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Mindazt az értéket és szépséget, amit évmilliókon át a 
természet ránk hagyott, feladatunk megőrizni, védeni. Ezt 
azonban magunknak is nap, mint nap tanulnunk kell és annak 
érdekében, hogy a jövőben is így legyen meg kell tanítani erre a 
gyermekeket is. Tettük ezt óvodánkban október 5-9-ig a 
természetvédelmi hetünkön.

Célunk volt:
� váljék igényükké a gyermekeknek a környezet védelme,
� életkoruknak megfelelően minél több tapasztalatot 

szerezzenek az őket körülvevő természeti környezetből
� környezettudatos magatartás alakítása
� a természetjárás szabályainak alakítása: csak azt gyűjtsük, 

amit a természet enged, csendben, halkan járjunk, 
beszélgessünk

� az emberek és állatok közötti kapcsolat pozitív érzelmi 
viszonyulás alakítása

� növények gondozása
� rácsodálkozás a természet szépségeire.
Jól sikerült hét áll mögöttünk, amelyet alapos szervező 

munka előzött meg, nemcsak élményt nyújtó, hanem hasznos és 
környezettudatosságra nevelő volt. Mindennap más program.

Az első nap nem teljesedett ki, a rossz idő miatt. Családi mun-
kanap lett volna, melyet pótolni tudunk bármikor. Célja: a gyer-

mekek a szülőkkel való együttmunkálkodása során érezzék a 
környezet tisztaságának fontosságát, a Föld védelmének 
jelentőségét.

Másnap folytattuk az őszi sétánkkal, kiserdő megfigyelésé-
vel, melyen már véltük felfedezni az ősz jeleit, színeit. Útköz-
ben figyeltük az utcák, árkok tisztaságát, beszélgettünk arról 
mennyire fontos a tiszta környezet, ne szemeteljünk az utcán.

Szerdán sétánk célja: „Kagylók, csigák 
kiállításának” megtekintése, amely Párdi 
Mihály bácsi gyönyörű gyűjteménye. 
Valóban az, csak ámultunk a látványtól, a 
rengeteg féle, forma, kisebb, nagyobb 
csigáktól és kagylóktól.

A következő nap címe: „Vonulnak a 
madarak”. Nagyszerű, látványos, tartalmas 
bemutatót láttunk a vonuló madarakról, 
valamint a madarak befogásáról és 
gyűrűzéséről. Ajándékot is hozott a gyer-
mekeknek Kovács Ágnes természet-
védelmi mérnök.

A legnagyobb 
élmény az utolsó 
napra maradt: a 
busz kirándulás 
Abádszalókra  a 
Vadászházba és a 
Tisza tóra. Megfi-
gy e l t ük  h o l  é s 

hogyan élnek a fácánok és a vaddisznók. Megcsodáltuk a Tisza 
tó hullámait és az őszi hangulatú partját.

Ezen a héten nagyon fontos, hasznos dolgok hangzottak el: 
madárvédelem, állatok védelme, vigyázzunk környezetünk 
tisztaságára, szelektív hulladékgyűjtés.

Rácsodálkoztunk a természetre, milyen szép az ősz!
Botosné Rózsika óvó néni

Hajnal Úti Óvoda

Ebben az évben a Kossuth óvoda következett a TÁMOP – 
Óvodafejlesztési pályázat keretében vállalt rendezvények közül 
az egészségnap megszervezésére.

Most más színhelyet választottunk, a Kossuth tagintézmény 
tornatermét kértük kölcsön. Ez közelebb esett az óvodához, így 
nem kellett buszt bérelnünk. Már hetekkel korábban meg-
kezdődtek az előkészületek. Megterveztük milyen versenyjáté-
kokat fogunk játszani, milyen eszközök szükségesek hozzá. 
Figyelembe vettük az egyes korosztályok képességeit, ezért a 

játékok nehézségi fokozatait is ennek megfelelően terveztük.
Meghívtuk a Garay és a Hajnal úti óvodásokat is. A Hajnal úti 

ovisoknak már más programjuk volt, de a Garay úti ovisok 
elfogadták a meghívást. Egyeztettünk a Zádor úti óvoda 
dolgozóival, és mi magunk között elosz-tottuk a feladatokat. 
Mindenki lelkesen segített a szervezésben, az előkészületekben, 
bevontuk a szülőket is.

Előző nap előkészítettük a tornatermet, az eszközöket, 
egyeztettünk a technikussal, hogy mik az elképzeléseink a 


