KELL EGY KIS ENERGIA-AZ ÓVODÁBAN
Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata KEHOP-5.4.1-16-2016-00149 azonosítószámú, „Más
Szemmel Nyírbogáton” című projekt keretén belül
Fontos, hogy a gyerekek már pici korban megkapják azokat az impulzusokat és alapismereteket,
amivel a továbbiakban az energiatudatosság a mindennapjaik részévé válik. Akik már óvodás korban
megtanulják takarékosan használni a vizet, és akiknek a kis fejében helyére kerülnek a legfontosabb
fogalmak, azok otthon a családban is tudatosabbak lesznek, mint társaik.
Programunk révén az óvodánkhoz közeli napelem- parkba sétáltunk a gyerkekekkel.
Elmeséltük a gyerekeknek, hogy ez a berendezés a napsugárzást elektromos energiává alakítja. A
napenergia a megújuló energiaforrások közé tartozik, felhasználása kevésbé környezetszennyező.
Számítógépes- játékos feladatokon keresztül igyekeztünk az energia takarékos felhasználását,
felhasználási lehetőségeit, új energiaforrásokat megismertetni.
Az EnergiaKaland oktatócsomag az Óvodai nevelés országos alapprogramjához, a helyi
feltételekhez, a nevelési célokhoz, a gyerekek egyéni fejlettségéhez illeszthetően készült,
alternatívákat kínál a gyermekek neveléséhez.
A mesehallgatás kedvelt időtöltése az óvodáskorú gyerekeknek. Több aranyos történetet is találtunk
a témával kapcsolatban az Energiamesék c. Kiadványban.
Közülük az Energiatakarékos Hófehérke és a Villanyoszlop meséjére esett a választásunk.
Ezekhez illusztrációt készítettünk, melynek segítségével érdekesebbé tettük az előadást. A gyerekek
érdeklődve hallgatták, majd aktív részesévé váltak a történetnek. Megnézték közelebbről a képeket.
Beszélgettek, felelevenítették, előző tapasztalataikat a témával kapcsolatban.
Hangulatos perceket töltöttünk együtt, miközben a gyerekek hasznos ismeretekre tettek szert játékos
formában.
Megismerhették a mese által:

a különböző energiaforrásokat

az energia útját az energiaforrástól a felhasználási helyéig

a legfontosabb energiabiztonsági szabályokat

az energiatakarékosság fontosságát, a jövő energiatermelésének lehetőségeit.
A gyerekek nagyon szeretik az ábrázoló tevékenységeket. Jól ismerik és kezelik a rajzeszközöket.
Élményeiket, elképzeléseiket jelenítik meg változatos formában. Rajzolással, mintázással,
ragasztással.
Az energiatakarékossággal foglalkoztunk az elmúlt napokban. Ezzel kapcsolatban kértük, hogy
készítsenek rajzokat, montázsokat, színezéseket, melyekből majd kiállítást rendezünk.
Sok szép munka született, leginkább a rajzolás technikáját részesítették előnyben.
Megjelentek a rajzokon az előző foglalkozások eseményei a sétáról, mesélésről, játékról. Valamint a
háztartási eszközök, melyek sok áramot fogyasztanak, a napelemekkel felszerelt óvodánk, ami a
takarékoskodást szolgálja.
Tevékenységeink által a gyerekek felismerték, hogy az energia érték, lehetőségeinkhez mérten
takarékoskodni kell vele.
Természetesen a jutalmazás sem maradt el, melyet minden részt vevő megkaphatott a nap végén.

