Komposztbuli óvodásoknak 2015 összegző
A Komposztálás Ünnepnapja alkalmából 2015. október 14-én szerdán 10-órakor
kezdődött a Galga-menti regionális környezetvédelmi vetélkedő a boldogi Csicsergő
Óvoda, a galgahévízi Csemetekert Óvoda és a zsámboki Kacó Óvoda
nagycsoportosainak közreműködésével. Az általunk Komposztbulinak becézett
rendezvényt hagyományosan felváltva szervezik az óvodák, mindig más helyszínen
és mindig érdekes feladatokkal.
Ebben az évben a nem rég megnyitott Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei
Magyar Vadászati Múzeumot (Hatvan, Grassalkovich kastély) választottuk
helyszínnek,
ahol
forgószínpad
szerű
tevékenységekben
vehettünk
részt: http://vadaszatimuzeum.hu/
A belső udvari szökőkútnál találkoztunk, ahol egymás köszöntésére egy-egy ősszel
kapcsolatos verset és éneket mutattak be a csoportok.
Ezt követően vonultak a csoportok a különböző helyszínekre, hogy forgószínpad
szerűen ismerkedjenek meg az erdei vadakkal „A Kárpát-medence élőhelyei és
nagyvadjai” - kiállításon, majd az avarlakókkal a Széchenyi Zsigmond Könyvtárban,
illetve a kastélykertben kincseket keressenek és mintákat vételezzenek.
Az előzetes felkészülés során őszi levelekből erdei állatok képeit, és más ötletes
alkotásokat készítettek a gyerekek. Az alkotások a múzeum könyvtárában
kerültek kiállításra
A múzeumbeli Széchenyi Zsigmond Könyvtárban egy kisfilm levetítése után a
komposztálásról beszélgettünk velük. Van-e otthon komposztáló, van-e az
óvodában? Jellemzően inkább az óvodaira emlékeztek. Elmondásuk szerint botokat,
leveleket és zöldségeket tesznek bele. Ki is próbáltuk együtt, modellként egy
befőttesüvegbe rétegeztük a komposztálható dolgokat, megnéztük a színüket,
megszagoltuk az illatukat. Majd a gilisztafarmban található földrétegeket mutattuk
nekik, ahol a giliszták már nagyon szépen összevegyítették a homokot és a fekete
földet.
Dudás Marika néni könyvtáros a giliszta-nagyüzemről mesélt a lurkóknak. Később
megkérte a gyerekeket, hogy a nagyított képek közül keressék ki az avarlakókat és
tegyék fel őket a mágneses táblára. Az erdei avarszintet így közösen "építették" fel.
Andi néni élő állatokkal segítette a gyerekek esetleges félelmét leküzdeni. Amit
megismersz, már nem tartasz tőle! Földigilisztát, pajort, ászkát, vaspondrót,
drótférget piszkáltak ki hurkapálcával a komposztból, s nagy örömmel számoltuk,
illetve volt, hogy meg is simogattuk őket. Megtudtuk, hogy ők aprítják, eszik a
korhadó növényi részeket, így nagy segítségünkre vannak a komposztálás során.
Voltak érdekes elnevezések: pl.: sósgiliszta, melyet a fehér színű drótféregre, pajorra
mondtak a gyerekek. Egy gyermek elkiáltotta magát: A pajort ismerem, ezt eszi a
vadászgörényem is!
Nehezen indultak a következő állomásra, nagyon nézegették volna a sok szép
érdekes könyvet. - Már megyünk? Igen, mondták óvó nénik, de szüleitekkel gyertek
el ide máskor is!

A következő állomás a kastély kertjében volt. Kati nénitől azt a feladatot kapták a
gyerekek, hogy a kertben végigsétálva gyűjtsenek különböző lehullott faleveleket.
Így aztán találtak hétujjú gyesztenyefalevelet, hullámos szélű tölgyet, csipkés juhart,
barna bükköt, kerekded hársfalevelet, szív alakú nyárfalevelet, pirosló kőrist, apró
osrorfalevelet és legyező alakút a páfrányfenyő alatt. A benti foglalkozás után jólesett
a gyerekeknek a mozgás a szabadban. A mintagyűjtő séta elvezetett a fából faragott
vaddisznó kondához, amelyet ügyesen meglovagoltak a gyerekek. Végül tabló
segítségével szétválogattuk és beazonosítottuk a falevélgyűjteményt. A legszebbeket
elvitték az óvodába a további kreatív ötletek felhasználásához.
A harmadik állomás a vadászati múzeumban az erdő nagyvadjai kiállítás volt, ahol a
kitömött állatokat modellezett élőhelyükön ismerhették meg. Érdekes és újszerű
feladatokat oldhattak meg a gyerekek az interaktív tanulási lehetőségek
felajánlásával. Nagyon örültek, hogy még igazi vadkacsatojást is láthattak és a
bátrabbak bebújhattak az üregi nyúl fészkéhez.
Végül minden óvodás csoport oklevelet és ajándékot kapott, egy erdei színezőt, dísz
tököket az élősarokba, és hazavihették az általuk készített minikomposztálót a
befőttesüvegben, hogy folytathassák a megfigyeléseket az oviban.
Zsírosné Őszi Katalin és Nagy Andrea

