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• óvodánk bemutatása 
• csoportok száma – összetétele 
• csoportok berendezése 
• felnőttek szemlélete 
• Madárbarát Kert 
• Zöld Óvoda 
• az óvoda makro-környezete 

 
 

Bemutatkozás 



Az óvoda mikro-környezete 
 
 







Épületünk környezetvédelmi és 
energetikai jellemzői: 
 
 

• napkollektorok 
• napelemek 
• hővisszanyerő szellőztető rendszer 
• hőszigetelt épület 
• három légkamrás műanyag 

ablakok 
• padlás szigetelés 
• energiatakarékos világítás 



Környezetvédelmi feladataink: 

• hulladékgyűjtő sziget 
• papírgyűjtés 
• elemgyűjtés 
• komposztálás 
• esővízgyűjtés 
• környezetbarát tisztítószerek 
• papírtakarékosság 
 

 



Kapcsolataink 

• Virágos Magyarországért program 
• Legszebb konyhakert program  
         – városi, országos 
• Kertépítő verseny 
• Mobilitás hét programjai 
• pályázatok 
• civil szervezésű programok 
• Környezetvédő Egyesület 



Lássuk a gyakorlatban… 

 
• Mobilitás hét 

• roller, kerékpár 
       verseny 

 
• Autómentes nap 
 
• Takarítási világnap 

• játszó-délelőtt 
• szemétgyűjtés 

 



Állatok világnapja 
 
• kirándulás 
• „Öt csoport - öt földrész” 

projekt hét 
• házi kedvencek 
 

 





Európai Madármegfigyelő Nap 
 
• családi program 
• interaktív vetélkedő 

Madárkarácsony 



Tél az óvodában 



Víz világnapja 
 
• játszó-délelőtt 
• FUTURA 
• akvárium 

Meteorológiai világnap 
 
• időjárás naptár 
• széljelző 
• meteorológiai állomás 
• ismerkedés iránytűvel 



Munkák a bio-kertben 







Föld napja 
 
• terepasztal 
• földminták 

Hildegard nap 
 
• túra 
• előadás 
• ételkóstoló 



Madarak és fák napja 
 
• interaktív vetélkedő szülők bevonásával 
• év fája, év madara 



Kirándulások 





„A természet hatalmas, az ember 
parányi. Ezért aztán az ember léte 
attól függ, milyen kapcsolatot tud 
teremteni a természettel, 
mennyire érti meg, és hogyan 
használja fel erőit saját hasznára.” 

 
Szent-Györgyi Albert 

    



Köszönöm a figyelmet! 
                                                        
 
 
 
                     
 
 
 
  Óvodánk elérhetősége:        Hildegard Óvoda 
                                                                         9200 Mosonmagyaróvár 
                                                                         Kapucinus u. 2. 
       Web: www.hildegardovoda.hu 
                                                                         Email: info@hildegardovoda.hu 
                                                                         Tel: +3696211465 
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