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JELMAGYARÁZAT

A Zöld Óvoda logó jelzi, hogy  
írni még nem, 

az Ökoiskola logó pedig, hogy írni már tanulók, tudók  
számára alkalmasabbak a feladatok.

Zöld Óvoda
Helyi pedagógiai programját a környezeti nevelésre építi. Épülete, berendezése is 
azt sugározza, hogy itt tudatos a fenntarthatóságra nevelés. Kiemelt szerepet kap 
a szabad játék mellett a környezettudatos életvitel. Fontos a különböző Zöld Jeles 
napok ünneplése, a helyi hagyományok és értékek ápolása, az ökológiai szemlélet-
formálás, és az egészséges életmód szokásainak megalapozása is. Sok játékidőt 
töltenek a szabad ég alatt.

Ökoiskola
Az Ökoiskola cím a fenntarthatóság eszmeiségét és mindennapi értékközvetítését 
jelzi a gyermekek, a szülők, a fenntartók, és természetesen a pedagógusok szá-
mára. Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nemcsak a taní-
tásban – minden tantárgyban – érvényesülnek a környezeti nevelés és a fenntart-
hatóság elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola működtetése terén 
éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy az iskolán kívüli programok szervezése 
során. Az iskolai munkához több szálon kapcsolódik a helyi közösség és a termé-
szeti környezet. A helyi környezeti értékek és gondok részét képezik az iskola pe-
dagógiai munkájának, a helyi pedagógiai programba beágyazottan. Az ökoiskolák 
egyben innovatív iskolák is: innovatívak pedagógiai szinten, a társas kapcsolatok 
szintjén, és technikai, gazdasági szinten is. 

A Natúrázzunk! foglalkoztatóhoz részletesebb pedagógiai, szülői 
tájékoztató is készült. A foglalkoztatót gyakran alkalmazók szá-
mára érdemes megismerni a Natúrázzunk! című Natura 2000 
kézikönyv sorozatot, amely régiós bontásban, és külön óvodape-
dagógusok és pedagógusok számára készült. Minden kiadvány le-
tölthető a www.ofi.hu honlapról.
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Állítsd sorba az állatokat a valóságos méretük szerint! 

Írj sorszámot a kép mellé!
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A nőstény mocsári teknős csak száraz és laza talajba rakhatja le 
a tojásait. Vezesd a teknőst a tojásrakó helyére!
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Rajzolj a fészekbe még két nádirigó tojást!

Nem szeretem a kakukkmadarat,
mert folyton-folyvást egyet hajtogat:
kakukk, kakukk, kakukk. 

Mintha az erdő egyesegyedül
az övé volna, szégyentelenül
fújja a magáét: kakukk, kakukk. 

Túlkiabál minden más madarat,
csak harsogja a nyári ég alatt:
kakukk, kakukk, kakukk. 

Ő mondja meg, hogy meddig élhetek,
kisajátít idegen fészkeket,
abba tojik a szemtelen kakukk. 

Hallgat az erdő, bölcsen bólogat:
szeretni kell mindenegy madarat,
akkor is, ha kakukk. 

Hatalmas az ég, végtelen a nyár,
s ideje a kakukknak is lejár,
elnémul, bereked. 

És újra hallod majd a cinegék,
pintyek, rigók kedves kis énekét
s a locska verebet.

Kányádi Sándor: Kakukk
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Éhes gólya vagy. Finom falatokat keresel a réten.  
Mit ennél meg? Válassz!

Folytasd a nyilak berajzolását! 
Készíts táplálékhálózatot!

Amelyik élőlény a legkevésbé illik a többi közé,  
azt karikázd be!  
Miért pont ő? – Érvelj!

További forrás: www.csipogo.hu/golyak/hol-elnek-a-golyak-es-mit-esznek 
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Fedezd fel a különbségeket!  
Színezd ki a rajzokat!

LEÁNY- 
KÖKÖRCSIN

RÁKOSI  
VIPERA

GÓLYA

BOTOS KÖLÖNTE

MAGYAR  
KÖKÖRCSIN

RÉZSIKLÓ

KÓCSAG

HALVÁNYFOLTÚ KÜLLŐ
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Öröm-bánat  térkép

Keress egy olyan területet (kertet, parkot, erdőt, mezőt, patakpartot), ahol 
szívesen játszanál a barátaiddal! Keress örömre és szomorúságra okot adó 
részleteket ezen a területen! Rajzold ide ezeket!
Képzeld magad egy süni vagy egy feketerigó helyébe! Szívesen laknál 
ezen a helyen? Miért igen, miért nem? - Mondd el!
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Öröm-bánat  térkép

Rajzold ide a terület térképét vagy alaprajzát, és rajzolj mosolygós 
és szomorú arcokat ( vagy ) a térképeden oda, ahol erre okod van.  
Példák: : termő bokor, szép pad, jó játék… 
: vésett fa, kiborult szeméttároló, kutyapiszok stb.
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Melyik ehető? Gyűjtsd a kosárba (kösd össze vonallal)!  
Mi készülhet belőle? Nézz szét a házatok körül, kérdezősködj, 
mit, mire használtok! Beszélgessetek róla!
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Folytasd a sormintát: rajzolj gombát, makkot, kökényt, szamócát!  
Színezd ki!
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A fűkaszás traktoros szeretné minél alaposabban lekaszálni a 
rétről a füvet. Fontos, hogy az ott élő állatok el tudjanak mene-
külni előle. Rajzold be, milyen útvonalon haladjon a traktoros!

Látod a vadriasztó láncot a traktor elején?

Tudj meg többet! www.csipogo.hu/szanto-gyep/ember-a-szantokon-gyepeken
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Keressetek a plakáton egy-egy mesehőst, szereplőt, és szőjetek 
köréjük mesét! A saját hősödet, vagy a mesédet külön lapra 
rajzold! 

Csoportban dolgozzatok! Böngésszétek végig a Madárbarát  
gazdálkodás plakátot! Hányszor szerepel rajta ez az állat?  
Hol, milyen élőhelyen?

Ha már van mesétek, minden szereplőt rajzoljatok kartonlapra. 
Vágjátok ki a figurákat! Ragasszatok hurkapálcát a bábokra, és 
játsszátok el a történetet!

A plakátot - élőhelyenként – itt találod: 
www.mme.hu/sites/default/files/binary_uploads/bongeszo_erdo.pdf 
www.mme.hu/sites/default/files/binary_uploads/bongeszo_gyep.pdf
www.mme.hu/sites/default/files/binary_uploads/bongeszo_halastavak.pdf
www.mme.hu/sites/default/files/binary_uploads/bongeszo_szanto.pdf

Ezt pedig óvodád, iskolád kérheti el:  
www.mme.hu/sites/default/files/binary_uploads/madarbarat_gazdalkodas.pdf 

ERDŐ GYEP HALASTAVAK SZÁNTÓ

MAGYAR
MADÁRTANI ÉS
TERMÉSZETVÉDELMI
EGYESÜLET

„A madárbarát Magyarországért!”
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Kösd össze az állat képét a testrészével!
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Felismered az állatok jelenlétét akkor is, ha nem látod magát az 
állatot? Kösd össze az állat képét a rá utaló életnyommal!
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A horgász bosszankodva látja egyik hajnalban, hogy kedvenc he-
lye tele van oda nem illő dolgokkal. Takarítani kezd. Segíts neki! 
Kösd össze a szétdobált dolgokat a megfelelő gyűjtőhellyel!
Melyik hulladékot nem tudja elhelyezni? Mit csináljon vele?

Mondd el! Ha te lennél a horgász, mit vinnél magaddal a tópartra, 
ami nem válik szemétté, hulladékká?
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A projekt és a kiadvány a Svájci–Magyar Együttműködési Program  
támogatásával valósult meg. www.svajcihozzajarulas.hu 
A projekt megvalósítását a Svájci Szövetségi Tanács Hozzájárulása és a Magyar Állam 
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Ha szeretnél többet megtudni a Natura2000 területekről, keresd a  
www.ofi.hu, a www.zoldovoda.hu, a www.okoiskola.hu és a www.csipogo.hu weboldalt. 

www.ofi.hu www.zoldovoda.hu www.okoiskola.hu www.csipogo.hu



Vezesd az állatokat a nekik megfelelő élőhely képéhez!  
Minden állatot felismersz?

Odaírhatod a nevüket is!

Búcsúfeladat: Melyik a kedvenc Natura 2000 állatod vagy növényed? Lapozd  
végig a Natúrázzunk! kiadványt!


