Maci csoport év végi beszámoló
ZOO-OVI program

A 2016-2017-es nevelési évben az előző év projektjeire építettünk. Azokat ismételtük,
egészítettük ki, illetve alakítottuk a gyerekek érdeklődésének, igényeinek megfelelően. A
program iránt elkötelezett pedagógusok és a csoportban dolgozott dajka folyamatos
együttműködésére volt szükség, mert ez a program nem csak a projektek megvalósítását, hanem
egy folyamatos szemléletváltást is jelentett.
Sárközi Sára volt az idén a csoport zoopedagógusa, aki rugalmasan és kreatívan alkalmazkodott
a csoport összetételéhez, illetve szokásrendszeréhez. Egy olyan munkafolyamat alakult ki, mely
alkalmas volt az egyedi különbségek figyelembevételére, így egy nagyon jó színvonalú
differenciálás is jellemezte hétköznapjainkat. Sára humora, játékötletei folyamatosan színessé
tették napjainkat. Juhász Márta elsősorban az oroszlán csoport zoopedagógusa, de ettől
független folyamatos volt vele az információcsere, valamint a szervezési feladatokat végezte el
a csoport számára. A gyerekek mindig örömmel fogadták mindkét zoopedagógust.
Az oroszlán csoporttal való együttműködés is folyamatos, egyrészt a közös kirándulások,
másrészt az óvoda állatainak etetése, gondozása kapcsán. Igyekeztünk kiszélesíteni a kört a
többi csoportra, központi helyeken láthatóvá tettük az állatok étkezési szokásait, kaptunk is
néhány csoportból zöldséget erre a célra. Évvége felé elindult egy olyan törekvés, hogy hetente
1-2 alkalommal az ügyeletben etettünk, így a többi csoport gyerekei közül néhányan
megismerkedhettek evvel a feladattal.
A következőkben táblázatban foglaljuk össze, hogy milyen projektjeink, hozzá kapcsolódó
programjaink voltak, illetve milyen témát, illetve környezetvédelmi területet hangsúlyoztunk
ki az év során.
Az első félévben 6 projektünk volt:
Projektek és a téma

TALÁLKO-ZOO
(ZOO programra és az
egymásra
való
ráhangolódás, szokások
kialakítása,
otthoni
társállatok)

Kirándulások
Programok

Környezeti,
természetismereti
elemek
Tabló készítése az otthoni
kedvencekből
Óvodába élő állatok és
azok gondozása, ennek
rendszerének kialakítása
az Oroszlán csoporttal

KUTYÁ-ZOO
- Kutyasétáltatás két
kutyáról általában,
alkalommal
állatorvos munkája, segítő - Projektzáró a szülőkkel
és munka kutyák)
vetítéssel,
élménybeszámolóval

Felelős állattartás. A
kutya gondozása, ellátása
szükségletei. Érzékenyítő
játékok a segítő kutyák
kapcsán. Szerepjátékok a
témában

NYOMO-ZOO
- Látogatás a piacon
(szüret, erdő és szintjei, - Margitszigeti kirándulás
anyagok és tulajdonságai) - Pilisszentiváni kirándulás
Jádi tanösvény

Szüreti népszokások. Őszi
megfigyelések az udvaron
és kirándulások során. A
mi fánk. Kéreg és
levélgyűjtemény az
udvarról. Rovarhotel.
Szelektív hulladékgyűjtés.

LIBÁ-ZOO
(Liba és a baromfiudvar
többi lakójaja)

- Látogatás
Pilisborosjenőn, egy
gyermekünk otthonában.
Liba és kacsa – személyes
élmény
- Telegdi Ágnes írónővel
projektzáró szülőkkel –
Madár mesék

Márton napi
néphagyományok.
Baromfik tartása, haszna a
mindennapokban.

KARÁCSONYO-ZOO
(állatok téli életmódja,
madárvédelem)

Szülőkkel való programok
a Karácsony jegyében

Madárvédelem. Az
állatok téli életmódja,
erdész szerepe.
Karácsonyi szokások,
hagyományok

BÚJOCSKÁ-ZOO
(évszakok, hónapok,
napok, éjszakai állatok,
mimikri)

Projektzáró Kisteleki
Gergővel – Bagoly az
óvodában

Nappal és éjszaka, és az
évszakok, hónapok
váltakozása játékokkal.
Éjszakai állatok
életmódja. Hogyan
rejtőzködnek az állatok? –
Mi van a képen?

MADARA-ZOO
(vándorló, itt telelő és
vendég madarak, lábak és
csőrök)

Környezetünkben élő
madarak, felismerésük,
hangjuk. Madarak téli
gondozása, etetése.
Madárház is elkészül.

A második félév projektjei és a hozzá kapcsolódó feladatok:
Projektek és a téma

Kirándulások
Programok

Környezeti,
természetismereti elemek
Medve napi
hagyományok, játékok
játszása, vetítés, korábbi
emlékek felidézése

TAPOGATÓ-ZOO
(testrészek, érzékszervek,
érzelmek sokszínűsége,
orvos munkája /ember és
állat/)
Farsang

Egy nagyothalló hölgy
érkezése segítő kutyájával
egy projektzáró keretei
között

KÍGYÓ-ZOO

Kirándulás az állatkertbe
Mérges ház megtekintése

Emberi és állati testrészek.
Öltözködős, felismerő
játékok. Érzelmek
megfogalmazása
szituációs játékok
segítségével. Sokszínű
érzékszervi játékok.
Érzékenyítő torna
Hüllők általános és egyedi
jegyei. Mozgásos utánzó
játékok. Táplálkozásuk,
szaporodásuk, élőhelyük.
Nem szeretem állatok
Lovak szerepe a múltban
és jelenben. Eszközök a
lovak gondozásával
összefüggően.
testfelépítésük, mozgásuk
Vízben élő növények,
nádas és fák
oxigéntermelő szerepe.
Növények fészkelésben,
rejtőzködésben való
szerepe. Kísérletek,
megfigyelések.
Élőlényekkel való
ismerkedés
Kik a rovarok? Hogyan
ismerhetők fel? Hasznuk a
beporzásban, élősködök,
hulladékok eltüntetésében.
Fejlődésük. Érdekességek
Kiskertünk beültetése,
Levendula sor rendbetétele
Készülődés az anyák
napjára dekorációval,
ajándékokkal, versekkel,
énekekkel. Család fogalma
az állatoknál is, kicsikről
való gondoskodás, kicsik
fejlődése

MACI-ZOO
(Medve fajták a világon,
Medve napi időjóslás)

(Kígyók,
teknősök)

gyíkok,

és

LOVA-ZOO
(Március 15, lovak és
emberek, Lóról való
gondoskodás)

Óvoda hüllőinek
szervezett megfigyelése
Látogatás a Csobánkai
lovardába lovaglással és
az istálló megismerésével
egybekötve

TAVA-ZOO
(Víz tulajdonságai, vizek
a természetben, vizek
életközösségei, víz
védelme)
Víz világnapja

Békásmegyeri gőtés tónál
jártunk, nádas, fák
megfigyelése.
Poroszlói egész napos
kirándulás

ROVARO-ZOO
(ízeltlábúakkal való
ismerkedés – rovarok,
bogarak, lepkék, pókok)
Föld napja

Búzás Csaba az
óvodában, pókokat,
rovarokat hozott. Így a
gyerekek személyesen is
találkozhattak ezekkel az
élőlényekkel

CSALÁDO-ZOO
(Emberek és állatok
családja. Szerepek.
Gondoskodás és szeretet)

Anyák napja két
csoportban délelőtt és
délután alkalmazkodva az
igényekhez

TANYÁ-ZOO
(Tanyán élő állatok és
hasznuk. Készülődés a
búcsúzóra. Közös
emlékeink)

Szedervölgyi kirándulás
Jászberényi állatkert (év
végi családi kirándulás)
Sóskúti tanya látogatás

Ismerkedés a tanyán élő
állatokkal vetítéssel,
kirándulással. Házi
készítésű tej, sajt, zsír,
kenyér kóstolás.
Életmódjuk,
életkörülményeik
megtekintése. Játékban
való feldolgozás,
konstruálás

A szervezett programok, projektzárók, kirándulások kapcsán a szülők is beleláthattak, részt
vehettek a hétköznapjainkban. Folyamatosan tájékoztattuk őket terveinkről, illetve az
eredményeket, élményeket, tapasztalatokat egy mappába foglaltuk össze, amit ők is
olvashattak. A mellékletben csatolunk néhány szülő által írt beszámolót, mely ezeket
alátámassza.
A csoportnak a ZOO-OVI program által, közös célja, útja lett, ami továbbra is folyamatosan a
közösség építését is szolgálta. Egy olyan elfogadó, alkalmazkodó gyermekközösségé váltunk,
melyben öröm lenni a mindennapokban. A gyerekek odafigyelnek a részletekre, a természet
változásaira, bogarásznak az udvaron, felismernek fákat, madarakat a közvetlen
környezetükben. Folyamatosan érdeklődnek, nagyrészük otthon is tart valamilyen állatot, és
rendkívül kíváncsiak a nagyvilágban élő állatfajokra. Ezen érdeklődésük miatt a következő
évben a projekteket úgy alakítjuk, hogy a magyarországi élőhelyek mellé kitekintünk a többi
világrész élőhelyeire is. Óvják környezetüket, erre figyelmeztetik udvaron játszó társaikat is.
A program sokat nyújt a csoportba járó gyerekeknek, amellett, hogy megvalósulnak az
alapfeladatok, a ZOO program, az állatok megismerését szolgáló személyes tapasztalatok az
integrálásban is nagyfokú segítséget nyújtanak.
Ezúton szeretnénk megköszönni az Elveszett Állatok Alapítványának, annak pedagógusainak
munkáját, valamint az Önkormányzat anyagi támogatását, ami lehetővé teszi, hogy minél több
helyre eljussunk gyermekeinkkel.

Szauerné Baumann Mónika és Rakács Sándorné óvodapedagógusok

2017. június 18.

Szülői levelek
Szülői vélemény a zoocsoportról
Most már a második évet zárjuk a zoocsoportban a kisfiammal. A lelkesedése, a nyitottsága
semmit sem változott. Az óvodába, a csoportba, a kirándulásokra nagyon szívesen megy, és
utána hosszan mesél nekünk róla. Hihetetlen választékosan beszélve, pontosan fel tudja sorolni
a megismert állatokat, neveiket, szokásaikat. Néha még tudományosabban fogalmaz, mint egykét felnőtt.
A családunk nagyon hálás ezért a lehetőségért. Igaz, hogy mi is elvisszük a gyerekeinket sok
helyre, de nem ennyire tudatos az állatokkal és a természettel való kapcsolat. Az
ismeretterjesztő könyveket szereti a legjobban és érdeklődik minden új dolog iránt. Ezt bizton
állíthatom, hogy a zoocsoport hatása is.
Nagyon meg vagyunk elégedve az óvónénikkel, a zoopedagógusokkal és a szervezett utakkal.
Jó lenne, ha nem csak nekik adatna meg ez a lehetőség, illetve az is jó lenne, ha később lenne
olyan iskola a kerületben, aki ezt a vonalat tovább viszi. Hiszen ezek a gyerekek egy olyan
nyitottsággal a természet felé lépnek ki az oviból, ami után sajnos a heti egyszeri
környezetismeret óra nem fogja kielégíteni a tudásvágyukat.

Szárisz Zsófia
zoocsoportos anyuka
Budapest, 2017. június 7.
Nagyszerű lehetőség ez a zoocsoport...
Bármennyire szeretnénk is, nem tudjuk ilyen különleges helyekre, tanyákra, lovardákba,
állatkertekbe, simogatókba, tópartokra vinni a gyerekeinket. Nincs ennyi időnk még
hétvégeken sem.
Sokkal többet tanul így a körülötte lévő élővilágból, mint bármilyen más módszerrel. Ez
minden, amit kaphat egy óvodás: láthatja, néha foghatja, simogathatja, figyelheti, etetheti és
kérdezhet...
A városban élünk, lakásban. A természetet megfigyelni, élvezni velünk, a családjával ritkán
tudja. Hétvégén a nagyszülőknél nagy ritkán, ovi után a játszótéren: ilyenkor van a friss
levegőn. Nagyon örülök és köszönöm, hogy jövőre a legkisebb gyerekünk is ebbe a csoportba
fog járni és ő is részese lesz ezeknek a különleges hétköznapoknak 3-4 évig.
Külön élmény, mikor a hétköznapokban tapasztalom, mi mindent tud már a kisfiúnk:
megdicsérem a szép halacskát, amit rajzolt, mire ő kijavít: "ez nem halacska, ez egy bálna, az
pedig emlős"...
Minden programért hálásak vagyunk, de az idei évvégi családos kirándulás a Jászberényi
állatkertbe különösen nagy élmény volt a családunk mind az öt tagjának. (Ráadásul
beleláttunk ezeknek a programoknak a csodáiba.)
Köszönjük!
Áron szülei
2017. május 30.

Boldog vagyok, hogy a gyermekem részt vehet a Zoo csoport programjában.

Rengeteg élményt szerez mind a kirándulások, mind a diavetítések alkalmával, amiről otthon
folyamatosan beszámol, pl. a segítő kutyusokról. Elmesélte miben és hogyan segítenek az arra
rászoruló embereknek. Büszkén megosztja velünk a tanultakat, - amit bevallok magam sem
tudtam és a gyerektől tanultam- megismerte Magyarország legkisebb madarát, a sárgafejű
királykát.
A kirándulásokon testközelből megtapasztalhatja az állatok viselkedését, a kinézetét,
szerencsés esetben akár kölyök formában is (lelkesen mesélt kölyökzsiráfról, kecskegidáról).
Nemcsak az állatok, a növények, a környezetünk ismerete és védelme is szerepet kap, amit
hasznosítanak is. Nemrég történt egy nagyon édes eset, amikor is sétáltunk és egy éppen parkoló
autó tolatás közben letört egy nagy faágat, kisfiam odarohant, felvette az út közepéről és
visszavitte a fának, megsimogatta, "mert biztos fájt neki" és odarakta alá a letört ágat, hogy
együtt lehessenek. Nagyon megható az a gondoskodás, ami kialakult a gyerekben az állatokkal,
növényekkel kapcsolatban.
De vicces sztorik is kialakulnak:
Legutóbbi tanyalátogatás során meg is kóstolhatták az állatok által nyert finomságokat, azóta
többször is emlegeti az isteni boci tejet, sajtot. Mesélte is otthon, hogy mennyire ízlett neki a
boci tej, a sajt, főleg a "galambsajt"... Gondoltam, csak rosszul hallottam, visszakérdeztem, de
kisfiam váltig állította, hogy az galambsajt, higgyem el, ezt Ő jobban tudja! Később
rákérdeztem az óvodában, hogy árulják már el, mi az a "galambsajt", valami különlegesség,
amiről nem tudok? Kiderült végül, hogy mikor már ezredszerre kérdezték a gyerekek, hogy ez
milyen sajt, valaki viccesen rávágta, hogy galambsajt. :) Úgyhogy tényleg létezik, és legalább
figyel a gyerek. :))
A gyermekem és a magam nevében mondhatom, hogy kiváló, építő program a Zoo program,
amivel játékos tanulás során ismerkedhetnek meg a gyerekek a környezetünkkel, növény- és
állatvilágunkkal.
Dominik anyukája Kriszti
2017. június 8.
Zoo csoport
Többször részese lehettem az óvodában lévő zoo program kirándulásainak. Egyet-kettőt ki is
emelnék. A Csobánkai lovardát a gyerekek kifejezetten élvezték, hiszen a lovagláson kívül
rengeteg érdekes dolgot tanulhattak meg az állatokról és az állattartásról is. A szabadban lévő
sétát és futkározást élvezettel és sok-sok mosollyal csinálták. Kiemelném az állatkerti
programokat is, ahol a gyerekek nagyon sok állattal találkozhattak az év során.
A zoos kirándulásokat nagyon élvezték a gyerekek, minden kirándulás sok nevetéssel és
mosollyal telt mind a gyerekek, mind az óvó nénik által. Az óvó nénik és a dadus nénik nagy
odafigyeléssel és szeretettel terelgették a gyerekeket.
Én, mint szülő nagy élvezettel vettem részt a kirándulásokon. Nagyon szépen köszönjük a
magam és a szülők nevében az egész éves munkát minden pedagógusnak.
Rózsa László Benett apukája
2017. június 6.

Egy példa a gyerekek érzékenységéről:
Egy tavaszi napon a csoportból több
gyermek odaszaladt hozzánk. Odahoztak
egy katicát, akit letaposott egy másik
csoportból egy kisfiú véletlenül, focizás
közben. Nagyon izgatottak voltak.
Mondtuk már nem tudunk neki segíteni,
tegyék kerítésen kívül egy bokor alá.
Később odahívtak minket egy pad és egy fa
közé mutatva: „Ide temettük a katicát.”
Nagyon meghatódtunk!

