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Egy apró kis zsák. Ennyi az egész, nem több. 
A Kispatak óvoda 13 csoportjának kiemelt fe-
ladata a társadalmi és természeti környezet 

védelme. A szelektív hulladékgyűjtés, termé-
szetjárás, növények gondozása nagy szerepet 
töltenek be mindennapjainkban. Naponta 
szembesülünk azzal, hogy sokszor önző, a 
jövőre nem gondoló életvitelünk milyen  
visszafordíthatatlan változást okoz a környe- 
zetre. Nem nevelhetjük a gyerekeinket 
környezettudatos gondolkodásmódra, ha mi 
magunk nem hiszünk a változásban, és nem 
szolgálunk követendő példaként számukra.   
Jó ideje gondolkodtunk, hogyan lehetne az 
óvodai papírhulladék használatot csökken-
tenünk. Számos ötletünk közül az egyik arról 
szólt, hogy uzsonnás csomagjainkat a jövőben a 
papírszalvéta elhagyásával készítjük el az ebéd 
után hazainduló gyerekek számára. A napjaink-
ban méltán oly népszerű viaszolt textil szalvé-
ták egy közintézmény számára megfizethetet-
lenek, ezért más megoldást kerestünk. 
Szülőktől érkezett textil maradékok és adomány 
textil végek felhasználásával készítettek daj- 
ka kollégáink minden óvodásunknak színes 
zsákokat, melyek belül újraműanyag belsőt rej- 
tenek, ami praktikusan mosható/törölhető az 
esetleges szennyeződés után. A kis szütyőkre 
egy vállalkozó kedvű és hihetetlenül ügyes 

kezű édesanya, Orosz Andrea varrta meg az 
ovis jeleket. A Kaszáló utcai székhely óvoda lett 
a zsákok kipróbálásának első helyszíne. A kez-
deti csetlés-botlás után (otthon maradó zsákok) 
most már több csoportban is kezd működni a 
környezetbarát csomagolás új rendszere.

Köszönet minden résztvevőnek és használónak, 
akinek fontos a minél kisebb ökológiai láb- 
nyom.

Kis lépés az óvodának –  
nagy lépés a környezetvédelemnek
Tóth Mária, intézményvezető helyettes – Barackfa csoport

A természet útjain-természetes neveléssel – 
címet viseli a Pedagógiai Programunk, amely-
nek egyik fő alappillére a nyitottság, a termé-
szet felé való fordulás.
Nagykovácsi természeti adottságai számtalan 
lehetősséget biztosítanak a környezeti nevelés 

megalapozására, hosszabb-rövidebb sétáink 
során meghallgathatjuk a madarak szebbnél-
szebb énekét, figyelemmel kísérhetjük az év- 
szakok változásait.
Igyekszünk ennek megfelelően tervezni a pro-
jekteket is, és abban a szerencsés helyzetben 
vagyunk, hogy a Gesztenyefa csoportos szülők 
is nagyon nyitottak, támogatják ötleteinket. 
Így került bevezetésre a Lépten-Nyomon 
Környezeti Nevelő Program is, amely során já-
tékos formában, interaktív előadás keretében, 
alkalmanként három-négy állattal ismerkedünk 
meg. 
Fejtörőket és feladatlapokat is kapunk az ak-
tuális témához, amelyeket a foglalkozások záró 
elemeként oldanak meg a gyerekek.
Decemberben az „Átváltozás mesterei” – va- 
rázsolták el gyermekeinket. Bemutatásra került 
a báb, a teljes átalakulással fejlődő rovarok, a 
bogáncslepke és a cserebogár.

Januárban az erdei fülesbagoly, a macska-
bagoly, a gyöngybagoly és a kuvik bújt el cso-
portszobánkba, de a leleményes Gesztenyefa 
csoportos gyerekek a feladványok megfejtése 
után mind a négy baglyot megtalálták. 
A gyerekek az előadások során rengeteg érde-
kességet tudtak meg, és új ismereteket sze- 
reztek a bemutatott állatokról, és érdeklődve 
várják a februári előadást, amelynek témája a 
Madárvonulás lesz.

A természet útjain – 
természetes neveléssel
Farkas Erika, óvodapedagógus – Gesztenyefa csoport
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„Nevelőmunkánk alapja az óvodai és 
csoportszintű hagyományok, szokások, ün-
nepek, néphagyományok, jeles napok, és ezek 
beépítése a gyerekek életkori sajátosságaihoz 
igazítva.” (HOP, 2018, 4.o.) A hagyományőrzés 
tudatos beépítésével az óvodai nevelői 
munkánkban érzelmi, esztétikai, erkölcsi, ezen 
felül a szülőföld iránti szeretet valósulhat meg. 
A néphagyományokhoz kapcsolódóan átélt 
tevékenységek a közös élmény erejével hat-
nak a gyermekekre, és a más nemzetiségű 
kultúrából érkező gyermekünk esetében is, 
erősíti a közösséghez tartozás érzését, növeli a 
csoportkohéziót.
A céltudatos zenei képességfejlesztés kereté-
ben, prioritásnak tartjuk, hogy gyermekeinket 
megismertessük a népi gyermekjátékaink, 
és a néphagyományok évszakhoz kötődő is-

mereteivel. Egész éves zenei fejlesztésünk 
eredményeképp sok időt fordítottunk a tiszta 
éneklésre a népdalokon és gyermekdalainkon 
keresztül. Ehhez kapcsolódva kiemelt figyel-
met fordítunk az egyéni tehetséggondozásra, 
így szólót énekelt a pásztorjátékunkban Ko-
vács Orsolya és Lányi Borcsa. Az adventre való 
elmélyült hangolódást és a tiszta éneklést 
segítette az óvodapedagógusok hangszeres 
közreműködése, Anna néni zongorakísérete.
Az adventi ünnepkör keretében idén a gyer-
mekekkel közösen egy Betlehemes pásztor-
játékot választottunk ki, amit együtt adtunk 
elő. A családokkal való szoros együttműködés 
a pásztorjáték kapcsán is kiemelten jelen 
volt. Nagyon sok szülői segítséggel sikerült 
megvalósítani; hogy a szereplőknek a ha- 
gyományos Betlehemes játékhoz igazodó 

jelmezt tudtunk biztosítani. Volt, akitől an- 
gyalszárnyakat kaptunk, a fiúknak pedig édes- 
apjuk faragott pásztorbotot. Volt, aki su- 
bákat és kucsmákat hozott. A hangszerszállí-
tásban is az édesapukák segítettek. A gyerekek 
nagy izgalommal várták a próbákat és a jelme- 
zekkel való átalakulást, ebben volt segítségükre, 
hogy saját maguk választhatták ki, alakíthatták 
a szerepüket. Ez segítette elő a felszabadult já-
tékot, gyönyörű előadást. A szülők izgalommal 
várták, a szívet melengető ünnepi pillanatot, 
ahol kicsi és nagy gyermekeik boldog átéléssel 
bontakoztatták ki tehetségüket.

Visszatekintés az ünnepre  
a Vackor csoportban
Molnárné Váradi Böbe és Kolozsvári Anna Krisztina óvodapedagógusok – Vackor csoport

A karácsonyváró időszak minden óvoda leg-
kedveltebb és legtevékenyebb időszaka, 
nálunk sincs ez másképp, hiszen az ünnep 
közösségformáló erejét egy óvodai csoport 
sem nélkülözheti. A Levendula csoportban 
dolgozó kollégáimmal együtt már jóval az ad-

venti időszak kezdete előtt 
gyűjtögettük az ötleteket 
tevékenységekhez, de-
korációhoz, hogy a hozzánk 
járó gyermekek hangulatát 
és a várakozás édes pillana-
tait megalapozzuk.
Évről évre úgy érzem egyre 
gyorsabb a Karácsony, mire 
sikerül elcsendesednünk 
már újra hangosan ünne-
peljük az újesztendőt. Idén 
tudatosan lassítottunk, hogy mindenkinek elég 
ideje legyen feldíszíteni szívét, megtapasztalni 
azt a fajta csodát, mely megigézi a varázslatos 
ünnepi hangulatot. Az adventi időszak hetei 
pompás illatokkal, ízekkel, csengő hangokkal és 
mesés fényekkel időztek nálunk. A várakozással 
töltött mindennapok pedig meglepetésekkel 
és türelemmel ajándékoztak meg bennünket.
A karácsonyváró délután az óvodai készülődés 
lezárása volt, ahol a gyerekek kedves kis aján-
dékokkal lepték meg szüleiket. Karácsonyi 
dalok, versek, táncok, apró kézzel fogható 
gyerekmunkák, saját készítésű emlékek mind- 
mind nagy örömet okoztak.

Idén a gyerekekkel az óvodai dolgozóktól ta-
valy ajándékba kapott mesejátékot dolgoztuk 
fel. A Suszter manói kedves karácsonyi törté-
net, mely a gyerekek szívébe is belopta magát. 
Izgatottan és lelkesen készültek, tanulták a 
szöveget, és december végén nagy sikerrel mu-
tatták be minden vendégünknek a produkciót. 
Az előadásig vezető úton olyan ajándékokat  
kaptak a gyerekek, mint például az egymásra 
figyelés, a bizalom, egymás segítése, toleran-
cia és a bátorság. Bízom benne, hogy ezeket az 
értékeket a gyerekek otthonukba is magukkal 
vitték, és nem csak az ünnep, hanem életük ré-
szévé is vált.

Életünk része az ünnep
Horváth-Meszes Bettina óvodapedagógus – Levendula csoport




