezekről a védjegyekről.

II.  

a) Mozgásos játék: Minden gyerek talpára 
különböző ökocímkéket ragasztunk, és futás 
közben kell megtalálni az egyf
címkéket. Amikor kialakultak a csoportok, 
akkor minden csoport bemutatkozik a 
másiknak, hogy ő melyik védjegy. 

b) Vizuális nevelés: Közösen egy óriási plakátra 
megfestik a számukra legkedvesebb 
védjegyet és ezzel dekorálhatják a 
csoportszobát. 

c) Dráma pedagógia: Tudatos vásárlás
pedagógus által berendezett boltban 
minden termékből 3 fajta van, és ezek közül 
kell a gyerekeknek a 
legkörnyezettudatosabbat kiválasztani, egy 
előre megadott bevásárlólista alapján. Ezt a 
tevékenységet is lehet csapatb
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megfestik a számukra legkedvesebb 
védjegyet és ezzel dekorálhatják a 
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előre megadott bevásárlólista alapján. Ezt a 
tevékenységet is lehet csapatban és 



 

 

 

 

  

The “ECO Superhero” project is co

within International Visegrad Fund

egyénileg is végezni. 

d) Verstanulás: 

Szeretettel nézz a földre, 
járunk rajta körbe-körbe. 

Vigyázni kell rá, ha beteg, 
beterítik szeméthegyek. 
Beborítja gyárak füstje, 

nem látszik a hold ezüstje… 
Jó lenne egy szép varázslat, 
eltűnnének szemétgyárak, 

tiszta lenne újra földje, 
ragyoghatna tündökölve. 
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‘ECO Superhero’ foglalkozásterv
Téma: 

Óra címe: 

Hossz: 30 perc séta (opcionális); 40 perc a tevékenységekre

Gyerekek életkora 

Foglalkozás helye 

Segédeszközök / 
segédanyagok 

Az óra célja 

Módszerek 
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‘ECO Superhero’ foglalkozástervóvodásoknak
Téma: Megújuló energia 

Óra címe: Honnan nyerjük az energiát? 

30 perc séta (opcionális); 40 perc a tevékenységekre

4-6 év 

Zöldterület vagy óvodai csoportszoba 

● “Eco Superheroes" képregény 
● Nagy darab papír, színes filcek 
● Bögre, gyufa, papírdarab 
● Tányér, gyertya, öngyújtó vagy gyufa

● A gyerekek ismerjék meg a megújuló 
energiaforrásokat, az energia használatát, és 
hogy hogyan lehet spórolni vele 

● Erősíteni a gyerekek kapcsolatát a 
természettel 

● Csoportmunka/Egyéni munka 
● Bemutatás 
● Beszélgetés 
● Elbeszélés 
● Magyarázat 
● Megfigyelés 
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óvodásoknak 

30 perc séta (opcionális); 40 perc a tevékenységekre 
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Erősíteni a gyerekek kapcsolatát a 
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SÉTA - 30 perc 

● Az óvodapedagógus megtervez egy sétát a 
gyerekekkel a környéken. Induláselőtt kérje 
meg őket, hogy figyeljék meg a 
szennyeződéseket a levegőben, amit 
belélegzünk stb. 

● A séta alatt bátorítsa a gyerekeket a 
felfedezésre, válaszolja meg a felmerülő 
problémákat és kérdezzen a gyerekektől

 

Az osztályteremben (ha az idő szép, folytassák kint 
az órát! - 40 perc 

(a gyerekek korára való tekintettel javasolt egy 
szünet) 

1. “Eco Superheroes" képregény–a gyerekek 
megismerkednek a "Megújuló energia"című
történettel, melyben Bodza Sára és 
Galagonya Gergő, az Öreg Erdő manói 
megismertetik őket a környezetvédelmi 
problémákkal. A tanár feltesz néhány nyitott 
kérdést, bátorítja a gyerekeket, hogy 
foglalják össze a történetet. Megpróbálja 
kiemelni a legfontosabb részeket.  

2. Mi az az energia?  

A tanár egy papírlapot tesz a gyerekek elé. 
Megkérdezi őket, mi jut eszükbe az energia 
szóról. Megpróbálja lerajzolni a gyerekek 
ötleteit (olvasni tudó gyerekeknél leírja). A 
gyerekek elmondják, mire asszociálnak az 
energia szóról, milyen helyzetekben 
használják azt stb. -  egy képes térkép készül 
az asszociációkból és gondolatokből. 

További kérdések, amikor áttérnek az 
elektromosság témájára: Mi az 
elektromosság? Hol termelődik? Mire 
használjuk otthon? Hogy kerül oda? Mi 
történik, ha elmegy az áram?Milyen lenne a 
hajnal elektromosság nélkül? stb. 
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3. Motorostevékenység “Elektromosság” 

A tanár biztatja a gyerekeket, hogy 
szabadon mozogjanak a szobában és 
nevezzenek meg különböző tárgyakat és 
készülékeket. Ha olyan készülék nevé
ami árammal működik, gyorsan össze kell 
kapaszkodniuk“kábelt” formázva a kezeikkel. 
Több alkalommal megismételjük a játékot.

4. Kísérletek 
a. füst 

A tanár bezár egy égő papírt egy üvegbe. A 
gyerekek különböző helyeken állnak a 
szobában. A tanár felemeli a fedőt és a 
gyerekek leülnek, amikor megérzik a füstöt. 
Megvárjuk az utolsó gyereket is. 

A tanár megkérdezi őket, hogy látták
füstöt, amikor megérezték a szagát. A tanár 
beszél a gyerekeknek a szmogról és hogy 
nem mindig látjuk és érezzük a 
szennyeződéseket. 

b. Ártalmas a belélegzett szennyezett 
levegő? 

A gyerekek megnézik a tanár felügyeletével, 
hogy mi jelenik meg a tányéron a 
gyertyaláng közelében. 

Együtt összefoglalják, hogy mit láttak.

5. Befejezés 

- 
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Motorostevékenység “Elektromosság”  

A tanár biztatja a gyerekeket, hogy 
szabadon mozogjanak a szobában és 
nevezzenek meg különböző tárgyakat és 
készülékeket. Ha olyan készülék nevét hallják, 
ami árammal működik, gyorsan össze kell 
kapaszkodniuk“kábelt” formázva a kezeikkel. 
Több alkalommal megismételjük a játékot. 

A tanár bezár egy égő papírt egy üvegbe. A 
gyerekek különböző helyeken állnak a 

felemeli a fedőt és a 
gyerekek leülnek, amikor megérzik a füstöt. 

A tanár megkérdezi őket, hogy látták-e a 
füstöt, amikor megérezték a szagát. A tanár 
beszél a gyerekeknek a szmogról és hogy 

Ártalmas a belélegzett szennyezett 

A gyerekek megnézik a tanár felügyeletével, 
hogy mi jelenik meg a tányéron a 

Együtt összefoglalják, hogy mit láttak. 



 

 

 

‘ECO Superhero’ Óraterv
Téma: 

Óra címe:

Hossz: 30 perc séta (opcionális); 40 perc a tevékenységekre

Gyerekek életkora 

Az órák helye 

Segédeszközök / 
segédanyagok 

Az óra célja 

Módszerek 

The “ECO Superhero” project is co

within International Visegrad Fund

‘ECO Superhero’ Óraterv 

Téma: Megújuló energia 

Óra címe: Jó energiaforrások  

30 perc séta (opcionális); 40 perc a tevékenységekre

4-6 év 

Zöldterület vagy óvodai csoportszoba 

● "Eco Superheroes" képregény 
● Segédanyag 1, borítékok 
● Botok, természetes anyagok (tobozok, 

levelek), spárga, újrahasználható dekoráció

● A gyerekek ismerjék meg a megújuló 
energiaforrásokat, az energia használatát, és 
hogy hogyan lehet spórolni vele 

● Erősíteni a gyerekek kapcsolatát a 
természettel 

● Csoportmunka/Egyéni munka 
● Bemutatás 
● Beszélgetés 
● Elbeszélés 
● Magyarázat 
● Megfigyelés 

The “ECO Superhero” project is co-financed  

within International Visegrad Fund 

30 perc séta (opcionális); 40 perc a tevékenységekre 

Botok, természetes anyagok (tobozok, 
újrahasználható dekoráció 

A gyerekek ismerjék meg a megújuló 
energiaforrásokat, az energia használatát, és 

kapcsolatát a 



 

 

Feladatok 

The “ECO Superhero” project is co
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SÉTA - 30 perc 

● Tervezzen egy sétát a gyerekekkel a 
környéken. Indulás előtt kérje meg őket, hogy 
figyeljék meg, milyen tárgyak működnek 
árammal, hogyan keletkezik az 
elektromosság stb. 

● A séta alatt bátorítsa a gyerekeket a 
felfedezésre, válaszolja meg a felmerülő 
problémákat és kérdezzen a gyerekektől

. 

Az osztályteremben (ha az idő szép, folytassák kint 
az órát! - 40 perc 

(a gyerekek korára való tekintettel javasolt egy 
szünet) 

1. Felidézik Bodza Sára és Galagonya Gergő 
kalandjait, amik az energiáról szólnak. 
Közösen foglalják össze a sétát! 

2. Hogyan lehet tiszta a levegő?– detektív játék. 
A gyerekek megkeresik az eldugott 
borítékokat. A borítékokban képes puzzlék 
vannak. (Segédanyag 1) Ezek alternatív 
energiaforrásokat mutatnak be: szél
vízenergia. A tanár csoportokra osztja a 
gyerekeket és együtt kirakják a képeket.

Röviden megbeszélik, mit jelentenek a képek. 

3. Motoros tevékenység "Jó energia".

A tanár egyesével felsorolja az 
energiaforrásokat (nap, szél, víz).A gyerekek 
szabadon mozognak a teremben. Ha nem 
megújuló energiaforrás nevét hallják (szén), 
leguggolnak. 

4. Csináljanak a gyerekekkel olyan dekorációt, 
amit a szél mozgat. Magyarázza el a 
gyerekeknek, hogy a játékok nem csak 
árammal vagy elemmel működhetnek. 
Bátorítsuk őket, hogy legyenek 
környezettudatosak. 

The “ECO Superhero” project is co-financed  
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Tervezzen egy sétát a gyerekekkel a 
környéken. Indulás előtt kérje meg őket, hogy 

tárgyak működnek 

A séta alatt bátorítsa a gyerekeket a 
felfedezésre, válaszolja meg a felmerülő 
problémákat és kérdezzen a gyerekektől 

(ha az idő szép, folytassák kint 

(a gyerekek korára való tekintettel javasolt egy 

Felidézik Bodza Sára és Galagonya Gergő 
kalandjait, amik az energiáról szólnak. 

detektív játék. 
A gyerekek megkeresik az eldugott 

tékokat. A borítékokban képes puzzlék 
vannak. (Segédanyag 1) Ezek alternatív 
energiaforrásokat mutatnak be: szél-, nap- és 
vízenergia. A tanár csoportokra osztja a 
gyerekeket és együtt kirakják a képeket. 

Röviden megbeszélik, mit jelentenek a képek.  

". 

energiaforrásokat (nap, szél, víz).A gyerekek 
szabadon mozognak a teremben. Ha nem 
megújuló energiaforrás nevét hallják (szén), 

Csináljanak a gyerekekkel olyan dekorációt, 
szél mozgat. Magyarázza el a 

gyerekeknek, hogy a játékok nem csak 
árammal vagy elemmel működhetnek. 
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Spárgát kötnek egy bothoz, 
anyagdarabkákkal, gyöngyökkel szalagokkal 
dekorálnak–bármilyen újrahasználható
természetes anyag–toboz, levelek stb.

5. Befejezés 

- 

The “ECO Superhero” project is co-financed  

within International Visegrad Fund 

anyagdarabkákkal, gyöngyökkel szalagokkal 
bármilyen újrahasználható vagy 

toboz, levelek stb. 



 

 

Segédanyag 
1*: 

Megújuló energiaforrások

 

*A képeket ki kell vágni és fel kell darabolni a gyerekek fejlettségéhez igazodva

Image source: pixabay.com 
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Megújuló energiaforrások 

*A képeket ki kell vágni és fel kell darabolni a gyerekek fejlettségéhez igazodva 
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‘ECO Superhero’ 
Téma: 

Óra címe:

Hossz: 30 perc séta (opcionális); 40 perc a tevékenységekre

Gyerekek életkora 

Foglalkozás helye 

Segédeszközök / 
segédanyagok 

Az óra célja 

Módszerek 

The “ECO Superhero” project is co

within International Visegrad Fund

‘ECO Superhero’ foglalkozástervóvodásoknak
Téma: Természetvédelem 

Óra címe:Az anyatermészet ajándéka 

30 perc séta (opcionális); 40 perc a tevékenységekre

4-6 év 

Zöld terület vagy óvodai osztályterem 

● “Eco Superheroes" képregény 
● Egy táska vagy doboz (opcionális): kagylók, 

gyümölcsök, zöldségek 
● Gyurma, ragasztó, festékek, kréta -

preferenciája alapján 

● Érzékenyíteni a gyerekeket a természet 
szépségei iránt, bátorítani őket, hogy 
törődjenek a környezettel 

● Erősíteni a kapcsolatukat a természettel

● Csoportmunka/Egyéni munka 
● Bemutatás 
● Beszélgetés 
● Elbeszélés 
● Magyarázat 
● Megfigyelés 
● Vizuális nevelés 
● Dráma pedagógia 
● Zenehallgatás 

The “ECO Superhero” project is co-financed  

within International Visegrad Fund 

foglalkozástervóvodásoknak 

30 perc séta (opcionális); 40 perc a tevékenységekre 

Egy táska vagy doboz (opcionális): kagylók, 

- a tanár 

Érzékenyíteni a gyerekeket a természet 
iránt, bátorítani őket, hogy 

Erősíteni a kapcsolatukat a természettel 



 

 

Feladatok 

The “ECO Superhero” project is co
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SÉTA – 30 perc 

● Tervezzenek egy sétát, például a parkba. 
Indulás előtt, kérje meg a gyerekeket, hogy 
figyelmesen nézelődjenek, keressenek 
érdekes természeti jelenségeket: állatokat, 
madarakat,növényeket, vagy akár leveleket, 
köveket, fakérget stb. A gyerekek 
használhatnak nagyítót, hogy közelebbről 
megfigyeljék a park kisebb élőlényeit

● Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy 
óvatosan lépkedjenek - próbáljanak nem 
kárt tenni a természetben (ne lépjenek rá a 
rovarokra, virágokra stb.). 

● Kérje meg a gyerekeket, hogy vigyenek 
magukkal egy vagy két természeti kincset

● A séta alatt bátorítsa a gyerekeket a 
felfedezésre,válaszolja meg a felmerülő 
problémákat és kérdezzen tőlük 

● Visszaérkezéskor a gyerekek beteszik a 
tárgyakat egy dobozba vagy zsákba (ne 
legyenek kívülről láthatóak) 

A csoportszobában (ha az idő szép, folytassák kint 
az órát! - 40 perc 

(a gyerekek korára való tekintettel javasolt egy 
szünet) 

1. “Eco Superheroes" képregény–a gyerekek 
megismerik a "Természetvédelem" című 
történetet, amiben Bodza Sára és 
Galagonya Gergő, az Öreg Erdő manói 
megismertetnek velük környezetvédelmi 
kérdéseket. A tanár feltesz néhány nyitott 
kérdést, bátorítja a gyerekeket, hogy 
foglalják össze a történetet. Megpróbálja 
kiemelni a legfontosabb részeket, utal a 
sétára. 

2. "Földanya zsákja" –a gyerekek egyesével 
odamennek a sétán talált kincsekkel teli 
zsákhoz (mást is hozzá lehet adni, hogy 
nehezebb legyen a feladat–pl. kagylókat, 
gyümölcsöket, zöldségeket), beteszik a 
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Tervezzenek egy sétát, például a parkba. 
Indulás előtt, kérje meg a gyerekeket, hogy 
figyelmesen nézelődjenek, keressenek 
érdekes természeti jelenségeket: állatokat, 
madarakat,növényeket, vagy akár leveleket, 

hatnak nagyítót, hogy közelebbről 
megfigyeljék a park kisebb élőlényeit 
Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy 

próbáljanak nem 
kárt tenni a természetben (ne lépjenek rá a 

Kérje meg a gyerekeket, hogy vigyenek 
magukkal egy vagy két természeti kincset 
A séta alatt bátorítsa a gyerekeket a 
felfedezésre,válaszolja meg a felmerülő 

Visszaérkezéskor a gyerekek beteszik a 
tárgyakat egy dobozba vagy zsákba (ne 

(ha az idő szép, folytassák kint 

(a gyerekek korára való tekintettel javasolt egy 

a gyerekek 
megismerik a "Természetvédelem" című 

Öreg Erdő manói 
megismertetnek velük környezetvédelmi 
kérdéseket. A tanár feltesz néhány nyitott 
kérdést, bátorítja a gyerekeket, hogy 
foglalják össze a történetet. Megpróbálja 
kiemelni a legfontosabb részeket, utal a 

egyesével 
odamennek a sétán talált kincsekkel teli 
zsákhoz (mást is hozzá lehet adni, hogy 

pl. kagylókat, 
gyümölcsöket, zöldségeket), beteszik a 
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kezüket, kiválasztanak egy tárgyat és 
megpróbálják tapintás alapján kitalálni, hogy 
mi az.  

3. Fizikai tevékenység "A természet részei 
vagyunk". 

A tanár bemutat 3 pózt a gyerekeknek
utánoz egy fát a szélben, egy virágzó 
növényt és egy méhet. A gyerekek 
szaladgálnak a szobában. A fa, virág, méh 
szavakra utánozzák a tanár korábbi 
mozdulatait.  

4. Kreatív kompozíció "A körülöttünk lévő 
természet". A gyerekek a választott kincsükkel 
alkotnak. Ráragasztják egy papírra és egy 
általuk választott technikával rajzot 
készítenek 

5. Befejezés 

-  
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, kiválasztanak egy tárgyat és 
megpróbálják tapintás alapján kitalálni, hogy 

A természet részei 

3 pózt a gyerekeknek–
utánoz egy fát a szélben, egy virágzó 
növényt és egy méhet. A gyerekek 
szaladgálnak a szobában. A fa, virág, méh 
szavakra utánozzák a tanár korábbi 

Kreatív kompozíció "A körülöttünk lévő 
természet". A gyerekek a választott kincsükkel 
alkotnak. Ráragasztják egy papírra és egy 
általuk választott technikával rajzot 



 

 

‘ECO Superhero’ Óraterv
Téma: természetvédelem

Óra címe: Erősítsük a kapcsolatunkat az anyatermészettel

Hossz: 30 perc séta (opcionális); 40 perc a tevékenységekre

Gyerekek életkora 

Az órák helye 

Segédeszközök / 
segédanyagok 

Az óra célja 

Módszerek 
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‘ECO Superhero’ Óraterv 

Téma: természetvédelem 

Erősítsük a kapcsolatunkat az anyatermészettel

30 perc séta (opcionális); 40 perc a tevékenységekre

4-6 év 

Zöldterület vagy óvodai osztályterem 

● “Eco Superheroes" képregény 
● Használt cserepek, virágföld, ásó (pl. játékhoz 

a homokban), magok vagyvirágpalánta

● Érzékenyíteni a gyerekeket a természet 
szépségei iránt, bátorítani őket, hogy 
törődjenek a környezettel 

● Erősíteni a kapcsolatukat a természettel 
● Csoportmunka/Egyéni munka 
● Bemutatás 
● Beszélgetés 
● Elbeszélés 
● Magyarázat 
● Megfigyelés 
● Vizuális nevelés 

The “ECO Superhero” project is co-financed  
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Erősítsük a kapcsolatunkat az anyatermészettel 

30 perc séta (opcionális); 40 perc a tevékenységekre 

serepek, virágföld, ásó (pl. játékhoz 
virágpalánta 

Érzékenyíteni a gyerekeket a természet 
szépségei iránt, bátorítani őket, hogy 

Erősíteni a kapcsolatukat a természettel  



 

 

Feladatok 
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Séta - 30 perc 

● Tervezzen egy sétát a környéken a 
gyerekekkel. Mielőtt elindulnak, kérje meg 
őket, hogy figyeljék meg, mivel okoznak kárt 
az emberek a természetben 

● A séta alatt bátorítsa a gyerekeket a 
felfedezésre, válaszolja meg a felmerülő 
problémákat és kérdezzen a gyerekektől

 
● A gyerekek megfigyelhetik a szemetet a 

pázsiton, a kipufogógázt, a füstölő 
kéményeket 

Az osztályteremben (ha az idő szép, folytassák kint 
az órát! - 40 perc 

(szünet javasolt) 

1. Bodza Sára és Galagonya Gergő 
természetvédelmi  kalandjainak felidézése. 
Közös összefoglalása a séta során 
megfigyelteknek. 

2. Megbeszélés – hogy vigyázhatunk a 
környezetre? Ötletelés (1. segédanyag

3. Fizikai tevékenység "Takarítás az 
anyatermészetért". 

A tanár “szemetet” szór szét az 
osztályteremben (szalagok, zsákok, dugók
bármilyen tárgy, ami elérhető a szobában). A 
gyerekek szaladgálnak a szobában. A 
megbeszélt jelre felvesznek egy tárgyat és a 
kikészített szemetesbe dobják. A játékot 
addig folytatják, amíg a szoba “tiszta” lesz.

Versek. A gyerekek találjanak ki 
környezetvédelmi szlogeneket. Biztassuk őket 
kreativitásra. A tanár a szlogeneket írja le és 
különböző alkalmakkor ismételje el. Példák 
fejezzék be következőket (saját ötletet is 
lehet használni): 

- Törődünk a természettel... 
- A Földön élünk... 

The “ECO Superhero” project is co-financed  
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Tervezzen egy sétát a környéken a 
gyerekekkel. Mielőtt elindulnak, kérje meg 
őket, hogy figyeljék meg, mivel okoznak kárt 

A séta alatt bátorítsa a gyerekeket a 
felfedezésre, válaszolja meg a felmerülő 
problémákat és kérdezzen a gyerekektől 

A gyerekek megfigyelhetik a szemetet a 
pázsiton, a kipufogógázt, a füstölő 

ő szép, folytassák kint 

természetvédelmi  kalandjainak felidézése. 

hogy vigyázhatunk a 
környezetre? Ötletelés (1. segédanyag) 

osztályteremben (szalagok, zsákok, dugók–
bármilyen tárgy, ami elérhető a szobában). A 
gyerekek szaladgálnak a szobában. A 
megbeszélt jelre felvesznek egy tárgyat és a 
kikészített szemetesbe dobják. A játékot 
addig folytatják, amíg a szoba “tiszta” lesz. 

környezetvédelmi szlogeneket. Biztassuk őket 
kreativitásra. A tanár a szlogeneket írja le és 
különböző alkalmakkor ismételje el. Példák – 
fejezzék be következőket (saját ötletet is 
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- Egy természetbarát... 
- Mi óvodások megváltoztatjuk a 

világot... 
4. Növények az anyatermészetért 

A tanárral együtt a gyerekek ültessenek 
virágokat, ami nemcsak díszíti az 
ablakpárkányokat, de javítja a levegő 
minőségét is a szobában. 

5. Befejezés 

- 
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Mi óvodások megváltoztatjuk a 

A tanárral együtt a gyerekek ültessenek 

ablakpárkányokat, de javítja a levegő 



 

 

SEGÉDANYAG
1: 

[Hogyan vigyázhatunk a 
környezetünkre? Példák]

 

● Kapcsold le a lámpát az üres szobákban.

● Szelektáld a szemetet – ezek fontos 

● Spórolj a papírral, pl. nyomtass mindkét oldalra!

● Kerüld a műanyag tárgyak vásárlását!

● Használj többször használatos szatyrokat, zacskókat és dobozokat vásárláskor!

● A használt elemeket a kijelölt gyűjtőkbe dobd a boltokban!

● Zuhanyozz fürdés helyett! 

● Spórolj a vízzel a WC-n! 

● Spórolj vizet mosogatás közben!

● Javítsd meg a csöpögő csapot!

● Használj energiatakarékos háztartási gépeket!

● Használj környezetbarát, természetesmosószereket!

● Válassz fenntartható közlekedési eszközt: 

● Tiszteld a természetet, ne lépj rá a növényekre, maradj csendben az erdőben stb!

● Ne vásárolj túl sok, feleslegessé váló

● Moss fogat bambusz vagy újrahasznosított fogkefével és fogmosás közben zárd el 

● Ne használj műanyag fültisztító pálcát!

● Használj kulacsot! 

És még sok más… 
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[Hogyan vigyázhatunk a 
környezetünkre? Példák] 

Kapcsold le a lámpát az üres szobákban. 

ezek fontos alapanyagok lehetnek. 

Spórolj a papírral, pl. nyomtass mindkét oldalra! 

Kerüld a műanyag tárgyak vásárlását! 

Használj többször használatos szatyrokat, zacskókat és dobozokat vásárláskor! 

A használt elemeket a kijelölt gyűjtőkbe dobd a boltokban! 

 

Spórolj vizet mosogatás közben! 

Javítsd meg a csöpögő csapot! 

Használj energiatakarékos háztartási gépeket! 

Használj környezetbarát, természetesmosószereket! 

közlekedési eszközt: tömegközlekedés,bicikli,vonat,séta! 

Tiszteld a természetet, ne lépj rá a növényekre, maradj csendben az erdőben stb!

, feleslegessé váló ételt – ne pazarolj! 

Moss fogat bambusz vagy újrahasznosított fogkefével és fogmosás közben zárd el 

Ne használj műanyag fültisztító pálcát! 
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Tiszteld a természetet, ne lépj rá a növényekre, maradj csendben az erdőben stb! 

Moss fogat bambusz vagy újrahasznosított fogkefével és fogmosás közben zárd el a csapot! 



 

 

‘ECO Superhero’ foglalkozásterv 
Téma: Globális klímaváltozás és víz alatti élet

Óra címe: 

Hossz: 

Gyerekek életkora 

Foglalkozás helye 

Segédeszközök / 
segédanyagok 

Az óra célja 

Módszerek 
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‘ECO Superhero’ foglalkozásterv óvodásoknak
Globális klímaváltozás és víz alatti élet 

Óra címe: A víz körforgása 

Hossz: 60 perc (részletekben) 

5-6 év 

Udvar vagy óvodai csoportszoba 

● “EcoSuperheroes" képregény 
● videó lejátszásra alkalmas eszköz 
● filcek, használt műanyag zacskó, kék 

ételfesték 
● színes filcek, zsírkréták, papír 
● pecabot (vaskampó, spárga, bot), 

különböző kampóval megfogható vízben 
előforduló hulladéktípusok: pohár, palack, 
papírdarab, pelenka, wc papír guriga stb.

● zenelejátszó 

● A gyermek ismerje, szeresse, és értse, hogy 
legnagyobb kincsünk a víz. 

● Csoportmunka/Egyéni munka 
● Bemutatás 
● Beszélgetés 
● Elbeszélés 
● Magyarázat 
● Megfigyelés 
● Vizuális nevelés 
● Dráma pedagógia 
● Zenehallgatás 

The “ECO Superhero” project is co-financed  
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óvodásoknak 

filcek, használt műanyag zacskó, kék 

spárga, bot), 
különböző kampóval megfogható vízben 
előforduló hulladéktípusok: pohár, palack, 
papírdarab, pelenka, wc papír guriga stb. 

A gyermek ismerje, szeresse, és értse, hogy 



 

 

Feladatok 
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Tudatosítsuk és tiszteljük a víz ezerféle jótékony 
hatását, vizsgáljuk meg, hogyan járul hozzá 
mindennapi életünkhöz, értékeljük jelentőségét és 
gondoskodjunk védelméről! Tudjátok, már az 
oviban is beszélgettünk róla, hogy csak addig 
engedjük a vizet 
kézmosásnál, 
mosakodásnál, ameddig 
szükséges. Ne folyassuk 
feleslegesen! 

A javasolt 
tevékenységek: 

I. 

A gyerekek megnéznek 
egy mesét a víz körforgásáról. 

https://www.youtube.com/watch?v=5zWEDmXHjhM

Majd a mesében látottak alapján saját vízkörforgást 
modelleznek, ők is saját csoportszobájukban, hogy 
könnyebben meg tudják figyelni a folyamatokat.

II. 

a) Az óvodapedagógus felolvassa Bodza Sára 
és Galagonya Gergő kalandját, majd 
megbeszélik, saját tapasztalataikkal, mit lehet 
tenni az élővizek megóvása érdekében.

b) A legjobb ötleteket egy közös plakáton 
lefestve vizuálisan is megtervezik a 
gyermekek az óvoda pedagógus 
vezetésével. 

III. 

a) Fizikai játék: Tótisztítás, vagy 
hulladékhorgászat. Egy nagy lavór vízből kell 
a gyermekeknek egy kampós pecabot 
segítségével kiemelni a hulladékokat. Még 
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Tudatosítsuk és tiszteljük a víz ezerféle jótékony 
hatását, vizsgáljuk meg, hogyan járul hozzá 

életünkhöz, értékeljük jelentőségét és 
gondoskodjunk védelméről! Tudjátok, már az 
oviban is beszélgettünk róla, hogy csak addig 

https://www.youtube.com/watch?v=5zWEDmXHjhM 

Majd a mesében látottak alapján saját vízkörforgást 
modelleznek, ők is saját csoportszobájukban, hogy 

n meg tudják figyelni a folyamatokat. 

Az óvodapedagógus felolvassa Bodza Sára 
és Galagonya Gergő kalandját, majd 
megbeszélik, saját tapasztalataikkal, mit lehet 
tenni az élővizek megóvása érdekében. 
A legjobb ötleteket egy közös plakáton 

vizuálisan is megtervezik a 
gyermekek az óvoda pedagógus 

Fizikai játék: Tótisztítás, vagy 
hulladékhorgászat. Egy nagy lavór vízből kell 
a gyermekeknek egy kampós pecabot 
segítségével kiemelni a hulladékokat. Még 



 

 

 

  

The “ECO Superhero” project is co

within International Visegrad Fund

jobb, ha van megfelelő eszköztárunk és 
versenyt tudunk hirdetni mondjuk 2 csapat 
között. Az nyer, aki előbb kihalássza a 
szennyező anyagokat a tóból. Ugyanezt a 
játékot nagycsoportban lehet egy olyan 
emelő szerkezettel is játszani, aminek 
működtetéséhez 4 gyermek együttes 
mozgása szükséges. 

b) Verstanulás: 

Gazdag Erzsi: Hol lakik a halacska

Hol lakik a halacska?
A lakása a tavacska
Tenger folyó kispatak
Lent lakik a víz alatt 

Vízben alszik vízben kel
Vizi nótát énekel 

Vízből van a párnája
Buborék a labdája 

c) Zenehallgatás:Bedřich Smetana 
(Szülőföldem) című művének másod
világszerte ismert része a folyó nevét viseli, 
zenében örökítve meg annak folyását. A 
pedagógus megkéri a gyermekeket, hogy 
csukják be a szemüket és képzeljék el a zene 
segítségével, hogy a csörgedező kis csendes 
patak egy hatalmas folyammá duzzad.
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köztárunk és 
versenyt tudunk hirdetni mondjuk 2 csapat 
között. Az nyer, aki előbb kihalássza a 
szennyező anyagokat a tóból. Ugyanezt a 
játékot nagycsoportban lehet egy olyan 
emelő szerkezettel is játszani, aminek 
működtetéséhez 4 gyermek együttes 

Gazdag Erzsi: Hol lakik a halacska 

Hol lakik a halacska? 
A lakása a tavacska 
Tenger folyó kispatak 

 
Vízben alszik vízben kel 

 
Vízből van a párnája 

 

 - Mávlast 
(Szülőföldem) című művének második, 
világszerte ismert része a folyó nevét viseli, 
zenében örökítve meg annak folyását. A 
pedagógus megkéri a gyermekeket, hogy 
csukják be a szemüket és képzeljék el a zene 
segítségével, hogy a csörgedező kis csendes 
patak egy hatalmas folyammá duzzad. 



 

 

  

‘ECO Superhero’ foglalkozásterv 
Téma: Globális klímaváltozás és víz alatti élet

Óra címe: 

Gyerekek életkora 

Foglalkozás helye 

Segédeszközök / 
segédanyagok 

Az óra célja 

Módszerek 
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‘ECO Superhero’ foglalkozásterv óvodásoknak
Globális klímaváltozás és víz alatti élet 

Óra címe: Víz alatti élet 

Hossz: 2x30 perc 

5-6 év 

Tropicarium és óvodai csoportszoba 

● “EcoSuperheroes" képregény 
● cipősdobozok, kék pokróc, otthonról bekért 

sarkköri állatok 
● kék karton, papír, filcek, hópehely kivágó 

(elhagyható) 
● boldog föld-szomorú föld rajz kartonra, kis 

képes kártyák 
● cipősdoboz, gyurma, maradék papír, filc, 

kötöző 

● ha nincs lehetőség a múzeumi látogatásra 
akkor videó a vízi élővilágról 

● A gyermek értse a klíma változás fogalmát, 
és tudjon megfogalmazni konkrét 
környezetvédelmi cselekedeteket a saját 
életére vonatkozóan. Értse, tudja a víz 
tulajdonságait. 

● Csoportmunka/Egyéni munka 
● Bemutatás 
● Beszélgetés 
● Elbeszélés 
● Magyarázat 
● Megfigyelés 
● Vizuális nevelés 
● Dráma pedagógia 
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óvodásoknak 

cipősdobozok, kék pokróc, otthonról bekért 

kék karton, papír, filcek, hópehely kivágó 

szomorú föld rajz kartonra, kis 

cipősdoboz, gyurma, maradék papír, filc, 

nincs lehetőség a múzeumi látogatásra 

A gyermek értse a klíma változás fogalmát, 

környezetvédelmi cselekedeteket a saját 
életére vonatkozóan. Értse, tudja a víz 



 

 

Feladatok 
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A javasolt tevékenységek: 

I.  

a) Szemléltetés: A pedagógusok a gyerekkel 
közösen építenek egy jéghegyet plédekből, 
cipős dobozokból. Az előzetesen bekért 
otthonról behozott „jeges” állatokat pedig 
elhelyezik a jéghegyen és az azt körül vevő 
tengeren. Közben beszélgetnek a jéghegyek 
és a sarkvidék szerepéről a bolygón. A kis 
jéghegyen is jól szemléltethető lesz, hogy 
milyen kevés hely jut az állatoknak az olvadás 
miatt. 

b) Mese: Az óvodapedagógus felolvassa Bodza 
Sára és Galagonya Gergő kalandját, majd 
megbeszélik, hogy saját tapasztalataikkal mit 
lehet tenni az élővizek megóvása érdekében.

c) Vizuális nevelés: Jegesmedve-kép 
tenyérből: 

II. Mi minden van a víz alatt? 

a) Tanulmányi kirándulás: Látogatás a 
Tropicariumban, vagy videó/film megtekintése a 
víz alatti életről: 

https://www.youtube.com/watch?v=uX
EiRBWayM 

A látogatás alatt ismerjék meg a vizek 
élővilágát, és a pedagógusok a kirándulás alatt 
meséljenek arról, mit is teszünk kockára akkor, ha 
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Szemléltetés: A pedagógusok a gyerekkel 
közösen építenek egy jéghegyet plédekből, 

dobozokból. Az előzetesen bekért 
otthonról behozott „jeges” állatokat pedig 
elhelyezik a jéghegyen és az azt körül vevő 
tengeren. Közben beszélgetnek a jéghegyek 
és a sarkvidék szerepéről a bolygón. A kis 
jéghegyen is jól szemléltethető lesz, hogy 

evés hely jut az állatoknak az olvadás 

Az óvodapedagógus felolvassa Bodza 
Sára és Galagonya Gergő kalandját, majd 
megbeszélik, hogy saját tapasztalataikkal mit 
lehet tenni az élővizek megóvása érdekében. 

kép készítése 

 

Tanulmányi kirándulás: Látogatás a 
Tropicariumban, vagy videó/film megtekintése a 

https://www.youtube.com/watch?v=uX-

látogatás alatt ismerjék meg a vizek 
élővilágát, és a pedagógusok a kirándulás alatt 
meséljenek arról, mit is teszünk kockára akkor, ha 
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nem bánunk megfelelően környezetünkkel.

b) Képválogatós játék víz témakörben: A 
pedagógusok két bolygót rajzolnak fel a táb
egy szomorút és egy boldogot, a gyerekek 
pedig különböző kártyákat kapnak kapcsolódó 
tevékenységekről. El kell helyezni a képeket úgy, 
hogy kiderüljön, mitől lesz boldog és mitől lesz 
szomorú a bolygó: 

Képek tartalmai:  

1. BOLDOG FÖLD: 

olajat a benzinkútra/gyűjtőpontra adja le 
a család 
faültetés 
szemétszedés 
óceán tisztítás 
fogmosás közben elzárjuk csapot
esővízgyűjtés 
kerékpározás 
komposzt wc 

2. SZOMORÚ BOLYGÓ: 

fogmosás közben folyik a víz a csapból
folyóba öntik a szemetet 
megromlott élelmiszer 
óceánba borul az olajszállító hajó
autóval megyünk mindenhova
gyárak kéményei füstöt eregetnek
szemét van az erdőkben 
lefolyóba öntik az olajat 
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nem bánunk megfelelően környezetünkkel. 

Képválogatós játék víz témakörben: A 
pedagógusok két bolygót rajzolnak fel a táblára: 
egy szomorút és egy boldogot, a gyerekek 
pedig különböző kártyákat kapnak kapcsolódó 
tevékenységekről. El kell helyezni a képeket úgy, 
hogy kiderüljön, mitől lesz boldog és mitől lesz 

benzinkútra/gyűjtőpontra adja le 

fogmosás közben elzárjuk csapot 

fogmosás közben folyik a víz a csapból 

eánba borul az olajszállító hajó 
autóval megyünk mindenhova 
gyárak kéményei füstöt eregetnek 
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c) Vizuális nevelés: Akvárium készítése cipős 

dobozból. 

d) Verstanulás: 

Hétvári Andrea: Olvadnak a jéghegyek / A 
Jeges medve kiáltása 

Figyeljetek emberek! 
Olvadnak a jéghegyek! 

Jégtáblánk is alig három, 
hova viszem a családom?

Figyeljetek emberek! 
Kérjük, hogy segítsetek! 
Takarékoskodj a vízzel, 

villannyal és lámpafénnyel!
Védd a földed, otthonod, 

szebb lesz majd a holnapod!
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Vizuális nevelés: Akvárium készítése cipős 

Hétvári Andrea: Olvadnak a jéghegyek / A 

 
 
 

 

villannyal és lámpafénnyel! 
 

d! 


