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Beszámoló 

A tevékenység 

célja: 

• Természetes módon, játékos és tapasztalati tevékenységek 

formájában 

            megérteni a környezetvédelem és az újrahasznosítás  

fontosságát 

• Hulladék anyagok praktikus felhasználása manipulálással, 

kísérletezéssel felismerni felhasználásának lehetőségeit. 

• A gyermekeket rávezetni a természethez való pozitív 

kialakításához. 

• Élvezzék a közös tevékenységeket, működjenek együtt és 

segítsék egymást.  

 • Kognitív szintjén összefoglalni a természet ökológiájával 

kapcsolatos információkat, felismerni a környezetre való 

fenyegető veszélyeket. 

• Hozzáállás szintjén érzelmi kapcsolat kialakítása a 

környezettel. 

• Cselekvés szintjén a mindennapi életben pozitív példával 

irányt mutatni a természettel való felelősségteljes és 

takarékos bánásmód felé. 

• Megfigyelés szintjén megtanítani a gyerekeknek, hogy 

aktívan észleljék, érzékeljék, figyeljék és különböztessék 

meg a természet jelenségeit, állapotait. 

• Megtanulni a hulladékok osztályozását, ismerni a szelektív 

hulladék gyűjtés fontosságát, újrahasznosítását.  

• Szent Márton nap alkalmából játékok és kellékek alkotása 

Módszerek: Hulladék gyűjtés, beszélgetés, hulladékból alkotás 

ragasztással, festéssel és egyéb technikákkal. 
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Szervezés: • feltételek megteremtése  

• szükséges eszközök előkészítése 

Eszközök: Tárgyak fémből, papírból, fából, műanyagból, üvegből, ragasztó, 

olló, fix 

 

 

Előzmények:  

Októberben a környezetvédelemmel foglalkoztunk - összpontosítva a levegő, talaj, víz, állat 

és növény védelmére. A gyerekeket közelebbi kapcsolatba hoztuk az újrahasznosítással, a 

papír, fém, műanyag és az üveg szelektív hulladék osztályozásával. A gyerekek már néhány 

héttel korábban hulladék anyagokat gyűjtöttek, halmoztak fel az óvodában, hogy majd Szent 

Márton napjára szüleikkel együtt készítsenek belőlük egyedi eszközöket, dekorációkat. 

 

Hulladék anyagból alkottunk 

Kísérletezéssel és játékos formában a gyerekek és szüleik közösen új életet leheltek a hulladék 

anyagokba, ugyanakkor összekapcsolták a természettel is. A gyerekek játékos, szórakoztató 

formában megtanulták tiszteletben tartani a környező természetet. Kísérletezéssel felismerték 

az anyagokat, közösen beszéltünk a környezet ökológiájáról. A gyerekek a szüleik kíséretével 

különféle anyagokat, tárgyakat készítettek, a természetes anyagoktól a szintetikus anyagokig, 

mint például a fa, papír, fém, üveg. Külön és csoportban kisérveztek velük, majd egymással 

kombinálták. Szent Márton napjára hulladék anyagokból eszközöket és dekorációkat 

készítettek. A foglalkozás segítette az önálló gondolkodást, fantáziát, fejlesztette a finom 

motirkát és nagy motorikát. Ezt követően a kész alkotásokkal közösen játszottak, majd 

kiállítottuk az óvoda folyosóján. 
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REFLEXIÓ 

A szülők és a gyerekek aktívan részt vettek a tevékenységben, kreatív alkotásaik színesek 

voltak, vidámak és tele voltak ötletekkel. A gyerekek nagy része lelkesedve kapcsolódtak be a 

beszélgetésbe a környezetvédelemről, kifejezték ötleteiket és véleményüket. Már mindenki 

örömmel várja a következő közös alkotást, újrahasznosítást. 
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