MARTONVÁSÁR VÁROS

BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA

A martonvásári Brunszvik Teréz Óvoda környezeti nevelésének 2021. évi rövid beszámolója

A járvány miatt a 2021 -es évben is sok bizonytalanság vette körül a tervezett programjainkat. A
martonvásári Brunszvik Teréz Óvodában nagyon szerencsések vagyunk. Óvodánk épületéhez
megfelelő méretű udvar tartozik. Ezen területen található, sík terep, két domb, ovi-kert, illat-ösvény,
mezítlábas- ösvény, bokrokból kialakított labirintus.
Évek óta műveljük az ovi-kertet, melyet az óvó nénik, dajka nénik a gyerekekkel együtt közösen
gondoznak és használják fel a termést.
Tavasszal a karantén alatt sem maradt el a gyermekekkel a kertészkedés. Egyik csoportunk
pedagógusa a karantén előtt közösen elültetett paradicsom magokat palántává nevelgette, majd házhoz
szállította, hogy a gyermekek otthon elültethessék a kertjükbe. A palánták mellé ötletet is kaptak a
családok esővízgyűjtő rendszer kialakításához. Más csoportok online nevelés során magokat vetettek
és figyelték meg növénnyé cseperedésüket, emellett ágakat rügyeztettek. A digioviban emlékeztünk
meg a Víz- és a Föld napjáról mesével, játékos feladatokkal, videó ajánlásával. Az ügyeletet igénylő
gyermekek mellett volt kapacitás az udvaron lévő örökzöld növényeket és környéküket szépíteni,
megújítani.
Szülők bevonásával Tesco pályázathoz kapcsolódóan A "Jövő nemzedéke”, elnevezésű Tesco
pályázat megvalósítására került sor a 2021. évben. A pályázat célja a hulladék csökkentése volt. A
karantén idején egyes kollégák feladata a varrás volt, melyben aktívan a szülők is részt vettek. Így
egyben szemléletformálás is megvalósult.
Tavasz végén, nyár elején, amikor a járványhelyzet engedte, családi napokat tartottunk
csoportonként. Ezeken a napokon már évek óta gondoskodunk arról, hogy ne használjunk az
evésivásokhoz egyszer használatos tányérokat, poharakat, ezzel is csökkentve a felesleges szemét
képződést.
Szeptember végén évek óta már hagyománnyá vált a Mihály napi vásár megrendezése. Ezen az
óvodai szintű családi rendezvényen a szülők felajánlásaiért cserében sokféle, a természetes anyagok

felhasználásával készült kézműves termékek közül választhattak, és vásárolhattak. Pl. újra szalvéta,
vásárláshoz a nylonzacskót kiváltó gyümölcsös/ zöldséges tasak, horgolt játék. Ezen a napon találtak
gazdát az óvoda illatösvényében termett gyógy- és fűszernövények (levendula, tárkony, citromfű...).
A gyermekekkel közösen gyomlált, betakarított, majd kiszárított növények mellé egy-egy receptet
is mellékeltünk. Sikerült "állatsimogató” sarkot is kialakítani az óvoda udvarán, Mihály napon. (nyúl,
bárány, tyúk, csirke....) Ez a lehetőség, pótlás is volt, mert a közeli állatok világnapja alkalmából a
covid időszakot megelőzően, mindig a gyerekek életkorának megfelelő kirándulásokat szoktunk
szervezni.
Névadónkra Brunszvik Terézre emlékezve október 15-e napja körül virághagymát duggattunk,
növényeket ültettünk közösen a gyerekekkel. Minden csoport a saját gondozásában működő
falatnyi kertjébe.
Petőfi rádió: Vendég a háznál... című műsorban szerepelhettünk óvodásainkkal, lehetőségünk volt
arra, hogy kicsit tágabb körben is megmutathassuk az óvodánkban folyó környezeti nevelő
munkánkat.
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Tagjai vagyunk az „lskolakert Hálózatnak”. Figyelemmel kísérjük tevékenységüket (Kisgyermek
nevelési Konferencia Vác 2021. 10. 12.), részt veszünk programjaikon. Az idei évben 5 fenyőfával,
bokrokkal, fával bővült növényzetünk az alapítvány támogatásával. Emellett kettő fenyőfát kaptunk
helyi szervezettől.
A gyerekekkel közösen gondozzuk az óvoda udvarába érkező, télen nálunk telelő madarakat,
etetjük, itatjuk őket, s közben megfigyeljük életmódjukat.
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