
Zöld ünnepek és jeles napok projektmódszerrel és élménypedagógiával az óvodában   2017-2019   

 
 

 

Munkaterv 

Koordinátor intézmény: Szent Jácint Görögkatolikus Óvoda Magyarország 

Partner intézmények: Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpont Szlovákia, Villanytelepi Óvoda Románia 

 

2017.09. Szent Mihály hava 
 

  

sorszám Téma/tevékenység résztvevők helyszín produktum/eredmény pipalista/  
határidő, 
fotók 

 Előkészítő tevékenységek Intézmények HUN, RO, SZLO projektmenedzser, koordinátorok 
 

1. Projektnyitó rendezvény / nemzetközi 
partnertalálkozó 

projektmenedzsment 
3+3+3 

2017. 09. HUN munkaterv, felelősök, határidők 2017.09.08. 

 
2. „Zöldfal” létrehozása szakmai megvalósítók az 

intézményekben 
HUN, RO, SZLO információs fal mind a 3 

intézményben, szülők, partnerek 
tájékoztatása 

honlap 

3. Takarítási világnap szeptember 23. szakmai megvalósítók HUN, RO, SZLO saját készítésű társas játék Meghívó 

 
2017.10. Mindszent hava  

1. Állatok világnapja október 04. szakmai megvalósítók HUN, RO, SZLO saját készítésű társas játék  

2. Zöld konyha /nemzeti, helyben 
elkészített étel a lehető legkisebb 
ökológiai lábnyommal 

szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO lábnyom térkép, honlapon 
receptgyűjtőbe 

 

3. Faültetési kampány, komposztálás szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO szemlélet alakítás  

2017.november Szent András hava  

1. Szent Márton napja november 11. szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO saját készítésű játék,   



                                            
2. Kedvenc állatom - rajzpályázat szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO kiállítás helyben és a honlapon  

3. Zöld konyha /nemzeti, helyben 
elkészített étel a lehető legkisebb 
ökológiai lábnyommal, tökös ételek 

szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO lábnyom térkép, honlapon 
receptgyűjtőbe 

 

4. „Ne vásárolj semmit” nap 
Új játék helyett cseréljünk vagy 
készítsünk! 

szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO családi nap/szemléletformálás  

2017. december Karácsony hava  

1. Madárkarácsony, madáretetés  szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO szemléletformálás, madáretetők, 
játék készítés 

 

2. Kísérletek a jéggel és vízzel, a víz 
tisztasága 

szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO szemléletformálás  

3. Zöld konyha /nemzeti, helyben 
elkészített étel a lehető legkisebb 
ökológiai lábnyommal 

szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO honlapon receptgyűjtőbe  

 
2018. január Boldogasszony hava 

 

1. Madár és vadetetés, megfigyelés 
(internet) 
Állatnyomok keresése 

szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO szülői fotók, WEB gyűjtemény , 
játék 

 

2. Tündérkert készítés szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO saját készítésű tündérkertek, 
fotók feltöltése a facebook -ra és 
szavazás 

 

3. Zöld konyha /nemzeti, helyben 
elkészített étel a lehető legkisebb 
ökológiai lábnyommal 

szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO honlapon receptgyűjtőbe  

2018. február Böjtelő hava  

1. A Vizes Élőhelyek Világnapja február 
02. 

szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO saját készítésű társas játék, 
szemléletformálás 

 

2. Hal a vízben…. szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO   



                                            
3. Zöld konyha /nemzeti, helyben 

elkészített étel a lehető legkisebb 
ökológiai lábnyommal pl.hal 

szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO honlapon receptgyűjtőbe, fotók a 
képtárba 

 

2018. március Böjtmás hava  

1. A Víz Világnapja március 22. szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO saját készítésű társas játék, 
szemléletformálás 

 

2. Gyógynövénykert telepítés szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO szemléletformálás,   

3. Zöld konyha /nemzeti, helyben 
elkészített étel a lehető legkisebb 
ökológiai lábnyommal 

szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO honlapon receptgyűjtőbe  

2018. április Szent György hava  

1. A Föld Napja április 22. szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO saját készítésű társas játék, 
szemléletformálás 

 

2. Túra: A helyi vagy globális természeti 
és környezeti értékek, valamint 
problémák bemutatása és 
tudatosítása 

szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO Az aktív, gyakorlati 
tevékenységeken alapuló 
környezet- és természetvédelmi 
szemlélet megalapozása 

 

3. Zöld konyha /nemzeti, helyben 
elkészített étel a lehető legkisebb 
ökológiai lábnyommal 

szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO honlapon receptgyűjtőbe  

4. Nemzetközi partnertalálkozó 
/menedzsment 

projektmenedzsment 
 

Szlovákia Szepsi munkaterv, felelősök, határidők, 
eredmények, esetleges 
módosítások, értékelés 

 

2018. május Pünkösd hava  

1. Madarak és Fák Napja május 10. szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO saját készítésű társas játék, 
szemléletformálás 

 

2. Biológiai Sokféleség Nemzetközi 
Napja május 22. 
Tavaszi virágosító kampány szülőkkel 

szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO családi nap, fotók feltöltése,   

3. Zöld konyha /nemzeti, helyben 
elkészített étel a lehető legkisebb 
ökológiai lábnyommal 

szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO honlapon receptgyűjtőbe  



                                            
2018. június Szent Iván hava  

1. Környezetvédelmi Világnap június 05. szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO saját készítésű társas játék, 
szemléletformálás 

 

2. Herbárium készítés szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO szemléletformálás, film, fotók  

3. Zöld konyha /nemzeti, helyben 
elkészített étel a lehető legkisebb 
ökológiai lábnyommal 

szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO honlapon receptgyűjtőbe  

2018. július Szent Jakab hava  

1. Munkatársak közös rövid távú 
képzése, mobilitás 

3 nap szakmai 
megvalósítók 
 

Románia 
Székelyudvarhely 

tapasztalatcsere, projekt 
megvalósítás eredményei, mérés, 
önértékelés 

 

2.      

2018. augusztus Kisasszony hava  

1. Aratás, Kenyér ünnepe szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO saját készítésű társas játék, 
szemléletformálás, film, fotók 

 

2.  szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO   

3. Zöld konyha /nemzeti, helyben 
elkészített étel a lehető legkisebb 
ökológiai lábnyommal 

szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO honlapon receptgyűjtőbe  

2018.09. Szent Mihály hava  

sorszám Téma/tevékenység résztvevők helyszín produktum/eredmény  

1. Természetjárás/ Bogár megfigyelés szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO fotók, kiállítás rajzokból  

2. Zöld konyha /nemzeti, helyben 
elkészített étel a lehető legkisebb 
ökológiai lábnyommal 

szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO lábnyom térkép, honlapon 
receptgyűjtőbe 

 

3. Takarítási világnap szeptember 23. szakmai megvalósítók HUN, RO, SZLO saját készítésű társas játék  

2018.10. Mindszent hava  

 Nemzetközi partnertalálkozó 
/menedzsment 

projektmenedzsment 
 

Szlovákia Szepsi munkaterv, felelősök, határidők, 
eredmények, esetleges 
módosítások, értékelés 

 

1. Állatok világnapja október 04. szakmai megvalósítók HUN, RO, SZLO saját készítésű társas játék  



                                            
2. Zöld konyha /nemzeti, helyben 

elkészített étel a lehető legkisebb 
ökológiai lábnyommal 

szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO lábnyom térkép, honlapon 
receptgyűjtőbe 

 

3. Szüret / élménypedagógia szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO szemlélet alakítás  

2018.november Szent András hava  

1. Szent Márton napja november 11. szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO saját készítésű játék  

2. Tök faragás szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO fotók kiállítása helyben és a 
honlapon 

 

3. Zöld konyha /nemzeti, helyben 
elkészített étel a lehető legkisebb 
ökológiai lábnyommal 

szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO honlapon receptgyűjtőbe  

4. Madáretető készítés szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO családi nap/szemléletformálás  

2018. december Karácsony hava  

1. Adventi létra / kooperatív munka szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO szemléletformálás,  játék készítés  

2. Csodafa (évszakfa készítése) szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO szemléletformálás, film  

3. Zöld konyha /nemzeti, helyben 
elkészített étel a lehető legkisebb 
ökológiai lábnyommal 

szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO honlapon receptgyűjtőbe  

2019. január Boldogasszony hava  

1. Madár és vadetetés, megfigyelés 
(internet) 

szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO szülői fotók, WEB gyűjtemény , 
játék 

 

2. Szövés: len , kender, gyapot, nemez 
stb. Szövőkeret 

szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO saját készítésű munkák, fotók 
feltöltése a facebook -ra és 
szavazás 

 

3. Zöld konyha /nemzeti, helyben 
elkészített étel a lehető legkisebb 
ökológiai lábnyommal 

szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO honlapon receptgyűjtőbe  

2019. február Böjtelő hava  

1. A Vizes Élőhelyek Világnapja február 
02. 

szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO  szemléletformálás  

2. Medve….télen szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO saját készítésű társas játék,  



                                            
3. Zöld konyha /nemzeti, helyben 

elkészített étel a lehető legkisebb 
ökológiai lábnyommal pl.hal 

szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO honlapon receptgyűjtőbe, fotók a 
képtárba 

 

2019. március Böjtmás hava  

1. A Víz Világnapja március 22. szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO saját készítésű társas játék, 
szemléletformálás 

 

2. Veteményezés kiskertbe, cserépbe szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO szemléletformálás,   

3. Zöld konyha /nemzeti, helyben 
elkészített étel a lehető legkisebb 
ökológiai lábnyommal 

szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO honlapon receptgyűjtőbe  

2019. április  Szent György hava  

1. A Föld Napja április 22. szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO saját készítésű társas játék, 
szemléletformálás 

 

2. Túra: Mezők, rétek állatai szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO Az aktív, gyakorlati 
tevékenységeken alapuló 
környezet- és természetvédelmi 
szemlélet megalapozása civil 
szakemberekkel, film 

 

3. Zöld konyha /nemzeti, helyben 
elkészített étel a lehető legkisebb 
ökológiai lábnyommal 

szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO honlapon receptgyűjtőbe  

4. Nemzetközi partnertalálkozó 
/menedzsment 

projektmenedzsment 
 

Románia 
Székelyudvarhely 

munkaterv, felelősök, határidők, 
eredmények, esetleges 
módosítások, értékelés 

 

2019. május Pünkösd hava  

1. Madarak és Fák Napja május 10. 
Akácvirágzás 

szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO saját készítésű társas játék, 
szemléletformálás 

 

2. Biológiai Sokféleség Nemzetközi 
Napja május 22. 
Méhek, méhészek 

szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO családi nap, fotók feltöltése  



                                            
3. Zöld konyha /nemzeti, helyben 

elkészített étel a lehető legkisebb 
ökológiai lábnyommal 

szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO honlapon receptgyűjtőbe  

2019. június Szent Iván hava  

1. Környezetvédelmi Világnap június 05. szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO saját készítésű társas játék, 
szemléletformálás 

 

2. Boglya készítés, tarló élőlényei, 
megfigyelés 

szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO szemléletformálás, film, fotók  

3. Zöld konyha /nemzeti, helyben 
elkészített étel a lehető legkisebb 
ökológiai lábnyommal 

szakmai megvalósítók  HUN, RO, SZLO honlapon receptgyűjtőbe  

2019. július Szent Jakab hava  

1. Munkatársak közös rövid távú 
képzése, mobilitás 

3 nap szakmai 
megvalósítók 
 

Magyarország Balkány tapasztalatcsere, projekt 
megvalósítás eredményei, mérés, 
önértékelés, zárás 

 

2.      

2019. augusztus Kisasszony hava  

1. Nemzetközi partnertalálkozó 
/menedzsment Projektzárás 

projektmenedzsment 
 

Magyarország Balkány értékelés, minőségbiztosítás, 
távlati tervek 

 

      

      

 


