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A PROJEKT ÁTFOGÓ/HOSSZÚTÁVÚ CÉLJA:  

 FÖLDÜNK megbecsülése, szeretete 

 A körülöttünk lévő közvetlen környezet, a természet megismerése, óvása, védése, 

pozitív attitűd kialakítása a gyermek aktív tevékenysége által  

 A természeti környezet értékként való tisztelete 

 A környezettudatos magatartás megalapozása, formálása 

 Az egészséges táplálkozás alapjainak megismerése 

 A kapcsolatteremtés képességének elmélyítése, a közös munka élményének biztosítása 

 Szokás és szabályrendszer kialakítása 

 Takarékoskodás a vízzel, a papírral 

A PROJEKT KÖZVETLEN CÉLJA:  

 A csoportszoba, az óvoda, az óvoda udvarának rendben és tisztán tartására nevelés 

 Az óvodai hulladék szelektív gyűjtésének kialakítása 

 Váljék a gyerekek igényévé a virágos, rendezett környezet kialakítása 

 A kerti szerszámokkal való munka megszerettetése 

 A szelektív hulladékgyűjtés fontosságának hangsúlyozása 

A PROJEKT  FELADATA: 

 környezetünk tisztán tartása 

 Növények ültetése, ápolása 

 Szelektív hulladékgyűjtés 

TEVÉKENYSÉGGEL ÉRINTETT KOROSZTÁLY/ÉVFOLYAM: 3-7 éves korosztály 

TEVÉKENYSÉG IDŐTARTAMA: 3 hét, 2010. április1-2010. április 22. 
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TEVÉKENYSÉG KAPCSOLÓDÁSA A HELYI NEVELÉSI PROGRAMHOZ, HELYI 

TANTERVHEZ: 

 Külső világ tevékeny megismerésére nevelés 

A gyermeket körülvevő világ megismerésében a közvetlen megfigyelésre és 

tapasztalatszerzésre, valamint az élményekre építünk. A tapasztalatszerzés, az élményszerzés 

mindig a valódi környezetben történik, ezért a tevékenységek nagy része a szabadban, az 

óvoda környezetében, udvarában valósul meg. Az önálló és csoportos megfigyelések révén 

értékes tapasztalatokhoz juthatnak a gyermekek a természetben végbemenő folyamatokról és 

összefüggésekről. A gyermeket körülvevő világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli 

összefüggéseinek felfedezése, megtapasztalása játékos formában a gyermekek igényeihez 

igazodik. A megismerési tevékenység alapja a megismerési vágy, mely a gyermeket 

cselekvésre ösztönzi. 

 környezettudatos nevelés 

A természet szeretetére kívánjuk nevelni a gyermekeket, természetközeli élettel, a természet, 

a környezet szeretetének bizonyításával, példát mutatva a gyermekek számára. A 

környezettudatos nevelés értékkövetés. Az óvodai élet minden területén jelen van a 

környezetvédelem, de leginkább a külső világ tevékeny megismerésébe tudjuk beépíteni. Az 

óvodás gyermekek nyitottak, ha ebben az életkorban megismertetjük őket környezetükkel, 

valószínűleg természetbarát és környezettudatos felnőttekké válnak. Az óvodás gyermeknek 

igénye van a környezete tanulmányozására, próbálkozásai sok mindenre megtanítják, például, 

összefüggéseket fedez fel az élőlények és környezetük között. Ez már az ökológiai szemlélet 

megalapozása, a minden mindennel összefügg elv alkalmazása. 

 Munka jellegű tevékenységek 

A cselekvő tapasztalással sok esetben azonosságot mutató munka és munka jellegű játékos 

tevékenység része az óvodai mindennapoknak, végezhető egyedül, vagy párosban, illetve 

kiscsoportban, ezért a gyerekek bármikor képesek aktívan együttműködni. Az óvodában a 

munka elsősorban közösségért végzett tevékenység, így hozzájárul a gyermekek közötti társas 

kapcsolatok alakulásához; a saját és mások elismerésére nevelés egyik formájává válik. 

Lehetővé teszi a kitartást, az önértékelést, s ezzel együtt a közösség értékelését is. A 

munkavégzés során folyamatosan fejlődik a gyermek szervezőkészsége is. Lényeges 

szempont, hogy mindenki kedvének, egyéniségének, képességeinek megfelelő munkát 
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végezzen. Közben megfigyeléseket is végeztetünk a gyermekekkel, igyekszünk az ok-okozati 

összefüggéseket is megláttatni velük. A munkavégzés rendszeres, és folyamatos legyen, 

épüljön be a mindennapokba! 

 Anyanyelvi, értelmi nevelés 

Az óvodai nevelésünk a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságra 

valamint meglévő, spontán szerzett tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosítja 

a gyermekeknek a változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül további élményeket, 

tapasztalatokat szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről. Ezen 

tevékenységeken keresztül fejlődik a gyermekek érzékelése, észlelése, emlékezete, figyelme, 

képzelete, gondolkodása valamint kreativitása. A spontán szerzett tapasztalatok, az ismeretek 

rendszerezése, bővítése a különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlással 

valósul meg. 

TEVÉKENYSÉG KAPCSOLÓDÁSA A KOMPETENCIA ALAPÚ 

PROGRAMCSOMAGHOZ: 

 játék- érzelem- erkölcs 

TEVÉKENYSÉG MÓDSZEREI: beszélgetés, megfigyelés, kísérlet, gyakorlás, 

bemutatás,differenciálás 

TEVÉKENYSÉG SZERVEZETI KERETEI/JAVASOLT HELYSZÍNEI: 

 Az óvoda és közvetlen környezete 

 Duna-part 

TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI: a mindennapi óvodai élet eszközei 
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1. SZÁMÚ TEVÉKENYSÉG: „Én is ág, te is ág, kivirágzik a világ” 

IDŐPONTJA: 2010. április 7-9. 

CÉLJA  Tiszta, egészséges és esztétikus belső környezet 

kialakítására és megtartására nevelés 

FELADATA  Belső környezetünk tisztán tartása 

 Zöld sarok kialakítása 

 A hulladék szelektív gyűjtésének megvalósítása 

FELAJÁNLOTT 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 játékpolcok letörlése 

 babakonyhai eszközök elmosása 

 babaruhák kimosása 

 játékok lemosása 

 sepregetés 

 padló feltörlése 

 fűmag ültetése 

 terem rendezése a zöld sarokhoz 

 föld megfigyelése nagyítóval 

 gyümölcsfa ág hajtatása 

 borsó, bab ültetése 

 kukorica csíráztatása 

 tavaszi virágok gyűjtése 

 szelektív gyűjtőedények elkészítése dobozból, festéssel, 

ragasztással 

 a szelektív gyűjtőedények folyamatos használata 

MEGELŐZŐ 

TEVÉKENYSÉG 

 beszélgetés környezetünk tisztaságáról, a vízről, 

a takarékoskodásról 

 képek nézegetése 

 séták, megfigyelések 

 a takarításhoz és a szelektív hulladékgyűjtéshez 

szükséges eszközök összegyűjtése 
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FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

ÉRTELMI KÉPESSÉGEK 

 ok-okozati összefüggések felfedezése 

 vizuális észlelés fejlesztése 

 taktilis észlelés fejlesztése 

 csoportosítás 

 halmazképzés 

 munkához való pozitív hozzáállás 

 kitartás fejlesztése 

 gondolkodás fejlesztése 

 fő fogalom alá rendelés 

 szabályok megfogalmazása 

 halmazok bontása elemeire 

SZOCIÁLIS KÉPESSÉGEK 

 együtt végzett tevékenységek örömet okozzanak 

 segítés 

 egymásra figyelés 

 munkamegosztás 

 pozitív érzelmi attitűd kialakítása 

 szabálytudat kialakítása 

KOMMUNIKÁCIÓS KÉPESSÉGEK 

 szókincsfejlesztés 

 nonverbális jelzésekre figyelés 

 beszélgetés 

 új fogalmak beépülése a mindennapi tevékenységekbe 

TESTI KÉPESSÉGEK 

 szem-kéz koordináció fejlesztése 

 egyensúlyérzék fejlesztése 

 finommotorika fejlesztése 

 nagymozgások fejlesztése 

 mozgáskoordináció fejlesztése 
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 állóképesség fejlesztése 

 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

Szervezési mód 

 mikrocsoportos 

 egyéni 

 páros 

Módszerek 

 beszélgetés 

 megfigyelés 

 kísérlet 

 gyakorlás 

 bemutatás 

 magyarázat 

 differenciálás 

 szituációs játékok 

ESZKÖZÖK seprű, lapát, mosóedény, mosogatóruha, 

szemetesek, víz, törlőruhák, virágföld, cserepek, magvak, ágak 

VÁRT EREDMÉNYEK A gyerekek igénylik a tisztaságot és rendet közvetlen 

környezetükben, figyelmeztetik egymást a szemét megfelelő 

helyre történő elhelyezésére, nem szemetelnek. 

Beépül mindennapjaikba környezetük, a csoportszoba rendben 

és tisztán tartása 

Segítenek a dajka néninek a takarításban  

Takarékoskodnak a vízzel, a papírral 
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2. SZÁMÚ TEVÉKENYSÉG: „ Felleg szakadoz, friss fű fakadoz” 

IDŐPONTJA: Április 9-13.  

CÉLJA  Tiszta, egészséges és esztétikus külső környezet 

kialakítására és megtartására nevelés 

 

FELADATA  Az óvoda udvarának tisztán tartása,  

 Az udvari szemét szelektív gyűjtése 

 A kukások munkájának fontosságának megítélése 

FELAJÁNLOTT 

TEVÉKENYSÉGEK 
 teraszok, járdák seprése 

 udvar gereblyézése 

 udvari játékok lemosása 

 a kukások munkájának megfigyelése 

 a kerti asztalok letörölgetése 

 ablakpárkányok portalanítása 

 udvari fogasok letakarítása 

 a takarítás során összegyűjtött növényi részek, ágak 

komposztálóládába hordása 

 homokozó rendbetétele 

MEGELŐZŐ 

TEVÉKENYSÉG 

 Ősszel komposztáló felállítása, a csoportokban 

keletkezett szerves hulladék komposztálása 

 a takarításhoz és a szelektív hulladékgyűjtéshez 

szükséges eszközök összegyűjtése 

 beszélgetés a külső környezetünk tisztaságának 

fontosságáról 

 beszélgetés a komposztálás jelentőségéről, 

hasznosságáról 

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

ÉRTELMI 

 ok-okozati összefüggések felfedezése 

 csoportosítás 

 taktilis észlelés fejlesztése 

 munkához való pozitív hozzáállás 
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 kitartás fejlesztése 

 gondolkodás fejlesztése 

 szabályok megfogalmazása, betartása 

 halmazok bontása elemeire 

SZOCIÁLIS 

 az együtt végzett tevékenység öröme 

 segítés 

 egymásra figyelés 

 munkamegosztás 

 pozitív érzelmi attitűd kialakítása 

 szabálytudat kialakítása 

 egymás munkájának megbecsülése 

 türelem 

KOMMUNIKÁCIÓ 

 szókincsbővítés 

 beszélgetés 

 új fogalmak beépülése a mindennapi tevékenységbe 

TESTI 

 szem-kéz koordináció 

 finommotorika fejlesztése 

 egyensúlyérzék fejlesztése 

 állóképesség fejlesztése 

 nagymozgások fejlesztése 

 mozgáskoordináció fejlesztése 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

Szervezési mód 

 mikrocsoportos 

 egyéni 

 páros 

Módszerek 

 beszélgetés 

 megfigyelés 

 kísérlet 
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 gyakorlás 

 bemutatás 

 magyarázat 

 differenciálás 

 szituációs játékok 

ESZKÖZÖK seprű, lapát, gereblye, mosóedény, ruha, víz, tárolóedények, 

szemetesek 

VÁRT EREDMÉNYEK A gyerekek igényeljék az óvoda udvarának és környezetének 

tisztaságát, rendjét.  

Figyelik, hogy a szemét megfelelő helyre kerüljön, 

figyelmeztessék egymást. 

A gyerekek nem szemetelnek. 
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3. SZÁMÚ TEVÉKENYSÉG: „Én kis kertet kerteltem”- Kerti munka 

IDŐPONTJA: Április 15-16.  

CÉLJA  Esztétikus környezet kialakítására, gondozására nevelés 

 Szívesen dolgozzon a gyermek környezete szépségéért, 

esztétikájáért 

FELADATA  Gyerekek megismertetése a kerti szerszámokkal 

 A kerti szerszámok használatának gyakorlása 

 A virágültetés technikájának megismertetése, 

gyakorlása 

 A virágmagok elvetésének gyakorlása 

 A faültetés megfigyelése, segítés 

 Az elültetett és kikelt növények gondozása 

FELAJÁNLOTT 

TEVÉKENYSÉGEK 
 A virágoskert felásásában, megkapálásában segítés 

 A dísztök helyének felásása, elgereblyézése 

 A virágládák feltöltése komposzt- és virágfölddel 

 Dísztökmagok elvetése a szülőkkel 

 A virágmagok elvetése a szülőkkel 

 A virágpalánták kiültetése a kertbe és a virágládába a 

szülőkkel 

 Orgonahajtás elültetése 

 A kiültetett növények meglocsolása 

 A diófa elültetése  

MEGELŐZŐ 

TEVÉKENYSÉG 

 A komposztláda kibontása, tartalmának megfigyelése, 

megtapintása, szaglása 

 Egy gyermek-egy palánta akció megszervezése 

 Dísztökmag és virágmagok vásárlása a gazdaboltban 

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

ÉRTELMI 

 ok-okozati összefüggések felfedezése 
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 csoportosítás 

 megkülönböztetés 

 munkához való pozitív hozzáállás 

 kitartás fejlesztése 

 kisebb-nagyobb megtapasztalása 

 szabályok megfogalmazása, betartása 

 halmazok, képzése bontása elemeire, összehasonlítás 

 színek, színárnyalatok megfigyelése 

 gondolkodás fejlesztése 

 taktilis észlelés fejlesztése 

 vizuális észlelés fejlesztése 

 figyelem fejlesztése 

 emlékezet fejlesztése 

SZOCIÁLIS 

 az együtt végzett tevékenység öröme 

 segítségnyújtás 

 udvarias viselkedési szabályok alakítása 

 egymásra figyelés 

 munkamegosztás 

 pozitív érzelmi attitűd kialakítása 

 szabálytudat kialakítása 

 egymás munkájának megbecsülése 

 türelem 

KOMMUNIKÁCIÓ 

 szókincsbővítés-komposzt, virágföld, palánta, vetőmag, 

virágláda 

 beszélgetés 

 új fogalmak beépülése a mindennapi tevékenységbe 

 színek használata 

TESTI 

 szem-kéz koordináció 

 szem-kéz-láb koordináció fejlesztése 
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 finommotorika fejlesztése 

 egyensúlyérzék fejlesztése 

 állóképesség fejlesztése 

 nagymozgások fejlesztése 

 mozgáskoordináció fejlesztése 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

Szervezési mód 

 mikrocsoportos 

Módszerek 

 beszélgetés 

 megfigyelés 

 gyakorlás 

 bemutatás 

 magyarázat 

 differenciálás 

 kooperáció 

ESZKÖZÖK Virágföld, virágládák, locsolókannák, kislapátok, kapák, 

gereblye, magok, virágpalánták, komposztföld, kesztyű vagy 

nylonzacskó 

VÁRT EREDMÉNYEK A gyerekek igénylik az esztétikus környezetet, gondozzák, 

ápolják az elültetett, elvetett növényeket, figyelemmel kísérik 

fejlődésüket. Természetessé válik számukra a növények 

védelme. Szükség szerint meglocsolják a kiültetett virágokat. 
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4. SZÁMÚ TEVÉKENYSÉG: „Fogadj örökbe egy fát! 

IDŐPONTJA: Április 19.  

CÉLJA  A közvetlen természeti környezetünk értékként való 

elfogadása, óvása 

 Az értelmi képességek fejlesztése: nagyságbeli 

viszonyításokkal 

 Verbális képességek fejlesztése szókincsbővítéssel 

 A gyermekek megfogható közelségbe kerüljenek a 

természettel 

 Váljon igényükké a gondoskodás 

FELADATA  Természeti környezetünk szépítése, a kiválasztott és 

örökbe fogadott fa gondozása 

FELAJÁNLOTT 

TEVÉKENYSÉGEK 
  A fa kiválasztása 

 A fa körüli talaj fellazítása, kitisztítása 

 Öntözés 

 A gyermekek által készített zászlók elhelyezése, 

verselés, éneklés, a fa körültáncolása 

 A „Kiskobak csoport fája” – tábla elhelyezése 

 Örökbefogadás – felelősségvállalás 

MEGELŐZŐ 

TEVÉKENYSÉG 

 Beszélgetés: ismerkedés a Földdel, mint bolygóval 

(hegyek, vizek, növények…) 

 Ismerkedés a talajfajtákkal. Kísérletezés. 

 Szerszámok megismerése, használata (kiskapa, 

gereblye, öntözőkanna) 

 Diófa ültetése az óvoda udvarán 

 Erdő építése” fakocka felhasználásával 

 Fatörzskorongokból út építése 

 Fatörzskorongokból toronyépítés 

 Vattapamaccsal fa festése három színnel (barna-zöld-

sárga) Csoportos és egyéni munkák 
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 Zászlókészítés – fa színezése, kiegészítés rajzolással 

(képalkotás) 

 Képek gyűjtése, könyvek nézegetése 

 Verselés, éneklés 

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

ÉRTELMI 

 Vizuális és taktilis észlelés 

 Ok – okozati összefüggések felfedezése a 

munkafolyamatok során 

 Különbözőségek megfogalmazása 

 Matematikai tartalmak biztosítása, halmazképzés 

SZOCIÁLIS 

 Csoporthoz való tartozás erősítése 

 Munkamegosztás (öntözés) 

 Segítés (vízhordás) 

 A természethez kötődő pozitív attitűd kialakítása 

 Az örökbefogadás, gondoskodás megéreztetése 

KOMMUNIKÁCIÓS 

 Szókincsfejlesztés 

 Beszélgetés, kérdések megfogalmazása 

TESTI KÉPESSÉGEK 

 Nagy- és finommozgás fejlesztése  

 Szem – kéz koordináció fejlesztése 

 Állóképesség fejlesztése 

  

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

Beszélgetés, bemutatás, megfigyelés, magyarázat, 

differenciálás, gyakorlás 

Szervezeti keret: csoport 

Munkaforma: csoportos és mikro-csoportos 
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ESZKÖZÖK Nagyméretű papír, rajzlap, vattapamacs, festék, vizes edény, 

terítő, kötény, hurkapálca, ragasztó, zsírkréta 

Kerti szerszámok: kiskapa, gereblye, öntözőkanna, tábla, 

fényképezőgép 

 

VÁRT EREDMÉNYEK  A „mi fánk” növekedéséért felelősséggel tartozunk 

 A gyerekek szeretettel beszéljenek a „fáról”. 

 Növénygondozás 
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5. SZÁMÚ TEVÉKENYSÉG: „ A FÖLD NAPJA” 

IDŐPONTJA: Április 22. 

 

CÉLJA  Vidám együtt töltött nap: sok mozgással, énekkel, 

festéssel, nevetéssel 

 Egészséges életmódra nevelés 

 Társas magatartás erősítése a különböző csoportok 

együtt tevékenykedésével 

FELADATA  Testi képességek fejlesztése nagy- és 

finommozgásokkal, állóképesség növelésével, 

mozgáskoordináció fejlesztésével 

 Közvetlen tapasztalatszerzés a kerékpáros közlekedés 

szabályairól, a kerékpározás szabályainak betartása 

 Bekapcsolódás a gyümölcssaláta készítésébe 

 Önálló tevékenység választása, egymás segítése 

 

FELAJÁNLOTT 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Gyere gyalog, kerékpárral, kismotorral vagy rollerrel 

óvodába! 

 Kerékpározás, „motorozás” az óvoda utcájában 

táblákkal, bójákkal kijelölt pályán 

 Vizuális tevékenységek: nagyméretű virágzó fa 

ragasztása; festés szabadon; aszfaltrajzolás az óvoda 

utcájában 

 Gyümölcssaláta készítés 

 Énekes, dalos játékok eljátszása 

 Célba dobás 

 Kötélmászás  
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MEGELŐZŐ 

TEVÉKENYSÉG 

 Ismerkedés a Föld bolygóval (beszélgetés – képek, 

könyvek, atlaszok, földgömb nézegetése) 

 A tiszta víz, a tiszta levegő szerepe az életünkben 

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

ÉRTELMI 

 Szabályok megfogalmazása 

 Vizuális észlelés fejlesztése 

SZOCIÁLIS 

 Szabálytudat alakítása 

 Egymásra figyelés 

 Közös tevékenységek, játékok öröme 

 Egymás segítése 

 A kölcsönadás megtapasztalása 

KOMMUNIKÁCIÓS 

 Szókincsfejlesztés 

TESTI KÉPESSÉGEK 

 Egyensúlyérzék fejlesztése 

 Szem-kéz koordináció 

 Izomerő fejlesztése 

 Mozgáskoordináció fejlesztése 

 Nagy- és finommozgás fejlesztése 

 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

Bemutatás, magyarázat, differenciálás, gyakorlás 

Szervezeti keret: több csoportos 

Munkaforma: csoportos, mikrocsoportos 

 

ESZKÖZÖK Kerékpárok, kismotorok, rollerek, közlekedési táblák, bóják 

Vastag kötél, hálóval ellátott karika, kisméretű labdák 

Többféle gyümölcs, terítő, vágódeszka, tál, tompa kések, 

kézmosáshoz lavór, szappan, törölköző 
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Csomagoló papír, festékek, ecsetek, vizes tálak, festékes 

rongyok, színes papír, ragasztó, olló, színes aszfaltkréta 

Fényképezőgép, videó kamera 

VÁRT EREDMÉNYEK Töltsünk egy napot szabadon, vidáman, legyen ez a nap 

tartalmas és emlékezetes mindannyiunk számára 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

 

 

 

 



 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Ajánlás 

A gyermekek érdeklődésére, tapasztalataira, élményeire épülő 3 hetes projekt olyan 

kompetenciák kialakulását segíti elő, mint a környezettudatos magatartás, viselkedés, 

ökológiai szemléletmód. A szociális kompetenciák terén alakítja a gyermekek probléma- és 

konfliktusmegoldó, együttműködési képességét, kreativitásra, önállóságra ösztönzi. A 

kompetencia alapú óvodai programcsomag eszközrendszere eredményesen használható a 

környezeti célok eléréséhez. 

Olyan gyermekeket nevelünk, akiknél már óvodás korban megalapozzuk a környezettudatos 

viselkedési- és magatartásformákat, kialakítjuk bennük a környezetre odafigyelő, védő, 

életvitelt, erősíthetjük a környezetben való érzelmi viszonyukat, formálhatjuk a környezetben 

való attitűdjeiket. 

A projekt a gyerekek érdeklődésére, választására, páros, kiscsoportos együttműködésre és az 

egyéni fejlesztésre épül.  

Továbbfejlesztési lehetőségek 

 Kapcsolatfelvétel a térségi hulladékszállítóval- Szelektív hulladékgyűjtéshez 

konténerek elhelyezése az óvoda közelében 

 A későbbiekben minden óvodai csoportnak lesz egy fája a város egy-egy pontján 

 A virágosítás kibővítése az óvoda tágabb környezetére 

Gyakorlati tapasztalatok 

A változatos tevékenységek (játék munka) gyakorlása során olyan készségek, képességek, 

tulajdonságok, szokások, környezettudatos magatartás alakul ki, amelynek látható jelei 

vannak a mindennapokban. A gyermek egyéni képességei szerint vállal munkát, tesz a 

környezetéért, szépségére rácsodálkozik (AHA-élmény). Pozitívan formálódik a szülők 

szemlélete. Együttműködőbbek, segítőkészebbek. Nevelési értékeinket tisztelik.  
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