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Bakony – Balaton Környezetvédelmi Oktatóközpont 2016/17. évi munkaterve 
 

program időpont /részletezés ajánlott korcsoport határidő 

Több fordulós, több hónapig elhúzódó projekt:  

„Rajtunk is múlik” levelező verseny 
Téma: BFNP  

október – április 
3 forduló 

3-4.évfoly 
5-8. évfolyam 

nevezés: 
szept. 30 

„Fedezzük fel világunkat, gyalogolj 
velünk!” – Malmok a Séden 

október – november-- január 
Döntő: február v. márc? 
2 túra (péntek du.) + 1foglalkozás a 
malmok működéséről, 
mesterségekről MNL  
Játékos döntő terepen.  

 4 – 6. évf. (5 fős 
csapatok) Külön kérésre, 
foglalkozást 
osztályoknak is vállaluk. 

nevezés: 
szept. 30 

„Sétál a család Veszprémben”  
családi program, sétafüzet 
segítségével. (óvoda, alsótag. + 
„Zsidó múlt… 7-8. évfoly.+ „A Nagy 
Háború nyomában”) 

október elejétől 2016. ápr. közepéig 
Családoknak v. osztályonkénti 
vezetéssel 
 

1 – 4. évfolyam 
ill. 7-8. évf. 
 

nevezés: 
szept. 
30. 

Évszakonkénti túrák   Külön jelentkezés 
alapján 

 

Odú program (madárgondozás a 
„zöld koordinátorok” által 
véglegesített szempontok alapján) 

november - február 1-4. évfolyam  

Szitakötő program 4 évszak kiadványai szerint, 
természettudományi témákban. 
 

3-6. évfolyam Kérésre 
több foglalkozás is, a ré- 
gi kiadványok alapján is. 

folyama-
tos 

V. Zöld Diákparlament Előadásra jelentkezés decemberig, 
téma megjelöléssel 
cél időpont:2017. ápr. 21. 
 

7– 8. és 9-10. 
évfolyamos, 
3 fős küldöttség+ 
előadó/k   

határidő: 
decembe
r 

Pályázat, akciók, egyszeri alkalmak: 

„A természet képekben”- 
fotópályázat 

kiállítás: március 
Víz VN. 

1 – 8. évfolyam + 9-12. 
évfolyam +alkotófelnőtt 
kategória 

képek:02
közepe 

Zöld napokhoz csatlakozó programok:  

Autómentes VN. szept. 22. Városi rendezvényhez 
csatlakozás 

 

Agóra – fenntarthatóságra nevelünk 
programjai, melyek tanórákra, 
szabadidős foglalkozásra is 
kérhetők: 

szept: szelektív hulladékgyűjtés 
okt.: Gaia – A természetvédelem és a 
környezetvédelem  
nov.: – az erdő szerepe éltünkben 
dec.: – Az erdőgazdálkodás  
jan:A talaj védelme  febr: A 
komposztálás márc: A vizek, vizes 
élőhelyek védelme ápr:Vízgazdálk. 
a háztartásunkban máj: A levegő 
védelme, szennyezése  
jún: Klímaváltozás 

3. osztálytól –  
 

nevezni 
szept. 
15. 

Gyalogló VN. okt. 15. Külön kérésre túra 
szervezése v. csatlakozás 
az őszi túrához 

 

Hulladékcsökkentési hét nov. 19-27 Királyszentistváni 4-? külön 
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hulladékkezelő - látogatás kiírás 

„Ne vásárolj semmit nap” 
Tudatos vásárlói magatartás 

nov. 27 –től… foglalkozások 
1-8. évfolyam (2 
évfolyamonként más-
más.) 

igény. 
szept.30 

Vizes élőhelyek Napja február kérésre Séd parti túrák 

„A természet képekben”- 
fotópályázat kiállítás és 
eredményhirdetés 

márc . 22. –i héten iskolai szintű programok,  képek 
február 
közepe 

Föld napja ápr. 22.  (~ szombat de.) kérésre túrák, 
Teszedd??? 

 

Tanórák, foglalkozások, „ökonap” igény szerint:  

Szelektív hulladékgyűjtés  óvoda+ 1-8. évf.  
szept.30 újrahasznosítás  7. évf. 

Ökolábnyom  4-5. évfolyam 

Digitális lábnyom  4-5. évfolyam 

Megújuló energiák  7 - 8. évfolyam 

Tudatos vásárlói magatartás  1 – 8. évfolyam 

Komposztálás – tevékeny talajlakók   4. évfoly.-tól 

Éghajlat elemei: szél  4. évfoly.-tól 

A víz – víz körforgása, vízlábnyom   
       óvoda -  8. Az erdő  

Tengerek/erdők  

A Gaia   

Szitakötő bármely számából 
választott foglalkozás 

A sötétség világa   
Mint hal a vízben Szitakötő 22. 
Este van már –világítás tört. 
A kerékpár története 
Tudod, honnan fúj a szél? 2012  
„Ha eljön a tavasz” – színek 
Ha tavasz, akkor kikelet 
A növények is beszélnek? 
Kommunikáció az állatvilágban 
Földi csillagok 2015 
Árnyjáték – napóra készítése 
Szivárványhíd 25. 

3-6. évfolyam külön 
egyeztet
és 
szerint, 
igény 
bejelenté
se ua. 

Természeti értékeink Veszprémben 
ea 

   

Klímaváltozás –időjárás megfigyelés szeptember végétől 1 – 5. évfoly.  

XXI. sz. ökokatasztrófái  - ea.  oszt.fői 
órákra 

 7 – 12. évfolyam  

Vízparti séta - vízvizsgálat  
külön egyeztetés szerint  

6. évfolyam  

őszi  - tavaszi séta: „Fűben, fában 
van az orvosság”  

1-4. évfolyam  

erdei séta: irányok, égtájak, 
avarvizsgálat 

1-5. évfolyam  

A talaj védelme    

Az erdő – erdőgazdálkodás    

Gaia – Föld Anya    

Háztartások vízfogyasztása    

Klímaváltozás = éghajlatváltozás    

Vízfogyasztási lábnyom csökkentés    

Testi-lelki egészség Szelektív    
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hulladékcsökkentés 

Ezeken kívül, bármilyen környezetvédelmi, természetvédelmi témában, témahétre, témanapra 
egyeztetés után. 

 

Kölcsönözhető filmek:   

Otthonunk    

Kellemetlen igazság    

A hülyeség kora    

Az utolsó óra (feliratos, nehéz!)    
 

BaBaKO elnök helyettes: Nagyné Kozma Ildikó 

e-mail: babako1@hotmail.com         
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