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Beszámoló 

A tevékenység 

célja: 

• Természetes módon, játékos és tapasztalati tevékenységek 

formájában megszépíteni az óvoda udvarát. 

• Kerti szerszámokkal való manipulálás 

• A gyermekeket rávezetni a természethez való pozitív 

viszony kialakításához. 

• Élvezzék a közös tevékenységeket, működjenek együtt és 

segítsék egymást.  

A tevékenység 

 feladatai: 

• Hozzáállás szintjén érzelmi kapcsolat kialakítása a 

környezettel. 

• Megfigyelés szintjén megtanítani a gyerekeknek, hogy 

aktívan észleljék, érzékeljék, figyeljék és különböztessék 

meg a természet jelenségeit, állapotait. 

• Az udvaraink szépítése: kaszálással, korhadt fák 

eltávolításával, kerítések festésével, padok felújításával, 

virágok ültetésével.  

Szervezés: • feltételek megteremtése  

• szükséges eszközök előkészítése 

• kerítésfestéshez meghirdetni az önkéntes munkához való 

részvételt  

• szakemberek felkérése a korhadt fák és gyomok 

eltávolítására 

Eszközök: • kerti szerszámok az udvarszépítéshez,  

• virágültetéshez: virágok, virágföld, felnőtt és gyermek 

méretben kerti szerszámok, vizes kannák 

• munkagépek és konténerek a korhadt fák, bokrok és 

gyomok eltávolításához 

• festékek és ecsetek a kerítés festéséhez,  

 

 

 



 
 

Előzmények:  

Óvodánk igazgatónője hirdetést tett közzé, amely során önkénteseket toborzott, a kihelyezett 

óvodánk kerítésének újra festésére, illetve felkérte a várost, hogy szakemberek és gépeik 

segítségével eltávolítsák a korhadt fákat, bokrokat, illetve konténer segítéségével elszállítsák a 

természeti hulladékot. 

 

Megvalósítás: 

Júniusban az udvarunk szépítésével foglalkoztunk. A kerítésfestés sikeresen zajlott, két 

cégből (T- Systems Slovakia s.r.o. és U-Shin Slovakia s.r.o.) érkeztek önkéntesek – szülők, 

akik aktívan kikapcsolódva, újra festették a Turgenev óvodánk kapuját, kerítését. A gyomok, 

korhadt fák, bokrok eltávolítására is sor került, amelyet szakemberek és szülők segítségével 

lettek eltávolítva, mind két óvodánk területén. Felfrissítették az udvar füves területeit, 

felújították a padokat. Virágok ültetésében már az óvodások is bekapcsolódtak. Izgatottan 

várták a délutánt, mert a homokozóban imádnak lyukakat, utakat, ásni, gereblyézni, de tudták, 

most virágültetésben lesz részük, ahol majd szebbnél szebb virágokat ültethetnek el. Nagy 

öröm volt látni, mennyire élvezik a fontos feladatot és koncentrációt a tekintetükben. Nem 

utolsó sorban, gyermek méretre szabott, de valódi kerti szerszámokkal áshattak, 

gereblyézhettek az óvodai társaikkal, illetve együtt a szüleikkel is.  

                                                                                                          

REFLEXIÓ 

A szülők a gyerekek, a pedagóogusok aktívan részt vettek a tevékenységben. Örömmel 

szépítették a Zsizska utcai és a kihelyezett Turgenyev óvodánk udvarát.   
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