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Els6 alkalommal
az erdei 6vodfban
,,A termdszet hatalmas, az

entber pardnyi; ezdrt aztdn az

ember ldte attdl filgg, milYen
Icancsolatot tud teremteni a
teimdszettel."

Dr. Szent-GYdrgYi Albert

Ovod6nk, a Balatonfiiredi
Ov6rosi,Ovoda 20 i 5-ben nYer-

te el a Zold Ovoda cimet, melY
annak elismer6se, hogy 6vo'
d6nk nevel6testiilete - mint
ahogy pedag6giai Programunk
is tiikrcizi - kiemelt feladatSnak
tartja a kisgyermekkori kcirnYe-
zeti nevel6st, a kcimyezettudatos
magatafi 6s alapj ainak. lerak6s6t,

lsgyerme-
ke is6giegYei
eb alakulnak
ki, igy ennek szellemdben terv-
szer6. tudatos munk6val tcirek-
sziink arua, hogy az 6vod6nkba

nyezethez va16 vonz6dhst, a
term6s zet h 6nti 6rz6kenYs d get'

Evr6l dvre gyarapodik azon
hagyom6nyos programoknak,
lehet6s6gekn ek a sz6ma, melY-
ben a gyerekek a kortiiottiik
l6v6 vil5got, a mdg 616 hagYo-
m6nyokat, nepszok6sokat ieft-
kosan, dlmdnyeiken keresztiil,
komplex m6don ismerhetik meg
(sziiieti, M6r1on-napi hagYom6-
nyok, advent, farsang, hrisv6t,
mad6rovi, v iz v ililgnaPja stb' )'

Az idei 6vben el6szor 6vo-
ddnk nagycsoPorlosai (NaPocs-
ka csoporl) erdei 6voda Prog-
ramban vehettek r6szt TihanY:
ban. A h6romnapos Program
sor6n lehetdsdgtink nYilt a Bel-
s6-t6 nov6ny- 6s 6llatvil6g6val
va16 ismerke'd6sr e, ez\ltal Pedi g

a term6szettel va16 harmonikus
kapcsolat kidPitds6re.-Tereo 

i s dt 6ink aTkalmhv al az

ebrede2o, dlettel teli tavaszi
kdrnyezet a szinek, form6k, il-
latok, hangok segits6g6vel ke-
riilt kcjzelebb a gYerekekhez. A
mad6rmegflgyel6s sor6n alkal-
munk volt meglesni a f6kon
megbriv6 odrik kis lalc6it, meg-

ismertfik a leggyakoribb mad|r-
fajokat, 6s elsaj6tithattuk a
maddrv6delem alapj ait is, BaIa-
toni s6t6nkon a t6 6l6vi16ghtfi-
gyelhettiik meg. Az els6, kicsit
borong6s nap ut6n m6g k6t
napsiit6ses, programokban 6s

dlmdnyekben gazdag nap vhrt
r6nk. Ebben a h6rom napban
megtanulhattuk: r6szesei, de
egyben felel6sei is vagyunk a

termdszetnek, hogy az ciromteli
pillanatokat egyiitt megdlni a
legjobb!

A megszerzett tapasztalatok,
6lrn6nyek hozzdsegitil< a gyer-
mekeket ahhoz, hogy k6pesek
legyenek t6j 6koz6dni, eligazod-

ni, term6szetesen az 6letkotuk-
nak megfelel6en.

A program ldtrejdttd6rt sze-

retn6nk koszonetet mondani a

Kdzoont Zrt, balalonfiiredi ki-
rendeltsdg6n dolgoz6kna[ akik
segitettek abban, hogy riti c6lun-
kat napi szinten biztons6gosan
el6rjiik, valamint az erdei 6voda
szervez6inek, Vers Rdlcdnalc 6s

Kiisz Mqriann-nak.
A maradand6 6lmdnYeket

megkoszonve v6rjuk a kdvetke-
z6 erdei 6voda programot!

Csek(in6 Szob6 Orsolya
6voddpedog6gus

Bo,latonfiiredi
Ovdrosi 6voda


