BESZÁMOLÓ „A néphagyományt meg kell élni!” című
pályázatról
Pályázó neve: Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde
Támogatási időszak : 2015. július 1. és 2016. június 30.
2015. szeptember hónapban adtuk be az Emberi Erőforrások Minisztériuma
megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, Hazánk
nemzeti kulturális örökségének megőrzését, a nemzetiségi hagyományok és
a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok támogatása
pályázati kiírásra benyújtott, „A néphagyományt meg kell élni!”című
pályázatunkat. Nagy örömünkre a Támogató döntése alapján 1600000 Ft. vissza
nem térítendő támogatásban részesültünk.
A pályázat célja: A hazai nemzeti kulturális örökségének megőrzését, a
nemzetiségi hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó
programok támogatása.
A tehetséggondozó programunk céljai:
- A magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődés elmélyítése a gyerekekben.
-A tehetségígéretes gyermekek erős oldalának támogatása
- A gyerekek gyenge oldalának, intraperszonális és interperszonális
adottságainak fejlesztése.
- Játékfűzések és népzenei alapra koreografált tánclépések megtanítása,
- a gyerekek bepillantást nyerhessenek más városban élő néptánc csoport
mindennapjaiba és az ott folyó munkába
- a társas kapcsolatok alakítása, közösséghez tartozás érzésének erősítése
- a gyerekek mozgáskultúrájának fejlesztése
- a népi kismesterségek megismertetése
Játékosan ismerkedtünk a magyar néptánc alapmotívumaival. A gyerekek a
népzene segítségével megérezték a zene lüktetését, tempóját, hangsúlyát,
megtanulták a közösséghez tartozás szabályait. Lazító, kiegészítő
tevékenységként megtekintettük a gyerekekkel az Ongai Hagyományőrző
Néptáncegyüttes színpadi bemutatóját. Megismertettük őket lakóhelyünk népi
hagyományaival, népi mesterségeivel, a természetes anyagok felhasználásával
és megmunkálásuk alapjaival.

A szakemberek bemutatták a kosárfonó mesterséget, annak eszközeit, a
természetben található fonható anyagokkal a szövés-fonást és a csuhé báb
készítésének technikáját. Megfigyeltettük a citerát, mint népi hangszert, és
megtapasztalhatták megszólaltatását. Az adventi várakozás időszakában
megismerkedtünk a mézeskalács készítés folyamatával és díszítésének
művészetével. Tehetség gálát szerveztünk, mely lehetőséget teremtett a
bemutatkozásra, a szakmai programunk megismertetésére helyi szinten a
kommunikációs csatornák bevonásával.
A pályázat 60 órás munkatervében hazánk nemzeti kulturális örökségének
megőrzését, a nemzetiségi hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló
komplex tehetségazonosító, tehetséggondozó program megvalósítása volt a
feladatunk.
Dalos, népi játékokkal, csúfolókkal elevenedtek meg a népi hagyományok, a
magyar népi kultúra, amelyet évszakról évszakra követtünk. Megismerkedtek a
gyerekek a magyar néptánc alapvető lépéseivel, páros és körtánc formáival.
Komplexen szerettük volna átadni a magyar népi kultúra értékeit a
tevékenységeinkben, ezért hívtuk segítségül a népi kismesterségek
szakembereit. A gyermekek megismerkedtek a kosárfonás, szövés, csuhé bábok,
mézeskalács készítésének fortélyaival.
Kiegészítő tevékenységként megtekintettük az Ongai Hagyományőrző
Néptánccsoport bemutatóját. A gyermekek életkori sajátosságából adódóan az
élménynyújtás nagyon fontos pedagógiai mozzanat, ezért nélkülözhetetlen, hogy
saját élethelyzeteikben tapasztalhassák meg, érzelmileg élhessék át a magasan
képzett néptánc csoport bemutatóját. A gyermekek számára leírhatatlan élményt
jelentett, hiszen megismerkedtek az élő népi zene csodálatos világával, a
táncosokkal együtt élhették át a népi hagyományok ápolását, megfigyelhették a
táncosok által viselt különböző hagyományokhoz és élethelyzetekhez
kapcsolódó ruhákat, a magyar népzene és néptánc szépségét, közösségformáló
erejét. Ezek az alkalmak megerősítették a tehetségműhelyben tanult
mozgásformákat, a megismert népszokásokat, és új lendületet adott a fejlődésük
érdekében.
A pályázati összeg egy részét eszközbeszerzésre fordíthattuk, amelyből
vásároltunk laptopot, nyomtatót, fényképezőgépet, CD lejátszót, különböző
ritmushangszereket. Megrendeltünk 7db népviseleti ruhát a lányoknak, illetve
ugyanennyit a fiuknak, és 2db felnőttruhát is.

