
3. sz. melléklet 

A „Zöldikék” munkaközösség munkaterve  

2020. -2021. 

A munkaközösség célja:  

A zöld óvoda címmel kapcsolatos feladatok biztosítása, a kitűzött feladatok 
megvalósításának koordinálása. 

A környezettudatos életmód, a környezetért felelős életvitel erősítése a jeles 

napokhoz kapcsolódó programjainkkal, tevékenységekkel.  

A környezettudatos nevelés megvalósítása, fenntartása az óvodán belül, illetve 

a családok környezettudatos szemléletének folyamatos formálása a szelektív 
hulladékgyűjtés, állatgondozás, kert és udvar gondozás koordinálásával. 

Az intézmény egészségfejlesztési programjának támogatása. 

 
Feladatok 2020-2021 nevelési évben:  

Takarítási világnap megszervezése. „Udvarrendezés” szervezése az óvoda 
udvarain, kiskert, fűszerkert rendezés szülők, családok bevonásával.  

Az állatok világnapja megünneplésnek támogatása a csoportokban az óvoda helyi 
programjának megfelelően, ötletgyűjtés, ötletadás. 

A Víz világnapja alkalmából óvodai szintű játékos tevékenységek minden csoport 
részvételével. 

A Föld világnapja alkalmából csoportonként kirándulás szervezése, játékok külső 
helyszínen. A világnaphoz kapcsolódva családi kertészkedős délután szervezése. 

ÖKO tábor szervezése az iskolába készülő gyermekek részére. 

 A munkaközösség munkájának, programjainak, azok értékelésének közzététele a 
nevelőtestület felé, illetve az óvoda honlapján. 

A Bakony - Balaton Környezetvédelmi Egyesület munkájában való részvétel. 

Műhelymunka szervezése a Zöld óvodai feladatokkal kapcsolatos témában.  

Pályázatfigyelés 

 
A munkaközösség tagjai: 

Süveges Éva munkaközösség vezető  

Balogh Aliz, Schumicky Györgyné, Bella Ágnes, Tunner Krisztina, Ruszin Katalin 

 

 

 

 
 



 

A Munkaterv feladatainak időbeli ütemezése 
 

 Feladat Ideje Felelős 

1. 

 

Takarítási világnap 

Csoportokban a helyi program szerint 
„Nagytakarítás” szervezése az óvoda 
udvarain, kiskert, fűszerkert rendezés, 

a tó környékének rendbetétele szülők, 
családok bevonásával. 

2020. 09. 29. Tunner Krisztina 

 

2. 

 

Az Állatok világnapja: 

óvodai szinten megvalósulás 
csoportonként    

2020. 10. 05. Schumiczky 

Györgyné 

3.  Műhelymunka szervezése – 
Bázisintézményi program 

2021. tavasz Süveges Éva 

 

4. 

A Víz világnapja: 

Játékos tevékenységek minden csoport 
részvételével 

2021. 03.23. Balogh Aliz 

5.  Föld napja  
Csoportonként kirándulás szervezése 

Kertészkedés a családok bevonásával 

2021. 04.23. Ruszin Katalin 
Schumiczky 

Györgyné 

6. ÖKO tábor 
az iskolába készülő gyermekekkel  

2021. 06. 14. 
hete 

Süveges Éva 

7. Nevelőtestület tájékoztatása, hírek a 

honlapra 

folyamatos 

programhoz 
kapcsolódóan 

Balog Aliz 

8. Bakony Balaton környezetvédelmi 
Egyesület munkájában való részvétel 

aktuálisan Süveges Éva 

9.  Szelektív hulladékgyűjtés koordinálása folyamatos Ruszin Katalin 
 

 

 

Veszprém, 2020. Szeptember 1.  
 

       

Süveges Éva    
munkaközösség vezető 

 


