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Novemberi programjaink:
November 2-12: Márton napi készülődés, (Érdekességek, szokások, tavaly novemberi cikkünkben)
12-én pénteken délelőtt óvodai keretek között dalos-játékos lámpás felvonulás volt az óvoda udvarán
November 15-19: Hulladék újrahasznosítás
November 20-28: Európai Hulladékcsökkentési hét: Kiállítás a készített alkotásokból
November 28. Advent első vasárnapja, készülődés. Mikulás várás

Kis lépések
A környezettudatosságra nevelés már ebben az életkorban fontos része nemcsak az óvodai, de az otthoni
életnek is, hiszen gyermekeinké a jövő és
„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön”,
nem mindegy hát, hogyan vigyázunk rá. Nemcsak szavakkal, tettekkel is bizonyítjuk elkötelezettségünket.
Óvodánkban ősztől komposztáló edények beszerzésével és használatával szeretnénk a keletkező szerves
anyagokat újrahasznosítani, amivel aztán kiskertünket táplálhatjuk majd.
A gyermekek érdeklődve figyelték a komposztáló bemutatót,
szorgalmasan segítettek a levelek összegyűjtésében és reméljük a
csoportokban is figyelnek majd a hulladékokra és büszkén viszik a
zöldséghéjakat a komposztálóba. Azt gondolnánk, mi az a pár
almacsutka, répahéj, vagy falevél, szinte semmi. Csak egy parányi lépés.
De parányi lépésekkel is érhetünk célba.
Sosem lehet elég korán kezdeni.
A személyes példamutatás az otthoni minta olyan természetességgel beleivódik a gyermekekbe, mint
bármelyik más szokás, vagy napi rutin.
Amikor nem is olyan rég egy óvodai beszélgetés során arra a
felvetésre, hogy mit gondoltok, hogyan lehetne otthon kevesebb
szemét a kukában, egy 5 éves kislány elmesélte, hogy az anyukája
nem vásárol előre becsomagolt tálcás élelmiszereket a boltban.
Látta az összefüggéseket, válaszolt a többiek „miért”-jeire is.
Ez csak megerősített abban, hogy lehet, sőt kell is ezzel a témával
már
óvodás
korban
foglalkozni.
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Nagy örömmel csatlakoztunk óvodai tevékenységeinkkel immár
második alkalommal az Európai Hulladékcsökkentési Héthez, mert úgy
érezzük, nagy szükség van az ilyen és ehhez hasonló figyelem felhívó
kampányokra. Sajátunknak érezzük azt a világméretű problémát, melyet
az egyre növekvő mennyiségű különböző fajta hulladék jelent
környezetünk számára.
Az a baj a mai rohanó világunkban, hogy sok ember másokkal
példálózik:
„…hát ő sem válogat, ő is megveszi az előre csomagoltat, pakol a
műanyag zacskóba, akkor én miért ne tenném? Egyedül úgysem tudom
megmenteni a világot!”
Pedig csak másra kellene fókuszálnunk.
Például ha a zöldséges stand előtt nem arra az 5 vásárlóra figyelünk, aki műanyag zacskóba vásárol, és
ezért nincs magunknak sem lelkiismeret furdalásunk, hanem arra az egyre, aki házi hálóba pakol.
Kövessük őt! Büszkén, hogy lám mi is tettünk valamit.
Ha így teszünk, akkor talán nem is olyan sokára 5-en vásárolnak majd textilbe és egy, -aki véletlenül otthon
felejtette  -műanyagba.
Egy kis lépés a célig. Elindultunk! Te is elindultál!
Hiszen a hulladékokat otthon már szelektíven gyűjtöd, jöhetnek hát a további lépések!
Nézz a hűtődbe, csurig van. Mindig úgy érzed kicsi. Lehet, hogy többet vásárolsz a kelleténél? Mennyit
dobsz ki ebből, ha lejár a szavatossága? Ne várd meg, míg elromlik, adakozz ételdobozba, vagy csak vásárolj
átgondoltabban!
Már pénzt is spóroltál. És szinte semmit nem tettél.
Jönnek az ünnepek, a boltokban csomagolópapír hegyek. Nekem legnagyobb örömöt az a karácsonyi
ajándék okozta eddig, amit ugyanabba a szép anyagba csomagolva kaptam, amibe előző évben én
csomagoltam. Leselejtezett alkalmi ruhám kelt új életre akkor, egyedi volt, különleges. És visszakaptam!
Hát már Ők is!
Nem kampányoltam, nem próbáltam meggyőzni senkit az 1 percig funkcionáló csomagolópapír
feleslegességéről. Mégis tettem egy újabb lépést és már nem egyedül!
A gyermekek is tudják „sok kicsi sokra megy”. Tegyünk hát együtt!
Balatonalmádi, 2021. november 30.
Simonné Koppány Ildikó - Hóvirág csoport
2

Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde
Hírmondó
2021. november

S hogy a gyermekek mit tettek?
Az ötletes alkotások készítése során megtapasztalhatták, hogy nem szükséges mindent azonnal kidobni,
hogy az anyagok tovább lehetnek használatban, más formában.
Íme, néhány szemet gyönyörködtető ötletes alkotás a csoportok munkáiból 2021-ben:
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Köszönjük azoknak a családoknak, akik az „Alkotás az újrahasznosítás jegyében” pályázati felhívásunkra
ötletesebbnél ötletesebb alkotásokat valósítottak meg!
Minden résztvevőnek az óvodapedagógusok átadták az elismerő oklevelet és a „Környezettudatos család”
matricát.
Köszönjük, hogy elindultak velünk az úton!
4

