Komposzt buli óvodásokkal a Galgamentén, 2017. október 10-én
Ismét csatlakoztunk a
Komposztálás országos
ünnepnapjához október 10én!
Három óvoda (Galgahévíz,
Zsámbok, Boldog) négy
nagycsoportja, közel 100
gyermek látogatott ki a turai
szelektív hulladéktelepre, s
játszott egy nagyot. A
szervezők a zsámboki Kacó
Óvoda óvónői voltak. Nagy
gratuláció illeti őket, mert a
sokféle feladat, a profi
előkészületek és a szervezés apró részletei mind tökéletesek voltakat. Benke Sándor ügyvezető
igazgató nyitotta meg a játékok sorát, beszélt a telep működéséről, valamint arról, hogy 20 éve
zajlanak ezek a szemléletformáló programok az óvodák lelkes pedagógusai és népfőiskola
szervező munkája segítségével. A felkészült óvodások először is mesét mutattak be
termésbábokkal: „A gomba”, „Az alma”, „A répa” című mesék kerültek bemutatásra. A szereplők
egyegy termésbábbal játszottak, meséltek.
A következő állomás egy közös sorverseny volt. Itt kukásautókba bújt gyerekek vitték a
hulladékot a megfelelő vödrökbe. Azt az élményt, amit ez a játék adott, a képek is jól mutatják!
További állomások:
 A kukásautó megismerése kívül belül.
 A szemétszigeten a "Guszti a giliszta komposztál" című meséről beszélgettek Zsófi óvó nénivel.
 Márta óvó néni az újrahasznosítható hulladékokkal játszva, a gyerekek készségfejlesztésére
vállalkozott.
 Andi óvó néni a komposzt és a termőföld keverését (1:7 arányban, hoppá egy kis matematika is
bebújt a játékba) tanította meg a kicsiknek, majd a termőközeget bepoharazták és őszi
díszkáposzta magot vetettek bele.
 Andrea pedig a talajlakókkal ismertette meg a kicsiket, a bátrak még meg is simogathatták őket
(földigiliszta, vörös giliszta vagy trágyagiliszta, ezerlábú, százlábú stb.)
A délelőtt hamar elszállt és a kosárnyi meglepetéssel (dísztökök barkácsoláshoz, Dobble játék,
kukoricagolyók) valamint a cirokseprűvel felszerelkezve indultak haza az óvodai csoportok.
Hiszen vigyél kosarat, ha erdőre, mezőre, vagy ha a piacra bevásárolni indulsz! A seprű pedig az
óvodaudvar lombseprésében lesz hasznos a számukra. Az ajándékokat a Szelektív Kft.
segítségével sikerült beszerezni, köszönjük ezúton is!

Képek a Facebook-on, a Galgamenti Népfőiskola oldalán:
http://bit.ly/2xygCZv

