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1. A MODUL ADATAI
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1.1.Modul címe:  

 Környezetvédelem 

 

 

1.2.Modulvezető:  

 Fülöp Andrásné 

 

 

1.3.Modul időtartama:  

 2009. szept. 01. – 2010. aug. 31. (egész évben folyamatosan) 

 

 

1.4.Célcsoport : 

 Kis – középső csoport 

 

 

1.5.Előzmények :  

 A helyi nevelési programban kiemelt feladatként jelöltük meg a környezeti nevelést, a 

tudatos környezetvédelemre nevelést. 

 

 

1.6.Helyszínek :  

- Közvetlen környezetünk 

- óvoda udvara 

- Tisza part 

- Erdő 

- Mező 

- Túraösvény 

- Mártély utcái 

- Tágabb környezet 

- Vadaspark, Szeged 
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1.7.Témaválasztás:  

 Mivel Mártély tájvédelmi körzet, a holt Tisza part fontos hogy már óvodás korukban 

megtanulják, hogy szeressék és óvják környezetüket. 

 

 

 

 

 

 

1.8.Környezeti modul célja:  

 A gyermekek ismerjék meg a körbevevő természetes környezetet, figyelemmel 

forduljanak környezetünk növény és állatvilága felé. 

  Szeressék településüket, és környezetüket.  

Legyenek tisztába a környezetvédelem tartalmával, fontosságával. 

 Lássák meg környezetük szépségét.  

Vigyázzanak a környezetük szépségére, tisztaságára, óvják azt. 

 Környezetbarát gyerekeket nevelünk. 

A kiscsoportos gyermekek ismerete még nem túl tágas, ezért sok lehetőség adódik a 

természetes környezet értékei és szépsége iránti pozitív beállítódás kialakítására, 

erősítésére. 

(növények, állatok szeretete, tisztelete, környezeti értékek megóvása, 

környezetvédelemre nevelés) 

Védjék, óvják környezetüket, szeressék, értékeljék a közvetlen környezetet. 



Szegvár-Mártély ÁMK 

Mártélyi Óvodája  

Mártély, Petőfi u. 1. 

 

 

Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Szegvár-Mártély ÁMK óvodáiban és általános iskoláiban - című 

TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0114 számú pályázat 

7 

 

 

1.9. Mérföldkövek: 

 

 Ősz: környezetvédelmi délelőtt, ahol bevezetjük a témát a gyerekeknek 

 Dióverőnap: környezetvédelmi feladatok 

 Tél: madáretetés folyamatosan 

 Természet- Társadalom- ember foglalkozásokba beépítjük a környezetvédelmi 

kérdéseket folyamatosan 

 Tavasz: Erdő, mező, víz projekt – ezen belül környezetvédelmi kérdések, 

környezetvédelmi, egészségvédelmi délelőtt, túrák. 

 Nyár: Kirándulás a szegedi Vadasparkba,  

 Egész évben: folyamatos séták, kirándulások során felvetődött kérdések 

 

A témákat a csoportnaplóba tervezzük, rögzítjük. 

Az egyes programokba, lehetőség szerint szülőket, külső segítőket bevonunk. 
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„ Mi az ember a természetben? Semmi a végtelenhez képest, minden a semmihez a képest. 

Valami a semmi és a minden közt középen.” 

 

Pascal 

(Környezeti nevelés az óvodában) 
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2. TÉMAVÁLASZTÁS OKAI 
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Igen fontosnak tartom, hogy a környezetvédelmi modult az óvodánkban alkalmazzuk a 

gyermekeket, szülőket bevonjuk. Tudjuk, hogy világszerte milyen méreteket ölt a környezet 

szennyezése. Súlyos maradandó betegségeket okoznak az emberi szervezetben. Óvodai 

programunkban kiemelt szerepe van a környezeti nevelés áthatja óvodai nevelésünk egészét, 

jelen van a tevékenységi formák mindegyikében. Az alapprogram összhangban van egyrészt 

az óvodai nevelés céljaival, és követelményeivel, másrészt a környezet és a természetvédelmi 

törvényre vonatkozó paragrafusaival. Igyekszem erősíteni, hogy mennyire összefügg és 

milyen nagy az ember felelőssége a természeti és társadalmi környezet megóvása 

szempontjából. A környezetvédelem vagy a problémák erőszakmentes megoldásának kérdése 

már az óvodás gyermek szintjén is felvehető és beépíthető a komplex foglalkozások 

rendszerébe. Fontos cél, hogy a gyermekek szeressék és óvják közvetlen környezetüket. 

Fokozatosan alakuljon ki a gyermekekben a megfelelő pozitív természetszemlélet a 

környezetvédelem keretén belül. 

A környezetszennyezés formáit, azok következményeit döbbenetes szemléletességgel tárja elé 

Mezei András „A lesz-e bárka” című versében. 

 

 

 

 

Következzék néhány részlet a költeményből: 

 

 

„Ami megvéd, a tiszta égbolt, az lesz maga is védtelen.” 

 

„Folyók gyújtják fel magukon a kontinensek szemeteit.” 

 

„A hullafoltos óceánon nyitott szárnyú madártetem. 

  A bálnák nyoma szennyes ösvény, a hajók nyoma förtelem.” 

 

(szép versek 1997.) 
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Az előbbiekben említettek csak kiragadott példák, a környezetromboló, élővilág pusztító 

sokaságából. 

Felmerül a kérdés hogy tovább? 

Ezért fontos, hogy már óvodás korban változtassunk a gyermekek természetszemléletének a 

szülőknek a környezetvédelmi attitűdjének megváltoztatására. 

Az óvodai nevelés országos alapprogramja jelentőségének megfelelően kezeli a környezeti 

nevelést, megközelítve a környezeti védelmet is. 

A különböző természeti (óvoda kert, park, rét, erdő, folyó part) és társadalmi környezeti 

(múzeum, könyvtár, vadaspark) helyszíneiről pozitív vagy negatív tapasztalatokat szereznek a 

gyerekek. 

Megvilágítjuk, hogyan védjük, óvjuk környezetünket. Nem szemetelünk, fákat, bokrokat nem 

tépkedünk. „A jó pedagóguson múlik, hogy a gyermekek megszeressék a természet és helyes 

megvilágításban lássák azt a sok nehézséget, amivel a világ küzd.” (Konrad Lorenz: 

„Mentsétek meg a reményt.” Európa könyvkiadó 1991. 121. oldal) 

A földünkhöz tapasztalható súlyos környezeti válság kihatott, kihat a különböző élőhelyekre, 

veszélyezteti a vadon élő növény és állatfajok fennmaradását is. 

Ezért terveztük az egész éve munkákra a környezeti nevelést a környezet védelmet. 
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3. NÉGY ŐSELEM HÓNAPOKRA BONTÁSA
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3.1. Szeptember – LEVEGŐ 

Téma 1. Gyümölcsös 

Külső világ megismerése 

Az őszi időjárás beköszöntésével az óvoda udvarán folyamatosan figyeljük, hogy a fák 

és bokrok hullajtják levelüket. A lehullott leveleket összegereblyézzük. Megbeszéljük, 

hogy mi a komposztálás jellege. A beszoktatás alatt sokat sétálunk, korunknak 

megfelelő őszi munkákat végzünk. Lesétálunk az őszi erdőbe, megtanultuk hogyan 

kell viselkedni ahol mi vagyunk a „vendégek”. Akkor látnak, hallanak ha csendben 

vannak beszélgetnek.  

 

 

3.2. Október – LEVEGŐ 

Téma 2. Melegítő szeretet 

Egy szép őszi napon a szülőkkel együtt családi „Dióverő napot” szerveztünk az óvoda 

udvarán. A szülőkkel együtt családi futóversenyt szerveztünk, a „jó” futók gyümölcs 

jutalmat kaptak. Futás során kihangsúlyoztuk a friss levegőn való tartózkodást. A 

gyerekek által a szülőket is megismertettük a környezetvédelem fontosságával. A 

jelképes dióverésnél csak a diót verjük a fát védjük. Előzményként a pille palackokat 

gyűjtöttünk, majd közösen összetapostuk. Beszéltünk a szelektív gyűjtők 

pontosságáról. Minden nap kiemeltünk egy-egy állatot és ehhez alakítottuk az aznapi 

mozgást, irodalmat, ábrázolást, kézimunkát, éneket, nyelvi játékot, ami a 

környezetvédelemhez tartozik. 

 

 

3.3. November – TŰZ 

Téma 2. Melegítő szeretet 

A családi otthon melege 

Évszak falat készítettünk az adott évszakra jellemző képekhez a gyerekek nyilazták az 

évszakot. Közvetlen környezetünket, óvoda udvara megfigyelése, rendbe tétele. Séta 

során megfigyeltük a Tájvédelmi Környezeti táblát. A falu utcáján a szelektív 
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szemétgyűjtők megfigyelése. Megfigyeltük hogyan kell a különböző szemétfajtákat 

szétválogatni. Mindent gyűjtöttünk, amit a természet önként felkínált nekünk. 

(csigaházak, különleges kőzetek, termések) „Megfigyelés miatt a komposzt közé 

rakhatunk néhány olyan anyagot, amelyet „a föld nem fogad be” ami nem bomlik szét, 

nem keveredik a termő földdel, így károsítja azt.(műanyagdoboz, fémdoboz, üveg)” 

 

 

 

 

3.4. December – TŰZ 

Téma 5. Tüzesen 

A tűz mint veszélyforrás megismertetése. Megismerkedünk a tűz terjedésével, 

veszélyeivel. Adventi gyertya gyújtásánál szigorú szabály, hogy csak óvónő gyújthatja 

meg a gyertyát. A téli madáretetést megkezdtük az időjárástól függően. A 

csoportszoba ablakpárkányára helyeztük a madáretetőt, a madarak mozgását 

folyamatosan figyeltük. Megtanultuk a madarak nevét. Tudatosítottam, hogy a madár 

mindig találjon azon a helyen eleséget ahova azt elhelyeztük. Beszélgettünk a 

madáretetés felelősségéről. Közösen készítettünk madárkalácsot, madárcsemegét. 

(faggyúba különböző olajos magvakat nyomkodtunk.) 

 

 

 

3.5. Január – VÍZ 

Téma 3.  A víz körforgása csapadékok 

Folyamatosan figyeltük a víz halmazállapotának változását, beszélgettünk a 

fagyveszélyről. Rácsodálkoztunk a télre-csendes nyugalomban van a természet, 

nyugovóra tértek az állatok. Sétál során megfigyeltük a havat, zúzmarát, jégvirágokat, 

deres háztetőket. Környezetvédelmi szempontból a havas, jeges járdáról, vízről sóval 

nem lehet eltakarítani semmit sem. Elsétáltunk a megáradt Tiszához. Megbeszéltük, 

hogy a víz hordalékához az emberek mennyi szemetet dobálnak, ez kisodródott a gát 

oldalához. (flakonok, dobozok, üvegek) 
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3.6. Február – VÍZ 

Téma 4. Vízi közlekedési eszközök 

Téli, „vízi játékok” 

Közvetlen tapasztalatokat szereztünk a víz különböző halmazállapotáról. (hó, jég)A 

jeges út balesetveszélyes. A sózott út mentén megfigyeltük a sózott út melletti 

növényzetet, annak állapotát.  A csoportszobában bebizonyítottuk, hogy a sózott vízzel 

locsolt búzának sárga a töve. Az óvoda udvarán megfigyeltük a hó tisztaságát, hol a 

legtisztább, hol a legszennyezettebb. Beszélgettünk arról honnan származhat a 

légszennyeződés (fűtés, kipufogó gáz)  

 

 

 

3.7. Március – VÍZ 

Téma 5. Víz mozgása 

Márciusban van a víz napja, egész hónapban vizes játékokat játszottunk, odafigyeltünk 

a vízre, a víz minőségére, víz színére, víz takarékosságára. Nem folyatjuk feleslegesen 

a vizet a mosdóban kézmosásnál. Beszélgettünk a víz tulajdonságainak 

megismeréséről-tiszta víz iható, piszkos víz-szennyezett. Kinyílott a hóvirág az óvoda 

kertben, védett növénynek számít, a tavasz első virága. 

 

 

 

3.8. Április – FÖLD 

ERDŐ-MEZŐ-VÍZ-PROJEKT HÓNAP 

A gyerekekkel úgy neveztük, hogy a „kis zöldek” mozgolódása. Közösen 

munkálkodtunk a szűkebb és tágabb környezetben. (óvoda udvar, kert, Tisza part, falu 

utcái) Szemetes zsákokban szemetet szedtünk, papír zsebkendő, cukros papír, üdítős 

flakonok. Megbeszéltük kik szemetelnek: gyerekek, felnőttek, állatok ürüléke, utcán és 

árokparton. Tanösvényen sétát tettünk, megfigyeltük a védett vízi világ védett 

növényvilágát (sás, nád, hínár, tiszavirág). „Rügyfakasztó nap” alkalmából a Juhász 

Gyula egyetemistái egész napos egészségvédelmi napot szerveztek óvodánkban ahol 
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gyümölcssalátát készítettünk, vitaminforrások bevitele, fontossága kiemelt volt. A 

citromot felváltotta a friss gyümölcs. A Föld napja alkalmából Platán fát ültettünk, 

megbeszéltük további gondozását, öntözését. 

 

 

3.9. Május – FÖLD 

Téma 4. Emberek közötti kapcsolatok 

A Tisza parton sétát tettünk, megnéztük a tiszavirág virágzását, beszélgettünk a 

munkásokkal akik tisztították a part szakaszát, gereblyéztek, szemetet gyűjtöttek, 

elhordták a lehullott korhadt ágakat, összegyűjtötték és szemetes zsákokba helyezték 

el. 

 

 

 

 

 

A környezetvédelmi kérdéseket folyamatosan beépítettük a foglalkozásokba, 

tevékenységekbe. Folyamatosan beszélgettünk a növények, állatok szeretetéről, a környezeti 

értékek megóvásáról. Környezetvédelmi témáinkat a csoportnaplóba terveztük és 

rögzítettük. Az összes programhoz lehetőségünk szerint szülői illetve külső segítségeket 

is bevontam. 
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4.TERVEZETEK
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4.1.NAPSZAKOK 

 

 

4.1.1. Tevékenység helye: 

 Szegvár – Mártély ÁMK. Óvodája 

 

 

4.1. 2. Tevékenység ideje:  

 2010.04.09. 

 

 

4.1.3. Foglalkozás vezetője:  

 Fülöp Andrásné 

 

 

4.1.4.  Foglalkozás témája:  

 Napszakok 

 

 

4.1.5.  Foglalkozás tárgya:  

 Mesedramatizálás 

 

 

4.1.6.  Foglalkozás típusa:  

 Ismert anyagot feldolgozó 

 

 

4.1. 7. Foglalkozás anyaga:  

 Suszter manói 
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4.1. 8. Foglalkozás feladata:  

 Irodalmi élmény nyújtása 

 Becséd készség fejlesztése 

 Szövegértés fejlesztése 

 Fogalomalkotás 

 éjszaka – nappal – reggel – délbe – este 

 

 

4.1. 9. Foglalkozás módszerei:  

 Beszélgetés, szemléltetés, magyarázás, bemutatás 

 

 

4.1.10. Foglalkozás eszközei:  

 Síkbáb, varázspálca, képek a napszakokhoz kötődő tevékenységekről 

 

 

4.1. 11. Kidolgozás 

 

A tevékenység felépítése Készség, képességfejlesztés 

A tevékenység feltételének megteremtése  

A kezdeményezés módja  

Megfelelő nyugodt hely biztosítása Ráhangolódás a foglalkozásra. Tiszta érthető 

szövegmondásra törekvés. Észlelés, 

gondolkodás, figyelem fejlesztése. 

1.Motiváció 

Cinege báb 

Móra Ferenc – Cinege cipője 

 

Napszakokhoz kapcsolódó tevékenységeket 

ábrázoló képet elhelyezés a táblán 

Anyanyelvi nevelés, fogalom alkotás. 
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Milyen képeket látsz?  

Napszakokhoz kapcsolódó étkezések 

Reggeli – ebéd – vacsora 

 

Mit történik reggel, délben, este?  Idő múlásának érzékelése. 

2.Mese felolvasása Irodalmi élmény nyújtása. 

Szereplők helyszín, cselekmény 

megbeszélése. 

Figyelem és beszéd fejlesztése. 

Suszter, kaptafa, fogalmak tisztázása. Szómagyarázat 
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4.2. FÖLD TÉMA 1. 

 

 

4.2.1. Tevékenység helye:  

 Szegvár – Mártély ÁMK. Óvodája 

 

 

4.2.2. Tevékenység ideje:  

 2010.04.22. 

 

 

4.2.3. Foglalkozás vezetője:  

 Fülöp Andrásné 

 

 

4.2.4. Foglalkozás témája:  

 Föld TÉMA 1. 

 

 

4.2.5. Foglalkozás tárgya:  

 Föld és az élő környezet 

 

 

4.2.6. Foglalkozás típusa:  

 Új anyagot feldolgozó 

 

 

4.2.7. Foglalkozás anyaga:  

 Látogatása a Fyord lovas farmra 
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4.2.8. Foglalkozás feladata:  

 Külső környezetben lévő élmény nyújtása 

 Ismeretek bővítése  

 Látott, tapasztalt információk feldolgozása, megbeszélése  

 Környezetvédelem 

 Állatokról új ismeretek szerzése 

 

 

4.2.9. Foglalkozás módszerei:  

 Beszélgetés, szemléltetés, magyarázás, bemutatás 

 

 

4.2.10. Kidolgozás 

 

Tevékenység felépítése Készség, képesség fejlesztése. 

Tevékenység feltételének megteremtése  

Utazás kisbusszal a lovas farmra   

Szervezési feladatok Ráhangolódás a kirándulásra. 

Előzetes időpont, egyeztetés, megbeszélés  

A tanyán lévő állatok megtekintése, 

simogatása 

Fogalomalkotás, anyanyelvi nevelés. 

Melyik állatnak mi a neve? 

Kicsinyeik? 

Szókincsfejlesztés 

Új kifejezések 

Szómagyarázat 

Miért nevezik Fyord lovaknak a lovakat?  

Lovaglás Biztonságos lovaglás megteremtése. 

Mesterséges tóban lévő állatok, madarak, 

kacsák megtekintése. 

 

A többi állat megfigyelése, jellemzőik.  
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Testüket szőr, toll borítja. 

Matematikai ismeretek gyarapítása. Gondolkodás fejlesztése 

Melyik állatnak mennyi lába van? 2-4 Számlálás gyakorlása 

Hangulati lezárás  

Állatokkal kapcsolatos dalok, mondókák 

mondogatása.  

Háp – háp - háp… 

Kiskacsa fürdik… 

Én elmentem a vásárra… 

Gyí paci paripa… 

Zenei érzék fejlesztése 

Visszautazás az óvodába Élmények megbeszélése. 
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5. KÖRNYEZETVÉDELMI BESZÁMOLÓ
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Óvodánkban sok éves hagyománya a környezetismereti nevelés kiemelése. Ez okból jelöltük 

meg kiemelt feladatként A helyi Nevelési programunkban is. Az őszi időjárás 

beköszöntésével a lehető legtöbb időt töltöttünk sétával kirándulással az élő természetbe, így 

figyeltük meg a természetben bekövetkezett változásokat. Minden esetben hangsúlyoztuk, 

hogy a természet értékeire vigyázni kell. ( Nem tépjük le a fák leveleit, ágait. Nem 

szemetelünk. ) Megfigyeltük Tisza parton milyen szemeteket találunk, emberek vagy állatok 

szemetelnek. 

Október 10. „Dióverő nap”  

Dióverő nap keretei között kiemelten kezeltük a környezeti nevelést, amit társítottunk az 

egészség védelemmel. Előzményként gyűjtöttünk üres flakonokat és gyümölcsöket. Családi 

futóverseny volt az óvodától a mezőig. Hangsúlyoztattuk a friss levegőn való tartózkodás 

fontosságát. A felnőtteknek lehetőségük nyílt vérnyomásmérésre és vércukormérésre is. A 

flakonokat közösen tapostuk össze, megbeszéltük, hogy mit jelent a szelektív 

hulladékgyűjtése. ( előzmény volt elsétáltunk a szelektívgyűjtő kukához,megnéztük melyik 

kukába mit kell gyűjteni. ) A jelképek dióverés közben megbeszéltük a fák, virágok 

növekedését.  

Folyamatosan figyeltük a téli időjárásban végbemenő környezeti változásokat. Külön 

kiemeltük a madáretetést, a madárvédelem fontosságát, mivel a csoportszobánk 

ablakpárkányára helyeztük a madáretetőt. 

A természet, társadalom, ember foglalkozásokba beépítettük a környezetvédelmi kérdéseket.( 

hóvirág védett növény ) Sokat beszélgettünk a növények és állatok szeretetéről, a környezeti 

értékek megóvásáról. 

Környezetvédelmi témáinkat a csoportnaplóba terveztük és rögzítettük. 

Az egyes programokhoz lehetőség szerint szülői illetve külső segítséget is bevontam. 
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