Óvodakerti beszámoló
Az óvodakerti programban való részvételünket nagy lelkesedéssel fogadtuk és
örömmel láttunk hozzá a teendőkhöz. A kert kialakítása nem egyszerű eset volt, hiszen az
óvoda kerítése május végére készült el és az udvart teljesen tönkretették a nagy gépek. Az
önkormányzat segítségével hozattunk 5 kocsi földet. A földet bekevertük marhatrágyával. A
tervezésnél figyelembe vettük, hogy a kert jól elkülönüljön az udvartól és a gyermekek
számára jól hozzáférhető legyen.
A parcellák kialakításának a terve az ajánlások alapján készült el. Roma
Önkormányzat segítő támogatásával a földet többször átkevertük a marhatrágyával és a
földből eltávolítottuk a számunkra szükségtelen gyökereket, gazokat itt a gyermekek
segítségét nem igényeltük, mert találtunk a földben üvegdarabokat és a baleset megelőzése
érdekében csak megfigyelőként vettek részt. Ezek után kezdődött a látványos munka a föld
elegyengetése és kerti traktorral többször lazítottuk a talajt, így kb. 20 cm-es termőföld réteg
alakult ki. A tervek alapján a pallók a helyükre kerültek és így már csak a beültetés várt ránk.
A gyerekekkel megismertettük a kert részeit, virágos kertet, veteményest, a pihenő
kertet, a komposztálót, gyógynövényest, csanalast. Elmondtuk, hogy mit hova ültetünk, a
növények fejlődéséhez mi szükséges elsősorban a jó termőföld, amit a gyerekekkel közösen
megvizsgáltunk, hogy megfelelő állagú-e, eléggé porhanyós, nem rögös nem köves, hogy a
növények fejlődését semmisem gátolja. Megismertettük a gyerekeket a kertészeti eszközökkel
amelyeket használunk a kerti munkák során pl: kapa, ásó, gereblye, plántafa, locsolókanna. A
vízgyűjtés lehetőségeit is átbeszéltük a víz körforgását érintve. Megbeszéltük a neveiket,
sajnos a gyerekek többsége nem ismerte a kerti szerszámokat, ez által növeltük szókincsüket,
bővítettük ismereteiket, megbeszéltük melyik kerti eszközt mire használunk nagyon fontos
hogy a baleset megelőzés érdekében baleset védelmi oktatásban részesültek a gyerekek. Mivel
nyári időszak volt mikor hozzákezdtünk a munkálatokhoz ezért a legtöbb növény már palánta
formában volt elérhető számunkra.
A falu lakossága szívesen segített nekünk a palánták begyűjtésében, hogy minél
változatosabb kertet tudjunk létrehozni, minél több növényhez jussunk hozzá.
Növényi magvakat hagyma petrezselyem és sárgarépa magvat veteményeztünk, a
gyermekekkel közösen előkészítettük az ágyásokat növények ültetéséhez mindeközben
megbeszéltük a növények részeit pl: a paradicsom palántának a felépítését gyökérzet szár
levél.
Figyeltünk arra, hogy a kertünk biokertként működjön és a káros rovarokat elűző
növényeket az ágyások szélére terveztük.
A gyerekek nagy érdeklődéssel és kíváncsisággal tevékenykedtek az óvoda kertben
örömmel végezték a munkát segítőkészek voltak oda figyeltek a társaikra, óvták saját és testi
épségüket. A feladatok elvégzéséhez kapott információkra odafigyeltek és megfelelően
hajtották végre a feladataikat, nagyon tetszett nekik a közös tevékenykedés mindeközben a
friss levegőn tartózkodtunk fontos megemlíteni az egészséges életmódra nevelés a szabadban
végzett munka és mozgás fontossága valamint a közösségi érzést erősítettük a gyerekekben.
Először a palánta helyét jelöltük ki, palánta fával a helyére szúrtuk a palántát,
belocsoltuk hogy minél hamarabb befoganjanak a különböző palánták. A falu beliektől kaptuk
a paradicsom, zeller, paprika stb.. palántákat és külön köszönet a mamiknak a
gyógynövényekért, amit tőlük kaptunk, amelyeket szintén el ültettünk a gyerekekkel.

A Roma Önkormányzat aktívan részt vett a telepítésben nagyon segítőkészek voltak,
nagyon jónak tartjuk az óvoda kert pályázatát, mert nem csak a gyerekeket és szülőket hanem
a falu lakosságát is közösségé formálja, az együttműködésre sarkallja.
A pihenő kertben pikniket rendeztünk a szülők és gyerekek számára amelyre finom
ételeket készítettünk. Törekedünk az egészséges élelmiszerek fogyasztására, egész nyáron
gondozhattuk a kertet, gyomláltunk, locsoltunk a gyerekek bevonásával megfigyeltük a
növények változását termések növekedését, miközben a talajt folyamatosan lazítottuk, mivel a
gyerekek mindenben részt vesznek ezért közvetlen tapasztalás útján szereznek ismereteket. A
komposztálásra is odafigyeltünk ahová a gyomokat, és a levágott füvet gyűjtöttük.
Megbeszéljük milyen élőlények élnek a kertben, melyek károsak, melyek hasznosak a
növényeknek. Rovarhotelt készítettünk a rovaroknak.
A gyerekek megértették hogy minden élőlény fontos ezáltal a környezeti nevelés, és a
környezet védelem fontosságát nem elég hangoztatni hanem tenni is kell érte, és minél
hamarabb elkezdeni az erre való nevelést. A gyermekek érzékelés és tapasztalat útján szerzett
ismereteket kaptak. Az egészséges életmódra nevelést is megtanulhatjuk, az Óvoda Kertel.
Számunkra a legnagyobb értéket az nyújtja, hogy a gyermekek élményhez és
ismeretnyújtásán kívűl a szülők számára is segítséget adunk, hiszen a szülők sem tudják
hogyan kell működtetni egy kertet és ha a kertjük otthon egy virággal vagy növénnyel bővült
akkor már eredményt értünk el.
Köszönjük, hogy ennek a hasznos programnak részesei lehettünk a sajókazai
gézengúzok nevében.
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