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NATÚRÁZZUNK!  füzetek 









NATÚRÁZZUNK! füzetekről  

• OFI kiadása 

• 2016 

• Letölthető anyagok 

 

• Adatok, projektek leírása, feladatok, 
terepmunka javaslatok 

http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/naturazzunk_foglalkoztato_fuzet_web.pdf


Módszertani segédkönyvek 



„Fogyasztó kúra” 

• Magosfa Környezeti Nevelési és 

Ökoturisztikai Alapítvány kiadványa 

• 2009 

• Modulgyűjtemény 

o Környezeti rendszerek 

o Életmód 

o Élelmiszer 

o Vásárlás 

o Önfenntartás 

• Tantárgy és témahálók 

• Foglalkozástervek, ötletek, diák- és 

tanároldalak, betűkártyák stb. 

 





Ollóvágta 
2000 

MKNE 
 

Állatfigurák, 
hajtogatások 

kisebb és 
nagyobb 

gyerekeknek is. 
 
 



Mintalap: 
 

muflon, 
kőszáli 
kecske, 

őz 
készítése 



Módszertani kézikönyv 
nemcsak környezeti nevelőknek 

 MKNE 2005 

• Iskolai nevelési programhoz 

• Foglalkozás tervek 

• Differenciált pedagógiai  
eljárások 

• Tanulásszervezési  
módszerek 

 

Részletek a kiadott  
segédanyagban   
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GYERTEK VELEM… sorozat 





Zöld Jeles Napok 
Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma és a Nemzeti 
Kulturális Alap 2005 
 

• Általános szempontok 
• Egyes világnapok pl.: 

• Tisza élővilág – február 1. 
• Vizes élőhelyek – február 2.  
• Takarítási világnap –    

 szeptember 3. hétvégéje 
• Állatok világnapja – október 4.  

 

- Jeles napok története 
- Csatlakozó adatok 
- Hogyan ünnepeljük meg? 
- Terepgyakorlat ötletek 



Iskolánk Zöldítése 
Iskolafejlesztés lehetőségei 
Tantárgyak és tanórák lehetőségei: 

Magyar nyelv és irodalom  
Matematika 
Biológia 
Kémia 
Testnevelés 
Tánc 
Osztályfőnöki óra  
stb. 

Nem tanóra jellegű foglalkozások:  
jeles napok, vetélkedők 

Nem iskolai jellegű foglakozások:  
iskolaépület, udvar, kert  

Az iskola mindennapi élete:  
energiahasználat, hulladék, büfé… 

 



       Magonc 
  
- játékos feladatok 
- ismerkedő játékok  
- fogalommagyarázat 
- állatismeret  
- mesék 
- versenyek 
- ugrálók és éneklők 
 

 
 
 
 





RÉCE - FÜZETEK  

1. Kisiskolások környezeti nevelése 

2. Környezeti nevelés a táborban 

3. Környezeti nevelés a szakkörön 

4. Környezeti nevelés az erdei iskolában 

5. Óvodások környezeti nevelése 

6. Környezeti nevelés a bemutatóhelyeken 









Speciális területek: 
zajokról 

 

Herman Ottó Intézet 
2016 

 



Hermann Ottó 
Intézet 

 
ismeretterjesztő 

kiadványa 
 

2015 



Madarak és virágok ismerete 







Szitakötő – Liget műhely 
újság, magazin jellegű kiadvány 

Folyóirat webes elérése 

http://ligetmuhely.com/szitakoto-folyoirat/




Köszönöm a figyelmet! 


