
Zöld Óvodai Program  

Az óvodáskor egy rendkívül érzékeny időszaka a fejlődésnek, éppen ezért nagyon fontos 

szerepet szánunk a környezeti nevelésnek, az egészséges életmódra nevelésnek és a testi 

nevelésnek. E három terület szoros kapcsolatban van egymással, hiszen egészséges 

környezetben, sok mozgással, játékos módszerekkel lehet megfelelően fejleszteni a gyermekek 

test-lelki kiteljesedését. Ennek érdekében minden olyan alkalmat, lehetőséget megragadunk, 

mely ezt támogatja, segíti. 

A „Zöld óvoda” pályázat kritériumrendszerének megfelelve 2016-ban először, majd 2019-ben 

másodszor nyertük el a „Zöld óvoda” címet, amely arra ösztönöz bennünket, hogy újabb 

utakat keresve és a fenntarthatóságra nevelést előtérbe helyezve, még nyomatékosabban 

tegyünk meg mindent a családok bevonásával környezetünk megóvásáért, formálásáért. 

Arra törekszünk, hogy óvodánk minden dolgozója közvetítse a zöld óvoda szellemiségét és 

környezettudatos magatartásával pozitív mintát nyújtson gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt. 

Kiemelten kezeljük a természeti és társadalmi környezet iránti pozitív érzelmi viszony 

kialakítását. 

Sok olyan programot szerveztünk, amelybe a családokat is bevonjuk, mert a környezettudatos 

magatartás kialakításához szükség van az óvoda és a családok együttműködésére. 

Kiindulópontunk, hogy a gyerekeken keresztül hassunk a családokra is. 

Olyan viselkedésmintákat közvetítünk, amelyek elsősorban az érzelmeiken keresztül hatnak a 

gyermekekre. Az emberi munka értékének megláttatása, munkájuk megbecsülése, 

gyönyörködtetés. Helyi adottságunkból adódóan elsősorban az épített környezet 

megismertetése, megszerettetése, védelme. A különféle tevékenységeket erre építjük, és 

komplex módon tervezzük. 

Ugyanakkor igen fontosnak tartjuk, hogy megismerjék és tiszteljék az élő természetet, 

növényeket, állatokat. Céljaink megvalósulása érdekében változatos, játékos és motiváló 

tevékenységeket szervezünk. 

A tanulási folyamatban meghatározó, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, melyet az 

életkori sajátosságaik biztosítanak számukra: A kíváncsiság, az érdeklődés, a motiváltság, a 

bizalom, a jókedv, a humor, az érzékeik használata, a cselekedtetés, a találgatás lehetősége, a 

tévedés szabadsága, a vizsgálódás, a kísérletezés, a felfedezés, a megtalálás, az alkotás, az 

együttműködés és a játék öröme. 

A fenntarthatóságra nevelés szempontjából a környezettudatos magatartás 

megismertetése, megalapozása a célunk. Óvodai környezetünk (külső – belső) otthonosan 

berendezett többnyire természetes anyagokból készült tárgyak, bútorok játékeszközök, növény 

és természetsarkok, igényes és esztétikus dekorációk, gyermekmunkák egyedi arculatot tükröz. 

A gyermekeket körülvevő felnőttek pozitív példával szolgáló jelenléte, segítőkészsége a 

legfontosabb. A környezettudatos életvitel megalapozásához szükséges szokás- és 

viselkedésiformák kialakítása, napjaink fő feladata. Ennek érdekében kiemelt 

tevékenységünk az újrahasznosítás, a szelektív hulladékgyűjtés helyi megvalósítása, a 

takarékosság (víz, villany) és a természetvédelem. Természetesen mindezt az óvodások 

életkori sajátosságaihoz igazítva, sok-sok tevékenység és játék közben valósítjuk meg. 



Óvodásainknak kirándulásokat is szervezünk. Állandó kirándulóhelyünk a Tettye, Mecsek, 

közeli parkok, Pintérkert, Kálvária domb. Évente egy-egy alkalommal autóbuszos, vonatos 

kirándulásokat is szervezük, amelyen az egész óvoda részt vesz. Ezáltal ellátogattunk 

Villányba, Bükkösdre, Mattyra, Drávára, Mohácsra, Kölkedre, Bicsérdre, Patcán található 

Katica tanyára, Malomvölgybe, Rácz-Tanyára, Somogyi Állatmenhelyre, Zengővárkonyba. 

Ezeken a helyeken természetes környezetben szerezhettek ismereteket a háziállatokról, 

vadonélő állatokról, állattartásról, szüretről, tájvédelmi területekről, nemzeti parkokról, 

természeti környezetről, tájakról, hazánk értékeiről, néphagyomány őrzésről, 

népszokásokról. 

Az évszakonkénti kirándulások során a gyermekek megfigyelhetik az évszakok 

körforgását, időjárás, természet változásait, a különféle szenzitív környezeti játékok pedig 

jó alkalmat teremtenek a környezet megismerésére, megszerettetésére és egyben 

megóvására.  

Programjaink helyszínei: Az óvoda környéke (séták), a belvárosi terek, parkok, épített 

környezet, Állatkert, Ökoparkok, Tanösvények, Mandulás, Természettudományi Múzeum, 

Néprajzi Múzeum, Planetárium, Tűzoltóság, piac, Öko-kuckó, Tudásközpont – könyvtár, 

Zsolnay negyed, Árpádtetői „Erdei Iskola/Óvoda”, egyéb tájvédelmi környezet, ahol a 

gyermekek közvetlen tapasztalatot szerezhetnek a természetbarát életmódról. 

A jeles zöld napok megünneplésére korcsoportonként gazdag programokat szervezünk, 

melyben a szülők is partnereink. Állatok Napja-okt. 4. Márton nap- nov.11. Víz világnapja- 

márc. 22. Föld Napja -ápr. 22. Madarak Fák Napja -máj.10. 

Udvarunkon virágos, gyógynövény, fűszernövény, valamint veteményeskertet 

alakítottunk ki. A keletkezett növényi hulladékokat komposztáljuk. A gyermekek 

közreműködésével munkálkodunk, bevonjuk őket az udvar és kiskertek gondozásába, 

ezáltal évszakonként megismerkednek a kertiszerszámok használatával. 

Részt veszünk a madárvédelemben. E szemlélet kialakítását a Madarász ovi programmal 

valósítjuk meg. Télen gondoskodunk a madarak etetéséről, itatásáról.  Fontos számunkra, hogy 

a felelős állattartás már kiskorban elkezdődjön, ezáltal a szülők támogatásával megvalósult, 

hogy minden csoportszobában a dolgozók és a gyermekek közreműködésével a 

törpehörcsögről, a folyósón halakról gondoskodjanak. 

A környezeti neveléssel kapcsolatos információáramlás biztosítása a szülői értekezleteken, 

online és felhívó jellegű esztétikus faliújságokon jelenik meg. A faliújságon helyet kap az év 

védett madara, fája, növénye, melyek élőhelyét, jellemzőit a gyermekekkel tanulmányozzuk, 

feltérképezzük, ezen kívül az adott hónap aktuális néphagyományait, jeles napok tartalmát 

jelenítjük meg. Helyet kapnak olyan események, melyek a szülők helyes szokásainak 

kialakítását formálják, ismereteit bővítik. (PL: Mivel etessük az madarakat télen, vagy a 

vásárlói szokások megalapozása a „Ne vásárolj semmit nap” keretében. Ajándékozás a 

cipősdoboz felajánlással) Az aktuális témákban csoportonként gyűjtőmunkát, kiállítást 

rendezünk a szülők bevonásával. (Tárgyak, könyvek, növények, stb.) 

Az egészséges életmód szokásainak megalapozása: 

Az egészséges táplálkozás kialakítása során naponta rendszeres zöldség és gyümölcs 

fogyasztást biztosítunk a szülők közreműködésével. 

Megmutatjuk a zöldség, gyümölcs feldolgozásának lehetőségét, majd az érzékszerveiken 

keresztül közvetlenül megtapasztalják az ízeket, szagokat, tapintással a tulajdonságokat, 



állagát, színét, formáját, ezen keresztül rengeteg tapasztalatot, ismeretet szereznek. 

(aszalás, lekvár, gyümölcssaláta, kompót készítés, savanyítás, gyógynövények szárítása, Tea 

készítés.) 

Az egészség megóvása érdekében a gyerekek naponta háromszor mosnak fogat. 

Az ivás fontosságának kialakítása, igény szerinti ivóvíz fogyasztása a csoportszobában 

kihelyezett vízadagolókból, udvaron ivókútról történik.  

 

A testi nevelés, a gyermekek edzettségének, időjáráshoz való alkalmazkodó képességének 

kialakítása mellett a mozgásigényüknek megfelelően a szabad levegőn történő rendszeres, 

napi mozgás lehetőséggel biztosított. (Udvaron, séták, kirándulások alkalmával) 

A heti egy kötelező testnevelés foglalkozás a tornaszobában valósul meg, melyre számos 

mozgásfejlesztő eszköz áll a gyermekek rendelkezésére. Ezenkívül itt kap helyet a gyermek 

mozgásfejlesztése és egyéb mozgásos tevékenység, valamint a gyermekjóga, néptánc. 

Úszás oktatás a nagycsoportosok részére a Belvárosi Iskola Tanmedencéjében biztosított. 

 

Büszkeségeink, eredményeink: 

- Nyertes pályázatok: (Civil Közösségek Háza - kulturális és zöld programok 

megvalósítása, eszközbeszerzés. „Lépj, légy Pécs jövője” – ivókút, parkosítás, sövény 

ültetés, padok ülőfelületének cseréje). 

- Tornaterem kialakítása, anyagi és szakmunkák szülői támogatással, korszerű 

fűtési rendszer kiépítse, burkolat csere. 

- Adományok (Komposztáló, textilanyagok, fonalak, madáretetők, virágpalánták, 

társasjátékok, könyvek, akvárium, törpehörcsög, focipálya szélére háló, az óvoda 

alapítványának támogatása). 

- Medencéből átalakított focipálya. 

- Udvari féltető cseréje szülők lelkes munkájával, segítségével, mellyel esős időben is 

biztosított a levegőzés. 

- Digitális adminisztráció bevezetése. 

- Szülőkkel történő kommunikáció hatékonyságának megvalósítása. 

- Lépcsőfeljáró felújítása, melynek falfestése természetközeli élményt tükröz. 

- Óvodai honlap, Facebook oldal létrehozása. 
- Bővülő partnerkapcsolatok. 


