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A Klíma Kupa
Gyorsan változó világunkban nem egyszerű felkészíteni  
a jövő generációit az elkövetkező évtizedek kihívásaira. 
Ezek közül az egyik legégetőbb kétségtelenül a  
klímaváltozás, mely már ma kihat az élet számos 
területére, hatásai pedig a felmelegedés ütemével  
együtt fokozódnak majd. A ma óvodás vagy iskolapadban 
ülő gyermekekből válhatnak a holnap fenntartható  
gondolkodói, feltalálói. Ahhoz, hogy elsajátíthassák  
az ehhez szükséges tudatos, alkalmazkodó és innovatív 
gondolkodásmódot, nekünk, felnőtteknek kell utat  
mutatnunk. Ám a klímaváltozás területe még számunkra 
is egy többismeretlenes egyenlet, ezért magunk is újabb  
tanulás, felfedezés előtt állunk.

A KLÍMA KUPA segít abban, hogy az óvodák és iskolák 
ennek a felfedezésnek a helyszínévé válhassanak.  
A verseny alatt szórakozva tanulhatunk a klímaváltozás 
komoly és összetett kérdésekről – gyermekek, szülők,  
oktatók egyaránt. 

Célunk, hogy a résztvevők játékos, kreatív módon 
ismerjék meg a klímaváltozás hatásait, természeti 
környezetünk megóvásának fontosságát, illetve  
az egyén és közösség eszközeit „ökolábnyomunk” 
csökkentésére.

A kupa kihívásait úgy terveztük meg, hogy a  
versenyben résztvevők egyúttal saját lakóhelyünkre, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimrére is egy klímabarát 
szemüvegen keresztül nézhessenek. A kupa során  
megismerhetik a kerület természeti értékeit, és  
helyi szervezetekkel, cégekkel, intézményekkel  
együtt gondolkodhatnak azon, mitől válhatna  
fenntarthatóbbá a városrész. 

A Klíma Kupát Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata először 2019. őszén szervezte meg  
a Klímabarát18 program keretében. Akkor összesen 
tizennégy helyi oktatási intézményből több mint  
1500 gyermek oldotta meg a klímavédelemhez és  
fenntarthatósághoz kapcsolódó kihívásokat, és több 
mint 3700 alkotás, feladatmegoldás született.

Bízunk benne, hogy a Klíma Kupa feladatgyűjtemény 
oktatási segédletként a jövőben is hasznára válik majd  
az intézményeknek. A kiadványban található feladatok 
többek közt alkalmazhatók az ÖKOISKOLA vagy  
Zöld Óvoda cím elnyeréséhez is.

https://ofi.oh.gov.hu/okoiskola
http://www.zoldovoda.hu


Csoportkép a 2019. őszi  
Klíma Kupa díjátadójáról.  
Fotó: Zellei Boglárka



Kihívások
A kihívások három fő kategóriába csoportosíthatók,  
annak megfelelően, hogy mekkora kört szólítanak  
meg és ennek megfelelően mekkora hatást érnek el.
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FA KERT ERDŐ

A gyermekek által, az intézményben 
önállóan, csapatban vagy  

osztályként végezhető feladatok.

A gyermekek szüleikkel,  
rokonaikkal, családjukkal,  

barátaikkal összefogva, otthon  
oldják meg a kihívásokat, így azok  

már az óvodán / iskolán kívül is kifejtik 
szemléletformáló hatásukat.

Az iskola, a legtöbb esetben  
150 többletpontért helyi vagy  

budapesti civil szervezetekkel,  
cégekkel, intézményekkel  
foghat össze, velük közösen  

és az ő dologi, vagy akár anyagi  
támogatásukkal oldva meg  

a kihívásokat. 

Ezek a feladatok bírnak a legnagyobb 
hatással, az intézményeknek  
pedig értékes új kapcsolatok  

kiépítését jelentheti.



7

FA



8

A diákok csoportokban, egy térképpel  
a kezükben felfedezik az iskola épületében 
és területén található, fenntartható  
– vagy épp nem fenntartható – elemeket: 
egy szelektív hulladékgyűjtő vagy komposz-
táló zöld pontot kap, míg egy üres osztályte-
rem, ahol égve maradtak a villanyok, vagy  
egy csöpögő csap pirosat. Ezekről akár fotókat 
is készíthetnek. A diákok végül az osztályte-
remben egy közös térképen összegzik, miket 
találtak, és zöld, illetve piros színnel értékelik 
az egyes elemeket. 

A feladat végén a pedagógussal beszélgetnek 
arról, hogy milyen beavatkozásokkal lehetne  
a „piros” területeken javítani. Mik azok a 
problémák, amelyeknél csak a szokásainkon 
kell változtatni (pl. villanyokat leoltani,  
ha elhagyjuk a termet) és melyek azok,  
melyekhez kisebb-nagyobb beruházásra  
van szükség (pl. csap megszerelése, perlátor 
használata stb.).

Szükséges eszközök: 
− nyomtatott vagy diákok által rajzolt  

 térképek (csapatonként egy), 
− egy nagyobb nyomtatott, vagy rajzolt  

 térkép (osztályonként egy), 
− zöld és piros toll / ceruza,
− opcionális: fényképezőgép

Korosztály felsőtagozat / középiskola

Lépték osztály / csoport

Helyszín épület / udvar

Mennyire zöld az iskolád?
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Ebben a feladatban a diákok csoportokban, 
tanári kísérettel feltérképezik a kerületben  
található illegális hulladéklerakó  
telepeket, illetve azokat a helyeket, ahol 
feltűnően sok a szemét. Ezeken a helyszíneken 
fotót és leírást készítenek a problémáról,  
pontos helyszínmegjelöléssel és elküldik 
a klimabarat18@bp18.hu emailcímre.  
A helyszínekről készíthető Google  
saját-térkép is, ahova helyszín alapú  
információk, fotók is feltölthetők.

Szükséges eszközök: 
− fényképezőgép / fényképezésre alkalmas  

 telefon (csapatonként, osztályonként  
 egy elegendő), 

− opcionális: google saját térkép

Korosztály alsótagozat / felsőtagozat  
/ középiskola

Lépték osztály / csoport

Helyszín utca

Indul a hulladékvadászat!
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A diákok elképzelik azt a szuperhőst,  
aki megmentheti a Földet a klímaváltozás 
negatív hatásaitól. Milyen szuperképességei 
lennének a szuperhősnek vagy hősnőnek? 
Hogyan lépne fel a klímaváltozás okai vagy 
negatív következményei ellen? 

A gyerekek bemutathatják egymásnak 
saját szuperhőseiket és összehasonlíthatják 
képességeiket és feladataikat. A rövid leírások 
mellett készülhetnek rajzok is, a gyerekek 
megtervezhetik a hősök ruháját, esetleg  
a munkájukat segítő szuper-kütyüket.

Szükséges eszközök: 
− papír, író- és rajzeszközök

Korosztály
óvoda / alsótagozat  
/ felsőtagozat / középis-
kola

Lépték osztály / tanuló

Helyszín épület

Klímavédő szuperhősök
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Az óvodában a gyerekek papíron körberajzolják 
a lábfejüket. Mindenki mást rajzol a lábnyomba: 
autó / bicikli / vízcsepp / fogkefe / TV / lámpa 
 / kuka / tűzrakás / fa / madár / méhecske 
/ pohár / napocska stb. A gyerekek sorban 
megmutatják a rajzot és a foglalkozást  
vezető pedagógussal átbeszélik, hogy  
az adott szimbólum hogyan kapcsolódik  
az ökológiai lábnyomunk méretéhez.  
Az egyes szimbólumok egymáshoz  
kapcsolódhatnak. 

Szükséges eszközök: 
− papír, író- és rajzeszközök

Korosztály óvoda

Lépték tanuló

Helyszín épület

Az én ökolábnyomom: ovisoknak
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A diákoknak az iskolában levetítik ezt  
a rövidfilmet és beszélgetnek arról, hogy  
hogyan csökkenthető az ökolábnyomunk. 
Min változtathatnának a filmben szereplők? 
Beszélgetés után a gyerekek egy vagy több 
„klíma-barát fogadalmat” tehetnek, amit  
névvel ellátott papírcetlikre írnak, majd 
azokat az osztályteremben vagy az iskola  
egy központi részén kitűzik (pl. faliújságra).  
A kampányban akár az egész iskola részt  
vehet. A diákok otthon, házifeladatként  
ki is tölthetik az online ökolábnyom  
számlálót és megnézhetik, milyen  
szokásaikon tudnak változtatni. 

Szükséges eszközök: 
− papír, író- és rajzeszközök,
− vetítő

Korosztály alsótagozat / felsőtagozat  
/ középiskola

Lépték tanintézmény / osztály

Helyszín épület

Az én ökolábnyomom: iskolásoknak

https://fmc.hu/2017/05/02/es-neked-mekkora-az-okologiai-labnyomod-most-megtudhatod/
https://fmc.hu/2017/05/02/es-neked-mekkora-az-okologiai-labnyomod-most-megtudhatod/
http://www.glia.hu/okolabnyom/index.php
http://www.glia.hu/okolabnyom/index.php
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Az iskolában a diákok Klímavédelmi  
Bizottságot alapítanak. A bizottság egyik 
feladata az iskola működésének felmérése 
klímavédelmi szempontból: az üzemel- 
tetéstől és beszerzésektől, az épületet 
használók viselkedésén és szemléletformáló  
programokon át az épület és környezete  
infrastruktúrájáig. Másik feladata a  
felmérés alapján javaslatokat tenni:  
milyen beavatkozásokkal válhat az iskola 
fenntarthatóbbá, mire van szükség ezek 
megvalósításához. 

A felmérésről és javaslatokról készült  
dokumentum mellett már akciók is életbe 
léphetnek (pl. használói kérdőívezés,  
szelektív gyűjtők kihelyezése, szemlélet-
formáló programok szervezése stb.).

Szükséges eszközök: 
− bármilyen, a megfogalmazott  

 programhoz kapcsolódó eszköz

Korosztály felsőtagozat / középiskola

Lépték csoport

Helyszín épület

Klímabizottság
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A gyerekek otthoni feladatként újrahaszno- 
sított bevásárlózsákot varrnak szüleikkel, 
melyet a pékáru, zöldség vagy gyümölcs 
vásárlásánál használhatnak, így segítve  
a műanyag- és hulladékmentes bevásárlást.

„Vásárolj hulladékmentesen: vidd magaddal  
saját készítésű bevásárlózsákodat, és 
műanyag zacskó helyett abba tedd a 
gyümölcsöt, zöldséget! Még jobb, ha a zsákot 
olyan anyagból készíted, ami a tiéd, de már 
nem használod. Keresd elő otthon a régi  
pólódat, ingedet, blúzodat, kopott ágyneműt, 
függönyt! Szüleiddel vagy nagyszüleiddel 
beszéld át, hogy valóban nem kellenek-e  
ezek neked, vagy a családban másnak.

Vágj 30-50 cm-es csíkokat a textilből! Hajtsd 
félbe és az oldalait varrd össze. Fordítsd ki,  
és még egyszer varrd le a széleit! Fontos,  
hogy elég erős legyen a varrás, mert sokszor 
szeretnéd használni.”

Szükséges eszközök: 
− már nem használt trikók, háztartási textil, 
− olló, tű, cérna, 
− opcionális: varrógép

Korosztály óvoda / alsótagozat / 
felsőtagozat / középiskola

Lépték tanuló

Helyszín otthon

Külső  
partnerek

szülők, rokonok,  
ismerősök 

Varrj bevásárlózsákot!
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A diákok otthoni feladatként a családjukkal 
utánanéznek egy-egy, klímaváltozáshoz  
kapcsolódó témának és figyelemfelhívó  
plakátot készítenek belőle. 

A plakát 

– felhívhatja a figyelmet a klímaváltozásra 
– bemutathat egy-egy, a jelenség mögött  
    álló okot  
– felhívhatja a figyelmet egy-egy veszélyre  
   (pl. extrém időjárás, biodiverzitás  
    csökkenése, levegőminőség-romlás stb.),  
– népszerűsíthet egy-egy védekezési,  
    kibocsátás-csökkentési lehetőséget,  
    vagy a klímabarát életmódot általában  
    (pl. fenntartható közlekedési módok,  
    hulladékcsökkentés, fogyasztás- 
    csökkentés, megújuló energiák használata,  
    a fák és növényzet pozitív hatásainak  
    bemutatása stb.). 

Korosztály óvoda / alsótagozat / 
felsőtagozat / középiskola

Lépték tanuló

Helyszín otthon

Külső  
partnerek szülők, rokonok, ismerősök

Tervezz klímavédelmi reklámplakátot!

A tanárok és a szülők segíthetnek tippeket 
adni abban is, mitől lesz jó egy plakát  
(gondoljuk át, kihez szólunk, néha a  
kevesebb több, hathatunk az érzelmekre,  
mutathatunk statisztikai adatokat, stb.).  
Az iskola az elkészült plakátokból lehetőség 
szerint kiállítást, vagy külön versenyt is 
szervezhet.

Szükséges eszközök: 
− A3 formátumú papír és rajzeszközök
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A diákok otthoni feladatként családjukkal 
használati- vagy dísztárgyat terveznek és 
készítenek megtisztított műanyaghulladék- 
jukból. Alapanyag-igényes alkotásnál a szülők 
munkahelyükön is szervezhetnek gyűjtést.  
A feladat közzétételekor érdemes témábavágó 
filmet vetíteni, mint a Hulladék Akadémia  
Szólt a kakas: Ébresztő! című kisfilmje,  
angol-órán a National Geographic kisfilmje  
vagy Emma Bryce és Sharon Colman  
animációja.

Szükséges eszközök: 
− újrahasznosított műanyag termék,
− bármilyen egyéb alapanyag

Korosztály
óvoda / alsótagozat  
/ felsőtagozat  
/ középiskola

Lépték tanuló

Helyszín otthon

Kapcsolódó 
tanóra rajz és vizuális kultúra 

Külső  
partnerek szülők, rokonok, ismerősök

Adj új életet a műanyagnak!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=127&v=ErPvDomIUZE
https://www.youtube.com/watch?v=HQTUWK7CM-Y
https://www.youtube.com/watch?v=_6xlNyWPpB8
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Korosztály
óvoda / alsótagozat  
/ felsőtagozat  
/ középiskola

Lépték tanuló

Helyszín utca / otthon

Külső  
partnerek

szülők, rokonok,  
ismerősök

Készíts zajtérképet!

Hol fordultok meg gyakran a kerületben  
a családoddal? Álljatok meg ezeken a helyeken 
 – például ahol laktok, tanultok, dolgoztok, 
barátokkal vagytok, bevásároltok – figyeljetek 
a zajokra és jegyezzétek föl:

– Milyen hangokat hallotok, mi adja ki azokat? 
– Melyeket halljátok a legnagyobb intenzitással?     
    (Nagyon hangos / Hangos / Átlagosan  
    hangos / Alig hallható) 
– Milyen gyakorisággal halljátok ezeket?

A gyerekek otthon, a szüleikkel felrajzolják  
a kerület sematikus térképét, és bejelölik rajta 
a helyeket, ahol „zajszennyezés-mérést”  
végeztek, és ráírják az eredményeket.  
Pl. Bókay Kert / Repülőgép / Hangos  
/ 20 percenként.

Szükséges eszközök: 
− A4 papír, író- és rajzeszközök
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A gyerekek otthon a szüleikkel kiválasztanak 
egy területet, a saját kertjüket, utcájukat, egy  
kisebb parkot, az iskolaudvart és egyszerűsített 
fa-katasztert csinálnak. Egy sematikus 
térképen jelölik a fák körülbelüli  
elhelyezkedését (ehhez segítségül 
használható a Google műholdfelvétele is), 
meghatározzák a fák fajtáját és rögzítik 
 azt a térképen.

Szükséges eszközök: 
− A4 papír, író- és rajzeszközök, centi,
− fa-határozó vagy az Országos Erdészeti  

 Egyesület Fa Book fahatározó alkalmazása

Korosztály alsótagozat / felsőtagozat  
/ középiskola

Lépték tanuló

Helyszín utca / otthon

Külső  
partnerek

szülők, rokonok,  
ismerősök

Készíts fa-katasztert!

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greengo.fabook&hl=hu
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A séta nem csak egészséges, de a tisztább 
levegőért is teszünk, ha nem gépjárművel, 
hanem „lábbusszal” megyünk az óvodába, 
iskolába. A gyerekek lépés-naplót vezetnek: 
alkalmazás segítségével minden nap 
megszámolják az intézménybe tett lépéseiket, 
illetve az onnan hazafelé megtett lépéseiket 
– ezeket pedig rögzítik. Ilyen lépésszámláló 
letölthető innen, vagy innen.

Szükséges eszközök: 
− telefonos lépésszámláló,
− a lépés-naplóhoz egy füzet

Korosztály
óvoda / alsótagozat  
/ felsőtagozat  
/ középiskola

Lépték tanuló

Helyszín utca

Sétálj az oviba, suliba!

https://play.google.com/store/apps/details?id=pedometer.steptracker.calorieburner.stepcounter&hl=hu
https://play.google.com/store/apps/details?id=pedometer.stepcounter.calorieburner.pedometerforwalking&hl=hu
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Ebben a feladatban a tanárok és szülők  
összefognak: a résztvevők közös összefogás- 
sal „bringa-vonatokat” alakítanak ki, a  
gyerekek reggelente ezekhez csatlakozva, 
felnőtt kísérők által vezetve tekernek el az 
iskolába, miközben megismerik a biztonságos 
kerékpáros közlekedés módját.

Szükséges eszközök: 
− legalább két felnőtt kísérő, akik az alapvető  

 közlekedési szabályok bemutatása mellett  
 figyelnek a gyerekek épségére 

− opcionális: egyenpóló, vagy feliratozott   
 láthatósági mellény a konvoj tagjainak

Korosztály alsótagozat / felsőtagozat  
/ középiskola

Lépték csoport

Helyszín utca

Külső  
partnerek

Opcionálisan  helyi  
vállalkozások, amelyek  
pl. a bringa-vonatosok  
által viselt egyenpólók  
nyomtatásának 
előállítását tudják 
támogatni. A pólókra  
igény szerint ráhelyezhető  
a szponzor logója.

Bringázz a suliba! 
– Iskolásoknak
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A feladat előtt a szemétgyűjtés szervezője 
kiválasztja azokat a területeket a kerületben, 
ahol gyakran szemetelnek. Ehhez  
felhasználhatók az „Indul a hulladék- 
vadászat” eredményei is. A szemétszedő  
csapatok felnőtt kíséretével gyűjtik  
a hulladékot, sportos, laza ruhában, 
védőkesztyűben. Mit lehet a szemétgyűjtés 
keretében gyűjteni? Olyan hulladékot, ami 
kézzel, kesztyűben biztonságosan szedhető 
és zsákban gyűjthető, abban elszállítható, 
nem szakad szét a súlyától a műanyag zsák. 
Az összegyűjtött hulladék megfelelő helyen 
történő leadásához felvesszük a kapcsolatot 
az illetékesekkel.

Szükséges eszközök: 
− kesztyűk, zsákok, kötözőanyag

Korosztály
óvoda / alsótagozat  
/ felsőtagozat  
/ középiskola

Lépték tanintézmény / osztály

Helyszín utca

Külső  
partnerek

Opcionálisan a kerület 
civil szervezetei, gazdasági 
szereplői, akik segítenek  
a szervezésben és 
támogatják az intézményt 
a kesztyűk, zsákok, 
kötözőanyag beszer-
zésével, a hulladék 
elszállításával

Szemétgyűjtés
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A gyerekek ebben a feladatban hajlékot  
– méhecskehotelt, gyíkvárat, kisemlős lakot, 
sün búvóhelyet, madárodút – építenek  
a kerület állatai számára, akár az intézmény 
udvarán, akár közeli parkokban, vagy a kerület 
erdeiben. Ezen a linken elkészítési tippek és 
további ötletek meríthetők.

Szükséges eszközök: 
− a kiválasztott állat-otthonhoz szükséges   

 anyagok, eszközök

Korosztály
óvoda / alsótagozat  
/ felsőtagozat  
/ középiskola

Lépték tanintézmény / osztály  
/ csoportok

Helyszín udvar, utca

Külső  
partnerek

Opcionálisan a kerület 
civil szervezetei, gazdasági 
szereplői, akik támogatják 
az intézményt az anyag 
és eszközbeszerzéssel, 
segítenek a kivitelezésben

Új otthont az állatoknak!

https://www.mme.hu/darazsgarazs-es-bogartanya
https://www.mme.hu/gyikvarak
https://www.mme.hu/kisemlos_lak
https://www.mme.hu/sun_buvohelyek
https://www.mme.hu/mas_fajok_vedelmi_eszkozei
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A diákok önálló játék- és kampány- 
ötleteket fogalmaznak meg és gondoskod-
nak annak teljeskörű megvalósításáról.  
A diákprojekt kapcsolódik a természet- és 
klímavédelemhez, figyelembe veszi a kerületi 
sajátosságokat és törekszik a közvetlen 
környezet minél hatékonyabb bevonására, 
legyen az a család, az osztály vagy az iskola 
minden tanulója. A feladat fő eszközei  
kommunikációs jellegűek, de lényege, hogy  
a résztvevők minden további megkötés 
nélkül, saját maguk határozhatják meg annak 
konkrét célját, menetét és eredményét. Lehet 
ez egy saját készítésű rövidfilm, egy önálló 
szervezésű kirándulás, zenés este a szabadban 
vagy közös virágültetés egy helyi virágárus 
bevonásával. A feladatnak nincsenek határai, 
ahogy a gyerekek fantáziájának sem.

 A cél, hogy önálló, független gondolatok 
mentén, egyedül vagy csoportban haladva és 
kreatív formában közelíthessék meg a témát.

Szükséges eszközök:
− bármilyen, a megfogalmazott projekthez  

 kapcsolódó eszköz

Korosztály felsőtagozat / középiskola

Lépték osztály / csoportok

Helyszín épület, udvar, utca

Külső  
partnerek

Opcionálisan a kerület 
civil szervezetei, gazdasági 
szereplői, akik segítik a 
projektek megvalósulását

Játék határok nélkül
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A V4SDG – Visegrád a Fenntarthatóságért 
elnevezésű ifjúsági szervezet rendhagyó,  
interaktív foglalkozásokon keresztül 
ismerteti meg a gyerekekkel a Fenntartható 
Fejlődési Célokat és azok beépíthetőségét  
a mindennapokba. A kortárs foglalkozások  
a fiatalok nyelvén és eszközeivel mutatja  
be a célok összetett rendszerét és segít  
a résztvevőknek megtalálni a személyes  
kapcsolódást azok értékeivel, üzeneteivel.

Korosztály felsőtagozat / középiskola

Lépték osztály

Helyszín épület

Külső  
partnerek V4SDG 

Fenntarthatóságra fel!

Visegrád a Fenntarthatóságért (V4SDG):

www.facebook.com/v4sdg

Federika Fait
federika.fait@v4sdg.com 
+36 20 415 80 11

http://www.facebook.com/v4sdg
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A résztvevők egy madarász vagy természet- 
védelmi egyesület közreműködésével 
madárlest szerveznek a kerületben és  
az ott szerzett tapasztalatokat egy térkép 
vagy beszámoló formájában közzéteszik.  
A feladat megvalósításával rajzos, írásos 
formában mutatják be az iskola diákjainak,  
a csoport- és vagy családtagoknak a kerületben 
fészkelő, megtalálható madárfajokat  
és az életmódjukhoz kapcsolódó ismereteket, 
ezzel is növelve környezettudatosságukat. 

Szükséges eszközök 
− rajz- és íróeszközök

Korosztály felsőtagozat / középiskola

Lépték osztály / csoportok  
/ tanuló

Helyszín udvar / utca

Külső  
partnerek

Madarász szakértő vagy 
természetvédelmi civil 
szerveze 

Madárles
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Mimó és Csipek segítségével sok kisgyermek 
ismerkedett már meg a természet csodás 
állataival. 

Mimó és Csipek mesés foglalkozásain a  
gyerekek élményközpontú tanulás során 
ismerik meg a közelükben élő állat- és 
növényvilágot, és értik meg a közöttük  
és az emberek közötti kölcsönhatásokat.  
A bábkészítés és játékos foglalkozás megis-
merteti velük az újrahasznosítás örömét  
és a bábokkal a későbbiekben is eljátszhatnak 
egy-egy, a természethez, természetvédelem-
hez kapcsolódó történetet. 

Szükséges eszközök: 
− újrahasznosítható alapanyagok és eszközök  

 a figurák és a díszlet elkészítéséhez

Korosztály óvoda / alsótagozat

Lépték osztály / csoportok

Helyszín épület / otthon

Külső  
partnerek Mimó és Csipek

Mimó és Csipek nagy kalandjai

Mimó és Csipek:

www.mimoescsipek.hu

Szűcs Krisztina
info@europalanta.hu 
+36 30 357 3572

http://www.mimoescsipek.hu/rolunk
http://www.mimoescsipek.hu
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Ovisok Alsósok Felsősök Középiskolások Tanuló Csoport Osztály

Mennyire zöld az iskolád?

Indul a hulladékvadászat

Klímavédő szuperhősök

Az én ökolábnyomom: ovisoknak

Az én ökolábnyomom: iskolásoknak

Klímabizottság

Varrj bevásárlózsákot!

Tervezz klímavédelmi reklámplakátot!

Adj új életet a műanyagnak!

Készíts zajtérképet!

Készíts fa-katasztert!

Sétálj az oviba, suliba!

Bringázz a suliba!

Szemétgyűjtés

Új otthont az állatoknak!

Játék határok nélkül!

Fenntarthatóságra fel!

Madárles!

Mimó és Csipek nagy kalandjai

Kihívás-index A kihívásoknál feltüntetett korosztályok és 
léptékek ajánlások, ezektől eltérni lehetséges.
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Segédanyagok
Információs anyagok pedagógusoknak Videók

UNESCO, ENSZ: Oktatás a fenntartható fejlődés szolgálatában. Forrásgyűjtemény Bart István: Magyarság és klímaválság (TEDxDanubia) (idősebbeknek) 
#klímaváltozás #kibocsátás #éghajlatpolitika

Bart István: Magyarság és klímaválság (TEDxDanubia) UN Habitat: The Change (szöveg nélküli animáció) 
#klímaváltozás #klímaadaptáció #afrika #fejlődőországok

Energiaklub, oktatóanyagok Egy kő útja a civilizációban (szöveg nélküli animáció) 
#fenntarthatófejlődés #környezetszennyezés #túlfogyasztás #iparosodás

Gyulai István: A fenntartható fejlődés I. kötet / II. kötet / III. kötet Energy, let’s save it! (Energia, spóroljunk vele!) (szöveg nélküli animáció)

KÖTHÁLÓ: Hogyan csökkentheti ökológiai lábnyomát? Egyszer volt a Föld: Megújuló energia

Fenntarthatósági szótár Steve Cutts: MAN (szöveg nélküli animáció, szigorúan csak idősebbeknek) 
#fenntarthatófejlődés #környezetszennyezés #túlfogyasztás

Hulladék Akadémia: Szólt a kakas: Ébresztő! 
#hulladék #újrahasznosítás #hulladékszelektálás

Zöld Kör: Hulladék jó úton – Papír / Műanyag / Komposzt / Üveg / Megelőzés 
#hulladék #újrahasznosÍtás #hulladékszelektálás

Emma Bryce: What really happens to the plastic you throw away (TED-ed Animations)  
(angol nyelvű) 
#hulladék #műanyaghulladék #óceánok #szennyezés

National Geographic: How We Can Keep Plastic Out of Our Ocean? (angol nyelvű) 
#hulladék #műanyaghulladék #óceánok #szennyezés

A víz körforgása

https://ofi.hu/sites/default/files/attachments/unesco_oktatas_a_fenntarthato_fejlodes_szolgalataban.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8RVcWTAEeHM
https://www.youtube.com/watch?v=8RVcWTAEeHM
https://www.youtube.com/watch?v=8RVcWTAEeHM
https://vimeo.com/75911282#at=883
https://vimeo.com/75911282#at=883
https://www.energiaklub.hu/tudastar?type=tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=Pq1FJ6pm9n8
https://www.youtube.com/watch?v=Pq1FJ6pm9n8
http://hulladekboltermek.hu/files/civ_szerv_okt/MTVSZ_A_fenntarthato_fejlodes_1.pdf
http://hulladekboltermek.hu/files/civ_szerv_okt/MTVSZ_A_fenntarthato_fejlodes_2.pdf
http://hulladekboltermek.hu/files/civ_szerv_okt/MTVSZ_A_fenntarthato_fejlodes_3.pdf
http://gyakorolj.hu/oktato/negyedikkornyezetkicsi.php?oktatojatek=1
http://www.kothalo.hu/index.php/component/content/article/126-oekolabnyom-tanacsok
https://www.youtube.com/watch?v=2cbgCWnnEj4
https://www.telekom.hu/static-tr/sw/file/fenntarthatosagi_szotar.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU
https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=127&v=ErPvDomIUZE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=127&v=ErPvDomIUZE
https://www.youtube.com/watch?v=Td9fo1JvJF0
https://www.youtube.com/watch?v=HQGH4vnluaw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=dN-YRFqWFSg
https://www.youtube.com/watch?v=tPDA1fN9r70
https://www.youtube.com/watch?v=G4oLJSyXmhU
https://ed.ted.com/lessons/what-really-happens-to-the-plastic-you-throw-away-emma-bryce
https://ed.ted.com/lessons/what-really-happens-to-the-plastic-you-throw-away-emma-bryce
https://ed.ted.com/lessons/what-really-happens-to-the-plastic-you-throw-away-emma-bryce
https://www.youtube.com/watch?v=HQTUWK7CM-Y
https://www.youtube.com/watch?v=HQTUWK7CM-Y
https://www.youtube.com/watch?v=JdxvofRKjQs


Kiállítás a 2019. őszi Klíma Kupa  
alkotásaiból a díjátadó ünnepségen.  
Fotó: Zellei Boglárka
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Kiadó:

XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata

Szakmai partnerek:

ABUD Mérnökiroda Kft.,  
Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete

Szerzők: 

Beleznay Éva, Cifka Fanni, Ecker Klaudia, Oravecz Júlia, Péteri Olga

További szakmai partnerek:

Visegrád a Fenntarthatóságért (V4SDG), Mimó és Csipek 
(Bábozd Zöldre az otthonod!)

Jelen kiadvány a 2019-ben megvalósult Klíma Kupa feladataira, kihívásaira alapozott oktatási segédlet,  
amely a klíma témakörök tantárgyakba illesztésére vonatkozó javaslatokat tartalmazza és a további óvodai,  
iskolai ismeretterjesztést szolgálja.

A kiadvány Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata KEHOP-1.2.1.-18-2018-00002 
 azonosítószámú, „Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás a XVIII. kerületben” c. projektje keretében, az Európai Unió 
támogatásával és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

www.bp18.hu/klimabarat18

http://www.bp18.hu/klimabarat18
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