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GÖCSEJ KAPUJA BAK ÓVODA ÉS ÁMK 

ZÖLD ÓVODA MUNKACSOPORT 2021/2022 évi MUNKATERVE 

 

A munkacsoport vezetője:  Bránek Judit  

A munkacsoport tagjai:  Beledi-Szélessy Szilvia 

                                           Konrád Adrienn 

                                           Kovács Kinga Katalin 

                                           Novák-Szíjártó 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 rendelkezett Zöld Óvoda illetve 
Madárbarát Óvoda címmel.2020 szeptemberétől a csatári és a bocföldei tagóvodák is 
csatlakoztak a munkacsoporthoz. 

 A sárhidai tagintézmény 2015-ben pályázott első alkalommal a Zöld Óvoda címre, majd 
2018 újból így már másodszorra is megkapta a címet. 

 A baki székhelyóvoda 2018-ban pályázott először s nyerte el a Zöld Óvoda címet.  

Mindkét óvoda 2021 szeptemberében újra pályázott a Zöld Óvoda címre. A pályázatok 
elbírálása még tart. 

A Zöld Óvoda cím erkölcsi elismerése annak, amit a nevelőtestület tesz a fenntartható 
fejlődés megvalósulásáért. 
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A bocföldei illetve a csatári tagintézmények még előtte állnak a Zöld Óvoda pályázat 
megírásának. 

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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A Zöld Óvoda Munkacsoport tagjaitól 
elvárt magatartásminták: 

- napi szinten és minden területen megjelenítik a „zöld” tartalmakat 

- tudatosan figyelnek az energiatakarékosságra (természetes fény előnyben részesítése, csapok 
folyamatos karbantartása, fűtés külső hőmérséklethez igazítása, esővízgyűjtés…) 

- környezetbarát eszközökkel, anyagokkal dolgoznak 

- természetes anyagokból készült, környezetbarát berendezési tárgyak, eszközök beszerzését 
preferálják 

- környezettudatos tartalmú képességfejlesztő játékokat választanak 

- a környezeti nevelést segítő eszközöket természetes módon használják (nagyítók, 
rovarlesők, mikroszkópok, kerti szerszámok stb.) 

- tudatosan tesznek az egészséges életmód, egészséges étkezés megvalósításáért 

- a környező zöld óvodákkal aktív kapcsolatrendszert működtet egymás segítésének, 
támogatásának céljából és a jó gyakorlatok kölcsönös átadásának érdekében 

- a településen belül kapcsolatot alakít ki a fenntartó környezeti ügyekkel foglalkozó tagjaival 

- kapcsolatot kezdeményez a régió környezetvédelmi szakembereivel pl. erdész, madarász, 
népi iparművész, népzenész 

- a zöld óvodai programok népszerűsítésével hozzájárul a szülők szemléletformálás 
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Intézmény/ 
tagintézmény 

Program 
megnevezése 

Időpontja Tartalma, 
módszerek 

Felelősök, 
dokumentáció 

SZEPTEMBER 
 

 
 

Bak 
Sárhida 

 

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

 

2021.szept.22. 
 

Megbeszélés 
 
                        
Szülők 
tájékoztatása 

 

Sárhidai 
óvodapedagógusok 
 
Zöld falra kihelyezett 
plakát 
Zárt szülői csoportban 
felhívás közzététele 
Fényképek 

 
Göcsej Kapuja Bak 
Óvoda és ÁMK 
minden intézménye 

 

Zöld Óvoda  
Munkacsoport 
koordinációs 
megbeszélése 
 

2021.szept.23. Szervezés 
 
A négy intézmény 
Zöld Óvoda 
Munkacsoport 
tagjainak 
egyeztetése 
 
Munkaterv 
ismertetése 
 
Őszi jeles napok 
eddigi 
tapasztalatainak 
összegzése, 
ünneplésének 
megbeszélése  
 
 
 

Intézményvezető 
 
Zöld Óvoda 
Munkacsoport vezetője 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OKTÓBER 
 
Göcsej Kapuja Bak 
Óvoda és ÁMK 
minden intézménye 
 

Állateledel gyűjtése  
a zalaegerszegi 
Bogáncs 
Állatmenhely 
számára  
 

2021.szeptem-
ber utolsó hete 
 

Állatok Világnapját 
megelőzve 
csoportonként 
illetve falu szinten  
állateledel gyűjtése  
a zalaegerszegi 
Bogáncs 
Állatmenhely 
számára  
 
Telefonos 
egyeztetés 
Gyűjtés 
Szervezés 
Szállítás 
 

Zöld Munkacsoport 
tagjai, 
óvodapedagógusok 
 
Zöld falra kihelyezett 
plakát 
 
Szülők tájékoztatása a 
zárt Facebook 
csoportban 
 
Faluk honlapján a 
lakosság tájékoztatása 
 

Göcsej Kapuja Bak 
Óvoda és ÁMK 
minden intézménye 

 
 
 
 

Állatok Világnapja 
 
 
 

 
 

 

2021.okt.4. 
 
 
 
 
 
 

Állatok 
Világnapjának 
megünneplése 
csoportonként 
Pl. gyerekek otthoni 
állatairól ppt. 
készítése 

Zöld Óvoda 
Munkacsoport tagjai, 
óvodapedagógusok 
Dajkák 
 
 
 



 5 

 
 

 

 
 
Rajzpályázat – „A 
kedvenc állatom” 
címmel 
 
 

 
 
2021.október 
első két hete 
 
 

 
 
Gyerekrajzok 

 
 
Óvodapedagógusok 
Kiállítás felelőse: 
Beledi-Szélessy Szilvia 
 
 

Intézmény/ 
tagintézmény 

Program 
megnevezése 

Időpontja Tartalma, 
módszerek 

Felelősök, 
dokumentáció 

Bocfölde 
Csatár 

Sárhida 

Papírgyűjtés 
megszervezése  

 
 

Október Szórólapok a falu 
lakosságának 
Közösségi média 
felületén 
megosztott plakát 
 

Sárhidai 
Óvodapedagógusok 
Fényképek 
Számla 

Göcsej Kapuja Bak 
Óvoda és ÁMK 
minden intézménye 
 

Takarítási Világnap 2021.okt.10. Szemétgyűjtés, 
munkák az udvaron 
(levélsöprés, 
gallyszedés) 
 
Őszi munkák a 
kiskertben (ásás, 
gereblyézés, 
termények 
betakarítása) 
Szülők bevonása 
délutáni közös 
munka során 
 

Zöld Óvoda 
Munkacsoport tagjai 
 
Óvodapedagógusok 
Dajkák 
 
 
 
 
Szülők 

Göcsej Kapuja Bak 
Óvoda és ÁMK 
minden intézménye 
 

Kézmosás Világnapja 2021.okt.15. COVID 19 járvány 
miatt is kiemelt 
figyelmet kell 
fordítani a helyes 
kézmosásra 
Illusztrációs táblák 
kihelyezése a 
mosdókba 

Zöld Óvoda 
Munkacsoport tagjai 
 

NOVEMBER 
 

Göcsej Kapuja Bak 
Óvoda és ÁMK 
minden intézménye 

 
 
 

Madáretetők, itatók 
kihelyezése, 
folyamatos feltöltése 

2021. 
november 

Madáretetők. itatók 

folyamatos 

feltöltése 

Ismeretterjesztő  

kihelyezése a Zöld 

falra illetve a zárt 

szülői csoportokba 

„Hogyan etessük a 

madarakat?”címmel 

 

Zöld Óvoda 
Munkacsoport tagjai 
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Intézmény/ 
tagintézmény 

Program 
megnevezése 

Időpontja Tartalma Felelősök, 
dokumentáció 

DECEMBER 
 

Göcsej Kapuja Bak 
Óvoda és ÁMK 
minden intézménye 
 

 
 
 
 

Mikulás 
Advent 

2021.december Ünnepek helyben 
való megtartása, 
tartalommal való 
megtöltése, helyi 
hagyományoknak 
megfelelően  

Zöld Óvoda 
Munkacsoport tagjai 
 
Óvodapedagógusok 

JANUÁR 
 

Göcsej Kapuja Bak 
Óvoda és ÁMK 
minden intézménye 
 

Téli sportok 
 
 
 
Hivatásos vadász 
előadása 
 
 

2022.január Szánkózás 
Korcsolyázás 
 
 
Madáretetők 
látogatói 
Állatok etetése 
télen az erdőn 
 

Zöld Óvoda 
Munkacsoport tagjai 
Óvodapedagógusok 
 
Zöld Óvoda 
Munkacsoport vezetője 

FEBRUÁR 
 

Göcsej Kapuja Bak 
Óvoda és ÁMK 
minden intézménye 

 

Farsang 
 

 
 

 
 
 
Zöld Óvoda 
Munkacsoport 
koordinációs 
megbeszélése 

2022. február 
 
 
 
 
 
 
2022. február 

Farsang helyben 
való megtartása, 
tartalommal való 
megtöltése, helyi 
hagyományoknak 
megfelelően 
 
Tavaszi jeles napok 
megünneplésének 
megbeszélése 

Zöld Óvoda 
Munkacsoport tagjai 
 
Óvodapedagógusok 
 
 
 
Zöld Óvoda 
Munkacsoport vezetője 
 
 
 
 

MÁRCIUS 
 

Göcsej Kapuja Bak 
Óvoda és ÁMK 
minden intézménye 

 

Víz Világnapja 
 

2022.márc. 22. 
 
 

Víz Világnapjának 
megünneplése 
óvodánként – helyi 
vizes helyhez 
kirándulás 
Rajzpályázat 

Zöld Óvoda 
Munkacsoport tagjai 
Óvodapedagógusok 
 
Rajzpályázat felelőse: 
Konrád Adrienn 
 

ÁPRILIS 
 

Göcsej Kapuja Bak 
Óvoda és ÁMK 
minden intézménye 

 
 
 
 

Húsvét 
 
 
 
Föld Napja 
 
 

2022.ápr. 
 
 
 
2022.ápr.22. 

Húsvét 
megünneplése 
óvodánként 
 
Föld Napjának 
megünneplése az 
óvodákban  

Zöld Óvoda 
Munkacsoport tagjai 
Óvodapedagógusok 
 
Rajzpályázat felelőse: 
Novák-Szíjártó Csilla 
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Bak 

Sárhida 

 
Papírgyűjtés 
megszervezése 

Rajzpályázat 
 

Intézmény/ 
tagintézmény 

Program 
megnevezése 

Időpontja Tartalma, 
módszerek 

Felelősök, 
dokumentáció 

MÁJUS 
 

Göcsej Kapuja Bak 
Óvoda és ÁMK 
minden intézménye 

Rajzpályázatra  
pályamunkák 
elkészítése 
„Szeretem a 
madarakat!” 
 
 
 
 
 
Madarak és Fák 
napja 
megünneplése az 
óvodákban 
(máj.10.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alkalmazotti 
közösség 
kirándulása 

2022.május első 
hete  
 
 
 
 
 
 
 
 
2022.május 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Madarak és Fák 
napja 
megünneplése az 
óvodákban 
 
 
Rajzpályázat 
megszervezése 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zöld Óvoda 
Munkacsoport tagjai 
Óvodapedagógusok 
 
 
 
Rajzpályázat felelőse: 
Bránek Judit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intézményvezető 

 

 

 

Bak, 2021. szeptember 23.                                                              

                                                                                                                  Bránek Judit                                                

                                                                                                        Zöld Munkacsoport vezető 

                                                                                                  

 


