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... a fenntarthatóság felé
Lépések... Környezeti nevelés

Mesés zöldülés
Mimó és Csipek nem hétköznapi figurák, hiszen nem kevesebbre hivatottak, mint 

a legkisebbekkel megismertetni a zöld gondolatokat, hogy számukra már alapélmény 
legyen a környezettudatosság. 

Mimó és Csipek megszületésüket egy tú-
lontúl nagy kíváncsisággal megáldott kis-
gyermeknek köszönhetik, aki folyamatos 
kérdezgetéseivel arra ösztönözte édesany-
ját, hogy mindenről beszámoljon, mindent 
mesébe foglaljon. Adott esetben még a 
szelektív hulladékgyűjtést is! A konyhában 
rögtönzött mesékből pedig lassan létrejött 
a Bábozd zöldre az otthonod! komplex 
környezeti nevelési program ötlete. De 
hogy az elképzelésből valóság váljon, ah-
hoz még sok mindenki munkája, részvétele 
kellett. Péládul az Európalánta Egyesületé: 
befogadták a programot, hiszen az egyesü-
let céljaival, tevékenyéségeivel teljesen 
összhangban állt. Az Európalánta Egyesület 
három területen – Tudatos társadalom, 
Tolerancia-nevelés, Környezettudatos gon-
dolkodás – szólítja meg az óvodás és kisis-
kolás korosztályokat, hogy olyan polgárok 
válljanak belőlük, akik öntevékenyen része-
sei lehetnek majd jövőjük és a társadalmi 
szerepük alakításában. 

A program attól program, hogy a szóra-
koztatás álcája mögé bújtatott információk 
átadása komoly szakmai munka során ala-
kult ki. Ebben a Magyar Környezeti Nevelé-
si Egyesület szakemberei segítettek: a mon-
dandó, az üzenet olyan formában legyen 
megfogalmazva, amit az óvodások már 
megértenek valamint, hogy a „tanultak” 
rögzítése is minél sokfélébb, minél játéko-
sabb formában valósuljon meg. A Bábozd 
zöldre az otthonod! programmal először az 
óvodákban találkozhattak a gyerekek, ahol 
az óvónők – egy elméleti képzés után – gya-
korlati ötleteket is kaphattak a foglalkozás-
hoz, hogy a „képzés” valóban részévé 
vállhasson az óvodai munkának. Az elmúlt 
két évben majd 150 óvónő vett részt a 
programban, és sajátította el a Bábos Ládi-
kó tartalmának – bábok, mesekönyv és fog-
lalkoztató, társasjátékok, valamint a Zöld Já-
téktár felhasználási módszereit.  A rendez-
vények alkalmával 22 bábelőadás során 
3000 gyermek ismerkedhetett meg 
Mimóval és Csipekkel, valamint a zöld gon-
dolatokkal.

A program sikere mára kinőtte az óvodai 
kereteket. A Bábozd zöldre az otthonod! 
egyre több meghívást kap különböző csalá-
di rendezvényekre, ahol a gyerekek töretlen 

lelkesedéssel fogadják hőseinket. A színes 
figurák, a vidám dalok minden alkalommal 
újabb és újabb lelkes gyerekcsapatokat 
vonzanak a bábelőadásra.  Tapasztalataink 
alapján a gyerekek a bábelőadást követően 
a különböző akadálypályákon szívesen tesz-
telik magukat az új információk birtokában. 
Halásznak, válogatnak, a szelektív mezőkön 
lépkednek és gondolkodnak, feszülten fi-
gyelnek, ha nem sikerül, újrapróbálják, mert 
számukra a környezetük megóvása olyan já-
ték, amiért érdemes fáradozni, dolgozni.

E sikeres és hasznos munka folytatásá-
hoz keressük a partnereket a civil és a vál-
lalati szektorból egyaránt. Olyan felelősen 
gondolkodó közösségeket, amelyek felis-
merték, hogy a környezetünk közös érték, 
amit csak együtt, közösen tudunk megóv-
ni. Számunkra nemcsak az fontos, hogy mi 
magunk szelektíven gyűjtsük a szemetet 
vagy éppen virágtartóvá varázsoljunk egy 
törött teáskannát, hanem hogy ezt a gon-
dolkodást már a legkisebbekkel is megis-
mertessük. Nemcsak megóvni kell szá-
mukra a bolygónkat, de a mi felelőssé-
günk az is, hogy olyan polgárokká nevel-
jük őket, akik tovább örökítik a fenntartha-
tóságát. Mint az a bizonyos kíváncsi 
gyermek, aki már saját kisöccsének adja 
tovább a zöld gondolatokat!

Szűcs Krisztina / Európalánta Egyesület

MESEKÖNYV – BÁBELŐADÁS – NEMEZFIGURÁK – egy valóságos mesebirodalom kiala-
kulásának első lépései. Mimó és Csipek a környezettudatos fejlődésüket az erdőben 
kezdték – Mimó és Csipek az erdőben – ahol számos barátra leltek. Ám Mimó és 
Csipek folyamatosan fejlődnek, újabb és újabb kihívásokat keresnek, így született 
meg a folytatás – Mimó és Csipek a városban –, hogy például a legkisebbek is meg-
érthessék, mi a különbség az újrahasznosítás és az újrafelhasználás között. 

Hogy kik is a mese hősei?

Mimó és Csipek a két környezettudatos mesehős, akik erdei és városi kalandjaik során 
egyre többet tudnak meg zöld megoldásokról.
Berka bagoly a légszennyezés veszélyeire hívja fel Mimó és Csipek figyelmét.
Cserke róka ökoházából előbújva elmeséli, miért fontos az energiatakarékosság.
Kupacs süni a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról mesél Mimónak és Csipeknek.
Mityó macska az újrahasznosítás elkötelezett híve.
Potyka béka a vízszennyeződés okait és következményeit ecseteli Mimónak és 
Csipeknek.


