
„Miután reggel gondosan rendbe szedte magát az ember,
gondosan rendbe kell szednie a bolygóját is."

(Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg)



TAKARÍTÁSI VILÁGNAP – 09. 17.

- Udvari munka,
- falevél söprése,
- gesztenyegyűjtés ,
- munkára nevelés,
- az ember szerepe        

környezetének 
formálásában. 



ÁLLATOK VILÁGNAPJA – 10. 04.

Az Állatok világnapja 

alkalmából kirándulás 

szervezése a Nyíregyházi 

Vadasparkba vagy a Debreceni 

Állatkertbe, ahol a gyermekek 

sok új ismerettel, élményekkel 

lehetnek gazdagabbak, jelölő 

fajokkal és védett állatokkal 

ismerkedhetnek.



KERTPEDAGÓGIAI PROGRAM

- Kertlátogatás szervezése a 
Derecskei Almáskertbe, mint az 
élményszerző pedagógia eleme 
óvodánk munkatervében, majd a 
visszaúton játék Debrecenben, az 
Ötholdas pagonyban.

- Holisztikus rendszerű szemlélet 
kialakítása,

- ökológiai gondolkodásuk 
formálása,

- gyümölcsfogyasztási szokások 
megalapozása,

- munkára nevelés.



SZABADIDŐS NAP - ŐSZ

A gyermekek megismertetése 

a hulladékok 

újrahasznosításával, 

természetes anyagokkal

való munkálkodás. A 

gyermekek ismereteinek 

bővítése a fenntarthatóság

érdekében.



MÁRTON NAP – 11. 11.
Jeles nap megünneplése:
- népi hagyományok ápolása,
- népi játékok, mesék, dalok 

megismertetése,
- hagyományápolás, 

hagyományőrzés, 
- tűzvédelmi szabályok 

gyakorlása.



„Tél a Kadarcsban” – INTÉZMÉNYI 
INNOVÁCIÓ

A program lebonyolításában
segítséget nyújt a BAKCSO
Egyesület képviseletében
vezetőjük, aki a tanösvény
bejárása alkalmával a
gyerekeket sok új ismerethez
juttatja: pl. megismerteti a
gyerekeket a jelölő fajokkal
és beszél a Natura 2000
fogalmáról, a helyi
értékekről, illetve aktivista
lányok segítik a
Madárfarsang szabadidős
napot egy tevékenység,
műhelymunka irányításával.



SZABADIDŐS NAP -TÉL

A szabadidős napokat az 
óvó nénik dramatikus 
mesejátéka nyitja meg.  

- Természetvédelem télen. 
- Víztakarékosság, 

kísérletezések a vízzel.
- Tudásátadás, 

ismeretbővítés, 
képességfejlesztés 
közvetlen 
tapasztalatszerzésen 
keresztül.



KARÁCSONY
Nyílt karácsonyi játék délelőtt 

szervezése, ami „Karácsony 
kopogtat…” projekt néven 
hagyomány óvodánkban. A 
karácsonnyal kapcsolatos 
hagyományok megismerése. 
Közösségi érzés erősítése. A 
gyermekek a játék délelőttön 
a szülőkkel együtt 
tevékenykedve élhetik át a 
karácsonyvárás szeretetteljes 
hangulatát, érezhetik az 
összetartozás örömét.



FARSANG
A farsanggal kapcsolatos 
néphagyományok 
felelevenítése és 
elmélyítése pl: busójárás, 
kiszézés, kisze báb égetése.



Március 15 – NEMZETI ÜNNEP

A gyerekek hazafias 
nevelése céljából a 
Szabadságharc emlékének 
feldolgozása az óvodában, 
majd a középsős és 
nagycsoportos gyerekek 
zászlóinak elhelyezésével a 
városi parkban.



VÍZ NEMZETKÖZI VILÁGNAPJA – 03. 22.
Az élményszerző pedagógia módszerét 
alkalmazva kirándulást szervezünk a 
Nagyhegyesi Kráter-tóhoz és az útba eső 
Keleti-főcsatornához a középsős és 
nagycsoportos gyerekek részére.
- A gyerekek környezettudatos 
magatartásának alakítása,fejlesztése.  -
Alapvető környezeti és 
természetvédelmi szabályokkal való 
ismerkedés. 
- A gyerekek természeti vizek 
védelméhez való pozitív hozzáállásának, 
felelősségérzetének alakítása. 
- Környezet és vízvédelem, 

vízgazdálkodás, az élet körforgása, 
fenntarthatósága, környezettudatos 
magtartás kialakítása. 
- Vizek tisztaságára, óvására nevelés. A 

víz felhasználásának mértékletességére 
ösztönzés.



FÖLD NAPJA – 04. 23.
A Föld Napja alkalmából városi 
szintű programot valósítunk meg 
óvodánkban és a közeli Veres Péter 
Emlékparkban. Erre a rendezvényre 
évente más település egy óvodájának 
csapatát is meghívjuk. Ez a  Zöld 
manó hétpróba: a gyerekeknek 
csapatokat alkotva hét próbát kell 
kiállni. A próbák mind 
környezetmegóvással,
hulladékgazdálkodással, a Natura 
2000 területeivel, a jelölő fajokkal, 
újrahasznosítással kapcsolatos 
ismeretekre építenek. Változatos, 
gazdag tevékenységek során, a 
természetvédelem fontosságának 
felismertetése a gyerekekkel. 
Ökológiai szemléletmód  kialakítása. 
A közös feladathelyzetekben adnak 
számot természetvédelmi 
ismereteikről.



MADARAK ÉS FÁK NAPJA – 05. 10.
Nyílt szabadidős nap, amelyen a gyerekek és az 

óvoda dolgozói mellett részt vesznek a leendő 
elsős tanítók valamint a szülők.        
Megismerkedünk az óvoda szomszédságában 
lévő Veres Péter Emlékpark, azaz a Kadarcsi erdő 
jellegzetes flórájával és faunájával, az itt élő 
védett és jelölő madárfajokkal, az erdőben 
honos fákkal. Célunk, a helyi értékek megőrzése,  
a fenntarthatóság érdekében, a projektorientált
tanulás figyelembevételével, és hogy alakuljon ki 
a gyerekekben a madarak és fák iránti pozitív 
beállítódás. Szeressék, becsüljék, védjék az 
általuk megismert környezet értékeit. A  madarak 
felkutatása és megnevezése természetes 
élőhelyükön. A családok környezettudatos 
attitűdjének formálása a közös programok során. 
A gyerekek figyelmének felhívása az emberi 
környezetkárosítás következményeire a madarak 
vonatkozásában. A gyerekek környezettudatos 
beállítódásának fejlesztése.



EREDMÉNYEINK

2018 – Madárbarát kert

• 2012– Zöld Óvoda cím
• 2009 – Zöld Óvoda cím
• 2006 – Zöld Óvoda cím

2015 – Örökös Zöld Óvoda cím

Hajdú Bihar megye
Zöld Óvoda 
Bázisintézménye - 2016



HITVALLÁSUNK

„A gyermekek a 
szeretetben fejlődnek a 
legjobban. A gyökerek 
persze nem látszanak, 
de tudod, azok tartják a 
fát!"                                                                                                  
(Ismeretlen görög 
költő)
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