
Zoo Ovi Program az Óbudai Almáskert Óvoda Csicsergő Tagóvodájában Maci 

csoport - Év végi beszámoló 

2020-2021-es nevelési év 

A 2020-2021-es nevelési évben folytatódott a Maci csoportban a Zoo Ovi Program, mely az 

idén még mindig a négy alapelemre (föld, levegő, víz, tűz) épült. Ebből az első félévben a Föld 

és a Levegő projekt, míg a második félév során a Víz és Tűz projekt valósult meg. Ez utóbbiak 

egy kisebb része online kapcsolattartás keretei között folyt. Elsődleges célunk, hogy a 

gyermekek számára élményszerű, játékos megismerési módot biztosítsunk a környezet 

tevékeny megismeréséhez, a fenntartható fejlődés, a környezetbarát magatartás megértéséhez, 

alkalmazásához, életkornak megfelelően. A korlátozások a nevelési év végére csökkentek, így 

június 15-ig háromszor sikerült elmennünk sétálni az óvoda környékére környezetünk 

közvetlen, saját élményű megfigyelésére.  

Projekt neve Témák 

Föld Csoport szokás- és szabályrendszerének alakítása 

(kiemelten a személyi higiéné, és közösségi lét a 

pandémiás helyzet miatt) 

Óvoda és környezete  

Falu és város, Közlekedés 

Termések, gyümölcsök, gyümölcsök útja a piacig 

Szüret 

Állatok föld alatt és felett (erdő, mező) 

Komposztálás 

Állatok világnapja, felelős állattartás 

Élőlények a ház körül, Márton nap 

Levegő Madarak (költöző, itt telelő, vendég) 

Madáretetés, itatás 

Mikulás, Adventi időszak (szülők küldték a 

meséket) 

Újév, idő körforgása 

Levegővédelem (Mimó és Csipek mesehallgatás, 

fák és korallok szerepe…) Mit tudunk mi tenni? 

Légi közlekedési eszközök (környezetbarát 

járművek) 

Víz  Testünk témakör 

Víz fontossága, természetben előforduló vizek 

Medve hét 

Farsang 

Tenger 

Víz világnapja (online) 

Húsvét (online) 

Tűz Ősember, a tűzgyújtás kezdete (online) 

Régmúlt megismerése, Régészet, dinoszauruszok 

felfedezése (online és az oviban) 

Föld napja 

Gondoskodás, Anyák napja 

Iskolába készülnek a nagyok, jön a nyár 

Hüllők, Esőerdő, Szavanna, Sivatag 



A környezetvédelmi témák természetesen életkornak megfelelő kommunikációval a teljesség 

igénye nélkül: Szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás, közlekedés, mivel érkezünk az 

óvodában, mire figyeljünk ha a közlekedésbe részt veszünk, madáretetés az óvodában, 

víztakarékosság, vízvédelem, a víz körforgása, vízinövények szerepe, fák, erdő, esőerdő, 

szavanna, sivatag és a tenger szerepe az oxigén termelődésben, környezettudatos technikák a 

mindennapokban, környezetbarát közlekedés, növény- és állatvédelem, nem szeretem állatok, 

felelős állattartás, klíma helyzet, néphagyományainkkal, zöld jeles napokkal való ismerkedés. 

Számos dolog beépült ezekből a témákból a gyerekek játékaiba és mindennapjaiba.   

További feladatok még a mindennapokban:  

➢ Teknősök és Fürge nevű sávos gekkó gondozása, 

➢ Minden nap megbeszéljük az évet, évszakot, hónapot, napot, időjárást, valamint 

feladatainkat. Ezeket kis képek formájában megkeresik a gyerekek, és a megfelelő 

helyre teszik.  

➢ Kertünk gondozása, madaraink etetése, locsolás, esetleges szemét összeszedése 

➢ Rovarhotel felújításához szükséges darabok (lukas fa és tégla, nád, toboz…) gyűjtése, 

majd az elkészítése 

➢ Energiatakarékos életmódra nevelés (víz, villany, felesleges papír használat, 

ételpazarlás elkerülése stb.) 

➢ Közvetlen környezetünk védelme, megóvása, gondozása. 

➢ A természetsarokban növényi és állati részek gyűjtése, valamint alkalmazásuk a 

mindennapokban. Búvárzsebkönyvek kerültek szülő által a természetsarokba, melyek 

segítik a megfigyeléseket. 

 

Sárközi Sárával az Elveszett Állatok Alapítvány pedagógus munkatársával való kapcsolatunk 

kiegyensúlyozott, tevékenységünk összehangolt. Óvodapedagógusként a feladat, hogy a 

különböző témák feldolgozását, beépítését sok-sok játékos tevékenységgel támogatjuk, 

ismételjük, kiegészítjük, differenciáltan tesszük elérhetővé minden egyes gyerek számára. 

Ezúttal is szeretnénk megköszönni Sára folyamatos magasszintű munkáját, támogatását. 

Valamint köszönjük az Óbudai Almáskert Óvoda intézményi, illetve vezetői támogatását a 

program megvalósulása érdekében.  

Galéria a program megvalósulásából:  

 

 
Óvodai udvar növényei – gyűjtőmunka és 

játék a termésekkel (hangyavár, fújás) 

 
Guszti a giliszta komposztál – Mese 

feldolgozás 



 

 
Erdő 

 
 

Libák és gólyák 

 
Madárfelismerés  Magválogatás 

 
„Természettudományos állatkert” 

 
Napelemes tetőkertes garázs 

 
Víz körforgás – Hullámzik a tavacska 

 
 

Tengeri élőlények 

(polipok, ráják, bohóc hal stb.) 



 
Vizek Magyarországon 

 

 
 

  

 
Ábrázolás az udvaron 

 

 
Séta 

 

2021. június 30. 


