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A Zöld Olimpia leírása 

A projekt 

Kispest Önkormányzata 2021 szeptemberében a KEHOP 1.2.1-18-2018-00009, "Klímatudatossági programok Kispesten" projekt 

keretében a kerületi óvodák és általános iskolák számára megrendezi a Kispesti Zöld Olimpiát. E kiadvány az óvodák számára 

kidolgozott verseny leírását és feladatait tartalmazza.  

Az Olimpia időtartama 

2021 szeptember 1. – október 1. 

Az Olimpia menete. 

Az óvodák szabadon választhatnak az „olimpiai” feladatok közül, és eldönthetik, hogy milyen sorrendben végzik őket. A versenyre 

nem szükséges jelentkezni, a feladatok elvégzését azonban papíralapon vagy digitálisan dokumentálni kell, és október 1-ig 

eljuttatni az Önkormányzat kapcsolattartójához (Nagy Zita, nagy.zita@hivatal.kispest.hu).  

Érdemes a szülőket az Olimpia megkezdésekor tájékoztatni, hiszen egyes feladatok megoldásakor az ő segítségükre, részvételükre 

is számítunk majd. A cél az, hogy minél több gyermeket bevonjunk legalább néhány feladatba. A feladatok csoportos, játékos 

projektek, hiszen a klímavédelem és a környezetvédelem nem csak egyéni, hanem nagy részben közösségi tevékenység a felnőttek 

világában is. 

Díjazás 

Az óvodai környezeti nevelési munkához hasznos, értékes, örömteli jutalmakkal szeretnénk hozzájárulni. A díjak beszerzése 

folyamatban, szeptemberben jelentkezünk a csábító részletekkel! Díjazzuk: 

 A legtöbb feladatot megoldó óvodát  

 A legtöbb feladatot megoldó óvodai csoportot  

 A legkreatívabb, leginnovatívabb feladatmegoldásokat 

 
Kérdés esetén forduljanak kollégáinkhoz: 

Nagy Zita: nagy.zita@hivatal.kispest.hu (06-1) 347-4548 

Emmer Szabolcs: emmer.szabolcs@hivatal.kispest.hu (06-1) 347-4586 

A feladatokat, társasjátékokat, ajánlásokat kidolgozta: 

Jantnerné Oláh Ilona - innovátor mesterpedagógus, környezeti nevelő, erdőpedagógus (2-6. feladat) 

 



Az olimpiai feladatok 

 

Csalogassátok be az óvodába a zöld Erdőmanókat! Vezesse a csoport a csoportszoba falára kifüggesztett táblázatban, hogy melyik 

feladatot sikerült már teljesítenie! Minden megoldott feladat mellé rajzoljatok, vagy tegyetek egy kivágott manófigurát! Ugyanígy 

vezesse az óvoda is az előtérben, udvaron, faliújságon vagy más, a szülők által is jól látható helyen egy kifüggesztett táblázatban, 

hogy melyik csoport melyik feladatot teljesítette. Reméljük, jó sok Erdőmanó látogatja meg az óvodát! J 

 

1. Ráhangoló, avagy miért zöld az olimpia?  

Gyűjtsön a csoport olyan „tárgyakat” vagy ezekről készült fotókat, rajzokat, amelyek zöld színűek. Mi minden zöld a világban? 

(levelek, fák, hernyók stb.) A természethez köthető zöld dolgokból, fotókból, rajzokból készítsetek gyűjteményt/tablót/faliújságot! 

 

2. Autómentes nap: gyalog, kerékpárral vagy tömegközlekedve az óvodába 

Aki gyalog, kerékpárral vagy tömegközlekedéssel érkezik az óvodába, a csuklójára jutalomból karkötőt kap (valami élénk színű (pl. 

zöld J) szalagból, fonálból). Ha ebbe a szülőket is be tudjuk vonni, ők is kapjanak karkötőt. Beszéljétek meg: ha nem használunk 

autót, amikor óvodába jövünk, akkor mivel közlekedhetünk még?  

 

3. Szeptember 30. Csomagolásmentes nap  + Hulladékszelektáló társasjáték 

Beszélgetőkör: Mit is jelent az, hogy csomagolásmentes valami? Mi van becsomagolva, mit csomagolunk be?  Mikor szoktunk 

csomagolni? Mivel helyettesíthetjük a csomagolást? Vannak boltok, ahol csomagolás mentesen lehet vásárolni!  

Próbáljátok ki a mellékletben szereplő hulladékszelektáló társasjátékot vagy az Átalakuló Wekerlétől (06-30-398-1403) 

kölcsönözhető táblajátékot! 

 

 



4. Tündérkert-építés 

Hirdessen az intézmény „tündérkert” készítő versenyt! A tündérkerteket készítsék el a családok otthon (cserépbe, lyukas lábasba, 

csorba bögrébe), majd hozzák be az óvodába. A beérkezett tündérkertek díszíthetik az óvodát több héten át. A családok szavazata 

dönti el, ki nyer. Minden család kap egy óvodai pecséttel ellátott szavazólapot, minden pályamunkát megszámozunk. Egy 

szavazólapra csak egy számot lehet felírni és bedobni egy szavazatoknak kijelölt dobozkába. Szeptember végén eredményhirdetés! 

(Fotó: Jantnerné Oláh Ilona) 

5. Gazdálkodj okosan az energiával! (társasjáték) (mellékletben) 

 

6. Családi klímaolimpia (vetélkedő) (mellékletben) 

Szervezzünk családi napot vagy hétvégi kirándulást, amikor lebonyolíthatjuk a következő családi vetélkedőt, de akár 

megszervezhetjük a szülői értekezlethez kapcsolódva is! A családok kapnak egy „menetlevelet” az állomások neveivel. Az 

állomásokat tetszés szerinti sorrendben kereshetik fel, így elkerüljük a torlódást. Az állomás teljesítésekor pecsétet kapnak 

menetlevelükbe. Aki minden állomást teljesített, apró, fenntarthatósághoz köthető ajándékot kaphat. 

 

7. A fák szépségversenye:  

Tegyünk egy sétát a környéken, és szavazza meg a csoport, hogy melyik fát tartja a legszebbnek. És az óvoda fái közül? Miért? 

Rajzoljátok le, és ha szomjasnak tűnik, locsoljátok is meg! J 

 

8. Zöld mese 

Válasszatok egyet a mellékletben szereplő, a környezeti nevelést elősegítő mesék közül, és dolgozzátok fel valamilyen formában 

(rajz, festés, bábkészítés, bábelőadás, színielőadás stb.)!  

 


