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A Felelős Gasztrohős a jövő környezettudatos generációjáért

INTERAKTÍV és kreatív 
foglalkozás

Minden gyermek számára sokkal maradandóbb 
az a tudás, melyet résztvevő cselekvés során 
sajátít el. Ezért a program kialakításakor kiemelt 
figyelmet fordítottunk arra, hogy a foglalkozás 
párbeszéd és aktív játék alapú legyen. 

ÉTKEZÉS – VÁSÁRLÁS

•  Hol terem? 
•  Miért érdekes ez? 
•  Mi köze van ennek ahhoz, 
  hogy védjük-e a természetet?
•  Melyiket vegyem és hol?

alapprogram időtartama

Körülbelül 30 perc, de a tapasztalatok alapján 
a gyerekek nagyon szeretnek egy-egy játékkal 
a foglakozás végén újra játszani, ezért több 
csoport esetén érdemes 45–50 percet számolni 
egy csoportra.

TÖbb alkalmas program

Igény esetén a foglalkozás 2–3 alkalomra bővít-
hető. Ebben az esetben több játékkal, kézmű-
ves korosztályfüggő foglalkozással és több 
szemléltetőeszközzel igyekszünk elmélyíteni 
a tudást. Ennek ideje a választott programpon-
toktól függ.

Hulladékszelektálás

Ez az egy alkalmas foglalkozásba akkor fér bele,
ha az óvodában már eleve van szelektív gyűjtés 
és a gyerekek tisztában vannak vele, mit hova 
kell dobni. Ha nincs, akkor ez a blokk kimarad, 
mert túl sok új információt kellene átadni.

ÜLTETÉS, kézműveskedés 
(nem része az alappogramnak)

A kiskerttel rendelkező óvodákban tavaszi alkal-
makkor, más esetekben bent is örömmel ültetünk 
a gyerekekkel. Lehetőség van kiegészítésként 
kézműves programra is, amelynek során a fenn-
tartható életvitelhez kapcsolódó tárgyakat készí-
tünk, s ezeket a gyerekek hazavihetik. 

komposztálás

Hogyan lesz az almacsutkából vagy 
a krumplihéjból termőföld?

 

FONTOS TÉMÁK,
JÁTÉKOS TANULÁS

A foglalkozás során a gyerekek megtudhatják, 
hogy miért fontos, hogy honnan származik az 
étel, amelyet megeszünk, miért jó, ha kevés 
csomagolást viszünk haza, és inkább piacon 
vesszük a gyümölcsöt a szupermarket helyett, 
és megismerkedhetnek a hulladékszelektálással 
és a komposztálás folyamatával is.

GASZTROHŐS PALÁNTÁK  
OTTHON

A foglalkozásokon megszerezett tudást a gyere-
kek rendszerint hazaviszik, így ők lesznek azok, 
akik a szülők szemléletét formálják. A családo-
kat honlapunkon és a 
Facebook-csoportban elérhető tippekkel segítjük. 

korosztály

Középső- és nagy-
csoportos korosztály

KÖZÖS ÜLTETÉS VAGY 
KÉZMŰVESKEDÉS

Remek közös élmény lehet a program kiegészí-
téseként az ültetés vagy a kapcsolódó tematiká-
jú kézműveskedés (pl. vászonszatyor saját 
nyomattal). 

foglalkozások
helyszíne

A Felelős Gasztrohős csapata 
az érdeklődő óvodákban tart 
foglalkozásokat.

A PROGRAM CÉLJA,

hogy az ovisok játékos formában talál-
kozzanak olyan fontos fenntarthatósági 
témakörökkel, mint a tudatos vásárlás 
és étkezés, a hulladékszelektálás és
–csökkentés, valamint a komposztálás.

Az egy alkalmas program díja

•  600 Ft/gyermek, minimum 25 gyermek esetén

ÜLTETÉSSEL VAGY KÉZMŰVESKEDÉSSEL 
KOMBINÁLT PROGRAM:
•  900 Ft/gyermek, minimum 25 gyermek esetén 

3–4 alkalmas program díja

A 2 vagy 3 alkalmas program ára a választott 
programpontoktól függ. 

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet, 
ahol bármilyen kérdésre örömmel válaszolunk is.

FELELŐS GASZTROHŐS ALAPÍTVÁNY
Hegedűs Sára 

sara@gasztrohos.hu
+36 70 940 5208
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