ZöldMikulás és Manóképzés
A ZöldMikulás egy kicsit más, mint a szokásos modern, fogyasztás és
ajándékorientált Mikulás ünnep. Szent Miklós püspök legendájához
kapcsolódóan, annak eredeti értékét felelevenítve a vén Miklós püspök
nyomaiban jár a Humusz zöld Mikulása: az egyszerű ajándékok
készítésével, az ajándékozás örömével, az önzetlen adás, gesztus értékű
szívesség tételével.
A Mikulás vagy Télapó úgyis felfogható, mint olyan Öregember, aki
vigyázza, óvja a Föld javait, kincseit, mind a természeti kincseket,
mind az emberi lélek kincseit. Amikor ajándékozunk magunkból
valamit másnak, azzal nagy jót teszünk a Föld egészének, embereknek,
állatoknak, növényeknek…
Ehhez a gondolathoz kapcsolódik a ZöldMikulás program.
Mikulás és segítő társai a Manók elmondják, hogy milyen hosszú útról
jöttek, hogyan készültek a Mikulás ünnepre, és milyen szempontokat
vettek figyelembe: miért érkezik biciklin, miért zöld a manósapka, miért
szomorú a Mikulás - a környezetkárosítás, a sok szemét, a sok
tárgyias ajándék, rossz minőségű édesség….
Hogyan javíthatunk mindezen?

A manóképző próbákon való részvétellel, ahol a gyerekeket
arra sarkalljuk, hogy legyenek ők is zöld manók, akik
a környezetükre figyelve egész évben segíthetik
a Mikulás és a Mikulás manóinak munkáját.
A manóképző próbákon való helytállás révén
szakképzett segítőkké válnak, és erről oklevelet is kapnak,
magától a Mikulástól. A manóképző próbák a következők: kézműves
tárgykészítés újrahasználható alapanyagokból, különböző környezettudatos szemléltető tablók megismerése, tudatos vásárlás
és különféle játékok.
Szívességtétellel, önzetlen ajándékozással: a programra
érkezők is adnak, hoznak ajándékot a Mikulás zsákjába.
Újrahasználható - esetleg saját készítésű - vászontáskába
a jó állapotú, de már megunt játékokat, könyveket, ruhákat,
valamint saját készítésű ajándékokat és iskolai eszközöket
várunk a Mikulás zsákjába, amit a Humusz munkatársai
továbbítanak a rászorulóknak.

to

A program további elemei: Mikulás váró, hívogató énektanulás; film vagy klasszikus diavetítés; ökofrankó büfé;
Mikulás iroda: információs anyagok osztása, beszélgetés
a szülőkkel, felnőttekkel, hogy hogyan lehet környezettudasabbá tenni az ünnepeket; ajándékosztás a jelen lévő gyerekek
részére.

Várjuk az iskolai csoportok, óvodák jelentkezését!
További információ: Némethné Kavecsánszki Alexandra, Pilinger Zsuzsanna
oktatas@humusz.hu, tel: (1) 386 26 48, fax: (1) 279 18 44
A program a Humusz Házban (1111 Budapest, Saru u. 11.) és külső helyszínen is elérhető.

