„ Ha a jövő évről akarsz gondoskodni: vess magot.
Ha egy évtizeddel számolsz: ültess fát.
Ha terved egy életre szól: embert nevelj! „

Krizsán Éva, Zomboriné Baranyi Anikó
óvodapedagógusok
ZÖLD ÓVODA CÍM

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK VALAMENNYI ÓVODÁJÁBAN
„A Vidékfejlesztési Minisztérium, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma - a hazai és a nemzetközi
tapasztalatok alapján - fontosnak tartja, hogy az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő
élményekre és tapasztalatra építő, azaz tevékenységorientált környezeti nevelésben részesüljön. Az
óvodai környezeti nevelés feladatai az európai normáknak, ezen belül a hazai jellegzetességeknek
megfelelő környezettudatos magatartásminták, értékek és életviteli szokások átadása, átvétele. A fenntarthatóságra nevelés gyakorlati megvalósítása érdekében kifejtett magyar óvodai nevelési tevékenységek legjobb példáinak elterjesztése fontos feladat. Mindennek hatékony, rendszerbe szerveződött eszköze a Zöld Óvoda minősítési rendszer.„ (Zöld óvoda pályázati kiírása)
A címet pályázat útján három évre lehet elnyerni, egy igen szigorú 20 pontból álló kritériumrendszernek
kell megfelelni.
Büszkék vagyunk elért sikerünkhöz, ugyanis 2014-ben intézményünk valamennyi óvodája elnyerte a Zöld Óvoda címet!
Arra törekszünk, hogy óvodánk minden dolgozója közvetítse a „Zöld Óvoda” szellemiségét és környezettudatos magatartásával pozitív mintát nyújtson gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt.
Ennek érdekében kiemelt tennivalóink:
 a fenntarthatóságra nevelés (a gyermekeken keresztül a családokra hatóan is),
 a környezettudatos életvitel alapozása (takarékosság, természetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás),
 a helyi lehetőségek, sajátosságok előtérbe helyezése.
PROGRAMJAINK
 Jeles zöld napjaink: Föld napja, Víz Világnapja, Állatok Világnapja, Madarak– és Fák Napja,
Környezetvédelmi világnap alkalmából intézményi szinten és óvodánként játékos feladatokat,
kísérleteket végeznek forgószínpad szerűen a gyerekek.


Az Állatok világnapja hagyományosan Porteleken kerül megrendezésre, ahol a tanyavilág életével is megismerkednek.



Madarak-és Fák Napját a városi Margit szigeten rendezzük meg a jászberényi Állatkerttel közösen.



A madarak etetése télen is fontos számunkra, a gyerekekkel közösen készített madáretetőket
az ablakok közelében helyezzük el, hogy folyamatosan megfigyelhessük a madarakat. Óvodáink elnyerték a Madárbarát Óvoda címet.



Virágok ültetésével, tavasszal a csoportok kiskertjeit szépítjük. Az ablakokat Föld Napján a beültetett virágládák nyári virágaival díszítjük.



Erdei óvoda szervezésével a tágabb környezetünket ismertetjük meg a gyerekekkel.



Fontosnak tartjuk, hogy kialakítsuk az egészséges életmód alapjait rendszeres mozgással, napi
zöldség- és gyümölcsfogyasztással. Az egészséges táplálkozás megvalósul a gyerekek étkeztetésében is: több tejtermék, hal, teljes kiőrlésű tészta-, péksütemény jelenik meg a mindennapokban.



Minden csoportszobában található évszaknak megfelelő, változatos természetsarok, ahol különböző megfigyelésekre, vizsgálódásokra, játékokra van lehetőség.



A munka jellegű tevékenységek között minden csoportban helyet kap a növény és állatgondozás (akvárium, terrárium), szobanövények ápolása, kerti növények gondozása.



A képességek fejlesztésére kirándulásokat szervezünk. Természetjárás közben lehetőség nyílik
játszva felfedezni az adott életközösséget.



Az elektronika, vízhasználat és fűtés terén takarékosság jellemzi a zöld óvodát. Energiatakarékos izzókat használunk, hideg-meleg kevert csapvízzel mosnak kezet a gyerekek. A napelem,
mint megújuló energiaforrás is megjelenik a fűtés, meleg víz biztosítása terén.



Az óvodákban biztosított a hulladék szelektív gyűjtése, kivéve a veszélyes hulladékokat, azokat minél hamarabb elszállítják.



Az óvodák udvara remek színtere annak, hogy a gyermekek megfigyelhessék a természet változásait, az első hóvirág megjelenésétől a gyümölcsfák virágzásán át, az őszi színes levelek
lehullásáig. Az óvodák udvarai mentesek az allergiát, valamint az esetleges mérgezést és sérülést okozó növényektől.



Valamennyi óvodába található komposztáló láda, melyben a szerves hulladékot lehet gyűjteni,
így tavasszal, friss komposzttal gazdagítjuk a talajt, és a gyermekek megfigyelhetik a biológiai
körforgást.



Az óvodapedagógusok - a Zöld Óvoda programok továbbképzésein - meglévő ismereteiket, tapasztalataikat folyamatosan frissítik, bővítik, lépést tartanak a fejlesztésekkel.



Széleskörű kommunikációs kapcsolatot tartunk partnereinkkel, a fenntartóval, a Városi Gyermekkönyvtárral, a jászberényi Állatkerttel, az általános iskolákkal.

Zöld óvoda címnek erkölcsi értéke van, büszkék vagyunk arra, hogy az óvodáinkban folyó környezeti nevelés méltó arra, hogy rendelkezzünk ezzel a minősítéssel.
Az óvodák remélhetőleg elérik céljukat, és a felcseperedő gyerekek követik mindazt, amit kisgyermekkorukban oly nagy érdeklődéssel sajátítottak el.
Reményeink szerint az a generáció, amely ilyen zöld oviban teszi meg első lépéseit, jó úton fog
járni ahhoz, hogy megteremthessenek egy, a környezettel összhangban lévő, és számukra is
élhetőbb jövőt.

