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2021. évi beszámoló Környezetünkért Óvodai egyesület részére 

 
 

Százhalombattai Pitypangos Óvoda és Óvárosi Tagóvodája 
 
 
2021-es évben is igyekeztünk megvalósítani programjainkat gyermekekkel és szülőkkel együtt 
(lehetőség szerint).  
Zöld Óvoda címet tagóvodánk másodszor nyerte el, központi óvodánk pedig örökös címmel 
büszkélkedhet. 
Csoportjainkban kiemelten foglalkoztunk a környezeti neveléssel, a természetvédelemmel.  
Arra törekedtünk, hogy a tapasztalás, tevékenykedtetés, játékos feladatok, szenzitív játékok, 
kísérletezgetések, séták és kirándulások alkalmával gyermekeink megismerjék 
környezetünket, szeressék, tiszteljék a körülöttünk élő növényeket és állatokat, valamint a 
természetet egyaránt.  
Tervezésünkben mindig a környezeti nevelés, az évszakok, zöld ünnepek, jeles napok az 
irányadóak, a nevelés többi területével integrálva valósítottuk meg a kitűzött célokat, 
feladatokat. 
 Az őszi időjárás megfigyeléséhez elmentünk sétálni a városban, az udvarunkon a leveleket 
összegereblyéztük, a terméseket összegyűjtöttük. 
 A szűkebb és tágabb környezetünk megismeréséhez, megvizsgáltuk a napszakok változását, 
Nap, Hold, Föld mozgását és helyzetét, illetve a Naprendszerünkben lévő bolygókkal is 
ismerkedtünk. 
Magaságyás, kiskert gondozása, nárcisz hagymák ültetése, eper telepítése.Udvarrendezés 
volt a gyermekekkel, komposztálóba levelek gyűjtése. 
Természet, időjárás változásainak megfigyelése (évszakra jellemzően).Udvaron fák, bokrok 
telepítése, sziklakert készítése, tagóvodánkban mezítlábas ösvény készítése a szülőkkel 
közösen. 
Őszi termések, levelek, gyümölcsök, zöldségek gyűjtése -> témaheteken feldolgozása 
Állatok Világnapjáról megemlékezés (témahéten), Lovarda látogatása. Az ott élő állatok 
megfigyelése. (juh, póniló, sertés, kutya, macska). 
Újrahasznosítás a vizuális tevékenységek során, illetve sok új fejlesztő játékot készítettünk a 
gyerekeknek 
Fenntarthatóságra nevelésünk folyamatos-> vízzel való takarékosság praktikáinak 
hangoztatása, figyelünk a felesleges áram használatára is. 
Szelektív gyűjtés:  
-kupakok, 
-használt elem, 
- papírok- szelektív szigetre való eljuttatása. 
Akvárium újra telepítése: folyamatos gondoskodás a csoport halairól,  vízi állatairól,etetés, 
vízcsere,  szűrő tisztítás. 
Csíráztatás, hajtatás:  
- átlátszó nyitott vizes üvegben babot, 
- átlátszó zacskóban, földben babot, 
- hagyma hajtatása, gyökereztetése vízben, kövek között, 
- hagymás virágok megfigyelése, 
- kísérletek krumplival, répával- fénymegvonás, vízmegvonás, locsolás, labirintusban 
csíráztatás/ sötétből a világosba/. 
-Kukorica, virág és borostyán gyökereztetése. 
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Erdei séták minden évszakban, az erdő megfigyelése: madarak, emlősállatok, rovarok, fák 
élete. 
Séta: hóvirágok kinyílásának megfigyelése (közeledik a tavasz). Séta a Duna partra: az ott élő 
állatok megfigyelése (kócsag, kacsa, kormorán, szürkegém). 
Őszi termések gyűjtése a gyerekekkel: dió, gesztenye, toboz, makk, őszi falevél. 
A nagycsoportosok folyamatosan részt vettek a kiskertészek tehetséggondozó csoport 
munkájában. 
A tél és hideg beálltával Madárbarát kertünkben folyamatosan figyeljük, és etetjük-itatjuk 
madarainkat.  
 
Hagyományőrzés keretén belül a medve hetet megtartottuk, viszont a farsangi jelmezes 
mulatságot és a Húsvéti népszokásokat nem tudtuk megvalósítani. Márton nap alkalmából 
megismerkedtek a gyermekek Márton történetével, libás játékokkal stb., viszont a szülőkkel 
való közös lámpás készítést nem jöhetett létre, helyette a gyerekek otthon készítették el 
szülőkkel közösen a lámpásokat, amikből kiállítást rendeztünk az óvodánk folyosóján, 
aulájában. Az óvoda udvarán, illetve az óváros főterén a szülőkkel népi játékokat játszottunk.  
 
A szelektív hulladékgyűjtés keretén belül sok új fejlesztő játékot készítettünk a gyerekeknek. 

 

Törekszünk arra, hogy a „Pitypangos zöld lelkület” kiállja az idő próbáját és töretlen 
lelkesedéssel tudjuk megvalósítani terveinket! 
 
 
Százhalombatta, 2022.02.28.      
 
 
 
Mikulásik Judit 
intézményvezető 
 
 
 


