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Elvégzett feladatok, munkák 

A 2020 őszén beadott Harmadik Zöld Óvoda Pályázatunk elbírálása sikeres volt, és 
2021 januárjában a megérdemelt díjat meg is kaptuk.  

Sajnos a 2021-es évet is beárnyékolta a Covid járvány, illetve a hozzá tartozó sok 
előírás. A 2021-es éve első félévében elmaradtak erdei óvodák, kirándulások, 
programok, továbbképzések, rendezvények. Környe intézményeiben továbbra is 
szigorú szabályozások voltak életben. 

Így intézményünk nem fogadhatott látogatókat, csak kivételesesetekben (pl.: 
pedagógus minősítés, egyéb vizsga helyzetek). Az óvoda dolgozói többnyire csak 
óvodán belüli, udvarban megvalósítható programokat szervezhettek. Ebben az 
időszakban sajnos intézményünk többször is bezárásra került a vírus megjelenése, 
betegségek miatt. Nyár elejére enyhültek a megbetegedések, és a szabályaink is. Így 
júniusban két napra (egy éjszakás óvodai alvással) redukálva megtarthatóvá vált a nagy 
csoportosok helyi erdei óvoda programja. Az adott csoport megtervezte a 
kirándulásokat a helyi tópartra és a Les-hegyre. A kirándulásokat sok játékkal tették 
színesebbé. Este is kirándultak egyet, és sötétben is megnézték az óvoda környékét.  Az 
intézményt éjszakára is megkapták, bátorságpróbával, közös vacsorával és játékokkal 
töltötték az estét. Érdekes tapasztalat volt a kolléganők részéről, hogy sajnos kevesen 
vállalták fel az éjszakát az óvodában, illetve a gyerekek nagyon hamar kifáradtak. Ezek 
ellenére nagyon élvezték a programot.  

A gyermeknapot is csak intézményen belül szervezhettük meg, így az udvaron 
kínáltunk programokat a gyerekeknek sok színes udvari játékkal, fagylaltozással, 
kisebb helyi kirándulásokkal, sétákkal.  

A nyáron viszont intézményünkre nem várt feladat is hárult. Augusztusban óvodánk 
egy kis extra környezeti feladatot is kapott. Még 2019 szeptemberében elnyerte Környe 
a Magyarországi Falumegújítási Díj-at. Ezzel jogot nyert a község, arra, hogy induljon 
az Európai Falumegújítási Díj-ért. Ennek a programnak a keretén belül érkeztek 
községünkbe zsűritagok. Óvodánkat is meglátogatták, kíváncsiak voltak a környezettel 
kapcsolatos programjainkra. Így bemutatásra kerültek a Zöld óvoda pályázatok és díjak, 
a Madárbarát óvoda és ehhez kapcsolódó dokumentumok, illetve magát az óvodát is 
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bemutattuk környezettel kapcsolatos megközelítésből, mely óvodánkra nagyon 
jellemző. Nagyon örültünk, hogy nem csak a helyi képviselők, de más városokból, sőt 
külföldről érkezett tagok is voltak a delegációban, és remélhetőleg jó hírét vitték 
óvodánkról, és a benne folytatott munkánkról.  

Az intézmény látogatása alkalmából nem csak a gyerekeknek mutathattuk meg a 
környezetkárosító hatásait két homok-víz asztal segítségével. Mert a világ csodaszép is 
lehet, és élvezhetjük is, ha vigyázunk rá! 

 

 

             

 

Szeptemberben az új tanév kezdetén is sok környezeti programmal készültünk az egész 
évre. Sajnos ebből is kevés valósult meg. Az autómentes napot rossz idő miatt csak 
épületen belül, illetve más- más időpontokban csoport szinten tudtuk megvalósítani. A 
beltéri programok között szerepeltek mesék, játékok, beszélgetések, melyek próbálták 
felhívni a gyerekek figyelmét közlekedéssel kapcsolatos környezet károsító 
problémákra, illetve a gyalogos, kerékpáros közlekedés fontosságára, szépségére. A 
rossz idő elmúltával voltak, akik gyalogosan indultak útnak, és voltak, akik kerékpárra 
pattantak. Idén először kezdeményezésre és megvalósításra került egy Mihály napi 
vásár. Ezt a rendezvényt óvodán belül, de vendégek nélkül rendezhettük meg. Kézzel 
készített portékák, finomságok kerültek a vásárba, kicsitől nagyig mindenki kivette 
részét ebből a munkából és a vigasságból. Merthogy hagyományokhoz híven 
táncházzal zártuk a mulatságot. Előzményként több kisfilmet is megnéztünk, és sokat 
beszélgettünk a gyerekekkel az állatok behajtásáról, és a korabeli vásárokról.  
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Október elején lehetőség nyílt rá, és az állatok világnapja alkalmából szervezhettünk 
programot. A korban kisebb gyerekeknek Dottóval való utazást, és lovarda látogatást 
szerveztünk, a nagyobbak pedig madárgyűrűzésre indultak. A szomszéd településen 
lévő lovarda állatait almával és répával kínáltuk, majd a környékbeli erdőben sétáltunk, 
és a közeli réten játszottunk, tízóraiztunk, ebédre értünk vissza az óvodába. A 
nagyobbak busszal indultak útnak, a Naszályi Ramsari területre madár megfigyelésre, 
madár gyűrűzésre. A résztvevő gyerekek nagyon örültek a programoknak. De sajnos a 
sok megbetegedés, meglátszott a résztvevők létszámán.  

Az év november közepétől, az emelkedő megbetegedési számok miatt, újra szigorú 
szabályok voltak az óvodában, így már több programot nem szervezhettünk, csak 
csoportszinten. Így az adventi időszak, a karácsonyi ünnep is rendhagyó volt ismét.  
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