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Intézményünkben mindig kiemelt figyelmet fordítottunk az egészséges életmódra való 
nevelésre. Sok éve tagjai vagyunk az „Egészséges Óvodák Nemzeti Hálózatának”. 

Az elnyert pályázat révén további lehetőségek kapuja nyílt meg óvodás és bölcsődés 
gyermekeink és szüleik számára.  

A gyermekek családból hozott tapasztalataira építünk. Ezek a tapasztalatok sokirányúak, 
sokrétűek és elsődleges szerepük az óvodáskor végéig megmarad. Az egészséges életmódra 
nevelés élethosszig tartó folyamatában annak ellenére, hogy az alapvető attitűdök már egész 
korai gyermekkorban kialakulnak, a szemlélet alakítható, formálható.  

Különböző mozgásos lehetőségeken keresztül mutattuk meg, hogyan lehet az életminőséget 
javítani, szem előtt tartva a korosztály fő tevékenységét, a játékot. A családokat a gyermekek 
közvetítésével igyekeztünk megszólítani.  

HÍRMORZSÁK a pályázatban megvalósítható programokról, tevékenységekről: 

Egészségügyi állapotfelmérés  

A szűrés egészséges, vagy magukat egészségesnek gondoló személyek vizsgálatát jelentette, 
amelynek az volt a célja, hogy egyszerűen elvégezhető, a vizsgált személy számára 
kellemetlenséget nem okozó, alkalmas módszer segítségével kimutassák a rejtett tüneteket és 
panaszokat még nem okozó betegségeket. Ha a szűrővizsgálat eredménye „negatív” volt, a 
vizsgált személy megnyugodhatott. Ha az eredmény „pozitív” volt, a szűrővizsgálat időben 
előbbre hozza a diagnózist és a kezelést. Az időnyerés nagyobb esélyt adhat a súlyosabb 
következmények elkerülésére, vagy a teljes gyógyulásra, mintha a beteg később, a tünetek és 
panaszok megjelenése miatt fordult volna orvoshoz. Ultrahangos és biorezonanciás szűrésen 
lehetett részt venni. 

„Fűben- Fában orvosság”- Amit tudni kell a gyógynövényekről  
 
A gyógynövények, amelyeket a természet karnyújtásnyira biztosít számunkra, a vegyi úton 
előállított gyógyszerek helyett természetes alternatívát jelentenek. Minden problémára létezik 
gyógyhatású növény, amely hatóanyagaival egyensúlyba hozza a szervezet kibillent 
életfolyamatait, megerősítve az öngyógyító folyamatokat és az immunrendszert. Hosszabb, de 
stabilabb gyógyulást jelentenek, mint a számos, sok mellékhatással rendelkező szintetikus 
gyógyszerek. Kisebb és nagyobb problémák esetén is segítségünkre szolgálnak, az egyszerű 
megfázástól a magas vérnyomásig, vagy daganatos betegségekig. Előadás keretében sok 
hasznos információt kaptunk. Teakóstolás színesítette az előadást. 

 

Egészséghét  

A három napos esemény közül sok olyan tevékenység szerepel, melyek segítik az 
egészségesebb életvitel igényére nevelést. Igyekszünk a gyermekek érdeklődését és életkori 
sajátosságait figyelembe vevő tevékenységeket, a környezet megismerését és védelmét 
szolgáló programokat szervezni.  
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A tevékenységek között szerepelt: 

- Felhívjuk a gyerekek figyelmét a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára.  

- Megismerkedünk a különböző anyagokkal, azok hasznosításával. Külön válogatjuk a 
különböző anyagú hulladékokat, melyeket mi magunk „termeltünk” ki. 

- A nagyobbak a különböző flakonokból, dobozokból játékokat készítenek. 

- Szituációs játék keretében tapasztalatokat kaphatnak az orvos munkájáról. Beszélgetünk az 
egészségről, betegségről, hogyan óvjuk egészségünket.  

- Kiválogatjuk, képek segítségével az egészséges és egészségtelen ételeket.   

- Sorversenyeket, zenés tornát,versenyjátékokat szerveztünk. 

Mentő bemutató  

A mentők munkáját bemutató interaktív foglalkozás, melynek során a gyerekek nem csak a 
segítők szerepét, munkáját, eszközeit ismerhették meg, hanem a balesetek megelőzésének 
módját is.  

Mintamenza program az óvodában,bölcsődében 

Pályázati forrásból lehetőségünk nyílt arra, hogy a gyerekek könnyű, finom és egészséges 
ételeket fogyasszanak, főként zöldségekből és gyümölcsökből.  

Előadások 

A szakemberek meghívásával, előadásaikkal a szülők látókörének bővítése, felmerült 
kérdéseik megválaszolása, az egészséges életmódra való felkészítés, felvilágosítás volt 
aprogram célja. (pszichológus, dietetikus). Grafológus,mágnesterápia,szemmasszázs,stb. 

Egészségnap 

Béres Alexandra előadása és közös torna az előadóval 

Zumba bemutató 

Egészségügyi szűrővizsgálatok Hallás, látás, bőrgyógyászati, csontritkulás, orvosi 
szűrővizsgálaton lehetett részt venni. Vércukor,testzsír vérnyomás, testsúly méréseket 
végeznek a szakemberek. 

Versenyjátékok, sorversenyek 

A 3-7 éves korú gyermekek legtermészetesebb megnyilvánulási formája a mozgás, amelyen  

keresztül a legtöbb információhoz juthatnak. Bajnokságot szerveztünk nagycsoportos korú  

gyermekeinknek, ahol átélhették a siker, a kudarc érzését, a közös célért való együttműködés  

örömét. A tevékenységek alatt megtanulhatták érzelmeik kezelését, a kudarc elviselését. 

A testmozgás iránti igény kialakítását már a gyerekkorban el kell kezdeni, hisz tudjuk, hogy a 
mozgásnak egészségmegőrző élettani és mentális hatása is van. A közös sporttevékenységek 
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segítettek kialakítani a gyerekekben az igényt a mozgásra, a szabad levegőn tartózkodásra, a 
fizikai aktivitásra.  

Felfújható légvárak  

Az ugráló vár alaposan megmozgatta a kicsiket (és olykor a nagyobbakat is).  

Tábor  

A pályázat lehetőséget teremtett, hogy minden tanköteles korú kisgyermek lovastáborba vagy 
úszótáborba eljusson. Nagyon örülünk, hiszen ilyen program még nem volt óvodánkban.  

Bicikli túra 

A pályázat keretében egy kerékpáros kiránduláson vettek részt a gyermekek,szüleik és az 
óvoda dolgozói. A kerékpártúra a Körös-Maros Nemzeti Park Réhelyi Látogatóközpontjából 
indult a Gabonás-pusztákig, s vissza a kiinduló állomásra..A pályázaton kívül rendszeresen 
kirándulnak a csoportok a legközelebbi állatkertekbe, állatparkba, arborétumba (pl: állatok 
világnapján, minden tanévben ingyen látogatják a túzok rezervátumot, családoknál 
háziállatokat tekintenek meg stb.)  

Túra hegyvidéken  

A hegyvidéki túra célpontja a Rám-szakadék, mely bizonyítja a résztvevők állóképességének, 
kitartásának, edzettségének megfelelő állapotát. 


