
MINDEN AJÁNDÉK! 
Környezettudatos szemléletmód megalapozása, értékeink őrzése. A témához kapcsolódó játékok (dráma, 

szituációs) bemutatása, továbbgondolása 

 

Téma fontossága: 

- természetes kapcsolat az alapja a természetfelettinek 

- ONOAP elvárásai, feladatai 

- életpálya modellhez kapcsolódó kompetenciák köre 2020-tól bővül 

 

Környezettudatos szemléletmód: 

- teremtett világ védelme – Istentől kaptuk hivatásul a „művelést” 

- társadalom által okozott károsodások megelőzése, károk mérséklése, elhárításukra irányuló cselekvés 

- MKPK körlevele – szolgáló szeretet 

- Szent II. János Pál pápa, XVI. Benedek pápa enciklikái 

- legfontosabb problémák: fajkihalás, vizek helyzete, levegőszennyeződés, éghajlatváltozás, 

erőforrásválság 

 

Mi a feladatunk: 

- környezettudatos szemléletmód megalapozása – játékosan, élményszerűen, minden tevékenységben, 

mindennap 

 

 

- teremtett világ megismerése, rácsodálkozás, hálaadás 

- meglévő értékek védelme, megóvása, takarékosság 

- felelősségvállalás 

- prevenció, megelőzés 

Názáret Római Katolikus Óvoda – Nagykőrös – helyi megvalósítás – Zöld Óvoda 

Drámajátékok: 

- Ismerkedős: gyerekek a tenyerükben őszi kincseket hordoznak (termések, termények), séta közben, ha 

olyannal találkoznak, akinek ugyanolyan kincs van a tenyerében, azzal összemosolyog, egymás 

szemébe néznek… 

- Add tovább: körbe állunk, egy állatutánzó mozgást vagy kerti munkát utánzó mozgást adunk körbe. 

Vagy egymás hátára rajzolunk mintát, azt adjuk körbe: napocska, esőcsepp, virág… 

- Halláskoncentrációs: körbe állunk, mindenkinek a kezében van valamilyen termés, hulladék (flakon, 

papír, nejlon). Valaki a kör közepén áll, bekötött szemmel. Valaki hangot ad a nála lévő tárggyal 

(megtapossa a flakont, összeüti a kavicsokat). Aki középen áll, el kell indulnia a hangforrás irányába.  

- Mozgáskoordináció: körbe széken ülünk, valaki a kör közepén áll, ő a mesélő. Meseszövésébe szerepel 

egy titkos szó (szüret, állatkert, ősz….), ha a titkos szót meghalljuk, helyet kell cserélni. A mesélő is 

igyekszik leülni. 

- Koncentrációs: körbe állunk, mindenkinek a kezében egy kanál van. Egy tárgyat adunk körbe 

(gesztenye, 1 szem kukorica, parafadugó, virágmag, kupak), amíg szól a zene. Ha a zene elhallgat, 

kiesik, akinek a kanálban van. Nehezítésként lehet egyszerre több tárgyat is körbeadni. 

- Bizalomjáték: mama és fiókája: 5 madármama, 5 fióka, akiknek a szemük be van kötve. Madármama 

az előre egyeztetett hanggal magához hívja a fiókát (bagoly: uhu, gólya: kelep-kelep… vagy tyúk: kot-

kot, liba: háp-háp) 

 

Készítette: Csókáné Kovács Eszter 

      Názáret Római Katolikus Óvoda vezetője 

 


