
Zoo Ovi Program az Óbudai Almáskert Óvoda Csicsergő Tagóvodájában  

Maci csoport – Év végi beszámoló 

2021-2022-es nevelési év 
 

A Pedagógiai Programban megfogalmazott elemeket a Zoo Ovi Program egészíti ki. A projektek 

az idén a nagyobb állatcsaládokra épülnek. Környezetvédelmi szempontból első félévben nagy 

hangsúlyt kapott a felelős állattartás, második félévben az újrahasznosítás, a szemét 

csökkentésének lehetőségei. Az idén több alkalommal kirándultunk és számos program 

megvalósult. Ismeretek, tapasztalatok beépítését sok-sok játékos tevékenységgel támogatjuk, 

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

gyerekek a megszerzett tudást rendszeresen be is építik játékaikba, rajzaikba.  

 

Projektek Témák Kirándulások/Programok 

OVI-ZOO (TALÁLKO-ZOO, 

NYOMO-ZOO 

Csoportra, a Zoo Ovi Programra 

való ráhangolódás 

Napirend, szokásrend alakítása 

Óvoda udvarának feltérképezése 

(növények, állatok) 

Szüret, zöldség, gyümölcs 

Séta az ovi körül  

Utazoo Minizoo  

Kiválasztottuk megfigyelésre a 

Diófát a Nagyréten  

ÁLLATI KALANDO-ZOO 

KÖRNYEZETÜNKBEN 

(HOBBY-ZOO, KUTYÁ-

ZOO, TANYÁ-ZOO) 

Hüllők  

Óvodai állatok és gondozásuk 

Hobby állatok és kedvencek 

otthon és gondozásuk 

Felelős állattartás hét 

alapszabálya 

Kutya, magyar kutyafajták, 

segítő- és munka kutyák 

Platánfa kiválasztása a 

Hajógyári-szigeten  

Diófánk meglátogatása  

Életfa állatsimogató  

Kisteleki Gergő  

Kutyás program  

MADARA-ZOO 

(LIBÁ-ZOO, SZÁRNYA-

ZOO) 

Állatok a tanyán, baromfiudvar 

állatai, liba 

Költöző-, hazai állandó- és 

vendég madaraink 

Madárgondozás  

Tüskéshátú madártanoda 

Bogár-Ovi foglalkozás 

Kirándulás a Hajógyári-

szigetre 

KARÁCSONYO-ZOO 

 

Advent 

Hideg-meleg 

Mikulás 

Karácsony, Család 

- 

BÚJÓCSKÁ-ZOO 

(ÉVSZAKO-ZOO, ÁLCÁ-

ZOO, MACI-ZOO 

Évszakok, hónapok, napok, 

napszakok 

Éjszakai állatok 

Állatok télen 

Medvék a világban, Medve napi 

hagyományok 

Budakeszi Vadaskert program 

az oviban 

Séta a diófához 

„Téli álom” 

múzeumpedagógiai 

foglalkozás (óvodai szintű) 

GONDOLKO-ZOO 

(FARSANGO-ZOO, 

FOGLALKO-ZOO) 

Érzékszervek, Testrészek 

Állati és emberi testrészek, 

érzékszervek összehasonlítása 

Foglalkozások sokfélesége 

Állatok közötti együttműködés, 

munkamegosztás 

Kirándulás a Hajógyári-

szigetre 

Állatorvos érkezett a csoportba 

Látogatás a zöldségesbe 



LOVA-ZOO Ló tulajdonságai, gondozása, 

hasznuk 

Csobánkai lovardába voltunk 

Á-ZOO 

(VIZI KALANDO-ZOO, 

HÚSVÉTO-ZOO) 

Víz tulajdonságai, fontossága, 

víz a természetben, Folyók és 

tavak élővilága, Víz világnapja, 

Tengerek és óceánok élővilága, 

Kirándulás a Hajógyári-

szigetre 

Pilisszentiván – horgásztó 

Kertészkedés 

GONDO-ZOO 

(ROVARO-ZOO, 

CSALÁDO-ZOO) 

Rovarok, bogarak és pókok, 

Méhek napja 

Család, gondoskodás 

(állatvilágban is) 

Újrahasznosítás 

 

Mimó és Csipek – 

környezetvédelmi foglalkozás 

Bogárháton interaktív 

foglalkozás 

Kirándulás a Hajógyári-

szigetre 

Kókusz – terápiás kutya a 

csoportban 

NYARA-ZOO 

(UTA-ZOO, BÚCSÚ-ZOO) 

Közeledik a nyár 

Járművek, utazás, közlekedési 

szabályok 

Környezetbarát járművek 

Hajógyári kutyaiskolába 

jártunk a gyerekekkel 

 

 

A csoportban a környezeti nevelés, éves tervben megfogalmazott elemei közül a következők 

valósulnak meg:  

➢ Teknősök (Chili és Hellász) és a sávos gekkó (Fürge) gondozása.  

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

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

teszik. 

➢ Természeti környezetünk folyamatos megfigyelése, változások követése a Nagyréten 

(diófa) és Hajógyári-szigeten (Platánfa) – fénykép készítés, kiállítás 

➢ Szelektív hulladékgyűjtés. Újrahasznosítás. Környezetünk megóvása, védelme, 

odafigyelés.  

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

Közvetlen környezetünk védelme, megóvása, gondozása. 

➢ Energiatakarékos életmódra nevelés (víz, villany, felesleges papír használat stb.) 

➢ A természetsarokban növényi és állati részek gyűjtése. 

➢ Ünnepek, hagyományok ápolása, pozitív megélése, zöld jeles napokkal való kiemelt 

foglalkozás. 

Sárközi Sárával az Elveszett Állatok Alapítvány pedagógus munkatársával való kapcsolatunk 

kiegyensúlyozott, tevékenységünk összehangolt. Ezúttal is szeretnénk megköszönni Sára 

munkáját, a csoportban tartott Zoo foglalkozások, kezdeményezések megtartását, a kirándulások, 

programok szervezését. A gyerekek szeretik és várják ezeket az alkalmakat.  

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

program megvalósulása érdekében.  

 

 

 

 



Galéria a program megvalósulásából: 
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ALMÁSKERT ÓVODA CSICSERGŐ TAGÓVODÁJA  

MACI CSOPORT, 2021/22-ES ÉV 

ZOO PROGRAM 

Az óvoda egyedülálló tevékenysége az élővilággal, az állat- és természetvédelemmel 

kapcsolatos nevelés a zoo program segítségével. A program elősegíti, hogy a gyerekeink 

elköteleződjenek a természet, az állatvilág iránt, megtanulják hogyan lehet úgy élni, hogy közben 

megóvjuk a környezetünket. 

Természetessé válik számukra a felelős magatartás, az, hogy nem szemetelünk, hogy 

megfigyeljük az állatokat és növényeket az erdőben, a mezőn, sőt a városban is. Mindezt játékos 

formában, élmények átélésével érik el a nevelők. 

A 2021/22-es tanévben a projektek közül a Lova-zoo volt a fiam kedvence. Ez a projekt 

lehetőséget biztosított arra, hogy megismerkedjen a lovak gondozásával, etetésével a Csobánkai 

Lovardában. A lovaglás által olyan élményben volt részük a gyerekeknek, amit a mai napig 

emlegetnek. 

A Gondo-zoo projekten belül megfigyelhették a rovarokat, tanultak a természetben betöltött 

fontos szerepükről. A családi kirándulásaink alkalmával én is csodálkozva hallgatom, hogy 

mennyi mindent tud a fiam a hangyákról, méhekről és egyéb bogarakról. A szelektív 

hulladékgyűjtés pedig jelen van a mindennapjainkban: a már nem használt üvegek és használt 

olaj elhelyezése a kihelyezett gyűjtőkonténerbe külön program lett. 

A Víz-zoo egy évről évre visszatérő projekt, ami keretén belül újabb és újabb ismeretekkel 

gazdagodnak a gyerekek. A vizes kísérletek, a béka hajtogatás, a vízpart megépítése kupakokból, 

dekorgumiból és egyéb anyagokból izgalmas program volt. 

A Hajógyári-szigetet már a saját szigetüknek tekintik a gyerekek, hiszen egy évben 6-8 

alkalommal is kilátogatnak oda megnézni a Dunát és a csoport „platánfáját”. Ezek a kirándulások 

megtanították a kicsiket arra, hogyan kell fegyelmezetten, biztonságosan és másokra is 

odafigyelve közlekedni.  

A nagyobbik fiam, aki már iskolás a mai napig emlegeti azt a sok-sok programot, tevékenységet, 

amiben részt tudott venni az óvoda által. A „zoo-szemléletet” magával vitte, az osztálytársai 

közül kiemelkedő tudással rendelkezik az élővilágról, környezetről.  Olyan jó tudást és 

szemléletet kapott, ami elkíséri az élete során. Köszönöm, hogy mindkét gyermekem részese 

lehetett ennek a programnak! 

M. M 

Budapest, 2022.05.23. 

 

 

 



 
Szülői vélemény 

 

Szeptemberben kezdték ikreim az óvodát, a Maci csoportban.  

Amikor értesültünk róla, hogy létezik a Zoo Ovi Program, nagyon megörültünk a lehetőségnek, 

kíváncsian vártuk az egyes alkalmakat.  

A nevelési év végeztével elmondhatom, hogy nagyon érdekes, változatos programot sikerült 

összeállítani Az Elveszett Állatok Alapítvány munkatársának, Sárközi Sárának a segítségével.  

A gyerekek hazaérve, örömmel meséltek a lovardai látogatásról, lovaglásról, Kókusz kutyáról, a 

tanösvényről, a Platán fáról.  

A Zoo Ovi Program keretén belül a gyermekek szervezett keretek között, pedagógusok 

segítségével bővíthetik ismereteiket a növény-és állatvilággal kapcsolatosan, mely ismereteket 

később, az iskolai tanulmányaik során is hasznosítani tudnak majd.  

 

B.B. E. 

 

Budapest, 2022. 06. 07. 

 

Szülői vélemény 

Az idei évben nagyon sokféle programlehetőségük volt végre a gyerekeknek. A projektek 

kivitelezése, ahogyan a pedagógusok átfordították a gyerekek számára is érthető és élvezhető 

módra.  

Nagyon örültem annak, hogy sok egyszerű kirándulást tettek az Óbudai szigetre, ahol az évszakok 

változását figyelték meg. Fontos, hogy a gyerekek lássák a természetben élő csodát, az örök 

körforgást és ne mindig csak a színes, állatsimogatós program legyen. Szerintem ezzel el lehet 

ültetni a gyerekekben a kirándulás szeretetét, megértik, hogy egy egyszerű séta során a 

természetben mennyi mindent lehet találni.  

A kislányom az idei évben nagyon sok érdekes tényt tanult meg a környezetünkről, az állatokról, 

és ezekről nagyon szívesen is beszélt nekünk. Azokat a programokat élvezte a leginkább, amikor 

saját maguk alkothattak az adott projektnek megfelelő dolgokat. Nagyon örülünk, hogy részt vehet 

a Zoo ovi programban, mert látszik, hogy nagyon nyitott és fogékony a környezetvédelemre, az 

állatvédelemre, a természetre, amik nekünk szintén nagyon fontosak a mindennapok során. 

Köszönöm a pedagógusok kitartó, alapos és szeretetteljes munkáját, amit a gyermekeinknek 

adnak. 

G. E. 

Budapest, 2022. 06. 07. 

 

 

 

 

 

 



Szülői vélemény 

Azt vallom, hogy a gyermekeinknek akkor mutatunk helyes irányt, ha amellett, hogy otthon 

megfelelő mintát látnak tőlünk, a közösségek, ahova beíratjuk őket, szintén a gyarapodásukat, 

fejlődésüket szolgálják. 

A Csicsergő Óvoda Zoo csoportja ilyen, sőt ennél sokkal több. Már a második gyermekem is a 

csoport tagja, és bár még csak kiscsoportos, rengeteget tanult a környezetünkről, az élővilágról, 

arról, miért fontos, hogy szeressük, óvjuk a környezetünkben élő állatokat, növényeket. 

Óriási lelkesedéssel vesz részt a programokon, amelyek színesek, változatosak, olyan világ nyílik 

általuk ki számára, ami eddig ismeretlen volt. 

A kirándulásokhoz kicsi kora ellenére hozzászokott, könnyedén veszi az akadályokat, nagyobb 

távokat is gond nélkül lesétál. Különösen kedves emlék számára a lovaglás, de sokat mesél a 

kutyaiskoláról, a bogaras bácsiról, boldogan meséli azokat az információkat, amiket megjegyez 

egy-egy ilyen programon. 

Sokszor emlegeti a platánfát, és kérdezi, hogy mikor megyünk ki a családdal a Hajógyári-szigetre, 

hogy megmutathassa nekünk, melyik is az pontosan. 

Az pedig, hogy közösségben, a kis társaival élheti át ezeket az élményeket, még különlegesebbé 

teszi a programokat. A gyerekek egymástól is sokat tanulnak. A csoport pedagógusai hatalmas 

szeretettel, törődéssel és odafigyeléssel terelgetik a gyerekeket, és szervezik a változatos és 

izgalmas programokat. Nagyon odafigyelnek arra is, hogy a különböző korosztályba tartozó 

gyerekek kíváncsiságát és tudásvágyát egyaránt kielégítsék. 

Tapasztalatból tudom, hogy a 3 év Zoo csoportban töltött időszak olyan alapot ad a gyermekeknek, 

hogy az iskolában kiemelkednek majd a tudásukkal, és a későbbiekben is nagy hasznát veszik 

ennek. Természetes, magától értetődő lesz számukra, hogy a környezetünket óvni és szeretni kell. 

T. R. 

Budapest, 2022. 06. 08. 


