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FÖLD NAPI ÜNNEPSÉGEK 
VESZPRÉM MEGYE

� Az óvodákban általában megvalósított tevékenységekAz óvodákban általában megvalósított tevékenységekAz óvodákban általában megvalósított tevékenységekAz óvodákban általában megvalósított tevékenységek

� Beszélgetés környezetvédelemről, Földünk megóvásáról.Beszélgetés környezetvédelemről, Földünk megóvásáról.Beszélgetés környezetvédelemről, Földünk megóvásáról.Beszélgetés környezetvédelemről, Földünk megóvásáról.

� Kiskertben ültetés, óvoda udvarának szépítése szülőkkel.Kiskertben ültetés, óvoda udvarának szépítése szülőkkel.Kiskertben ültetés, óvoda udvarának szépítése szülőkkel.Kiskertben ültetés, óvoda udvarának szépítése szülőkkel.

� „Egy család, egy palánta”„Egy család, egy palánta”„Egy család, egy palánta”„Egy család, egy palánta”---- program.program.program.program.

� Közösen készített dekoráció.Közösen készített dekoráció.Közösen készített dekoráció.Közösen készített dekoráció.

� Szelektív hulladékgyűjtés, válogatás.Szelektív hulladékgyűjtés, válogatás.Szelektív hulladékgyűjtés, válogatás.Szelektív hulladékgyűjtés, válogatás.

� Térképek, földgömbök segítségével ismerkedés a Föld Térképek, földgömbök segítségével ismerkedés a Föld Térképek, földgömbök segítségével ismerkedés a Föld Térképek, földgömbök segítségével ismerkedés a Föld 
formájával, a felszínén található szárazföldekkel, vizekkel.formájával, a felszínén található szárazföldekkel, vizekkel.formájával, a felszínén található szárazföldekkel, vizekkel.formájával, a felszínén található szárazföldekkel, vizekkel.

� Papírgyűjtés.Papírgyűjtés.Papírgyűjtés.Papírgyűjtés.





BADACSONYTOMAJ
PIPITÉR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI 
OTTHONOS ÓVODA

� Badacsony hegyen túrázás a Badacsony hegyen túrázás a Badacsony hegyen túrázás a Badacsony hegyen túrázás a 
középső csoportosoknak.középső csoportosoknak.középső csoportosoknak.középső csoportosoknak.

� Nagycsoportosoknak kirándulás Nagycsoportosoknak kirándulás Nagycsoportosoknak kirándulás Nagycsoportosoknak kirándulás 
a tihanyi Levendula házba, a tihanyi Levendula házba, a tihanyi Levendula házba, a tihanyi Levendula házba, 
szakvezetéssel séta az szakvezetéssel séta az szakvezetéssel séta az szakvezetéssel séta az 
„aranyházig”.„aranyházig”.„aranyházig”.„aranyházig”.
� Belső tó parti kiránduláson Belső tó parti kiránduláson Belső tó parti kiránduláson Belső tó parti kiránduláson 

környezetvédelmi ismeretszerzés.környezetvédelmi ismeretszerzés.környezetvédelmi ismeretszerzés.környezetvédelmi ismeretszerzés.

� Nők a Balatonért Egyesület helyi Nők a Balatonért Egyesület helyi Nők a Balatonért Egyesület helyi Nők a Balatonért Egyesület helyi 
csoportjától kapott játékkal a csoportjától kapott játékkal a csoportjától kapott játékkal a csoportjától kapott játékkal a 
gyermekek interaktív módon gyermekek interaktív módon gyermekek interaktív módon gyermekek interaktív módon 
gyakorolhatták a szelektív gyakorolhatták a szelektív gyakorolhatták a szelektív gyakorolhatták a szelektív 
hulladékgyűjtést.hulladékgyűjtést.hulladékgyűjtést.hulladékgyűjtést.

� SZM által szervezett SZM által szervezett SZM által szervezett SZM által szervezett 
papírgyűjtés.papírgyűjtés.papírgyűjtés.papírgyűjtés.



BALATONFÜRED
TÜNDÉRKERT ÓVODA 

� Barna,vagy zöld pólóban,Barna,vagy zöld pólóban,Barna,vagy zöld pólóban,Barna,vagy zöld pólóban,

� gyalog vagy kétkerekű járművel érkezés.gyalog vagy kétkerekű járművel érkezés.gyalog vagy kétkerekű járművel érkezés.gyalog vagy kétkerekű járművel érkezés.

� Akadálypálya építése, a feladatok Akadálypálya építése, a feladatok Akadálypálya építése, a feladatok Akadálypálya építése, a feladatok 
teljesítéséért földgömb teljesítéséért földgömb teljesítéséért földgömb teljesítéséért földgömb hűtőmágneshűtőmágneshűtőmágneshűtőmágnes
volt az ajándék.volt az ajándék.volt az ajándék.volt az ajándék.

� Kiskertben veteményezés .Kiskertben veteményezés .Kiskertben veteményezés .Kiskertben veteményezés .
/hagyma, borsó, retek, répák, saláták//hagyma, borsó, retek, répák, saláták//hagyma, borsó, retek, répák, saláták//hagyma, borsó, retek, répák, saláták/



BALATONFÜRED
KISERDEI ÓVODA –
MESEVILÁG TAGÓVODA

� Tenyérnyomat készítése mindhárom Tenyérnyomat készítése mindhárom Tenyérnyomat készítése mindhárom Tenyérnyomat készítése mindhárom 
csoportban, benne a gyerekek csoportban, benne a gyerekek csoportban, benne a gyerekek csoportban, benne a gyerekek 
gondolatai: „Hogyan védhetjük meg gondolatai: „Hogyan védhetjük meg gondolatai: „Hogyan védhetjük meg gondolatai: „Hogyan védhetjük meg 
Földünket?”Földünket?”Földünket?”Földünket?”

� Kiscsoport: Világűr és a bolygók Kiscsoport: Világűr és a bolygók Kiscsoport: Világűr és a bolygók Kiscsoport: Világűr és a bolygók 
festése. festése. festése. festése. 

� Középső csoport: saját virágoskert Középső csoport: saját virágoskert Középső csoport: saját virágoskert Középső csoport: saját virágoskert 
elkészítése a vágással. elkészítése a vágással. elkészítése a vágással. elkészítése a vágással. 
ragasztással. ragasztással. ragasztással. ragasztással. 

� Nagycsoport: Földünk elkészítése Nagycsoport: Földünk elkészítése Nagycsoport: Földünk elkészítése Nagycsoport: Földünk elkészítése 
lisztgyurmából és bolygónk lisztgyurmából és bolygónk lisztgyurmából és bolygónk lisztgyurmából és bolygónk 
rajzolása.rajzolása.rajzolása.rajzolása.

� Közös munka készítése Közös munka készítése Közös munka készítése Közös munka készítése 
„Ilyen lesz Földünk„Ilyen lesz Földünk„Ilyen lesz Földünk„Ilyen lesz Földünk ha szennyezzük ha szennyezzük ha szennyezzük ha szennyezzük 
és ha vigyázunk rá!”és ha vigyázunk rá!”és ha vigyázunk rá!”és ha vigyázunk rá!”



BALATONFÜREDI 
ÓVÁROSI ÓVODA

� Föld puzzle készítése.Föld puzzle készítése.Föld puzzle készítése.Föld puzzle készítése.

� Nagyítók segítségével rovarok Nagyítók segítségével rovarok Nagyítók segítségével rovarok Nagyítók segítségével rovarok 
szépségének, szépségének, szépségének, szépségének, 
sokszínűségének  sokszínűségének  sokszínűségének  sokszínűségének  
megfigyelése.megfigyelése.megfigyelése.megfigyelése.

� Madárodúk, fészkek Madárodúk, fészkek Madárodúk, fészkek Madárodúk, fészkek 
megújulásának megújulásának megújulásának megújulásának 
megfigyelése, tavasszal megfigyelése, tavasszal megfigyelése, tavasszal megfigyelése, tavasszal 
és nyáron az itatók és nyáron az itatók és nyáron az itatók és nyáron az itatók 
folyamatos feltöltése.folyamatos feltöltése.folyamatos feltöltése.folyamatos feltöltése.



BALATONKENESE 
KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

� Egy gyerek, egy palánta akció.Egy gyerek, egy palánta akció.Egy gyerek, egy palánta akció.Egy gyerek, egy palánta akció.

� Hozott virág palántákat Hozott virág palántákat Hozott virág palántákat Hozott virág palántákat 
elültették közösen a csoportok elültették közösen a csoportok elültették közösen a csoportok elültették közösen a csoportok 
kertjében. Ebben a kertjében. Ebben a kertjében. Ebben a kertjében. Ebben a 
mozgalomban a bölcsődei mozgalomban a bölcsődei mozgalomban a bölcsődei mozgalomban a bölcsődei 
csoport is részt vett.csoport is részt vett.csoport is részt vett.csoport is részt vett.

� NABENABENABENABE----vel együttműködve a vel együttműködve a vel együttműködve a vel együttműködve a 
FicánkaFicánkaFicánkaFicánka csoport csoport csoport csoport 
nagycsoportosai a helyi patakot nagycsoportosai a helyi patakot nagycsoportosai a helyi patakot nagycsoportosai a helyi patakot 
elnevezték és ünnepélyes elnevezték és ünnepélyes elnevezték és ünnepélyes elnevezték és ünnepélyes 
keretek között felavatták.keretek között felavatták.keretek között felavatták.keretek között felavatták.

� Ábrázolták a földet síkban, az Ábrázolták a földet síkban, az Ábrázolták a földet síkban, az Ábrázolták a földet síkban, az 
összetartozást a föld köré összetartozást a föld köré összetartozást a föld köré összetartozást a föld köré 
helyezett önábrázolással és helyezett önábrázolással és helyezett önábrázolással és helyezett önábrázolással és 
kéznyomatokkal jelenítették kéznyomatokkal jelenítették kéznyomatokkal jelenítették kéznyomatokkal jelenítették 
meg.meg.meg.meg.



HALIMBA
HÁRSFA ÓVODA 
ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE

� Gyógynövény specifikus zöld Gyógynövény specifikus zöld Gyógynövény specifikus zöld Gyógynövény specifikus zöld 
óvoda, Dr. Szalai Miklós óvoda, Dr. Szalai Miklós óvoda, Dr. Szalai Miklós óvoda, Dr. Szalai Miklós 
Emlékház, Tankert és Emlékház, Tankert és Emlékház, Tankert és Emlékház, Tankert és 
OktatóközpontOktatóközpontOktatóközpontOktatóközpont meglátogatása.meglátogatása.meglátogatása.meglátogatása.

� Gyalogos kirándulás szervezése Gyalogos kirándulás szervezése Gyalogos kirándulás szervezése Gyalogos kirándulás szervezése 
szülőkkel közösen a környéken: szülőkkel közösen a környéken: szülőkkel közösen a környéken: szülőkkel közösen a környéken: 
halimbai Horgásztó, halimbai Horgásztó, halimbai Horgásztó, halimbai Horgásztó, szőciszőciszőciszőci
Kútvölgy Pihenőpark, halimbai Kútvölgy Pihenőpark, halimbai Kútvölgy Pihenőpark, halimbai Kútvölgy Pihenőpark, halimbai 
Lovas tanya. (2Lovas tanya. (2Lovas tanya. (2Lovas tanya. (2----5 km5 km5 km5 km----es es es es 
távolságok). távolságok). távolságok). távolságok). 

� Túrázás közben szemétgyűjtés, Túrázás közben szemétgyűjtés, Túrázás közben szemétgyűjtés, Túrázás közben szemétgyűjtés, 
gyógynövények keresése gyógynövények keresése gyógynövények keresése gyógynövények keresése 
természetes élőhelyükön. természetes élőhelyükön. természetes élőhelyükön. természetes élőhelyükön. 

� Környezetvédelmi szabályok Környezetvédelmi szabályok Környezetvédelmi szabályok Környezetvédelmi szabályok 
gyakorlása.gyakorlása.gyakorlása.gyakorlása.



KÖVESKÁL
KÖZÖS FENNTARTÁSÚ 
NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

� Kirándulás a tavaszi héricsekhez Kirándulás a tavaszi héricsekhez Kirándulás a tavaszi héricsekhez Kirándulás a tavaszi héricsekhez 
–––– védett növény; monda védett növény; monda védett növény; monda védett növény; monda 
elmesélése; Vörös Könyv; elmesélése; Vörös Könyv; elmesélése; Vörös Könyv; elmesélése; Vörös Könyv; 
körülöttünk levő hegyek érdekes körülöttünk levő hegyek érdekes körülöttünk levő hegyek érdekes körülöttünk levő hegyek érdekes 
formájáról beszélgettünk, formájáról beszélgettünk, formájáról beszélgettünk, formájáról beszélgettünk, 
elmondtuk a nevüket.elmondtuk a nevüket.elmondtuk a nevüket.elmondtuk a nevüket.

� Paradicsom és paprika palánta Paradicsom és paprika palánta Paradicsom és paprika palánta Paradicsom és paprika palánta 
ültetése.ültetése.ültetése.ültetése.

� Kirándulás Révfülöpre, Balaton Kirándulás Révfülöpre, Balaton Kirándulás Révfülöpre, Balaton Kirándulás Révfülöpre, Balaton 
megcsodálása.megcsodálása.megcsodálása.megcsodálása.



MAGYARPOLÁNYI HOSSZÚ-HEGYI 
NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

� Beszélgetés, képek nézegetése: Beszélgetés, képek nézegetése: Beszélgetés, képek nézegetése: Beszélgetés, képek nézegetése: 
Föld megóvásának lehetőségei.Föld megóvásának lehetőségei.Föld megóvásának lehetőségei.Föld megóvásának lehetőségei.

� Virágültetés anyák napjára.Virágültetés anyák napjára.Virágültetés anyák napjára.Virágültetés anyák napjára.

� Tevékenykedés a Kukatündér Tevékenykedés a Kukatündér Tevékenykedés a Kukatündér Tevékenykedés a Kukatündér 
társasjátékkal.társasjátékkal.társasjátékkal.társasjátékkal.

� Mesehallgatás: A Föld védelmezői. Mesehallgatás: A Föld védelmezői. Mesehallgatás: A Föld védelmezői. Mesehallgatás: A Föld védelmezői. 



NAGYVÁZSONY
MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

� Heti projektben Heti projektben Heti projektben Heti projektben a Föld, a Föld, a Föld, a Föld, 
mint talaj, mint talaj, mint talaj, mint talaj, 

� mint a Naprendszer része,mint a Naprendszer része,mint a Naprendszer része,mint a Naprendszer része,

� anyaföld, a Földön anyaföld, a Földön anyaföld, a Földön anyaföld, a Földön 
élő népek, kontinensek, élő népek, kontinensek, élő népek, kontinensek, élő népek, kontinensek, 
környezetvédelem.környezetvédelem.környezetvédelem.környezetvédelem.

� Kirándulás erdőn, mezőn.Kirándulás erdőn, mezőn.Kirándulás erdőn, mezőn.Kirándulás erdőn, mezőn.

� Vizsgálódások.Vizsgálódások.Vizsgálódások.Vizsgálódások.

� KézműveskedésKézműveskedésKézműveskedésKézműveskedés....

� Az óvoda udvarán Az óvoda udvarán Az óvoda udvarán Az óvoda udvarán 
két fa ültetése.két fa ültetése.két fa ültetése.két fa ültetése.



NYIRÁDI
NYITNIKÉK ÓVODA

� Ünnep a Rókadombi Ünnep a Rókadombi Ünnep a Rókadombi Ünnep a Rókadombi 
horgásztónál:horgásztónál:horgásztónál:horgásztónál:

� Kincskereső séta.Kincskereső séta.Kincskereső séta.Kincskereső séta.

� Ovisok műsora.Ovisok műsora.Ovisok műsora.Ovisok műsora.

� Nyír túra eredményhirdetése.Nyír túra eredményhirdetése.Nyír túra eredményhirdetése.Nyír túra eredményhirdetése.

� Zenés műsor a gyerekeknek.Zenés műsor a gyerekeknek.Zenés műsor a gyerekeknek.Zenés műsor a gyerekeknek.

� Föld napi meglepetés ajándék Föld napi meglepetés ajándék Föld napi meglepetés ajándék Föld napi meglepetés ajándék 
minden kisgyereknek.minden kisgyereknek.minden kisgyereknek.minden kisgyereknek.



PÁPA
ÉDENKERT
REFORMÁTUS ÓVODA

� A Komposztünnep című  pályázat A Komposztünnep című  pályázat A Komposztünnep című  pályázat A Komposztünnep című  pályázat 
különdíjasaiként gyermek kerti különdíjasaiként gyermek kerti különdíjasaiként gyermek kerti különdíjasaiként gyermek kerti 
szerszámokat  kaptak ajándékba szerszámokat  kaptak ajándékba szerszámokat  kaptak ajándékba szerszámokat  kaptak ajándékba 
a Humusz Szövetségtől. Ezekkel  a Humusz Szövetségtől. Ezekkel  a Humusz Szövetségtől. Ezekkel  a Humusz Szövetségtől. Ezekkel  
végezték az ültetéseket a Föld végezték az ültetéseket a Föld végezték az ültetéseket a Föld végezték az ültetéseket a Föld 
napján.napján.napján.napján.

� Az óvoda tanösvényén aAz óvoda tanösvényén aAz óvoda tanösvényén aAz óvoda tanösvényén a
gyermekeknek lehetősége gyermekeknek lehetősége gyermekeknek lehetősége gyermekeknek lehetősége 
van  a növények gondozására, a van  a növények gondozására, a van  a növények gondozására, a van  a növények gondozására, a 
közvetlen tapasztalatszerzésre, közvetlen tapasztalatszerzésre, közvetlen tapasztalatszerzésre, közvetlen tapasztalatszerzésre, 
gyógygyógygyógygyógy---- és fűszernövények  és fűszernövények  és fűszernövények  és fűszernövények  
megismerésére.megismerésére.megismerésére.megismerésére.



PÁPA
FÁY ANDRÁS LAKÓTELEPI ÓVODA
/PÁPA VÁROSI ÓVODÁK/

� Interkulturális csoportjaikba Interkulturális csoportjaikba Interkulturális csoportjaikba Interkulturális csoportjaikba 
járó gyerekek (NATO katona járó gyerekek (NATO katona járó gyerekek (NATO katona járó gyerekek (NATO katona 
családok  családok  családok  családok  ---- lengyel, észt, slengyel, észt, slengyel, észt, slengyel, észt, s
véd, amerikai, román, litván, véd, amerikai, román, litván, véd, amerikai, román, litván, véd, amerikai, román, litván, 
brazil) országának brazil) országának brazil) országának brazil) országának 
megismerése.megismerése.megismerése.megismerése.

� Ismerkedés szűkebb Ismerkedés szűkebb Ismerkedés szűkebb Ismerkedés szűkebb 
környezetük védett növénykörnyezetük védett növénykörnyezetük védett növénykörnyezetük védett növény----
és állatvilágával.és állatvilágával.és állatvilágával.és állatvilágával.

� Udvarukon bogarak, rovarok Udvarukon bogarak, rovarok Udvarukon bogarak, rovarok Udvarukon bogarak, rovarok 
felkutatása, megfigyelése. felkutatása, megfigyelése. felkutatása, megfigyelése. felkutatása, megfigyelése. 
Beszélgetés a nem szeretem Beszélgetés a nem szeretem Beszélgetés a nem szeretem Beszélgetés a nem szeretem 
állatok helyéről a  természetben.állatok helyéről a  természetben.állatok helyéről a  természetben.állatok helyéről a  természetben.



PÁPA
VAJDA PÉTER LAKÓTELEPI 
ÓVODA 
/PÁPA VÁROSI ÓVODÁK/

� Hagyományos, Föld napi családi délután Hagyományos, Föld napi családi délután Hagyományos, Föld napi családi délután Hagyományos, Föld napi családi délután 
megrendezése:megrendezése:megrendezése:megrendezése:
� BagdyBagdyBagdyBagdy Bella „Bella „Bella „Bella „Gyújts egy gyertyát a Gyújts egy gyertyát a Gyújts egy gyertyát a Gyújts egy gyertyát a 
Földért”Földért”Földért”Földért” című dalának című dalának című dalának című dalának 
meghallgatása a családokkal meghallgatása a családokkal meghallgatása a családokkal meghallgatása a családokkal 
közösen.közösen.közösen.közösen.

� 4 játékos feladat4 játékos feladat4 játékos feladat4 játékos feladat
� TársasTársasTársasTársas---- és memóriajáték.és memóriajáték.és memóriajáték.és memóriajáték.
� PET palackokból és PET palackokból és PET palackokból és PET palackokból és 

kupakokból virágok készítése.kupakokból virágok készítése.kupakokból virágok készítése.kupakokból virágok készítése.
� Papírtépéssel, ragasztással Papírtépéssel, ragasztással Papírtépéssel, ragasztással Papírtépéssel, ragasztással 

Föld térkép készítése.Föld térkép készítése.Föld térkép készítése.Föld térkép készítése.
� Régészeti ásatás és Régészeti ásatás és Régészeti ásatás és Régészeti ásatás és 

kincskeresés.kincskeresés.kincskeresés.kincskeresés.
� Ember figura választása,   Ember figura választása,   Ember figura választása,   Ember figura választása,   

felragasztása földgömb köré. felragasztása földgömb köré. felragasztása földgömb köré. felragasztása földgömb köré. 
Jelképezve, hogy a Földet csak Jelképezve, hogy a Földet csak Jelképezve, hogy a Földet csak Jelképezve, hogy a Földet csak 
közös összefogással védhetjük közös összefogással védhetjük közös összefogással védhetjük közös összefogással védhetjük 
meg.meg.meg.meg.



PÉTFÜRDŐ
PANELKUCKÓ 
NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

� Kirándulás a szőlőskertekKirándulás a szőlőskertekKirándulás a szőlőskertekKirándulás a szőlőskertek
felé.felé.felé.felé.

� Tavaszi mezei futóverseny Tavaszi mezei futóverseny Tavaszi mezei futóverseny Tavaszi mezei futóverseny 
szervezése.szervezése.szervezése.szervezése.

� Társasjáték készítése:Társasjáték készítése:Társasjáték készítése:Társasjáték készítése:

� „Hogyan lehet védeni a „Hogyan lehet védeni a „Hogyan lehet védeni a „Hogyan lehet védeni a 
talajt kiránduláson vagy az talajt kiránduláson vagy az talajt kiránduláson vagy az talajt kiránduláson vagy az 
utcán sétálva?”utcán sétálva?”utcán sétálva?”utcán sétálva?”

� Rügyező ágak hajtatása Rügyező ágak hajtatása Rügyező ágak hajtatása Rügyező ágak hajtatása 
(metszésből lehullott ágakból).(metszésből lehullott ágakból).(metszésből lehullott ágakból).(metszésből lehullott ágakból).

� Kicsírázott gesztenyemag Kicsírázott gesztenyemag Kicsírázott gesztenyemag Kicsírázott gesztenyemag 
beültetése homokozóból a beültetése homokozóból a beültetése homokozóból a beültetése homokozóból a 
csoportban, földbe. csoportban, földbe. csoportban, földbe. csoportban, földbe. 
Megfigyelés.Megfigyelés.Megfigyelés.Megfigyelés.



SZENTANTALFA
NIVEGY-VÖLGYI ÓVODA 
NIVEGY-TALER KINDERGARTEN

� Ismerkedés földgömbön a Ismerkedés földgömbön a Ismerkedés földgömbön a Ismerkedés földgömbön a 
kontinensekkel és az ott élő kontinensekkel és az ott élő kontinensekkel és az ott élő kontinensekkel és az ott élő 
állatokkal.állatokkal.állatokkal.állatokkal.

� Az örökzöld kert fenyőkéreg Az örökzöld kert fenyőkéreg Az örökzöld kert fenyőkéreg Az örökzöld kert fenyőkéreg 
takarójának frissítése  a kisebb takarójának frissítése  a kisebb takarójának frissítése  a kisebb takarójának frissítése  a kisebb 
gyerekekkel, a nagyobbakkal gyerekekkel, a nagyobbakkal gyerekekkel, a nagyobbakkal gyerekekkel, a nagyobbakkal 
egynyári virágok , virágmagok egynyári virágok , virágmagok egynyári virágok , virágmagok egynyári virágok , virágmagok 
ültetése cserépbe.ültetése cserépbe.ültetése cserépbe.ültetése cserépbe.

� Szemétszedés a faluban, Szemétszedés a faluban, Szemétszedés a faluban, Szemétszedés a faluban, 
otthonról hozott kesztyűvel és otthonról hozott kesztyűvel és otthonról hozott kesztyűvel és otthonról hozott kesztyűvel és 
az óvodából vitt zsákokba.az óvodából vitt zsákokba.az óvodából vitt zsákokba.az óvodából vitt zsákokba.



TAPOLCAI 
KERTVÁROSI ÓVODA
/KÖZPONTI/

� Közös udvar szépítésre hívják a Közös udvar szépítésre hívják a Közös udvar szépítésre hívják a Közös udvar szépítésre hívják a 
szülőket Föld napja alkalmából. szülőket Föld napja alkalmából. szülőket Föld napja alkalmából. szülőket Föld napja alkalmából. 
Megkérik őket, hozzanak néhány Megkérik őket, hozzanak néhány Megkérik őket, hozzanak néhány Megkérik őket, hozzanak néhány 
egynyári, évelő, ill. zöldség palántát, egynyári, évelő, ill. zöldség palántát, egynyári, évelő, ill. zöldség palántát, egynyári, évelő, ill. zöldség palántát, 
akár otthoni kiskertjükből, amiket akár otthoni kiskertjükből, amiket akár otthoni kiskertjükből, amiket akár otthoni kiskertjükből, amiket 
aztán az óvoda udvarán ágyásokba, aztán az óvoda udvarán ágyásokba, aztán az óvoda udvarán ágyásokba, aztán az óvoda udvarán ágyásokba, 
kaspókba, virágládákbakaspókba, virágládákbakaspókba, virágládákbakaspókba, virágládákba
ültetnek el közösen.ültetnek el közösen.ültetnek el közösen.ültetnek el közösen.

� Mindenki zöld pólóban érkezett ezen Mindenki zöld pólóban érkezett ezen Mindenki zöld pólóban érkezett ezen Mindenki zöld pólóban érkezett ezen 
a napon az óvodába.a napon az óvodába.a napon az óvodába.a napon az óvodába.



VÁRPALOTAI
ÖSSZEVONT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 
SZIVÁRVÁNY TAGÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

NagycsoportosoknakNagycsoportosoknakNagycsoportosoknakNagycsoportosoknak
� Látogatás a Várpalotai Közszolgáltató Látogatás a Várpalotai Közszolgáltató Látogatás a Várpalotai Közszolgáltató Látogatás a Várpalotai Közszolgáltató 

Nonprofit Kft Válogató és Bálázó Nonprofit Kft Válogató és Bálázó Nonprofit Kft Válogató és Bálázó Nonprofit Kft Válogató és Bálázó 
üzemébe üzemébe üzemébe üzemébe –––– a város szelektíven gyűjtött a város szelektíven gyűjtött a város szelektíven gyűjtött a város szelektíven gyűjtött 
hulladékkezelésének megfigyelése.hulladékkezelésének megfigyelése.hulladékkezelésének megfigyelése.hulladékkezelésének megfigyelése.

� Látogatás a Molnár Mária GyümölcsLátogatás a Molnár Mária GyümölcsLátogatás a Molnár Mária GyümölcsLátogatás a Molnár Mária Gyümölcs---- és és és és 
zöldségfeldolgozó, Tartósító Szociális zöldségfeldolgozó, Tartósító Szociális zöldségfeldolgozó, Tartósító Szociális zöldségfeldolgozó, Tartósító Szociális 
Szövetkezetbe.Szövetkezetbe.Szövetkezetbe.Szövetkezetbe.

� A hét utolsó napján „Öltözz zöldbe!” A hét utolsó napján „Öltözz zöldbe!” A hét utolsó napján „Öltözz zöldbe!” A hét utolsó napján „Öltözz zöldbe!” 
akciót szerveztek és az óvoda zöld akciót szerveztek és az óvoda zöld akciót szerveztek és az óvoda zöld akciót szerveztek és az óvoda zöld 
pólóját is felvették.pólóját is felvették.pólóját is felvették.pólóját is felvették.

� Hétpróba az óvoda épületében Hétpróba az óvoda épületében Hétpróba az óvoda épületében Hétpróba az óvoda épületében 
� csigacsigacsigacsiga----kagyló válogatása; kagyló válogatása; kagyló válogatása; kagyló válogatása; 
� „Az év élőlényei” képének kirakása; „Az év élőlényei” képének kirakása; „Az év élőlényei” képének kirakása; „Az év élőlényei” képének kirakása; 
� Helyes illetve helytelen cselekedetek Helyes illetve helytelen cselekedetek Helyes illetve helytelen cselekedetek Helyes illetve helytelen cselekedetek 

kiválasztása; kiválasztása; kiválasztása; kiválasztása; 
� szennyezett víz megtisztítása a szennyezett víz megtisztítása a szennyezett víz megtisztítása a szennyezett víz megtisztítása a 

szeméttől; szeméttől; szeméttől; szeméttől; 
� ”zsákbamacska””zsákbamacska””zsákbamacska””zsákbamacska”---- mit rejt a titokláda; mit rejt a titokláda; mit rejt a titokláda; mit rejt a titokláda; 
� a Föld kontinenseinek kirakása a Föld kontinenseinek kirakása a Föld kontinenseinek kirakása a Föld kontinenseinek kirakása 

kupakkal;kupakkal;kupakkal;kupakkal;
� állatok árnyékának megkeresése.állatok árnyékának megkeresése.állatok árnyékának megkeresése.állatok árnyékának megkeresése.



VESZPRÉMI 
CSILLAG ÚTI KÖRZETI ÓVODA
CHOLNOKY LAKÓTELEPI TAGÓVODA

� Látogatás a Veszprémi Látogatás a Veszprémi Látogatás a Veszprémi Látogatás a Veszprémi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
Hulladékudvarában. (Sün Dorottya Hulladékudvarában. (Sün Dorottya Hulladékudvarában. (Sün Dorottya Hulladékudvarában. (Sün Dorottya 
csoport)csoport)csoport)csoport)

� A Föld, mint bolygó. (kontinensek, A Föld, mint bolygó. (kontinensek, A Föld, mint bolygó. (kontinensek, A Föld, mint bolygó. (kontinensek, 
tengerek, óceánok)  Napocska csoporttengerek, óceánok)  Napocska csoporttengerek, óceánok)  Napocska csoporttengerek, óceánok)  Napocska csoport

� „Énekelj a„Énekelj a„Énekelj a„Énekelj a Földért!” akcióhoz Földért!” akcióhoz Földért!” akcióhoz Földért!” akcióhoz 
csatlakozott a Sün Piroska és csatlakozott a Sün Piroska és csatlakozott a Sün Piroska és csatlakozott a Sün Piroska és 
Micimackó csoportMicimackó csoportMicimackó csoportMicimackó csoport
https://www.youtube.com/watch?v=1ghttps://www.youtube.com/watch?v=1ghttps://www.youtube.com/watch?v=1ghttps://www.youtube.com/watch?v=1g
YZ7FvqOjMYZ7FvqOjMYZ7FvqOjMYZ7FvqOjM

� Anyagok Anyagok Anyagok Anyagok újrahasználatávalújrahasználatávalújrahasználatávalújrahasználatával kreatív kreatív kreatív kreatív 
alkotások készítetése.alkotások készítetése.alkotások készítetése.alkotások készítetése.

� Csalán Egyesülettől kapott játékkal a Csalán Egyesülettől kapott játékkal a Csalán Egyesülettől kapott játékkal a Csalán Egyesülettől kapott játékkal a 
szelektív gyűjtés  fontosságának szelektív gyűjtés  fontosságának szelektív gyűjtés  fontosságának szelektív gyűjtés  fontosságának 
megtapasztalása.megtapasztalása.megtapasztalása.megtapasztalása.



VESZPRÉMI 
EGRY ÚTI KÖRZETI ÓVODA

� Játékos foglalkozások: „Földünk Játékos foglalkozások: „Földünk Játékos foglalkozások: „Földünk Játékos foglalkozások: „Földünk 
védelme, tisztasága” (filmvetítés, védelme, tisztasága” (filmvetítés, védelme, tisztasága” (filmvetítés, védelme, tisztasága” (filmvetítés, 
képekképekképekképek----képeskönyvek nézegetése)képeskönyvek nézegetése)képeskönyvek nézegetése)képeskönyvek nézegetése)

� „Kavicskeresés” „Kavicskeresés” „Kavicskeresés” „Kavicskeresés” ---- játékos állomás játékos állomás játékos állomás játékos állomás 
az óvoda udvarán (a Föld az óvoda udvarán (a Föld az óvoda udvarán (a Föld az óvoda udvarán (a Föld 
napjához kapcsolódó motívumok napjához kapcsolódó motívumok napjához kapcsolódó motívumok napjához kapcsolódó motívumok 
keresése a kavicsokon).keresése a kavicsokon).keresése a kavicsokon).keresése a kavicsokon).

� „Szelektív „Szelektív „Szelektív „Szelektív hulladékgyűjtés, hulladékgyűjtés, hulladékgyűjtés, hulladékgyűjtés, 
hulladék feldolgozás”hulladék feldolgozás”hulladék feldolgozás”hulladék feldolgozás” VKSZ VKSZ VKSZ VKSZ 
(Veszprémi Közüzemi Szolgálat) (Veszprémi Közüzemi Szolgálat) (Veszprémi Közüzemi Szolgálat) (Veszprémi Közüzemi Szolgálat) 
oktatótermében egy óvodai oktatótermében egy óvodai oktatótermében egy óvodai oktatótermében egy óvodai 
csoportnak bemutató foglalkozás.csoportnak bemutató foglalkozás.csoportnak bemutató foglalkozás.csoportnak bemutató foglalkozás.

� Német Nemzetiségi TánctalálkozóNémet Nemzetiségi TánctalálkozóNémet Nemzetiségi TánctalálkozóNémet Nemzetiségi Tánctalálkozó----
rendezvény (óvoda tornatermében, rendezvény (óvoda tornatermében, rendezvény (óvoda tornatermében, rendezvény (óvoda tornatermében, 
a megye 14 óvodai a megye 14 óvodai a megye 14 óvodai a megye 14 óvodai 
gyermekcsoportjának gyermekcsoportjának gyermekcsoportjának gyermekcsoportjának 
részvételével).részvételével).részvételével).részvételével).

� Földünk témakörben a Művészetek Földünk témakörben a Művészetek Földünk témakörben a Művészetek Földünk témakörben a Művészetek 
Házában négy csoport vett részt, Házában négy csoport vett részt, Házában négy csoport vett részt, Házában négy csoport vett részt, 
múzeumpedagógiai foglalkozáson.múzeumpedagógiai foglalkozáson.múzeumpedagógiai foglalkozáson.múzeumpedagógiai foglalkozáson.

� Fenntarthatóságra nevelés címmelFenntarthatóságra nevelés címmelFenntarthatóságra nevelés címmelFenntarthatóságra nevelés címmel----
környezetvédelemmel kapcsolatos, környezetvédelemmel kapcsolatos, környezetvédelemmel kapcsolatos, környezetvédelemmel kapcsolatos, 
iskolás és óvodás korú gyermekek iskolás és óvodás korú gyermekek iskolás és óvodás korú gyermekek iskolás és óvodás korú gyermekek 
számára rendezett városi számára rendezett városi számára rendezett városi számára rendezett városi 
vetélkedőn vesznek részt vetélkedőn vesznek részt vetélkedőn vesznek részt vetélkedőn vesznek részt 
óvodásaik a szülőkkel közösenóvodásaik a szülőkkel közösenóvodásaik a szülőkkel közösenóvodásaik a szülőkkel közösen.

� Aszfaltrajzok készítése az óvoda Aszfaltrajzok készítése az óvoda Aszfaltrajzok készítése az óvoda Aszfaltrajzok készítése az óvoda 
udvarán.udvarán.udvarán.udvarán.



VESZPRÉM - KÁDÁRTA
FICÁNKA TAGÓVODA 
/KASTÉLYKERT ÓVODA/

� Séta közben összeszedték Séta közben összeszedték Séta közben összeszedték Séta közben összeszedték 
a szemetet az óvoda környékén. a szemetet az óvoda környékén. a szemetet az óvoda környékén. a szemetet az óvoda környékén. 
A hulladékokat A hulladékokat A hulladékokat A hulladékokat 
a szelektívgyűjtőbe tették.a szelektívgyűjtőbe tették.a szelektívgyűjtőbe tették.a szelektívgyűjtőbe tették.

� Kiállítás szervezése az óvoda Kiállítás szervezése az óvoda Kiállítás szervezése az óvoda Kiállítás szervezése az óvoda 
aulájában olyan játékokból, aulájában olyan játékokból, aulájában olyan játékokból, aulájában olyan játékokból, 
amiket a szülők készítettek a amiket a szülők készítettek a amiket a szülők készítettek a amiket a szülők készítettek a 
gyerekekkel hulladékok gyerekekkel hulladékok gyerekekkel hulladékok gyerekekkel hulladékok 
felhasználásával.felhasználásával.felhasználásával.felhasználásával.

� Elektronikai hulladékgyűjtés.Elektronikai hulladékgyűjtés.Elektronikai hulladékgyűjtés.Elektronikai hulladékgyűjtés.

� Látogatás a Kittenberger Kálmán Látogatás a Kittenberger Kálmán Látogatás a Kittenberger Kálmán Látogatás a Kittenberger Kálmán 
NövényNövényNövényNövény---- és Vadasparkban.és Vadasparkban.és Vadasparkban.és Vadasparkban.



VESZPRÉM
BÓBITA KÖRZETI 
HÁRSFA TAGÓVODA

� Udvarrendezésre, Udvarrendezésre, Udvarrendezésre, Udvarrendezésre, 
kertészkedésre hívják a kertészkedésre hívják a kertészkedésre hívják a kertészkedésre hívják a 
szülőket ezen a napon. szülőket ezen a napon. szülőket ezen a napon. szülőket ezen a napon. 
Kérésükre a szülők  Kérésükre a szülők  Kérésükre a szülők  Kérésükre a szülők  
munkájukon túl, munkájukon túl, munkájukon túl, munkájukon túl, 
kezdeményezésüket kezdeményezésüket kezdeményezésüket kezdeményezésüket 
egyegyegyegy----egy tő virágegy tő virágegy tő virágegy tő virág----, fűszer, fűszer, fűszer, fűszer----, vagy , vagy , vagy , vagy 
gyógynövénnyel is támogatják.gyógynövénnyel is támogatják.gyógynövénnyel is támogatják.gyógynövénnyel is támogatják.



VESZPRÉM – GYULAFIRÁTÓT
KASTÉLYKERT ÓVODA

� Filmnézés: „Hogyan látják az Filmnézés: „Hogyan látják az Filmnézés: „Hogyan látják az Filmnézés: „Hogyan látják az 
űrhajósok a világűrből aűrhajósok a világűrből aűrhajósok a világűrből aűrhajósok a világűrből a Földet?” Földet?” Földet?” Földet?” 
(a szárazföldek és a vizek (a szárazföldek és a vizek (a szárazföldek és a vizek (a szárazföldek és a vizek 
beazonosítása).beazonosítása).beazonosítása).beazonosítása).

� Kőzetgyűjtemény megtekintése. Kőzetgyűjtemény megtekintése. Kőzetgyűjtemény megtekintése. Kőzetgyűjtemény megtekintése. 
Földgömb és térkép segítségével Földgömb és térkép segítségével Földgömb és térkép segítségével Földgömb és térkép segítségével 
ásványok  hazájának ásványok  hazájának ásványok  hazájának ásványok  hazájának 
beazonosítása. (Brazília, Peru, beazonosítása. (Brazília, Peru, beazonosítása. (Brazília, Peru, beazonosítása. (Brazília, Peru, 
Olaszország, Mátra).Olaszország, Mátra).Olaszország, Mátra).Olaszország, Mátra).

� Óvodavezető bemutatója és Óvodavezető bemutatója és Óvodavezető bemutatója és Óvodavezető bemutatója és 
előadása saját kristály előadása saját kristály előadása saját kristály előadása saját kristály 
gyűjteményéről. gyűjteményéről. gyűjteményéről. gyűjteményéről. 

� Tisztított folyami kavicsokra Tisztított folyami kavicsokra Tisztított folyami kavicsokra Tisztított folyami kavicsokra 
rajzolás.rajzolás.rajzolás.rajzolás.

� Látogatás a Kittenberger Kálmán Látogatás a Kittenberger Kálmán Látogatás a Kittenberger Kálmán Látogatás a Kittenberger Kálmán 
NövényNövényNövényNövény---- és Vadasparkba, és Vadasparkba, és Vadasparkba, és Vadasparkba, 
ismerkedés Földünk változatos ismerkedés Földünk változatos ismerkedés Földünk változatos ismerkedés Földünk változatos 
állatvilágával.állatvilágával.állatvilágával.állatvilágával.



VESZPRÉMI 
EGRY ÚTI KÖRZETI ÓVODA 
NÁRCISZ TAGÓVODA

� Téma: Földünk, mint bolygó Téma: Földünk, mint bolygó Téma: Földünk, mint bolygó Téma: Földünk, mint bolygó 
és élettér. és élettér. és élettér. és élettér. 

� Ismerkedés a növények Ismerkedés a növények Ismerkedés a növények Ismerkedés a növények 
életével.életével.életével.életével.

� Ültetés és az udvar Ültetés és az udvar Ültetés és az udvar Ültetés és az udvar 
növényzetének felfrissítésenövényzetének felfrissítésenövényzetének felfrissítésenövényzetének felfrissítése
17 éves hagyomány alapján17 éves hagyomány alapján17 éves hagyomány alapján17 éves hagyomány alapján
szülőkkel és gyerekekkel szülőkkel és gyerekekkel szülőkkel és gyerekekkel szülőkkel és gyerekekkel 
közösen.közösen.közösen.közösen.



VESZPRÉM
VADVIRÁG ÓVODA  
/VADVIRÁG KÖRZETI ÓVODA/ 

� Föld napi gyalog túra délelőtt Föld napi gyalog túra délelőtt Föld napi gyalog túra délelőtt Föld napi gyalog túra délelőtt 
a Betekints völgybe.a Betekints völgybe.a Betekints völgybe.a Betekints völgybe.

� 3 helyszínen játékos 3 helyszínen játékos 3 helyszínen játékos 3 helyszínen játékos 
feladatok (mese találós feladatok (mese találós feladatok (mese találós feladatok (mese találós 
kérdésekkel; kérdésekkel; kérdésekkel; kérdésekkel; 
dalosjátékokdalosjátékokdalosjátékokdalosjátékok; ; ; ; 
képválogatós kvíz játék a képválogatós kvíz játék a képválogatós kvíz játék a képválogatós kvíz játék a 
természetről).természetről).természetről).természetről).

� Délután családi Délután családi Délután családi Délután családi 
kertészkedés gyógynövényes kertészkedés gyógynövényes kertészkedés gyógynövényes kertészkedés gyógynövényes 
kertben és a kerti tó kertben és a kerti tó kertben és a kerti tó kertben és a kerti tó 
környékén.környékén.környékén.környékén.



AJKA VÁROSI ÓVODA
7 ÓVODA

� HétszínvirágHétszínvirágHétszínvirágHétszínvirág ÓvodaÓvodaÓvodaÓvoda
� MontesszoriMontesszoriMontesszoriMontesszori csoport: csoport: csoport: csoport: 

ősrobbanás.ősrobbanás.ősrobbanás.ősrobbanás.
� Vulkán (szódabikarbónás Vulkán (szódabikarbónás Vulkán (szódabikarbónás Vulkán (szódabikarbónás 

vizsgálódás).vizsgálódás).vizsgálódás).vizsgálódás).
� Plakát, zöld logó Plakát, zöld logó Plakát, zöld logó Plakát, zöld logó 

nyaklánc készítés.nyaklánc készítés.nyaklánc készítés.nyaklánc készítés.
� Kedvenc állatom, Kedvenc állatom, Kedvenc állatom, Kedvenc állatom, 

Ki vagyok én? Ki vagyok én? Ki vagyok én? Ki vagyok én? ––––
barchobabarchobabarchobabarchoba játék.játék.játék.játék.

� Föld kekszgolyó Föld kekszgolyó Föld kekszgolyó Föld kekszgolyó 
készítése.készítése.készítése.készítése.

� Múzeumlátogatás.Múzeumlátogatás.Múzeumlátogatás.Múzeumlátogatás.
� Színek gyűjtése a Színek gyűjtése a Színek gyűjtése a Színek gyűjtése a 

természetben.természetben.természetben.természetben.



AJKA VÁROSI ÓVODA
7 ÓVODA

� Katica ÓvodaKatica ÓvodaKatica ÓvodaKatica Óvoda
� Képválogatás: „Mi jó / nem Képválogatás: „Mi jó / nem Képválogatás: „Mi jó / nem Képválogatás: „Mi jó / nem 

jó a Földnek?”jó a Földnek?”jó a Földnek?”jó a Földnek?”
� Csillagászat: Űrkutatás, Csillagászat: Űrkutatás, Csillagászat: Űrkutatás, Csillagászat: Űrkutatás, 

Naprendszerünk. Mire Naprendszerünk. Mire Naprendszerünk. Mire Naprendszerünk. Mire 
hasonlítanak a Hubble hasonlítanak a Hubble hasonlítanak a Hubble hasonlítanak a Hubble 
képek?képek?képek?képek?

� Látogatás a Bakonybéli Látogatás a Bakonybéli Látogatás a Bakonybéli Látogatás a Bakonybéli 
Pannon Csillagdában a Pannon Csillagdában a Pannon Csillagdában a Pannon Csillagdában a 
családokkal.családokkal.családokkal.családokkal.

� Bakonyi Csillagászati Bakonyi Csillagászati Bakonyi Csillagászati Bakonyi Csillagászati 
Egyesület előadása: Egyesület előadása: Egyesület előadása: Egyesület előadása: 
Magyar vonatkozású Magyar vonatkozású Magyar vonatkozású Magyar vonatkozású 
csillagmitológia és csillagmitológia és csillagmitológia és csillagmitológia és 
meteorit bemutató.meteorit bemutató.meteorit bemutató.meteorit bemutató.

� Nap, Föld és Hold mozgása, Nap, Föld és Hold mozgása, Nap, Föld és Hold mozgása, Nap, Föld és Hold mozgása, 
következményei következményei következményei következményei –––– játék.játék.játék.játék.



AJKA VÁROSI ÓVODA
7 ÓVODA

� Patakparti és Szivárvány Patakparti és Szivárvány Patakparti és Szivárvány Patakparti és Szivárvány 
Óvoda Óvoda Óvoda Óvoda 
� Udvar rendezés, ágak Udvar rendezés, ágak Udvar rendezés, ágak Udvar rendezés, ágak 

összeszedése, játékok összeszedése, játékok összeszedése, játékok összeszedése, játékok 
takarítása.takarítása.takarítása.takarítása.

� Energiatakarékos Energiatakarékos Energiatakarékos Energiatakarékos 
szokások összegyűjtése, szokások összegyűjtése, szokások összegyűjtése, szokások összegyűjtése, 
gyakorlása.gyakorlása.gyakorlása.gyakorlása.

� Növények felépítésének, Növények felépítésének, Növények felépítésének, Növények felépítésének, 
fejlődésének fejlődésének fejlődésének fejlődésének 
megfigyelése.megfigyelése.megfigyelése.megfigyelése.

� Föld sarok kialakítása. Föld sarok kialakítása. Föld sarok kialakítása. Föld sarok kialakítása. 
� Számítógépes Számítógépes Számítógépes Számítógépes 

animációkon a Föld és a animációkon a Föld és a animációkon a Föld és a animációkon a Föld és a 
Hold mozgásának Hold mozgásának Hold mozgásának Hold mozgásának 
megfigyelése a megfigyelése a megfigyelése a megfigyelése a 
Naprendszerben.Naprendszerben.Naprendszerben.Naprendszerben.



AJKA VÁROSI ÓVODA
7 ÓVODA

� VizikékVizikékVizikékVizikék és Zöldikék Óvodaés Zöldikék Óvodaés Zöldikék Óvodaés Zöldikék Óvoda

� Föld puzzle készítése, Föld puzzle készítése, Föld puzzle készítése, Föld puzzle készítése, 
kirakása.kirakása.kirakása.kirakása.

� Földfesték készítése, Földfesték készítése, Földfesték készítése, Földfesték készítése, 
festék kipróbálása.festék kipróbálása.festék kipróbálása.festék kipróbálása.

� Homok szitálása, Homok szitálása, Homok szitálása, Homok szitálása, 
tenyérnyomat és rajz tenyérnyomat és rajz tenyérnyomat és rajz tenyérnyomat és rajz 
készítése.készítése.készítése.készítése.

� Föld napi Föld napi Föld napi Föld napi sudokusudokusudokusudoku....

� „Mi jó  földünknek és mi „Mi jó  földünknek és mi „Mi jó  földünknek és mi „Mi jó  földünknek és mi 
nem?” nem?” nem?” nem?” –––– képek válogatása, képek válogatása, képek válogatása, képek válogatása, 
besorolása.besorolása.besorolása.besorolása.



AJKA VÁROSI ÓVODA ÉS AZ ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA
/FEKETE ISTVÁN - VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS 
ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA /
KÖZÖS ÜNNEPE

� Párosító játék  állathangok Párosító játék  állathangok Párosító játék  állathangok Párosító játék  állathangok 
hangoztatásával. (ismerkedés, hangoztatásával. (ismerkedés, hangoztatásával. (ismerkedés, hangoztatásával. (ismerkedés, 
csoportalakítás)csoportalakítás)csoportalakítás)csoportalakítás)

� Földrengés (mozgásos Földrengés (mozgásos Földrengés (mozgásos Földrengés (mozgásos 
játék)játék)játék)játék)

� Vak utazásVak utazásVak utazásVak utazás

� „„„„FosszíliákFosszíliákFosszíliákFosszíliák” keresése” keresése” keresése” keresése

� Boldogságtérkép készítése.Boldogságtérkép készítése.Boldogságtérkép készítése.Boldogságtérkép készítése.

� Ajándékok átadása.Ajándékok átadása.Ajándékok átadása.Ajándékok átadása.



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!

Bolla Zoltánné Bolla Zoltánné Bolla Zoltánné Bolla Zoltánné 
ZÓB  mentorZÓB  mentorZÓB  mentorZÓB  mentor
Veszprém megyeVeszprém megyeVeszprém megyeVeszprém megye
guhajniguhajniguhajniguhajni@@@@gmail.comgmail.comgmail.comgmail.com


