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Autómentes hét
a Kaszáló utcai óvodában
Tóth Mária óvodapedagógus, intézményvezető-helyettes

Az autómentes hét közlekedés-környezetvédelmi kampánya a
fenntartható közlekedés ösztönzésére, a gépkocsi használat helyett
más közlekedési módok (kerékpározás, gyaloglás...) népszerűsítésére
törekszik. Fontos, hogy a gyerekeket tudatosan neveljük környezetük
megóvására, és fontos, hogy megmutassuk nekik azt, hogy ezt milyen kis
lépésekkel is megtehetjük képletesen és a valóságban is.

A Kispatak óvoda Kaszáló utcai épületében minden kisgyermek és
szülő aktívan részt vett az autómentes hét rendezvényein. Reggelente
a főbejárat előtt KRESZ táblák és kis közlekedési lámpák hívták fel a figyelmet a környezetvédő kampányra. Lelkesen gyűjtötte minden csoport a pecséteket, és már hagyomány, hogy a legtöbb pecsétet gyűjtő
csoport vándor kupát kap, ami egy évig náluk marad. Egész héten minden csoport e téma köré szervezte a tanulási tevékenységeit, projektjeit.
Játszottunk a közlekedési táblákkal, úthálózatot építettünk papírból,
buszt papírdobozokból, jelzőlámpát színes papírból. Az év többi napján is gyakoroljuk, és a gyermekek nyelvén is érthetővé tesszük a közlekedési lámpa színeit. Nevelési elvünk alapja ugyanis a tapasztalat útján
történő tanulás. Nagycsoportos korukra a gyerekek megérnek arra, hogy
a közlekedésben használatos táblákat felismerik, és ismereteiket a szabályoknak megfelelően alkalmazzák. Emellett társasjátékkal, dominóval és
memória játékkal is mélyítjük az ismereteket. A kirándulásainkat is átszövi
a közlekedési tapasztalatokra épülő élmények megélése. Hisszük, hogy
leginkább a mintaadó felnőtteken múlik, hogy egy-egy pillanatot milyen
módon használunk föl gyermekeink tudásának bővítésére.
Egy verset küldünk minden nagykovácsi gyermeknek az autómentes hét
emlékére:

Vándor Várhegyi Ibolya:
Közlekedési lámpa
Míg a lámpa piros színű,
Vigyázzatok gyerekek!
Lelépni a járda szélről?
Ilyet meg ne tegyetek!
Sárga lámpa mondja: Készülj!
Mert utána zöld szín jön.
Aki ezt jól megtanulja,
Szeretettel köszöntöm.
Most már mehetsz, int a lámpa,
Zöld a szín, az út szabad,
Nyugodtan menj át az úton,
Mert szaladni nem szabad!

Az Én „ÚJ” óvodám
Egy Levendula csoportos óvodás
édesanyjának gondolatai a befogadásról

Egy költözködés vagy környezetváltozás új élethelyzet egy család
számára, és úgy gondolom egy négy éves gyermek számára is kihívás,
nem könnyű feladat beilleszkedni egy óvódai közösségbe.
Csak hálával tudok gondolni azokra a tanácsokra és intelmekre melyek
segítettek ebben.

Minden nap elsétáltunk az óvoda előtt és kíváncsian kukucskáltunk be a
kerítésen, hogy milyen is lesz az új környezet. A nyílt napon óriási élményt
jelentett gyermekem számára a kis teknős, amely a csoport kabala állata.
Az óvó nénik nagy szeretettel fogadták az új csoporttársat, lányom rögtön
megtalálta a helyét és már az első nap barátnőket is szerzett.
Köszönhető ez mind annak a gondoskodásnak és figyelmességnek melyet az óvónők részéről kaptunk. Még a régi óvódai jelét is megtarthatta,
melyről levélben kapott értesítést. / Élete első névre szóló levele /
Ez állt benne:

„Álmomban az éjjel tündérkertben jártam,
kis tündér repkedett a jelek nyomában.
A PILLANGÓ jelnél megpihent a szárnya,
és Panni nevét súgva mosolygott vidáman!”
Köszönjük (:
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