GÖCSEJ KAPUJA BAK ÓVODA ÉS ÁMK
ZÖLD ÓVODA MUNKACSOPORT 2020/2021 évi
BESZÁMOLÓJA

Készítette: Bránek Judit
Zöld Munkacsoport vezetője

Intézményünkben 2019/2020-as nevelési évtől működik Zöld Óvoda Munkacsoport.
Az idei 2020/2021 nevelési évben újjá szerveződött a munkacsoport, mivel időközben a
kollégák cserélődtek. Minden óvodából egy- egy elkötelezett óvodapedagógus vállalta a
munkacsoport tagságát.
A Zöld Munkacsoport vezetője: Bránek Judit – Sárhidai Tagóvoda
A munkacsoport tagjai:

Beledi-Szélessy Szilvia – Bocföldei Tagóvoda
Kovács Kinga Katalin – Csatári Tagóvoda
Novák-Szíjártó Csilla – Baki Székhelyintézmény

A négy óvodából a kettő rendelkezik Zöld Óvoda és Madárbarát Óvoda címmel a baki és a
sárhidai óvoda. A Zöld Óvoda cím erkölcsi elismerése annak, amit a nevelőtestület tesz a
fenntartható fejlődés megvalósulásáért. A baki óvoda 2018-ban nyerte el először a címet a
sárhidai óvoda ugyanebben az évben már másodjára. 2021 szeptember 5.-ig kell benyújtani a
Zöld Óvoda pályázatot ahhoz, hogy a cím folyamatosságát biztosíthassuk. Így a nyár
pályázatírás időszaka lesz. A csatári és bocföldei tagóvodák előtt is ott a lehetőség, hogy
megpályázzák a címet. Számukra szakmai segítséget nyújtunk, hogy Zöld Óvodává
válhassanak.
Év elején megfogalmazott céljaink és feladataink:
- a Zöld Óvoda címmel kapcsolatos feladatok megvalósításának biztosítása.
- minél nagyobb munkatársi kör bevonása
- a környezettudatos nevelés, környezetbarát magatartás és szemlélet további formálása
- az óvodapedagógusok „zöld” módszertani repertoárjának bővítése.
- egymástól tanulás lehetőségének kihasználása
- 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.
- kapcsolódó 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)
- a zöld óvodás eszköztár modernizálása

- partneri kapcsolatok ápolása, bővítése
- Bocföldei és a Csatári Tagóvoda támogatása a Zöld Óvoda válás folyamatában
Ezen célok és feladatok megfogalmazásával, elfogadásával indítottuk a tanévet
munkacsoportunk év eleji megbeszélésén. Az élet azonban rendkívüli helyzetet hozott a vírus
miatt. Beszűkültek a lehetőségeink pl. a partneri kapcsolatok terén, de minden óvoda a saját
arculatának megfelelően mindent megtett, hogy a zöld tartalmak ott lehessenek a
mindennapokban.
Legfontosabb eredményeink:


















Részvétel az Autómentes Nap programsorozatban – sárhidai óvoda
Állatok világnapja alkalmából állateledel gyűjtés a Zalaegerszegi Bogáncs
állatmenhelynek – négy intézmény részvételével
A programokkal kapcsolatos publikáció.
„Barátaim az állatok” rajzpályázat kiírása, lebonyolítása a négy intézményt átfogóan.
Alkotások kiállítása a csatári tagintézményben közzététele a Google Driveban.
Részvétel a Világ Gyalogló Nap programsorozatban – sárhidai óvoda
Óvodaudvarok parkosítása, gondozása, növényvédelemre nevelés.
Bekapcsolódás a Takarítási világnap programba.
Őshonos gyümölcsfák, bokrok ültetése.
Folyamatos madármegfigyelések, madárvédelmi munkák.
Mikulás, Advent – ünnepek helyi szinten való megtartása, tartalommal való
megtöltése helyi hagyományoknak megfelelően
Farsang – helyi szinten való megtartása, tartalommal való megtöltése helyi
hagyományoknak megfelelően
Részvétel a Happy hét országos programsorozatban – baki, sárhidai óvoda online
„ A Víz kincs” rajzpályázat kiírása, lebonyolítása négy intézményt átfogóan online
Húsvét – az óvodák lezárása miatt online tartalmak küldésére volt lehetőség a zárt
szülői csoportokban
„ A Föld ahol élünk” rajzpályázat kiírása, lebonyolítása négy intézményt átfogóan
online
Föld napi rendezvények helyi szinten – szelektív hulladékgyűjtés, papírgyűjtés négy
intézményt átfogóan
Madarak és fák napjának megünneplése- túrák, kirándulások
Kihívás Napja programsorozatban való részvétel- sárhidai óvoda

Év elején létrehozott zárt facebook csoport lehetőséget adott arra, hogy a rendkívüli helyzet
ellenére is működhessen a Zöld Óvoda Munkacsoportunk, hiszen az információ áramlására
megfelelő felület révén tarthattuk egymással a kapcsolatot, ha már a vírus helyzet a személyes
megbeszéléseknek megálljt parancsolt.
Pedagógiai munka:
Az óvodákban elkötelezett kollégák dolgoznak, akik a nevelőmunkájuk során gondot
fordítanak a gyermekek környezet- és egészségtudatos magatartásának kialakítására.
- környezetvédelem

- szelektív hulladékgyűjtés
- fáradt étolaj gyűjtő hulladéktároló elhelyezése – baki óvoda
- újrahasznosított alkotások
- takarékosság
- levegőzés, testedzés
- zöldség- gyümölcsfogyasztás
- helyes étkezési szokások alakítása
Óvodásaink játékos és közvetlen tapasztalatszerzés során ismerhetik meg az őket körülvevő
világot, fedezik fel a természet szépségeit tevékenység közben tanulhatnak.
- séták, kirándulások, felfedezések, kísérletek
- növények ültetése, gondozása
- évszaknak megfelelő kerti munkákban való részvétel
- madáretetés
A néphagyományok, népszokások, népi kultúra átadásáért, megismeréséért sokat tesz mind a
négy óvoda, de élenjáró a sárhidai óvoda az Így Tedd rá! programjával.
- néptánc, népi játékok tanítása
- tökfaragás, karácsonyi mézes
- népi mesterségekkel való ismerkedés (fazekas)
Ünnepek, jeles napok (a Zöld Munkacsoport munkatervében szereplő)
- Állatok Világnapja
- Takarítási Világnap
- Kézmosás Világnapja
- Mikulás, Advent
- Farsang
- Víz Világnapja
- Húsvét
- Föld Napja
- Madarak és Fák Napja
Ünnepeket, jeles napokat minden egyes óvoda hagyományainak és az éppen adott
vírushelyzetnek megfelelően töltötte meg tartalommal. A szülők bevonása ebben az évben

csak korlátozottan volt lehetséges, de a zárt szülői csoportokban mindenkinek lehetősége volt
a családok környezettudatos szemléletének formálására.
Tárgyi környezet:
Mind a négy óvodában a takarékos energiafelhasználásra törekszünk. A csatári óvoda
épületének felújítása ez év tavaszán elkezdődött. A baki, bocföldei óvoda épületének falai
hőszigeteltek, nyílászárók cseréje megvalósult az elmúlt években. A sárhidai óvoda falai
részben hőszigeteltek, a nyílászárók cseréje tervben van.
Az óvodaépületek berendezései segítik a környezetbarát szemléletmód, valamint az
egészséges életmód megalapozását. A sárhidai óvodában víztisztító berendezés került
beszerelésre.
Óvodáink udvarai megfelelő teret biztosítanak a gyermekek szabad játékának. A baki
óvodában az idei évben nagy hangsúlyt fektettek az udvar rendbetételére ( mobil tároló,
füvesítés).
Az Önkormányzatok erejükhöz mérten partnerek a feltételek megteremtésében.

Továbbképzések, pályázatok:
Biztonságos Óvoda program online továbbképzését két kolléga végezte el.
A baki óvoda részt vett a Közlekedés Biztonsági Élményprogramban, „ Falutéka a Válicka
völgyében” programsorozatban ( agyagozás, gyöngyfűzés, nemezelés, zenés, táncos népi
foglalkozás).
Happy hét- baki, sárhidai óvoda

Az elkezdett közös munkát jövőben is folytatjuk, mivel közös célunk, hogy a környezeti
nevelés, a gondozás, a munka és más tevékenységek során a gyermekek életre való
felkészítése, a fenntarthatóság jegyében történjen.

Bránek Judit
Zöld Óvoda Munkacsoport vezető

