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Őszi Pedagógiai Napok
Szakmai, gyakorlati bemutató digitális formában
2020. október

Téma: Fenntarthatóságra és környezetvédelemre nevelés pozitív megerősítésen
keresztül

Program címe: Tartsd tisztán a környezeted!

Témakör: környezet tisztántartása, 5-6 éves óvodáskorú gyermekek részére

Írásos szakmai anyagot készítette: Ozsvár Emese óvodapedagógus

A tevékenység ideje: 2020.10.15.
Csoport: Katica csoport
Korcsoport: homogén életkorú nagycsoport
Tevékenység forma: Külső világ tevékeny megismerése
Tevékenység célja: Pozitív megerősítés segítségével hatékony nevelési módszerek alkalmazása.
Érzelmi nevelés és Földünk iránti tisztelet elmélyítése játékos cselekedtetéssel.
Tevékenység tartalma: Boldogság óra - Jó cselekedet gyakorlása
Tevékenység előzményei:
Élményszerző séták és tevékenységek a témához kapcsolódva:
- Hulladékgyűjtő sziget látogatása;
- Animációs videók megtekintése laptopon: Glóbi bemutatkozik
Lola meséi (mesesorozat): Kukasziget és palackpulcsi
- Szelektív hulladékgyűjtés az óvodában;
- Az óvoda udvarának rendben tartása.
Tevékenység feladatai:
- Nevelési feladatok: Környezet tudatos életvitel megismertetése, ehhez szükséges viselkedésformák
kialakítása, együtt működés, érzelmi képességek fejlesztése, közösségi érzés fejlesztése, anyanyelvi
nevelés beszédfegyelemre ösztönzéssel, alkalmazkodóképesség, együttmunkálkodás, kooperáció.
- Képesség fejlesztés: Érzelmi világ fejlesztése;
értelmi képességek fejlesztése: érzékelés, észlelés, figyelem, lényeg kiemelés, nyelvi kifejezőkészség
fejlesztése, szókincsbővítés, téri tájékozódás.
- Didaktikai feladatok: A meglévő ismeretek elmélyítése, új ismeretek szerzésével; játékos
cselekedtetés, élmények felidézése, halmazok képzése, csoportosítások, összehasonlítások
- Módszerek: megfigyelés, megfigyeltetés, beszélgetés, magyarázat, játékos cselekedtetés, csoportos
és egyéni feladatvégzés, dicséret, buzdítás, hibajavítás ellenőrzés, értékelés.
- Eszközök: laptop, óvodai szelektív hulladék, hulladékgyűjtő sziget, kártyák, képek, földgömb,
színező, színes ceruza, előre begyúrt és színezett (kék, zöld színekkel) só-liszt gyurma, fonál

Tevékenység leírása:
Idő

A fejlesztő tevékenység felépítése

5p

1. Szervezési feladatok: Szükséges eszközök
előkészítése a gyerekekkel együtt.

35p

Közös játék saját készítésű puzzel-al, ami
részeinek megfordítása után, egy
Föld gömböt rakunk ki.

57p

2. Motiváció
A szükséges eszközök előkészítéséhez laptopon
elindítom A Föld dala című dalthttps://www.youtube.com/watch?v=docek8I7bGw
és a dal után elmondom a mesére hívó mondókát
“Mese, mese mátka
Pillangós madárka
Kezdődik a mese,
a Katica csoportban.”
Majd leülünk a szönyegre.
Boldogság óra: Szívem kertje
(átdolgozott mese) című mesével átvezetés a
tevékenységi formába. Előveszem a Földgömböt.

15- 3. Megvalósítás:
20p Laptopon képeket mutatok be és kártyákat
helyezek el szőnyegen (a környezet szennyezésről
és a fenntartható környezetről)
Minden gyerek választhat egy kártyát és a
választott kártya alapján mosolygós vagy a
szomorú Földgömb képéhez léphet.

15- 4. Tevékenység lezárása, átvezetés, az élmény
20p tovább élése, visszavezetés a játékba
Témával kapcsolatban színezők színezése, só-liszt
gyurmából Földgömb nyaklánc készítése.

A tevékenység menete, módszerek,
munkaformák, eszközök, megjegyzések
A gyerekek érdeklődőek, jól motiválhatóak.
A kezdeményezéseken általában részt vesznek.
A puzzle részeinek hátuljára találós kérdéseket,
mozgásos feladatokat írtam.
Egy-egy megfejtés és elvégezett feladat után
megfordítjuk a puzzle darabjait.
(Puzzle-nak bármilyen témával kapcsolatos kép
felhasználható)

Szervezés:
A gyerekeknek nyugodt légkört biztosítok a
mese meghallgatásához.

Nagy figyelmet fordítok a szép kiejtésre,
megfelelő hangsúlyozásra, hangerőre, hogy a
beszédkészség fejlődésére példa mutatásommal
pozitív hatást gyakoroljak.

A mese alapján a gyerekekkel beszélgetünk a jó
és rossz cselekedetekről. Mit érzünk, amikor
rosszat teszünk? Mit érzünk, mikor valakit
boldoggá teszünk?
Mi lehet jó a bolygónknak és mi az, ami rossz?fantázia, kreativitás, beszédkészség, fejlesztése
Elhelyezek két képet a szőnyegen a Föld
bolygóról (mosolygós és szomorú).
A gyerekekkel közösen válogatjuk szét a
kártyákat, és megbeszéljük, ki miért állt oda az
adott képhez. – érzelmi-, türelem-, kooperatív
munka fejlesztése
Tudatos életvitel fontosságának a hangsúlyozása
(környezetünk rendben tartása, szemét
szemestesbe dobása, szelektív hulladék gyűjtés,
közlekedés, újrahasznosítás).
A tevékenység végén, aki szeretne, az egyik
asztalnál színezhet, a másik asztalnál só-liszt
gyurmából Bolygó formára hasonlító nyakláncot
készíthet.

Mellékletek:
Boldogságóra átdolgozott mese: A szívem kertje című meséből
Egy hűvös, borongós napon Katica sétálni indult a közeli erdőbe.
Útközben azon gondolkodott vajon miért érzi szomorúnak magát?- majd felnézett az égre.
A napocska elbújt a felhők mögé, a fák már majdnem mind lehullajtották a leveleiket.
Ahogy sétált az erdőben egyszer csak rátalált egy elhagyatott kerítésre, ami régen egy szépen rendezett
kertet vett körül. A kerítésnek volt egy öreg kapuja. Katica próbálta kinyitni a kaput, de a kapu nem
nyílt ki.
Amikor már a sokadik próbálkozása után sem tárult ki előtte a kapu, mérgében belerúgott. Erre az öreg
kapu kinyílt és a huzat berántotta a lányt.
Ahogy Katica meglátta a kertet, a kapu szomorúan megszólalt: - Ez nekem nagyon fájt.
- Miért nem tudtalak a kilinccsel kinyitni? – kérdezte mérgesen Katica.
- Mert már nagyon régen nyitottak ki utoljára és berozsdásodott a kilincsem. - mondta elcsukló hangon
a kapu.
Közben megjelent egy seprű, aki felkapta a kislányt és elrepítette a felhők közé.
- Jaj, mit csinálsz te seprű? – kíváncsiskodott ijedten a lányka.
- Felrepítelek a felhők közé, hogy elmeséljek egy történetet és beszélgessünk.
És a seprű elkezdett mesélni:
Valaha régen ez a kert egy gyönyörűen rendezett kert volt. Aki belépett a kapun boldog lett a szíve a
látványtól, és örömmel sétálgatott benne.
Ám egy napon bejött két neveletlen szélfiú és széthordta a szemetet, amit nem győztek utánuk
takarítani az erre járók. Akik ezt végül megunták és emiatt a kert elhagyatottá vált, és senki nem
nyitotta ki egészen addig, míg te be nem rúgtad. Ez nagyon rosszul érintette az öreg kaput és még
szomorúbb lett a környék.
- Nagyon pimasz voltam – ismerte be csúnya viselkedését Katica.
Kedves seprű tudnál segíteni abban, hogy hogyan tehetném jóvá a tettemet?- kérdezte, a seprűt a
kislány
- Tudod mit? – Válaszolt a seprű. Ha vissza érünk, szépen rakd rendbe a kertet, szedd össze a szemetet
és seperj fel.
Katica illedelmesen megköszönte a seprű tanácsát, és amikor visszaértek a kertbe, úgy tett, ahogy a
seprű javasolta. Elkezdte összeszedni a szemetet és még arra is ügyelt, hogy külön, szelektíven
válogassa szét azt, és még fel is sepert.
Ahogy haladt a munkával az ég egyre világosabb lett, a nap is előbújt a felhők közül.
A kislány élvezettel tette a dolgát és elkezdett énekelni is.
Az éneklésre a komor kapu is felébredt.
Mire a kislány végzett a takarítással, az egész kert kizöldült, a virágok kivirágoztak.
Ekkor a kislány így fordult a kapuhoz:
- Szeretnék bocsánatot kérni a viselkedésem miatt. Talán a takarítással sikerült boldoggá tenni téged.
- Kedves Katica- válaszolt a kapu elérzékenyülve. Igen, nagyon boldoggá tettél, hiszen tisztává
varázsoltad az évek óta elhagyatott kertemet. Már attól féltem, hogy a sok szeméttől örökre
szürkeségben és szomorúságban kell élnem. A dalod különösen sokat javított a kedvemen. Boldoggá
tettél. Köszönöm, hogy segítettél.
- Én köszönöm neked kedves kapu, hogy felnyitottad a szemem, és sikerült megértenem, hogy ha nem
tartjuk tisztán a Földünket, akkor minden elszürkül, és végül elpusztul.
Majd Katica elindult hazafelé és útközben is nagyon figyelt arra, hogy környezete tiszta maradjon.

Forrás és az eredeti mese szövege:
Bagdi Bella, Prof. dr. Bagdy Emőke, Tabajdi Éva: Boldogságóra kézikönyv pedagógusoknak és
szülőknek 4-6 éves korosztály, a Jobb Veled a Világ Alapítvány a Mental Focus Kiadó engedélyével
Budapest, 2017. október
A mese írója: Bezzeg Andrea

http://www.supercoloring.com/hu/kifestok

Szó- liszt gyurma medál
https://jatsszunk-egyutt.hu/10-kreativ-otlet-a-fold-napjara-gyerekeknek/

Környezetünk rendben tartása képekkel illusztrálva:
(Adatvédelmi nyilatkozatot a szülők aláírták.)

Játék a csoportszobában

Források:
Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda „Gyermekvilág” pedagógiai programja
Táblázat: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében
Föld dala: https://www.youtube.com/watch?v=docek8I7bGw
Lola mesék: Kukasziget és palackpulcsi: https://www.youtube.com/watch?v=l-yrBIw9txg&t=69s
Színezők: http://www.supercoloring.com/hu/kifestok
Só - liszt gyurma medál: https://jatsszunk-egyutt.hu/10-kreativ-otlet-a-fold-napjara-gyerekeknek/
Mese forrás: Bagdi Bella, Prof. dr. Bagdy Emőke, Tabajdi Éva: Boldogságóra kézikönyv
pedagógusoknak és szülőknek, 4-6 éves korosztály számára
Kiadja a Jobb veled a Világ Alapítvány a Mental Focus Kiadó engedélyével
/ Budapest, 2017. október/

Reflexió a tevékenységről:
Intézményünk 2016-óta a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ Bázisintézménye.
2017-ben kollégáim megismerkedtek a Boldogságprogrammal, mely a pozitív pszichológia
tudományos eredményeire épít.
2018-ban kezdtem dolgozni az intézményben, mint óvodapedagógus gyakornok. Szinte, pillanatok
alatt engem is megfogott a Boldogság óra élményvilága, hatékonysága. 2018 októberében vettem részt
a Boldogságóra képzésen, ami jelentősen segítette pedagógiai fejlődésemet, és formálta szemléletemet.
A Boldogság program abban támogatja a gyerekeket, hogy bátran fejezzék ki az érzelmeiket és a
számukra érzelmileg nehezen megélt események feldolgozását is megkönnyíti.
Segítségével az ovisokat és az iskolásokat érintő kérdések és napi problémák hatékonyabban
kezelhetőek és megbeszélhetőek.
Az AGENDA 2030 ábrájáról ismert 17 célt az ENSZ 2016-ban fogadta el. Míg a korábbi célok a
fejlődésre, fejlesztésre összpontosítottak, addig 2013-tól a hangsúly a fenntarthatóságra került. Az
óvodákban a fejlődés és a fenntarthatóság kérdését a 363/2012(XII.17.) korm. rend. hozza
egyensúlyba a célrendszer szintjén, mely üzenet a pedagógusok szintjén a 112/2018. korm. rend. és a
326/2013 (VIII. 30) korm. rend. módosításával jutott el. Ennek okán intézményünkben a Pedagógiai
Oktatási Központ Bázisintézményeként is nagy hangsúlyt fektetünk a fenntartható környezet
pedagógiai gyakorlatára.
Napi szokásnormáink között folyamatosan szem előtt tartjuk a szelektív hulladékgyűjtés, a
víztakarékosság és a környezetünk tisztántartásának kiemelését.
A pozitív pszichológia módszertanának alkalmazásával sikerül a gyermekek érzelmeit, tiszteletét
elmélyíteni a természet, a Föld iránt is.
Ahogy fejlődnek egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a szelektív hulladékgyűjtésre, és nem csak az
óvodában, hanem szülői visszajelzések alapján, otthon is.
A gyerekek nagyon élvezik a tevékenységek ezen formáit. Séták alkalmával érdeklődve kapcsolódnak
be a beszélgetésekbe. Igénylik a folyamatos környezettel kapcsolatos információk gyűjtéstét.
Az infokommunikációs eszközök segítségével utazást tehetünk egy lakatlan szigetre is, ahol nincs
szemét, és minden tiszta. Vagy megnézhetjük, melyek azok a gyárak a világban, amelyek a legjobban
szennyezik a levegőt, a Földet.
Ezek a vizuális szemléltető videók nagyban segítik a gyermekben rögzíteni a jó és a rossz fogalmát.
Köszönöm a lehetőséget.
Ozsvár Emese

