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„ÓVD MAGAD, VÉDD A KÖRNYEZETET!” 

 

BESZÁMOLÓ 

A „KÖRNYEZETÜNK ÓVÁSA” PROGRAMRÓL 

 

Pályázó óvoda adatai: (tagóvoda saját adatai) 

 Név: Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde Cecei Tagintézménye 

 Cím:7013 Cece, Deák F.u.35 

  

1. A megvalósult környezetünk óvására irányuló program időpontja:2013.április 22 és 

2013.április 26. 

Pontos megnevezése:”Ezt a Földet vigyázzátok, féltsétek!” 

Forrása: Dohányzás vagy Egészség Kiegészítő Óvodai Program az egészséges életmódra  

neveléshez 

 Résztvevő gyermeklétszám össz.:   90        fő 

 Lebonyolító óvodapedagógus neve: Alpek Edina 

                                                                         Fésü Lajosné 

                                                                  Mészáros Istvánné 

                                                                         Váradi Lászlóné 

Az óvoda vagy fenntartójának honlapján a beszámoló internetes elérhetősége: 

www.cece.hu 

 

Mellékletek:  fénykép   0 db, CD        1  db 

 

2. Program célja: Óvodás gyermekeinkben tudatosítsuk, hogy a dohányzás mennyire káros az 

emberekre és a környezetünkre, az egész Földünkre! Az egészséges életmód szokásrendszerének 

kialakítása, megszilárdítása.  

 

3. Program rövid leírása: 

 

Csigabiga csoport: Beszélgettek a dohányzás káros hatásairól és megfigyelték a tüzet, illetve annak 

égéstermékeit. Érzékelő játékot játszottak, melynek során a füstölő illatát érezhették a gyerekek. 

Plakátot készítettek az egészséges és egészségtelen dolgokról. Kisétáltak a falu focipályájára és ott 

tartották meg a testnevelés foglalkozást.  Meghallgatták Csiszta Mókus 4 élete című mesét és 

Gazdag Erzsi: Csavargó füstgyerek című verset.  Megismerkedtek a cseresznyés matricával, ill. 

kirakták az ezt ábrázoló puzzle-t.  

Ficánka csoport: Beszélgettek az egészségről és az egészséges életmódról, a tiszta levegőről és a 

levegő útjáról.  Egy gyermeket körberajzoltak, ahol berajzolták a tüdőt és légcsövet is. Bemutatták 

füstszívó pumpával a cigaretta elégését, a végén megfigyelhették a gyerekek a nikotin lerakodását a 

vattacsomóra, megszagolhatták milyen az illata. Utána képeken megnézhették hogyan néz ki sok 

dohányzás után a fogsor. Meghallgatták Dr. Harkály különös esete című mesét, melyhez 

meseillusztrációt is készítettek. 

Katica csoport: Beszélgettek a tűzről, ezt érzékeltetve gyertyát égettek. A Harkály különös esete és 

Csiszta Mókus 4 élete című mesék meghallgatása után a hozzá tartozó színezőket színezték ki a 

gyerekek. Orvosos szerepjátékot kezdeményeztek, melynek során előtérbe került az egészség és 

annak megóvása. 
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Süni csoport: Beszélgettek a tűzről, gyertyát adogattak körbe, vigyázva saját testi épségükre, 

érezték kezükön a meleget, a gyertya elfújás után pedig látták a füstöt és érezték az illatát. A füstölő 

meggyújtása után érezték kellemes illatát. Ezután pedig a cigarettát gyújtották meg, mely parázslott 

és füstölt is, mindenki érezte kellemetlen illatát. 

A füst megfigyelésekor felhívtuk figyelmüket annak egészségkárosító hatásaira és a 

környezetszennyezésre is.    

 

4. Megvalósítás szakmai tapasztalatai/javaslatok: 

Szülői reakciók: A szülők visszajelzései nagyon pozitívak voltak. A nem dohányzó szülők 

kifejezetten örültek annak, hogy ilyen téma is feldolgozásra került. A dohányzó szülőktől is 

pozitív visszajelzéseket kaptunk, bár először furcsállották a kezdeményezést. Nekünk már az 

is siker lenne, ha legalább a szülők gyermekeik jelenlétében nem dohányoznának. 

 

 Megvalósítási ötletek: Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a környezetünk megóvására,  

            környezetünk védelmére. Szelektív hulladékgyűjtési akciókat a jövőben is folytatjuk,  

            a szülők még szélesebb körű bevonásával. Óvodánk udvarának parkosításában, virágosítá- 

            sában a gyermekek a szülőkkel együtt vegyenek részt. A következő tanévre az egészséges      

            életmóddal és életvitellel kapcsolatos felvilágosító előadások tartását tervezzük szakemberek  

            bevonásával. 

 

 

 

 

 Cece, 2013. május 13. 

 PH 

 ………………………………….. 

 

          tagóvodavezető 


