
Éves óvodakerti beszámoló 

Az óvodakerti programban való részvételünket nagy lelkesedéssel fogadtuk és 

örömmel láttunk hozzá a teendőkhöz. A tervezésnél figyelembe vettük, hogy a kert jól 

elkülönüljön az udvartól és a gyermekek számára jól hozzáférhető legyen. 

A parcellák kialakításának terve az adott alapanyagok és a hely kiválasztásával 

történt. Az Iskolakertekért Alapítvány segítségével és szülői felajánlásból kapott 

anyagokból kezdtünk a munkának. Helyi középiskolások segítettek a magasított 

ágyások összerakásában, termőfölddel való feltöltésében. Találtunk a földben 

üvegdarabokat, köveket, ezért itt a gyerekek a baleset megelőzése érdekében csak 

megfigyelőként vettek részt. A tervek alapján elkészült ágyásokba, 30-40 cm 

termőréteg került, ezek után már csak a veteményezés várt a gyerekekre. Az óvoda 

5 csoportja 1-1 ágyást kapott. 

Szeptemberben, amikor az új nevelési év kezdődött, bíztunk a járványügyi helyzet 

javulásában, nekikezdtünk a kerti munkálatoknak. A gyerekekkel megismertettük a 

kert részeit, virágos kertet, veteményest, a komposztálót, elmondtuk, hogy mit hova 

ültetünk, a növények fejlődéséhez mi szükséges: elsősorban a jó termőföld, amit  

közösen megvizsgáltunk, hogy megfelelő állagú-e, eléggé porhanyós, nem rögös nem 

köves, hogy a növények fejlődését ne gátolja semmi sem. Megismertettük a 

gyerekeket a kertészeti eszközökkel, amelyeket használunk a kerti munkák során: 

kapa, ásó, gereblye, plántafa, locsolókanna. 

 A vízgyűjtés lehetőségeit is átbeszéltük, használatba helyeztük a kapott vízgyűjtőt. 

Megbeszéltük a neveiket, s megbeszéltük melyik kerti eszközt mire használunk. 

Nagyon fontos, hogy a baleset megelőzés érdekében balesetvédelmi oktatásban 

részesültek a gyerekek és a felnőttek is. 

Ősz lévén olyan magokat igyekeztünk kiválasztani, amelyek fejlődéséhez az őszi 

időjárás is kedvez, valamint előkészítettük a talajt, a tavaszi ültetéshez. Madársaláta, 

snidling, a friss fogyasztáshoz, musttármag a zöldtrágya érdekében került a talajba. 

Vegetációs időszakban, folyamatosan mulcsoztunk. 

Télen pihentek a kiskertek. 

A madarakra is figyeltünk, télen etetőt, nyáron itatót tettünk ki és töltöttük fel 

rendszeresen. A nagyobb fiúk az etető elkészítésénél is segíthettek. 

 Városunkban található a  Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont, ahol 

olyan kiállításokat látogathatunk, melyek híven szemléltetik a környék jellegzetes 

élővilágát. Interaktív kiállítótermükben a gyerekek játékos formában ismerkedhettek a 

természettel. A hét kiállító-egységben a madarak életét kísérhették figyelemmel, 

számos érdekesség mellett sötétkamrában hallgathatják az éjszaka madárhangjait. 
 

A környéken számos különleges, védett madárfaj él. 

 

 

 



 

 

 

 

A szabadban található Búbos cinege élményösvényen a gyerekek játékos formában 

szerezhettek ismereteket a természetről, óriás kirakó, forgatható kockák, gólya-

labirintus és sok más érdekesség várta őket. 

A látogatóközpont szomszédságában lévő arborétumban, a Chernel-kertben, sérült 

madarakat gondozó telep működik, ahol a gyerekek testközelből figyelhették meg élő 

madarakat (pl.: baglyok, vércsék, gólyák). Itt található hazánk egyetlen élő védett 

növényeket bemutató tanösvénye is (pl: bánáti bazsarózsa, Teleki-virág, széleslevelű 

harangvirág). 

 

A gyermekeket bevontuk azokba a mezőgazdasági munkákba, amelyekre az 

életkoruknál fogva már képesek. Tél folyamán csoportszobában magokat neveltek, 

csíráztattak, majd miután az időjárás engedte, kiültették, és figyelték a fejlődését. 

Megismerkedtek különféle magvakkal, melyet az egyik mezőgazdasággal foglalkozó 

apuka állított össze és kisfia mutatta be csoporttársainak. 

 A tavasz közeledtével márciusban sajnos a vírushelyzet miatt az óvoda bezárt másfél 

hónapra, épp a tavaszi kerti munkák előkészületi időszakában. Április vége felé újra 

megtelt élettel az óvodakert. A talaj előkészítése után megterveztük és kijelöltük az 

egyes ágyások helyét. Idén kezdő kertészekként, egyszerű termesztésű 

zöldségfajtákra esett a választásunk. Paradicsom, paprika, hagyma, eper, cukkini, 

snidling, retek. Az ősszel elültetett citromfű és menta is megerősödött, amiből újabb 

növényeket szaporíthatunk. 

 Amint a zöldségfélék megérnek, közösen leszüreteljük, majd elfogyasztjuk. 

Az óvodakerti termelés vegyszermentes, így a környezetbarát szemlélet alakul ki a 

kisgyermekeknél. A kerti munka közben megfigyelték a növényeken élő bogarakat, a 

pillangókat.  

A szomszédunkban lévő, mezőgazdasági technikummal is felvettük a kapcsolatot. Az 

iskola udvarán rovar hotel és több nagy madáretető is található, rendszeresen 

látogattuk a helyet. Tangazdaságukba is szerveztünk látogatást, ahol 

veteményeskertet, szőlőtermesztést, állattartást nézhettünk volna meg, de sajnos 

közbeszóltak a járvány-ügyi korlátozások. A közeljövőben pótoljuk ezt a remek 

tapasztalatszerző lehetőséget. 

Nagyon fontos szerepe van a kertnek az esztétikai nevelésben is Az intézmény 

virágoskertje, sokfélesége esztétikai élményhez juttattja a gyerekeket. A szép rózsák, 

és az óvodánkat védő “sövény-sárkány” a gondnok bácsi keze munkája. 

A gyerekekkel azt is szeretnénk megértetni, hogy minden élőlény fontos, hogy a 

környezet védelem fontoságáról nem elég beszélni, hanem tenni is kell érte. A 

gyermekek érzékelés és tapasztalat útján szerzett ismereteket kaptak, ezért az 

egészséges életmódra nevelést egyik alapja, az Óvodakert. 


