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BARANYA - SOMOGY - TOLNA
ÓVODÁI ÉS ISKOLÁI SZÁMÁRA



A Zöld-Híd Alapítvány 2000 óta működik Baranya
megyeszékhelyén, Pécsett. Célunk a fenntartható fejlődés elvének
terjesztése környezeti nevelés, tanácsadás és programszervezés
által, valamint a helyi közösségek és családok erősítése.
 
2004 óta Öko-Kuckó néven egy 70 m2-es interaktív
környezetvédelmi oktatótermet működtetünk, mely a
székhelyünkön található (7621 Pécs Széchenyi tér 2). A terem
berendezése állandó, a játéktáblák öt témát mutatnak be:
természet, víz, energia, vásárlás-fogyasztás és hulladék. Az
oktatótermet óvodai csoportok, iskolai osztályok és családok is
látogatják. A gyermekcsoportok számára az életkoruknak
megfelelő formában, foglalkozások keretében mutatjuk be a
környezetvédelem aktuális kérdéseit. A foglalkozásokat igény
szerint az intézményekben is megtartjuk. 
 
2010 óta oktatótermünk játszóházként is működik, célunk, hogy a
gyermekek zöld szellemben, hasznosan töltsék el szabadidejüket,
természetes anyagokból készített és ökotudatos témájú játékokkal.
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FOGLAKOZÁSOK ÓVODÁSOKNAK

 
Életkor: 
középső és 
nagycsoport
 
Időkeret: 
60 perc
 
 
 
 

 
Választható témák:
 
- Víz
- Vásárlás és hulladék
- Barátaink az állatok
- A falu és a város
- A Föld, ahol élünk
- Újrapapír készítés
- A természet kincsestára 
- Energia és közlekedés
 
Módszerek:
 
Játék, mozgásos feladatok, mese,
vetítés.
Minden foglalkozáson alkotunk valamit.
 

 
Helyszín: Öko-Kuckó
(7621 Pécs Széchenyi
tér 2.) vagy az óvoda
 
Ár: 
500 Ft/fő 
az Öko-Kuckóban, 
600 Ft az óvodában +
Pécsen kívül útiköltség 
 
 

 

Időpont:
Borsós Zsófia, környezeti nevelő

20/293-33-23
borsoszsofia.zoldhid@gmail.com
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FOGLAKOZÁSOK ISKOLÁSOKNAK

 
Életkor: 
1.-8. osztály
9.-12. osztály
 
Időkeret: 
45-90 perc
 
 
 
 

 
Választható témák általános iskolásoknak:
 
- Öko-Kuckó oktatóterem felfedezése
- Környezettudatos vásárlás, hulladék
- Energia és közlekedés
- A Föld, ahol élünk
- Papírmerítés
 
Választható témák középiskolásoknak:
 
- A fenntarthatóság, ökológiai lábnyom
 
 
Módszerek:
 
Interaktív előadás, csapatmunkára épülő
játékos feladatok, vetítés, alkotás.
 

 
Helyszín: Öko-Kuckó
(7621 Pécs Széchenyi
tér 2.) vagy az iskola
Ár: 
500 Ft/fő 
az Öko-Kuckóban, 
600 Ft az iskolában +
Pécsen kívül útiköltség 
 
 

 

Időpont:
Borsós Zsófia, környezeti nevelő

20/293-33-23
borsoszsofia.zoldhid@gmail.com
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PROJEKTNAPOK, JÁTSZÓHÁZAK

 
Résztvevők 
 
iskolai osztályok,
óvodai csoportok, 
igény szerint családi
program keretében a
szülőkkel közösen
 
 
 
 
 
 

 
PROEJTKNAPOK keretében interaktív
előadás tartása iskolásoknak,
pedagógusoknak fenntarthatósághoz
kapcsolódó témában, zöld jeles napok
megünneplésére
45 perc/ 90 perc időkeretben
10.000 Ft / 45 perc
 
JÁTSZÓHÁZ tartása óvodások vagy alsó
tagozatos általános iskolásoknak,
családoknak: környezetvédelmi témát
bemutató és környezetbarát játékok
kipróbálása, alkotás (2 animátor
részvételével)
90-180 perc időkeretben
12.000 Ft / 60 perc
 
 
 
 
.
 

 
Helyszín:
 
óvoda vagy iskola
 
Pécsen kívül
útiköltséget 
számolunk fel 
 
 

 

Időpont:
Borsós Zsófia, környezeti nevelő

20/293-33-23
borsoszsofia.zoldhid@gmail.com


