
Beszámoló Bázisintézményi program megvalósulásáról 

Játékosan zölden - zöld játékok 

(házi ÖKO vetélkedőre készített feladatok, eszközök bemutatása) 

műhelymunka, jelenléti foglalkozás 

 

Célja: a jó gyakorlatunk átadása érdeklődő pedagógus kollegáknak 

 

A program rövid leírása: 

Novemberben szerveztük meg a Bázisintézményi programunkba bevont öko jó gyakorlatunk 

bemutatását, amelyen több intézményből vettek részt kollegák. Kollégiumunkban már 2010 óta 

rendezünk környezetvédelmi vetélkedőket. Először házi vetélkedőket szerveztünk. Ezt a jó 

gyakorlatunkat osztottuk meg más intézményekkel. 

A program jelenléti formában valósult meg. A vetélkedőn használt játékok rövid ismertetése 

után, élménypedagógiai módszerrel magát a vetélkedő menetét is megismerhették a résztvevők. 

Véletlenszerű csoportalkotással 4 csapatot alakítottunk ki, akik egymással mérhették össze 

ismereteiket a környezettudatosság témakörében. 

ÖKO játékok: 

1. Kartonpapír memória játék 

Ismert és kevésbé ismert ikonokat, emblémákat kellett párba rakni a megfelelő magyarázattal. 

Itt két-két csapat egymás ellen versenyzett ki talál meg több párt. A megfigyelőkészségen kívül 

az is szerepet játszott ki mennyire ismeri a különböző jeleket, amikkel mindennapjainkban 

találkozunk. 

2. Teásdoboz dominó 

Itt is ikonok és magyarázatok kerültek egymás mellé, de a csapatok egyedül dolgoztak. 

Megfigyelhető volt mennyire tudnak együttműködni egymással, hogyan fogadják el a másik 

véleményét. Ennél a játéknál időkeretet is megadtunk, tehát erre is figyelniük kellett. 

3. Műanyag palack teke  

Ennél a játéknál az ügyesség volt fő szempont, illetve, hogy lássák milyen egyszerűen 

készíthető hulladékból játék. 



4. Kirakó 

Készítettünk kirakót a közeli környezetünkben található védett növényekről. A kirakáson kívül 

fel kellett ismerniük, illetve az eszmei értéküket is tudniuk kellett. 

5. Öko-totó 

A játék menetében, hogy egyik csapat sem legyen tétlen, egy öko-tesztet is kitöltöttek a 

résztvevők. 

A vetélkedő záró feladata az ÖKOACTIVITY. Ennek bemutatására már régebben készítettünk 

a diákokkal videófelvételeket és ezeket mutattuk be a kollegáknak. 

A műhelymunka során a részt vevő csapatok pontokat kaptak az egyes feladatokra, ezt 

összesítettük és a végén kihirdettük a győztest. 

A programon résztvevő kollegák visszajelzései alapján a bemutatóval sikerült a gyakorlatban 

is hasznosítható ismereteket átadnunk. Az egyes játékokat elmondásuk szerint át tudják 

alakítani a saját környezetüknek megfelelően, illetve további ötleteket is kaptak. 


