
Kedves Ismerősök!

A Vokányi Óvoda 500.000 Ft összegű támogatást  nyert a Duna-Dráva Cement Kft. „Zöld

Megoldás” pályázatán.  Olyan fejlesztéseket és programokat támogatnak, melyek közösségi

terek, illetve a helyi infrastruktúra környezettudatos működését és hatékonyabb hasznosítását,

valamint a természeti környezet megismerését segítik elő.

A mi projektünk célja:

- a gyermekek és rajtuk keresztül a családjaik környezeti szemléletformálása, 

- a környezettel harmóniában élő, környezettudatos gondolkodású gyermek nevelése, aki

odafigyel környezetére, 

- környezetvédelemre nevelés,

- a természeti és társadalmi környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítása, 

- figyelem felhívása a környezeti problémákra, 

- a fenntartható, környezetbarát életmód népszerűsítése.

A megnyert összegből a következőket tervezzük az óvoda udvarán megvalósítani:

1. Szelektív  hulladékgyűjtő  sziget  kialakítása:  A  szelektív  hulladékgyűjtés

fontosságára ma már talán nem kell felhívni a lakosság figyelmét, hiszen egyre többen

tartják fontosnak a hulladékgyűjtésnek ezt a módját. Természetesen még jobb lenne,

ha  arra  törekednénk,  hogy  kevesebb  hulladék  keletkezzen  a  háztartásainkban.  A

szelektíven gyűjtött hulladék útja nyomon követhető a begyűjtéstől a feldolgozásig, és

biztosak lehetünk benne, hogy nem szennyezik a környezetünket.

2. Komposzt sziget kialakítása: Kihelyezünk egy komposztládát melyben az óvodában

keletkezett  komposztálható  hulladék  révén  vezetjük  be  a  gyerekeket  a  növényi

újrahasznosítás lehetőségeibe és életszerűségébe. A növényi hulladék-komposztálással

a  következő  évben  humuszként  újrafelhasználható  termőközeget  biztosít

növényeinknek,  virágainknak. Minden  gyerek  tud,  sőt  szeret  is  komposztálni.  A

gyűjtés, vágás, aprítás, rétegezés, keverés... élvezetes kerti munkák. Az alapszabályok

egyszerűek: fontos betartani, hogy mit lehet és mit nem lehet komposztálni.

3. Aktív  "makett"ház:  A  gyermekek  számára  kialakított  kisház,  környezetbarát

megújuló természetes anyagokból készült kivitellel. Célunk a napelemes kiegészítők

segítségével a megújuló energia és a tudatos energiahasználatra nevelés.

4. Magas  ágyás  „kert”  kialakítása: A  környezettudatos  nevelés  mindennapi

gyakorlásához  nagyban  hozzájárulnak  a  magaságyások. A magaságyásokba a



gyerekek a pedagógusok segítségével virágokat, zöldségeket ültetnek. Megfigyelik a

palánták  növekedését,  fejlődését,  megismerkednek  a  komposztálással,  a  rovarok

életével. Megismerik  a  természetes és  az  ember  által  művelt  környezet

összerendezett, harmonikus  működését  a  fenntarthatóság  és  a  környezettudatosság

jegyében.

Végső cél, hogy a gyermekekben a természeti és társadalmi környezethez való pozitív érzelmi

viszonyt, viselkedési formákat és magatartási módokat alakítsunk ki. 

Mindazt az értéket  és szépséget,  amit  évmilliókon át  a természet  ránk hagyott,  feladatunk

megőrizni,  védeni.  Eközben  kötelességünk  fejlődni,  az  életünket  jobbá  tenni,  a

gazdálkodásunkat, a környezetünk védelmét és a másokért érzett  felelősségünket egyszerre

megvalósítani.  Ez  a  fenntartható  fejlődés.  Ezt  azonban  magunknak  is  nap,  mint  nap

tanulnunk kell, és annak érdekében, hogy a jövőben is így legyen, meg kell tanítanunk erre a

gyermekeinket is. 


