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CÉLOK

 Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő 
pozitív viszonya.  

 Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. 

 Legyenek képesek  a megfelelő viselkedési formák 
alkalmazására. 

 Alapozódjon meg a gyermekekben a természet megóvása, 
szeretete. 

 A „Zöld” jeles napok, néphagyományok, népszokások  közös 
ünneplésével gazdagodjon az egymáshoz tartozás érzése.

 Alapozódjon meg szociális és esztétikai érzékük.

 Fedezzék fel környezetünk mennyiségi és formai összefüggéseit 
a tevékenységeken keresztül és szerezzenek matematikai 
tartalmú tapasztalatokat.



FELADATOK

 A  gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve, 
természetes érdeklődésükre alapozva  évszakok szerint  
olyan belső környezetet alakítunk ki ahol folyamatosan 
kielégítjük, megmutatjuk a kíváncsiságukra a válaszokat. 

 Támogatást nyújtunk a tapasztalatok megszerzéséhez, 
az élményekre alapozott új természeti és társadalmi 
ismeretek alkalmazható tudássá mélyítéséhez, 
rendszerezéséhez.

 A természetben zajló tapasztalatszerzés során ok-okozati 
összefüggések megláttatása.

 A környezet megismerése során matematikai 
tapasztalatok szerzése és az ismeretek alkalmazása a 
különböző tevékenységekben.



AUTÓMENTES NAP

 Cél: alapozódjon meg a 
gyermekek ismerete az 
alternatív közlekedési 
eszközökről, 
tudatosodjon bennük a 
levegő szennyezés 
csökkentése

 Feladat: közlekedési 
ismeretek  gazdagítása, 
„közlekedj 
egészségesen” 
gondolkodásmód 
alakítása

Tevékenységek

 Alapvető közlekedési 
szabályok megismerése, 
ismeretek bővítése.

 Kismotoros és 
kerékpáros pályákon 
ügyességi feladatok 
teljesítése.

 KRESZ verseny –
nagyoknak

 Rajzverseny- „ Mivel jöttél 
óvodába?”





SZÜRET

 Cél: ismerjék meg az 

őszi népszokás 

fontosságát és 

szépségét. Fejlődjön  a 

munkához való 

viszonyuk és közösségi 

érzékenységük

 Feladat: ismeretek 

gazdagítása az évszak 

népszokásai 

segítségével

Tevékenységek

 Szőlő szemezése, 

taposása, darálása majd 

a nagyobb gyermekekkel 

préselés.

 Must készítése  és 

kóstolása.

 „Ki mit tud?”- versek, 

dalok, mesék előadása

 Táncház





ÁLLATOK VILÁGNAPJA

 Cél: fedezzék fel a 
körülöttünk élő állatvilág 
jelentőségét és ismerjék 
meg az fajokat 
veszélyeztető 
szennyezést

 Feladat: az ember –
állat -- növény 
egységének 
rendszerezése. A 
természetvédelem 
megalapozása és 
ismeretek bővítése

Tevékenységek

 Állatok készítése 
„hulladékból”- kiállítás a 
„Zöld” falon

 Ovis állatkert kialakítása ( 
plüss figurákból)

 Állatos mese 
(dramatizálás)

 „Állatos” csoportok 
kialakítása, ismeretek 
átadása egymásnak





EGÉSZSÉGVÉDŐ HÉT

 Cél: fedezzék fel az 
egészséges életmód 
jelentőségét, a sokoldalú 
táplálkozás fontosságát  
és a mozgás örömét

 Feladat: a vitaminok 
jelentőségének 
felfedezése, a téli időszak 
egészségvédelmének 
kialakítása; sérült, 
fogyatékkal élő emberek 
elfogadásának segítése az 
esélyegyenlőség jegyében

Tevékenységek

 Fitness délelőtt- mozgás

 Zöldség és gyümölcs napok

 Tea és méz jelentősége

 Savanyúságok készítése, 
kóstolása

 Esélyegyenlőségi nap





A VÍZ VILÁGNAPJA

 Cél: ismerjék meg a 
víz legfontosabb 
tulajdonságait. 
Fedezzék fel a 
vízszennyezés 
veszélyeit.

 Feladat: vizes 
ismeretek 
gazdagítása, 
versenyszellem 
erősítése

Tevékenységek

 Vizes vetélkedők, 
kísérletek

 Rajz verseny –
„Vízhasználat a ház 
körül”

 Vízben élő élőlények





A FÖLD VILÁGNAPJA

 Cél: fedezzék fel a 

munka örömét, 

szépségét. 

Tudatosodjon a föld 

fontossága, a növények 

tisztelete és szeretete

 Feladat: kerti egyszerű 

alapmunkák 

ismeretének 

megalapozása, növény 

ismeretek bővítése

Tevékenységek

 Az óvoda udvarának 

„felvirágoztatása”-

virágültetés

 Homokozó felfrissítése 

friss homokkal

 Tavaszi kerti munkák





A MADARAK ÉS FÁK NAPJA

 Cél: fedezzék fel az 
ember-állat-növények
szoros kapcsolatát. 
Ismerjék meg a 
madárvédelem 
fontosságát

 Feladat: 
madárismeretek 
gazdagítása, erdőjárás 
közben a környezet 
szépségének 
felfedezése, ismeretek 
alkalmazása

Tevékenységek

 Egész napos kirándulás, 
madármegfigyelés

 Madárgyűrűzés

 Fehértó és annak 
környékén élő madarak 
megfigyelése, óvása, 
gondozása.





KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP

 Cél: alapozódjon a 

természeti és társadalmi 

környezethez fűződő 

pozitív érzelmi viszony 

 Feladat: a gyermek 

közvetlen környezetében 

lévő világ megismerése, 

megszerettetése a 

szabad játék 

segítségével

Tevékenység

 Kirándulás a Majoros 

tanyára ( Erdei Óvoda )





KÖRNYEZETVÉDELEM A 

MINDENNAPOKBAN

ŐSZ:

 emlékezés a nyárra

 környezet szennyezettségének, tisztaságának 
megfigyelése az óvodában és annak környékén 

 időjárás hatása emberre, állatra, növényre, közlekedésre

 természeti jelenségekkel és elemekkel való ismerkedés / 
avar, harmat, köd /

 ember munkája, hatása a környezetre

 őszi népszokások, hagyományok / szüret, Mihály nap, 
Márton napi szokások 



Tél:

 téli állatvédelem

 madáretető készítése, madarak etetése

 napszakok váltakozásának megfigyelése

 természeti jelenségek / dér, fagy, zuzmara /

 fák törzsének védelme a rágcsálók ellen

 csúszásveszély elhárítása természetbarát anyagokkal

 hó tulajdonságainak megfigyelése, kísérletek 

 párologtatás vízzel és teával

 egészségvédelem / gyógyteák, vitaminok, savanyúság stb. /

 téli népszokások, hagyományok / Katalin napi és Borbála ág 
hajtatása, advent, Luca nap, farsang 



Tavasz:

 környezet rendjének kialakítása, a rend megóvása  -
szelektív hulladékgyűjtés

 az időjárás hatása emberre, állatra, növényre

 éledő természet megfigyelése,- hajtatás, csíráztatás

 tavaszi munkák az óvoda udvarán és közvetlen 
környezetünkben

 védett virágok, növények megismerése, megfigyelése

 költöző madarak visszatérése

 tavaszi népszokások, hagyományok / kiszézés, 
húsvét, pünküsd



Nyár:

 nap káros hatása – védekezés fontossága, 

formái

 nyári időjárás hatása emberre, állatra, 

növényre – esővíz gyűjtés, locsolás

 ivóvíz fontossága



„ÖSSZEJÖNNI – JÓ KEZDÉS.

EGYÜTT MARADNI – HALADÁS.

EGYÜTT IS DOLGOZNI – SIKER. „

/ HENRY FORD /


