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„Zöld csemeték” nevelése a természet szeretetére és védelmére a  Nyitnikék Tagóvodában 

 
 
 
 

Referencia intézményi jó gyakorlatok kínálata 
 
 

Óvodánk célja: egyedi, példaértékű működési és pedagógiai gyakorlatának továbbadása, 
elterjesztése a környezetismereti nevelés referencia területén. 

Projektjeink egyediségét az adja, hogy a természeti környezetre figyelve, gyermekeink 
élményvilágát gazdagítva, közvetlen tapasztalás útján valósulnak meg, szem előtt tartva a 
kompetencia alapú óvodai programcsomag elveit és módszereit. 

Minden intézmény, még az is, amelyik nem rendelkezik olyan természeti adottságokkal, mint a 
miénk, adaptálhatja projektjeinket a saját környezeti lehetőségeinek megfelelően, illetve 
kialakíthatja belőle az arculatához illő változatot. 

Mindezek lényege az, hogy a gyermekek elsajátítsák a természettel való együttélés és a 
természetvédelem alapvető és elvárható viselkedési szabályait. 

                                                                                                                      

                                           

   



               

   

„MINDEN, AMI ÉL, VÍZBŐL ERED” 
Mohamed Próféta 

Öt részprojektre osztott tematikánkban sok lehetőséget kapnak a gyerekek, hogy kint a terepen is megtapasztalhassák 
a vízzel kapcsolatos tudnivalókat, kísérletek és játékos versengések formájában. Két alkalommal az óvodában, három 
esetben az óvodán kívül – folyóparton, vagy patak parton, tóparton, és a Vízmű területén – kerülnek feldolgozásra a 
programban szereplő ismeretanyagok. 

Az első foglalkozási nap az oviban zajlik: 

 

                                                                              
 

A második foglalkozás a Vízmű területén, a vízmű dolgozóinak segítségével történik: 
 

                                                                              
 
A harmadik és negyedik alkalommal, folyó vagy patak parton, valamint tóparton tartunk túrázással egybekötött ismeret, 

és készségfejlesztő foglalkozást: 
 

                                                                                          
 

A projekt utolsó napján az óvodában, a szülőkkel együtt játékos formában zárjuk a hetet. 
 

                                                                                



               

   

 
MADÁRDALOS ERDŐTÚRA 

 
Ez a projekt egy erdei természetjárás lehetőségeit aknázza ki. 

A természet jelenségeiről játékba ágyazva, tapasztalati úton történik az ismeretek gyűjtése. Ezzel segítjük a 
környezettudatos gondolkodás, viselkedés-, és életmód megalapozását. 
 

Ismerkedünk az erdő növény és állatvilágával. 
 

                                                                              
 

A közös kaland, a felfedezés maradandó ismeretanyaggal gazdagítja a gyerekeket. 

A természetvédelmi szabályokat, a természetjárás viselkedési normáit a túra folyamán sajátítják el. 

                                                                              
 

Az önkéntes, játékos cselekvéssel, valódi tudáshoz juttatjuk a kis természetjárókat. 
 

                                           
 

A projektek megvalósítása folyamán a gyerekek megtanulják, hogy a természetvédelemhez ők is tevékenyen 
hozzájárulhatnak. 

 

 
 
 
 



               

   

                                           

KÍNÁLATUNK 
 

 Prezentációval egybekötött konzultáció 

 Helyszíni foglalkozás, hospitálás, szakmai tapasztalatcsere 

 Kiadványok (DVD+ projekt dokumentum)  

 

 

 

 
 
 

Elérhetőségek: 
Nyitnikék Tagóvoda 

2660 Balassagyarmat 
Móricz Zsigmond utca 2-4. 

 
Telefonszám: 06-35/301-153 

Mobil: 06-20/771-0945 
E-mail: nyitnikek@freemail.hu 

 

 


