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Óvodánkról röviden 

 

 

 

Óvodánk 1970-ben nyitotta meg kapuját 

az Ifjúság sétány 2. szám alatt, az akkori új 

városnegyed nagyszámú fiatal lakók 

gyermekeinek befogadásáért. Állami 

intézményként, napközis és bölcsőde részleggel, a 

tanfelügyelőség fennhatósága alá tartozott, majd a 

80-as években az I.M.A.S.A. üzem támogatásával 

működött. 

2004 óta önálló pénzügyi központként működik. Hozzátartozó egységaz Orbán Balázs 

utcában található 7-es számú Óvoda. 

1990-ben, a bölcsőde megszűnésével 3 óvodás csoporttal bővült az intézményünk, amely egy 

új arculatot adott óvodánknak. 

Óvodánk évekig az új didaktikai módszerek, alternatívák sokaságában tobzódott, amíg 

megtalálta és kialakította sajátos, egyéni arculatát. A pedagógiai alapelvek, a célok az útkeresés 

időszakában is ugyanazok voltak, mint napjainkban: szeretetteljes, biztonságot sugalló, megértő, 

érzelmekben gazdag légkörben harmonikus személyiség kialakítása, olyan értelmi, szociális-érzelmi 

és fizikai képességek fejlesztése, amelyek segítik a gyermeket eligazodni ebben a felgyorsult világban. 

Óvodánk hitvallása és küldetése: „Cselekvés közben kitárul a világ.” 

Alapkoncepciónk a cselekedtetés, ugyanisazok az ismeretek tartósak, amelyeket a gyermek 

felfedezés, konkrét tapasztalat útján szerez. Az óvodai nevelésben erőteljesebben érvényesül a 

cselekedtetés hatékonysága, mivel a jelenségek a konkrétság, a tapasztalás szintjén jelennek meg, 

ahol a gyermek maga is képes megfigyelésekre, felfedezésekre, felismerésekre. A cselekedtetés 

alapkoncepcióját sokszínűvé teszi a csoportok egyéni arculata: hagyományőrzés, drámapedagógia, 

gyermektorna, esztétikai nevelés, környezetvédelem. Két csoportunk Step by Step programja 

szervesen illeszkedik a cselekedtető alapkoncepcióhoz. 

Új alapokra helyeztük a szülőkkel való együttműködést. Az együttnevelés érdekében 

tájékoztatjuk őket az óvodai életről, figyelünk véleményükre és bevonjuk őket az élmények, 

események szervezésébe.  

A nevelőtestület és a munkatársak megfelelő felkészültséggel, magas szintű elhivatottsággal 

rendelkeznek. Állandó törekvésünk felújítani, pótolni a felszerelést, olyan körülményeket biztosítani 

az idejáró gyermekeknek, hogy személyiségük optimálisan fejlődhessen, hiszen az itt töltött évek 

életük meghatározója lesz majd. 

Jelenleg az óvoda 10 csoporttal működik, amelyből 2 román,7 magyar tannyelvű napközi 

otthonos programú csoport és 1 rövid programú magyar tannyelvű tagóvodás csoport. 
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„ Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz, és szó nélkül kiosztod közöttük a 

szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.” 

(Antoine de Saint-Exupéry) 

Pályázunk, mert .... 

 

... fontosnak tartjuk az olthatatlan vágy felébresztését a gyermekekben az ezerarcú természet 

iránt. A természet szépségének megláttatása erősíti a gyermekekben a természet iránti vonzódásukat, 

a környezetbarát tevékenységek pedig kialakítják bennük az igényt egy környezettudatos életmódra. 

Célunk, hogy óvodásaink felnőttként a természetet szerető, tisztelő, értékeit megbecsülő, azokat védő 

emberré váljanak. Sokéves tapasztalati munkánkkal, sokoldalú tudásanyagunk átadásával és 

projektünk megvalósításával, szeretnénk bebizonyítani, hogy óvodánk méltó a "Zöld Óvoda" cím 

elnyerésére. 

Óvodánkban már nagyon sok éve hangsúlyt fektetünk a tudatos környezetvédelmi nevelésre, 

hiszen a környező világ, a természet megismerése létfontosságú a gyermek fejlődésében. Mivel az 

óvodás mindenre kíváncsi, felfedezni, kutatni, mindent látni, megismerni akar, nekünk, óvónőknek 

az a feladatunk, hogy tervszerűen és tudatosan, részenként ismertessük meg a környezetet, amelyben 

él. Feladatunk, hogy céltudatos tevékenységek által ráirányítsuk az óvodások figyelmét a környezet 

védelemre, éskialakítsuk bennük a környezettudatos szemléletet. Meggyőződésünk, hogy a 

környezetbarát magatartás kialakulásához tapasztalati és érzelmi megalapozásra van szükség, 

amelyet már el kell kezdeni az óvodában.Mi, a program felelősei kidolgoztunk egy 4 éves 

időtartamúóvoda szintű projektet, melynek "zöld" tevékenységeit ugyanazon koncepció szerint 

szerveztük és valósítottuk meg. Programunkkal évente megmozgattunk kb. 270 óvodást,azok szüleit, 

20 pedagógust, óvodánk kisegítő személyzetét, valamiprojektünket segítő szakembereket. Projektünk 

fő célja: környezettudatos nevelőmunkánkkal alakítsuk a gyermekek szemléletét és megalapozzuk 

bennük a fenntarthatóság iránti igényt.  

Óvodánk szerencsésnek mondható, hiszen városunk „betonsivatagában” egy gyermekzajtól 

hangos „zöld sziget”, melyen folyamatosan, aktívan tevékenykedni tudunk. Óvodánk és környéke 

kiváló terep környezetismereti tevékenységek megvalósításához, ugyanis a környezetvédelmi nevelés 

főbb szinterei adottak. Tágas termeinkben lehetőségünk van terepasztalok, természeti sarkak 

berendezésére, ahová a gyűjtött élő, élettelen „kincseinket” elhelyezhetjük. Ugyanakkor munka 

jellegű tevékenységeket nem csak a csoportszobákban szervezhetünk, hanem óvodánk udvarán is. 

Megfigyeléseinket az óvoda udvarán kívül is meg tudjuk valósítani, hiszen közelünkben 

parkosított terület, illetve erdő van. Igaz, hogy környezetvédelmi tapasztalatokatnem csak 

természetben tudunk szerezni, városunkban épített környezetében rengeteg lehetőség 

kínálkozik.Mindazt az értéket és szépséget, amit évmilliók során a természet ránk hagyott, feladatunk 

megőrizni, védeni. 

 

Programunk tevékenységeit a következő irányelvek alapján valósítottuk meg: 

 Céltudatosság 

Célunk a környezettudatos szemlélet magvait elszórni úgy óvodásaink, mint óvodapedagógusaink 

körében, ezáltal felhívva a figyelmet környezetünk kincseire, értékeire, és ezek elvesztésének 

következményeire.Tevékenységeink során célunk, hogy kis lépésekben ismertessük meg 

gyermekeinkkel, hogyankell tudatosan együtt élni környezetünkkel, hogyan kell védeni azt, 
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miközben nem mondunkle a csodálatos emberi felfedezések nyújtotta modern, digitális 

lehetőségekről. 

Ugyanakkor fontosnak tartjuk a környezetbarát készségek,képességek,szokások, valamint 

viselkedési formákkialakítását,amely alapja a természetvédelmi és környezetvédelmi nevelésnek. 

 Gyermekbarát tematika 

Programunk tervezésekor négy éves ciklusban gondolkodtunk ésminden évben egy tudatosan 

kiválasztott témára fókuszálva szerveztük meg tevékenységeinket. Az elmúlt években a következő 

környezet- és egyben gyermekbarát témákkal ismerkedtünk játékosan: „Barátom a fa”, „Barátaink a 

madarak”, „Barátom a víz”, „Barátom a levegő”. Témáink kiválasztásakor szűkebb és tágabb 

környezetünk adottságainak felfedeztetése, megismerése és védelme volt igen lényeges szempont.  

 Gyermekbarát tevékenységek 

A játékos megfigyelések, felfedezések, kísérletek és megfogalmazott tapasztalatok révén valóban 

a gyermekek barátjukká vált a fa, a madár, a víz és a levegő. A téma mélyebb megismerése 

érdekében irodalmi alkotásokkal, zenei művekkel, zenei játékokkal, kísérletekkelismertettük meg a 

gyermekeket.Ugyanakkor óvodásaink számáralehetőséget biztosítottunk belső képeik, élményeik 

kivetítésére, megfogalmazásáraúgy irodalmi, mint képzőművészeti alkotások során. 

 Felfedezés, felfedeztetés 

A gyermekek számára olyan játékos tevékenységeket, kísérleteket, problémahelyzeteket 

teremtettünk, amelyek során ok-okozati összefüggéseket, valamint felfedezéseiket, tapasztalataikat 

fogalmazhatták meg. A foglalkozásaink során felhasznált eszközöket a gyermekek szabad 

tevékenységek folyamán is használhatták az egyéni megtapasztalás, felfedezés örömére. 

 Élményszerzés 

A témák sokoldalú megközelítése, változatos tapasztalatszerzési, cselekvési,gyakorlási 

lehetőségek által az óvodásaink élményekhezjutottak, illetve magabiztosabbakká váltak. 

Ugyanakkoraz élményszerűséget az érzelmek feldolgozása, a társasági alkalmazkodás, 

véleményalkotás, problémamegoldás, közös és egyéni döntéshozás is erősítette. 

 

MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEINK, EREDMÉNYEINK 

Minden évben az adott témára időnként visszatérve új meg új arculattal bővítettük projektünk 

programját. 

 

BARÁTOM A FA (2015-2016) 
 

 „BARÁTOM A FA – A FA KINCS” Tematikus hét 

Óvodánkcsoportjaiban két hetet ölelt fel e téma.A gyermekek tapasztalatokat szereztek a fa 

tulajdonságaival, hasznosságával kapcsolatosan, ugyanakkor tudatosodott bennük, hogy a fa 

„kincs”számunkra. Az óvodás korosztály számára érthető, befogadható, játékos módon közelítettük 

meg e témát, ezért számos játék, kísérlet, mese, vers, mondóka, dal, dalos játék dolgozta fel ezt a 

témakört. Így érzelmileg is közel kerültek a gyerekek a fák, erdők, tágabban növények védelmének 

témaköréhez. Észrevétlen kialakult bennük a környezetvédelemmel kapcsolatos pozitív attitűd. 

A pedagógusok számára összeállítottunk egy segédanyagot, amely a tevékenységek ötlettárát 

és mesék, versek, játékos kísérletek gyűjteményét tartalmazta.  
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Megfigyeltük a fákat!    Kísérleteztünk a fával! 

 

Játszottunk a fával!     Művészkedtünk! 

 
 

 SÖVÉNYLABIRINTUS KÉSZÍTÉSE – Terepmunka 

Tevékenységünkbe ez alkalommal az óvodásaink szülei már közvetlen módon 

isbekapcsolódtak, akikkicövekelték, kimérték az alaprajz mintájára a labirintus formáját, majd 

kiásták a gödröcskéket a puszpángok ültetéséhez. 

A szülők bevonásával célunk volt az intézményben zajló oktató-nevelő munkába való aktív 

bekapcsolódás lehetőségének biztosítása, ugyanakkor egy természetbarát környezetet kialakítása 

közösena gyermekeink számára. 

Másnap délelőtt zsongott az óvodánk udvara, a gyermekek kis kertészekké válva, 

benépesítették a szülők által előkészített labirintust. A kis gödrökbe elpalántálták a díszcserjéket, 

majd tenyerükkel, lábukkal megdöngölték a földet. Egyszerűbb lett volna már a szülőkkel elültetni a 
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növényeket, azonban meggyőződésünk, hogy arra a csodára, amelyet a gyermekek együtt hoztak 

létre, sokkal jobban vigyáznak, gondozzák és őrzik.Tevékenységünk során a gyerekek elsajátították, 

gyakorolták a helyes, balesetmentesen kerti szerszám használatot. A munkálkodásokáltal 

megérzetettük, hogy a növényeknek is szükségük van gondozásra, ápolásra. 

Meggyőződésünk, hogy sövénylabirintusunk az ismeretek, tapasztalatok és élmények szerzése 

mellett a gyermekek téri tájékozódó képességét is fejlesztette, ami az iskolaérettség feltételei közé 

tartozik. 

Dolgoztunk!      Alkottunk! 

 

 

 FA-CSALÁDOK – Gyermekek meséje 

Áprilisban óvodásaink fantáziájuk szárnyalásával, érzelmek átélésével meseszövésre szánták 

magukat. Gyönyörű fákról, erdőkről szóló meséklettek az együttgondolkodás eredményei.Célunk 

volt, hogy a gyermekek ötleteket gyűjtsenek a mese témájával, szereplőivel kapcsolatosan, bíztattuk 

őket fantáziájuk szabadon engedésére, gondolataik játszadozására alkotás közben. A mesék 

megszületésénél döntő szerepe volt a gyerekek meglévőismeretanyagának, tapasztalataiknak, 

melyeket előző tevékenységekkor szereztek. 

 

 FEDEZZÜK FEL AZ ERDŐ FÁIT! – kirándulás a Rétyi Nyírbe 

Májusban óvodaszintű kirándulást szerveztünk. A hagyománnyá vált sportversenyek mellettez 

alkalommal sor került „zöld játékok” megszervezésére. Célunk volt egy olyan nap szervezése, ahol a 

gyermekek önfeledten, észrevétlen új tapasztalatokat szerezhettek környezetünkrőla játékok által. 

Ugyanakkor felhívtuk a figyelmüket az erdőben található élőlények, madárvilág védelmére, amely 

által pozitív akarati és jellembeli tulajdonságok, valamint közösségi magatartásformák „csirái” 

alakultak ki bennük. 

Minden csoport pedagógusai maguk szervezték meg a „zöld játékokat” gyerekeik számára. A 

gyermekek új perspektíva nézetből, tükör segítségével, kijelölt útvonalon megfigyelték az erdő fáit, 

és megfogalmazták átélt érzéseiket. Több érzékszerv bevonásával szereztek tapasztalatot a 
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fákról:kérgeit tapogatták, leveleit simogatták, szaglászták, hallgatták a fák susogását, stb. 

Ugyanakkor ügyességüket is próbára tehették, mozgásos játékok során. 

 

Új nézőpontot találtunk!     Alkottunk! 

 
 

 AZ ÉN FÁM/AZ ÉN ERDŐM – Rajzverseny, rajzkiállítás 

Madarak és fák napját ünnepelve készítettük el óvodai rajzkiállításunkat, melynek témája 

”Az én fám/Az én erdőm”volt. Minden gyermeknek lehetősége volt lerajzolni kedvenc fáját, 

varázsfáját, erdejét egyéni elképzelése, tapasztalatai után. A gyermekek sikerélményben részesültek, 

látva saját rajzaikat-alkotásukat. Festési technikák felhasználásával fejlődött esztétikai érzékük, 

kreativitásuk. 

 FEDEZZÜK FEL AZ ÓVODA FÁIT! - Ágas-bogas Tanösvény elkészítése, 

tanulmányozása 

Évek óta foglalkoztat bennünket az a vágy, hogy tanösvényt készítsünk az óvoda udvarára. 

Információkat, tapasztalatokat gyűjtve e témakörben, rájöttünk, önerőből minőségi tanösvényt nem 

tudunk létrehozni. Ekkor fordultunk támogatásért a helyi önkormányzathoz és a BGA-hoz, beadva 

pályázatunkat.Ötletünk elnyerte tetszését az elbíráló bizottságoknak, anyagilag támogatták a 

programunkat, az Ágas-bogas tanösvény elkészítését. Így a sövénylabirintus mellé, sikerült a 

tanösvény állomásait, illetve az érzékek taposóját is létrehoznunk. Az indító táblán a tanösvény 

térképe van, ami ismerteti, eligazítja az óvodásokat ennek végigjárásában. A többi információs 

táblán pedig az óvoda udvarán található fák (lucfenyő, madárberkenye, ecetfa, nyírfa, diófa, 

szilvafa, meggyfa, cseresznyefa) köszöntik a gyermekeket. A„Miért barátom a fa?”és a „Hasznos 

vagyok ...”információs táblákfeladatok elvégzésére is lehetőséget biztosítanak.Ezek a fejlesztő 

eszközök időtállóak és mindennapos használatra alkalmasak. A hivatalos átadás után a gyermekek 

bebarangoltáka tanösvényt, felfedezték óvodánk fáit, megismerték azok jellemzőit. Mindez 

segítetteaz elsajátított fogalmak mélyítését,a meglévő ismeretekgyarapítását.  
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Ünnepeltünk!      Ügyeskedtünk! 

 

 

 JÁTÉKOS KI MIT TUD? - vetélkedő 

A nagycsoportosgyerekekjátékos Ki mittud?vetélkedőnvettekrészt, melynek során, a 

tanösvényállomásainszerzetttapasztalataikatkelletthasznosítsák. A gyermekek a 

négycsapatotalakítottakki -Tűzhold, Bagoly, Fakéreg, Villám-, 

majdközösdöntésalapjáncsapatvezetőket,írnokokatválasztottakki.A 

gyermekeknekszervezettjátékostevékenységtízjátékbólállt, amelyekvillámkérdéseket, 

ismeretfelmérőkérdéseket, ügyességi, gyorsasági, stafétajátékot, értelemfejlesztő, térérzékelést, 

megfigyelőképességetfejlesztő, hallásfejlesztéstsegítő, 

szenzoriálisésszórakoztatójátékokatfoglaltakmagukba. A játékoksoránnemcsak a gyermekek, hanem 

a vendégekközött is nagy volt a hajrázás, a csapatjátékosokbíztattákegymást, szurkoltak, 

hogyjólteljesítsék a feladatokat. A gyermekekjókedvvelvettekrészt a játékokban, 

azösszegyűjtöttjutalomlevélkékszámátólfüggetlenülmindencsapatgyőztesnekéreztemagát. 

 

BARÁTAIM A MADARAK (2016-2017) 

 

 KERTÜNKBE LÁTOGATÓ MADARAK–Tematikus hét 

Madaras foglalkozásainkataz előző évben megvalósított tevékenységekreépítettük, ezáltal 

biztosítva egy folyamatosságot, mint a gyermekek, mint a felnőttek körében.Az utóbbi években 

tudatosan figyeltük az óvodánk kertjébe látogató madarakat, tanulmányoztuk jellegzetességeiket, 

életmódjukat.Célunk volt, hogy a gyerekek megismerjék ezeket amadarakat, felfedezzék azok 

jellegzetességeit, szokásait, lakóhelyét, szépségét, hasznosságát. A madárvilágról szerzett új 

ismeretek, játékos élmények hatására úgy érezzük, sikerült kialakítanunk a gyermekekben a madarak 

iránti szeretetet, felhívva figyelmüket gondoskodásuk és védelmük fontosságára. 

A pedagógusoknak ez évben is rendelkezésükre állt egy segédanyag, amelyetegyéni 

ötleteikkel kiegészíthettek. 
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Megfigyeltük a madarakat!     Kísérleteztünk! 

 

Művészkedtünk!     Játszottunk! 

 
 

 MADÁRBARÁT KERT - Terepmunka: Sövénylabirintus bővítése 

Egy szülő támogatásával sikerült kiegészítenünk a sövénylabirintusunk hézagos részeit, 

illetve az elpusztult növények helyébe újat ültettünk. 

 MADÁRCSALÁDOK - Gyermekek meséje 

Az elmúlt évhez hasonlóan ez évben is alkottak meséket óvodásaink 

„Madárcsaládok”témakörben. Minden csoport meséje megjelent egy könyvben.  
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Alkottunk!      Madarásztunk! 

 
 

 MADÁRLESEN AZ ÓVODA UDVARÁN - Tanösvény bővítése, tanulmányozása 

Madaras információs táblákat helyeztünk el udvarunkra, melyek tanulmányozásával, tíz 

madárfajjal ismerkedhettek meg óvodásaink. A fajok kiválasztásánál a Vinca Minor Egyesület 

szakemberei segítették munkánkat. Szándékosan nem esett választásunk a gólyára és fecskére, mivel 

úgy gondoljuk, a gyermekek bővebb ismerettel rendelkeznek róluk. Célunk volt, hogy ízelítőt 

kapjanak gyermekeink a madárvilág sokszínűségéről.  

 MADÁRLESEN AZ ERDŐBEN – Kirándulás a Rétyi Nyírbe 

A hagyományossá vált óvodai kirándulásunk alkalmával ez esztendőben „madarászó 

játékokat” játszottunk, és meglestük az erdő madarait. Így érzelmileg is közel kerültek a gyerekek a 

madarak, tágabban az állatok védelmének témaköréhez, ezáltal erősödött bennük a 

környezetvédelemmel kapcsolatos pozitív attitűd. 

Meglestük a madarakat!     Művészkedtünk! 
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 BARÁTAIM A MADARAK  - Rajzkiállítás 

Az Állatok Világnapja megünneplésének felemelő pillanata volt a madaras alkotások 

kiállítása, melynek kivitelezését ráhangoló tevékenységek előzték meg. 

 MADARAK VÉDELME – Házias tevékenység, madarak gondozása 

Óvodásaink által barkácsoltmadáretetőkkel kedveskedtünka kertünkbe látogató madaraknak, 

ezáltal is tudatosítva bennük a közvetlen környezetünkre, madárbarátainkra való odafigyelés és 

gondozás fontosságát. A gyermekekben igyekeztünk tudatosítani cselekedetük pozitív hozadékát, 

vagyis gondoskodásunk segíti a madarakat túlélni, átvészelni a hideg telet. A tél folyamán meglestük 

az eledelekből lakmározó kis vendégeinket. Hisszük, hogy madárbarátaink ugyanolyan szeretettel 

fogyasztották, mint amilyen szeretettel készítették a kis óvodások. 

Gondoskodtunk!     Ünnepeltünk! 

 

 

 MADÁRBARÁT-PIHENŐHELY - Terepmunka 

Udvarunkon elkészült a Madárbarát pihenőhely, mely a szabadban szervezett interaktív 

játékos feladatoknak, valamint a felfedezésnek, megismerésnek ad színteret. Pihenőhelyünk ugyanis 

nemcsak a gyermekek által használható, menedéket és táplálékot biztosít a kertünkbe látogató 

madarak számára is. Ezáltal óvodásaink megismerhetik a madárbarátainkat és közvetlenül 

bekapcsolódhatnak a madarak gondozási, védelmi folyamatába. Büszkén mondhatjuk, hogy 

pihenőhelyünk kedvező hatása kettős, hiszen pozitívan hat közvetlenkörnyezetünkre, 

madárbarátainkra, illetve a gyermekek fejlődésére. 

 

BARÁTOM A VÍZ (2017-2018) 
 

• BARÁTOM A VÍZ – A VÍZ KINCS - Tematikus hét 

Játékos tevékenységeinkkel legkiemelkedőbb célunk volt ráeszméltetni óvodásainkat arra, 

hogy a víz kincsúgy a növény- és állatvilág, mint az emberek nézőpontjából. Erre a gondolatra 

alapozva természetes volt a gyermekek számára, hogy vigyáznunk kell a vízre, bármely formában is 

találkozunk vele a természetben, környezetünkben. 
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Segédanyagunk ebben az évben is hasznos útmutatóul szolgált pedagógustársainknak. 

Kísérleteztünk!      Szórakoztunk! 

 

 

• „HALCSODÁK” - Alkotó pályázat - Kiállítás 

Óvodásaink is bekapcsolódtak AVíz Világnapja alkalmából meghirdetett Halcsodák megyei 

alkotópályázatunkba, amelyre 110 szebbnél-szebb alkotás érkezett be.Az alkotásokból 

összeállítottunk egy kiállítást, a halcsodákat "akváriumba" helyeztük el. 

Díjkiosztó ünnepségünket három magánvállalkozó szülő támogatásával sikerült 

kiviteleznünk, a gyerekek okleveleinek, ajándékcsomagjainak költségét ők finanszírozták. 

 

Művészkedtünk!      Alkottunk! 
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• „VIZES MESÉK” - Gyermekek meséje 

Az elmúlt évekhez hasonlóan az óvodásaink ismét meséket szőttekvízi világ témával, melyek 

egy újabb kiadványban jelentek meg.  

• ÁLMUNK: VÍZ-FAL – Betervezett terepmunka 

Bár két pályázatot is benyújtottunk, hogy elkészítsük vizes falunkat udvarunkra, álmunkat 

nem sikerült úgy kiviteleznünk, ahogy terveztük anyagi támogatás hiányában. Az adott szituációhoz 

alkalmazkodva, meglévő eszközeinket használva szereztünk örömet gyermekeinknek.  

Eredeti elképzelésünk az esővíz meggyűjtése és hasznosítása volt, melyet öntözésre és 

szórakozásra szántunk, a vízzel való takarékosságra, a természet adományainak felhasználására, a 

fenntarthatóságranevelés céljából. 

          Álmodoztunk!      Szórakoztunk! 

 
 

• „VIZES JÁTÉKOK” AZ UDVARON - terepmunka, játékos kísérletek 

Játékos kísérleteinket a víz-fal eszközeivel szerettük volna megvalósítani. Anyagi támogatás 

hiányában, módosítottuk tervünket, ezért az óvodások az udvarra kitett homok-víz asztalt körülállva 

játszottak, kísérleteztek a vízzel, és szereztek új tapasztalatokat. Majd az udvarunkon, három 

helyszínen, kifeszített fóliára festettek a gyermekek. 

 

BARÁTOM A LEVEGŐ (2018-2019) 
 

• BARÁTOM A LEVEGŐ – Tematikus hét 

Tevékenységünkkel rávilágítottunk a levegő létfontosságú szerepére az élőlények 

szempontjából,hiszen levegőre minden élőlénynek szüksége van, a levegőben levő oxigén létünk 

egyik alapfeltétele. Ugyanakkor tudatosítottuk a gyermekekben a tiszta levegő megóvásának 

fontosságát, illetve a növények szerepét a levegő tisztításában - az erdő, a növények csökkentik a szél 

erejét, megszűrik a port, létfontosságú oxigént termelnekés tisztítják a levegőt. 

Óvodásainknak kisfilmek segítségével bemutattuk, hogyan lehet a természetes 

energiaforrásokat – ez esetben a szelet- hasznosítani, megismertettük velük a szélerőművek 
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működési elvét.Célunk volt az energiatakarékosság, a fenntarthatóság változatos formáinak a 

megismertetése. 

Segédanyagunk ez esztendőben is hasznos útmutatóul szolgált pedagógustársainknak. 

Megfigyeltünk! Felfedeztünk!    Kísérleteztünk! 

 
Játszottunk!      Művészkedtünk! 

 
 

• MESÉK A SZÉLRŐL – Gyerekek meséje 

Az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan az óvodásaink ismét meseszövésre szánták magukat, ez 

esetben a levegő, széltémával. A gyermekek gondolatait, meséit az óvó nénik szorgosan lejegyezték, 

ők pedig meséjük kedvenc részét, kedvenc szereplőjét ábrázolták. 

• SZÉL-CSODÁK – Kiállítás a gyermekek meséiből, illusztrációiból 

Ez esztendőben is csodálatos alkotásokkal örvendeztettek meg óvodánk csoportjai, melyet 

igen nagy érdeklődéssel tanulmányoztak gyerekek, szülők egyaránt. 
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Ismét alkottunk!      Rólunk írták! 

 
 

BETERVEZETT TEVÉKENYSÉGEINK 

• „SZÉLKIRÁLYNŐ” – Alkotó pályázat - Kiállítás 

A Környezetvédelmi Világnap alkalmából hirdettük meg a Szélkirálynő témájú alkotó 

pályázatunkat. A levegő tisztaságának megóvására, ennek fontosságára szeretnénk felhívni a 

környezetünkben élők figyelmét. 

• „AZ ÉRZÉKELHETŐ LEVEGŐ” – Játékos kísérletek a szabadban 

Óvodásainkkal játékos kísérleteket fogunk végeznia szabadban, illetve érdekes eszközöket 

fogunk készíteni – „szélerőművet”, légnyomásmérőt, szélerősségmérőt, szélvédőt, stb.A felfedezés, 

szórakozás mellett, célunk „megláttatni a láthatatlant”. 

 

Projektünkhöz kapcsolódó írások  

Programunk tevékenységeiről rendszeresen fényképes beszámolót készítettünk, amelyek 

óvodánk főbejáratánál található projektfalunkon, illetve óvodánk honlapján (www.hofeherke.ro) 

tanulmányozhatóak. 

Projektünket, környezetvédelmi tevékenységeinket a helyi sajtóban, illetve országos 

szaklapban is népszerűsítettük. Több ízben is jelent meg újságcikkmegvalósításainkról a Székely 

Hírmondónapilapban és az Óvónők lapjaszaklapban. 

 

Mindennapjaink 

Az előbbiekben bemutatott tevékenységek óvodánk egészére vonatkoztak. Csoportjainkban 

azonban még számos hasonló események voltak, hiszen mindannyiunk számára fontos 

akörnyezetünk védelme. Óvodánkba már hagyománnyá vált, hogy a nagycsoportos gyermekek Erdei 

Óvodábamennek, ahol tudatosan tervezett, szervezett programokon vesznek részt, amelyek segítik a 

gyermekek környezethez, természethez való érzékenyítését, a pozitív környezettudatos magatartás 

kialakulását. 

http://www.hofeherke.ro/
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Választható tevékenységeink kínálatában rendszeresen megjelenik több csoportban is a 

környezetvédelmi nevelés, amelyet a szülők pozitívan fogadnak, pedagógusaink munkájának 

köszönhetően. 

Óvodánkban tudatosan figyelünk a szelektív hulladékgyűjtésre, bekapcsolódva a Tega által 

meghirdetett papírgyűjtési akcióba. 

 

Kapcsolattartásunk más szervezetekkel, tanintézményekkel 

Tevékenységeink tervezésénél, szervezésénél bevontuk partner-intézményeink szakembereit 

is. Programunk kezdetétől segítenek bennünket a Vinca Minor Egyesület, valamint a Székely 

Nemzeti Múzeumalkalmazottjai. 

ARara Avis Egyesületmunkatársa a Barátaink a madarak projektünk alkalmával csatlakozott 

programunkhoz.Projektünk utolsó évét a Megyei Természetvédelmi és Hegyimentő Központ 

munkatársai is segítették. 

Kezdeményezéseinket támogatták a Kovászna Megyei Tanfelügyelőség munkatársai, akik 

programunkat jóváhagyták és népszerűsítették, illetve kérésünkre tevékenységünkbe 

isbekapcsolódtak. 

Programunk népszerűsítésében kiemelkedő szerepet vállalt a Székely HírmondóCseperedő 

rovatának szerkesztője, aki mindig készségesen segített bennünket. 

AVáradi József Általános Iskolapedagógusai is bekapcsolódtak programunkba. (zsűrizés, 

tanösvény bejárása az iskolásokkal) 

 

Pályázataink 

A pozitív környezettudatos magatartás kialakulása mellett célunk volt óvodánk udvarára 

maradandót létre hozni. Tudatában voltunk, hogy ezt önerőből nem tudjuk megvalósítani, ezért 

minden évben igyekeztünk támogatást szerezni, pályázatot adva le Sepsiszentgyörgy Polgármesteri 

Hivatalához, illetve a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez.Mindkét helyről kaptunk pozitív és negatív 

visszajelzést egyaránt. Nagyon hálásak vagyunk, hiszen nélkülük nem lenne udvarunkon 

Sövénylabirintus, Ágas-bogas Tanösvény, Érzékek taposója, Madárbarát pihenőhely, Madarászó 

Ágas-bogas Tanösvény. 

 

Hogyan tovább?  

Udvarunkon kialakított csodánkatgyermekeink nap mint nap használhatják, ugyanakkor 

jövőre nézve is szívesen látunk más tanintézményből jövő gyermekeket. 

Tudatosan összeállított segédanyagunkat óvodánk pedagógusai használni fogják, és bízunk 

benne, hogy népszerűsíteni is tudjuk ezt megyénkben, régiónkban, egy kiadvány formájában. Rejtett 

célunk pedagógustársaink „megfertőzése” ötleteinkkel, elveinkkel.  

 

Végezetül… 

Programunkkal igyekeztünk tudatosítani úgy a gyermekek, mint a felnőttek körében, hogy az 

egészséges környezetünk nemcsak a tiszta vizet, a tiszta levegőt, a madárcsicsergéstől hangos dús 

fakoronákat jelenti, hanem egészséges, humanista értékrendet, ezek csíráit igyekeztünk elszórni és 

ápolni óvodásainkban, illetve a környezetünkben levő emberekben. 

 

 

Készítette: Bedőházi Emese Aranka, Szabó Anna-Mária és Vasile Ágnes 


