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Zöld-kuckó munkaközösség 2020/2021  
Beszámoló 

A kialakult járványhelyzet (illetve annak hullámzó fenyegetettsége) miatt át kellett formáljuk 
a munkaközösség munkájának szervezését. Azt a döntést hoztuk meg, hogy kerüljük a nagy 
létszámmal járó összejöveteleket, ez helyett a két tagépületben, illetve az egy telephelyen 
kinevezünk koordinátorokat, akik helyben intézik mindazt, amiben megállapodnak. A 
Hermina épületben Magyari Andrea vezető-helyettes vállalta a koordinátori feladatot, a 
Hársfa épületben Verebi Ilona, a Centenáriumi épületben Bisztrainé Csige Timea.  
A munkaközösség kiemelt feladatai (ld. 2020/2021 Zöld-kuckó munkaterv): 
 Fenntarthatóságra nevelés a zöld óvodában mestermunka esedékes 

szakaszának megvalósítása: elkészültek a képek a tanösvény táblára 
és elkészültek a zöld pontok tervei is, melyeket mind a három óvodánk 
udvarán kialakítunk. Ezeken a helyeken helyeztük el a nagy 
madáretetőt köré sziklakert készült, a magas ágyást, a terepasztalt, az 
időjárás állomást, a napaelemes körforgót, a szélkereket, a madáritatót 
és rovar-hotelt. Körülöttük gyepes rész lett kialakítva, itt lehet 
foglalkozásokat tartani, ide letelepedhetnek a gyerekek a 
pedagógussal. A tanösvény tábla is itt kap helyet.  

 Házi bemutatók szervezésére nem került sor a járvány miatt. 
 Az óvoda belső környezetét (közlekedő-folyosó) növényekkel díszítettük.  

További, állandó feladatok: 
 Faliújságunkat folyamatos aktualizáltuk, mivel a szülők nem léphettek 

be az épületekbe a járvány miatt, így annak tartalmát a kollégák 
olvashatták és kommunikálhatták a gyerekek felé.  

 Papírt, műanyagot, komposztot, kupakot külön gyűjtöttünk, ahogyan 
eddig is. 

 Madárbarát kert fenntartása: téli madárgondozás, madároduk 
gondozása, madáritatók feltöltése, madárkarácsony megrendezése stb. 

 A Környezetünkért Óvodai Egyesülettel továbbra is tartjuk a 
kapcsolatot, habár személyes találkozóra, illetve hospitálásra nem volt 
lehetőség. 

A 2020/2021-es nevelési év összegző értékelése: 
Elmondható, hogy a járványügyi helyzet okozta nehézségek ellenére is 
egy kiemelkedően sikeres évet zártunk. A munkatervben foglaltakat 
megvalósítottuk, sőt, a zöld pontok, tanösvények, kiskertek kialakításával-
szépítésével jelentős előrelépés történt.  
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Már télen elkezdtük a magas ágyás és a „Tanösvény tábla” munkálatait. 
Tervezéssel majd anyaggyűjtéssel kezdtük a feladatokat, melybe a gyerekeket is 
igyekeztünk bevonni. Folyamatosan megfigyelhették a kertész bácsi munkáját, 
megismerhették a felhasznált anyagokat, valamint a használatba került 
szerszámokat (megnevezésüket, használatukat).  
Gyakran tettek fel kíváncsiskodó kérdéseket, melyekre előfordult, hogy velük 
közösen kerestük meg a válaszokat, könyvekből, újságokból és bizony az 
internetről is (pl.: Mivel és hogyan töltsük fel a magas ágyást? Milyen 
palántákat kaptunk a betelepítéshez? Milyen állatok és növények vannak a 
kertünkben, udvarunkon? … stb.) 
Bizonyos gyűjtőmunkákba tevékenyen bekapcsolódtak, ezúton közvetlen 
tapasztalatot szerezhettek. Heteken keresztül gyűjtötték az udvarra hulló 
gallyakat, majd a megfelelő mennyiség rendelkezésre állásakor 
gyerektalicskával hordták a magas ágyás aljába. 
Képek válogatásával, párosításával tevékenyen kapcsolódhattak be a 
„Tanösvény tábla” fotóanyagának összeállításába,  
A palánták betelepítésébe, pedagógiai asszisztensünk irányításával, az 
érdeklődő gyermekek aktívan bekapcsolódtak. 
Rengeteg új ismeretekkel gazdagodtak, meglévő ismereteiket felelevenítették, 
emlékezetük, memóriájuk, gondolkodásuk fejlődött. A közös munkák során 
társas kapcsolataik erősödtek, élményeket gyűjtöttek. 
Amikor elkészültünk a munkálatokkal, büszkén mutatták szüleiknek, 
nagyszüleiknek, testvéreiknek, és meséltek és beszéltek nekik rengeteget. 
Ezek után sem feledkeztük meg róluk, folyamatosan megfigyelték a növények 
fejlődését a hozzájuk párosult bogarak, rovarok megjelenését, a hasznos és 
kártevő állatokat. Terméseket rendszeresen betakarították és több érzékszervük 
bevonásával tapasztalatokat gyűjthettek. A 
 növények gondozásába bekapcsolódhattak, mellyel „zöld” szemléletűk 
formálódott. (pl.: nem használtunk vegyszereket, az öntözővizet gazdagítottuk a 
megmaradt ivóvízzel és a felfogott esővízzel, a kártevőket kézzel távolítottuk el 
növényeinkről …) 
„Tanösvény tábla” képeit igény és az évszakváltozás szerint cseréltük, 
frissítettük. 
A mai napig megfigyeléseket, közvetlen tapasztalásokat ejtünk, hiszen most 
kezdenek elfagyni a még kint maradt és olyan jól megismert növényeink. 
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Feladatok, célkitűzések ütemezése három hónapos lebontásban: 
 Szeptember-október-november: 

Ebben az időszakban került sor a Napsugár óvoda Lándzsa utcai 
tagóvodájának meglátogatására, ahol érdeklődésünk fókuszában az ott 
kialakított zöld pont állt, illetve a tanösvénytábla. Ezen kívül 
alkalmunk volt megtekinteni az óvoda környezeti neveléshez 
kapcsolódó vásárolt, illetve saját kezűleg készített fejlesztő játékait 
(részletesebben lásd a kapcsolódó jegyzőkönyvet). 

  Megrendeztük az autómentes sportnapot, illetve a terménybáb 
kiállítást (részletesebben lásd a kapcsolódó jegyzőkönyvet). 
Megrendeltük a zöld pontban felállításra kerülő napelemes körhintát, 
a szélforgót, a rovar hotelt és az időjárás állomást. 

 December-január-február: 
Megvalósult a madarak karácsonya, a téli madárgondozás és a 
hulladékból hasznosat kiállítás (részletesebben lásd a kapcsolódó 
jegyzőkönyvet).  

 Március-április-május: 
Víz világnapja a járványhelyzet miatt elmaradt, viszont a szülők online 
kaptak anyagot, így biztosítottuk a lehetőséget, hogy ki-ki otthon, a 
maga tempójában és érdeklődésének, valamint lehetőségeinek 
megfelelően foglalkozzon a témával. Azonban, amíg az óvoda zárva 
tartott, addig is – lehetőség szerint – a kollégákkal felváltva bejártunk, 
hogy rendezzük a kiskerteket, sziklakerteket, illetve az óvoda udvarát. 
Májusban a Madarak és fák napja alkalmából felavatásra kerültek a 
tanösvénytáblák és javarészt virágba borultak a kiskertek. 

 

 

Zsigmond Zita 
munkaközösség vezető 

 
 
 
Budapest, 2022. 02. 17. 
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