Kispatak Óvoda

Cinege csoport Luca napi
hagyományőrző, nagymamás nap

Karácsonyi hagyományaink
Minden évben az ünnepek közeledtével az
óvodapedagógusok egy meseelőadással
készülnek a gyermekeknek.

Ebben az évben egy kedvelt mesét dramatizáltunk, melyet karácsonyi köntösbe bújtatva
gyönyörű zenei aláfestéssel lelkes óvónénijeink
adtak elő, jelmezbe bújva, gyönyörű díszlet
előtt.

A három tagóvoda gyermekei nagy izgalommal és örömmel fogadták a mesebeli varázslatot a tornateremben. A csillogó gyertyafényes
hangulatot árasztó zongoraszó és cselló muzsika dallamával és közös énekléssel búcsúztunk
egymástól.
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Kispatak Óvoda

Európai Hulladékcsökkentési hét
projektje 2019.
Szabó Orsolya Nagykovácsi Kispatak Óvoda – Intézményvezető

KIS LÉPÉSEKKEL KÖZÖSEN –
NAGYKOVÁCSIBAN
Az Európai Hulladékcsökkentési hét keretében
a Nagykovácsi Kispatak Óvoda olyan projektet valósított meg, melyben partnerekké és
szereplőkké válhattak az óvodás gyerekek, családjaik, az óvoda valamennyi munkatársa, civil
szereplők, helyi lakosok egyaránt.
Szemléletformálásunk részeként az élményekre
épülő, saját cselekvésen keresztüli részvételre
ösztönöztünk mindenkit. Ehhez alkottunk
színes programokat, amelybe minél szélesebb
körben igyekeztünk bevonni a Nagykovácsiban
élőket a Kispatak Óvodán innen és túl.
Megvalósult programjaink:
2019. november 18-22.

„Légy válogatós”
A szelektálás tanítása és tanulása játékosan.
Óvodánk közösségi terében elhelyezett szelektív hulladéktárolókhoz kapcsolt interaktív
játékot ötlöttünk ki, ahol különböző anyagú
hulladék szétválogatása várt feladatként a
szülőkkel közösen játszó gyerekekre. A játékhoz megoldó kulcsos térképet adtunk, ahol a
résztvevők ellenőrizhették megoldásaikat. A
szelektív hulladékgyűjtés interaktív, játékos
formája nagy sikert aratott a családok körében.
Vándorló-kölcsönözhető újrahasznosított
játszóház csoportoknak
Óvodánk pedagógiai programja szerint
előnyben részesítjük azokat a játékokat, melyek saját készítésűek, és újrahasznosított
alapanyagokból készülnek. Összegyűjtött játékainkat most mindenkivel megosztottuk egy
kölcsönözhető játéktár formájában. A játéktár azokból a játékokból készült el, melyeket
munkatársaink alkottatok és küldtek át. Beletettük őket egy óriás fonott korsárba, melyre
az óvodai csoportok jelentkezhettek, hogy ki,
mikor szeretne velük játszani.
Szemétvarázslat bábszínház,
mesés hulladékbábok
Nyitott szemű pedagógusaink ezen a héten
a projekt témájához illően a hét meséjéhez
(A három kismalac) hulladékból készült bábokat
készítettek a gyerekekkel közösen. A meseadaptáció lényegi elemévé vált a „szemétből is
lehet varázslat” elve. Csaknem valamennyi óvodai csoportunk részt vett benne. Az elkészült
„szemét-bábok” sokáig maradtak a csopor-

tok szerepjátékának részei és mindennapjaik
meseélménye. Ezek a bábok kerültek kiállításra azon a konferencián, ahol a Zöld Óvodák
képviselői vettek részt.
Óvodai Zöld Tanács megalakulása

Elérkezettnek látjuk az időt, hogy munkánkat
még szélesebb körben szervezzük, még tudatosabban vonjuk be partnereinket óvodánk
életébe. Legfőbb célunk, hogy a Kispatak
Óvoda elkötelezett legyen hosszú távon
is a fenntartható fejlődés terén és ehhez
egy támogató közösség álljon mellénk. A
Tanács tagjai önkéntes belépéssel segítették
munkánkat. Ötleteikkel, javaslataikkal igyekeztek tovább gondolni óvodánk terveit. Szakmai
tanácsadónak a Nagykovácsi Természet és
Környezetvédő Egyesület alelnökét. Peregovits
Lászlót kértük fel.
November 20-ra szerveztük a találkozót, ahol 10
fő vett részt és további 5 fő jelezte csatlakozási
szándékát. A beszélgetésen részt vett a Francia
Iskola két tanára, akik elhozták és nekünk ajándékozták az iskola által létrehozott 16 pontos
projektet, mellyel a szülőket és a diákokat szólították meg a fenntartható fejlődés érdekében.
A tervet megvalósítás céljából továbbadhatjuk
majd a Nagykovácsi Általános Iskolának is.
A beszélgetés során meghatároztuk, hogy a
Zöldek Tanácsa hálózattá szeretne válni Nagykovácsiban, becsatlakoztatva a helyi érdeklődő
intézményi szereplőket.
2019. november 21.

Magyarországi Zöld Óvodák Hálózata
konferencia szervezése
Óvodánkba vártunk és fogadtunk 40 pedagógust, akik számára érdekes szakmai programot
állítottunk össze. A konferencia részletes programja:
Apró lépésekkel a környezettudatos felnőtté
váláshoz (előadás)
A természet hív – innovatív zöld programok
az óvodai környezeti nevelés tervezéséhez
(előadás)
Zöld Óvoda a gyakorlatban – a kritériumorientált megfelelés intézményi gyakorlata (előadás)
Dimbes-Dombos Füvészkert Sóskúton – egy jó
gyakorlat bemutatása (előadás)
Drámajátékok a környezeti nevelés támogatásához – (műhelymunka)
Újrahasznosított játékok kiállítása
A hozzánk érkező pedagógusok tartalmas
és színvonalas előadásokat hallhattak az új
pedagógus kompetencia területet is felölelő

témakörben. Műhelyfoglalkozásunk és kiállításunk igyekezett komplex élménnyé varázsolni a tudásmegosztás helyszínét.
2019. november 23.

„Ruhámat a ruhádért” – ruha csere-bere

Egy gazdaságos és környezetbarát gardróbfrissítés! A behozott ruhaneműkért petákot adtunk,
melyet levásárolhattak a résztvevők. Rengeteg
ruhát kaptunk a helyi lakosoktól, melyet munkatársaink önkéntes munkájával szortíroztunk
és helyeztünk el az adományok sorába, vagy
az újrahasznosított ruha csere-bere piactéren
Az adományba szánt ruhaneműket rászoruló
nagykovácsi családokhoz és az ország bármely
pontján található alapítványokhoz, civil szervezetekhez juttatjuk el. Köszönjük Pálfi Nóra és
Aczél Dorina töretlen lelkesedését és munkáját
a jótékony kezdeményezés szervezésében és
megvalósításában. Örülünk, hogy csatlakozhattunk hozzájuk.

Ki ne dobd a régit! Varrjunk együtt újat!

Közösségi szabás-varrást szerveztünk a tudatos
vásárlásért és az újra-szatyrok népszerűsítéséért.
A behozott ágyneműkből és függönyökből
táskákat és textil szütyőket varrtunk. További
új technikaként egy póló-táskakészítést tanítottunk a résztvevőknek. Óvodai csoportjaink
számára uzsonnás zacskókat varrtunk, hogy
ezt követően egyre kevesebb papírszalvétát
használjunk. Köszönet az adományozott textilekért Németh Adriennek.
2020. január
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