GÖCSEJ KAPUJA BAK ÓVODA ÉS ÁMK
ZÖLD ÓVODA MUNKACSOPORT 2019/2020 évi MUNKATERVE

A munkacsoport vezetője: Bránek Judit a sárhidai tagintézmény óvodapedagógusa
A munkacsoport tagjai: Gaál Krisztina
Harmathné Szabó Enikő
Kovácsné Horváth Erzsébet
Takácsné Gál Andrea
Novák-Szijártó Csilla

Helyzetelemzés:
2019. augusztus 29-én a Göcsej Kapuja Bak Óvoda és ÁMK baki székhelyintézménye, illetve
a sárhidai tagintézmény Zöld Óvoda munkacsoportot hozott létre a két intézmény
óvodapedagógusainak részvételével. Mindkét óvoda rendelkezik Zöld Óvoda, illetve
Madárbarát Óvoda címmel.
A sárhidai tagintézmény 2015-ben pályázott első alkalommal a Zöld Óvoda címre, amelyet
meg is nyert. 2018-ban újra sikeresen pályáztunk, s így a második zöld óvodai ciklusunkat
töltjük.
A baki székhelyóvoda 2018-ban szintén megkapta a Zöld Óvoda címet.
A Zöld Óvoda cím erkölcsi elismerése annak, amit a nevelőtestület tesz a fenntartható
fejlődés megvalósulásáért.
A bocföldei, illetve a csatári tagintézmények még előtte állnak a Zöld Óvoda cím
megpályázásának.
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A munkacsoport feladatai és céljai:
 A Zöld Óvoda címmel kapcsolatos feladatok megvalósításának biztosítása.
 Minél nagyobb munkatársi közösség bevonása (dajkák)
 A környezettudatos nevelés, környezetbarát magatartás és szemlélet folyamatos alakítása.
 Az óvodapedagógusok szakmai módszertanának bővítése.
 Egymástól tanulás lehetőségének kihasználása, lelkesedés átadása
 A közösségi média felületén egy zárt csoport létrehozása, mely segíti a kapcsolattartást és
az információ áramlását, lehetőséget ad dokumentumok megosztására
 A fenntarthatóság szellemében programok szervezése, lebonyolítása, ezáltal óvodáink
szakmai közösségének erősítése.
 Továbbképzések felkutatása, ezeken való részvétel.
 Pályázatok figyelése, kidolgozása, pályázati munkák elkészíttetése (Pl. gyerekrajzok)
 Zöld óvodai tartalmak közvetítése a szülők felé, ezek megosztása különböző fórumokon
( Zöld Fal, közösségi média felületén zárt szülői csoport)
 Modernizálás a zöld óvodás eszköztárunkban
 Partneri kapcsolatok ápolása, bővítése

Céljaink és feladataink elérését szolgálják a már elkezdett és jól bevált gyakorlatok folytatása
(zöld

napok

megtartása,

szelektív

hulladékgyűjtés,

papírgyűjtés

megszervezése,

komposztálás, kiskert, növények gondozása, madáretetés, természetes anyagok használata,
újrahasznosítás stb.) fejlesztése valamint ezek bővítése.
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Időpont, hely

SZEPTEMBER
Bak

Tartalom, feladat

Módszerek

Autómentes
Világnap alkalmával
figyelemfelhívó
kismotoros
felvonulás a falu
főutcáján (Sárhida)

Megbeszélés

Felelősök,
dokumentáció
Sárhidai
óvodapedagógusok

Szülők tájékoztatása
Zöld falra kihelyezett
plakát
Fényképek

Zöld munkacsoport
alakuló gyűlése –
őszi jeles napok
megbeszélése

Szervezés
Tájékoztatás

Intézményvezető
Zöld Óvoda
munkacsoport
vezetője
Jelenléti ív

Piaclátogatás
Fényképek

Sárhida

Így tedd rá!-s
könyvtári
foglalkozások
megszervezése

Telefonos egyeztetés
Szervezés

Sárhidai tagóvoda
kirándulása a
korpavári
állatsimogatóba
szülőkkel
Állatok Világnapja
(okt.4.)

OKTÓBER

Tagintézmény-vezető

Zöld falra kihelyezett
plakát

Részvétel a Zala
megyei Zöld Óvodák
Munkaközösségének
bemutató
foglalkozásán

Szervezés
E-mailek

Papírgyűjtés
megszervezése
Bak
Sárhida
Nagykanizsa

Telefonos
megbeszélés

Takarítási Világnap
(okt.10.)
- szemétgyűjtés,
munkák az udvaron
(levélsöprés,
gallyszedés)

Szórólapok a falu
lakosságának
Közösségi média
felületén megosztott
plakát
Fényképek
Számla
Zöld munkacsoport
vezető
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Őszi munkák a
kiskertben (ásás,
gereblyézés,
termények
betakarítása)

Óvodapedagógusok
Dajkák

Látogatás helyi
gazdánálkukoricaszedés
(Sárhida)
Ismeretterjesztő
kihelyezése a Zöld
NOVEMBER
Bak

1. Madáretetők
kihelyezése,
folyamatos feltöltése

Beszélgetés

falra „Hogyan
etessük a

Sárhida

madarakat?”címmel
Óvodapedagógusok
Mikulás

DECEMBER
Bak
Sárhida

Advent
- közös sütés a
nagymamákkal
- játék délelőtt a
szülőkkel
„Karácsony” napján
Sárhida
Szánkózás

JANUÁR
Bak
Sárhida

Állatok télen c.
előadás Vörös János
hivatásos vadász
Sárhida

Beszélgetés

Óvodapedagógusok

Szervezés

Óvodapedagógusok

Telefonos egyeztetés

Munkacsoport vezető

Szervezés

Óvodapedagógusok
Munkacsoport vezető

Farsang
FEBRUÁR
Bak

Fogápolási bemutató
védőnő

Sárhida
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MÁRCIUS
Bak
Sárhida

ÁPRILIS
Bak
Sárhida

MÁJUS
Bak
Sárhida
Söjtör

Felkészülés a tavaszi
jeles zöld napok
(Víz világnapja, Föld
napja, Madarak és
fák napja)
megünneplésére az
óvodákban

Munkacsoport vezető
Telefonos egyeztetés
Szervezés
Gyűjtés

Jelenéti ív
Zöld fal

HAPPY-hét
Víz világnapjának
megünneplése az
óvodákban
Közös kirándulás a
két óvoda
részvételével a
Csodák tavához

Beszélgetés
Fotók
Óvodapedagógusok
Dajkák

Húsvét
Papírgyűjtés
megszervezése

Zöld fal
Óvodapedagógusok
Telefonos egyeztetés
Szervezés

Föld Napjának
megünneplése az
óvodákban (ápr.22.)

Számla
Fotók

Rajzpályázatra
pályamunkák
elkészítése
„Szeretem a
madarakat!”

Óvodapedagógusok
E-mailek

Madarak és Fák
napja megünneplése
az óvodákban
(máj.10.)

Szervezés

Alkalmazotti
közösség kirándulása

Zöld munkacsoport
vezető

Intézményvezető

Bak, 2019. augusztus 29.
………………………………
Zöld Óvoda munkacsoport vezető
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