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                                                  PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ 

A Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti 

Tehetség Program által kiírt „ A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató 

programok támogatása” című pályázatra sikeres programtervet nyújtottunk be. A pályázat 

által elnyert összeg 960 000 Ft volt, melyet a program megvalósítására fordítottunk 2020. 

szeptember 1. és 2021. július 31. közötti időszakban.  

 

A pályázati program lényege: 

Programunk lényege, hogy a kiemelkedő képességű gyermekek olyan, életkori 

sajátosságuknak megfelelő tapasztalatokat szerezzenek a műhelymunka során, mellyel 

személyiségük komplex módon fejlődik. A feldolgozott mesék által és egyéb programokon 

keresztül élték át a fontos emberi értékeket, kerültek kapcsolatba az őket körülvevő 

természeti, tárgyi, emberi környezettel. A gyermekek motiváltságának fokozásával, az 

élményszerű ismeret nyújtás feltételeinek megteremtésével a szociális hátrányok enyhítésére 

is törekedtünk. A gazdagító programok a mese és drámajáték területen tehetségjegyeket 

mutató gyermekek differenciált személyiségfejlesztését támogatta a többletlehetőségek és 

tartalmak nyújtásával. Egyéni képességeikhez igazodó tehetségtartalmak kimunkálásával a 

gyermekek tehetségével összefüggő gyenge területek kiegyenlítésére is volt lehetőségünk. 

Programunk célja: 

A nyelvi tehetségterületen felfedezett, kiemelkedő nyelvi, kommunikációs, 

metakommunikációs képességekkel rendelkező gyermekek önkifejezésének megalapozása, 

komplex személyiségfejlesztése drámajátékos keretek között.  

A művészeti pedagógiai programunk keretén belül élménynyújtás, értékközvetítés a gyerekek 

életkorának megfelelő irodalmi műfajokon, alkotásokon keresztül. 

A tehetségígéretes gyermekek szabad önkifejezésének, érzelmeik megélésének 

kibontakoztatása, elősegítése, a tehetség műhelymunka kreatív módszerekkel való 

alkalmazása projektmódszerrel. 

Az egész személyiség, az értelem, az érzelem -esztétikai, erkölcsi, intellektuális, szociális-, a 

jellem harmonikus fejlesztése, valamint a részképességek – koncentráció,  
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megfigyelőképesség fantázia, beszédkészség, mozgáskoordináció – egyéni, differenciált 

fejlesztése. 

A tehetségígéretes gyermekek erős oldalának fejlesztése (kommunikációs és 

metakommunikációs készség, szókincsbővítés, finommotorika, érzékszervek, esztétikai érzék 

fejlesztése) gyenge oldalának intraperszonális és interperszonális adottságainak fejlesztése. 

Egészséges énkép formálásának segítése, szociális - együttműködési képesség erősítése. 

A gyermekek élmény és fantáziavilágának, kreativitásának, képzeletének képi, térbeli, szabad 

önkifejezésének fejlesztése a mese feldolgozás során. 

Dramatikus játékokkal, érdeklődésüknek megfelelő foglalkozásokkal történő 

tehetségfejlesztés. 

A közös tevékenységek során formálódjon kapcsolattartásuk, döntési készségük, 

szabálytartásuk, képesek legyenek az önálló gondolkodásra. 

Tehetségszakértő és más szakemberek, előadók bevonásával a gazdagító programokban részt 

vevő gyermekek sokoldalú, komplex személyiségfejlesztése. 

 

Készségfejlesztés módszerei: 

Élmények feldolgozása projektmódszerrel. 

-A gyermek igényeire, motiváltságára építés. 

-Komplexitás – minden területről való megközelítés, több érzékszerven keresztüli tapasztalás. 

-Játékosság, mozgásos játékok. 

-Problémafelvetés és feltárás – megoldás, eszköz készítés. 

-Felfedezések, megfigyelések, tapasztalatszerzések – önálló gondolkodás – mese és 

bábelőadás, kiállítások, ismeretszerzést segítő helyszínek megtekintése. 

-A gyermek gondolatainak élményeinek és érzéseinek művészeti komplexitásban (zene, tánc, 

irodalom, képzőművészet) történő kreatív kifejezésének elősegítése. 

-A folyamatos tevékenykedtetés során építünk a gyermek egyéni élményeire. 

-A multimédia technológiájú információk bemutatása, átadása. 
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Személyiség-tényezők fejlesztésének módszerei: 

 

-Bátorító nevelés – pedagógiai programunk alapja. 

-Drámajátékok - kapcsolatteremtő játékok, bizalomjátékok, feszültségoldó játékok, 

együttműködést segítő játékok, lazító és koncentrációt segítő játékok (Zsipp-zsupp, 

Esőcsináló, Szoborjáték, Tükörképjáték, Változz át! - , Sziámi ikrek, Titkos karmester stb.) 

-Beszédgyakorlatok, mímes játék. 

-Bábjáték – szeretetbáb alkalmazása. 

-Mesepárnás mesélés – komplex élőszóbeli előadásmód. 

-Művészeti előadások – mesejátékok, bábelőadások megtekintése élőben és online is. 

-Kapcsolatteremtő játékok, bizalomjátékok, feszültségoldó játékok, együttműködést segítő 

játékok, lazító és koncentrációt segítő játékok  (Zsipp-zsupp, Esőcsináló, Szoborjáték stb). 

-A közösen létrehozott mesedramatizálás során együtt gondolkodás, egymásért végzett közös 

munka, egymáshoz való alkalmazkodás és egymás különbözőségének elfogadása. 

 

A támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenységek: 

A pályázat elbírálását követően megtörtént a gyermekek kiválasztása. Az eredmények 

összevetése alapján 12 gyermek került be a programba. A kialakult veszélyhelyzet miatt a 

foglalkozások a tervezettől eltérően, 2021. január 7-től kezdődtek. Igyekeztünk a program 

során változatos tevékenységeket biztosítani és szervezni a részt vevő gyermekek számára. 

2021. február 4-én a műhelyfoglalkozásunkon részt vett  Mazúr József szikszói fafaragó 

művész. Április 27-én ellátogattunk a városunkban található Néprajzi magángyűjteménybe, 

ahol a tulajdonos tárlatvezetése során a gyermekek megismerhették a régi idők népi használati 

eszközeit. Április 29-én Fehér Sándor bábművész meghívásunkra a városi Közösségi Házban 

tartott interaktív bábelőadást, mellyel színesítette műhelymunkánk programját. A gyermekek 

az „Üssed, üssed, botocskám” című mesét láthatták és részt vehettek az előadásban is, ami 

hatalmas élmény volt számukra. Június 3-án óvodánk udvarán szerveztük meg a „Népi 

játszótér” elnevezésű programot. Itt régi játékeszközökkel játszhattak a gyermekek. Nagy 

sikere volt a „Csigafutam”, a Lengőteke” és a „Patkó célba dobó” játéknak is. Az óvodai 

Búcsúzó ünnepségen a „Csupaszív” meseműhelyünk a „Négy évszak” című zenés műsort 

mutatta be. Ezen a rendezvényünkön részt vettek a szülők is, megtisztelt minket városunk  
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polgármestere és képviselői is. A  műsor után egy uzsonnával kínáltuk meg a gyermekeket és 

a vendégeket. Június 16-án kirándulás keretében autóbusszal ellátogattunk Göncre, ahol a 

Huszita házat néztük meg. Majd utunkat folytatva a Boldogkői várat is megcsodáltuk. 2021. 

június 30-án tartottuk a záró foglalkozásunkat, melyet egy közös fagylaltozással tettünk 

emlékezetessé. 

Foglalkozás/Programsorozatok tapasztalatai 

A pályázati programban a munkaterv szerinti összeállításnak megfelelően 5 mesefeldolgozást 

valósítottunk meg. Az őszre tervezettek aktualitásukat vesztették a kialakult helyzet miatt, így 

az alábbi mesék kerültek feldolgozásra: 

- Az aranyszőrű bárány 

- A varázsige 

- Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj 

- A kék meg a sárga 

- A négy vándor 

A tervezett mesék és témák megfeleltek a gyermekek érdeklődésének, fejlettségi szintjének. 

Nagyon kedvelték a mesék élőszóval történő bemutatását, de ugyan ilyen sikere volt ha IKT 

eszköz segítségével láthatták, hallhatták a mesét. Igényelték a műhelyfoglalkozásokon a 

drámajátékokat és mozgásos játékokat egyaránt. Az egyéni-, páros-, mikró csoportos 

foglalkoztatási formák segítették a gyermekeket a reális önismeret kialakításában, sok konkrét 

visszajelzést és dicséretet tudtunk számukra nyújtani. A foglalkozás típusok valamint a 

választott módszerek megfelelőek voltak. Hasznosnak bizonyult a programelemek 

váltakoztatása, támogatta az élményközpontú témafeldolgozást, lehetőséget biztosított arra  is, 

hogy minden gyermek sikerélményhez jusson. A lazító programelemek jól illeszkedtek a 

mesékhez. A gyerekeknek nagyon tetszett, hogy láthatták a fafaragó művész hogyan készíti a 

furulyát, rácsodálkoztak a helyi magángyűjteményben a régi tárgyakra, a bábművész előadása 

közben ők is belebújhattak egy-egy szereplő bőrébe, kipróbálhattak régi ügyességi játékokat, 

a kirándulás során megcsodálhattak egy  régi házat és láthattak a valóságban is igazi várat. 

Szívesen tettek felfedezéseket, kérdeztek és rácsodálkoztak a régi világ szokásaira, az abban 

az időben élt emberek életvitelére. Sok pozitív élménnyel lettek gazdagabbak amit otthon 

szüleiknek is elmeséltek. A drámajátékok, mozgásos játékok, zenei és vizuális elemek 

alkalmazása teret adott önkifejezésük kibontakoztatására. Az egyéni és csoportos játékos 

feladatok lehetőséget biztosítottak a kreatív megnyilvánulások egyéni és táras szinten történő 

gyakorlására.  
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                                                      FOTÓ-GALÉRIA 

A Csupaszív nevű tehetséggondozó műhelyünk profilja a mese és dramatikus játék. Ezen 

belül modulok vannak, amiben egy-egy mesét dolgozunk fel. 

Mindez tartalmazhat fejlesztő játékokat, szereplők tulajdonságainak, mese jellegzetességeinek 

feldolgozását, de kirándulást, bábelőadáson való részvételt is.   
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A szikszói néprajzi magángyűjtemény megtekintése, a régi munkaeszközök kipróbálása különös 

élmény volt mindnyájunknak.   

           

  



                

„A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása”  

                                              NTP-OTKP-20-0119  

                        „A mese anyanyelvünk tündérkertje „ című pályázat 
                                Megvalósítás helye: Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde  

__________________________________________________________________________ 

 

                                    

Fehér Sándor bábművész előadásában láthattuk a „Terülj, terülj asztalkám” című interaktív 

bábelőadást.     
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Az élmények fotóiból albumot készítettünk: 

                                       

Egy másik alkalommal Göncre kirándultunk, ahol a Huszita házban megismerkedhettek a gyerekek 

a régi falusi élet jellegzetességeivel: falusi házat, annak berendezését, munkaeszközöket, ruházatot, 

korabeli fényképeket láthattak. Kirándulásunk során útba ejtettük a Boldogkő várát is, ahol újabb 

élményekkel gazdagodhattunk. 
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A meséhez kapcsolódóan a népi munkaeszközök, játékok készítését, városunk fafaragó művésze 

Mazúr József mutatta be gyermekeinknek, akit vendégül láthattunk óvodánkban. Bemutatta a 

fafaragás mozzanatait, alkotásait: evőeszközöket, játékszereket a kezükbe vehették a gyerekek, 

megtapasztalva a fa tulajdonságait. 

                      

 

Az óvodánkban már tradícióként megjelenő „Népi Játszótér” eseményén is részt vehettünk, és 

játszhattunk a régi idők játékaival. 
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„A négy vándor” című meséhez kapcsolódóan az évszakokat zenés-táncos műsorban jelenítettük 

meg, és ezzel járult hozzá tehetséggondozó műhelyünk a nagycsoportosok búcsúzásához, 

búcsúztatásához. 
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A Csupaszív meseműhely tevékenységét egy közös fagyizással zártuk le, és visszatekintve, 

élményekben, tevékenységekben gazdag időszakot tudhatunk magunk mögött. 

              


