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Az Európalánta Egyesület Eger, Győr, Miskolc,
Veszprém és Székesfehérvár 13 óvodájában tart
bábelőadásokat és környezettudatosságra nevelő programokat. Júniusban a Gyerekszigeten és a
veszprémi Kabóciádé Fesztiválon zárják a rendezvénysorozatot. Lassan 1500 gyerek ismeri és szereti
Mimót és Csipeket, akik rendszeres játszópajtásaikká váltak, hiszen minden óvoda bábos ládikót
kapott ajándékba. Benne már ott sorakoznak
a figurák, társasjátékok, könyvek és színezők, amik a gyerekeket nap mint nap
emlékeztetik arra, mit is tehetnek a Földért.
»Már tudom, mi
kerül a sárga
szelektív hulladékgyűjtőbe!«
hogy szórakoztató és tanulsába. „Az előadás után agyagozunk, népi játékokat játszunk
gos is legyen: le kell kapcsolni
és beszélgetünk a gyerekekkel és Csipek látogatása. Minden
a villanyt, ha már nincs szükséa meséről. Kis méretű, szígünk rá, nem szabad eldobni a
óvodában felkészítjük az óvószemetet az utcán vagy az ernes hulladékgyűjtő ládákba
nőket, és otthagyjuk a hét,
együtt válogatjuk szét a szedőben, és figyelni kell arra, honemezből készült bábot, hogy
gyan gyűjtjük az otthonunkban metet, vagyis kipróbáljuk,
bármikor, amikor a gyerefeleslegessé vált hulladékokat.” mit is tanultak a képzeletbeli
kek játszani kezdenek velük,
barátoktól. Hihetetlen, hogy
eszükbe jusson, mi mindent
mennyire
fogékonyak
ebben
kell tenni, hogy megóvják körEgyütt az
a korban, mint a szivacs, azon- nyezetüket.”
óvónőkkel
nal magukba szívnak mindent.
Legyen az jó vagy rossz pélDe nem csupán a zenés bábA földre dobott
da – mondja Szűcs Krisztina
színházzal fejlesztik a kicsik
szalvéta
úgynevezett zöld gondolkodá- programvezető. – Fontosnak
sát, hanem igazán kerek prog- tartottuk azt is, hogy ne csak
Végül a szereplők integetve
egyszeri alkalom legyen Mimó elköszönnek az ovisoktól, és
rammal érkeznek az óvodák-

a Földet
Időben kell
megtanulniuk
a kicsiknek, hogyan
vigyázhatnak a Földre
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Mese – modern
tanulsággal

nítják meg a gyerekeket arra,
hogy bizony sokszor pazarolunk, felelőtlenül élünk, és
A terem elcsendeezzel sok mindent tönksedik, és az óvoOtthon mi magunk is taníthatjuk gyerekereteszünk magunk
körül. „Az előadás
dások tátott
inket a környezet és a természet védelmére.
szájjal figyelni
Érdemes elmagyarázni nekik, miért jó, ha újravégére Mimó és
kezdenek.
hasznosított papírra rajzolnak, és ha a lap mindkét
Csipek megtanulAkár egy
oldalát használják. Szánjunk időt arra, hogy játékosan
ják, hogyan óvhétköznapi
hatják környezeelmondjuk, hány fát menthetnek meg ezzel. De a fürbábelőadás,
detésnél is kitalálhatunk egy mesét a vízcseppről, ami az
tüket” – mondja
ez a mese
Mákszem Lenke
óriás erdő patakjában született, és hosszú utat tett meg
is úgy indul.
azért, hogy a kádba kerüljön. Jó ötlet, ha nem veszünk
bábművész. „S veA két főhős
elképesztő mennyiségű műanyag játékot, inkább a
lük együtt persze
hőlégballonja
hosszabb életű, fából, esetleg kemény kartonból kéaz ovisok is megérelromlik, és az
szült darabokat választjuk. Ha csak tehetjük, héttik, miért fontos a
erdőben landolkörnyezettudatosság
végenként menjünk kirándulni, és ismertessük
tak. Ám ami ezmeg a gyerekeket a természet kincseivel
– még ha ez a tudomáután történik, már
és állataival!
nyos szó nem is hangzik
cseppet sem hasonlít
el a mese során – teszi hozegy szokványos meséhez.
zá mosolyogva. – A történetet
Észrevétlenül, játékosan taigyekeztünk úgy felépíteni,

Rajtunk is
múlik!

mindenkinek egy kitűzőt adnak ajándékba. Az egyik kisfiú
óriási lendülettel öleli meg
Csipeket búcsúzóul, és a fülébe súgja: „Soha nem felejtelek
el!” Majd a barátja felé fordul,
és a földre dobott szalvétára mutat: „A tiéd?” „Aha...”
mondja a kisfiú, és kezében a
szalvétával elindul megkeresni
az óvónénit, hogy megkérdezze: akkor ezt most melyik
hulladékgyűjtő ládába is kell
kidobni?
Molnár Dóra

Újra megcsodáljuk a gyermeki fantáziát
Egy kedves rajz sok gyümölcsöt érhet!
A Garnier ismét lehetôséget nyújt az óvodáknak együtt alkotni és ajándékokhoz jutni: újra elindul tavaly már
sikeres rajzpályázatunk!

A téma: „CSALÁDOK A ZÖLDEBB LAKÓHELYEKÉRT!”.
Olyan rajzokat várunk, amelyek azt mutatják be, hogy a családok mi mindent tehetnek a környezetük megóvása, a természet
védelme és a lakóhelyük zöld területeinek fejlesztése érdekében. A nyertesek nem csak maguknak szereznek dicsôséget:
nyertes óvodájuk minden csoportját egy hónapon át friss gyümölccsel látjuk el. A gyôztes rajzok pedig felkerülhetnek a család
ﬂakonjai: samponjának, a különbözô gyümölcsös változatokban is kapható Garnier Naturalsnak különleges kiadású ﬂakonjaira is.

2010

A rajzokat postai úton várjuk, „Rajzpályázat”
jeligére. Kérjük, az összes rajzon tüntessék fel
a rajzot készítô gyermek teljes nevét és életkorát.

Fotó: Sziráki Lili

N

agy az izgalom az egri óvodában, hiszen
mindjárt kezdődik a
bábszínház. A meseerdő díszlete már áll a csoportszobában, az apróságok törökülésben a földön várakoznak.
Csilingelő hangon kacagnak,
sugdolózva kérdezgetik egymást, vajon mikor kezdődik az
előadás. Néhány kislány hangosan bekiabálva találgatja,
vajon mi történik majd a színpadon. Nevetgélnek, forgolódnak, néhányan most fejezik
be a reggelit. Egy ötéves kisfiú
szórakozottan a padlóra pot�tyantja a szalvétát, de hogyan
is törődhetne ilyesmivel, hiszen már jönnek is a bábosok,
kezükben pedig ott mókázik
Mimó és Csipek, a két jóbarát.

A környezetvédelmet nem lehet
elég korán kezdeni. Néhány kedves,
képzeletbeli állat azonban képes
arra, hogy az ország óvodásainak
megtanítsa, miért fontos a
szelektív hulladékgyűjtés, az
energiatakarékosság, és hogyan
óvhatjuk meg világunkat.
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„A legügyesebb gyerekek sikere
az óvoda közös sikere is.”
Bottyán Ágnes
A 2010-es rajzpályázat egyik
nyertesének óvónôje
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