
ÓVODÁNK, MINT 
 
 
Hosszú évek óta tudatosan készültünk arra, hogy gyermekeinkbe 
is elültessük a természet iránt érzett szeretetet, annak megóvását, 
környezetünk védelmét.    
 
„ZÖLD ÓVODA” A helyi természeti értékek védelmére épít. 
 

- A környezeti nevelésünk, mint a fejlődést elősegítő tevékenység- tartalmazza a 
fenntarthatóság pedagógiája iránti elkötelezettséget, előtérbe helyezi a helyi értékek 
megismerését, védelmét és megőrzését. 
 

– Kiemelt szerepet kap a gyermekek élményeire és tapasztalataira építő, azaz 
tevékenységorientált környezeti nevelés, környezettudatos magatartásminták, értékek és 
életviteli szokások átadása, átvétele. Óvodai, és csoportszintű hagyományok, szokások, 
ünnepek, néphagyományok, jeles napok kialakítása a gyermekek életkori sajátosságaihoz, 
szülői közösséghez van igazítva. 
 
 

3. alkalommal nyertük el a „Zöld Óvoda” címet és 1 év múlva pályázunk az „Örökös 
zöld Óvoda címért. 
 
Eddig elnyert címeink 

� Biztonságos Óvoda  
� Madárbarát Óvoda  

 
Tevékenységek, amit a Zöld óvoda jegyében végzünk 
 

o Csoportok kialakítása 
o gyermek-és természetbarát jegyek - bútorok, tároló 

kosarak, játékok, világítás 
o élhető és élvezhető legyen - virágok, növények és 

színeik megjelenése 
o növényápolás, állatgondozás 
o természetsarok kialakítása és illóolajok használata 

o Óvoda udvarok kialakítása 
o biztonságos játékeszközök – többféle mozgásforma 

végzése 
o megfelelő, nem mérgező növények ültetése 
o KRESZ-park 
o Párakapu, árnyékolás biztosítása nyáron 
o Ivó kút építése 

 
 

o Kiskert kialakítása 
o minden csoportnak saját kert rész kialakítása 
o növénygondozás, növény fejlődésének nyomon követése 
o gyermek méretű kerti szerszámok használata 



 
o Komposztáló létrehozása 

 
o Szelektív hulladékgyűjtés 

 
o Környezeti programokban, versenyeken való részvétel 

o papírgyűjtés (rontott, újság) szelektíven 
o elemgyűjtő versenyen való részvétel 

 
o Kirándulások szervezése a természetbe, látogatások szervezése az épített környezetünkbe. 

Természet-és környezetvédelem „zöld” jeles napjainak – Mobilitás hete, Takarítás 
világnapja, Állatok napja, Víz Világnapja, Föld napja stb. - beépítése a csoport 
tevékenységrendszerébe 
 

o A környezeti nevelés szorosan összefonódik az egészséges életmódra neveléssel. Ezt az 
alábbi tevékenységekkel valósítjuk meg: 

o zöldség-és gyümölcsfogyasztás naponta 
o egészségnapi rendezvény – ételbemutató, kóstoló 
o lehetőség biztosítása a délutáni szabadidős tevékenységekre 

 
o Madarász program több csoportban 

o Madáretető, madárodú elhelyezése az udvaron 
o Óvodai benti programok és kinti kirándulásos programok 

(megfigyelések, etetések, gyűrűzések stb.) 
 

o Madárbarát kert cím megpályázása - folyamatban 
o Takarékossági tevékenységek – víz, energia, papír 
o Erdei óvodai tábor szervezése 
• Célja: a gyermekek kiszakadva a városi környezetből, jó levegőn, csodálatos környezetben, 

aktívan töltsenek el egy kellemes hetet. 
• A pihenés alatt megismerkednek egy mintagazdasággal, az erdő 

élővilágával, ehhez kapcsolódó kézműves tevékenységekkel. 
 

o Szakmai továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel – „Környezetkultúra az 
óvodában” című képzés, ZOO pedagógiai képzés, Mentálhigiénés képzés és „Szobában és 
szabadban” című képzés 
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