A Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Tiszaalpáron található egy
rendkívül ideális természeti környezetben, közvetlenül a Holt-Tisza partján.
Tágas, jól felszerelt ,ízlésesen berendezett csoportszobák,nagy füves udvar,
rengeteg udvari játékkal várja nap , mint nap a gyerekeket.
Gyerekeinknek is azt közvetítjük, hogy ezt a szép környezetet meg kell óvni ,
védeni ,becsülni és ezért tennünk kell.
Elnyertük a Zöld Óvoda címet már két alkalommal, és az idén pályázunk az
örökös zöld óvoda címre. Ennek szellemében tevékenykedünk a
mindennapokban. A gyermekeken keresztül a családok bevonásával igyekszünk
olyan szemléletet kialakítani, hogy késztetést érezzenek közvetlen és tágabb
környezetük (azaz a FÖLD) megóvására.
Nagyon fontosnak tartjuk , hogy a gyerekek is megismerkedjenek a hulladék
szelektálásával ,mely lehetőséget ad arra , hogy a hulladékot újra fel lehet
használni.
Óvodánkban minden csoportszoba elé a folyosóra elhelyezett tároló van, ahova
a gyerekek folyamatosan hozzák a műanyag kupakokat.
A csoportszobákban szelektív kukákba gyűjtjük a PET- palackot, papírt.
Külön elem és akku, illetve használt olajgyűjtőnk is van több helyen az
épületben . A mezőgazdasági hulladék a komposztálóba kerül.
Megerősítést kaptunk egy „Ne légy Jeti!” elnevezésű KEOP-os pályázat
alkalmával, hogy óvodánk ,illetve a családok jó úton járnak , hiszen a
hulladékhegyek csökkentése mindannyiunk feladata és felelőssége,amit csak
közös erőfeszítéssel tudunk elérni.
A gyerekekkel közösen visszük el a hulladékot a közeli konténerekhez, ahol már
szinte minden kisgyerek tudja, hogy hova kell bedobni a hulladékot.

A családoknak évente két alkalommal van lehetőségük a helyi iskolába
elszállítani az otthon összegyűjtött PET- palackot, papírt és az idei évtől a
fémhulladékot is. Vándorkupával jutalmazzuk a győztes csoportokat, majd
minden csoport oklevelet és gyümölcsöt is kap, amit egy közös óvodai
rendezvényünkön adunk át.
„Nem minden hulladék szemét…” címen kiállítást rendeztünk az óvoda
aulájában, melyet megelőzte az, hogy mozgósítottuk a családokat, megkértük
arra őket, hogy otthon gyermekeikkel közösen készítsenek hulladékból ötletes
munkákat. Minden család oklevelet kapott, az első három helyezettnek egy-egy
cserép virággal köszöntük meg a fáradozását. A díjátadóra ünnepélyes keretek
között került sor, a díjazottak és az egész óvoda részvételével.
A kiállított tárgyak meg voltak számozva, így minden család leadhatta
szavazatát a maga kedvencére. A gyerekek szülőkkel és a csoporttal közösen is
megtekinthették a kiállítást, megcsodálták, és ki is próbálhatták a
remekműveket.
A kiállítás részletei láthatók.
A kiállított tárgyak a következő hulladékokból készültek:
Papírdobozokból, WC –papírgurigából,üres margarinos dobozokból, PETpalackból, kindertojás tartóból,műanyag kupakokból,papír tojástartóból,színes
és fehér üvegekből, parafadugóból, műanyag zacskó,rasel zsákból,
fémdobozokból, műanyag evőeszközökből.
Végül ez a kép,és ez az idézet jelképezi a közös összefogást, aminek csírája
már az óvodából kell, hogy kiinduljon, így felnőttként lesznek válaszaik a
miértekre, megoldásaik a hogyanokra, és aktív cselekvéssel meg is valósítják
azt.

