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A járványügyi helyzetre való tekintettel, a tervezett programjainkból nagyon sok minden 
elmaradt, nem volt lehetőség a megvalósításra. 
 

Mind a három épület a Madárbarát Kert cím büszke tulajdonosa.  
Kolozsvár Utcai Óvodánk pedig az „Örökös Zöld Óvoda” címet is elnyerte. 
 
 

Óvodapedagógusaink és dajkáink egyaránt elkötelezettei a környezeti nevelés ügyének. 
 

Kiemelkedően foglalkozunk a zöld jeles napok tartalmi feldolgozásával. 
A Föld napi virágültetés immár hagyománnyá vált intézményünkben, melyet szülői 
felajánlással valósítottuk meg, és a hozott növényeket ültették el a gyermekek. 
 

Környezettudatos nevelésünk részét képezi az udvarokon elhelyezett komposztálók, és a 
szelektív hulladékgyűjtők pedagógusok által történő gyakorlati használata is. 
 

Teret adunk a néphagyományok ápolásának, szövőszék használata, kiszebáb égetése, farsangi 
táncház, betlehemezés, agyagozás és egyéb tevékenységek. 
 

A gyermekek napirendjének része a napi gyümölcs-, vagy zöldségfogyasztás, mely egyben 
hozzájárul a szemléletük alakításához is. 
 

Az egészséges életmódra nevelés szorosan összekapcsolódik a szülők egészségtudatos 
magatartásának formálásával.  Tájékoztatjuk őket az aktuális, gyermekekkel közösen végzett 
tevékenységekről (gyümölcs-, zöldségsaláta készítés, csíráztatás, teák kóstolása, szőlőpréselés, 
egészséges ételek elkészítése).  
 

Az óvodák udvarán kialakított kiskertekben gyógynövényeket, zöldségféléket termesztünk. Itt 
megvalósult az esővíz hordóba való gyűjtése is, mely jó szolgálatot tesz a kiskertek ápolásában. 
A kisméretű kerti szerszámokat a gyerekek biztonsággal használják, így a munkára nevelés 
szerves részét képezik. 
 



Az IskolaGomba program támogatója, Bio-Fungi Kft. jóvoltából részt vettünk a 
gombatermesztésben. A gyermekek folyamatosan figyelhették a gomba gyors növekedését, 
ápolását. 
 

Mindhárom intézményünkben a II. kerületi Önkormányzat által finanszírozott, a Magyar 
Madártani Egyesület a Madarász Ovi keretében tartott foglalkozást melynek témakörei: 

       A mi óvodánk körül élő madarak,  
       Készülődés a télre-tél hatása a madarak életére, 
       Téli madáretetés,  
       Nem szeretem állatok. 
 

Közvetlen természeti környezetünk, annak természeti értékei kiváló helyszínt adnak a 
környezeti nevelésünkhöz. Az erdő közelségét, a környezet-, és állatvilág megfigyelési 
lehetőségeit séták alkalmával maximálisan kihasználjuk.   

Állandó kirándulási helyszíneink: Hűvösvölgyi Nagyrét, Hármashatárhegyi repülőtér, 
Gyermekvasút, Remete szurdok.  

 

 
 

 


