Mit tehetnek az óvodapedagógusok, pedagógusok az egészséges táplálkozás megvalósítása érdekében megreformált (só- és cukorcsökkentés, több zöldség és gyümölcs, reform alapanyagok, stb.) közétkeztetés keretén belül nyújtott ételek jobb elfogadásáért? Elsô cikkünk megírására Horváthné Fekete Editet, a Sokorópátkai Egységes Óvoda —
Bölcsôde Általános Mûvelôdési Központ vezetôjét kértük fel. Kértük, mutassa be, hogy ôk mit tesznek az egészséges
életmód és az egészséges táplálkozás elsajátítása érdekében. Talán nem kis elôny, hogy saját konyhával rendelkeznek, helyben készül az ebéd.

Legjobb módszer
a személyes példamutatás
Óvodánk Gyôr-Moson-Sopron megyében, Sokorópátkán, a Bakony
egyik nyúlványának tartott Sokoróidombság vonulatában lévô településen található. A falu természeti szépségét a körülölelô erdô adja. Ebben a
jó levegôjû és számos gyalogos, kerékpáros és lovas túraútvonalat kínáló
völgyben található a 2010-ben felújított intézményünk is, amelyben a környezettudatosság, az egészséges
életmódra nevelés alapvetô óvónôi tulajdonság. Örökös Zöld Óvodaként,
referenciaintézményként pedagógiai
programunkban hangsúlyozottan van
jelen a környezettudatosságra, egészséges életmódra nevelés, pedagógusaink pedig hasonlóan gondolkodnak
a fenntarthatóságról és a fenntarthatóság pedagógiájáról. Emellett az
óvoda teljes felnôtt közössége pozitív
mintát nyújt a környezettudatos magatartásra, az egészséges életmód
szokásainak megalapozására, hiszen
valamennyien azt valljuk, hogy egészséges gyermek csak egészséges környezetben nevelôdhet. Környezeti nevelésünk maga az óvodai élet. Valljuk,
hogy a legfontosabb ismeretek a
gyermek számára közvetlenül a természeti és társadalmi környezetbôl
származnak, ezért ha már az óvodába lépéskor megfelelô érzelmek keletkeznek a gyermekben, akkor az óvoda környezetbarát, természetszeretô
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kisugárzása jelentôsen erôsíti a gyermek szociális érzékenységét, „éntudatának” alakulását, gondolkodását,
viselkedését a körülötte lévô világra
csodálkozásban.
A kicsik napjuk nagy részét intézményünkben töltik, fontos feladat számunkra, hogy az egészséges életmód
útján terelgessük ôket. Az óvónôi minta szintén nagy jelentôséggel bír, példaként tekintenek ránk a gyermekek.
Legyen az öltözködés, viselkedés
vagy éppen az étkezés területén.
Az étkezések elôtt imát mondunk,
megköszönjük az ételt, az italt. Fontos
az asztalok esztétikus megterítése,
mely kedvet csinál az étkezéshez. Mi
magunk is szívesen ülünk szépen terített asztal mellé, még az étel is jobban
esik így. Megtanítjuk ovisainkat arra,
hogy annyit vegyenek maguknak,
amennyit el is fogyasztanak, elkerülve
így a sok ételmaradékot. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kevesebb hulladék kevésbé szennyezi a környezetet.
Megfelelô idôt és légkört biztosítunk, hiszen ez alapfeltétele annak,
hogy a gyermekek nyugodtan tudjanak étkezni. Soha nem siettetjük ôket,
ez óvodában könnyebben megvalósítható, mint az iskolákban.
Együtt étkezünk a gyermekkel, mert
hisszük, hogy a felnôtt példája fontos
a kicsik számára. Kedvesen próbáljuk
buzdítani ôket a számukra ismeretlen

étel kóstolására. Mindig teszünk kóstolót a tányérokra és ezt mindenki elfogadja.
Minden évben tudatosan foglalkozunk az egészséges életmóddal.
Egészséghónapunk alatt nagyon sok
információt adunk át gyermekeinknek.
Foglalkozunk azzal, hogy mik az
egészséges ételek, és ezeket el is készítjük. Beszélünk a vitaminokról, melyek fontosak ahhoz, hogy szervezetünk jól mûködjön és elkerüljük a betegségeket.

Megismerjük az emberi test
mûködését, a szükségleteit, természetesen játékos módon.
Segítenek ebben a már jól bevált játékok: fôzôcskézés, orvosos játék, babafürdetés, papás-mamás. Ezek segítségével megtanulják azt, hogy az étkezés, a tisztálkodás, a testmozgás fontos része az egészséges életmódunknak. Ezek hiánya betegséget okozhat.
Tudatosítjuk a gyermekekben, hogy
a vízre mint éltetô elemre vigyáznunk
kell, takarékoskodnunk kell vele, hiszen a Föld vízkészletei kifogyóban
vannak.
Megismerjük vitaminforrásainkat, a
zöldségeket és a gyümölcsöket. Salátákat, egészséges süteményeket, ételeket készítünk együtt. Dalokat, verseket tanulunk, mesélünk, melyeket a
szülôknek bemutatunk projektzáró rendezvényünkön.
Hatékony óvodai együttnevelésünk
kulcsa a szülôk folyamatos tájékoztatása az óvoda szokásairól, a szülôkkel
történô személyes találkozások lehetôségeinek megteremtése, ahol az egymás iránti bizalom erôsítésén túl betekintést adunk az óvoda életébe. Az érdeklôdô szülô a környezettudatos és
azon belül egészséges életmód megismerésével jobban figyel saját életére,
egyéni programjainak alakítására is.
Emellett erôsödik a közösségi
együttmûködés azáltal is, ha a szülô
segíti az óvoda életét. Ezen alkalmak
során mindig megfogalmazódik a közös szemlélet a saját településünkrôl,
felelôsségrôl, az egészségrôl, a tisztaságról, a takarékosságról, a változtatás szükségességérôl.
Testi egészségünk mellett fontos
még lelki egészségünk is, hiszen ép lélek csak ép testben létezhet. Bánatzsákba gyûjtjük a szomorúságot, szívecskén hirdetjük örömünket.
Egészséghónapunk programjai, melyek támogatják az
egészséges életmód, ezen
belül az egészséges ételek
megismerését és fogyasztását
• Kerekasztal-fórum szülôkkel/
szülôk részére
Meghívott vendégeink (életmódtanácsadó, védônô) kerekasztal-beszélgetést tartanak az
egészséges életmód fontosságáról, majd beszélgetést kezdeményeznek a szülôkkel. A mai
társadalom a rohanó életformát
kívánja meg az emberektôl, ennek következtében nem fordítanak megfelelô figyelmet, idôt étkezésükre, testi egészségükre.
Kevesen fôznek otthon, inkább
megvásárolják a félkész, fóliázott ételeket. Az étkezési szoká-

sok sem jó irányba változtak.
Többször érkeznek a gyerekek
reggelizés nélkül, nem ismerik
az egyszerû, egészséges ételeket.
Mit eszünk? Mikor eszünk? Mennyit
eszünk? Mennyit és hogyan
sportolunk? — többek között
ezekre a kérdésekre is keressük
ilyenkor a választ közösen a szülôkkel.
• „Egészséges ételek” receptverseny kiírása
Receptversenyt hirdetünk a szülôk
számára. Mindenki egy-két recepttel nevezhet. A legjobb receptek közül kiválasztottakat az
„Egészséghét” záró rendezvényén bemutatjuk.

magunk nevelte zöldség kerül a tízóraikor az asztalra.
Ôsszel szôlô- és almaszüreten ismerjük meg a gyümölcsök felhasználását,
segítve ezzel a vitaminforrás népszerûségét. A hét minden napján kínálunk
gyümölcsöt az étkezések között.
Ma már községünkben is nagyon
ritka, aki állatneveléssel foglalkozik,
így otthon kevesen ismerhetik ezt már
meg. Sikerült a Gyapjas-farmon és
egy helyi gazdánál bepillantást nyernünk az állatok gondozásába. Láthatták, tapasztalhatták, hogy a tehén tejet
és húst ad, a disznót hízlalják, a tyúkok
tojást tojnak, a birkák gyapját hogyan
lehet hasznosítani.
Az egyes témák külsô helyszínnel
történô gazdagítása maradandó él-

• Egészséges sütemények versenye
Recepttel és a megsütött sütivel lehet nevezni. Mindenki kedvére
kóstolhatja a finomabbnál finomabb
reformédességeket.
Mindkét versenyben díjazzuk a
résztvevôket egészséges ajándékokkal.
• Gyümölcs- és zöldségsaláta készítése

ményt és tapasztalatot ad az óvodás
korosztály számára. Megtanulják a folyamatát annak, hogy kerülnek az asztalra az egyes élelmiszerek, azt, hogy
a „házi” sokkal egészségesebb, megbeszéljük, hogy miért kell tejterméket
fogyasztani, miért fontos a fehérje
szervezetünk számára, miért jó a cékla, miért egészséges a spenót, miért
kell sok halat enni.
Minden évben ellátogatunk a gyôri
vásárcsarnokba, ahol megmutatjuk a
gyermekeknek, hogy a kistermelôktôl
bátran vásárolhatunk friss zöldséget,
gyümölcsöt, mézet, savanyúságot, házi tejet, sajtot, halat, húsokat.
Mi, óvodapedagógusok sokat tehetünk azért, hogy egy egészségesebb,
tudatosabb generáció nevelôdjék a
szülôi ház és az óvoda együttes összefogásával.

Ovikert
Megtanítjuk a gyermekeket arra,
hogy szorgalmas munkával, igyekezettel kiskertet tudunk gondozni. Megismerik a folyamatát annak, míg a mag
földbe kerül, nevelgetjük a kis növényt,
majd elfogyasztjuk a terményeket. Saját virágos-, zöldséges-, fûszernövénykertünk egész évben munkát ad felnôttnek, kisgyermeknek egyaránt.
Nincs annál jobb érzés, mint amikor a
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