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Békesség a Teremtő Istennel, békesség az egész teremtett világgal  

(II. János Pál pápa üzenete a béke világnapja alkalmából, 1990. január 1.)  
 

A hozzánk érkező gyermekek és családok ismeretében hangsúlyt fektetünk a katolikus hit 

megalapozására az egészség- és környezettudatos magatartás és szemléletmód kialakítására. 

Isten és egymás szeretetére hívta fel Jézus az embereket, és akiket szeretünk, azokat óvjuk és 

védjük. Így kell embertársainkat és a teremtett világot is védelmeznünk. 

A környezet fenntarthatósága érdekében szükséges ismereteket, magatartásmintákat, értékeket 

és életviteli szokásokat tervezünk átadni a gyerekeknek és az őket körülvevő családoknak. 

Környezeti nevelésre épülő programunkban eddigiekben is nagy hangsúlyt fektettünk a 

környezet védelmére, fenntarthatóságára, de az idei évben kiemelkedő célunk és feladatunk 

lesz. Célunk a gyermekben a természet iránti fogékonyság, hagyományok és a hitre való 

nyitottság  megalapozása – fenntarthatóság, környezettudatosság megalapozása. 

 

 

1. A TEREMTÉS NAPJA- TEREMTÉSVÉDELMI NAP 

A teremtett világ szépségének megláttatása, közvetlen környezetünk megóvása volt a cél a  

szülők bevonásával, segítségével. A szülők és a nevelőtestület aktív közreműködésével a 

gyerekeknek példát mutatva szépítettük és tisztítottuk meg az óvoda udvarát, az ott lévő 

eszközöket.  

 



     

2. ÁLLATOK VILÁGNAPJA – TEREMTÉSVÉDELMI NAP 

Célunk, az állatok szeretetére a róluk való gondoskodásra nevelés. Az állatokhoz kötődő 

pozitív viszony kialakítása. Sajátítsák el az állatokról való gondoskodás lépéseit. A csendes 

percek alatt a gyerekek megemlékeznek Assisi Szent Ferenc életéről és szó esik a Teremtés 

történetéről. A gondozás és a gondoskodás fontosságáról. Amiképpen Isten rólunk, úgy mi is 

gondoskodjunk az állatokról. 

 

3.        VÍZ VILÁGNAPJA- TEREMTÉSVÉDELMI NAP 

A Víz Világnapját Óvodánkban minden évben kiemelten fontosnak tarjuk, és hisszük, hogy 

már ilyen kicsi korban meg kell tanítani a gyermekeknek a víz fontosságát, értékét. Felhívtuk 

a figyelmet, hogy otthon is figyeljenek a takarékoskodási szokásokra. Az óvodás gyerekek és 

dolgozók egész nap kék színű pólót viseltek, miközben könyveket nézegettek, halas 

társasjátékkal játszottak és a vizuális tevékenység során a Tisza árteréről gyűjtött köveket 

festették be az óvoda akváriumának díszítéséhez. 

     

 

 



4.GYÜMÖLOCSOLTÓ BOLDOGASSZONY – TEREMTÉSVÉDELMI NAP 

 

Teremtésvédelmi rendezvény programja:  

1. Köszöntő – Megemlékezés Gyümölcsoltó Boldogasszonyról. 

2. Gyerekek  műsora az óvodában. 

3. Fa ültetés a meghívott vendégekkel közösen a templom kertben. 

4. Közös imádság, éneklés. 

Teremtésvédelmi rendezvény időpontja: 2018. 04.04.  

Részt vevő gyermekek száma: 56 fő 

Közreműködők tervezett létszáma:   -  Plébános úr 

                                                               - Óvodai dolgozók: 9 fő 

                                                               - Szülők: 20 fő 

                                                               - Egyházközösségi tagok: 5 fő 

                                                               - Meghívott vendégek (intézmény vezetősége ): 2 fő 

                                                               - Leendő elsős tanító néni: 1 fő 

 

A    katolikus  egyház Gyümölcsoltó  boldogasszony napján emlékezik  az angyali  

üdvözletre, vagyis arra a bibliai történetre, amikor Gábriel arkangyal megvitte Názáretbe Szűz 

Máriának a megtestesülés öröm hírét. Az  ünnep  napját  úgy  számolták  ki,  hogy  Jézus  

születésének  ünnepnapjától,  december  25-től visszaszámoltak kilenc hónapot, és így 

március 25-e jött ki. E  Mária-ünnep  elsősorban  a  második  isteni  személy  

megtestesüléséről  szól,  hiszen  Jézus világba lépése,hírüladásának rejtett eseményével 

kezdődött el. XVI. Benedek pápa szavaival: az Angyali Üdvözlet Szent Lukács 

evangéliumában „egy rejtve történt, egyszerű esemény –senki sem látta, senki sem tudott róla, 

csak Mária –, mégis meghatározó jelentőségű az egész emberiség történelmében. Amikor a 

Szűz kimondta igenjét az  Angyal  bejelentésére,  Jézus megfogant, és általa új korszak 

kezdődött a történelemben.”Erre a napra emlékeztünk mi is az óvodásainkkal a szülőkkel, és 

meghívott vendégeinkkel. A délelőtt folyamán rövid ünnepi műsor volt az óvodában, majd 

átmentünk a templom kertbe és ennek a napnak az emlékére elültettünk egy díszfát 

templomunk kertjébe. 

 

MŰSOR 

VERS: GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY ÜNNEPÉN 

 



ÉNEK: A SZERETET MINDENKIÉ 

 

VERS :IMA A SZŰZANYÁHOZ 

ÉNEK: MINDEN MI ÉL CSAK TÉGED HIRDET 

 

 

 

 

 

5. FÖLD NAPJA 

Bekapcsolódva az Énekelj a Földért! kezdeményezésbe, a Föld napja alkalmából énekléssel 

hívtuk fel a figyelmet a környezetvédelemre és egy fenntartható életmód, gondolkodásmód 

mellett való elköteleződésünkre. A meghirdetett időpontban az óvoda minden gyermeke és 

dolgozója együtt énekelt több ezer másik emberrel. Mindezt videón is megörökítettük, amely 

megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=bMOfd_Dho7Y&feature=youtu.be 

 

 

 

6. SZENT GYÖRGY NAP – TEREMTÉSVÉDELMI NAP 

Április 24.-e Szent György-napja. Számos hagyomány, hiedelem, népszokás kapcsolódik 

ehhez a naphoz. Egyes helyeken tavaszkezdő napként tartják számon Szent György-napját, 

ugyanakkor a néphagyomány szerint termésvarázsló nap is, ilyenkor kell vetni, ültetni a kerti 

növényeket.  

Az idei évben kiemelt figyelmet szentelünk a Szent Kinga Katolikus Óvodában a 

Teremtésvédelmi napnak. Célunk az volt, hogy ráirányítsuk a figyelmet a környezetünk 

fontosságára, szebbé tételére, amit a későbbiekben tovább gondozzunk és ápoljunk. Ehhez a 

https://www.youtube.com/watch?v=bMOfd_Dho7Y&feature=youtu.be


kezdeményezéshez invitáltuk óvodánkba járó gyerekek szüleit. A szülők szép számmal 

részvételüket tették magukat, annak ellenére, hogy az idő nem kedvezett a programnak, ez 

viszont nem szegte senki kedvét. 

A program közös tánccal kezdődött. A Tavasz érkezését rövid kis mondókákkal, dalos 

játékokkal utánzó mozdulatokkal kísértük, hisz ez tette a gyermek számára érdekessé, 

változatossá, közelivé az élményt. amit köszönünk a nagycsoportos gyerekeknek, óvó 

nénieiknek. 

A mozgásos tánc után következett a virágültetés. Óvodánk udvarának virágosításához 

vásároltunk és a szülőktől is kaptunk virágpalántákat, melyeket közösen, - felnőttek és 

gyerekek - ültettünk, locsoltunk. A gyerekek lelkesen lapátoltak, palántákat helyeztek a 

ládákba, cserepekbe. A csoportok előtt lévő virágos ágyások is megszépültek a virágzó 

palántáktól. Tartalmas délelőttöt tudhatunk magunk mögött.  

 

  

 

 

 

 

 



7. MADARAK ÉS FÁK NAPJA 

Megkeresésünkre a Magyar Környezetgazdálkodási és Vidékfejlesztési Társaság 

madárbemutatóval és madárröptetéssel kedveskedett a gyerekek számára. Számos iskolába, 

rendezvényre járnak országszerte szemléletformáló, interaktív előadásokat tartani, 

óvodánkban most jártak először. A látványos madárröptetés elvarázsolta a gyerekeket. 

        

 

 

 

 


