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Alapötlet 

 

Az óvodai nevelésünk során környezettudatos magatartás, és az egészséges életmód iránti 

igény kialakítására törekszünk. A természet és a környezet szeretetére és védelmére, a 

hagyományok ápolására neveljük a gyermekeket. 

Fontosnak érezzük a testi-lelki egészségnevelést, az ember és a természet megbonthatatlan 

egységét célzó környezetvédelmet. 

A környezetre figyelő, egészségét óvó magatartás megalapozását és fejlesztését a gyerekek 

életkori sajátosságait figyelembevevő programok szervezésével kívánjuk elősegíteni. 

Mindezeket az évszakokhoz, és a jeles zöld napokhoz (világnapokhoz) igazítva terveztük. 

Be kívánjuk vezetni óvodánkban az aktuális világnapok, és egészségnapok megtartását. 

Kiemelt figyelmet fordítunk a következő napokra: 

• Takarítási világnap (szeptember második hete) 

• Állatok világnapja (október 4.) 

• Egészségnap-termésnap (november első hete) 

• Egészségnap-gyümölcsnap (december első hete) 

• Egészségnap-fogápolási nap (január második hete) 

• Víz napja (március 22.) 

• Föld napja (április 22.) 

• Madarak és fák napja (május 10.) 

A zöldnapok és az egészségnapok 2-5 napos programot tartalmaznak óvodán belüli és külső 

helyszínen megszervezve (témától függően). A csoportok saját szokásait, életkori 

sajátosságait, figyelembe véve különböző tevékenységgel készítik elő. A záró napon szülők 

bevonásával óvodai szintű közös programot szervezünk. 



 

Helyzetkép az óvodáról 

 

Intézményünk ötven gyerek befogadására alkalmas. Csoportjaink száma kettő, melyek 

részben osztott csoportszerkezetűek. A fenntartó önkormányzat jóvoltából vonzó, tiszta, 

esztétikus külső és belső környezetben fogadjuk a nagyjából azonos szociokulturális 

környezetből érkező gyermekeket. A jól felszerelt külön tornaszoba lehetővé teszi, hogy nagy 

hangsúlyt fordítsunk a testi nevelésre és az egészséges életmódra való felkészítésre. Irigylésre 

méltó tágas füves udvarunkon a hatalmas nyírfák árnyékos helyet biztosítanak a meleg 

napokon. A játszóudvar felújítása e nevelési év során megvalósult új kültéri fajátékok 

telepítésével. Az udvar szépítését a szülők segítségével folyamatosan végezzük. A gyerekek 

szüleinek nagy része mezőgazdasági munkából él. A gyerekek sokat tartózkodnak a 

szabadban, a növényekről, állatokról sok tapasztalatot szereznek. Főleg a fiúk játékában 

érezhető a gépekhez való vonzódásuk (traktor, különböző betakarító gépek). Mindkét csoport 

szívesen látogat el a közeli parkokba, ezek a séták az önfeledt játékon túl jó alkalmat kínálnak 

a természet változásának megfigyelésére. Az öregek parkjában a változatos bokrok és fák 

között futkározhatnak, a templomkert hatalmas platánfáinak árnyéka is remek játszóhely. 

Ősszel rendszeresen ellátogatunk a „mi gesztenye és tölgy fánkhoz”, ahonnan teli  kosár 

terméssel térünk vissza az oviba. A szülők kedves invitálására otthonukban megnézhetjük a 

baromfiudvar lakóit, disznókat, lovakat, halas tavat. Minden tavasszal egész napos kirándulást 

szervezünk. Kedvelt úti célunk a Szegedi Vadaspark, ahol egzotikus állatokat is 

megtekinthetünk. A faluhoz közeli erdőben működő kézműves tanya, valamint az Üllési lovas 

tanya is remek kirándulóhelyünk. 



 

 

A környezeti és az egészséges életmódra nevelés az óvodánkban 

 

 

Az innováció a külső világ tevékeny megismerését szolgálja a kompetencia alapú fejlesztés 

hatékony módszereinek alkalmazásával. Célja, hogy a nevelés során alapozzuk a 

természettudatos (környezeti és egészsége életmódra nevelés) életszemlélethez szükséges 

kompetenciák fejlődését. A program megvalósulása illeszkedik a Helyi Óvodai Nevelés 

Programunk célkitűzéseihez. A nevelési koncepció a környezet tiszteletére vonatkozó 

társadalmi elvárások teljesítéséhez szükséges alapok megteremtésére törekszik. Az egyéni és 

a közösségi értékek, magatartás- és tevékenység formák kialakítására irányul. Vele koherens 

az értékóvó magatartás, vagyis a közösség szellemi, kulturális és természeti elemeinek 

védelme, óvása; és az egészséges életmód normáinak követése. 

 

 

 



 

Kompetenciafejlesztés az óvodánkban 

 

Zsombó – Csólyospálos intézményi társulás sikeres TÁMOP 3.1.4. pályázatának 

köszönhetően mi is a nyertes intézmények között tudhatjuk magunkat. 

Mi óvodapedagógusok arra törekszünk, hogy szakmai munkánk minél színvonalasabb, 

hatékonyabb legyen. A Kompetencia Alapú Oktatási programcsomag bevezetése újszerű 

módszerek és technikák megismerését tette lehetővé.  

Feladatunk a kiegyensúlyozott, boldog, élmény dús kisgyermekkor biztosítása az óvodai 

nevelés keretei között.  

A kisgyerekek élményei, benyomásai egész életre szólóak lesznek. Megalapozzák bennük az 

egész életre szóló tanulást, környezettudatos beállítódást, magatartást. 

A valódi tudás az, amit a gyerek cselekvésen keresztül sajátít el. Természetes környezetben, 

élményszerű, komplex tevékenységen keresztül, felfedező jellegű játékos programokon 

ismerkedjenek meg a környezetükkel, az egészség és a természetvédelem fontosságával. 

 A természettudatos magatartásformák kialakulását megalapozva olyan cselekvésformák 

gyakorlását kell lehetővé tenni, amely a cselekvéses tanulást, a felfedezést, megfigyelést, 

kreativitást foglalja magába. 

A tevékenységek alatt különös figyelmet fordítunk a gyermekek egyéni fejlődésének eltérő 

ütemére, a differenciálás tudatos érvényesítésére a fejlesztési folyamatban. 

A pedagógus pozitív viselkedés mintája segíti a gyermeki személyiség kibontakoztatását, 

környezettudatos szemléletmódjának alakulását. 

 

 



 

A környezeti – és az egészséges életmódra nevelés lehetősége 

 

Értelmi képességek fejlesztése 

 

• A témához kapcsolódó inger gazdag környezet biztosításával a gyerekek kíváncsiságát 

felkeltjük, érdeklődésüket érdekes tevékenységekkel fenntartjuk 

• Megismerik a természet szépségeit, kipróbálják, hogy a természet kincseit mi 

mindenre lehet felhasználni 

• A környezet mennyiségi, méreti és formai sík és térbeli jellemzőinek megismerése 

• Logikai gondolkodás fejlesztése ítéletalkotással. Koncentráció, feladattartás alakítása, 

érzékeléssel (tapintás, látás, hallás, ízlelés…), ok-okozati összefüggések felfedezése, 

megtapasztalása, az élmény feldolgozása 

• Meghatározott szempontok szerinti rendszerezés, osztályozás, válogatás, gyűjtő 

fogalmak alá tárgyak, élőlények besorolása 

• Összehasonlítási, megkülönböztetési készség alakítása 

• Gondolkodási műveletek fejlesztése a tervezés, megvalósítás folyamatának gyakorlása 

közben 

• Ábrázoló tevékenység során fantázia, kreativitás, kompozíciós képességfejlesztése 

• A témákhoz kapcsolódó mesék, versek feldolgozása közben: figyelem, képzelet, 

reprodukciós készség fejlesztése, a szövegvisszamondással az emlékezet fejlesztése 

 

 

Testi képességek fejlesztése 

 

• Életkoruknak, mozgásfejlettségüknek megfelelő kihívásokat jelentő lehetőségek 

biztosítása rendszeres testmozgásra (rendszeres testnevelés, mozgás a szabad levegőn, 

séták, kirándulások) 

• Nagy- és finommozgásokkal az állóképességük növelése 

• Összerendezett mozgással, finommozgással szem-kéz, szem-láb koordináció 

 



 

Szociális képességek fejlesztése 

 

• Az állatokhoz, növényekhez, a természethez, a természeti jelenségekhez fűződő 

pozitív érzelmi viszonyformálása 

• A természet tudatos védelmének formálása a szabályok betartásával 

• A természetvédelmet közvetlen gyakorolják, közösen éljék meg (nem szakítjuk le a 

virágokat, nem tördeljük le a fa ágait, nem bántjuk az állatokat, ha kell, etetjük az 

állatokat 

• Akarati tulajdonságok fejlesztése a megfigyelésekkel 

• Alkalmazkodási, együttműködési képesség szokásrendszerének alakításával a 

közösségi érzés, az együvé tartozás formálása a közös sétákkal, kirándulásokkal, 

gyűjtögetésekkel, játékokkal 

• Pozitív érzelmek keltésével az együvé tartozás érzésével, örömnyújtással 

• Együttműködő képesség fejlesztése a gyermekek között a közös alkotások 

megtervezése, és kivitelezése során 

• Az önálló tevékenységre kapott pozitív visszajelzéssel az önbizalom, a pozitív énkép 

formálása 

 

Kommunikációs képességek fejlesztése 

 

• Verbális kommunikáció, és nyelvi kifejezőkészség fejlesztése beszélgetések során, 

önálló gondolatok, vélemények megfogalmazásával. 

•  Összefüggő, folyamatos beszéd fejlesztése. 

• Verbális képességek fejlesztése szókincsbővítéssel 

• Beszédértéssel, fogalmak jelentésének felismerésével 



 

Az innováció témája: A környezeti nevelés, egészséges életmódra nevelés, 

differenciált csoportszervezési technikákkal 

Takarítási világnap 

„ Dolgozni szaporán, felmossuk a konyhát” 

Feldolgozás időszaka: szeptember második hetében kettő nap. 

A külső világ tevékeny megismerése Rajzolás, mintázás, kézimunka 

 
Udvari tevékenység 
 

• Udvarunk, utcánk takarítása  
Differenciált rétegmunka: 
� gereblyézés 
� a kisebb-nagyobb kupacok elhordása 

a kijelölt helyre  
� lombsöprés 
 

Csoportszobai tevékenység 
• Csoportszoba, öltöző takarítása 
• A keletkezett szemét szelektív 

hulladékgyűjtőbe való elvitele 
Differenciálás a feladat szintjében: 

� polcokról könnyebb-nehezebb tárolók 
lepakolása 

� játékok mosása, válogatása 
� a szemét elvitele a hulladék gyűjtőbe 

 

• Hulladék, hulladékhasznosítás, 
újrahasznált fogalmakkal való 
ismerkedés. 

• Teatasak-origami: virág, fa, szív, 
forgó hajtogatása, ragasztása  

Differenciálás a feladatok szintjében 

� előre szétdarabolt és meghajtogatott 
teatasakok ragasztása, önálló szár 
rajzolása 

� önállóan kivágott négyzetforma 
hajtogatása segítséggel, majd 
ragasztása 

� önállóan kivágott és meghajtogatott 
tasakok kompozícióba való 
helyezése, ragasztása 

 
• Ceruza-forgácsból virág, Nap 

készítése 
Differenciálás háromféleképpen: 

� körforma köré, forgács ragasztása 
színek szerint 

� forgácsok ragasztása, színes 
ceruzával kiegészítése 

� önálló kép készítése forgácsokból 
 
• Hulladékhasznosítás kreatívan: 

Kelj, fel Jancsi készítése sajtos 
dobozból 

Differenciálás három féleképpen:  

� homokkal feltöltött sajtos dobozra, 
előre kivágott formák felragasztása 

� előre megrajzolt formák kivágása, 
felragasztása 

� önállóan megrajzolt és kivágott 
formák felhelyezése a sajtos dobozra 

 
 



 

Ének-zene Játék, mozgásos játék 

 
• Dolgozni szaporán  
• Kellene szép kert 

 
• Hangok felismerése kazettáról: 
Diff:  
� hangfelismerés, 

� megnevezés 

� hang párosítása képpel 

 

 

Csoportszobai játékok: 

• Kupakfelszedés lábbal 
• Kupak hoki 
• Kupakösszeszedő-verseny 
• Kupakadogató-verseny 
• Kupaknyomda 
• Kupakcsörgő  

 
Udvari játékok: 

• Lengő PET: lengőteke kicsit 
másképp 

Diff: különböző darabszámú palackokkal 
való játszás: (3, 6, 9,) 

• Flakonnal végzett különböző 
tornagyakorlatok 

 

Mese, vers  

• Nemes Nagy Ágnes: Kukás kocsi 
• Nagytakarítás a Napnál 
Differenciálás három szinten: 

� Mese végighallgatása, 
nagymozgással a szereplők 
utánzása, meseképek, síkbábok 
színezése 

� A mese egyes részeinek 
kiemelése, eljátszása 
szerepvállalással, bábozással 
(hozzá báb készítése) 

� A mese eljátszása 
szerepvállalással, bábozással a 
mese mondanivalójának 
kiemelése, a mese vizuális 
megjelenítése. 

 



 

      

A négy évszak almafája         Fészek és madár keresése 

 

      

A mi fánk          Madarak felismerése 



 

        

Megérkezés            Lovaskocsizás 

 

        

Íjjászkodás            Lovaglás 



 

        

Gólya csapat            Fecske csapat 

 

        

Vörösbegy csapat           Cinke csapat 



 

        

1. Állomás: Fészekbe dobó verseny         2. Állomás: Kukacvadászat 

 

        

3. Állomás: Gólyás puzzle          4. Állomás: Segíts a kismadárnak!



 

        

 

 

        


