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Föld Napja 2018
Berkesdi Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde és Konyha 

 Beszélgetés, mese

 „Szemetes ösvény”-szelektív
hulladékgyűjtés

 „Természeti hangzások”- kő, fa, víz

 „Találós kérdések”

 „Talajtapi”-talajminták (termőföld, 
homok kavics,

 faháncs) felismerése bekötött 
szemmel

 Zöldség , virágpalánták ültetése

 „Együtt nőjön fa és gyermek”!

 (fa ültetése közösen az udvaron)

 Szólj szüleidnek, hogy legyen rajtad 
valami zöld ruhadarab!



Föld Napja 2018
Dél-Zselic Óvodái és Bölcsődéje Napsugár Óvoda Szigetvár 

Második éve Zöld Óvoda vagyunk, így „ hagyománnyá” vált
intézményünkben a Föld napjának megünneplése. Az idén
április 23-24-én szerveztük a virágültetést. Célunk : -
környezetünk védelmére, szeretetére nevelés, a környezet
szépségei iránti felelősség erősítése a mindennapok
növénygondozása során, valamint a szülők bevonásával az
óvoda és a családok kapcsolatának erősítése volt. A
programot előkészítő héten a témához kapcsolódó
változatos tevékenységeket szerveztünk a gyerekeknek:
hulladékot hasznosítottunk újra, megismerkedtünk a
földgömbbel,könyvekből nézegettük az égitesteket.
Természettel kapcsolatos verseket, meséket hallgathattak a
gyerekek / Zelk Zoltán: a Tölgyfa születésnapja /Virágokat
festettünk szivacsdarabokkal, papírgurigából madarakat,
űrhajót készítettünk, kavicsokat festettünk. Mozgásos
játékaink között volt az állatok mozgásának utánzása, vagy
a „Forrásvízgyűjtés”, illetve a „ Gyula bátyám „ c. játék is.
Mindeközben értelmi, szociális, verbális, testi kompetenciáik
erősödtek, fejlődtek. Nevelőtestületi megbeszélést
tartottunk, plakátokat készítettünk, azokat kifüggesztettük, a
program lebonyolításához szükséges eszközöket
beszereztük Lehetőségünk volt új virágládák, virágpiramis
beszerzésére is.

Célunk elérésében a szülők segítségét kértük: egynyári
virágok beszerzésével támogassák kezdeményezésünket.
Nagyon sok virág gyűlt össze mert a szülők lelkesen
támogatják elképzeléseinket. A virágokat a gyerekekkel
közösen ültettük el, ezzel is erősítve a természetvédelmére,
szeretetére nevelést. Az összegyűjtött virágokból az
udvarra, a virágoskertbe, és az óvoda előkertjébe is jutott .A
program végén az elültetett virágokat megcsodáltuk,
büszkék voltunk munkánkra.



Föld Napja 2018
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde Kozármisleny

Óvodánk mind a 11 csoportja feldolgozta a témát. 
Az éves munkatervünkben ültetéseket 
terveztünk, valamint hogy zöld felsőben jöjjenek 
a gyerekek. Beszélgettünk a gyerekekkel arról, 
hogy a Föld amin élünk milyen értékes, milyen 
régóta használják emberek, és hogy még milyen 
sokan szeretnék használni. Beszélgettünk arról 
hogyan kell vigyázni a Földre,mivel ártunk, és 
mivel teszünk jót. Földgömböt nézegettük és 
képes könyveket. Voltak, akik a Földet festették 
meg, volt aki nyakláncot készített só-liszt 
gyurmából,megint mások köveket gyűjtöttek és 
azokkal tevékenykedtek. Zenékben, mesékben 
és versekben is találtunk számunkra kedveset. 
Pl.: B.E.: Ha nagy leszek; Bolygós dal; Mit csinált 
a nyuszi a barátaival a Föld Napja alkalmából? 
stb. Igyekeztünk többféle eszközt bevonni a 
szemléltetésre, könyveket,IKT 
eszközöket,hangszereket. Meglátogattuk a 
szelektív hulladék gyűjtő szigetünket is.

Tartalmasan és élménydúsan ünnepeltük Föld 
Napját!



Föld Napja 2018
Keleti Városrészi Óvoda Bártfa Utcai Tagóvodája 

 Virág és cserjeültetés, kerti munka

 Kérdés-felelet játék növényekről, 

állatokról

 Földgömb megfigyelése

 Ismeretterjesztő könyvek nézegetése a 

Mecsek élővilágáról

 Állathang utánzás

 Barkácsolás

 Veronika zeneprojekt

 Ismerkedés Öko Pannával és Öko

Palkóval

 Madarász Ovi program

 Szelektív hulladékgyűjtés

 A kis lovag a nagyvárosban - mese



Föld Napja 2018
Keleti Városrészi Óvoda Buzsáki Imre Utcai Tagóvodája 

A Föld Napja alkalmából a családok 
bevonásával a következő 
programokat valósítottuk meg:

 Szelektív hulladékgyűjtés, mely 
folyamatos, de a konténert a 
rendkívüli gyűjtésre április 16-20-
ig kértük.

 A Föld napja hetében rendbe 
tettük az udvarunkat gyomlálással 
gereblyézéssel, a kiskertbe 
vetettünk magokat.

 A legnagyobb esemény a 
„Mezítlábas ösvény” ujjá alakítása 
volt, melyet a „Lépj” pályázaton 
nyert pénzből tudtunk megoldani. 
Ezt az ösvényt prevenciós céllal 
készítettük. Gyermekeink, a 
szülők és mi felnőttek is nagy 
örömmel vettük birtokba és 
használjuk azóta is.



Föld Napja 2018
Keleti Városrészi Óvoda Eszperantó  Utcai Tagóvodája 

A mi óvodánkban két hetes projekttel készülünk a Föld napjára.
Csoportonként különböző programok valósultak meg:

•Kirándulás az erdőbe - Medvehagymát szedtünk, és másnap
medvehagyma pogácsát sütöttünk

•Lepke kert kialakítására

•Gilisztafarmot készítettünk

•Csíráztattunk, amit reggelihez, uzsonnához elfogyasztottunk

•Hagymát hajtattunk, babot csíráztattunk, így megfigyeltük a
növények fejlődését

•Babot ültettünk, amit haza vittek, és minden kisgyerek égig érő
paszuly nevelhet magának otthon

•Földgömböt kasíroztunk, amit kifestettünk, és a gyerekek az öklükre
húzva megfogalmazhatták, hogy mit kívánnak a Földünknek

•Biciklinapot tartottunk. Ezen a napon az a kisgyerek, aki már tud
biciklizni, elhozhatta az óvodába a biciklijét, vagy rollert,
görkorcsolyát, kismotort. Játékos ügyességi feladatokat végeztünk a
járművekkel.

•Kísérleteztünk a növényekkel: 4 cserépbe ültettünk búzát. Az első
csak vizet kap, a második csak napfényt, a harmadik vizet is és
napfényt is, a negyedik, napfényt és vizet sem kap. Aztán
megfigyeljük mi történik, és levonjuk a következtetéseket.

•Idén először csinálunk egy kísérletet a gyerekekkel, amit a Föld
napján akartunk kiásni. Elástunk egy almacsutkát, egy kartonpapír
darabot, egy joghurtos poharat, egy fém konzervdobozt és egy
üveget, és megnézzük, melyik tűnik el 2-3 hónap alatt.

PROJEKTZÁRÁS: „Egy gyermek-egy virág” program fűzfa
ültetéssel.

Bevirágosítottuk az óvodánkat. Kértük a szülőket, hogy minden
gyermek hozzon egy egynyári virágot, amit a gyerekekkel közösen
ültettünk el az óvoda kiskertjébe, illetve virágládákba a bejárathoz.
Ezután egy öreg, elkorhadt és kidöntött fa helyére fűzfacsemetét
ültettünk az udvar közepére.



Föld Napja 2018
Keleti Városrészi Óvoda Dr. Majorossy Imre Utcai Tagóvodája 

Közös óvodai szintű program:
 „Az én palántám” óvoda udvarán 

történő tavaszi virágpalánták, 
zöldségpalánták, gyermekekkel 
történő ültetése

 Védd a Földet! Öltözz zöldbe! 
Minden gyermek és dolgozó zöld 
ruhában érkezett az óvodába.

 Mentsük meg Földanyát – Szelektív 
hulladékok gyűjtése, válogatása.

 Hulladék gyűjtő verseny eredmény 
hirdetése.  (Családi nap)

Korcsoportok szerint:

 A Föld, ahol élünk! – Ismerkedés a 
földgömbbel

 „Mit mesél a Mecseki Föld mélye?” 
–interaktív múzeumpedagógiai 
foglalkozás

 Tettyei - Mecseki kirándulás-
Madarász ovi terepfoglalkozás

 „Védjük a földet” – Földgömb 
színezés, tenyérnyomat festéssel



Föld Napja 2018
Keleti Városrészi Óvoda Somogyi Tagóvodája 

A projekt tevékenységének rövid összefoglalása:

A gyermekek egy héten keresztül különböző
tevékenységekben, munkaformákban ismerkedtek
a Földdel, a talajjal, az élő környezettel.
Megismerkedtek a növény- és állatgondozással, a
környezetvédelem a hulladékkezelés
fontosságával. A megelőző napokban már
beszélgetünk a Földről (bolygó, levegő, fény stb.),
Földünk védelméről, beszélgetünk a
környezetszennyezésről, és arról is, hogy hogyan
óvhatjuk meg bolygónkat. Beszélgettünk a
szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról,
elsétáltunk a szelektív hulladékgyűjtő kukáihoz és
a megfelelő kukába helyeztük el pl. a műanyag
flakonokat. A beszélgető körben óhatatlanul is
felmerül témaként, hogy más bolygók is léteznek a
Földön kívül. A nagycsoportosok elkészítették a
Naprendszert és bolygóit is. Elmentünk a Misina
Állatvédő Menhelyre lovagolni, útközben
megnéztük, hogy milyen növények, állatok élnek
környezetünkben. Az otthonról hozott fényképeket,
újságból kivágott képeket, könyveket, terméseket,
csigaházakat, kőzeteket stb., egy polcra helyezték
el a gyerekek. Tapintásos – érzékelős játékunknál
a zsákunkba tettük a gyűjtőmunkánk során
szerzett kincseinkből egy-egy darabot, melyet
tapintás útján kellett felismerniük a gyerekeknek.

Virágokat ültettünk az óvoda udvarán, és sikerült
egy fát is elültetnünk. A virágokat később közösen
locsoljuk, gondozzuk, óvjuk a gyerekekkel.



Föld Napja 2018
Keleti Városrészi Óvoda Zsolnay Vilmos Utcai Tagóvodája 

1. A programot megelőző tartalmak
-Plakát kihelyezése a zöld faliújságra: Felhívás 
szülőknek! 
Az idei év kiemelt feladatához kötődően 
„Műanyagmentes világ!” Készítsenek otthon 
műanyagból bármit: tárgyakat, eszközt, játékot stb.
-A hét folyamán tevékenységtartalomhoz kötődően a 
téma feldolgozása mindhárom csoportban. 
2. A projektzáró nap eseményei
A Föld napi program bevezetése:
- Keretmese: „ A kis Földlakó” 
Az interaktív mese részét képezte, az óvónők 
dramatizált előadása, az egyes csoportok közös 
versmondása, a közös tánc és mozgás zenére.
Forgószínpad szerűen megvalósuló állomások:
-Tipi-tapi: A természetes anyagok közül bekötött 
szemmel oda nem illő anyagok kiválasztása.
-Békamentés: „Leveli békák” gyűjtése és tóba 
helyezése.
-Szelektív hulladékválogatás: bambusz evőpálcikával 
hulladékot ábrázoló képek válogatása a megfelelő 
gyűjtőedénybe.
-Szemétválogató sorverseny: melyik csapat válogat 
leggyorsabban a hulladékot?
-Miért van szükség a fákra? Jelre átfutás a következő 
fához egy levegővétellel - egyre kevesebb fa és 
növekvő távolság.
-Virágültetés: tojástartóba magok elvetése.
-Hagymaszüret: zöldhagyma kiszedése, megtisztítása.
Díjkiosztás: Az otthon készített tárgyak értékelése, 
jutalmazása oklevéllel és természetes anyagból 
készült hűtő mágnessel (fakorong-levendula).



Föld Napja 2018
Kertvárosi Óvoda Illyés Gyula Úti Tagóvodája 

A zöld jeles napok közül a Föld napját ebben a nevelési
évben is több napos rendezvénnyel, változatos
programokkal ünnepeltük, felhívva a figyelmet a
természetért, a környezetért és az egészségünkért való
közös felelősségre.

A téma feldolgozását segítő programok, előzmények:

 csíráztatás, hajtatás, rügyeztetés a csoportszobában

 látogatás az Öko-Kuckóba

 kirándulás az Állatkertbe

 tavaszi séták – az éledő természet megfigyelése

 kirándulás Malomvölgybe

 „Fedezd fel az erdőt!” – kirándulás Árpádtetőre a
Mókus suliba /erdei óvoda program/filmvetítés: A
Mecsek erdőiben elő állatok

Április 21-én, pénteken délelőtt óvodánk aulájában közös
énekléssel kezdődött a Föld napjának ünnepe. Együtt
énekelték kicsik és nagyok a Föld dalát: Bagdi Bella:
Gyújts egy gyertyát a Földért. „Zöld Óvodaként”
intézményünkben már hagyomány, hogy ezt a jeles napot
udvarunk virágosításával, szépítésével ünnepeljük meg.
Így a délelőtt további részében minden gyermek
elültethette saját kis palántáját, virághagymáját, melynek
fejlődését, napról napra nyomon követheti.

A szülők is nagy számban vettek részt ezen az ünnepen.
Az óvoda dolgozói és a szülők összefogásával újult meg
sziklakertünk, virágos és fűszerkertünk, szépült meg új
kerítésünk.



Föld Napja 2018
Kertvárosi Óvoda Melinda Utcai Tagóvodája 

Dramatikus játék
 • Világűr, benne a kék bolygónk. Úrhajósok 

voltunk, körbe utaztuk a Földet. Milyennek látjuk 
messziről? Mitől kék, mitől zöld? Leszálltunk a 
Földre, mit találtunk, kik élnek a bolygónkon? Élő, 
élettelen fogalmával ismerkedtünk.

 • Föld élővilága: emberek, álltok, növények-
megfigyelések nagyítón keresztül.

 • csíráztatás különböző életfeltételekkel-
folyamatos megfigyelés, gondozás

 Szőnyegen a Föld kialakítása, benépesítése, 
szerepjátékhoz eszközök barkácsolása,(távcső, 
fejdísz, pillangók, virágok stb.) Ózonréteget 
építettünk az elkészült bolygó köré. Mitől véd 
minket?

A sokszínű természet védelme- mese filmek
 Albert tudja- A fa nemcsak egy fa
 Kuka Manó rendet rak
Plakátkészítés kollektívan
 - kék bolygó az űrből
 - minek örül a Föld (képek válogatása hatásuk 

szerint)?
A hét utolsó napján a már hagyománnyá vált 
virágültetésre került sor, a szülők nagyon aktív 
partnereink voltak, nagyon sok virágpalántával és 
virágfölddel támogatták aznapi programunkat. A 
gyerekek nagy lelkesedéssel láttak neki az ültetésnek, 
mindenkinek jutott munka. A növények további 
gondozása is az ő mindennapi feladatuk lesz.



Föld Napja 2018

Kikerics Óvoda Villány
Főtéma: "Tűz-víz" - zöldbe öltözve, szülőkkel 
csapatverseny keretében

Titkos térkép-állomások, feladatok

Komló Városi Óvoda Gesztenyési Óvodája 
Erdei kirándulás a közeli erdőben, megfigyelések, 
szenzitív játékok, bújócska Veteményeskert 
gondozása, anyák napjára virágmagok ültetése



Föld Napja 2018
Kölkedi Fehér Gólya Óvoda

Április 23. Hétfő
1. PPT. Vetítés a nagycsoportosoknak.

• Beszélgetés a földi élet csodájáról és 
sérülékenységéről. 
• Mit tehetünk a Föld védelméért? 

2. Kincskeresés az udvarban.
Az elrejtett és a gyerekek által megtalált kártyák 
csoportosítása aszerint, hogy a rajta látható 
tevékenység jó vagy rossz a Föld jövője 
szempontjából. 
Április 24. Kedd
Séta a nagycsoportosokkal a közeli kis tóhoz. 
Felfedeztük a természet apró rejtett szépségeit és 
sajnos az emberi jelenlét nyomait is.
Közös bemelegítés után indulhatott a tó körüli 
futás, amit minden gyerek ügyesen és lelkesen 
teljesített. Végül összeszedtük az elszórt 
szemetet és az oviba visszamenet eldobtuk a 
szelektív hulladékgyűjtőbe. A Föld Napja 
alkalmából rendezett futás minden résztvevője 
elismerő oklevélben részesült.



Föld Napja 2018
Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha

2018.április 16-tól április 20-ig Föld 
Napjának hete volt az óvodánkban. 
 A gyermekekkel egy közös plakátot 

készítettünk április 16-17-és 18-án
 „ Gólya, gólya hosszúláb….” . 

Április 17-én és 18-án  „Gólya 
napokat”  szerveztünk

 Április 19-én a Föld napja 
alkalmából Pogányba kirándultunk 
a Zsálya Liget Élményparkba. Az 
élményparkban központi szerepet 
kapott a természet, a növény-és az 
állatvilág szeretete 

 Április 20-án a gyermekek és mi 
dolgozók is, zöld színű ruhában, 
illetve kiegészítőben érkeztünk az 
óvodába. 

 Szelektív hulladékgyűjtést 
végeztünk

 Találós kérdéseket, szólásokat, 
közmondásokat mondtunk  a 
Földről. 

 Virágot ültettünk



Föld Napja 2018
Napsugár Óvoda Beremend

Mint minden évben, idén is nagy készülődés előzte 
meg az eseményt. AZ ITR Bizottságtól 20.000ft-ot 
kaptunk, amin virágföldet és petúniákat vásároltunk.
A szülőknek meghirdettük az „Egy szülő egy 
palánta” akciónkat. Kértük, hogy idén csak petúniát 
vegyenek.
Megbeszéltük előre, hogy csak ilyen virágot ültetünk 
a ládákba, hogy egységes képet mutassanak.
Madárkertben kezdtük az ünneplést, rövid köszöntő 
után a gyerekek csoportonként elindultak az 
állomásokra. Hat állomásunk volt, számokkal 
jeleztük őket. Mindenhol kérdések várták az 
ovisokat a madarakról, állatokról, földünkről. A 
szülők is csatlakoztak a csoportokhoz. Nagyon 
ügyesen válaszoltak a kérdésekre, élvezték.
A virágültetés az előre elkészített 4 asztalnál zajlott, 
a csoportok zászlója jelezte a helyüket.
Sikeres napot tudhatunk magunk mögött! Sok szülő 
eljött, hogy közösen ültessenek virágot 
gyermekeikkel!
A végén minden csoport oklevelet kapott.
Óvodánk nagyon szép lett a sok-sok virágtól!
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Néri Szent Fülöp Katolikus Iskola és 
Óvoda

 Ismerkedés a Földgömbbel, gyermekatlasz 
nézegetése, beszélgetés a Földünk élővilágáról. 
Magyarország megkeresése. Az ország neve, ahol 
élünk, a város, ahol születtünk.

 Földgömb festése (kollektív munka). 

 Föld napi kitűző elkészítése: felfújt lufival kék, zöld 
festékkel lenyomatok készítése, laminálása, 
kivágása.

 Kertünk, udvarunk beültetése virágokkal, magvakkal, 
palántákkal

Nyugati Városrészi Óvoda Pécs
 Szelektív hulladékgyűjtés

 Látogatás a Misina Természet és Állatvédő telephelyére 

 Udvarrendezési munkák

 „ Mi fán terem a papír” papírmerítés ( Zöld-Híd
Alapítvány) 

 Újrahasznosítás 
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Nyugati Városrészi Óvoda Nagy Jenő Utcai Tagóvodája 

„Egy család egy palánta program”

Csíráztatás a Citrom csoportban

Bogárház telepítése az óvoda udvarán

Kirándulás a Malomvölgybe
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Nyugati Városrészi Óvoda Radnóti Miklós Utcai Tagóvodája 

„Kézen fogva a természettel” Családi délután a Föld 
napja alkalmából 16.00 – 18.00.
Menetleveles családi pecsétgyűjtő játék az óvoda 
udvarán.
 Furfangos feladatok, szemléletformáló játékok 

interaktív program elemekkel.
 Környezeti nevelést segítő kültéri játékok felavatása 

a családokkal.
 A dolgozók által kínált tevékenységek az 5 

udvarrészen:
 • „Érzékek birodalma”                                          
 • „Giliszta farm” készítése
 • „Land Art” természetes anyagokkal
 • „Miénk itt a tér” – a jövő városa
 • Öko riadó! – Hová dobjam?! 
 • „Simogató ösvény”,” Talpaló”, 

„Mocsárjárás” stb.
 • Zöld Híd Alapítvány játszóháza
 • Képes élőhely kirakó – erdők, mezők, vizek 

élővilága
 • Kézműves foglalkozások – Föld festék 

készítése
 • kupakcsodák
 • „Zöld sarok” – szülők és az óvó- nénik által 

készített játékok /újrahasznosítható anyagokból/
 • „Zöld büfé” - az egészséges életmód 

jegyében
 • Öko - lábnyom mérése
 Minden kisgyerek Ovi – pólóban 

érkezzen! 
 A program zárásaként közös „Földkörüli vonatozás” 

az óvoda udvarán.
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Nyugati Városrészi Óvoda Zipernowsky Károly Utcai Tagóvodája 

Tavaszi zsongás projekt - családi rendezvény
Előzmények:
 Szülők tájékoztatása: plakátkészítés, csoportonkénti 

megbeszélés
 -Kukásautó megtekintése udvarunkban
 -Csoportonként vállalt egészséges ételek, italok 

készítése
Megvalósítás: 
 -Szülők gyülekezése, csoportok érkezése a 

nyitótánchoz 
 -Tavaszi énekes játékok  
 -Párhuzamosan folyó tevékenységek:
 virág és fűszernövény ültetés szülőkkel, gyerekekkel
 büféasztalok üzemeltetése: egészséges ételek, italok, 

frissen préselt gyümölcslé. gyümölcssaláták,  
zöldségsaláták, egészséges sütemények

 kézműves asztal: barkácsolás(pillangó, katica)
 agyagozás: terepasztal: domborzatos tájjal, 

kiegészítőkkel, állatokkal
 mozgásos játékok az Ovi-foci pályán
„Tapasztald meg Pécset”:
1.Szimatoló: gyógynövényes párkereső 
2.Tapogató: 5 db vászonzsákocska biomassza 
tüzelőanyaggal töltve:(szalma, széna,erdei apríték, 
faapríték,napraforgómag héja) 
3.Éjjeli túra: Alagútban zseblámpával állatfelismerés, képek 
párosítása:állat és árnyképe
4.Víztisztítás,víztakarékosság-képpárok közül kiválasztani a 
takarékos módszert
1.2.3.4.  állomásokon nyomdát kapnak, aki mind a négyet 
összegyűjtötte :jutalmat:MME 
matrica,könyvjelző,naptár,ismertető az év madaráról
A kiállításra érkezett újrahasznosított tárgyakért résztvevői 
jutalom jár, a kiállítás a rendezvény egész időtartama alatt 
megtekinthető.
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Olaszi Óvoda

A gyerekek virág és zöldségmagokat, palántákat, 
virághagymákat hoztak az óvodába, melyeket a 
csoportszobában összegyűjtöttünk. Megbeszéltük 
velük, hogy ezeket a Föld Napja alkalmából közösen 
az óvoda udvarán és kertjében rendezünk majd el. 

Beszélgetünk a Földről, Földünk védelméről.

2018. április 11.-én a pécsi Öko - kuckó foglalkozása
keretében betekintést nyerhettek a gyerekek a
szelektív hulladékgyűjtés fontosságába.

Április 23.-án, hétfőn virágokat ültettünk az óvoda
udvarán, melyeket későbbiekben közösen fogunk
locsolni, gondozni a gyerekekkel. Az általuk hozott
magokat virágládákba ültettük, a kertben pedig
cukorborsót, dughagymát, répát vetettünk. Ezeket
később együtt fogjuk kapálni, gyomlálni.

Bízunk benne, hogy az óvodánkból kikerülő gyerekek
természettudatos, a Földünket védő felnőttekké válnak.

Szentlőrinci Kistérségi Oktatási Nevelési 
Központ Királyegyházai Ált. Iskola és 
Óvoda
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Szentlőrinci Kistérségi Oktatási Nevelési Központ Arany János Utcai Óvoda

                                                       ZÖLD HÉT PROGRAMJA    
    (A FÖLD NAPJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN) 
    IDŐPONT:2018.04.24-27. 
 

ÁPR .24 KEDD ÁPR.25.SZERDA ÁPR.26. 
CSÜTÖRTÖK 

ÁPR.27.PÉNTEK 

Egy gyerek-egy 

palánta- virágpalánták 
gyűjtése 
Zöldségek, gyümölcsök 
gyűjtése  
Hulladék vagy 

szemét? 
Szelektív válogatás, 
látogatás a szelektív 
hulladékgyűjtőhöz. 
Játékos 
feladatmegoldás a 
témakörben. 
Az új komposztálónk, 
esővíz-gyűjtőnk 
elhelyezése az udvaron 
közösen. 
Csoportonkénti 
szelektív 
hulladékgyűjtők 
elhelyezése, 
használatuk 
megbeszélése. 
Földgömb készítése 
kasírozással, festéssel, 
ragasztással. 

A magyar népviselet 

napja 
Táncos, kézműves 
délelőtt az óvoda 
udvarán-a 
tehetségműhely 
bemutatója, utána 
táncház.  
Nemez tulipánok 
készítése. 

Kertészkedünk-a 
behozott palánták 
elültetése. 
Virágoskert, sziklakert 
takarítása, rendezése. 
Kiemelt fűszerkert 
beültetése. Seprés, 
gereblyézés. 

Saláta-nap. Az 
összegyűjtött 
gyümölcsökből, 
zöldségekből saláta 
készítése 
csoportonként, majd 
közös elfogyasztásuk 
az udvaron. 
Májusfa állítás. 
Nagycsoportos fiúkkal 
a szokásos élő fánk 
feldíszítése. 
Lepke-itató  
kihelyezése, 
madáretetők 
rendberakása, 
elpakolása a téli 
időszakra. 

 
A Föld napjához kapcsolódik az évente megrendezésre kerülő Erdei Óvoda programunk. Ennek 
keretében a nagycsoportos korú gyermekeket 3 napos, 2 éjszakás programra visszük a Mecsek Erdő 
Zrt. Mókus-sulijába, ahol az erdőpedagógusok szakszerű segítségével 3 napos komplex 
tevékenységet biztosítunk a gyerekeknek. Ez idén picit később, május 7-8-9-én kerül 
megrendezésre. 
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Szentlőrinci Kistérségi Oktatási Nevelési Központ Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda 

Óvodánkban a Föld Napjához kapcsolódó tevékenységek 
2018. április 16-20 között kerültek megvalósításra. 
PROGRAMJAINK: 
 •Szűkebb környezetünk megismerése, óvoda 

udvarában a kistó vizsgálata 
 •Élet a vízben ill. a szárazföldön. 
 •HOL ÉLÜNK-ÉLETTEREK ( falu- város) építések 

szőnyegen, asztalon… 
 •Könyvek, leporellók, képek nézegetése 
 •Földgömbbel, térképpel való ismerkedés 
 •Kirándulások, tapasztalatszerzések 
 •ÉLŐLÉNYEK-EMBER kapcsolata, viszonya. VÉDD 

ÓVD A TERMÉSZETET. 
 •Séta a közeli erdőben. MATEMATIKAI tartalmak 

(szélesség, magasság, mérések játékosan 
fatörzseken) 

 •IKT :FÖLDÜNK, BOLYGÓNK 
 •Tevékenység formáink a témában a jeles zöldnaphoz 

kapcsolódóan 
 •FIGYELEM felhívása a hulladék megfelelő 

gyűjtésére- SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS 
 •„KUKA TÜNDÉR”- társasjátékunk segítségével 
 •Óvoda utcájában szemétgyűjtés MEGFIGYELÉSE a 

BIOKOM munkatársainak munkája által.. 
 •Munkajellegű tevékenységek: vetegetés, kert 

készítés, takarítás, szemétgyűjtés… 
 •Elkészült gyermeki alkotásokkal díszítettük az óvoda 

tereit 



Föld Napja 2018
Újpetrei Óvoda

FÖLD NAPJA PROJEKTHÉT

Hétfő:
 A nagycsoportosoknak határfutás, a 

középsősöknek játékos udvari torna, a kicsiknek 
szabad levegőn való mozgásos játékok pl. 
akadálypálya a nagybetonon (futóbicikli, motor).

 A településen található szelektív hulladékgyűjtő 
sziget megtekintése, meglévő ismereteik bővítése, 
új ismeretek nyújtása.

 Ábrázoló tevékenység: Földünk egészségesen és 
szennyezetten, betegen (ceruzarajz).

Kedd:
 Virágosítás kint is, bent is.
 Lovaglás az óvoda udvarán, két pónin az Apró 

Paták Egyesület szervezésében (tavasszal 
összesen 10 alkalommal).

Szerda:
 Ki mit tud? Vetélkedő növények, állatok, időjárás, 

kipusztult élőlények témakörökben az iskolába 
menő nagycsoportosoknak.

 Ismerkedés a földgömbbel, atlaszok nézegetése.
 Ábrázoló tevékenység: papírtányérból,,földgömb” 

készítése.
Csütörtök:
 Bábelőadás megtekintése természetvédelem 

témában (szegedi bábszínészek 
közreműködésében). 

 ,, Földtani ismeretek”: megfigyelések, tapasztalatok 
szerzése különféle talajminták gyűjtésével-
komposzt, porhanyós száraz föld, nedves sáros 
föld. A bennük élő állatok életének megfigyelése, 
tapasztalatgyűjtés (látás, tapintás, szaglás).

Péntek:
 Ábrázoló tevékenység: kinyílt az orgona-

csendéletfestés.
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Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai Tagóvodája

 ” Egy gyermek egy virág”- virágültetési 
program

 Összeállítottunk egy 4 próbából álló 
menetlevelet. Négy állomáson kellett pecsétet 
gyűjteniük: 

1. állomás: ültetés szülővel együtt (bokrok)

2. állomás: barkácsolás (virágok színezése, 
ragasztása, madarak barkácsolása)

3. állomás: Tudáspróba gyermeknek, szülőnek 
egyaránt: kvíz a szülőknek, Földünk növényei, 
állatai elhelyezése az adott helyre (fa, cserjeszint, 
avarszint, nádi világ,tópart)

4. állomás: Memória játékok: tavaszi virágok, 
madarak

 Tavaszi papírgyűjtés 

 Szelektív hulladékgyűjtéssel ismerkedtek, 
illetve a meglévő tapasztalatokat mélyíthették, 
bővíthették a „Kukatündér „ játékkal. 

 Mi nem való a vízbe?- horgászos játék. 
Tisztítsuk meg a vizet az oda nem való 
hulladékoktól.  
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Városközponti Óvoda Köztársaság Téri Tagóvodája  

„Kontinensek és jellegzetes állatviláguk” 

Az óvoda öt csoportja öt különböző 
földrészt készített festéssel, majd az 
otthoni gyűjtőmunka során behozott 
állatképeket közösen felragasztottuk. 
Papírhengerekből távcsövet  
barkácsoltunk. Az óvodaudvaron találós 
kérdések segítségével minden csoport 
megkereste a földrészét, majd közösen 
elhelyeztük a „világtérképen”. Felsoroltuk, 
milyen állatok élnek ott, kiemeltük a Föld 
Napja fontosságát. Bemutatjuk 
Magyarország helyét a világban, majd 
mászóka tetejéről mindenki megnézhette 
a Földet saját távcsövével.

Célok és feladatok: A Föld szeretetére, 
tiszteletére nevelés, környezettudatos 
gondolkodás kialakítása, megerősítése, 
családok aktív részvételére ösztönzés, új 
élmények nyújtása, térkép olvasás 
megismerése, újrahasznosítás 
fontosságára nevelés
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Zengő Óvoda Hosszúhetény

A hosszúhetényi Zengő Óvoda hagyományt ápoló
programjába szervesen illeszkednek a Zöld Óvodai
tartalmak. A Föld napjához kapcsolódó tevékenységeket
György napjához (április 24) kötődően tartottuk, és az azt
megelőző és követő napokban. Zöld Óvoda
pályázatunkban vállaltuk, hogy új óvodai ünneppel
gazdagítjuk környezetünkre és hagyományainkra figyelő
mindennapjainkat, amelynek során felfedezünk egy-egy
helyi jelentőségű természeti-, tárgyi-, ill. szellemi kincset.

Az idei évben “Kincskereső napot” tartottunk,

amelynek keretein belül természeti kincseinkre

összpontosítottunk, hiszen közvetlen környezetünk

fokozottan védett növények sokaságával

büszkélkedhet. Óvodánk hat csoportjából, minden
közösség másként dolgozta fel a témát, így a gyermekek
sokféle tapasztalattal gazdagodtak, amelyeket
megoszthattak egymással.

Az óvodában virágokat, zöldségeket ültettek a gyermekek,
amelyeket gondozniuk kell nap, mint nap, és közben
figyelhetik a fejlődésüket. A bánáti bazsarózsa, olyan
védett növény, amely csak a mi falunk határában található,
így több csoport gyermekei ezt a növényt csodálhatták
meg, természetesen útközben számos új felfedezést
tehettek. Voltak, akik a falu másik irányba kirándultak, ahol
a mező élővilágával ismerkedhettek meg és számos
tapasztalatot gyűjthettek. Csoportjaink közül volt, aki lovas
kocsit hívott segítségül a távolságok leküzdésére, voltak,
akik próbákat kiállva juthattak a “kincs” birtokába, de

a nap végére óvodánk minden gyermeke

megtapasztalhatta, hogy a kincs nem feltétlenül

drágakő ami kincsesládában lapul, nem a tulajdonuk,

mégis körülölel bennünket, és gazdagít, ha hagyjuk.


