Fabóné Bíró Ágnes, nyugdíjas óvodapedagógus
Dunaföldvár

Bemutatkozás
Dunaföldváron élek születésem óta. Természetjáró Édesapám volt a példaképem, akivel
gyakran adódott lehetőségem erdőt-mezőt járni, megfigyelni az élővilágot.
Óvónőként 40 éven keresztül a rám bízott gyerekekben igyekeztem megalapozni, majd
elmélyíteni városunkhoz, hazánkhoz való kötődésüket, érzékenységüket, fogékonyságukat, a természet
iránti szeretetet, tiszteletet, annak megóvására törekvést.
Dunaföldváron elsőként nyertem el vegyes csoportommal a „Zöld óvoda” és a „Biztonságos óvoda”
címet. Közösen etettük télen az itt maradt madarakat, már fel is ismerték őket, megtanulták a nevüket.
Hétköznapi tevékenységeinket színesítettem azzal, hogy mezőőrt, hivatásos vadászt hívtam,
így még hitelesebb képet kaptak arról, mit tehetünk a környezetvédelemben.
•
Almafát ültettünk, melynek termését már nélkülem fogják elfogyasztani.
•
Családi kirándulásaink során óvodásaim a szüleikkel együtt közvetlen közelről ismerkedhettek
meg szűkebb-tágabb környezetünkkel, életre szóló élményekkel gazdagodtak: Vadasparkban,
Állatkertben, Gemencen, madárgyűrűzésen voltunk, Bőszénfán szarvasokat simogattunk.
•
Nyugdíjba vonulásomig természetfotóimmal még változatosabbá, érdekesebbé „varázsoltam”
a gyermekek számára az ismeretszerzés örömét, a verseket fotóimmal illusztráltam.
•
Nagy örömöm és egyben büszkeségem is, hogy a már felnőtté vált óvodásaim között vannak
aktív természet- és környezetvédők, ők tovább viszik a stafétabotot.
•
Férjemmel, fényképezőgépjeink segítségével megörökítjük ezt a varázslatos világot,
természetünk apró csodáit. Egy les sátorban ülve beleolvadunk a környezetbe, ott várjuk
csendben - akár 10-12 órán keresztül fagyban vagy éppen kánikulában - a madarakat,
emlősállatokat, hogy lencsevégre kapjuk életüket, viselkedésüket.
•
Közös fotókiállításunkra 27-27 képet válogattunk, mindegyikhez rövid ismertetőt írtunk,
mely kiegészíti a látottakat. Dunaújvárosban, majd Dunaföldváron egy-egy hónapig voltak
láthatóak a képek. A környező településekről is elhozták a pedagógusok az óvodásokat,
iskolásokat, hogy megtekintsék alkotásainkat. Ahhoz, hogy még könnyebben el tudják
képzelni a kisgyermekek, hogyan sikerül az emberektől félő élőlényeket lefotózni, elvittem a
les sátrat és az álcahálót. Ezekkel interaktív kiállítás lett, hiszen bebújtak, kipróbálhatták a
külső szemlélők számára a láthatatlanságot. Május 17-től a nyár végéig Szántódpusztán
lesznek fotóink, de az országban már több településen is kérik képeink bemutatását.
A pillanatok elmúlnak, de azok a fényképezőgép segítségével maradandóvá válnak.
Fotóinkkal szeretnénk e csodálatos természet szeretetére, megóvására irányítani a figyelmet.

Őrizzük meg hazánk természeti kincseit, hogy még az utánunk következő nemzedékek is
sokáig tudjanak gyönyörködni bennük!

Fotók a
kiállításról

