
ZOO-OVI program az Óbudai Almáskert Óvoda Csicsergő Tagóvoda 

Maci és Őzike csoportjában 

Év végi beszámoló 

A környezeti nevelés áthatja mindennapunkat. Mind a természeti, mind a társadalmi környezet 

részei a minket körülvevő világnak. Projektjeink is erre épültek, egyrészt igazodtak az óvodai 

hagyományokhoz, jeles napokhoz, és ünnepekhez, másrészt a Zoo Ovi Programhoz. Az 

élőhelyek közül az óvoda és közvetlen környezete, a mező, a falu és város (ide tartozik 

Magyarország és Budapest is), az erdő, valamint a víz volt a téma, a kirándulások és meghívott 

vendégek is ehhez kapcsolódtak.  

Projektek és a téma Kirándulások Programok (Zoo Ovi 

Program keretei között) 

OVI-ZOO 

(ismerkedés, ráhangolódás, helyünk a 

világban, közvetlen környezetünk, szüret, 

betakarítás) 

Ismerkedős projektdélután a „Népmese 

napja” jegyében 

MEZEI KALANDO-ZOO 

(Mező, mint élőhely, élőlények, 

táplálékláncok, füves puszták és szavannák 

a világban) 

Állatok napja – állatbemutatók (Óvodai 

szervezés); Aquincumi mező (séta); 

Projektdélután – Görény (óvodai 

állatbemutató; Süni az óvodában (de.); 

Budapesti Állatkert – Szavanna (busszal); 

Kisteleki Gergő – ragadozó madarak (de.) 

FALUSI ÉS VÁROSI KALANDO-ZOO 

(Falu és város, mint élőhely, élővilága, 

szokások, néphagyományok, felelős 

állattartás, madarak téli gondozása) 

Pomáz, Kőhegy major (busszal); Koós 

Kolos; Madarász az óvodában (madáretetés, 

közvetlen környezetük madarai) 

ÉVSZAKO-ZOO 

(Év, évszakok, hónapok, napok és 

napszakok, éjszakai élet, sarkkörök) 

Budapesti Állatkert – Varázshegy, Sarkköri 

állatok (busszal); Projektdélután – Bagoly 

(óvodai állatbemutató) 

ERDEI KALANDO-ZOO 

(erdő általában; medve és farkas; kutya, a 

farkas őse; Farsang; Magyarországi erdő 

élővilága, más földrészek erdőinek 

élőlényei) 

 

Állatok télen, nem szeretem állatok; 

Kirándulás a Budakeszi Vadasparkba; 

Látogatás a Család utcai kisállat rendelőbe, 

adományok gyűjtése, odajuttatása; 

Projektdélután – Vakvezető kutya; 

Bogárháton – Barlangba esett bogárkő; 

Tüskéshátú Tanoda – Bagolybemutató; 

Terápiás kutyás foglalkozás elsősorban 

kicsikkel; Kirándulás a Hűvösvölgyi 

kisvasúttal 

MAGYARORSZÁGI ÉS BUDAPESTI 

KALANDO-ZOO 

(Várak és huszárok, Magyar jelképek, 

fővárosunk Budapest, Fővárosunk gyerekek 

által ismert helyszínei) 

Kirándulás a Parlamentbe  

 

VÍZI KALANDO-ZOO 

(Víz tulajdonságai; Víz élővilága; Víz és 

Földünk védelme, ahogyan azt a gyerekek 

Csipek és Mimo – ÖKO mese; 

Projektdélután – Kárókatona; Kirándulás a 

Szemlőhegyi Barlangba; Bogárháton 



tehetik; Madarak és fák napja; Anyák 

napja; Gondoskodás az élővilágban; Irány a 

vízpart a tenger, jön a nyár, búcsúznak a 

nagyok 

bemutató – Vízi mese; Kirándulás az 

Állatkertbe; Szentendrei kirándulás; Felelős 

Gasztrohős Program; Skanzen – Őshonos 

állatok gondozása; Tropicarium; Családi 

évzáró kirándulás a Pákozdi Arborétumba 

 

A táblázatból is megfigyelhető, hogy számos olyan program volt, mely a környezetünk 

védelmével van szoros összefüggésben, illetve a környezetbarát magatartás szemléletének 

alakítását célozta meg. Az évben különös hangsúlyt fektettünk erre: 

- Szelektív hulladékgyűjtés (főleg műanyag és papír) 

- Víztakarékosság (mosdóhasználat) 

- Komposztálás (óvoda udvarán) 

- Környezetbarát magatartás szemléletének alakítása kirándulásaink során (élőhelyek 

védelme, tisztaságra való odafigyelés, „mindent a szemnek semmit a kéznek” elv) 

- Felelős állattartás, állatvédelem (óvodai állatok gondozása, Család utcai állatorvosi 

rendelő látogatása, gyűjtés szervezés) 

- Felelős, tudatos környezetkímélő vásárlás (vászontáska, piacon való vásárlásra 

ösztönzés) 

- Fák, növények védelme, ültetés, hajtatás (csoportban és az udvaron) 

Evvel kapcsolatban a föld, a víz védelme, a fák és növények fontossága nagyobb gyerekeink 

kommunikációjában és játékában, valamint viselkedésében is megfigyelhető. De biztos a 

tudásuk, mi a sarkkörök jegének olvadásának következménye, a fák és planktonok, miért 

fontosak számunkra, és miért fontos az élőhelyek és állatok védelme. A tanköteles gyermekeink 

figyelmeztetik is társaikat: „ne folyasd a vizet” „az nem oda dobjuk” „ne tépd a fát” „vigyázz 

ott egy bogár, le ne taposd” Célunk, hogy minden ovisunkba tudatosodjanak ezek a dolgok 

életkoruknak, érdeklődésüknek megfelelően.  

Sára a zoopedagógus heti kétszer van a csoportokban, amit a gyerekek nagyon várnak, vetít 

nekik, környezet témájú mozgásos játékokkal, találós kérdésekkel, mesékkel gazdagítja ezeket 

a délelőttöket. A témához kapcsolódóan számos játékos tevékenységet építünk be.  

A Szülők a projektdélutánok alkalmával megtapasztalhatják, mit élnek át a gyerekek a 

meghívott vendégek által szervezett programokon. A családi évzáró kirándulás az évközben 

zajlott óvodán kívüli tapasztalatszerzésnek a mintája, azaz az élőhelyeket közvetlenül figyeljük 

meg, és ez alkalommal a Pákozdi Arborétumban szakvezetést kérünk A szülők aktívan részt 

vesznek ezeken a programokon. Eszközökkel, ötletekkel, játékokkal támogatják a program 

megvalósulását.  

Sárával az együttműködés zökkenőmentes. Kommunikáció folyamatos az óvoda, illetve 

csoport felnőttjei és ő közötte. Továbbra is nagyon örülünk, hogy részesei lehetünk ennek a 

programnak. Köszönjük az Elveszett Állatok Alapítványának és zoopedagógusának Sárközi 

Sárának a munkáját, valamint az Önkormányzatnak a program támogatását.  

 

2019.06.15. 

Szauerné Baumann Mónika 
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Szülői levelek 

Zoo-s Maci csoport  

 

Már nem is tudom, hány éve élvezhetik a gyerekeink a zoo csoport rengeteg előnyét... 

Bár ettől a tanévtől már csak a kislányunk, de a kisfiúnk is emlegeti a mai napig. Épp a napokban 

sorolta, hogy melyik csoporttársa melyik állatfajban volt nagyon jártas. 

Nagyon hálásak vagyunk mindezért: 

• többet tudnak az állatoktól, a természettől  

• közvetlenül tapasztalnak meg szinte mindent, ami sokkal jobban megragadja őket 

• korosztályukban megfelelő mennyiségben és minőségben kapják a tudást  

• állat szeretetük sokkal erősebb (a nagyobb testvérüknek nem volt ebben része és nem ilyen nyitott) 

• kislányunk már többet mesél és mindegyik programot nagyon élvezi 

• projektdélutánok és az állat bemutatók nagyon érdekesek és különlegesek nekünk szülőknek is! 

• a nyári táborok még intenzívebbek lehetnek, még nem próbáltuk, de szeretnénk jövőre, ha a 

kislányunk nagyobb lesz.  

 

Köszönet mindenért: a türelemért, a kitartásukért, a hozzáértésükért és amilyen szeretettel csinálják 

a pedagógusok és segítőik! 

Reméljük, sokáig élvezhetik még a csoport gyerekei! 

 

Köszönettel: 

Maci csoportos anyuka 

 

Zoo csoport 
 
Szeptember óta jár a kisfiam az óvoda Zoo csoportjába. A beszokás könnyen ment. 
Az első félévben a kirándulásokért nem rajongott, de utólag mindig kaptam pár szót az ott 
történtekről. 
 
A második félévben már aggódott, nehogy lekésse a kirándulást. A „bogaras bácsi” után a lakásban 
előforduló bogarakat sem bánthattam. 
 
A május elég esős volt, sok pocsolya volt, ahol ugrálhatott. Mikor nagypapa rászólt, hogy ne ugráljon, 
mert ráugrik a békára, azt válaszolta: 
„nem mert a békák tavakban és folyókba élnek”.  
 
4,5 éves gyerek esetében csodálatosnak tartom. 
 
Köszönöm, hogy idejárhatunk, és részt vehetünk a Zoo programokban. 
 
Bp. 2019.06.12. 
 
Egy Maci csoportos kisfiú Anyukája 

 
 
 

 


