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„Ha valaki nem tekinti tulajdonának a természetet, hanem érzi, hogy annak 
csupán

értelmes része, könnyen el tudja dönteni, hogy mit szabad és mit nem.”

/Csányi Vilmos/

Bevezető

Az óvodáinkban a  környezet  védelmére  és  szeretetére  nevelés  hosszú  múltra 
tekint  vissza.  Mindig  arra  törekedtünk,  hogy  értéket  közvetítsünk,  érték 
megőrzésére neveljünk. A gyermekek fogékonyak ebben a korban – a felnőttek, 
szülők és pedagógusok felelőssége, hogy milyen értékrendet alapoznak meg a 
környezet védelme érdekében.
Óvodánk  ebben  az  évben  intézményi  innovációként  a  Környezettudatos 
magatartás  alakítását  tűzte  ki  célul,  amely  ezután beépülve  a  Helyi  Nevelési 
Programunkba,  annak szerves  részeként  egységes  környezeti  nevelési  elveket 
állapít meg minden pedagógusunk számára.
Alapelveink útmutatást nyújtanak munkánkhoz, de eredményt csak a szülőkkel 
együtt érhetünk el. A család szerepe fontos, kiemelkedő. A család értékrendje, a 
megerősítés  és  visszacsatolás  fontos  kritériumai  környezettudatos  nevelésünk 
hatékonyságának. Ezért a családdal való együttműködés szerves részét képezi 
innovációnknak.

 Törvényi háttér

1988-ban Koppenhágában a WHO Európai Regionális Bizottsága elfogadta az 
Európai Egészség 21. nyilatkozatot, amelynek célkitűzései többek között 
kimondják, hogy 2015-re a lakosságnak a társadalom minden rétegében 
egészségesebb életmódot kell kialakítani, és hogy a régió lakosságának olyan 
biztonságosabb fizikai környezetben kell élnie, ahol az egészségre veszélyes 
szennyezőanyagok nem haladhatják meg a nemzetközileg elfogadott 
határértékeket

Az Alkotmány környezetvédelemmel kapcsolatos paragrafusai:
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• 8.  §  A  Magyar  Köztársaság  elismeri  az  ember  sérthetetlen  és 
elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek  tiszteletben  tartása  és  védelme  az 
állam elsőrendű kötelessége.

• 16. § A Magyar Köztársaság különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, 
oktatására és nevelésére, védelmezi az ifjúság érdekeit.

• 18.  §  A  Magyar  Köztársaság  elismeri  és  érvényesíti  mindenki  jogát  az 
egészséges környezethez.

Környezet- és természetvédelmi jogszabályok

Környezetvédelmi  törvény  (1995.  évi  LIII.  Törvény  a  környezet  védelmének 
általános szabályairól). A törvény célként az ember és környezete harmonikus 
kapcsolatának kialakítása, a környezet elemeinek és folyamatainak védelme és a 
fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosítását fogalmazza meg.
A  törvény 54.  §  1.  cikkelye  szerint  „minden  állampolgárnak  joga  van  a 
környezeti  ismeretek  megszerzésére  és  ismereteinek fejlesztésére”.  A nevelés 
állami és önkormányzati feladat. 
A Természetvédelmi  törvény  (1996.  évi  LIII.  Törvény)  kimondja,  hogy  a 
természeti értékeink védelme, a természetvédő szemlélet kialakítása elsődleges 
állami  feladat.  Kiemelt  szerepet  kell  biztosítani  a  természet  értékeinek 
megóvásában a civil szférának, az állampolgároknak, hiszen a nemzeti kincsnek 
minősülő  természeti  értékeink  megőrzése  az  állampolgárok  és  önszerveződő 
csoportjaik aktív részvétele nélkül nem lehetséges.
Az  állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.  Törvény célja, 
hogy  elősegítse  az  állatvilág  egyedeinek  védelmét,  fokozza  az  emberek 
felelősségtudatát  az  állatokkal  való  kíméletes  bánásmód  érdekében,  valamint 
meghatározza az állatok védelmének alapvető szabályait. A törvény kimondja, 
hogy az oktatás során állatkísérletek elvégzésére a diákokat nem lehet kötelezni.

Nemzeti  Környezetvédelmi  Program (a  Kormány  2031/1998.  határozata) 
helyzetértékelése  szerint:   „A  környezetvédelemben  felmerülő  problémák 
jelentős része vezethető vissza arra a tényre, hogy Magyarországon még nem 
megfelelő  szintű  a  környezeti  tudatosság  foka.  A  lakosság  ismeretei  a 
környezetről,  a  környezetvédelemtől,  annak  megóvásáról  hiányosak,  és 
többnyire nem megfelelő színvonalúak.”. A társadalmi részvétel és tudatosság 
erősítésében kiemelkedő szerepe van a közoktatási,  felsőoktatási  és kulturális 
intézményekben folyó tevékenységnek.
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A 2000. évi  Hulladékgazdálkodásról szóló  XLIII.  Törvény  54. §-a kimondja, 
hogy a Kt. 54-55. §-ában foglaltak alapján a hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
ismereteket  oktatni  kell.  Ezeknek  az  ismereteknek  az  oktatásával  és 
terjesztésével  –  az  állami,  önkormányzati  intézmények  és  más  szervezetek 
bevonásával, valamint közszolgálati hírközlő szervek igénybevételével – elő kell 
segíteni, hogy a társadalom környezeti kultúrája növekedjen.

Közoktatási jogszabályok
A közoktatásról szóló 1995. évi LXXIX. Többször módosított törvény szerint a 
pedagógiai programok felülvizsgálatánál,  az eddiginél nagyobb hangsúlyt kell 
fordítani  a  gyermekek  érzelmi,  értelmi,  erkölcsi  fejlődésével  kapcsolatos 
feladatokra, s a nevelés elsőrendű jelentőségű.

Önkormányzati jogszabály
Az 1990. évi LXV. Törvény a helyi önkormányzatokról kiemeli az egészséges 
életmód  közösségi  feltételeinek  elősegítését,  a  lakosság  önszerveződő 
közösségei tevékenységének támogatását

. Helyzetelemzés, helyzetkép

Dévaványa, mint természeti környezetben lévő kisváros

A 2000-ben  városi rangra emelkedett Dévaványa az Alföld tiszántúli, középső 
részén  helyezkedik  el,  nagyjából  a  Szolnok-  Debrecen-  Békéscsaba 
háromszögben. Tengerszint feletti magassága 84 m. 
Városunk  Békés  megyéhez  tartozik.  A  település  lakossága  kb.  8400  fő.   A 
települést a fő közlekedési útvonalak elkerülik. Dévaványa, Budapest Debrecen 
felől a 4. sz. főútról Kisújszálláson keresztül közelíthető meg. A 47-es főútról 
(Debrecen-  Békéscsaba-  Szeged)  Körösladánynál,  a  44-es  főútról  (Szolnok- 
Törökszentmiklós-  Békéscsaba)  Gyomaendrődnél  kell  letérni  az  utazónak. 
Dévaványán  jelenleg  a  Gyoma-  Szeghalom-  Körösnagyharsány  vasútvonal 
halad  keresztül  A  belterület  infrastruktúrája  1990  óta  szembetűnő  fejlődésen 
ment keresztül. Az utak többsége szilárd burkolatú lett. Kiépült a telefon, gáz, és 
kábeltévé  hálózat,  valamint  a  csatornahálózat  nagy  része.  Megépült  a 
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kerékpárút.  A  munkalehetőség  a  lakosság  számához  képest  kevés,  a 
munkanélküliek száma magas.

Dévaványa és Ecsegi puszták környéke

A  környék  jellemző  felszíni  formája  a  síkság.  Az  egész  táj  a  Tisza  és 
mellékfolyói  által  kialakított  folyóvízi  ártér  volt,  melyet  Nagy-  Sárrétnek 
neveztek.  Az  1800-as  évek  végén  elvégzett  folyószabályozási  munkákkal  a 
Nagy- Sárrétet lecsapolták.
A  „Vadvízországot”  felváltotta  a  szántóföldi-  és  gyepgazdálkodás.  1975-ben 
alakították meg a Dévaványai Tájvédelmi Körzetet, amely az 1997-ben létrejött 
a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság részévé vált.
Elsősorban  érintetlen  ősgyepek  kerültek  védelem  alá,  melyek  sajátos  élő  és 
növényvilággal rendelkeznek. Megtalálhatóak itt a száraz és a nedvesebb szikes 
puszták növénytársulási. A száraz szikes puszták társulást alkotó fő növénye a 
veresnadrág csenkesz, míg a nedves réteké az ecsetpázsit. 
Olyan védett növényfajok fordulnak elő a térségben, mint a réti őszirózsa, sziki 
kocsord, nyúlánk sárma és a löszfolt maradványok növényzete a macskahere. A 
sziki  kocsordnak  öt  jelentősebb  termőhelye  is  ismert  a  térségben.  A  vizes 
élőhelyeken előforduló védett növényritkaságok a Hortobágy- Berettyó vizében 
élő tündérfátyol,  vízitök,  sulyom,  a  zsombékos szikes vízállásokban található 
buglyos boglárka. 
A védett természeti értékek közül kiemelkedik a madárvilág mind a vízi,- mind 
a  pusztai  madarak  tekintetében.  Több  mint  200  madárfaj  ismert  a  területen, 
közülük a legfontosabb a Dévaványai- Ecsegi puszták hírneves madara a túzok, 
mely fészkel is itt. Több ritka és fokozottan védett madárfaj is költ a területen: 
széki  csér,  ugartyúk,  hamvas  réti  héja,  réti  fülesbagoly,  rétisas,  parlagi  sas, 
kerecsensólyom.  Emlősök  közül  fokozottan  védett  a  vidra.  A  Hortobágy- 
Berettyó ecseg- pusztai szakaszán 36 faj jelenlétét regisztrálták, ebből 8 élvez 
oltalmat: halványfoltú küllő, fenékjáró küllő, kurta baing, vágó csík, réti csík, 
széles durbincs, szivárványos ökle, tarka géb. A kétéltűek közül négy békafajt 
azonosítottak: vöröshasú unka, zöld varangy, zöld levelibéka, kecskebékák. A 
hüllők közül a fürgegyík, a vízisikló, és a mocsári teknős fordul elő.

Óvodáink bemutatása

2007-ben  képviselőtestületi  döntés  értelmében  Általános  Művelődési 
Központot hoztak létre, melynek egyik egysége az óvoda és bölcsőde.
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A településen 4 óvodai telephely működik egységes irányítás alatt 
Intézményegységünkhöz egy tagintézmény is tartozik, amely a településtől 15 
km-re fekvő Ecsegfalván van.
Óvodáink Dévaványa város különböző részein helyezkednek el, a 4 telephelyen 
jelenleg 10 csoportban 225 kisgyermek rendszeres, integrált nevelése biztosított. 
A  két  bölcsődei  csoportban  folyik  a  gyermekek  gondozása,  nevelése 
Ecsegfalván  a  tagintézményünk  30  férőhelyes,és  teljes  létszámban  üzemel. 
.Nyitva  tartásunk  alkalmazkodik  a  dolgozó  szülőkhöz,6-17.30-között  várja  a 
gyermekeket.
Törekszünk  óvodáinkban  a  családias  nevelésre.  A  legfontosabb,  hogy  jól 
érezzék  magukat  az  ide  járó  kicsik  és  nyugodt,  biztonságos,  szeretetteljes 
légkörben  töltsék  napjaikat.  Az  egyéni  képességek  kibontakoztatására  és 
fejlesztésére törekszünk.
A gyermekek a mi szeretetünkre és megértésünkre vágynak ezért nálunk ŐK az 
elsők.

Óvodáink személyi feltételei

Óvodáinkban a teljes nyitvatartási idő alatt  szakképzett  óvodapedagógusok és 
dajkák foglalkoznak a gyermekekkel.

Tárgyi feltételek

Óvodáink  felszereltsége  az  eszköznorma  előírásainak  megfelelő.  A 
csoportszobák  igényesen  és  jól  felszereltek  családias  légkört  sugároznak.  A 
játékeszközök  a  gyermekek  számára  elérhető  helyen  találhatóak.  Az  udvari 
játékeszközök, cseréje, felújítása, bővítése folyamatos
 Dolgozóink számára a munkavégzéshez szükséges eszközök biztosítottak.

Pedagógiai munkánkról

Pedagógiai munkánkat az óvodapedagógusaink által kidolgozott 
„EGYÜTT-ÉRTÜK” helyi nevelési program szerint végezzük
.Minőségirányítási és IPR programot működtetünk.
Nevelőtestületünk  innovatív,  elkötelezett  a  környezettudatos  szemléletmód 
formálása mellett.
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Előélet, hagyományok óvodáinkban a környezeti nevelés terén

 Séták,  túrák,  kirándulások  során  megfigyelések  szűkebb  és  tágabb 
környezetünk élővilágában.

 Gyűjtőmunkák a természetben.
 Udvari növényzet ápolása, fa és virágültetés, gondozás.
 Csoportszoba növény és állatvilágának (akvárium) gondozása.
 Közvetlen  környezetünk  tisztán  tartása  –  bekapcsolódás  a  „Takarítási 

világnap „városi projektjébe – a családok bevonásával.
 Évente  ellátogatunk  a  Körös-Maros  Nemzeti  Park  Réhelyi 

Látogatóközpontjába,  a  Túzokrezervátumba.  (madármegfigyelés, 
időszakos és állandó kiállítás megtekintése, tanösvény bejárása)

 Lovaskocsis  határjárás,  melynek  során  megfigyeltetjük,  hogyan  hat  az 
ember  a  természeti  tájra.  (Új  fogalmak:  láp,  ősgyep,  puszta,  nádas, 
mocsár,  védett  növény,  védett  fa,  szikes  talaj,  humusz,  élőhely, 
környezetvédelmi jelzések)

 Év végi kirándulások Állatkertekbe, Vadasparkokba, Arborétumba.
 Szárazelem  gyűjtő  láda  elhelyezése  valamennyi  telephelyen,  szülők 

bevonásával veszélyes hulladék gyűjtése.
 PET palack zsugorító vásárlása a műanyag hulladék újrahasznosításához, 

szülők bevonása a tevékenységbe.
 Levegő  tisztaságának,  légszennyezésnek  mérése  a  közvetlen 

környezetünkben,  illetve  a  határban.  Levelekre  cellux-csík  ragasztása, 
majd tiszta lapon tesztelés.

 A  Túrér  –  városunk  belterületi  állóvize  –  növény  és  állatvilágának 
megfigyelése  (nádas,  vadkacsa,  gólya,  nádirigó,  apró  halak  stb.).  A 
helyszínen a környezetkultúra elemeinek tudatosítása. Nem szemetelünk, 
a vízbe nem öntünk szennyező anyagokat.

 Az „Év fája – az év madara” rajzpályázaton való részvétel. 
 Madárbarát  kert  programba  való  bekapcsolódás:  Odúk  kihelyezése, 

ellenőrzése és megfigyelése. Itatók feltöltése, tisztítása, karbantartása és 
megfigyelése. Etetők, kihelyezése, feltöltése és megfigyelése.

 A  megfelelő  udvari  növényzet  ültetésével  óvoda  udvaraink  lepke  és 
rovarbaráttá váltak.

Óvodák egészére vonatkozó hagyományaink:
ÁMK Óvodai Intézményegység
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• Kirándulások, tanulmányi séták
• Fásítás
• Föld napi rendezvényeken való részvétel
• Jeles zöld napok ünneplése
• Múzeumlátogatás
• Mindennapos testnevelés, Kihívás napja
• Kézműveskedés
• Madáretetők kihelyezése
• Népszokások (karácsony, farsang, húsvét)

Egyéb hagyományok kiemelt napjai
• Kézműveskedés a szülőkkel, testvérekkel
• Szelektív hulladékgyűjtés
• Madáretetés
• Odútelep létrehozása
• Népszokások felelevenítése (szüret, betlehemezés, farsang, húsvét)

Humán erőforrások

Belső erőforrások Erősségek
Óvodavezetőség Hiteles  személyiségek  a  pedagógusok  és  a  gyerekek 

számára. Jó a kapcsolatrendszerük.
Óvodapedagógusok Az óvodapedagógusok többsége belátja, hogy mindenki 

feladata a környezeti nevelés.
Irányításukkal  a  gyerekek  bevonhatók  a  környezeti 
nevelési  programokba,  s  felelősen  részt  vesznek 
környezetük szépítésében, megóvásában.

Védőnők Szakmai kompetencia, személyes ráhatás.

Technikai 
dolgozók,
dajka nénik

Részt  vállalnak  a  takarékosságban.  Szívesen  vesznek 
részt környezeti nevelési megmozdulásokon.
 szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás.

Óvodások Valamennyi  óvodás  érintett.  A  fő  hangsúly  a 
szemléletformálás.

ÁMK Óvodai Intézményegység
5510 Dévaványa Kossuth utca 5.



TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0068
DÉVAVÁNYA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

Szülők Tevékeny részvétel a programokban. Az ő szemléletük 
is formálódik, s ők is hatnak másokra.

Kapcsolatrendszerünk:

Folyamatos  és  hagyományteremtő  kapcsolatra  törekszünk  az  alábbi 
szervezetekkel.

Külső erőforrások A szervezet képviselője
Közoktatási intézmények ÁMK igazgató

Városi Önkormányzat Gyuricza Máté
Körös Maros Nemzeti Park Szélné Sándor Katalin
Családsegítő gyermekjóléti és védőnői 
szolgálat

Takácsné Papp Éva

Gyermekorvosok Dr Demeter Erzsébet,
Dr Kacsó Márta

Zöld  szív  Ifjusági  Természetvédelmi 
Mozgalom

Saly Erika

Manófalva Oktatási Központ Saly Erika
Ladányi Mihály Városi Könyvtár Somogyi Erzsébet
Városszépítő Egyesület Ignácz Marietta
Magyar Madártani Egyesület/MME/ Képviselő
Közművelődési intézmények Intézményegység-vezető
Tappe Területi képviselő
ÁNTSZ Szeghalom Megbízott
Média,helyi újságok Szerkesztők
Rendőrség Örsparancsnok
Helyi civil szervezetek Janó Istvánné
Civil Ház Képviselő
Egészséges Óvodák Nemzeti Hálózat Képviselő
Szülők SZMK vezetők

A környezeti nevelés alapelvei
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  környezeti nevelés a tágabb és szűkebb környezet, a az ember külső és 
belső környezetének tapasztalás útján való ismeretátadás mellet és annak 
szerves  részeként  a  környezettudatos  magatartás  kialakítását, 
megalapozását is magába foglalja.

 A környezettudatos  magatartás  egyfajta  szemléletmód,  melynek  fontos 
eleme  a  felelősség.  Egyéni  és  kollektív  felelősség  a  bolygónkért,  a 
szűkebb és tágabb társadalmi környezetünkért, egymásért.

 A környezeti erkölcs megalapozásának első szervezeti színtere az óvoda, 
az  alapok lerakása,  egy  erős  természettudatos  értékrend közvetítése  az 
óvodapedagógusok  felelőssége.  Példamutatást,  személyes 
elkötelezettséget,  módszertani  kultúrát,  empátiát  vár  el  minden 
pedagógustól.

 A környezettudatos magatartás kialakítását célzó tevékenységek áthatják 
az óvodai élet valamennyi színterét,  szerves részét  képezik valamennyi 
nevelési területnek. A környezeti kultúra elsajátítása, az ehhez szükséges 
kompetenciák kialakítása a hátrányos helyzetű gyermekek esetében külön 
tervezést és nevelési tartalmat igényel, hiszen ezek a gyermekek többnyire 
más környezetből érkeznek  , s az eddig őket ért környezeti hatások is 
nagymértékben különbözhetnek a társaikétól.

 A környezettudatos  magatartás  szerves  része  a  környezetvédelem és  a 
természetvédelem.  Az  óvodában  fontos  szerepet  kapnak  az  ehhez 
kapcsolható  népszokások,  hiedelmek,  megfigyelések,  hagyományok  és 
mindazok  a  tevékenységek,  melyek  a  környezeti  kultúra  fejlesztését 
segítik.

 Óvodában a környezettudatos magatartás kialakításánál egyenlő arányban 
kell építeni az érzelemre és értelemre. A gyermekek ebben az életkorban 
még  főképp  érzelmileg  közelítik  meg  a  világot,  s  a  helyes  érzelmi 
ráhatásokon keresztül fejlődnek értelmi képességeik, ismereteik, tudásuk.

 A  tapasztalatszerzés,  a  gyermeki  kompetenciák  fejlesztése  a 
környezettudatos magatartás kialakításánál is elsőbbséget élvez.

 A  gyermekek  életkori  sajátosságait,  képességeiket  figyelembe  véve 
határozzuk meg a nevelési tartalmakat, tervszerűen, egymásra építve.

 Minden  pedagógus  fontosnak  tartja  a  környezettudatos  magatartás 
megalapozását,  felelősen  és  tudatosan  közvetítünk  ilyen  környezeti 
tartalmakat.

 Az  óvodai  környezeti  nevelés  indirekt  módon  a  család 
környezetszemléletére is hatással van, hiszen a gyermek a tapasztalatait, 
ismereteit haza viszi, átadja, „terjeszti”.
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 A  környezeti  nevelés  holisztikus  jellegű.  A  gyermekek  felfedezik  az 
összefüggéseket,  az  egymásra  épültséget,  azt,  hogy  mindenre  szükség 
van, hogy minden fontos, ami nem teszi tönkre ezt az egyensúlyt.

 A természet védelmét, az élő környezet védelmét, magának az életnek a 
védelmét és tiszteletét kell fontossá tennünk. Az élő és élettelen környezet 
egyensúlyának megtartására kell törekednünk.

Óvodánk jövőképe a környezeti nevelés terén

 A kitűzött pedagógiai folyamatok általa alakul a gyermekekben, egyéni 
fejlettségüknek  megfelelően  a  természethez,  környezethez  való  pozitív 
viszony.

 Úgy  gondolkodnak,  hogy  a  természet  részei  vagyunk,  és  nem 
tulajdonosai. (Ne árts, vigyázz rá!)

 Megismernek  néhány  környezetvédelemmel  kapcsolatos  fogalmat,  és  a 
hozzájuk kapcsolódó tevékenységeket: hulladékszelektálás, komposztálás, 
újra hasznosítás, stb.

 Ismeretet  szereznek arról,  hogy egészséges,  tiszta  környezetben az élet 
minősége javul, míg a szennyezett környezet rontja azt. 

 Meglátják  az  ok  –  okozati  összefüggést,  az  egészség  és  a  környezet 
minősége között.

 Megtanulják  a  helyes  életvitel  alapjait,  kialakulnak  az  egészséges 
életmóddal  kapcsolatos  szokások  alapjai,  képesek  a  jelenségek  egyes 
részeinek észrevételére, vagy globális szemléletére.

 Emlékeznek jelenségekre, történésekre, élőlényekre, tárgyakra.
 Képesek  lesznek  elemi  következtetések  levonására,  egyszerű  ítéletek 

alkotására.
 Megkülönböztetik  a  mennyiségi,  formai,  nagyságbeli  viszonyokat, 

azonosságokat, különbözőségeket.
 Felhasználják a természet tárgyait, élőlényeit a közvetlen tájékozódásban.
 Keresik  a  környezetükben  a  matematikai  vonatkozások  ismeretszerzési 

lehetőségeit.
 .Elítélik a környezet és az élőlények pusztítását.
 Megismerkednek a Zöld Szív Mozgalom alapelveivel.
 A  gyermekek  környezetóvó,  javító  tevékenységének  szervezésekor 

bekapcsolódás különböző természetvédelmi szervezetek (pl. Körös-Maros 
Nemzeti Park, Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Zöld Szív Ifjúsági 
Természetvédő  Mozgalom,  Dévaványai  Kulturális  és  Hagyományőrző 
Egyesület Környezeti Nevelési Munkacsoportja, Városszépítő Egyesület) 
és az önkormányzat munkájába.
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Hosszútávú pedagógiai céljaink

Olyan  pedagógiai  folyamat  kialakítása,  amely  elősegíti  és  megalapozza  a 
gyermekek, családjaik környezettudatos magatartását, életvitelét, életmódját.

 Óvodáink szellemiségében a környezeti nevelést kezeljük kiemelten, erre 
építjük  fejlődést,  elősegítő  tevékenységeket.  A  fenntarthatóság 
pedagógiája  iránti  elkötelezettséget  tükrözi  a  módosított  pedagógiai 
programunk is.

 A  természet  és  környezetvédelmi  feladataink  szerepeljenek  kiemelten 
helyi adottságok alapján valamennyi óvodai csoportban. Nevelőmunkánk 
tervezésében  a  megvalósítás  gyakorlatában  a  környezeti  nevelés  elvei, 
tartalmi jellemzői tudatosan épüljenek be. 

 A  nevelőmunkánk  hatékonysága  érdekében  a  nevelési,  fejlesztési 
eljárások során a mit  mivel,  mikor,  hogyan, és kivel  kérdésekre épített 
fejlődést elősegítő tevékenységek kerüljenek megvalósításra.

 Gyermekek  nevelése  egyéni  fejlettségükhöz  igazodó  differenciált 
bánásmód  alapján  tevékenység  központú  módszerekkel  történjen, 
kiterjedve a sajátos nevelési  igényű, halmozottan hátrányos helyzetű és 
kisebbségi gyermekek nevelésére is. (IPR program tükrében.)

 Az óvodapedagógusok  által  alkalmazott  módszerek  segítsék  a  tanulási 
környezet megteremtését, a tanulás tanulásának megvalósítását. 

(terepi  tapasztaltatás,  felfedezés,  élménypedagógia,  szenzitív  módszerek, 
játékosság,  projekt  módszer  alkalmazása,  kooperatív  tanulás,  erdei  óvoda 
stb.)

 Az  óvodába  járó  gyermekek  életkorának  megfelelő  hagyományok 
ápolása,  gazdagítása,  változatos  programtervvel  történjen  szülők 
bevonásával. (Jeles napok)
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 Az óvoda minden dolgozója legyen tisztában a fenntarthatóság tartalmi 
jellemzőivel és ez minden tevékenységében, nyilvánuljon meg. Ezáltal az 
óvoda felnőtt közössége munkahelyi életmódjával és munkájával nyújtson 
pozitív  mintát  a  környezettudatos  magatartásra,  az  ökológiai 
szemléletformálásra, az egészséges életmód szokásainak megalapozására, 
a közösségi, egészséges életvitelre. 

 Az  épületen  belül  a  energiatakarékos  szemléletmód  közvetítése  a 
gyermekek felé.

 Az  óvodapedagógusok  továbbképzésének  képezze  részét  a 
környezettudatos  neveléshez  kapcsolódó  szakmai  megújulása.   Az 
óvodapedagógusaink  folyamatosan  gyarapítsák  a  környezeti  neveléshez 
kapcsolódó  szakirodalmat,  amelyek  alakítják  a  gyermekek  és 
családtagjaik környezettudatos szokásait.

  A  óvodáink  helyiségeinek  berendezése  segítse  a  környezetbarát 
szemléletmód,  valamint  az  egészséges  életmód  megalapozását.  A 
csoportszobáknak  legyen  egyéni  hangulata,  arculata,  sok  növénnyel, 
gazdag természetsarokkal, ahol növényápolási, állatgondozási feladatokat 
látnak el a gyerekek.

 Az  udvari  játékok  környezetbarát  anyagokból  készüljenek,  megfelelő 
helyet,  teret  adjanak a  gyermekek játékának,  ahol  az  árnyékolók és  az 
ivókút, ivási lehetőség biztosított.

 Hosszútávon  valósuljon  meg  a  szelektív  hulladékgyűjtés  valamennyi 
telephelyen.(Fenntartó bevonása.)

 Az  óvoda  működtetése  során  a  vezetőség  a  környezetkímélő 
anyaghasználatra  tudatos  takarékosságra,  a  kapcsolatok  széles  és 
többirányú kiépítésére törekedjen.

 Óvodáinkban széleskörű kapcsolat éljen az óvoda és partnerei között 
(szülő, fenntartó, Zöldszíves iskola, Körös-Maros Nemzeti Park.)

  Célunk  a  partneri  kapcsolataink  hosszú  távú  megőrzése  a  társadalmi 
hatás  erősítése,  közvetlen  környezetünk  és  tágabb  értelemben 
értelmezhető természetvédelem érdekében. 
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Középtávú céljaink

 Alakítani gyermekeink, családjaik érzelmi viszonyulását, értékrendjét 
 a  természethez,  és  képessé  tenni  a  gyermekeket  az  együttműködésre, 

toleranciára, empátiára, a másság elfogadására.
 Érzelmi, cselekvési, környezettudatos magatartási minták megalapozása.
 Tapasztalataik segítsék a környezetbe való eligazodást, az értékek 
 védelmét,  a  szülőföld  és  az  ott  élő  emberek  megismerését, 

szeretetét,tiszteletét.

Jeles napok. A természet-környezetvédelem és az egészségügy jeles napjairól a 
foglalkozásokba,kezdeményezésekbe  beépítve,  illetve  külön  programokat 
szervezve emlékezhetünk meg és tudatosíthatjuk a jelentőségüket..

Február 2. Vizes Élőhelyek  
Március 22. Víz Világnapja
Március 23. Meteorológiai Világnap
Április 3. Csillagászati Világnap
Április 4. Laboratóriumi Állatok Napja
Április 22. Föld Napja
Április 24. Kísérleti Állatok Védelmének Napja
Május 8. Nemzetközi Vöröskereszt Napja
Május 10. Madarak és Fák Napja
Május 15. Állat- és növényszeretet napja (Magyarországon)
Május 18. Múzeumi Világnap
Május 24. Európai Nemzeti Parkok Napja
Május 31. Dohányzásmentes Világnap
Június 5. Környezetvédelmi Világnap
Június 17. Világnap az Elsivatagosodás Ellen
Június 25. Barlangok Világnapja
Augusztus 9. Állatkertek Napja
Szeptember 22. Autómentes Nap
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Szeptember 23. Takarítási Világnap
Október 4. Állatok Világnapja
Október 8. Madárfigyelő Világnap
Október 16. Élelmezési Világnap
Október 21. Földünkért Világnap
Október 31. Takarékossági Világnap

Tervezett  tevékenységek  a  családok  környezettudatos  magatartásának 
alakítására

Papírgyűjtés, újságpapír kötegelő készítése

Az  újra  hasznosítható  anyagok  gyűjtése  fontos  része  a  környezettudatos 
magatartás alakításának. A gyermekeknek és a családoknak is tudnia kell, hogy 
a papír alapanyaga a fa. Erdőket kell kivágni azért, hogy papír szükségleteink 
kielégítve legyenek. Tudatosítsuk, hogy a gyűjtött papírral fák életét menthetjük 
meg.  A  szülők  segítségével  a  gyermekek  gyűjtőmunkát  végeznek,  melynek 
során a családok értékrendje is alakul.

Újságpapír  kötegelő  segítségével  a  gyűjtött  papír  könnyebben  kezelhető, 
tárolható.  Elkészítésének  menetét  bemutatjuk  a  szülőknek,   és  szemléltetjük 
ábrán a faliújságon is.

Elkészítése:
Anyagszükséglet  –  fa,  vagy  papírdoboz  a  kötegelésre  szánt  újságpapír 
méretében, kötözőzsineg, olló, fűrész.
A munka menete: Vágjunk be egy- egy részt a doboz minden oldalán az oldalak 
feléig, fűzzük bele  a kötözőzsinórt, helyezzük be a papírt, és szorosra húzzuk a 
zsinór végeit, A feszesre kötött újságpapír köteg már készen is van. 

Takarítási munkák - Szemétgyűjtés 

Környezetünk  tisztasága,  annak  megóvása  és  folyamatos  fenntartása  fontos 
környezetvédelmi  feladat.  A  különböző  hulladékok  lebomlását  illetve 
megmaradását szemléltetjük a gyermekeknek egy egyszerű kísérlettel. Az óvoda 
udvarán  műanyag,  papír,  textil,  és  természetes  anyag  /almahéj  /  hulladékot 
ásunk el, kis táblával jelölve a helyet és az anyagot.  Két hét múlva kiássuk, 
megfigyeljük, hogy mi történt a különböző hulladékokkal. 
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A következtetést a gyermekek maguk is levonhatják – a műanyag nem bomlik le 
a  földben.  Ezzel  előkészítjük  a  szelektív  hulladékgyűjtés  fontosságának 
megértését. 
A család segítségére most is számítunk. Tavasszal és a Takarítási Világnapon 
az óvoda környékének szeméttől való mentesítését hirdetjük meg. A gyermekek 
a szülőkkel együtt gyűjtik az eldobált szemetet, szétválogatás után megfigyeljük 
milyen szemétből, van a legtöbb. Szelektíven válogatva zsákokba helyezzük.

Szemét kérdőív  – a szülőkkel  kitöltetünk egy kérdőívet  arra vonatkozóan,  a 
család  szemétkezelési  gyakorlata  milyen környezettudatos  szemlélettel  bír.  A 
kérdőív összeállításánál figyelembe vesszük a környezeti sajátosságokat is.
A kérdőíveket évente egy alkalommal tölttetjük ki, a Takarítási Világnapon.

Szemét kérdőív

Szemetel Ön? Soha Ritkán Igen
néha

Gyakran Igen

1.  Eldobja  a  szemetet  az 
utcán?  /csokipapír,  cigarettás 
doboz, /

5 4 3 2 1

2.  Engedi  gyermekének,  hogy 
az utcán eldobja a csokis papírt?

5 4 3 2 1

3.  Hagy  szemetet  maga  körül, 
ha  nincs  ideje  helyet  keresni 
neki?

5 4 3 2 1

4.  Hagy  szemetet  maga  körül 
akaratlanul?

5 4 3 2 1

5.  Ha  eldobott  szemetet  lát, 
felveszi?

1 2 3 4 5

6.  Bosszantja  a  szemét 
látványa?

1 2 3 4 5

7.  Hajlandó  részt  venni 
szemételtakarító kampányban?

1 2 3 4 5

8. Elfogadja – e ezt az elvet: - 
Mindig  hagyj  egy  helyet 
tisztábban annál,  mint  ahogyan 
találtad?

1 2 3 4 5

9. Őszintén… szemetel Ön? 5 4 3 2 1
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Értékelés:
40 – 37 Ön nagyon is tudatában van a szemét problémának
36 – 34 Törődik a környezete tisztaságával és tesz is érte 
33 – 30 Fejlesztenie kell e kérdésben véleményét, cselekedeteit
29 -      Valamit tenni kell!

Ismerkedés gyógynövényekkel

„Fűben, fában van az orvosság” – hallhatjuk gyakran nagyszüleinktől. Gyakran 
nyúlunk a nagy gyógyszergyárak szintetikus varázsszereihez, olyan esetben is, 
amikor  egy  gyógytea  vagy  gyógynövényes  borogatás  is  elegendő  lenne. 
Környékünkön a határban sok gyógynövény faj található /kamilla, bodza, hárs, 
cickafark, katáng, kövirózsa stb/, óvodásainkkal gyűjtő és hasznosító munkákat 
végzünk. A családok ismereteit és ezzel szokásrendszerüket kívánjuk alakítani a 
gyógynövények témában is.

Előadást  szervezünk  a  meghívott  gyógynövény  szakember  felkérésével, 
melynek során megismerkedhetnek az egyes növények felhasználási területeivel, 
gyógyító  erejével,  feldolgozásával,  elkészítési  módjával.  Az  előadás  után 
bemutatót tartunk a gyűjtött, szárított és még feldolgozatlan gyógynövényekből. 
Gyógyteával kínáljuk a vendégeket.

Faültetés, zöldövezet alakítása

A fák, a bokrok nemcsak esztétikai látványt nyújtanak, hanem árnyékot adnak, 
megfogják  a  szelet,  gyümölcsöt  érlelnek,  tisztán  tartják  a  levegőt,  oxigént 
termelnek, búvóhelyet és táplálékot biztosítanak az apróbb állatoknak. 

Az  óvodai  környezet  kialakításánál  mindig  ügyeltünk  arra,  hogy  elegendő 
árnyékot adó lombos fa, búvóhelyül szolgáló és a teret megosztó cserje és bokor 
díszítse  az  udvarokat.  Folyamatosan  ápoljuk,  gondozzuk,  és  szükség  esetén 
pótoljuk növényzetünket. Ezekbe a munkálatokban bevonjuk a szülőket is.
 
Tavasszal a Föld Napján facsemetét és cserjét ültetünk közösen a gyermekekkel 
és a szülőkkel.
„Egy gyermek-egy palánt”jelszóval virágosítjuk óvodáinkat.
A fák ápolásánál – metszés, elszáradt ágak eltávolítása, locsolás, kártevőtől való 
mentesítés, - szintén segítséget kapunk a szülőktől.
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Az  esztétikus  környezet,  mely  valamennyi  telephelyünkre  jellemző,  indirekt 
módon hatással  van a  családok értékrendjének alakítására.  Egyre gyakrabban 
kérnek  tanácsot  az  udvaruk  fásításához,  a  megfelelő  fa  vagy  cserjefajta 
kiválasztásához.

Madárodúk, itatók, etetők

Óvodáink a „Madárbarát óvoda” programhoz csatlakozva az udvar fáin odúkat, 
etetőket,  és  madáritatót  helyeztek  ki,  melynek  karbantartása,  feltöltése, 
tisztántartása folyamatosan történik a gyermekek segítségével.
A madáretetésnek az a célja, hogy madarainkat a téli éhezéstől megóvjuk, a jövő 
költési idényre minél nagyobb számba átsegítsük.  Az etetést  a fagyok beállta 
után kell  elkezdeni és csak addig szabad folytatni, amíg tart  a hideg idő. Az 
etetés folyamatos legyen, mert a madarak megszokják a segítséget, számítanak 
rá. Romlott  táplálék a madár pusztulását okozhatja, de a sózott vagy fűszeres 
élelem is árthat.
A  madárodú  az  odúlakó  madarak  számára  nyújt  biztonságos  fészkelési 
lehetőséget  az  udvaron.  Fontos  szabály,  hogy  az  odúban  fészkelő  madarat 
szükségtelenül  ne zavarjuk, legalább 4 – 5 méter távolságról végezzünk csak 
megfigyeléseket.  Az odúk kihelyezésénél  ügyeljünk arra,  hogy védett  helyen 
legyen az apróbb ragadozóktól /macska/ Ugyanez a szabály érvényes az etetőkre 
és az itatókra is.

A madáritatók és madárfürdetők

A  madaraknak  is  szükség  van  vízre.  Nemcsak  szomjukat  oltják,  fürdeni  is 
szeretnek.  A  fürdő  hűsíti  őket,  és  tisztán  tartja  a  tollazatukat.  A  szabadban 
kihelyezett  itató  vagy  fürdő  olyan  fajokat  is  odavonz,  melyek  táplálkozási 
területe más környéken van. Az itató mélysége nem haladhatja meg az 5 cm-t, és 
lapos követ kell tenni a közepére, hogy a kisebb testű madarak is biztonságosan 
tudjanak inni,  fürdeni.  Ügyeljünk az  itató  tisztaságára,  és  ne  helyezzük tűző 
napra.

Egyszerűen elkészíthető etetők és itatók

A gyermekek igen lelkesen vesznek részt a madarak gondozásában. Azért, hogy 
a  családok  közül  minél  többen  érezzék  úgy,  hogy  valamit  tehetnek  ők  is  a 
madarak védelmében, bevonjuk őket etető és itató készítő tevékenységünkbe. A 
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faliújságra kihelyezzük néhány egyszerű etető és itató elkészítésének lépéseit, és 
„házi  feladatként”  a  gyermekekkel  együtt  otthon  elkészítenek  egy  darabot 
szabadon választott technikával és anyagból. A kész produktumokat kiállítjuk az 
óvodában, majd elhelyezzük az udvar és a környék fáin.
A  faliújságon  meghirdetjük  a  „Madárbarát  kert”  programot,  a 
megvalósításhoz etetési, elhelyezési, karbantartási tanácsokat adunk.

A környezettudatos magatartás kialakításának közép és hosszú távú 
terveinek megvalósításához nyújt segítséget az
„Együtt értünk – együtt érte” projekt, mely a

„Minden nap Földnap”
szemléletet igyekszik elsajátíttatni, a gyermekekkel a családdal és 

valamennyi óvodai dolgozóval.

„EGYÜTT ÉRTÜNK - EGYÜTT - ÉRTE” 

PROJEKT
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Négy hetet meghaladó projekt, Föld nap hetétől, az Állat- és növényszeretet 
napjáig, a kompetenciás témajavaslatok beépítésével

CÉL

 A  környezettudatos  magatartás  alapjainak  lerakása  természetes 
környezetben, tapasztalás útján.

 A  környezettel  való  harmonikus  kapcsolat  kialakítását  segítő  attitűd 
kialakítása.

 A környezet védelméhez, megóvásához kapcsolódó szokások alakítása.
 A környezetvédelem egy lépéseként a szűkebb és tágabb környezet tisztán 

tartására vonatkozó szabályok tudatosítása. 
 Szemléletformálás, ismeretbővítés.
 Családok  életébe,  értékrendjében  épüljenek  be  a  tudatos 

környezetvédelmi szabályok.
 A szabad játékban jelenjenek meg a szerzett ismeretek, szemléletformák 

egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelően.
 A kompetencia alapú programcsomag tématerv javaslatainak, játékainak 

beépítése a környezeti nevelésbe.
 Az élővilág és környezet egymásra utaltságának tudatosítása.

FELADATOK

 Séták,  kirándulások,  gyűjtőmunkák  során  egyéni  tapasztalatszerzés, 
ismeretbővítés  lehetőségének  biztosítása  közvetlen  és  tágabb 
környezetünk növény és állatvilágáról.

 A természet szépségeinek felfedeztetése (színek, illatok, hangok, formák, 
élő és élettelen környezet)

 A  környezetvédelemhez  kapcsolódó  tevékenységek,  munkafolyamatok 
feltételeinek  megteremtése  (ültetés,  gyomlálás,  környezet  tisztítása, 
öntözés,  szelektív  hulladékgyűjtés,  pl.  műanyag  flakonok,  használt 
elemek.)
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 A  család  bevonása  a  környezetvédelmi  feladatokba,  a  gyermekekkel 
együtt végzett tevékenységek által. (pl. közös udvarrendezés a szülőkkel)

 Ismeretek  bővítése  gyógynövényekről  (gyűjtőmunka,  tulajdonságaik, 
elkészítési módjuk stb.)

 Madármegfigyelések természetes környezetben (madárbarát óvoda)
 A városunk épületeinek megfigyelése, értékeink megóvásának feladatai.
 A szabad  játékban  megjelenő  környezeti  tapasztalatok  újra  éléséhez  a 

feltételek biztosítása (nyugodt légkör, hely, idő és eszköz)
 A  közvetlen  környezet  szépségének  és  esztétikumának  megőrzése 

(csoportszoba élővilága, udvari növények)
 Matematikai  tapasztalatok  szerzése  a  természetben  –  formák, 

mennyiségek, szimmetria, relációk.
 A  környezet  megismerését  és  megszerettetését  segítő  tevékenység 

tartalmak  közvetítése  –  ábrázolás,  zene,  mozgás  –  harmonikusan 
egymásra épülve.

ELŐZMÉNYEK

 Séták,  túrák,  kirándulások  során  megfigyelések  szűkebb  és  tágabb 
környezetünk élővilágában.

 Gyűjtőmunkák a természetben.
 Udvari növényzet ápolása, fa és virágültetés, gondozás.
 Csoportszoba növény és állatvilágának (akvárium) gondozása.
 Közvetlen  környeztünk  tisztán  tartása  –  bekapcsolódás  a  „Takarítási 

világnap „városi projektjébe – a családok bevonásával.
 Évente  ellátogatunk  a  Körös-Maros  Nemzeti  Park  Réhelyi 

Látogatóközpontjába,  a  Túzokrezervátumba.  (madármegfigyelés, 
időszakos és állandó kiállítás megtekintése, tantúra ösvény bejárása)

 Lovaskocsis  határjárás,  melynek  során  megfigyeltetjük,  hogyan  hat  az 
ember  a  természeti  tájra.  (Új  fogalmak:  láp,  ősgyep,  puszta,  nádas, 
mocsár,  védett  növény,  védett  fa,  szikes  talaj,  humusz,  élőhely, 
környezetvédelmi jelzések)

 Év végi kirándulások Állatkertekbe, Vadasparkokba, Arborétumba.
 Szárazelem  gyűjtő  láda  elhelyezése  valamennyi  telephelyen,  szülők 

bevonásával veszélyes hulladék gyűjtése.
 PET palack zsugorító vásárlása a műanyag hulladék újrahasznosításához, 

szülők bevonása a tevékenységbe.

ÁMK Óvodai Intézményegység
5510 Dévaványa Kossuth utca 5.



TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0068
DÉVAVÁNYA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

 Levegő  tisztaságának,  légszennyezésnek  mérése  a  közvetlen 
környezetünkben,  illetve  a  határban.  Levelekre  cellux-csík  ragasztása, 
majd tiszta lapon tesztelés.

 A  Túrér  –  városunk  belterületi  állóvize  –  növény  és  állatvilágának 
megfigyelése  (nádas,  vadkacsa,  gólya,  nádirigó,  apró  halak  stb.).  A 
helyszínen a környezetkultúra elemeinek tudatosítása. Nem szemetelünk, 
a vízbe nem öntünk szennyező anyagokat.

 Az „Év fája – az év madara” rajzpályázaton való részvétel. 
 Madárbarát  kert  programba  való  bekapcsolódás:  Odúk  kihelyezése, 

ellenőrzése és megfigyelése. Itatók feltöltése, tisztítása, karbantartása és 
megfigyelése. Etetők, kihelyezése, feltöltése és megfigyelése.

 A  megfelelő  udvari  növényzet  ültetésével  óvoda  udvaraink  lepke  és 
rovarbaráttá váltak.

SIKERKRITÉRIUM

 Felfedezik a természet szépségeit.
 Ismereteik  folyamatosan  bővülnek  az  erdő,  a  mező  növény-  és 

állatvilágáról, és azok életkörülményeiről.
 Megismerkednek  a  légszennyezés  okaival,  felismerik  a  fák,  növények 

szerepét ennek csökkentésében.
 A  környezetbarát  szemlélet,  magatartási  formák  és  szabályok  alapjai 

tudatosulnak.
 Ok  –  okozati  összefüggéseket  fedeznek  fel  az  ember  és  a  természet 

kapcsolatában.
 Elsajátítják  a  környezet  tisztán  tartásának  módjait,  képesek  azokat 

alkalmazni.
 Fokozatosan igényükké válik a rendezett környezet.
 Pozitív  érzelmi  viszony  alakul  ki  a  gyermekekben  az  őket  körül  vevő 

növény és állatvilág iránt.
 A családok partnerré válnak környezettudatos nevelésünkben.
 A gyermekek játékában megjelennek az új ismeretek, a természet iránti 

szeretet áthatja tevékenységüket.
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TÉMA FELDOLGOZTÁSÁNAK JAVASLATAI
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A KÖRNYEZET MEGISMERÉSÉRE NEVELÉS

• Tavaszi természet – illatok, színek, változások
• Tavaszi munkák
• Növények, növényvédelem
• Gyógynövényeink
• Madarak – fák napja
• Talaj, talajlakók
• Föld és a levegő kapcsolata
• Föld és a víz kapcsolata
• A Föld napja
• Tücskök, bogarak és más apró állatok
• A gólya
• Időjárási megfigyelések
• Kísérletek földdel, vízzel, levegővel
• Hulladékgyűjtés, rendrakás
• Érzékszervi tapasztalás a természetben
• Túrák,  kirándulások,  séták  a  szűk  és  tágabb  környezet 

megismeréséért
• Zöld szabályok megismerése

MATEMATIKAI TARTALMAK

• Halmazképzés
• Formák, színek
• Rész – egész viszonya
• Relációk
• Számfogalom
• Mennyiség és becslés
• Párosítás
• Sorozatok
• Szimmetria
• Igaz - hamis

AJÁNLOTT JÁTÉKTEVÉKENYSÉGEK

A csoportszoba játékai
• Nyomolvasás
• Föld-puzzle
• Favágó-játék
• Körjáték a Föld körül
• Környezetismereti kirakók és társasjátékok
• Találós kérdések
• Víz labirintus
• Memória és párkereső játék

Mozgásos játékok
• Giliszta
• Százlábú
• Araszol a hernyó
• Siklik a kígyó
• Civakodó feketerigók
• Csiga-futó
• Méhek viráport gyűjtenek
• Gólya bácsi, gólya
• Nyuszi ugró verseny

Taktilis csatornákat fejlesztő játékok
• Felhőles
• Mesélő fakérgek
• Nyomkereső
• Hangtérkép
• Beszélő állatok
• Útjelző
• Tapintó játék

Drámajátékok
• Lopakodó játék
• Felfedezés játék
• Tájékozódás játék
• Az erdőben jártunk,keltünk…

Gabnai Katalin: Drámajátékok című könyvéből.
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SZABAD JÁTÉK TÉMA: GÓLYA BÁCSI, GÓLYA…

Előzmény:

• Séta során gólyafészkek, a visszatérő gólyák megfigyelése a 
településen

• Vízparti séták során vízhez kötődő rovarok és állatok, vízparti 
növények megfigyelése

• Madárodúk megfigyelése, madarak beazonosítása
• Játék során városépítés, kémények, házak fák, növények, állatok 

barkácsolása

A téma feldolgozása:

• A városépítés tovább fejlesztése fákkal, növényzettel, tóval, házakkal, 
kerítés elemekkel, további állatokkal.

• Gólya és tojás készítése kasírozással
• Fészek építése gyűjtött ágakból, tollakból.
• Békás tó készítése kék anyagból
• Halak, békák készítése változatos technikával
• Kavicsok a tó köré és a tóba (textilfestés)
• A tó környékének és élővilágának rekonstruálása barkács munkával, 

ötletbörze alapján

A szabad játékhoz kapcsolódó nevelési tartalmak

Környezeti tartalmak

• Ismeretek bővítése a gólyák életéről
• Madár és természetvédelmi ismeretek feldolgozása játékosan.
• Tápláléklánc felfedeztetése
• Vízről szerzett ismeretek alkalmazása, beépítése a játékukba

Matematikai tartalmak:

- Tér és síkformák, arányok alkalmazása, mennyiségek és becslések.

Mese, vers és dalanyag beillesztése a projekt ajánlásaiból
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ÁBRÁZOLÁSI TARTALMAK

• Rajzolás homokba, nedves földre
• Zenés festés
• Képalakítás gyűrött anyagból
• Díszítő munkák
• Társasjáték tervezése, készítése
• Papírdúc nyomda
• Homokban térformák építése
• Barkács munkák:

 Kasírozás
 Papírmasé
 Nemezelés
 Vesszőfonás
 Agyagozás
 Gipszöntés

ZENEI TARTALMAK

Gyermekdal válogatás

• Gólya, gólya, gilice…
• Eresz alól fecske fia…
• Reggeli harmat…
• Somvirág…
• Én kis kertet…
• Beültettem kiskertemet…
• Csiga-biga…
• Katalinka…
• Csepp-csepp…
• Süss fel, nap…
• Kellene szép kert…
• Mi szél hozott…
• Bújj, bújj, zöld ág…
• Bújj, bújj, medve…
• Hosszú az erdő
• Fecskét látok
• Kis kacsa fürdik
• Hová mész te kis nyulacska…
• Hol jártál, báránykám…
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Zenehallgatás anyaga

• Négy vándor jár…
• Ó, ha cinke volnék…
• Ingó, bingó kikeleti nádszál…
• Hallod-e pajtás zúgni…
• Erdő, erdő, erdő…
• Bartók Béla: Medvetánc
• Chopin: Keringő
• Mozart: Szimfónia
• Vivaldi: Négy évszak – Tavasz tétel
• Zenevarázs: Föld téma javaslatai

Mondókák
• Áspis kerekes…
• Egy, kettő, három, négy…
• Fű, fű, fű…
• Gyí, te paci…
• Gólya bácsi, gólya…
• Hipp, hopp, hajahopp…
• Madarak voltunk…
• Nincs szebb madár, mint a lúd…
• Réce, ruca, vadliba…

Munka jellegű tevékenységek

• Fa és virágültetés.
• Növénygondozás.
• Madáretetők feltöltésével kapcsolatos munkák
• Rendrakás.
• Udvarrendezés.
• Gyűjtött termésekkel, növényekkel kapcsolatos munkák (rendszerezés, 

szárítás, tárolás).
• Hulladékgyűjtés – együtt a családdal.
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A  téma 

megvalósítása során az óvodapedagógusok a gyermekcsoport korát, fejlettségi 
szintjét  és  összetételét  figyelembe  véve  szabadon  válogathatnak  a  javasolt 
megvalósítási tartalmakból.

Alkalmazott módszerek:

 megfigyelés
 cselekedtetés
 beszélgetés 
 magyarázat
 leírás
 bemutatás
 kísérletezés
 egyéni tapasztalás
 játék
 kooperatív technikák (nagycsoportban)
 képolvasás

A megvalósítás eszközei:

 Természetes anyagok
 A gyermekek és szülők által gyűjtött anyagok, termések.
 Ábrázoló és barkács eszközök.
 Játékeszközök
 Kísérletezés és megfigyelés eszközei
 Könyvek, filmek, internet
 Bábeszközök
 Zenei anyagok, kellékek

Megvalósítás felelősei: a csoportvezető óvónők.

A projekt felépítése
ÁMK Óvodai Intézményegység
5510 Dévaványa Kossuth utca 5.

IRODALMI MŰVELTSÉGI TARTALMAK

A mese- és versajánlásokat, találós kérdéseket, szólásokat és 
közmondásokat a projekt mellékleteként szereplő irodalmi 
anyag gyűjtemény tartalmazza.
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 Tevékenységek Képességfejlesztés játékban, tanulásban
1. hét Tavasz van, gyönyörű

 Séta  során  a  tavaszi 
természet megfigyelése – 
illatok, színek változások 

 A  kertekben  folyó 
munkák megfigyelése

 Az  első  gólyák  és 
fecskék  megfigyelése, 
fészeknéző 

 Szabad  játék:  Gólya 
bácsi,  gólya…  - 
fészeképítéshez  ágak, 
tollak  gyűjtögetése, 
fészekkészítés,  gólya  és 
tojás kasírozása

 Földgömb  készítés 
hungarocell 
kasírozásával, 
ujjfestéssel  –  gólya 
repülési  útvonalának 
berajzolása /Föld napja/

 Mondóka:  Gólya  bácsi, 
gólya… 
Fű, fű, fű…          

 Ének: Gólya, gólya gilice 
Eresz  alól  fecske  fia  … 
Fecskét látok…    

 Zenehallgatás:  Vivaldi: 
Négy évszak – Tavasz

 Ó ha cinke volnék, …
 Mozgásos,  és  közös 

játékok: 
Föld  -  és  Magyarország 
puzzle, 
Körjáték  a  Föd  körül… 
Repülő  gólyák… 
Civakodó  feketerigók… 



 Vizuális  és  auditív  észlelés  és 
figyelem  fejlesztése  az  időjárás 
megfigyelés  és  a  madár 
megfigyelések alkalmával.

 Fogalom  ismeret  bővítése  a 
tapasztalt  változások 
megnevezésével,  fészekrakás, 
virágrügy,  veteményezés,  illatok, 
színharmónia.

 Rácsodálkozás örömének átélése.
 A  madarak  megfigyelésének 

módjai.
 Nagy és finommozgások fejlesztése 

a mozgásos játékok és az ábrázoló, 
barkács tevékenységek során.

 Szókincsbővítés  –  madarak, 
bogarak neve, időjárási fogalmak.

 Ritmusérzék fejlesztése.
 Logikus  gondolkodási  műveletek, 

ok  –  okozati  összefüggések 
felismerésének segítése.

 A  környezet  iránti  tisztelet,  és 
szeretet  megalapozása.  Pozitív 
érzelmi  viszony  kialakítása  az  élő 
környezet  iránt  a  szabad  játék 
során.
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Felhő  les… 
Lopakodó játék… 

 Matematikai  tartalmak: 
Formák  -  színek 
Rész  –  egész  viszonya 
Ralációk

 Irodalmi anyag: 
 Találós  kérdések 

madarakról,  tavaszról. 
Lafontaine:  Gólya  és  a 
róka,  Pósa  Lajos:  A 
fecske

 Munkák:  udvarrendezés, 
hulladékgyűjtés, faültetés 
együtt a családokkal.

 Zöld szabályok

 Matematikai tapasztalatok bővítése 
a  séták,  a  megfigyelések  és  a 
játéktevékenységhez  kapcsolódó 
barkács munkák során.

 A  család  segítségével 
környezettudatos  magatartás  egy 
elemének rögzítése.

2.    hét  Én  kis  kertet 
kerteltem…

 Virágültetés  udvaron  és 
virágládákban

 Kísérletek és megfigyelések 
a  földdel  és  vízzel  –  víz 
áramlása,  folyása,  föld és a 
víz kapcsolata

 Szabad  játék  bővítése: 
Kert  építése  /veteményes, 
virágos,/ a megkezdett gólya 
téma  folytatásaként,  békás 
tó  kialakítása  a  gólya 
élelemforrásának 
biztosítására.  A 
megfigyelések  és  ismeretek 
felhasználása  a  kertépítés 
során.

 Kapcsolódó  játékok: 
Vízlabirintus 
Méhek  virágport  gyűjtenek 
A  víz  hullámzásának 
utánzása  mozgással 

 Munkamegosztás, közösségi érzés.

 Következtetések  levonása,  ok  – 
okozati  összefüggések felismerése 
Fogalomismeret bővítése

 Finommotorika,  kreativitás, 
együttműködő  képesség,  akarati 
tulajdonságok,  egymáshoz  való 
alkalmazkodás, társas magatartás

 Nagymozgás,  finommozgás, 
együttműködés

ÁMK Óvodai Intézményegység
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Búvárjáték 
 Matematikai  tartalom: 

mérések,  halmazképzés, 
számfogalom 

 Rajzolás  homokba,  nedves 
földre pálcával, 

 Festés  vizes  lapra,   színes 
kéz  és  lábnyomatok 
nagyméretű papírra, textilre 

 Barkácsmunkák:  kasírozás, 
gipszöntés,  papírmasé 
technikával kerti  virágok és 
vetemények készítése  

 Én kis kertet…              
           Kellene szép kert…  

 Mondókák: Kiskertemben… 
Hull a borsó, hol a borsó… 
Búza virág koszorú

 ZH: Chopin: Keringő
 Munka:  ültetés, 

növénygondozás
 Mese- vers
 Zelk  Z:  Csilingel  a 

gyöngyvirág
 Az arany tulipán /mese/
 Zöld szabályok

 Számolási képesség, csoportosítás.

 Finommotorika,  szem  –  kéz 
koordináció,  képzelet,  vizuális 
emlékezet.

 Kreativitás,  önmegvalósítás  és 
együttműködési képesség 

 Zenei érzékenység
 Ritmusérzék
 Auditív észlelés

 Szókincsbővítés
 Verbális emlékezet
 Kapcsolódó  zöld  szabályok 

megismerésével  környezettudatos 
magatartás alakulása.
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3.hét Béka mondja, kutykurutty

 Séta a városi  Túrér partjára 
vízpart  élővilágának 
megfigyelése

 Kísérletek  vízzel,  víz 
tisztaságának  mérése  – 
vízvédelem. Zöld 
szabályok.

 Matematikai  tartalom: 
űrmérték  játékosan, 
relációk, mennyiség

 Szabad  játék:  gólyafészkek 
építése  párnákból,  a 
gyermek – gólyák etetése a 
tóból  kifogott  békákkal, 
halakkal,  szitakötőkkel,  -  a 
tápláléklánc felfedeztetése. 

 A nádas  elkészítése  a  játék 
tó köré

 Virágos-  és  veteményeskert 
növényeinek piaci árusítása, 
virágbolt.  

 Békaugró verseny
 Hal  úszásának  utánzása 

zenére
 Társasjáték,  memória  és 

párkereső játékok
 Barkácsmunkák:  halas  tó 

benépesítése  változatos 
technikákkal 

 Vesszőfonás, gyékényfonás
 Díszítő munkák
 Társasjáték  tervezése, 

készítése / Békák a tóban/
 Zenei  tartalmak 

Réce  ruca,  vadliba,…. 
Kis  kacsa  fürdik… 
Száraz,  tónak  nedves 
partján.  Virágéknál  ég  a 
világ…

 Ismeretbővítés,  új  fogalmak  a 
vízpart élővilágáról.

 Összefüggések felismerése
 Egyéni  tapasztalással 

következtetések  és  ítéletek 
alkotása

 Zöld  szabályok  megismerése 
vízzel  kapcsolatosan  -  a 
környezettudatos  magatartás 
alakítása.

 Együttműködési  készség, 
egymásra  figyelés,  szocialitás, 
szabálytudat,  anya-  gyermek 
kapcsolat  pozitív  érzelmének 
erősítése.

 Kreativitás, képzelet, ismeretanyag 
felhasználása,  az  alkalmazható 
tudás, képességének erősítése.

 Társas  magatartás  megalapozása, 
akarati tulajdonságok megerősítése

 Nagy  és  finommozgások 
fejlesztése,  egészséges 
versenyszellem alakítása.

 Szem  –  kéz  koordináció, 
szabálytudat, szín és formaismeret 

 Kreativitás, kézügyesség 

 Új  technika  megismerése, 
gyakorlása

 Kreativitás, kézügyesség 

 Hallásfejlesztés,  halk-  hangos 
gyakorlása

 Ismerkedés  a  komolyzene 
műfajával.
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 ZH:  Mozart:  Szimfónia 
Ingó, bingó kikeleti nádszál 

 Munka:  ültetett  növények 
öntözése

 Mese – vers
 Nyelvtörő  -   mit  varrsz 

papucsot
 Béka király /mese/

 Felelősségtudat

 Szókincs, helyesejtés, 

ÁMK Óvodai Intézményegység
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4.hét Erdőt, mezőt járok én

 Lovaskocsis  túra  a  határba 
és a közeli kiserdőbe

 Megfigyelések,  talajlakók, 
rovarok,  bogarak,  madarak 
és más apró állatok.

 Érzékszervi  tapasztalás  a 
természetben  –  mesélő 
fakérgek,  hangtérkép, 
nyomkereső,  útjelző, 
beszélő állatok

 Bogárnézővel  a  talaj 
élővilágának megfigyelése – 
talajvédelem 

 Gyógynövények gyűjtése
 Szabad  játék  -  Lovaskocsis 

túra  székekből,  textil, 
párnák, 

 Jön  a  kocsi,  most 
érkeztünk..

 Jöttem karikán..
 Kicsi kocsi, három csacsi..
 Kavicsfestés  (állatformák 

belelátása)
 Termésképek,
 Préselés
 Zenei tartalom: Somvirág…, 

Katalinka……. 
Bújj,  bújj  medve.. 
Hová  mész  te  kis 
nyulacska.. 
Bújj, bújj zöld ág…

 ZH:  Hallod-e  pajtás… 
Erdő,  erdő…. 
Bartók B: Medvetánc

 Mondóka Egy, kettő, három
 Mozgásos  játékok:  - 

Favágójáték,  Giliszta, 
Százlábú, Araszol a hernyó

 Közös programmal  az egymáshoz 
való  alkalmazkodás,  társas 
magatartás és szociális képességek 
fejlesztése.

 Megfigyelőképesség,  tapintásos 
észlelés  és  taktilis  csatornák 
fejlesztése a természetes környezet 
be

 Fogalomismeret  bővítése  a 
rovarok,  és  gyógynövények 
neveinek megismerésével

 Összehasonlító  képesség 
fejlesztése.

 Élmények,  tapasztalatok 
feldolgozása a szabad játék során: 
együttműködő  képesség  szociális 
érzékenység,  szabálytudat, 
önmegvalósítás.

 Kapcsolódó  zenei  és  mozgásos 
anyaggal a ritmusérzék, a hallás, a 
mozgáskoordináció fejlesztése.

 A  tevékenység  során  gyűjtött 
anyagok  kreatív  felhasználása,  az 
önkifejezés megvalósulása.

 Kapcsolódó  zenei  és  mozgásos 
anyaggal a ritmusérzék, a hallás, a 
mozgáskoordináció fejlesztése

 Ismerkedés  Bartók  Béla 
zeneiségével,  zenei  kultúra 
fejlesztése

 Hangulatok  szóban  való 
megfogalmazása, ez által szókincs 
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 Drámajáték:
 Lopakodó     
 Az erdőben jártunk keltünk,
 Matematikai  tartalom: 

szimmetria, igaz – hamis,
 Munka:  gyűjtött  termések, 

gyógynövények 
rendszerezése,  tárolása, 
szárítása, hasznosítása, stb

 Mese – vers
 Móra F: Versenyfutás
 Csigahívogatók

bővítése,  kifejezőképesség 
fejlesztése  a  szerzett  ismeretek 
felidézésén keresztül.

 Matematikai  tapasztalatok  a 
természetben,  szimmetria  az 
élővilágban.

 Ismeretek mélyítése.

 Szókincsbővítés, képzelet, 
 Mese  során  keletkező  asszociáció 

megfogalmazása

Projektzáró nap 
Gólyales és tanösvény túra 
a Túzoktelepen 

 A Túzoktelep gémeskútján a 
gólyák megfigyelése.

 Az  állandó  és  időszaki 
kiállítások megtekintése

 Tanösvény  bejárása,  a 
jellegzetes  növény  és 
állatvilág felfedezése. 

 A  kilátónál  a  táj  és  a 
madárvilág  megfigyelése 
távcsővel.  /túzok,  bíbic, 
fácán, szürke gém

 Ügyességi és versenyjátékok, 
akadálypálya,  aszfalt 
rajzverseny, 

 Tábortűz  –  a  tanult  dalok 
éneklése.

 Zöld szabályok



 Szerzett  ismeretek,  tapasztalatok 
rögzítése, felidézése.

 Ismeretbővítés,  nyelvi  kifejező 
képesség fejlesztése

 Vizuális észlelés, környezettudatos 
értékrend megalapozása. Magasság 
és  mélység,  térérzékelés, 
nagyságok  egymáshoz 
viszonyítása becsléssel.

 Versenyszellem, társas magatartás, 
szabálytudat alakítása.

 Közösségi  érzés  formálása, 
szociális érzékenység alakítása. 
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Produktumok
- gyűjtemények a kirándulások 

kincseiből  /  kavicsok, 
levelek,  virágok, 
gyógynövények, tollak /

- Fotóalbum  a  sétákról, 
kirándulásokról, 
tevékenységeinkről

- Kiállítás az óvoda folyosóján 
a  barkácsmunkákból,  és 
rajzokból.

- DVD

 A  munka  értéke,  eredményeinek 
megbecsülése.

 Közösségi érzés erősítése.
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Irodalom jegyzék 

Ablak a világra – Madarak / Novum Kiadó/
Ablak a világra – A Föld   /Novum kiadó/
Kovács Lajosné: Vigyázok rád
Itt a tavasz /Novum Kiadó/ 
Kompetencia  alapú  programcsomag  és  mellékletei  –  Zenevarázs,  Játszunk, 
természetesen, 
Balázsné Szűcs Judit – Szaitzné Gregorits Anna: Szabadon, játékosan, örömmel
Magyar Károly: Környezetvédelmi akciók
Óvodások környezeti nevelése /Réce füzetek/
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kiadványai
„Együtt – értük” Helyi Óvodai Nevelési Program
Németh Imre – Némethné Katona Judit: Zöld kalandra fel 1 – 2.
Gabnai Katalin: Drámajátékok
ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola Környezeti Nevelési Programja
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MELLÉKLETEK

Térségünk védett madara a TÚZOK

Kilátó a Túzoktelepen
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Református templom

Katolikus templom
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Tőkerészi kút

„Meleg kút”  - termálvizes kút
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Bereczki Imre
Helytörténeti Múzeum

Autóbusz Pályaudvar
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Ladányi Mihály Könyvtár

Ladányi Mihály emlékszobra
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Túrér - part

Túrér – parti nádas
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