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November második fele a textilek körül forgott az óvodában.  

A gyermekek számos anyaggal, technikával, játékkal és az újrahasznosítás megannyi módjával 
találkozhattak ezekben a napokban. Minden csoport nagyon aktívan, lelkesen és végtelenül 
kreatívan állt hozzá a témához. A két hetes projektmunkánk három alappillérre épült: 
hulladékcsökkentés, újrahasználat és újrahasznosítás. Az egész nevelési évet átszövi a 
környezettudatos szemléletmód és a fenntarthatóságra törekvés óvodánkban, de az évnek ez 
a szakasza célzottan arról szól, hogy a gyermekek minél több lehetőséggel ismerkedjenek meg, 
amivel a környezetet védhetik, és váljék természetessé számukra a hulladéktudatosság.  

 

Részt vettünk az Európai Hulladékcsökkentési hét (EWWR) 
kampányában és a BALCOM helyi szervezésű „Megzöldülök!” 
pályázatán is, ahol a farmeroké volt a főszerep. Ebben a 
kezdeményezésben 5 csoportunk is készült pályamunkával: a 
Margaréta, a Hóvirág, a Cinke, a Napraforgó és a Mókus csoport 
gyermekei és felnőttei alkottak csodákat, aminek köszönhetően 
különdíjban részesülhetett intézményünk. Az elkészült alkotások 
a Fenntarthatósági témahéten április 24 és 28 között lesznek 
majd megtekinthetőek. Az óvoda jutalma az OldBlue által 
felajánlott egyedi ücsörgőkből fog állni, melyek szintén farmer 
újra hasznosításával készültek.  

 

Az EWWR projektje egy egész Európát megmozgató kezdeményezés, mely minden év 
november utolsó heteinek egyikén kerül megrendezésre. A kampány minden évben más 
tematika köré épül, és az egy hetes figyelemfelkeltő akciók szervezésén túl, az egész éves 
közreműködésre ösztönöz mindenkit. Erre a hétre mi egy ruha-csereberével készültünk, 
melynek alapgondolatát és elnevezését Mede Zsuzsanna kolléganőnknek köszönhetjük. Így 
született meg hagyományteremtő szándékkal NYITOTT GARDRÓB néven, az Almádi 
Magocskák Óvoda és Bölcsőde első ruhabörzéje. Igazi összefogás volt a szervezés és a 
lebonyolítás is, a sok pozitív visszajelzés, valamint az akció sikeressége miatt pedig már most 
tervezzük a folytatást. A tavaszi félévben egy újabb ruha, valamint egy játék- és könyvcsere is 
megvalósításra kerül majd. Reméljük sikerül végleg meghonosítanunk ezt a programot és sok 
szép dolog kerül majd új otthonokba.  

A csoportok a nagyobb programokon túl mind beépítették a mindennapokba a textiles 
tematikát. Többen összekapcsoltuk az öltözködés, ruhaneműk témakörével is az 
alapgondolatot, melyből remek játékok és tevékenységek kerekedtek ki. Annyi területet 
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érintettünk a textilek által és annyira színes volt a sokféle megközelítés, hogy rengeteget 
tanultunk egymástól is. Nem csak ragyogó alkotások születtek, hanem nagyon sok új ismeretet 
is sikerült átadnunk, verseket tanultunk, meséket hallgattunk, sőt a hetek megkoronázásaként 
még színházi előadáson is jártunk a gyerekekkel. A témánkhoz maximálisan kapcsolódó, 
Kukamesék című előadást tekinthettük meg az ovisokkal a Petőfi Színház színészeinek 
tolmácsolásában. A programnak a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár adott otthont, 
amit utána napokon át tudtunk tovább építeni, újra játszani. 

Reméljük, hogy a mindennapokban tovább sikerül mélyítenünk a megszerezett 
tapasztalatokat, és sikerül megalapoznunk gyermekeink jó hozzáállását az őket körülvevő 
világhoz. Nyitott, érdeklődő, tenni akaró, érzékeny, jó lelkű, a környezetére figyelmes emberek 
nevelése a cél, amihez minden tőlünk telhetőt megteszünk és reméljük, hogy a családokkal 
egymást kiegészítve a felnövekvő generáció, jó irányba fogja tudni befolyásolni környezetünk 
sorsát.  

 

Tekintsék meg kis videónkat:  
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