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Föld bolygó hívja a gyerekeket!

A minap autóvezetés közben nem volt kedvem a harsogó reklámokhoz, meg a lelketlen
gépzenéhez és elkezdtem keresgélni az adók között. Az egyiknél megállítottam a keresőt,
mert megütötte a fülem két szó: „cápauszony leves”… Tudták, hogy a cápauszony végett –
ami ennek a levesnek az alapja – évente több tízezer tonna cápát mészárolnak le és tetemüket
visszadobják az óceánba?
Vagy: Egy méhecske összesen egy mokkáskanálnyi mézet képes előállítani. Ha
belegondolunk a végtelen gyártósorokon gördülő mézesüvegekre, melyek a kielégíthetetlen
piac számára „gyártják” a mézet, felvetődik a kérdés: vajon meddig? Ugyanis hatalmas
területekről eltűntek a méhek… Kínában tollseprűvel járja végig a gazda a gyümölcsfákat
beporzandó, mert nincs méh, ami beporozza. A mézen kívül így a gyümölcsök is óhatatlanul
„hiánytermékké” válhatnak…
Szemléletváltásra lenne szükség abban is, hogy mennyire bőven locsoljuk a Flóraszeptet és a
Domestost egy-egy takarítás alkalmával, kiirtva ezzel azokat a hasznos baktériumokat is,
melyekkel felvértezve nagyobb esélyünk lehetne a betegségek ellen. Emlékszem, mikor
legkisebb lányom megszületett, 3 fajta Raipath „ronggyal”, melyhez csak tiszta víz kellett, no
meg a takarítás után a mosógép, ragyogott a házunkban minden felület vegyszerek nélkül is.
Gondolatébresztőként írtam fenti sorokat, mert fontos feladatunknak tartjuk környezetünk
védelmét, a gyermekek környezettudatos magatartásának fejlesztését. Ebben meg kell
fognunk egymás kezét, hogy az óvodán kívül otthon is ilyen szemléletben nevelkedhessen a
felnövekvő generáció.
Megújult és kibővített Pedagógiai Programunk fő eleme lesz a környezettudatosságra és a
fenntarthatóságra nevelés, melynek célja a természeti és az épített környezet fenntarthatósága
érdekében szükséges ismeretek, magatartásminták, értékek és életviteli szokások megtanítása
a gyermekekkel. A környezeti problémák megoldásának leghatékonyabb módjának a belső
motiváltságot tartják, mert pozitív motiváltság esetén később is óvják majd gyermekeink
szűkebb
és
tágabb
környezetüket.
Óvodai nevelésünk alapozó jellegű, így meghatározható szerepet játszik a gyermek
környezetkultúrájának alakításában. A környezeti nevelés „játszani hív”, hiszen az óvodás
életkori sajátossága az, hogy játszik, és a körülötte lévő világgal így ismerkedik.
November 2. hetében tartjuk óvodánkban a tavaly már sikeres Hulladékhasznosítási hetet.
Erre a hétre minden csoport választott egy alapanyagot (papír, textil, fém, műanyag, tetrapak),
melyből a gyerekekkel főleg játékeszközöket, de különböző használati és dísztárgyakat is
fogunk készíteni. Érdeklődjenek a csoportos óvónőknél, hogy milyen alapanyaggal fognak
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dolgozni a gyerekek. Várjuk ebben segítségüket, hogy minél több alapanyag összegyűlhessen.
A hét végén kiállítjuk a legjobban sikerült darabokat.
A használt elem - gyűjtő versenyen esélyesek lehetünk, mert hatalmas mennyiség gyűlt össze.
Köszönjük a lelkes gyűjtést, támogatást, később jelzünk az eredményről.
Végül, de nem utolsósorban, könyvajánló a környezettudatosságról:
https://foxbooks.hu/2019/02/18/a-legjobb-kornyezettudatos-gyerekkonyvek/
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