
A Rákosmenti Százszorszép Óvoda Zöld óvodai tevékenységéből 
 

 
 
Intézményünk, a Rákosmenti Százszorszép Óvoda Budapest XVII. kerületében, Rákosmentén, 
csendes, családi házas övezetben található.  
 

Nevelőtestületünk küldetésnyilatkozata: 
 

"Érző szívvel, nyitott szemmel, harmóniában, az emberi értékek átadásával,  
együtt a gyermekekért." 

 
 
Célunk, hogy olyan gyermekeket neveljünk, akik szeretik a természetet, az őket körülvevő 
élőlényeket, ismerik a környezetüket. Fogékonyak a körülöttük lévő élő és élettelen környezet 
szépsége iránt, megtalálják a jót és a szépet, azt megbecsülik, és képesekké válnak a tenni 
akarásra. Fontos szempont számunkra, hogy az óvodában töltött minden nap élmény legyen, 
és hogy játékos tevékenység közben a környezettudatos magatartás alapjait lerakjuk. A 
gyerekek által a családok szemléletmódját is igyekszünk formálni, ezért tevékenységeinkbe 
széleskörűen bevonjuk a szülőket, figyelünk a megfelelő tájékoztatásukra. Óvodánkban a fenti 
gondolatok szellemében folyik a nevelő- oktató- tervező munka. 
 
2006-tól rendelkezünk Zöld Óvoda címmel. Elnyertük a Madárbarát kert címet, tagja vagyunk 
az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózatának és a „Gondolkodj Egészségesen!” 
programnak. Évente részt veszünk a Rákosmenti Kertbarát Kör és a Rákoskerti Művelődési 
Ház által szervezett Zöld napon, melynek címe: „Kertünk kincsei”. 
 
2013 decemberében sikeres pályázat eredményeként óvodánk elnyerte az Örökös Zöld Óvoda 
címet, melyet első ízben az ország azon 26 intézménye kaphatta, aki sikeres pályázatot 
nyújtott be, és akinek környezeti nevelő munkája mások számára példaértékű. 
 
Az elismerő cím mellett az a megtiszteltetés is érte az óvodánkat, hogy a múzeum adventi 
dekorálásában is részt vettünk, valamint a megjelent minisztériumi képviselők és több mint 
200 óvoda vezetője előtt mi adhattuk a karácsonyi ünnepi műsort. 

 

2010-TŐL BÁZISÓVODAI FELADATOKAT IS ELLÁTUNK A TÉRSÉGÜNKBEN, ÍZELÍTŐÜL NÉHÁNY 
TEVÉKENYSÉGÜNK:  

• Fogadtuk a X. kerületi Mászóka Óvoda-, a XVI. Kerületi Gyerekkuckó Óvoda-, a 
Tápiósági Gézengúz Óvoda, és a XVII. kerületi óvodák nevelőközösségét  
nevelőközösségét, akiknek környezeti nevelésünkből gyakorlati tevékenységeket 
mutattunk be. Az érdeklődők betekintést nyerhettek kompetencia alapú nevelési 
programunkba, projektjeinkbe is, a szakmai beszélgetésen tapasztalatcserékre került 
sor. A programokra meghívtuk a szomszédos Örökös Ökoiskola címet elnyert Kossuth 
Lajos és a Zrínyi Miklós Általános Iskola tanítóit és az óvodánkban gyakorlatukat töltő 
óvodapedagógus hallgatókat is. 



• Segítettünk több óvodának értelmezni a Zöld Óvoda cím elnyerésére kiírt pályázati 
anyagot, és igyekeztünk megírásához sok hasznos ötletet adni. 

• Minden évben visszatérő vendégeink a Rákoskerti Baba-Mama Klub tagjai, akiknek 
kiemelten mutattuk be az óvodánkban zajló környezeti tevékenységeket. Ilyenkor 
közel 30-40  fő (szülők, gyerekek) látogat el hozzánk.  

• Kerületrészünk rendezvényein (Rákoskert Nap, Rákoskerti Művelődési Ház programjai, 
Autómentes Nap, Rákoskerti Polgári Kör, stb.), széleskörűen tájékoztatjuk a 
környezetünkben élő lakosokat óvodánk környezettudatos szemléletmódjáról. 

• 2013-tól részt veszünk az Európai Hulladékcsökkentési Hét akciójában. 

• Tevékenységeinkről, aktualitásainkról folyamatosan cikkeket írunk a helyi sajtóba, 
rendezvényinkről rendszeresen tudósít a helyi rádió és televízió is. 

• Részt vettünk az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon a Zöld 
Bázisóvodák képviseletében 

• dr. Náday Magda természetismereti kiadványát fényképekkel segítettük. 

• Tanulmányi kirándulást szerveztünk óvodánk nagycsoportos gyermekeinek, a 
szülőknek és az óvoda dolgozóinak Budapest egyetlen élő mocsarához, a Merzse-
mocsárhoz. 

 

PILLANATOK MINDENNAPJAINKBÓL: 

• Séták, kirándulások során feltérképezzük természetvédelmi értékeinket, (Vida-domb, 
Merzse-mocsár, Platán-sor, Naplás-tó). Részt vettünk a helyi Merzse-mocsár 
tanösvény avatóján.  

 

• Meggyőződésünk, hogy minden óvodásnak el kell jutnia legalább egyszer a Fővárosi 
Állatkertbe, Tropicariumba, a Természettudományi Múzeumba, a Planetáriumba, ezért 
ezekre a helyekre kirándulásokat szervezünk. 

 

• Hagyományokat építünk be a gyermekek óvodai életébe, amelyek szebbé, gazdagabbá 
teszik mindennapjainkat. A természeti ünnepeket (Állatok Napja, Víz Napja, Föld 
Napja, Madarak és Fák Napja) szüleikkel közösen ünnepeljük. 

 

• A szülőkkel önkormányzati képviselőnk anyagi segítségével (pl. konténer) tavaszonként 
megszabadítjuk a szeméttől az örökbe fogadott, és a természetismereti 
tapasztalataink gazdag tárházát kínáló Szöcske-rétet és Titkos-erdőt. Tevékenységünk, 
és a helyi sajtóban közzétett kérésünk hatására szerencsére évről-évre kevesebb az 
illegálisan lerakott szemét. 

 

• A „Szemünk fénye Program” keretében korszerűsítettük óvodánk világításrendszerét. 
 



• Rákoskert valamennyi lakosától folyamatosan gyűjtjük és fogadjuk a papírt. A 
csoportokban is megvalósul a szelektív papírgyűjtés. Az ebből származó bevételből 
óvodai játékkészletünket újítjuk fel. 

 

• Folyamatosan hozhatják a szülők a háztartásban elhasznált olajt, zsiradékot, amit 
térítés nélkül a BIOFILTER Kft.-nek adunk át, hogy újra hasznosíthassák (pl.: utak 
építésénél stb.) 

 

• Egész évben komposztáljuk a faleveleket, gyümölcs- és zöldség hulladékot, az ebből 
készült termőföldet óvodánk kertjében felhasználjuk.  

 

• A szülőkkel és a gyerekekkel hulladékból játékokat készítünk, és ezekből kiállítást 
rendezünk az óvodában. 

1993 óta szervezünk nyári természetismereti tábort, helyi értékeket jól ismerő előadók 
vezetésével, ahol a gyermekek sok új, tapasztalati úton szerzett ismeretre tesznek szert. 
Célunk itt is:  
a természet szeretetére való nevelés, a természetvédelem fontosságának erősítése, 
környezettudatos, környezetbarát magatartás, életvitel alapozása. 
 
Felnőtt munkatársi közösségünkkel is minden évben szervezünk tanulmányi kirándulást az 
ország különböző területeire, ahol természeti-, és építetett kincseinkkel ismerkedünk. 
Legutóbb a Tisza-tavi Ökocentrumot látogattuk meg. 
 
A tavalyi nevelési évben Belső Értékelési Csoportunk témája a „Zöld jeles napok” volt, 
melynek keretében az óvodapedagógusok egymás természetismereti foglalkozásain vettek 
részt. Mindennapi munkájuk során hasznosítják az egymástól tanultakat.  
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