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Környezetvédelem, természetismeret, tudatos fogyasztói magatartás 

HATÁSUNK A KÖRNYEZETÜNKRE 

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola 

2019.06. 17 - 2019.06.21 

A tábor témamodulja a környezetvédelem, természetismeret, tudatos fogyasztói magatartás 

volt. A napközis táborunk az ÖKO TÁBOR elnevezést kapta és a „Hatásunk a környezetünkre” 

programsablont dolgoztuk fel. Ez a témakör nem áll távol a gyerekektől, mert iskolánk elnyerte 

az ÖKO iskola címet. 

Hétfőn a programnyitás után Kati néni felolvasta a „Csoda a kiskertben” című mesét a 

gyerekeknek. Ezután a meséhez illusztrációt készítettek. Az udvaron Tic-Tac-Toe játékot 

játszottunk. Két csapat versengett egymással, a zöld káposzták és a fehér káposzták. Addig 

futottak versenyt, amíg az egyik csapatnak sikerült vízszintesen, függőlegesen, vagy átlósan 

kirakni 3 „káposztát”. Délután a védő néni tartott előadást a hulladékok kezeléséről. Ezt 

követően dobójátékot és medúzát készítettünk PET palack újra hasznosításával. 

Kedden délelőtt Pécsről érkezett hozzánk három fiatalember, akik drámajáték foglalkozást 

tartottak a tábor tematikájához igazodva diákjainknak. Segítségül hívták a „Szemétszörnyet”, 

aki az összes szemetet megette és még komposztálni is megtanított bennünket. Ebéd után 

beszélgettünk az energia felhasználásról és online számítógépes játékokkal játszottunk. 

Szerdán Patcára a Katica Tanyára kirándultunk az élmények hazájába. Hintázunk a 

gumiabroncs hintákon, ugráltunk az ugrálódombokon, őshonos magyar háziállatokat 

tekintettünk meg. Felmentünk és körül néztünk a fából készült várban, csúszdáztunk, 

lövöldöztünk, majd végezetül elfogyasztottuk a kemencében sült langallókat.  

Csütörtökön egy családhoz látogattunk el, ahol nagyon sok papagájjal, lóval, szakállas 

agámával, gondozásba vett verébfiókával, dolmányos varjúval, halakkal, macskákkal, 

kutyákkal, afrikai óriás csigával találkoztunk. Információkat kaptunk a papagájok tartásáról és 

az állatok gondozásáról. Különböző gyógynövényeket ismertünk meg. Végezetül palacsintával 

és limonádéval kínáltak bennünket. Délután megnéztünk egy filmet a globális 

környezetszennyezésről és annak hatásairól beszélgettünk. Utána alkottunk papírból és CD-ből 

egy virágot. 

Pénteken ismét ellátogatott hozzánk a védő néni és előadást tartott az egészséges életmódról. A 

délelőttöt alkotással folytattuk. Készítettünk papírból egy Tésztatálat. A programunk zárásaként 

ellátogattunk a Rózsa Tanyára. Ismertetőt kaptunk a gazdaság életéről, a komposztálásról, az 

állattartásról és a napkollektor fontosságáról. Iskolánkba visszatérve egy „Beszélő bot” 

segítségével visszaemlékeztünk a hét eseményeire. 

Gyerekszáj: „Nagyon jól éreztem magam!” 

Magyar-Acsádi Anikó, táborvezető 

Takaró János
Beírt szöveg
Fotók >>




