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Ebben a nevelési évben is elvégeztük a Zöld óvoda címmel kapcsolatos feladatokat, a 

fenntarthatóság biztosítását, a feladatok koordinálását.  

A céljaink és feladataink megvalósultak. 

A nevelési évünk kezdetén, szeptember 16-ig elkészítettük és beküldtük a pályázatunkat a 

harmadik Zöld Óvoda címre. A pályázat sikeres lett és harmadszor is elnyertük a Zöld Óvoda 

címet. 

Folyamatosan szem előtt tartottuk a környezettudatos szemlélet kialakítását és formálását a 

családok bevonásával. Ezért gyakorlati ötleteket gyűjtöttünk és dolgoztunk ki ezzel 

kapcsolatban a nevelési év során.  

Szeptember 19 én részt vettem Budapesten egy a Zöld Óvodák részére rendezett szakmai napon.  

Takarítási világnap (szeptember 23.) megünneplése október 3-án megrendezésre került. A 

családok bevonásával az óvoda környékét, a kis udvart, a kerti tó környékét és a kiskerteket 

takarítottuk ki és tettük rendbe.  

Az Állatok világnapjához ötlettárat hoztunk létre, gyűjtöttünk össze és tettünk fel az óvodai 

számítógépre. innen mindenki válogathat segítve a tervezést. 

A Víz világnapja alkalmából barkácsolós, rajzos pályázatot hirdettünk, kiállítást szerveztünk. 

Minden csoportból érkeztek rajzok és térbeli alkotások szép számmal.  

 Víz világnapját megünnepeltük március 22.-én. Ebben az évben mind a hat csoport 

részvételével forgószínpad szerint valósítottuk meg a programot. Volt, mese, papírhajtogatás, 

kísérletezés, körjáték, mozgásos játékok, szelektív hulladékkal kapcsolatos játékok. 

A Föld világnapja alkalmából óvodai szintű, játékos feladatokat szerveztünk. A tervezett 

időpontban (április 28.) az időjárás miatt le kellett mondanunk a kirándulást a Betekints 

Völgybe. Az óvodában, az előzetes terveknek megfelelően, forgószínpad jellegűen 

bonyolítottuk le a rendezvényt.  

Zöld jeles napjaink megünnepléséről projektterveket készítettünk. Ezzel hagyományt 

szeretnénk teremteni. Ezekkel a projekttervekkel szeretnénk a kollégáink munkáját is segíteni. 

Folyamatosan gondoztuk a Zöld hírmondó faliújságunkat. 

A kerti tó gondozását heti rendszerességgel más-más csoport végezte. Ezt megterveztük, 

koordináltuk. 

A nevelési év végén Természetfigyelő tábort szerveztünk a nagycsoportosoknak. 

A nevelőtestületet folyamatosan tájékoztattuk a munkánkról.  

Folyamatos kapcsolatot tartottunk a BABAKO Központtal. Bekapcsolódtunk munkájukba. 

Folyamatosan gyűjtöttük a családok részvételével a használt elemeket, az papírt, figyelemmel 

kísértük az elszállítást.  

Óvodánk honlapján folyamatosan tájékoztattuk az érdeklődőket az eseményekről. 
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