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Teremtésvédelmi Programok a Szent Kinga Katolikus Óvodában 

 

Október 4:  Állatok világnapja 

Tartalma:Megemlékezés Assisi Szent Ferencről az állatok védőszentjéről 

Az óvodás gyerekek saját kedvenc játékállataiból és állatos könyveiből kiállítás rendezése a 

folyosón. A csoportok madáretetőinek szentelése. 

 

Március 22. Víz Világnapja 

Tartalma: Óvjuk, védjük környezetünket, s ezen belül a Föld vízkészletét. Bekapcsolódtunk a 

Happy- hét programjába. Ellátogattunk a kőteleki víztoronyhoz és  

 

Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe 

Tartalma: Teremtésvédelmi nap. Sziklakert építése és orgona sövény telepítése a 

templomkertben. 

 

 

Április 24:  Szent György napja – egy gyermek-egy palánta 

Tartalma: Óvodánk udvarának díszítése virágokkal. Az óvoda növényeinek mindennapi 

gondozása erősíti a gyermekekben a növények iránti felelősségtudatot.  

 

 

 

 

 



Állatok Világnapja--Teremtésvédelmi nap. 

Óvodánk helyi programja a környezeti nevelésre épül. Teremtésvédelmi napunkon az Állatok 

Világnapja alkalmából 2018.október 4-én a Szent Kinga Katolikus Óvodában  az óvodás 

gyermekek, óvodapedagógusok és dajkák részvételével Fejes János plábános Úr megszentelte 

a csoportok madáretetőit. Célunk, hogy megláttassuk az Isten teremtette világ szépségét , 

óvjuk és vigyázzuk. A Szent Kinga Katolikus óvodában dolgozó pedagógusok különösen 

fontosnak tartják, hogy a gyerekekben már óvodás korban kialakuljon a természet iránti 

szeretet és tisztelet. Példát mutatva alakítjuk a gyermekek és családjaik szemléletét. A csendes 

percek során beszélgettünk a Teremtésről, dalokat, imát tanultunk a gyerekekkel. Fejlődött 

erkölcsi érzékük, hálaérzetük a JóIsten iránt, aki mindezt megteremtette. 

   

 

 

Március 22. Víz Világnapja 

A víz Isten egyik legkülönlegesebb adománya. 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. Gyűjtöttünk vízzel kapcsolatos találós kérdéseket, 

kóstoltunk különböző ízesítésű vizeket. 

Zenés- mozgásos percek keretén belül táncoltunk a csobogó patak hangjára, majd hirtelen 

háborgó tengerré változtunk mind ezt különböző anyagok segítségével. Beszélgettünk a vizi 

állatokról, játszottunk horgászosat. 



Felhívtuk a figyelmet, hogy otthon is figyeljenek a takarékoskodási szokásokra: mennyi 

vízzel mosogassunk, kell-e folynia a víznek, ha fogat mosunk, mi a jobb, a kádban fürdés 

vagy a zuhanyzás?  

Testünknek több mint a fele vízből áll. Szükségünk van a vízre a gondolkodáshoz, a 

mozgáshoz. A vér minden szervünkhöz és testrészünkhöz viszi az erőt adó anyagokat. Ha 

nem iszunk eleget, besűrűsödik, így nehezebben folyik ereinkben Még a fejünk is 

megfájdulhat. Azért is nélkülözhetetlen a víz, mert kiüríti és eltávolítja testünkből a sok 

méreganyagot. megnéztük a földgömbünket, annak mekkora részét borítja víz. 

Hangsúlyoztuk, hogy víz nélkül nincs élet, fontos a megóvása. Ellátogattunk a helyi 

víztoronyhoz ahol szakember mesélte el a gyerekeknek miként jutunk tiszta, egészséges 

vízhez. A kiscsoportosak kis hajón úsztatták le jókívánságaikat a Tiszán. 

    

 



 

 

 

 

 



Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe 

Gyümölcsoltó Boldogasszony napjára emlékeztünk óvodásainkkal, szüleikkel és a meghívott 

vendégekkel közösen március 25-én.  A délelőtt folyamán rövid ünnepi műsort adtak a 

nagycsoportos gyerekek valamint szüleik a templomban. Példaértékűek azok a szülők, akik 

ilyen formában is bekapcsolódtak az óvodai életbe, támogatásukkal segítették munkánkat. Az 

óvodás gyermekekkel, szüleikkel, önkormányzatnál dolgozókkal valamint az 

egyházközösségi tagok segítségével elkészült a templomkertben a sziklakert. A középső 

csoportos gyerekek orgona sövényt ültettek a templomkertbe a kerítés mentén. Mindez 

felajánlásból, közös munkával. Az előző évben a templomkertbe ültetett fa és a sziklakert is 

hirdeti, hogy a közösségnek milyen ereje van és mindezt jó ügy érdekében is fel lehet 

használni. 

Az ünnep megszervezéséért felelős nagycsoportos óvó nénik és dajka néni lelkiismeretesen és 

maximálisan felkészülve szervezte meg az ünnepet a helyi közösségekkel összefogva, 

önkéntesek bevonásával, amelynek eredményeképpen méltó volt a megemlékezés. Fejes 

János plébános Úr örömmel vette a templomkert szépülését. 

 

 

    

  



  


