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„A tehetségben éppen az a szép, hogy él, hogy kiszámíthatatlan, meglepő.
Hogy utólag úgy evidens, akár egy kör, de előre mégis tökéletesen megjósolhatatlan.”
(Pilinszky János)
Készült a Pedagógiai Program cél, feladatrendszere, küldetésnyilatkozata alapján.

A tehetséggondozás helye a magyar köznevelésben
Az óvoda szakmai munkáját is szabályzó 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
(továbbiakban Nkt.) deklarált célja: „1. § (1) …Kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a
társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás.”
A tehetséggondozás fogalmát, tevékenységét, támogató rendszerét az azokat szabályzó rendelkezések
értelmezésével definiálhatjuk.
Kiemelt figyelmet igénylő tanulók az Nkt. 4. § értelmében:
„13. kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló:
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló,
aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek, tanuló,
14. kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki
átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és
felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség,”
Elvünk, hogy minden gyermek a többiektől eltérő, önálló személyiség, így megilleti őt az egyéni
bánásmód (perszonalizáció). A hátrányok enyhítése, a felzárkóztatás, a kiemelkedő képességek
alapján történő fejlesztés vagy a tehetséggondozás.
A kiemelt figyelmet igénylő gyerekek esetében támogató szakmai hátteret adtak a pedagógiai szakmai
és szakszolgálati tevékenységek. 2013-tól ebbe a körbe kerül bele a kiemelten tehetséges gyermek is:
Az Nkt. 18. § szerint pedagógiai szakszolgálati feladat a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók
gondozása, míg a 19. § alapján pedagógiai-szakmai szolgáltatás a tanulmányi, sport- és
tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása.
Új eleme a köznevelésnek, hogy 2013-tól a szakszolgálati feladatok között kötelező érvénnyel,
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(web: http://teglas.hu/file/oldal/24/Pedagogiai_Program_kesz_2016.pdf 24. oldal)
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„A jó pedagógus tanítványai körében a biztonság adásával válik kiszámíthatóvá. Ennek
alapelemei (Koncz, 2008): • hiteles pálya- és szakismeret, • személyes példa és minta, •
problémastrukturáló képesség, • tanuló- és feladatorientáltság, • kedvező lelki klímahangulatot
teremtő képesség, • sikerorientáltság, • optimizmus, • teljesítmény centrikusság, • biztos nevelési
folyamat-vezérlés, • jó szándékok, pozitív érzések éreztetése, • nyugalom és erő sugárzása. Az
eredményes pedagógus, jellemzője az erősen átlagos vagy erős elkötelezettség, elhivatottság, melynek
alappillérei: büszkeség, bizalom, az eredmény iránti felelősség, részesülés a sikerben és annak
közkinccsé tételében, az iskolához, intézményhez való tartozás büszke érzése, kompetencia az adott
szakterületen,

felelősség

az

eredményekért.”

(Koncz

I.

(2015):

Pedagógusszerep

a

tehetségfejlesztésben. Különleges Bánásmód, I. évf. 2015/4. szám 6.o.)
Óvodapedagógusaink felkészültek a tehetségek felismerésére, és gondozásukat segítik, az óvodai élet
egészén belül. Ennek megvalósítására különösen alkalmasak vegyes életkorú csoportjaink és speciális
végzettségekkel rendelkező kollégáink (zeneóvoda végzettséggel, vizuális kultúra műveltségterülettel,
okoskocka

fejlesztőprogram,

mozgásfejlesztés).

A tehetség ígéretek számára plusz foglalkozás és idő keretében biztosítják a tehetség megsegítését,
gondozását.
(Zeneóvoda, Kézműves kuckó, Pindur-pandur közlekedési, matematika, mozgás)

1. Tehetségkoncepció
1.1.

Célrendszer

Tehetség Programunk fontos célkitűzései, melyek a Pedagógiai Programunk (továbbiakban:
PP) céljából indulnak ki.
Pedagógiai Programunk célja:
"A 3-7 éves korú gyermekek sokoldalú fejlesztése, mely magába foglalja, a teljes gyermeki
személyiség fejlesztésének és az életre való felkészítésnek lehetőségét a tevékenységek által és a
tevékenységeken keresztül."( PP 8. o.)
Tehetségsegítő Programunk célja
A tehetségígéretes gyermekek további gondozása az óvodai élet tevékenységei, óvodai
programok és foglalkozások keretében, életkori sajátosságaik figyelembevételével.

„..zenei, matematikai és bizonyos mozgásbeli tehetség már óvodáskorban megjelenhet, s ezek
programszerű fejlesztése már akkor fontos…alapozó korszak, ..az érzelmi fejlődést kell biztosítani
azzal,

hogy

törődünk

a

gyerekekkel

az

óvodában

is,

s

engedjük

őket

játszani.”

(Dr. Balogh, L. Komplex tehetségfejlesztő Programok. Didakt kiadó. Debrecen, 2012.)
-
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-

A

tehetség

megnyilvánulásának

személyiségfejlesztése
- A szülők támogatása, konzultációk által a gyermek alaposabb megismerése. Esetleges problémák
feltárása, közös megoldáskeresés. Tehetséggondozással összefüggő tanácsadás.
- Folyamatos szakmai együttműködő kapcsolatok kialakítása és fenntartása, melyek szakmai
érdeklődés és elkötelezettségek alapján szerveződnek.
- Egymás munkájának segítése, érdeklődés az egymás és a gyermekek munkái iránt.
- Gazdagodjon az óvodapedagógusok módszertani ismerete, legyenek nyitottak és fogékonyak az új
módszerek iránt
A fejlesztés során a négy tehetség-összetevőre kiemelten figyelünk, tehát a képességek mellett a
személyiségtényezők formálása is nagyon fontos szerepet kap a programokban. E két fő irányon belül
további négy általánosan elfogadott alapelvet határoztunk meg Dr. Balogh László professzor alapján:
- a tehetséges gyerek erős oldalának fejlesztése,
- a tehetséges gyerek gyenge oldalának fejlesztése (ami akadályozhatja az erős oldal kibontakozását)
- Az óvodáskori alapozó szakaszban óvodai programunkba beépítve a speciális képességek fejlődési
lehetőségének biztosítása a játék elsődlegességének hangsúlyozásával.
- Olyan légkört alakítsunk ki a gyermekek körül, amely őket elfogadja, és személyiségüknek
fejlődését segíti. Szeretetteljes légkörben képességeink felfokozódnak (kiegyensúlyozott társas
kapcsolatok pedagógusokkal, fejlesztő szakemberekkel és a társakkal). Szeretetnyelveink: minőségi
idő, elismerő szavak, ajándékozás, testbeszéd, testi érintés, szívességek.
- Szabadidős, lazító programok, amelyek biztosítják a feltöltődést, pihenést és kiegészítik a direkt
tehetségfejlesztést.

1.2.

Alapelvek

Tehetségsegítő
A
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felnőtt

együttműködésén keresztül valósul meg alapelvei szervesen illeszkednek Pedagógiai Programunk
alapelveihez:

„ALAPELVEINK az óvodai neveléshez és tevékenységi formáihoz:
-

A család mentalitását tiszteletben tartva segítjük a gyermek egészséges testi, lelki, szellemi
fejlődését.

-

Érvényt szerzünk a gyermeki jogoknak.

-

Az óvónő egész nevelőmunkáját áthatja a gyermekek egyéni különbözőségének tiszteletben tartása, a
szereteten, őszinte érdeklődésen, különbözősség elfogadásán alapuló magatartás, a nagyfokú tolerancia,
figyelembe veszi a gyermekek és a gyermekközösségek eltérő kulturális, illetve társadalmi hátteréből adódó
sajátosságait. /5.4/

-

A nevelőtestület sokszínűségének megőrzése.

-

A helyi környezet értékeinek megtartása, hagyományainak ápolása.

-

Minden gyermeket megillet a differenciált egyéni bánásmód, amely szükséges a személyes,
bensőséges kapcsolat kialakításához, ezáltal egyenlő esélyeket biztosít a gyermek számára a
fejlődéshez.

-

A mindennapi tevékenységek során, gyerekek szabad játékához és különböző tevékenységeihez nyugodt
kommunikációs teret, ehhez kedvező feltételeket biztosítunk./7.3/” PP 24.o.

Tehetségsegítő Programunk alapelvei:
„ A felfedezés lényege: látni azt, amit már mindenki látott, de olyat gondolni, amit senki más nem
gondolt róla.” (Szent-Györgyi Albert.)
-

Szem előtt tartjuk Dr. Balogh László véleményét: „az óvodáskor alapozó szakasz”, és
szenzitív volta miatt jelentős időszak a tehetségsegítésben.

-

Az óvoda és a család kölcsönös kapcsolatának elve.

-

Az egyéni különbségekre való odafigyelés, az egyéniség tiszteletben tartásának elve (Magában
foglalja az esetleges módosításokat, a tanácsadást, gondozást is.)

-

Folyamatosan segíteni a kíváncsiság kielégítését, gazdagítását, erőltetés, presszionálás nélkül.

-

Vegyük figyelembe a helyi értékeket, szokásokat, hagyományokat a munka során.

-

„ A tehetséggondozás nem minőségében különbözik tehát óvodai nevelőmunkánk egészétől,
hanem a tehetségígéretek speciális szükségeit veszi figyelembe.” (Dr. Herskovits Mária)

1.3.

Tehetségsegítés a Pedagógiai program tükrében

Tevékenységközpontú Pedagógiai Programunk négy alappillérre épül, ezen keresztül, (melyek
a fejlesztés tartalmai dióhéjban) bemutatjuk, hogyan kapcsolódik össze a tehetséggondozás a
Pedagógiai Programunkkal. A négy alappillér csak elvi síkon különül el egymástól. A
mindennapokban egymást átszövő, egymáshoz szervesen illeszkedő, komplex egységekről,
tematikákról beszélhetünk.

A négy alappillér a következő:
1)Játék és tanulási tevékenység
2)Társas és közösségi tevékenység
3)Munkatevékenység
4)Szabadidős tevékenység
1) Játék és tanulási tevékenység
A játék, mint a gyermek legelemibb pszichikus szükséglete, semmi mással nem helyettesíthető
funkciója, nevelési alapelv. A játék elsődlegességének hangsúlyozását, az óvodai élet egészében
történő megjelenését, a közvetlen és közvetett környezetben végbemenő folyamatok eljátszását, az
óvónők a mindennapi gyakorlatban tudatosan és egyértelműen használják. A játék a kreativitás,
kiteljesedésének egyik lehetséges színtere.
A tanulásban a folyamatosságot heti tervezéssel valósítjuk meg. Ezt megelőzi a tematikus terv készítés
és az éves terv elkészítése. A heti terveken belül valósul meg a komplex foglalkozások rendszere. Egy
témakör adott időintervallumban való feldolgozása lehetőséget biztosít arra, hogy a folyamatos tanulás
ne sérüljön, illetve a gyermek képességeihez, egyéni tempójához igazodjon. A tanulási folyamat
speciális képességek kibontakozásának lehetőségét is magában hordozza.
2) Társas és közösségi tevékenység
Ebben a közösségi nevelés, a közösség formálás elsődlegességét hangsúlyozzuk. A gyerekek
beilleszkedése az óvodai közösségbe a nevelőmunka alapjául szolgál. Az óvoda csak a szülőkkel
szoros együttműködésben érhet el eredményeket.
A család a pedagógus és a gyermek háromszögének együttese szükséges ahhoz, hogy a tehetségcsírák
erősödni tudjanak.
3) Munkatevékenység
A munka, mint célra irányuló tevékenység, általában külső irányítással folyik, a gyermektől belső
fegyelmet, kötelezettségvállalást és annak teljesítését igényli.
A munkatevékenységnek és a közvetlen tapasztalatszerzésnek szoros a kapcsolata, és természetes
módon kapcsolódik az óvodai nevelőmunkához. Elveink a munkatevékenységek során, hogy a
gyermekek minden olyan munkát elvégezhetnek, amelyhez kedvük van és amely a testi épségüket
nem veszélyezteti.
Fontos, hogy legyen bennük kitartás, akarat, elkötelezettség ez a munkafolyamatokban erősödik. A
feladat

iránti

elkötelezettség

kibontakoztatásában.
4) Szabadidős tevékenység

kialakítása

szükséges

a

felismert

tehetség

képességeinek

A szabadidős tevékenység segíti a gyermek egyéni szükségleteihez igazodó döntésképesség és az
óvodán belüli biztonságérzés kialakulását. A szabadidő igazi tartalma: a termékeny idő felhasználási
lehetőségek közötti szabad választás.
Lehetőség az átélésre, az egyedi megoldáskeresésre, a személyiség egészén belül, ezáltal biztosítjuk a
feltöltődést, a lazítást is.
Tehetségsegítés tehetségműhelyeinkben
Az óvodai tehetséggondozásunk egyik lehetősége, hogy különböző tehetségműhelyekben az óvodai
csoportok mindegyikéből vehetnek részt gyermekek.
1. Közlekedési csoportunk, az adott évi közlekedési vetélkedődre készül egy tanéven keresztül.
(azonosítószám: 1.)
2. Zeneóvodánk a hangok és a ritmus világában ismerkedik

a gyerekekkel,

alakítja

mozgáskultúrájukat (azonosítószám: 2.)
3. Kézműves-kuckónkban a kreatív, alkotni szerető gyermekek dolgozhatnak, ahol kiemelt szerepe
van az együttműködésen alapuló kooperatív alkotómunkának. (azonosítószám: 3.)

1.4.

Tehetségsegítés a gyakorlatban (módszerek, azonosítás, mérés, értékelés)

Óvodapedagógiai munkánk során a kiválóan kreatív, tehetségígéretes gyermekek saját
csoportjukban élik óvodás életüket. Elsősorban játszanak, tevékenykednek.
Az óvodapedagógus olyan érzelmeket kiváltó, motiváló helyzeteket teremt, ahol természetes
kíváncsiságuk felébred, tevékenységre ösztönöz, így tevékenységeken keresztül tevékenységek által
tapasztalatokat szerezve tanulnak.
„ A pedagógus és a gyerek folyamatos együttes tevékenysége ad a legtöbb kapaszkodót a
tehetség felismeréséhez..” (Dr. Balogh L.-Dr. Mező F.)
A gyermekek tehetséggondozása két síkon történik: óvodai csoportjainkban a napi
tevékenységekbe ágyazva, illetve kiscsoportos fejlesztő "tehetségsegítő" foglalkozások keretében, a
délutáni pihenő időben.
Tehetséggondozó óvodai munkánk a hazai tehetséggondozás gyakorlatát követe a Garneri területeken
mozog.
Az óvodai Pedagógiai Program 3.3 pontjában a „A NEVELÉS TERVEZÉSE, IDŐKERETEI,
A CSOPORTNAPLÓ, A „GYERMEK FEJLŐDÉSÉT NYOMONKÖVETŐ DOKUMENTÁCIÓ”
VEZETÉSÉNEK SZEMPONTJAI” címszó alatt és abban rögzítettek szerint végezzük évente két

alkalommal

a

gyermek

fejlődésének

nyomonkövetését.

A tehetségprogramban dolgozó óvodapedagógusok -e fejlődést nyomonkövető dokumentáció
szempontjainak figyelembevétele mellett alakították ki saját tehetségdiagnosztikájukat.
Az óvodapedagógus tehetségsegítő tevékenységéhez alkalmazott alapelvek
- Minél több forrásból szerezzünk információkat.
- Egy mérés, vizsgálat mindig csak az aktuális állapotot tükrözi, így sosem elég önmagában.
- A pedagógus és a tanuló folyamatos együttes tevékenysége nélkülözhetetlen a tehetségcsíra
felismeréséhez.
- A szunnyadó tehetség miatt óvatosnak kell lennünk a besorolással.
- A képesség és a teljesítmény nem azonos ( pl. alulteljesítők).
- A tesztek, vizsgálati módszerek nem tévedhetetlenek.
Prof.

Csermely

Péter:

„

A

tehetségmérés

pszichés

feltételekhez

is

kötött.

Ha

rossz

passzban van a gyerek, akkor ember legyen a talpán, aki képes megmérni a tehetségét.
Másnap talán meg tudta volna mérni, de nem másnap történt a mérés. A konkrét mérések
tehát

sokat

segíthetnek,

de

soha

nem

tudják

a

tehetség

teljességét

visszaadni.

Emiatt is vigyáznunk kell az alkalmazásukkal.”
Ezeket az alapelveket szem előtt tartva állítottuk össze tehetségazonosító módszertanunkat
2. A tehetségműhelyekbe többlépcsős folyamat után kapcsolódnak be óvodásaink

2.1.

Tehetségazonosítás

A tehetség azonosítás és a beválogatás a munka egyik legnehezebb része. A tehetség minimum
három tényező együttes meglétét feltételezi. Ezek a következők: kivételes értelmi adottságok,
elkötelezettség és motiváció valamint a kreativitás
A tehetségazonosítás lépései
1. A megfelelő végzettségű szakemberekből álló csapat összeállítása.
2. A tehetségazonosítás céljához tartozó tehetségterület meghatározása
3. A tehetségkoncepció meghatározása
4. A tehetségkoncepcióból eredő kritériumok meghatározása
5. A tehetségazonosítás szintézise
6. A tehetségazonosítás technikai jellegű illetve pénzügyi tervezése

Legfontosabb és legalkalmasabb óvodai tehetségcsíra azonosításnak a MEGFIGYELÉST tartjuk,
melyet

az

óvodapedagógusok

tevékenységeiben,

végeznek.

játékában

A

illetve

megfigyelések
strukturált

spontán

módon

a

megfigyelésekkel

gyerekek
történnek.

Az azonosítás során figyelembe vesszük a Czeizel modellt, mely az általános értelmesség, a specifikus
képességek, a kreativitás és a motiváció pszichés összetevőit tartalmazza. Fontosak a nem
intellektuális faktorok figyelembevételei is (pl. társas-szociális, emocionális, motoros, sors stb.).
A tehetségazonosításban a szülők javaslatait is elfogadjuk.
A gyermek fejlődését nyomonkövető dokumentációban évente két alkalommal rögzítjük a
megfigyelésünket. Ez a megfigyelés az alapja annak, hogy a korosztályához képest az előbb említettek
figyelembevételével tehetség ígéretes gyermeket:
1. Az óvodapedagógus és a pszichológus javasolja a tehetségműhelybe vagy
2. az óvodai csoportban az óvodapedagógus végzi a tehetséggondozást

2.2.

Tehetségbeválogatás a tehetségműhelyekbe

Célja; az általunk alkalmazott tehetségkoncepció kritériumainak miként felelnek meg az azonosított
gyerekek, valamint az adott tehetséggondozó program/tehetségműhely kritériumának megfelelnek –e
az azonosított gyerekek.
A tehetségbeválogatás lépései
1. A bevont gyerekek körének meghatározása
2. A tehetségígéretek/azonosított gyerekek szűrése
3. Beválogatás az adott tehetséggondozó programba (az azonosítás tehát nem egyenlő a
beválogatással)
4. A beválogatás eredménye három féle lehet:
a. a beválogatott gyerek teljesen megfelel az adott műhely tehetségkoncepciójának
b. a beválogatott gyerek részben megfelel az adott műhely tehetségkoncepciójának
c. a

beválogatott

gyerek

egyáltalán

nem

felel

meg

az

adott

műhely

tehetségkoncepciójának
A tehetségműhely óvodapedagógusa az általa kidolgozott tehetségmérő eszköz alapján
válogatja be a gyerekeket a műhelybe.
A beválogatáskor elért alsó küszöb:

5 éveseknél 40-50%
6 éveseknél 50% vagy feletti

Ettől való eltérés indoklással megtehető
A munka elkezdése előtt a szülő véleményére és partneri együttműködésére számítunk, ezért minden
lépésről tájékoztatjuk, kérjük hozzájárulását. Beazonosított tehetségígéreteinket - a Tehetség Team,

saját csoportot vezető óvodapedagógussal is egyeztetve - ajánljuk egy-egy tehetségműhelybe, ahol
azonban nyitottságot és átjárhatóságot biztosítunk. Egyéni fejlesztési tervek, és 30 órás tematika kerül
kidolgozásra. Tanév végén reflexió, egyéni szöveges értékelés készül műhelyenként és
gyermekenként. Tapasztalatainkat feljegyezzük és felhasználjuk a következő programszakaszban.
2.3.1. Tehetségsegítés (gondozás) a tehetségműhelyekben
Megkezdődik a munka a tehetségműhelyekben.
A tehetséggondozó programok feladatai:
-

a gyerek erős oldalának támogatása

-

a gyerek /tehetséggel összefüggő gyenge oldalának kiegyenlítése

-

a tehetségtől független területek támogatása

-

„megelőzés”, „légkörjavítás”, „foglalkozási terápia”

A

tehetséggondozás

alapvető

eszközeit

alkalmazzuk:

a

gazdagítást,

dúsítást,

lazítást.

Ennek keretében a tehetségígéreteknek, tehetségük kibontakozásához adottságaikkal összhangban,
folyamatosan többet nyújtunk.
Passow irányelvei alapján határoztuk meg a programgazdagítás, dúsítás szempontjait:
-

Mélységében történő gazdagítás, hiszen több lehetőséget kínálunk képességeik alkalmazására,
mint óvodai csoportjában.

-

Tartalmi gazdagítás, mert figyelembe vesszük a gyermekek érdeklődését, szükségleteiket, egyéni
ötleteiket
hogy

is.

A

gyermekeink

feldolgozási
kreatív

képességek

gazdagítását

kritikus

gondolkodásának

és

igyekszünk
fejlesztése

megvalósítani,
is

előtérbe

kerülhessen, felfedező illetve interdiszciplináris tevékenységek közben. Tempóban történő
gazdagítás, hisz ez az átlagosnál gyorsabb munkára épül, hisz a műhelybe járó gyerekek
ugyanannyi idő alatt többet képesek feldolgozni társaiknál.
2.3.2 Tehetségsegítés (gondozás) a csoportban
-

a gyerekek kreativitásának a fejlesztése

-

szabadidő biztosítása

-

szabad játékra elegendő idő

-

általános értelmi képességek és speciális képességek fejlesztése

-

differenciált fejlesztés

-

meleg, elfogadó, bátorító légkör biztosítása

-

tapasztalat és élményszerzési lehetőségek biztosítása

A csoportban történő tehetségsegítést a csoportnapló egyéni fejelsztési tervében rögzíti az
óvodapedagógus
2.4.

Tehetség értékelése

A

tehetséggondozó

Tehetségsegítő

Tanács

programok
(NTT)

is

hatásvizsgálatának
hangsúlyozza.

jelentőségét

A

hatásvizsgálat

a
a

Nemzeti
programok,

módszerek fejlesztését, az egyéni fejlesztési tervek módosítását lehetővé tevő, visszacsatolást biztosító
tevékenység. Segítségével objektívebben bizonyítható a program fejlesztő hatása.
1. A tehetségműhely óvodapedagógusa az általa kidolgozott tehetségmérő rendszer alapján félévkor és
év végén is elvégzi a hatásvizsgálatot és dokumentálja a fejlődést a gyermek mérőlapján.
2. Az év végi mérést követően a gyermek csoportjának óvodapedagógusával közösen a
csoportnaplóban rögzítik a fejlődési eredményeket. Ezek az eredmények a fejlődést nyomonkövető
dokumentáció év végi mérésének eredményit is tükrözik.
3. Az utókövetés a helyi általános iskola művészeti képzéseiben, egyéb szakkörökben való
részvételben nyomon követhető
3. Tanácsadás
A tanácsadás tartalma szerint két nagyobb csoportba sorolható:
1./ a tehetséggel szorosan összefüggő területek: tehetségazonosítás, tehetséggondozás;
2./ a tehetséggel kevésbé összefüggő, de lényeges területek. Például: „tanulási problémák,” kreativitás,
motiválás, életvezetési problémák, magatartás stb.
A tanácsot kérő személy lehet:
a) a szülő,
b) tehetségesekkel foglalkozó szakember,
c) az óvodás gyermek saját óvodapedagógusa,
d) a tehetség témakörrel ismerkedő egyéb személy, más intézmény.
4. A tehetségígéretek megmutatkozásának lehetőségei, visszacsatolások
- helyi és országos közlekedési vetélkedők
- kézműves kiállítások a településen, intézményünkben
- rajzpályázatok
- tehetségnap az óvodában
- óvodai és városi rendezvények színesítése, gazdagítása.
- a foglalkozásokon való részvevő gyermekek számának állandósága
-

pályázati

lehetőségek

feltárása

és

sikeres

pályázás

során

rendelkezésre

álló forrásokból: nyári táborok, intenzív tehetségnapok, fesztiválok, lazító és gazdagító programok a
tehetségműhelyek számára, ünnepségek, nyíltnapok szervezése.
5. Tehetségsegítés a Bárczay Anna Városi Óvodában

múlt:
- 1980-tól közlekedési program működött
- 2000-től zeneóvoda, kézműves kuckó
- Helyi Óvodai Programunkban szerepel a kiemelkedő képességű gyermekek fejlődésének segítése
- A gyermekek fejlődését nyomonkövető dokumentáció alkalmas az átlag feletti képességek, a
kreativitás, a speciális képességek felismerésére is.
-

Csoportnaplóban az egyéni

jelen:
- 2010-től regisztrált tehetségpontként is működünk, 2011-től, és 2014-ben ismét kiválóan akkreditált
tehetségpontként működünk
- NTP által kiírt pályázatokon sikeresen szerepelnek tehetségsegítő programjaink
- Folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket
- Kapcsolatot tartunk a megyében működő óvodai tehetségpontokkal
- Részt veszünk tehetségsegítő képzéseken, előadásokon, tehetségsegítő munkákat, mint
Bázisintézmény is bemutatjuk a megye óvodáinak.
- Mint EFOP3.1.1 képző intézmény zenei és matematikai területen mutattuk be a gyakorlatban
tehetségsegítő munkánkat a képzésben részt vevő kollégáknak.
- Magyar GÉNIUSZ Programot megismertük, tudatosan alkalmazzuk napi nevelőmunkánk során a
javasolt módszereket, tájékozódunk a portálon keresztül a lehetőségekről
jövő:
- Lehetőségek teljes kihasználása a pályázatokban
- Képzések nem csak a tehetségműhely pedagógusai számára, hanem a nevelőtestület csoportbeli
nevelőmunkájának segítése a tehetséggondozásban
- Jó gyakorlatok átadása a jövő tehetségpontjai számára
- A hálózati munka további folytatása, terjesztése. Tóth Imréné innovátor mesterprogramjában
kidolgozott tehetségfejlesztésen belüli kooperatív tanulásmódszertanról tudásmegosztás, tanácsadás.
Az óvodai kézműves tehetségprogramban jól működő kooperatív alkotómunka ötleteinek,
tapasztalatainak megosztása blogján keresztül is, akár határon túl is. Mesterprogramjában vállalt
feladatai között szerepel belső továbbképzés, melyben a tehetségműhelyben szerzett tapasztalatait
osztja meg kolléganőivel illetve a környező települések tehetségműhely vezetőivel.
6. Nyomonkövetés és együttműködés többféle módon valósul meg:
Iskolával, más település óvodáival, civil szervezetekkel, szakkörökkel,
Kiegészítő, lazító, gazdagító tevékenységek:

-

Az intenzív 30 órás tehetségprogram megvalósítása után van lehetőség a gyerekek számára nyári
tehetséggondozó táborba is bekapcsolódni az óvodai nevelési rendszer keretén belül (pl.:
kézműves tábor, HAJDU tábor)

-

Az óvodai éves nevelési programunkban megvalósulnak lazító programok, melyek a tehetséges
gyermekek számára is kikapcsolódást, feltöltődést jelentenek (egészséghét, mozgáshét, farsang)

7. Személyi feltételek:
30 órás tehetséggel összefüggő képzés: 4 fő
10 órás tehetséggel összefüggő képzés: 5 fő
Szakvizsgás képzés: 2 fő
8. Tárgyi feltételek:
Az új óvoda építése (2010), és a régi felújítása (2010) alapvetően megváltoztatta intézményünket. Új,
esztétikus, XXI. századi intézményben dolgozhatunk, olyan plusz helyiségekkel rendelkezünk,
amelyek szakmai munkánkat a korábbiakhoz viszonyítva pozitívan befolyásolják. Az új és a felújított
óvodában való munkát, a mai napig csodaként éljük meg.

Informatika:
A teljes óvodai épületegységben az óvodai csoportokban informatikai hálózati rendszer került
kiépítésre, minden csoport számítógéppel felszerelt és rendelkezik Szupergyors Internet hozzáféréssel,
WIFI működik az intézményen belül, melyet az óvodapedagógusok is rendszeresen használnak, és a
Pedagógiai Programban meghatározottak szerint az óvodás gyermekeknek is van lehetőségük a játék
és szabadidős tevékenységen belül használni.
Projektorral is rendelkezünk,
Csoportszobáink egyedi arculata, jó minőségű, jól felszerelt bútorzata, a csoportszobákban található
galériák, alkalmasak arra, hogy Pedagógiai Programunk cél és feladatrendszerét megvalósítsuk. A
párhuzamosan végezhető tevékenységek, a kezdeményezések, a tevékenységekhez kapcsolódó
fejlesztési tartalmak objektív tényezői is adottak. Új épületrészünkben, melyben hat csoport van, már
kézmosó is található, így a tevékenységek, az önkiszolgálás, a gyermeki munka megvalósulásai még
inkább kiteljesedhetnek a gyermeki igények, és sajátosságok figyelembevételével.
Egyéb helyiségeinkben a fejlesztő szobákban biztosított az egyéni fejlesztés, tehetségsegítés kisebb
csoportokban,

ezek

a

helyiségek

tükörrel,

bútorzattal

felszereltek.

Óvodánk egyik ékköve tornatermünk, mely 70 nm-es nagy tükörrel, bordásfalakkal, és sokféle
mozgásfejlesztő eszközzel felszerelt. (zsámolyok, hinták, tornapadok, többféle méretű, súlyú, anyagú
labda, gördeszka, akadályok, bóják, bobo car-ok, ejtőernyők, matracok, gerendák, stb..) Ebben a

helyiségben az óvodai mozgáson túl működik a gyógytestnevelés, PEK torna, a DSZIT terápia, foci,
zeneóvodai tehetségműhely, fejlesztő pedagógusok is dolgoznak itt alkalmanként.
Nevelői szobánkban felnőtt méretű asztalok, székek, wifi, stb.. a nevelő-oktató munka egyéb feltételei
adottak.
Óvodánkban lehetőségük van a pedagógusoknak főzésre, sütésre, mert korszerű tűzhely és sütő áll a
rendelkezésükre, megfelelő edényekkel. Ezt ki is használják a pedagógusok, és alkalmanként muffint,
sütőtököt, almát, stb.. sütnek a gyerekekkel közösen.
Óvodai udvarunk másik kedvelt területünk, mely nagyságával, az udvaron lévő dombbal, és a
közelmúltban elkészült közlekedési tanpályával (mely közlekedési mérnökök által tervezett pálya, és
az igazi közlekedési szituációk kicsinyített mása). a közlekedési tanpályát a tehetségműhelybe járó
gyerekeken túl, napi beosztásban használják a csoportok, megfelelő mennyiségű, és jó minőségű
közlekedési eszközökkel (két-három kerekű kerékpárok, rollerek) fásított területekkel nagyszerű
lehetőséget kínál az óvodai nevelőmunkára, a gyermekek mozgásigényének további kielégítésére,
kiváló és az egyéni igényeket is kielégítő játszóhelyet biztosít óvodásaink számára.
9. Pénzügyi feltételek
A programot az állami normatívából és pályázati forrásokból, illetve az óvoda „Téglási Óvodás
Gyermekekért Alapítványa” által tudjuk működtetni.
A tehetségfejlesztő szakértő és a tehetségműhelyek vezetői munkáját pályázat által vagy egyéb
forrásból, illetve a heti munkaidő keretben oldja meg az intézmény
A pszichológus munkáját az óvoda normatív költségvetési keretén belül tudjuk biztosítani.

Egyetértési nyilatkozat
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1. A tehetségfejlesztő programunk elsődleges célja:
A közlekedésre nevelés az életre való felkészítés egyik fontos lépcsője. A közlekedési balesetek
gyakorisága, a járművek számának növekedése, a bővülő közlekedési helyzetek egyre inkább
rávilágítanak a közlekedésre nevelés fontosságára. E terület elsődleges felkarolója az állam mellett
(mely 1988.évi 1. törvényben állami feladatként határozza meg a közlekedési nevelést) a rendőrség,
mely szakemberek bevonásával olyan programok kidolgozásával segíti az intézmények közlekedésre
nevelést, mint az OVI-ZSARU; MINI-KRESZ; ISKOLA-RENDŐRE PROGRAM –ok.
A

KRESZ park

tapasztalatszerzésben

azon

túl,

segít,

hogy a

folyamatos

helyes

közlekedésre

mozgáslehetőséget

nevelés

biztosít

a

tevékenységre
gyermekek

épülő

számára.

Így a kerékpárok elősegítik a rendszeres testmozgást minden korosztály számára, segítenek a
gyermekek egyensúlyérzékének és mozgáskoordinációjának fejlesztésében. A KRESZ pályán való
mozgás pedig segíti az alkalmazkodó, a megfigyelő képesség fejlődését.
A közlekedésre nevelés csak akkor éri el a kívánt eredményt, ha életkor-specifikusan épülnek
egymásra a nevelési – oktatási intézmények közlekedési – képességfejlesztő anyagai.
Óvodánk kiemelten 2009-ben kezdett foglalkozni e nevelési területtel, amikor a helyi rendőrség
intézmények közlekedési nevelésével foglalkozó tagja megkereste óvodánkat és felvetette, hogy közös
odafigyeléssel tegyük tudatosabbá a gyermekek közlekedésben való részvételét. Felhívta figyelmünket
a területi és országos közlekedési versenyekre és a témával foglalkozó országos konferenciákra.
Az ONOAP elveket fogalmaz meg, olyan utalásokat, amelyek tartalma részben vagy egészben
vonatkozhat e területre. Így a közlekedésre nevelés:
-

mint erőteljesen szabálykövető magatartást kívánó terület, az erkölcsi nevelésben, avagy a
szociális képességek fejlesztésén belül található meg.

Az óvodás gyermek addig viselkedik az elvárásoknak megfelelően, amíg jelen van az a személy, aki a
követést megfogalmazta. Idő múlásával a gyermek eljut a család és az iskola segítségével az autonóm
fejlődési szintre.
-

helyet kap az értelmi nevelésben, mint fogalmakkal bőven rendelkező terület

-

helyet kap a külső világ tevékeny megismerésében

A közlekedésre nevelés tehát ott van, de konkrét tartalmat a helyi sajátosságok beépítésével, a tárgyi
adottságok figyelembevételével a helyi programokban kap. Programunk a Tevékenység központú
Óvodai Nevelési Program helyi adaptációja, hangsúlyozza a körülvevő környezet tevékeny
megismerését a Természet – társadalom – ember – fejezeten belül is.
A közlekedésre nevelésben az élmények szerepét hangsúlyozza, valamint a gyalogos közlekedés
szabályaival való ismerkedést, a közlekedési eszközök ismeretét és csoportosítását.

2009-ben megalakult óvodánk közlekedési csoportja és megkezdődött a gyermekek játékos,
élményekben és tevékenységekben gazdag felkészítése a tudatosabb közlekedésre.
Konkrét Célok:
A tehetségműhelybe beválogatott gyermekek képességei, ügyességük az átlagosnál jobb,
fogékonyabbak a téma iránt. Ezért a program során igyekszünk olyan speciális képességek fejlődését
elősegíteni, amely lehetővé teszi, hogy a közlekedésre nevelés terén több elméleti és gyakorlati
ismeretekkel rendelkezzenek. Ez lehetőséget teremt arra, hogy az életben ők mutassanak példát
kortársaiknak.
-

olyan készségek, képességek fejlesztése, amelyek felkészítik az óvodást
o az elemi közlekedési szabályok szerinti kísérővel való gyalogosközlekedésre,
illetve az utas szerepére konkrét közlekedési környezetben
o az önálló gyalogos- és kerékpáros közlekedésre, hogy közlekedési ismereteiket
gyakorlatban képesek legyenek kamatoztatni

-

ismeretbővítés

-

arra törekszünk, hogy a felnőtt minta és tudatosított szabályok alapján szabálykövető
közlekedővé váljon, hogy se baleset okozója, sem pedig elszenvedője ne legyen

Fontos a reális feladatok, tapasztalatszerzési lehetőségek, tevékenységek megfogalmazása óvodai
szinten, hogy az óvó néni ne élje meg az: „ezt nem tudom megvalósítani”, a gyermek pedig: „nem
értem az egészet” helyzetet, szituációt.
A közlekedési képességek fejlesztése olyan, gyakran a céltól eltávolodni látszó játékos, gyakorlati
feladatok megoldásával érhetők el, amelyeknek hatására közlekedés-specifikus észlelési – magatartási
– viselkedési szokások alakulnak ki és megalapozzák a későbbi, bonyolult közlekedési helyzetek
megértését, ezekben való döntést, illetve a közlekedési ismeretek elsajátításának képességét.
A mozgás képességei közül a testi ügyesség és koordinációs képesség, gyorsaság, állóképesség
egyensúlyérzék fejlesztésére törekszünk.
A megismerés képességei közül a hallás, látás, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás,
helyzetfelismerés, együttműködési képesség fejlesztése fontos.
Mindannyian ismerjük az ezen képességek fejlesztéséhez vezető játékok repertoárját.
2. Pindur- Pandur tehetségműhely feladata, eszközei:

Feladatunk:
1. A gyermekek ismerjék meg a gyalogos és kerékpáros közlekedés elemi szabályait.
2. Ismerkedjenek a tömegközlekedési járműveken való utazással és helyes magatartással.
Járműveken (személygépkocsiban) az utaskénti helyes magatartás kialakítása.
3. Nem járműnek számító eszközökkel (roller, görkorcsolya) való helyes magatartás kialakítása
4. A „jármű” fogalom bővítése

5. A láthatóság fontosságának szerepe
6. A családdal való szoros együttműködés kialakítása
7. A helyi rendőrséggel való kapcsolattartás
8. Az iskolával való együttműködési formák kialakítása (konferenciákon és vetélkedőkön való
közös részvétel)
9. A szülők tájékoztatása, segítése és bevonása a programba, hiszen a családi minta, a családi
szocializáció hatása igen erős ezen életkorban, nem beszélve a TV, filmek közlekedési
helyzeteiről.
A tehetségek kibontakoztatásában döntő az adott tevékenységhez fűződő viszony. Ha a tevékenység
nincs kapcsolatban a gyermek érdeklődésével, akkor nincs ami motiválja a magas szintű képességek
kialakulását.
Alkalmazandó módszereink:
-

élmények biztosításával sok közvetlen megfigyelés pl.:(Mini-KRESZ pályánkon felfestett
útburkolati jelek, közlekedési táblák felismerése)

-

játékos feladatokkal az ismeretek elmélyítése

-

mozgásos játékokkal, versenyjátékokkal, ügyességi pálya kialakításával a képességek
fejlesztése

-

irányított megfigyelések (sebesség, távolság, hangirány meghatározása)

-

szülőkkel való együttes élmények és együttjátszás, beszélgetések

A tervezett tartalmat meghatározzák azok a közlekedési szerepek, melyben a 6 – 7 éves gyermek
előfordulhat.
Ilyenek.
-

a gyermek, mint kísérővel közlekedő gyalogos

-

mint a csoportos gyalogos közlekedés szabályai szerint sétáló óvodás

-

mint a jármű utasa

-

mint a gyermekkerékpárral ismerkedő, vele helyet változtatni tudó óvodás

A feladatok megvalósítása a cél eléréséhez vezet.
Eszköz:
1. A természetes környezet, mint a gyakorlás helyszíne-mini-KRESZ pályánk
2. Képsorozatok,
3. Számítógépen közlekedéses mesék, történetek megnézése
4. Társasjáték, kirakó, memóriajáték
5. Képek, közlekedési lapok
6. Feladatlapok, nyomdák, színezők,
7. Táblák, bóják, labdák, tárcsa, padok.
8. Közlekedési eszközök: kerékpárok, rollerek...

3. A nevelés anyaga
MUNKATERV 2010-2011 tanév

PINDUR-PANDUR TEHETSÉGMŰHELY éves ütemterve

Téma és tevékenység

Tartalom, feladat és fejlesztési célok meghatározása
SZEPTEMBER

Beválogatás

A gyerekek megfigyelése játékos feladatok végrehajtása közben kerékpárral:
- Mini-KRESZ pályánkon 2-3 kör megtételével kerékpározás-motoros képességek
(gyorsaság, állóképesség, koordinációs képesség) megfigyelése.
-2-3 kör megtétele a z útburkolati jelek s tábláknak megfelelően.
-2-3 kör megtétele bóják közötti szlalomozással.
A feladatok végrehajtása közben, a tehetségműhely vezető megfigyeli a következő
képesességeket:
- Téri tájékozódás
- Emlékezet
- Helyzetfelismerés
- Döntési képesség
- Figyelem
Kreativitás területén belül:
- Probléma felismerés, megoldás
- Információ befogadása, gyakorlati hasznosítása
Motiváció területén belül:
Belső motiváció, érdeklődés felkeltése
Feladattudat feladattartás
A csoport összeállítása a kolléganők véleménye (tehetségazonosítása) és a megfigyelés
eredményei alapján.

OKTÓBER
1.

Ismerkedés egymással. Kerékpározás és rollerezés az
óvoda udvarán.

2.

Elindulás és megállás kerékpárral.
A STOP- tábla; fékezés.

3.
4.

Kerékpárút és fajtái
Kerékpárút Tégláson

Kapcsolatteremtő játékokkal ismerkedjenek meg egymással. Figyeljék meg a biztonságos
kerékpározáshoz szükséges eszközöket: védősisak, láthatósági mellény, lámpák.
Önbizalom, kudarctűrő képesség, udvariasság, vizuális és verbális emlékezet, gondolkodás
fejlesztése
A kerékpárral való szabályos elindulás és gyors megállás gyakorlása STOPP tábla előtt az
óvoda udvarán.
A fék használatának gyakorlása.
Türelem, kitartás, ügyesség, állóképesség, koordinált célirányos mozgás, egyensúlyérzék,
téri orientáció, gyors reagáló képesség fejlesztése
Ismerkedjenek meg a bicikli utat jelző táblákkal és különböző fajtáival.
Gyakorolják a lassítást az óvoda udvarán kerékpárral, rollerrel.
Tudatosodjon a fék használatának fontossága.
Figyelem, emlékezet, egyensúlyérzék, megfigyelőképesség, szabály betartására törekvés
fejlesztése.
A téglási kerékpárúton és gyalogátkelőhelyen való közlekedés gyakorlása mikrocsoportban
(hármasával kettő kísérővel).
Elindulás, megállás gyakorlása, szlalomozás a többiekkel az óvoda udvarán.
Alkalmazkodóképesség, gyors reagáló képesség, egyensúlyérzék, szabálytudat fejlesztése.

Átkelés gyalogátkelőhelyen kerékpárral
NOVEMBER
1.

Az út és részei lakott területen.
Csoport gyalogos közlekedése.

2.

Irányok

Ismerjék meg a járda és az úttest részeit, a gyalogosok tág fogalmát. Gyakorolják a
csoportos gyalogos közlekedést, figyeljenek a táblákra.
A figyelem riasztó funkciójának fejlesztése a környezetben lévő veszélyhelyzetek
kiszűrésére.
Alak és forma felismerés, ismeretek bővítése.
Gyakorolják a közlekedésben nélkülözhetetlen mozgás elemeket, a jobbra-balra figyelést
A láthatóság szerepének fontossága

3.

4.

Átkelés az úttesten
Közeledő, távolodó járművek.
Helyes és biztonságos magatartás az utcai forgalomban.
Főbb gyalogos közlekedésre vonatkozó szabályok, táblák,
jelzések.

Térészlelés, időészlelés, hangészlelés fejlesztése
Képek és játékos szituációk segítségével a biztonságos magatartás tudatosítása. A séták
során látott táblák, az irányok tudatosítása játékos formában (kártya, társasjáték stb.)
Kudarctűrő képesség, kitartás, alaklátás, formaészlelés, test-séma fejlesztése. Ok-okozati
összefüggések felismerése.
A gyalogos közlekedés gyakorlása Debrecenben. A gyalogos jelzőlámpa szabályaival való
ismerkedés, utazás vonattal.
Felelősségérzet, türelem, pontosság, figyelem fejlesztése. Szabályok betartására nevelés.

Gyalogos közlekedés nagyvárosban.
A vonat
Gyalogosok jelzőlámpái
DECEMBER

1.

Séta a téglási vasútállomásra.
Alapvető tudnivalók utazás előtt.
Veszélyek
Vasút átkelőhely

2.

Nagyvárosi vasútállomás, utazás Debrecenbe

3.

Játékdélután
Futójátékok akadálykerüléssel, hang- és karjelzésre
Kártya- és társasjáték, memória játék

A vonatok érkezése és távozása a vonatfajták megfigyelése.
A vonat jellemzőinek megfigyeltetése. A veszélyek tudatosítása és lekerülésének
lehetőségei.
A helyes magatartás gyakorlása a vasúti átkelőhely előtt és a vasútállomáson.
Vasúti átkelőhelyet jelző táblák megismerése.
Emlékezet, kommunikáció, megfigyelés, hallás, látás, figyelem, biztonságra törekvés
fejlesztése
Ismerkedés a debreceni vasútállomással.
A figyelmes közlekedés gyakorlása. Vágányok, aluljárók, tolatás stb. megfigyelése.
A szülők és pedagógusok együttes közlekedésformáló szerepének erősítése.
Biztonságos közlekedésre nevelés.
Figyelem, vizuális emlékezet, hallás és kommunikáció, megfigyelőképesség fejlesztése,
érdeklődés felkeltése.
Ismeretrögzítés játékos feladatokkal.
Állóképesség, gyors reagáló képesség, türelem és emlékezet, gondolkodás fejlesztése

JANUÁR
1.

Az időjárás közlekedést befolyásoló szerepe
Téli játékok és séta

2.

Járművek
Járművek megnevezése, rendszerezése
Képek gyűjtése
Hallásfejlesztő játékok

3.

Megkülönböztető jelzéssel ellátott autók.
A rendőrautó és a rend őre.
Buszos kirándulás a Hajdúhadházi Rendőrkapitányságra.
Rendőri karjelzések.
Helyi rendőrséggel való kapcsolat felvétel

4.

Buszos kirándulás a tűzoltóságra, a mentőállomás
megfigyelése

Közlekedési képességeket fejlesztő szabály játékok.
Versenyjátékok, fogó-futó játékok: akadályt kerülő játékok
Játékok:
- Ádám, hol vagy?
csengős fogó

hallásfejlesztő

Téli játékok során az udvaron az öröm átélése. Séta és játék (hógolyózás, csúszkálás,
szánkózás) során a veszélyek tudatosítása.
Képek nézegetése, kirakása, sorba rendezése során ok-okozati összefüggések
felismertetése. A látási akadályok felismerése. Idő észlelés, felelősségérzet, kommunikáció
fejlesztése.
Járműismeret bővítése
Vizuális emlékezet, hallásészlelés, színérzék, feladattudat fejlesztése.
Matematikai tapasztalatszerzés.
Figyelem tartósságának növelése.
Ismerkedjenek a rendőrök és autóik szerepével életünkben. Figyeljék meg az autó és a
rendőr jellemző tulajdonságait.
A rendőri karjelzések megismerése.
Megfigyelőképesség, kapcsolatteremtő képesség, tisztelettudás, látás, pontosság
fejlesztése, felelősségérzet alakítása.
Segítségkérésre bíztatás, erkölcsi nevelés, magatartásformálás.
A buszon valóhelyes viselkedés tudatosítása és fontossága. Élménynyújtás. Ismeretek
bővítése.
Szülőkkel való együttműködés erősítése.
Megismerő tevékenységek fejlesztése.
Magatartási formák, normák elsajátítása.
FEBRUÁR
Hallás, látás, alakfelismerés, megfigyelőképesség, gyorsaság, mozgásügyesség, térbeli
tájékozódás, fogalomalkotás fejlesztése.
Gyorsaság, kudarctűrő képesség, koordináció, egyensúlyérzék, testséma.
Helyzetfelismerés, ingerekre reagáló képesség fejlesztése, irányok tudatosítására törekvés

-

hangkeresés
játék
Hol szól a csengő
Színcápa
látást fejlesztő játék
Figyeld meg!
Ki a körből, be a körbe
alakfelismerő játék
Tapogató
Megy a repülő
megfigyelőképességet
Mi változott meg?
fejlesztő játék
Labdakergető
Tolvajlépés
mozgásügyességet
Ügyességi verseny
fejlesztő játék
Mozdulatsor
Sóbálvány
térbeli tájékozódást
Vonatozás
fejlesztő játék
Barchoba
fogalomalkotást
Gondoltam valamire
segítő játék
MÁRCIUS

1. Gyalogos közlekedés lakott területen kívül
A ruházat balesetcsökkentő szerepe (mellény,
fényvisszaverő matrica)

2. Átkelés az úttesten, ahol nincs zebra
(parkoló járművek, hirdető táblák, kanyarodó út)
Az iskolába vezető út.
3. Személygépkocsiban utazás és kiszállás a gépkocsiból
Járművek közlekedése –fékezés, megállás

Ismerjék meg a lakott területen kívülre vonatkozó gyalogos közlekedés szabályait és a
fontosságát.
Láttatni magunkat
Figyelem terjedelmének, tartósságának növelése, szabálytudat, problémamegoldó
képesség, látás, távolságészlelés fejlesztése
Veszélyt jelző táblák, helyzetek megfigyelése, helyes döntési képesség alakítása, szabályok
betartására törekvés, szabálytudat.
A helyes közlekedési magatartás gyakorlása az iskolához vezető úton.
A gyermekülés fontosságának érzékeltetése.
A járművek távolságának és sebességének felmérése.
Átgondolt, türelmes magatartásra nevelés.
A videófilm megtekintésével ismeretek rögzítése, elmélyítése.

Szabályokat követő és betartó magatartás formálása

4. STOPP! Közlekedj okosan
ÁPRILIS
1. Kerékpározás, rollerezés

Akadálypálya létrehozásával a kerékpározás, rollerezés gyakorlása.
Egyensúlyérzék, téri tájékozódó képesség, gyors reagáló képesség fejlesztése.
Helyi versenyen a gyermekek játékos megmérettetése.

2. Játékos vetélkedő:
Elmélet

Kudarctűrő képesség, lelkiismeretesség, pontosság, türelem, együttérzés fejlesztése.
Önbizalom, kitartás növelése.

3. Játékos vetélkedő:
Gyakorlat
MÁJUS
Felkészülés az országos Pindúr – Pandúr versenyre
Részvétel a versenyen

Az év során szerzett elméleti és gyakorlati ismeretek elmélyítése.
Részvétel az évente egy alkalommal megtartott Országos Pindur-Pandur közlekedési
versenyen, Budapesten.
Az ismeretek kamatoztatása.
Az életre szóló élmény segíti a gyerekeket abban, hogy a közlekedés tudatos, szabályokat
betartó résztvevőjévé váljanak.

4. Azonosítás, Beválogatás, önkontrollos hatásvizsgálat eredményei, rendje

1. Motoros képesség (gyorsaság
állóképesség, koordinációs kép.)
2. Téri tájékozódás

1. Probléma felismerés és
problémamegoldás

1. Belső motiváció, érdeklődés

2. Információ befogadása
gyakorlati hasznosítása

2. Feladattudat, feladattartás

3. Emlékezet
4. Helyzetfelismerés
5. Döntési képesség
6. Figyelem

„ 1. A tehetségműhelyekbe többlépcsős folyamat után kapcsolódnak be óvodásaink
Tehetségazonosítás

2.3.

A tehetség azonosítás és a beválogatás a munka egyik legnehezebb része. A tehetség minimum
három tényező együttes meglétét feltételezi. Ezek a következők: kivételes értelmi adottságok,
elkötelezettség és motiváció valamint a kreativitás
A tehetségazonosítás lépései
7. A megfelelő végzettségű szakemberekből álló csapat összeállítása.
8. A tehetségazonosítás céljához tartozó tehetségterület meghatározása
9. A tehetségkoncepció meghatározása
10. A tehetségkoncepcióból eredő kritériumok meghatározása
11. A tehetségazonosítás szintézise
12. A tehetségazonosítás technikai jellegű illetve pénzügyi tervezése
Legfontosabb és legalkalmasabb óvodai tehetségcsíra azonosításnak a MEGFIGYELÉST tartjuk,
melyet

az

óvodapedagógusok

tevékenységeiben,

játékában

végeznek.
illetve

A

megfigyelések
strukturált

spontán

módon

megfigyelésekkel

a

gyerekek
történnek.

Az azonosítás során figyelembe vesszük a Czeizel modellt, mely az általános értelmesség, a specifikus
képességek, a kreativitás és a motiváció pszichés összetevőit tartalmazza. Fontosak a nem
intellektuális faktorok figyelembevételei is (pl. társas-szociális, emocionális, motoros, sors stb.).
A tehetségazonosításban a szülők javaslatait is elfogadjuk.

A gyermek fejlődését nyomonkövető dokumentációban évente két alkalommal rögzítjük a
megfigyelésünket. Ez a megfigyelés az alapja annak, hogy a korosztályához képest az előbb említettek
figyelembevételével tehetség ígéretes gyermeket:
1. Az óvodapedagógus és a pszichológus javasolja a tehetségműhelybe vagy
2. az óvodai csoportban az óvodapedagógus végzi a tehetséggondozást

2.4.

Tehetségbeválogatás a tehetségműhelyekbe

Célja; az általunk alkalmazott tehetségkoncepció kritériumainak miként felelnek meg az azonosított
gyerekek, valamint az adott tehetséggondozó program/tehetségműhely kritériumának megfelelnek –e
az azonosított gyerekek.
A tehetségbeválogatás lépései
5. A bevont gyerekek körének meghatározása
6. A tehetségígéretek/azonosított gyerekek szűrése
7. Beválogatás az adott tehetséggondozó programba (az azonosítás tehát nem egyenlő a
beválogatással)
8. A beválogatás eredménye három féle lehet:
a. a beválogatott gyerek teljesen megfelel az adott műhely tehetségkoncepciójának
b. a beválogatott gyerek részben megfelel az adott műhely tehetségkoncepciójának
c. a

beválogatott

gyerek

egyáltalán

nem

felel

meg

az

adott

műhely

tehetségkoncepciójának
A tehetségműhely óvodapedagógusa az általa kidolgozott tehetségmérő eszköz alapján
válogatja be a gyerekeket a műhelybe.
A beválogatáskor elért alsó küszöb:

5 éveseknél 40-50%
6 éveseknél 50% vagy feletti

Ettől való eltérés indoklással megtehető
A munka elkezdése előtt a szülő véleményére és partneri együttműködésére számítunk, ezért minden
lépésről tájékoztatjuk, kérjük hozzájárulását. Beazonosított tehetségígéreteinket - a Tehetség Team,
saját csoportot vezető óvodapedagógussal is egyeztetve - ajánljuk egy-egy tehetségműhelybe, ahol
azonban nyitottságot és átjárhatóságot biztosítunk. Egyéni fejlesztési tervek, és 30 órás tematika kerül
kidolgozásra. Tanév végén reflexió, egyéni szöveges értékelés készül műhelyenként és
gyermekenként. Tapasztalatainkat feljegyezzük és felhasználjuk a következő programszakaszban.
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2.3.1. Tehetségsegítés (gondozás) a tehetségműhelyekben
Megkezdődik a munka a tehetségműhelyekben.
A tehetséggondozó programok feladatai:
-

a gyerek erős oldalának támogatása

-

a gyerek /tehetséggel összefüggő gyenge oldalának kiegyenlítése

-

a tehetségtől független területek támogatása

-

„megelőzés”, „légkörjavítás”, „foglalkozási terápia”

A tehetséggondozás alapvető eszközeit alkalmazzuk: a gazdagítást, dúsítást, lazítást.
Ennek keretében

a

tehetségígéreteknek,

tehetségük

kibontakozásához

adottságaikkal

összhangban, folyamatosan többet nyújtunk.
Passow irányelvei alapján határoztuk meg a programgazdagítás, dúsítás szempontjait:
-

Mélységében történő gazdagítás, hiszen több lehetőséget kínálunk képességeik alkalmazására,
mint óvodai csoportjában.

-

Tartalmi gazdagítás, mert figyelembe vesszük a gyermekek érdeklődését, szükségleteiket,
egyéni ötleteiket is. A feldolgozási képességek gazdagítását igyekszünk megvalósítani,
hogy

gyermekeink

kreatív

és

kritikus

gondolkodásának

fejlesztése

is

előtérbe

kerülhessen, felfedező illetve interdiszciplináris tevékenységek közben. Tempóban történő
gazdagítás, hisz ez az átlagosnál gyorsabb munkára épül, hisz a műhelybe járó gyerekek
ugyanannyi idő alatt többet képesek feldolgozni társaiknál.

9.4.
A

Tehetség értékelése

tehetséggondozó

Tehetségsegítő

Tanács

programok
(NTT)

is

hatásvizsgálatának
hangsúlyozza.

A

jelentőségét
hatásvizsgálat

a
a

Nemzeti
programok,

módszerek fejlesztését, az egyéni fejlesztési tervek módosítását lehetővé tevő, visszacsatolást biztosító
tevékenység. Segítségével objektívebben bizonyítható a program fejlesztő hatása.
1. A tehetségműhely óvodapedagógusa az általa kidolgozott tehetségmérő rendszer alapján félévkor és
év végén is elvégzi a hatásvizsgálatot és dokumentálja a fejlődést a gyermek mérőlapján.
2. Az év végi mérést követően a gyermek csoportjának óvodapedagógusával közösen a
csoportnaplóban rögzítik a fejlődési eredményeket. Ezek az eredmények a fejlődést nyomonkövető
dokumentáció év végi mérésének eredményit is tükrözik.
3. Az utókövetés a helyi általános iskola művészeti képzéseiben, egyéb szakkörökben való
részvételben nyomon követhető
10. Tanácsadás
A tanácsadás tartalma szerint két nagyobb csoportba sorolható:
1./ a tehetséggel szorosan összefüggő területek: tehetségazonosítás, tehetséggondozás;
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2./ a tehetséggel kevésbé összefüggő, de lényeges területek. Például: „tanulási problémák,” kreativitás,
motiválás, életvezetési problémák, magatartás stb.
A tanácsot kérő személy lehet:
a) a szülő,
b) tehetségesekkel foglalkozó szakember,
c) az óvodás gyermek saját óvodapedagógusa,
d) a tehetség témakörrel ismerkedő egyéb személy, más intézmény.
11. A tehetségígéretek megmutatkozásának lehetőségei, visszacsatolások
- helyi és országos közlekedési vetélkedők
- kézműves kiállítások a településen, intézményünkben
- rajzpályázatok
- tehetségnap az óvodában
- óvodai és városi rendezvények színesítése, gazdagítása.
- a foglalkozásokon való részvevő gyermekek számának állandósága
-

pályázati

lehetőségek

feltárása

és

sikeres

pályázás

során

rendelkezésre

álló forrásokból: nyári táborok, intenzív tehetségnapok, fesztiválok, lazító és gazdagító
programok a tehetségműhelyek számára, ünnepségek, nyíltnapok szervezése.” (Bárczay Anna
Városi Óvoda Tehetségprogram, 2018, 9-12. o.)
4.1. A Pindur-Pandur közlekedési csoport, konkrétan kidolgozott egyéni tehetségmérő lapjai a
következőket tartalmazzák: (Tárolása: a tehetségműhelyt vezető pedagógusnál)
1. Az óvodai fejlődésem lépései mérőrendszer azon elemeit, amely segíti az óvodapedagógusokat
a tehetségek azonosításában. (’A’ RÉSZE)
2. A (Renzulli modell szerint) - beválogatás, hatásvizsgálat komponenseit, mely három mérései
alkalmat jelent. (’B’ RÉSZE) A pedagógus ’0’ és ’1’ számokkal jelöli a sikeres és a sikertelen
méréseket. A konkrét mérőeszközöket a tehetségműhely pedagógusai dolgozzák ki.
3. A mérőlap (’C’ RÉSZE) szöveges elemzésre, értékelésre is lehetőséget ad.
5. A pedagógus attitűdje
"Segíts, hogy magam csinálhassam" (Maria Montessori)

Tehetségfejlesztési programunkban az óvodapedagógus "katalizátor", segítő szerepet tölt be.
Lehetőséget biztosít a gyermeknek a sikerélmény megszerzésére, az önbizalom kifejlődésére,
rendelkezik a műhely vezetéséhez szükséges speciális végzettséggel (jogosítvány) képességgel, a téma
iránt

érdeklődő

és

elkötelezett.
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Fontos a játékosság, a kifejezés, a megfelelő kommunikációs elemek használata. A feladatunk, hogy a
legmegfelelőbb utakat mutassuk meg a gyereknek. Ezen az úton azonban neki kell haladnia.
A pedagógus a műhely vezetéséhez a gyerekek képességeinek kibontakoztatásához rendelkezzen
helyzetfelismerő képességgel, jó reakciókészséggel, jó kommunikációs képességgel, tanult ismereteit tudja
alkalmazni.
Ne a strukturált világról adjunk át nekik gondolatokat, hanem irányított tapasztalatszerzéssel, tevékenységek
által gondolkodni, problémát megoldani, helyzetet felismerni tanítsuk meg őket.

"A gyermek feje nem edény, amit meg kell tölteni, hanem fáklya, amit lángra kell lobbantani"
/Galilei/
6. A Pindur –Pandur közlekedési csoportban való részvétel hatása, eredménye a gyermekre
Az óvodáskorban megkezdett közlekedésre nevelés több szempontból is lényeges a kisgyermekek
életében:
a. a gyermek a közlekedés részese, bár ezt nem önállóan teszi
b. életkori adottságai révén egy – egy közlekedési helyzetben rosszabb teljesítményt ad, mint egy
felnőtt
-

testmagassága alacsony

-

rövidebbeket lép

-

mozgékony (futásból megállás képessége)

-

szűk látómező (az oldalról jövő ingert –járművet- pontatlanul észleli; 0 éves korra fejlődik
ki a perifériás látás)

-

rossz a távolság-, sebesség becslése (a távolodó tárgyat pontosabban észleli, mint a
közeledőt. 14 – 16 éves korra alakul ki a mozgásészlelés)

-

felnőtthöz képest gyengébb a hallása

-

fogalmi gondolkodása fejletlen

-

erkölcsi ítéleteit a felnőttek ítéletei alapján alkotja. Ezért fontos, hogy milyen példát lát.

c. a közlekedésnek nagy a vele szemben támasztott követelménye
d. iskolába kerülve –többnyire egyedül fog közlekedni, és erre fel kell őt készíteni!


a személyiségük fejlődik (motiváció, önismeret, alkalmazkodás, moralitás, viselkedéskultúra,
stb.) Ügyelünk arra, hogy nem csak a specifikus tehetséget fejlesztjük, hanem a személyiség
egészét – érzelmi, intellektuális, művészi, szociális adottságokat.



Gyermekeink a közlekedés tudatosabb résztvevőivé válnak.



Sikeresen vesznek részt a közlekedési versenyeken, és szabályokat betartó, fegyelmezetten
közlekedő iskolássá válás útjára lépnek
32



a társas együttdolgozás, a közös élmények a társas kapcsolatokat erősítik, gazdagítják őket.



A közösségi életrend (az alkalmazkodás, beilleszkedés, a segítségnyújtás, a türelem) a
viselkedéskultúra fejlesztését is magában hordozza.



a program sikerét az jelenti, ha a gyerekek a program végéig részt vesznek a foglalkozások
munkáiban, nincs lemorzsolódás.
„ ’Baleset’ elleni védőoltás, nem más, mint a nevelés.”

7. A Pindur-Pandur csoportba érkezési rendje, helye:
A Pindur-Pandur csoportban lévő gyermekek létszáma: 10 gyerek /6-7 évesek/
Esetenként két csoportban foglalkoznak
Működési helye: óvoda tornaszoba, udvar-mini-KRESZ pálya,óvodán kívüli helyszínek
Ideje: heti 1 alkalommal /csütörtök/13.30-14.15-ig, / október – május 31-ig
a) A Pindur-Pandur csoportba jelenlétének dokumentálása:
A foglalkozáson való részvételről a kuckót vezető óvodapedagógus jelenléti ívet vezet.
Ha valamilyen ok miatt a foglalkozás elmarad, másik időpontban a foglalkozást meg kell tartani.
8. Összegzés
„Melyek az álmaim? Ha néhány év múlva ezer tehetségpontunk lenne az országban, és ezek között jó
néhány a leghátrányosabb térségekben működne, ha csillogó szemű roma tehetségek, tanárok,
orvosok, ügyvédek lennének, ha a magyar tehetséggondozó modellért sorban állnának az EU más
országai, akkor azt hiszem ezt a hajót is sikerül révbe kormányozni.
Ha szétnézek azokon a hihetetlen elkötelezettségű óvónőkön, tanítókon, tanárokon és sok-sok más
tehetséggondozón, aki a hétvégéit, az estéit nem kímélve segít egymásnak, akkor úgy érzem menni fog!
Ez az ország példát fog mutatni Európának. Megmutatjuk majd, hogy a válságokra van hosszú távú,
felelős válasz, és ennek egyik legfontosabb eleme éppen az, amiben mi magyarok mindig is jók
voltunk: a sokrétűségen alapuló túlélés, a tehetség, a tehetséggondozás.”
Dr. Csermely Péter
a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke
az Európai Unió Descartes-díj kitüntetettje
Hogyan

tudunk

Dr.

Csermely

Péter

álmainak

megvalósulásában

részt

vállalni?

Ha az óvodánknak nemet kellene választania mindenképpen nőnemű lenne. Hiszen egy anya tud úgy
befogadni, átölelni, felkarolni egy gyereket, mint egy óvoda. Így ölelik át nemzedékről nemzedékre az
óvodánkban dolgozó óvó nénik és dadusok a gyerekeket.
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Magyarország gazdag értékekkel rendelkező óvodapedagógiájának, az ország tehetséggondozó
munkájának mi Tégláson egy darabjai vagyunk. Tesszük a dolgunkat, nyitottak vagyunk, befogadjuk
a jót, s közben helyi értékeinket sem hagyjuk elveszni. Apró részei vagyunk az ország közoktatásának,
tehetséggondozó programjának, nagyobb szeletei Téglás közoktatásának. Szívünk, lelkünk,
pedagógiánk legfőbb nyertesei az ide járó gyerekek. Nekik a mi óvodánk az egész világ.
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1. A zeneóvoda, mint tehetségfejlesztő program célja:
Rohanó hétköznapjaink fontos feladata a gyerekek értelmi nevelése mellett, érzelmi életük
gazdagítása, emocionális intelligenciájuk fejlesztése. Ebben sokat segítenek a művészeti
tevékenységek.
A gyermek a hangok világával, már igen korai életszakaszában kapcsolatba kerül, mely az életkori
sajátosságokból kiindulva sokáig megmarad és jól alakítható. Ezért nem elhanyagolható a gyermeket
körülvevő légkör, a megfelelő zenei hatások. Mi, óvodapedagógusok rengeteg emléket, nyomot
hagyunk a gyermekben, jó irányba alakítva személyiségüket. A személyiségformálás egyik rendkívül
hatékony, óvodában szerencsére minden nap alkalmazható eszköze a zene: énekes játékok, mondókák,
gyermekdalok, formájában. A gyermekdalokban, mondókákban hosszú évtizedek tapasztalatai
megfigyelései vannak összesűrítve, a gyermek befogadóképességéhez igazítva az évszakokról,
állatokról, növényekről, természeti jelenségekről, jeles napokról, ünnepekről. A jól összeválogatott
zenei anyagban megjeleníthetők a gyermek számára nehezen szavakba önthető érzések, lelki
történetek. Ezek átélésére, megérzésére a zene kiválóan alkalmas. Bizonyos pedagógiai helyzetek
megoldására,

feszültségek,

konfliktusok

megoldásában

is

segíthetnek

a

mondókák.

Az óvodások személyiségét az óvodában kerek egészként kezeljük.
A 2016/2017-es nevelési évtől a néptáncot is kiemelt tehetségterületként kezeljük. Mivel a mozgás a
zenétől nem választható el (főleg ebben az életkori szakaszban) törekszünk a két egymáshoz közeli
műveltségtartalom ötvözésére. A tánc a közösségi együttlétet, a szórakozás lehetőségét, a
mozgáskultúra, a ritmusérzék, a figyelemkoncentráció fejlődését, a gyermekek szocializációját,
alapvető társas kapcsolatainak, nemi identitásuk, erkölcsi normáiknak és tulajdonságainak alakítását
segíti elő. A tánc és a zene fiziológiai hatása is kiemelt jelentőségű, észrevétlenül fejlődik fizikai
állóképességük, egyensúlyérzékük, a zenéhez, társakhoz és a térhez való alkalmazkodásuk.
A nevelő munkánk nem tolódik el az értelmi fejlesztés síkjára, a hangsúly inkább az érzelmi
nevelésre helyeződik.
Azért, hogy hogyan, és milyen zene tölti be az óvodások mindennapjait, mi pedagógusok vagyunk a
felelősek. A néptánc bevonásával természetesen a magyar népzene megismertetése egyértelmű
törekvésünk.
Elsődleges célok:
-

Az óvodába járó gyermekek körében a zenei tehetségek beazonosítása, képességeik
megismerése, fejlesztése és ehhez igazodva személyiségük komplex fejlesztése az ének-zene
lehetőségével.

-

A zenei alkotókedv kiéléséhez és a műhelymunkához szükséges meghitt, bizalmas légkör
kialakítása.

-

A zenei képességek fejlesztése.

-

Ismerkedés a hangszerekkel.
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-

Ízlésformálás

-

Társas kapcsolatok, szociális érzékenység fejlesztése. A csoporthoz tartozás élményének
kialakítása.

-

A zenében rejlő terápiás, öngyógyító mechanizmus elemi szinten való megéreztetése, a zenélés
örömének átélése.

-

Az ének – zenei transzfer hatás beindítása

-

Az emocionális intelligencia fejlesztése a különböző érzelmi helyzetek átélésével.

-

A magyar népi játékkincs és népzene megismertetése és megszerettetése.

-

Hagyományaink átörökítése, őrzése és ápolása.

2. A zeneóvoda tehetségműhely feladata, eszközei:
Feladatunk:
1. Kapcsolattartás a gyerekek óvodapedagógusaival, a szülőkkel.
2. Minél több és változatosabb zenei tevékenység felkínálása a gyermekek képességeit, fejlettségi
szintjét és életkori sajátosságait szem előtt tartva.
3. Mozgáskultúra alakítása az óvodások életkori sajátosságainak leginkább alkalmas népi
gyermek dalos játékok felhasználásával.
4. A zeneóvoda tematikájához igazodva ismerkedés a magyar és a nemzetközi népzenével, a
kortárs zenével és a zenei világirodalom gyöngyszemeivel.
5. Ízlésformálás, kritikai érzékenység fejlesztése, zenei élményhez juttatás.
6. A zenei kreativitásra építve önálló próbálkozások ösztönzése.
7. A helyes hangszerhasználat gyakoroltatása.
8. Óvodai és városi rendezvényeken való részvétel.
9. Az éves munkatervbe beépítetten megemlékezés a jeles napokról és ünnepekről.
10. Társas kapcsolatok fejlesztése, a csoporthoz tartozás élményének kialakítása. A közösen
létrehozott zenei „műalkotás” átélése.
11. A gyermekek fejlődésének folyamatos nyomon követése.
12. A néptánc alapelemeinek begyakoroltatása.
13. A tehetségműhelybe járó gyerekek szüleinek tájékoztatása, szükség szerint a fellépések,
bemutatok megszervezésébe való bevonásuk
14. A tanult népi játékokból dalcsokor, szükség szerint „produkció” összeállítása.
A tehetségek kibontakoztatásában döntő az adott tevékenységhez fűződő viszony. Ha a tevékenység
nincs kapcsolatban a gyermek érdeklődésével, akkor nincs ami motiválja a magas szintű képességek
kialakulását.
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Kiemelt fejlesztési területek:
a) hallás, és ritmikai készség fejlesztések
b) tiszta éneklés
c) éneklési kedv fenntartása
d) változatos formákban tapasztalják meg az egyenletes lüktetést
e) ismerkedés a ritmushangszerekkel
f) a testünk is hangszer és mindig velünk van
g) Mozgáskultúra alakítása
Alkalmazandó módszereink:
-

élményekre épülő felnőtt minta,

-

zenei képességfejlesztő játékok

-

relaxációs játékok

-

irányított megfigyelések (pl. zenei fogalom pároknál)

-

minél több egyéni gyakorlás

-

szülőkkel való élmények, bemutatók, közös zenei játékok

Eszközök:
1. audio eszközök
2. változatos hangszerek (életkornak megfelelőek méretben, minőségben, fajtában)
3. társasjáték, kirakó, memóriajáték
4. óvónő által készített szemléltető eszközök
5. dalos játékok változatos eszközei
6. A mozdulattanításhoz: táncos botok, keszkenők, ugrókötelek, kréta, gumi (ugrójátékokhoz),
babzsák
3. A nevelés anyaga
MUNKATERV 2010-2011 tanév

Zeneóvoda TEHETSÉGMŰHELY éves ütemterve
Október – november hónap
Kiemelt fejlesztési terület:
-

ismerkedés, kapcsolatteremtés, a műhely munkához fontos, nyugodt, bizalmas légkör
kialakítása

-

hallás, ritmusérzék fejlesztés

-

a tiszta éneklési készség és a zenei kreativitás fejlesztése
-

az egyenletes lüktetés, minél sokoldalúbb megtapasztaltatása
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-

ismerkedés a ritmushangszerekkel, megszólaltatásuk módjával

-A testünk, mint mindig rendelkezésünkre álló hangszer
-Mozdulattanításban: Kör és csigavonal alakítása, páros lábon és terpeszben szökdelés
ugróiskolákban, eszközök átugrásával, „lép-érint” motívum tanulása. Piros és kék
tulipánokhoz tartozó mozdulatok megismerése.
Október
1. foglalkozás
Ismerkedés:

a) először mindenki bemutatkozik
b) bemutatjuk a szomszédjainkat

„Szemező” játék: körben ülünk, kezemben labda. Szemkontaktussal kiválasztok egy gyermeket, és ha
a választott partner visszanéz, oda gurítom a labdát. Ez a gyermek ugyanígy
továbbítsa a labdát.
„Párkereső” : Mezőföldi ugrósra szabadon mozoghatnak a teremben, ha megáll a zene, pár választás,
kettős kézfogás, egymás szemébe nézünk. Ha a zenét újra meghallják kezdódik a
játék
Új anyag: „Eszterlánc”

Ének az óvodában 87. (továbbiakban ÉNÓ)

Zenehallgatás (továbbiakban Zh): Tárkány művek: Úgy szeretlek…
Képesség fejlesztés (továbbiakban kép.fejl.): ismerkedés a ritmushangszerekkel. Valamennyi
ritmushangszert elővesszük, és szétválogatjuk aszerint, hogy melyiket ismerik és
melyiket nem, majd pontosan megnevezzük mindegyiket.
Törekszem a helyes hangszer használat begyakoroltatására. „Tiszteld és szeresd
a hangszert!”
2. foglalkozás
Ismétlés: „Eszterlánc” (ÉNO 87)
Képességfejlesztés: „Találj ki egy mozdulatot a nevedre”, s mutatkozz be vele. Mindenkinek
elismételjük a mozdulattal a nevét, később már csak a mozdulatot
ismételjük. Következő feladat, az hogy csak mozdulattal mondjuk el a
társaink nevét
„Mi van a kosárban?” Egy kosárban letakarom az összes ritmus hangszert.
A takaró alá nyúlva tapintás segítségével ki kell választani és megnevezni
a hangszert. Azután kiveszi a gyermek, és ha eltalálta, akkor
megszólaltatja.
Az előző játékban mindenki hangszerhez jut, következhet a „karmester”
játék A kör közepén áll egy kis „karmester”, a zenekar minden tagja
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halkan játszik a hangszerén. Akire a „karmester” rámutat hangosan
szólaltatja meg hangszerét.
Kör alakítás, először előrajzolt vonalon, vagy kötél segítségével, majd babzsákokkal szétszort
alakzatból kiindulva.
Új anyag:

„Kiugrott a gombóc” (ÉNO 98)
„Erre gyere, arra” (Európai gyermek dalok továbbiakban EU GY.D. II. 28.old.)
„Táncoljunk Diri donn” A dal folyamán a különböző hangszerek megszólaltatását

Zh:

eljátsszuk.
3. foglalkozás
Új anyag: „Csivirítem, csavarítom…””Így tedd rá!”-Táncos mozgásfejlesztés az óvodában
Kép.fejl.:

„Hangfelismerő” játék: hogyan figyelhetjük meg környezetünk hangjait? Ebben a
játékban a környezet jelenségeit, történéseit transzformáljuk át a hangzás síkjára.
- használati tárgyak felismerése hang alapján
- milyen anyagból készülhettek a hallott tárgyak
- különböző zajok, zörejek meghallgatása után el kell mesélni a történetet
(segédanyag Óvónők Kincsestára módszertani kézikönyv: Környezetünk hangjai
CD, Kiss Cecília Ide hallgass CD)
- „Tedd sorba a következő képeket, melyik a leghangosabb, legcsendesebb” (képek:
repülő, vonat, ébresztőóra, tollpihe, béka, vízesés, hajszárító, porszívó stb…)
- „Utánozzuk a hangját” (képek: méh, szúnyog, kígyó, repülő, galamb, béka, farkas,
gólya … tetszés szerint bővíthető)

Zh:

Saint Säns: Az állatok farsangja
Feladat: szerinted milyen állatot hallasz, utánozd a mozgását

Ismétlés:

„Eszterlánc” (ÉNO 87)
„Kiugrott a gombóc” (ÉNO 98)

4. foglalkozás
Új dal:

„Ki játszik körbe” (ÉNO 128)

Kép.fejl:

Az emberi hang sokféleségének megnyilvánulásai. Testünk, mint hangszer.
-

Recitáló éneklés a tanult mondókákra különböző hangmagasságokon.

-

Megmérjük kinek a leghosszabb egy levegővétellel a hangja. (egy
gombolyag fonalból annyit vághat le magának a gyermek, amennyit egy
levegővételnyi hang hangoztatása alatt le tud tekerni.)

-

„Énekeld,

-

amit lerajzolok”

…__
____

~~~
~~~
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Csaljunk elő halk, illetve hangos hangokat a testrészeink segítségével

-

(pl. hallgassuk meg a szívünk dobogását, vegyünk levegőt halkan, hangosan …)
-

Ha teljesen csendben maradunk, milyen hangokat hallunk

-

Kör kialakítás, táncos mozgás gyakorlás bottal: futás botok között, páros
lábbal átugrás, az ugrások ismétlésénél néhány botot megemelünk, így már
törekedni kell a megfelelő magasságú ugrásra. A feladatot a mezőföldi ugrósra
végezzük.

Zh: Bobby McFerrin – Thinkin About Your Body
Ismétlés:

Az eddig tanult valamennyi dal és mondóka ismétlése, miközben egyenletesen
tapsolunk, dobbantunk, csettintünk, cuppantunk, mellkasunkon dobolunk, hangosan
játunk stb.
November

1. foglalkozás
Ismétlés: „Csivirítem, csavarítom…”
Új dal, mondóka: „Hatan vannak a mi ludaink…” –„Ünnepek a néphagyományban”
„Egy petty, libapetty…”- „Ünnepek a néphagyományokban” –„Így tedd rá”
Nemzeti Kulturális Alap
Kép.fejl.: A ritmushangszereket körbe rakjuk, mindegyiket kézbe veszi valaki. Először közösen
halkan, majd hangosan megszólaltatjuk, letesszük és balra lépünk egyet. Ismét halkan,
majd hangosan szólaltatjuk meg azt a hangszert, amihez érkeztünk. Ezt addig játszuk,
amíg az eredeti gazdájukhoz nem kerülnek a hangszerek.
„Hangszer memory”: egy

kiválasztott gyerek megszólaltat három hangszert

egymásután, míg a többiek eltakarják szemüket. Azután kiválasztja, hogy a társai közül
ki mondja meg a helyes sorrendet. Később lehet 4 – 5 hangszerre bővíteni a
megszólaltatást.
Zh:

„Szól a nóta halkan” (ÉNO 221)
„Duda megnyikkan” (Ének az óvodában; továbbiakban ÉZO 153)
Feladat: a dalban szereplő hangszerek megszólaltatásának játékos utánzása.

2. foglalkozás
Kép.fejl.: Járás különböző, az általam megadott tempóban. Jelre párválasztás, és párban haladnak
a gyerekek tovább.
„Dió táncoltató”: A metronóm egyenletes lüktetésére kell tovább adni a termést.
Először lassan, aztán gyorsítva. Mondókával is össze lehet kapcsolni. Ha már jól megy,
több diót is lehet indítani.
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Különböző ugróiskolák, páros, terpesz és váltott lábú szökdelés Galga menti
népzenére.
Eszközadogatós játék: Különböző a táncolás alkalmával használt eszközökkel játszuk
pl. bot, kalap, keszkenő. Zeneszóra körbe adogatjuk a mellettünk állónak. Aki éppen
akkor fogja az eszközt, amikor a zene megáll, az a következő körben a kör közepébe ül.
Ismétlés: Az eddig tanult játékos dalok, mondókák átismétlése, először a hozzájuk kapcsolódó
játékokkal, később ritmushangszer-zenekart alakítva kísérettel. motívumokkal más-más
hangszer üti a mérőt.
Új anyag: „Ki libámat elviszi…”- „Ünnepek a néphagyományban”
Zh: Galga menti népzene
3. foglalkozás
Kép.fejl: „Keresd a párod” játék : a gyerekeket és a hangszereket két csoportra osztom, figyelve
arra, hogy minden hangszerből mind két csoportban legyen.
A csoportok hátat fordítanak egymásnak. Megszólal egy hangszer, a párjának
ugyanúgy válaszolnia kell rá.
„Dió táncoltató”
Ismétlés:
„Ki libámat elviszi…”
Feladat: ritmusosztinátó ütése dióval.
Új anyag: Hopp, hopp, hopp …(mondóka)
Zh:

„Gyí paci te fakó” bolgár népdal (ÉZO 156)
„A lovamnak nincsen párja” cseh népdal (ÉZO 160)

4. foglalkozás
Az eddig tanultak ismétlése, rendszerezése.
A hívóképeket középre tesszük. A mondókák kártyáit kiválogatjuk, és motívumonként változtatjuk az
előadás módját:
1. suttogva
2. középerősen
3. normál hangerőn
4. hangosan
5. nagyon hangosan
6. suttogva
„Hangszer memory”
„Keresd a párod”
Piros és kék tulipánokhoz kapcsolt páros lábon ugrás és érintő lépés megismerése Galga menti
népzenére.
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December
Kiemelt fejlesztési terület:

készülődés, ráhangolódás az ünnepekre;
zenei ismeretek bővítése a hangszerek területén.

1. foglalkozás
Ismétlés: A mindenki által ismert Mikulás napi dalok megzenésítése „csengő bongó” hangszerekkel.
(Hull a pelyhes… ÉNO 264; Itt kopog…ÉNO 266; Pattanj pajtás …. ÉNO 271; Télapó itt
van … ÉNO 235)
Kép.fejl: szimulációs játékkal „elutazunk” északra, Mikulás hazájába, hogy „fókákra” vadásszunk.
(Orff segédanyag: Fókavadászat)
Új anyag:: „Hull a hó is” finn népdal (EU.GYD.I. 36.o.)
Zh.:

Mozart: Utazás szánon

2. foglalkozás
Ellátogatunk a Művészeti iskola Karácsonyi koncertjére
3. foglalkozás
Megzenésített betlehem bábokkal
Január
Kiemelt fejlesztési terület: -Az egyenletes lüktetésre épülő ritmusérzék fejlesztése
-A negyed értékű szünet
-A dallamjátszó hangszerek megszólaltatása
-A többszólamúság megérzékeltetése
-Az ugrástípusok zenére illesztése
-Lépések, vonulások dinamikai különbségeinek megjelenítése
-Sárga és zöld tulipánok, és a hozzájuk tartozó egy lábon két ugrás és a
cifra lépések begyakorlása zenére
1. foglalkozás
Zh.:

Gryllus Vilmos dalok: Adjon isten minden jót
Kaláka: Ujjé(!)vi mese

Kép.fejl: „Szóló-kórus játék” Körben ülünk a szőnyegen, minden gyermek nevét ritmizálva a talajon
a tenyeremmel leütöm,. a gyerekek kórusban utánoznak.
„Én leszek az adótorony, ti pedig a kis rádió-vevő” Rövid ritmus motívumokat kell a
gyerekekkel utánam mondani, és tapssal kísérni.
Új anyag: „Hej Gyula” (ÉNO 34)
„Ég a gyertya ég” (ÉNO 157)
Ismétlés: „Ki ugrott a gombóc” (ÉNO 98)
„Erre gyere, arra” EU.GY.D.II. 28.o.
„Hopp, hopp, hopp…” mondóka
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„Szóló-kórus játék”ban motívumokra bontva hangoztatjuk a ritmust.
2. foglalkozás
Kép.fejl: Névsorolvasás: mondom és lépem ritmizálva a gyerekek nevét és ők ugyanúgy utánam
mondják.
„Ellátogat hozzánk néhány kisállat (bábok formájában) és bemutatkoznak”:
Béka Bonifác, Kandúr Kornél, Egér Emese, Nyúl Apollónia
Megtanuljuk a neveiket, majd elbújnak a paraván mögé. A gyerekeknek ki kell találniuk,
hogy ki kopog az ajtón.
Új anyag: „Cirmos Cica haj” (ÉNO 151)
Zh:

Itt járkál, ott mászkál (EUGYD I. lengyel népdal 78.o)
Hegedül a kisegér (ÉNO 229)

Ismétlés: „Ugró iskolá”t csinálunk a tanult dalokra és mondókákra
Ezekben

a

művekben

a

négy motívum

ritmusa

megegyezik. Ennek érzékeltetésére is alkalmas a játék.
Az ugróiskolák tetszés szerinti variációi népzenére.

3. foglalkozás
Kép.fejl: A szünet érzékeltetése: a „Cirmos Cica haj”, „Ég a gyertya ég”, és a „Kiugrott a gombóc”
dalokra kézfogásra körbe járunk. Amikor jelt adok (a szünetre) irányt kell váltani. Másik
variáció: párban állunk, fogjuk egymás kezét és a pár egyik tagja guggol. Jelre pozíció
csere.
A szünetes mondókákat egyenletes tapssal kísérjük. Feladat: „Figyeld meg, hogy
mindentapsra jut-e hangos szó”
Meggyújtok három mécsest, közösen énekeljük az „Ég a gyertya” kezdetű dalt. Először Én
fújom el a szünetekre a lángot, később a kiválasztott három gyermek.
Három sorba állunk, minden szünetnél leguggol egy sor.
Új anyag: „Bújj, bújj” (ÉNO 183)
Ismétlés: „Ki játszik körbe” (ÉNO 128)
„Ki libámat elviszi…”
Zh:

Händel – Tűzijáték szvit részlet
4. foglalkozás

Kép.fejl: „Hegyen-völgyön visz az út” dalra ritmusvonatozunk. Az szállhat be a vonatba, aki
visszatapsolja a ritmusmotívumokat. Amikor kész a hosszú vonat, három rövid kisvonatra
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csatolom. Az első a tehervonat TA

Z –re jár, a második a személyvonat TA-TA-TA-ra, a

harmadik a gyors vonat TI-TI, TI-TI –re.
Új anyag: „Jön a kocsi” (ÉNO 230)
Zh:

Pat Methemy Group: Last Train Home

Ismétlés: ”Hopp, hopp, hopp,…” mondóka ritmusosztinátóval vagy ló és lovas játékkal lovas fogatok
indulnak.
Február
1. foglakozás
Új anyag: „Fehérvári kapitány” (ÉNO 159)
Kép. fejl.: Ismerkedés a metalofon fix és hangjaira szétszedhető változatával.

Zh:

-

magas – mély hangok helyzete, szétszedjük és összerakjuk

-

kipróbálhatják egyénileg 1 és 2 ütővel

-

az ütés helyes technikájának begyakoroltatása

-

lehetőség az improvizációra

Ha táncolni nem kívánsz (EUGY.II. olasz népdal 16.o)

metalofon kisérettel

Altató amerikai népdal (ÉZO 345
Ismétlés: A gyerekek kérése szerint
A sárga tulipán megismertetése, a hozzá kapcsolódó egy lábon két ugrással.
2. foglalkozás
Ismétlődő foglakozás
Az eddig tanult valamennyi dalos játék és játékdal átismétlése; improvizáció a
metelofonon.
3. foglalkozás
Kép.fejl: Egy a metelofon valamennyi hangját kiosztjuk, akinek nem jut az „hosszan kicsengő”
ritmushangszert kap. Feladat: „Hanglánc” létrehozása. Csak akkor szólaltathatja meg a
hangszerét, ha az előző hangot már nem hallja.
Csak a pentaton hangok maradnak + ritmushangszerek.
Feladat: némán sétálunk, megadott jelre keress egy párt és a pároknak a következőt kell
végrehajtani:
Egy választott mondóka előadása, miközben mindketten az egyenletest ütik.
-

Magukban mondják a mondókát, és a ritmus közösen hangoztatják

-

Egyikük az egyenletest, másikuk a ritmust hangoztatja

Új anyag: „Ajtó, ablak nyitva van” (Bihari gyermek mondókák továbbiakban BGYM 5544)
Újszerű tanítás:
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-

először némán eljátszom, a gyerekeknek a mozdulatot kell utánam
csinálni többször

-

hozzákapcsolom a mozdulatot a szöveghez

-

már a szöveget ismerve néma játékkal ismét csak a mozdulatot mutatjuk.

„Itt a farsang” (ÉNO 313)

Zh:

Ismétlés: „Fehérvári kapitány” (ÉNO 159)
4. foglalkozás
„Brumm, Brumm Brúnó” (ÉNO 305)

Zh:

„A bundám szőrös” (ÉZO 190)
Új anyag:

„Ádámnak volt két fia…” -párválasztós játék

Kép.fejl:

„Medve vadászat” (Orff segédanyag)
A zöld tulipán és a hozzá kapcsolt cifra lépés farsang farkán táncház rendezése.

Ismétlés:

„Ajtó, ablak nyitva van” (BGYM 5544)
Március – április

Kiemelt fejlesztési terület:
-

ritmusérzék, belső hallásfejlesztés

-

az egyenletes lüktetés, és a ritmus összekapcsolása

-

a zenei formaérzék és a tiszta éneklési készség fejlesztése

-

a zenei írás – olvasás előkészítése

-

Páros táncgesztusok

-

Ugrások fejlesztése körgumival

-

A „dió” törés mozdulatai, variációk a dobbantó mozdulatokra
1. foglalkozás

Kép.fejl: Dallambujtatás: „Elhoztam a varázskesztyűmet”: ha éneklés közben ezzel tapsolok, eltűnik
a hangunk. Mikor ismét tapsolok, ismét hallható a hangunk.
Eltapsoljuk és mondjuk hangosan egymás nevét, a szokásos ritmussal társítva. A feladat
tovább fejlesztése, hogy a gyerekeknek csak tapsról kell felismerni a nevüket.
A „diótörés” dobbantó mozdulat begyakorlása egy, két, és három dióval.
Új anyag: „Süss fel nap” (a két hangból álló változat)
Zh:

Vivaldi – Négy évszak – Tavasz

I.tétel

Ismétlés: „Csizmám kopogó” (ÉNO 308)
„Medvevadászat” (Orff segédanyag)
2. foglalkozás
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Új anyag: „Aki nem lép…” (ÉNO 82) Játékos menetelési gyakorlatokat társítunk a dalhoz.
Zh:

„Úgy zeng a kürt” francia népdal (ÉZO 163/a)
„Gábor Áron rézágyúja” (ÉZO 97)

Kép.fejl.: A metelofon penteton hangjaival dolgozunk. A kiválasztott mondókákhoz először
egyenként motívum egységenként különböző hangmagasságokon ütik a mérőt. Azután
párban, majd később hármasával egyszerre (többszólamúság).
Két csoportra válunk, az egyik csoport a dobon egyenletes mérőt üt, a másik hanglapokon
a ritmust hangoztatja. Azután csere.
Botot fognak a gyerekek páronként és azzal végzik a tulipánokhoz kapcsolt lépéseket. Ha
dobbantok le kell tenni a botokat és új pár keresése után folytatjuk a játékot.
Ismétlés: „Süss fel nap…”
„Ádámnak volt két fia…”
3. foglalkozás
Kép.fejl: „Csalogassuk elő a napot”: a metalofonon két hangot hagyok fent (G; A). Egyenként
megpróbáljuk lejátszani a „Süss fel napot”
„A napsütésre előjöttek a madarak” Madárhangok utánzása ritmussal és szöveggel. Pl:
csivit – csivit; kelep-lep-lep; nyitnikék, itt a tavasz nyitni kék; kakukk- kakukk; pittypalatty. A metalofon hangjaival kísérjük.
Zh:

Leopold Mozart – Gyermek szimfónia – Allegro
Feladat: számoljuk meg, hányszor szól a kakukk

Új anyag: „Bársony ibolyácska” (ÉNO 149)
„Egy kis kertet kerítettem” (BGYM 519)
Ismétlés: „ Aki nem lép egyszerre…”
4. foglalkozás
Kép.fejl: „Énekeld utánam a neved” Metalofonnal játszom és énekelem, a gyerekekkel közösen
megpróbálom mutatni a hangmagasságot.
Ritmus visszahang.
Eszköz nélkül különböző fogásokkal (kétkezes, kétkezes keresztező, madárfogás,
egykezesváltott oldali és megeggyező kezes, egymás mögött állva váll fölött) a tulipánra
tanult mozdulatok variálása.
Zh:

„Jár a toronyóra” (kánon Béres furulya iskola I.) Feladat: változzunk toronyórává,
faliórává és zsebórává. A különböző tempóban külön – külön hangoztatjuk a mérőt, azután
egyszerre. A legmélyebb hanglap lesz a toronyóra, a legmagasabb a zsebóra.

Új anyag: „Siess libám” (ÉNO 206)
Ismétlés: „Bársony ibolyácska (ÉNO 149)
„Aki nem lép…” (ÉNO 82)
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Április
1. foglalkozás
Kép.fejl: A kis és nagyórák képeit rakjuk ki. Megbeszéljük közösen, hogy hogyan szólalnak meg. A
nagyórák hangja tak-tak (=TÁ-TÁ), a kicsi órák hangja tiki-tiki (=TI–TI)
Egyszerű ritmus képeleteket rakunk ki az órákból és letapsoljuk először közösen, majd
egyenként.
„Jer aranyszőrű” (norvég népdal EUGYD II. 10.o)

Zh:

„Bidres, bodros bárány” (ÉNO 304)
Ismétlés.

„Siess libám…” (ÉNO 206)
„Egy kis kertet…” (BGYM 519)

Új anyag: „Elhozta az Isten” (ÉNO 156)
2. foglalkozás
Kép.fejl: Valamennyi eddig tanult mondóka hívóképét kirakjuk. Először eltapsoljuk őket ritmizálva,
majd Én tapsolom és a gyerekeknek kell felismerni, hogy melyikre gondoltam.
„Élő hangszer” Három gyermek megkapja az F G és A hangokat. Akit megérintek (a
vállára koppintom a ritmus) annak meg kell szólalnia az érintésemnek megfelelően.
Eszköz nélkül párral való ugró gyakorlatok.
Ismétlés: … az eddig tanult mondókák
Új anyag: „A pünkösdi rózsa” (ÉNO 145) párválasztó játék
Zh:

„A zord tél messze szállott” holland népdal (EUGYD I. 59.o)

A továbbiakban ismétlő foglalkozások május hónap végéig.
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4. Azonosítás, Beválogatás, önkontrollos hatásvizsgálat eredményei, rendje

1. Mozgáskoordináció
2. Téri tájékozódás
3. Éneklési készség
4. Zenei hallás
5. Ritmusérzék
6. Memória
7. Figyelem koncentráció

1. Zenei alkotóképesség

1. Együttműködési
képesség
2. Érdeklődés vezéreltség
3. Önbizalom
4. Fegyelmezettség

3. „A tehetségműhelyekbe többlépcsős folyamat után kapcsolódnak be óvodásaink
Tehetségazonosítás

3.1.

A tehetség azonosítás és a beválogatás a munka egyik legnehezebb része. A tehetség minimum
három tényező együttes meglétét feltételezi. Ezek a következők: kivételes értelmi adottságok,
elkötelezettség és motiváció valamint a kreativitás
A tehetségazonosítás lépései
13. A megfelelő végzettségű szakemberekből álló csapat összeállítása.
14. A tehetségazonosítás céljához tartozó tehetségterület meghatározása
15. A tehetségkoncepció meghatározása
16. A tehetségkoncepcióból eredő kritériumok meghatározása
17. A tehetségazonosítás szintézise
18. A tehetségazonosítás technikai jellegű illetve pénzügyi tervezése
Legfontosabb és legalkalmasabb óvodai tehetségcsíra azonosításnak a MEGFIGYELÉST tartjuk,
melyet

az

óvodapedagógusok

tevékenységeiben,

játékában

végeznek.

A

illetve

megfigyelések
strukturált

spontán

módon

megfigyelésekkel

a

gyerekek
történnek.

Az azonosítás során figyelembe vesszük a Czeizel modellt, mely az általános értelmesség, a specifikus
képességek, a kreativitás és a motiváció pszichés összetevőit tartalmazza. Fontosak a nem
intellektuális faktorok figyelembevételei is (pl. társas-szociális, emocionális, motoros, sors stb.).
A tehetségazonosításban a szülők javaslatait is elfogadjuk.
A gyermek fejlődését nyomonkövető dokumentációban évente két alkalommal rögzítjük a
megfigyelésünket. Ez a megfigyelés az alapja annak, hogy a korosztályához képest az előbb említettek
figyelembevételével tehetség ígéretes gyermeket:
1. Az óvodapedagógus és a pszichológus javasolja a tehetségműhelybe vagy
2. az óvodai csoportban az óvodapedagógus végzi a tehetséggondozást

3.2.

Tehetségbeválogatás a tehetségműhelyekbe

Célja; az általunk alkalmazott tehetségkoncepció kritériumainak miként felelnek meg az azonosított
gyerekek, valamint az adott tehetséggondozó program/tehetségműhely kritériumának megfelelnek –e
az azonosított gyerekek.
A tehetségbeválogatás lépései
9. A bevont gyerekek körének meghatározása
10. A tehetségígéretek/azonosított gyerekek szűrése
11. Beválogatás az adott tehetséggondozó programba (az azonosítás tehát nem egyenlő a
beválogatással)
12. A beválogatás eredménye három féle lehet:
a. a beválogatott gyerek teljesen megfelel az adott műhely tehetségkoncepciójának
b. a beválogatott gyerek részben megfelel az adott műhely tehetségkoncepciójának
c. a

beválogatott

gyerek

egyáltalán

nem

felel

meg

az

adott

műhely

tehetségkoncepciójának
A tehetségműhely óvodapedagógusa az általa kidolgozott tehetségmérő eszköz alapján
válogatja be a gyerekeket a műhelybe.
A beválogatáskor elért alsó küszöb:

5 éveseknél 40-50%
6 éveseknél 50% vagy feletti

Ettől való eltérés indoklással megtehető
A munka elkezdése előtt a szülő véleményére és partneri együttműködésére számítunk, ezért minden
lépésről tájékoztatjuk, kérjük hozzájárulását. Beazonosított tehetségígéreteinket - a Tehetség Team,
saját csoportot vezető óvodapedagógussal is egyeztetve - ajánljuk egy-egy tehetségműhelybe, ahol
azonban nyitottságot és átjárhatóságot biztosítunk. Egyéni fejlesztési tervek, és 30 órás tematika kerül
kidolgozásra. Tanév végén reflexió, egyéni szöveges értékelés készül műhelyenként és
gyermekenként. Tapasztalatainkat feljegyezzük és felhasználjuk a következő programszakaszban.
2.3.1. Tehetségsegítés (gondozás) a tehetségműhelyekben
Megkezdődik a munka a tehetségműhelyekben.
A tehetséggondozó programok feladatai:
-

a gyerek erős oldalának támogatása

-

a gyerek /tehetséggel összefüggő gyenge oldalának kiegyenlítése

-

a tehetségtől független területek támogatása

-

„megelőzés”, „légkörjavítás”, „foglalkozási terápia”
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A tehetséggondozás alapvető eszközeit alkalmazzuk: a gazdagítást, dúsítást, lazítást.
Ennek keretében

a

tehetségígéreteknek,

tehetségük

kibontakozásához

adottságaikkal

összhangban, folyamatosan többet nyújtunk.
Passow irányelvei alapján határoztuk meg a programgazdagítás, dúsítás szempontjait:
-

Mélységében történő gazdagítás, hiszen több lehetőséget kínálunk képességeik alkalmazására,
mint óvodai csoportjában.

-

Tartalmi gazdagítás, mert figyelembe vesszük a gyermekek érdeklődését, szükségleteiket,
egyéni ötleteiket is. A feldolgozási képességek gazdagítását igyekszünk megvalósítani,
hogy

gyermekeink

kreatív

és

kritikus

gondolkodásának

fejlesztése

is

előtérbe

kerülhessen, felfedező illetve interdiszciplináris tevékenységek közben. Tempóban történő
gazdagítás, hisz ez az átlagosnál gyorsabb munkára épül, hisz a műhelybe járó gyerekek
ugyanannyi idő alatt többet képesek feldolgozni társaiknál.
2.3.2 Tehetségsegítés (gondozás) a csoportban
-

a gyerekek kreativitásának a fejlesztése

-

szabadidő biztosítása

-

szabad játékra elegendő idő

-

általános értelmi képességek és speciális képességek fejlesztése

-

differenciált fejlesztés

-

meleg, elfogadó, bátorító légkör biztosítása

-

tapasztalat és élményszerzési lehetőségek biztosítása

A csoportban történő tehetségsegítést a csoportnapló egyéni fejlesztési tervében rögzíti az
óvodapedagógus
11.4. Tehetség értékelése
A

tehetséggondozó

Tehetségsegítő

Tanács

programok
(NTT)

is

hatásvizsgálatának
hangsúlyozza.

A

jelentőségét
hatásvizsgálat

a
a

Nemzeti
programok,

módszerek fejlesztését, az egyéni fejlesztési tervek módosítását lehetővé tevő, visszacsatolást biztosító
tevékenység. Segítségével objektívebben bizonyítható a program fejlesztő hatása.
1. A tehetségműhely óvodapedagógusa az általa kidolgozott tehetségmérő rendszer alapján félévkor és
év végén is elvégzi a hatásvizsgálatot és dokumentálja a fejlődést a gyermek mérőlapján.
2. Az év végi mérést követően a gyermek csoportjának óvodapedagógusával közösen a
csoportnaplóban rögzítik a fejlődési eredményeket. Ezek az eredmények a fejlődést nyomonkövető
dokumentáció év végi mérésének eredményit is tükrözik.
3. Az utókövetés a helyi általános iskola művészeti képzéseiben, egyéb szakkörökben való
részvételben nyomon követhető
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12. Tanácsadás
A tanácsadás tartalma szerint két nagyobb csoportba sorolható:
1./ a tehetséggel szorosan összefüggő területek: tehetségazonosítás, tehetséggondozás;
2./ a tehetséggel kevésbé összefüggő, de lényeges területek. Például: „tanulási problémák,” kreativitás,
motiválás, életvezetési problémák, magatartás stb.
A tanácsot kérő személy lehet:
a) a szülő,
b) tehetségesekkel foglalkozó szakember,
c) az óvodás gyermek saját óvodapedagógusa,
d) a tehetség témakörrel ismerkedő egyéb személy, más intézmény.
13. A tehetségígéretek megmutatkozásának lehetőségei, visszacsatolások
- helyi és országos közlekedési vetélkedők
- kézműves kiállítások a településen, intézményünkben
- rajzpályázatok
- tehetségnap az óvodában
- óvodai és városi rendezvények színesítése, gazdagítása.
- a foglalkozásokon való részvevő gyermekek számának állandósága
-

pályázati

lehetőségek

feltárása

és

sikeres

pályázás

során

rendelkezésre

álló forrásokból: nyári táborok, intenzív tehetségnapok, fesztiválok, lazító és gazdagító
programok a tehetségműhelyek számára, ünnepségek, nyíltnapok szervezése.”
(Bárczay Anna Városi Óvoda Tehetségprogram, 2018, 9-12. o.)
4.1. A Zeneóvoda tehetségműhely, konkrétan kidolgozott egyéni tehetségmérő lapjai a következőket
tartalmazzák: (Tárolása: a tehetségműhelyt vezető pedagógusnál)
1. Az óvodai fejlődésem lépései mérőrendszer azon elemeit, amely segíti az óvodapedagógusokat
a tehetségek felismerésében. (’A’ RÉSZE)
2. A (Renzulli modell szerint) - beválogatás, hatásvizsgálat komponenseit, mely három mérései
alkalmat jelent. (’B’ RÉSZE) A pedagógus ’0’ és ’1’ számokkal jelöli a sikeres és a sikertelen
méréseket. A konkrét mérőeszközöket a tehetségműhely pedagógusai dolgozzák ki.
3. A mérőlap (’C’ RÉSZE) szöveges elemzésre, értékelésre is lehetőséget ad.
A gyermeki személyiség fejlődésének folyamata nagyon különböző utakon járhat. Nagyok az egyes
életkori szakaszokban az egyéni eltérések. A különbségek egy részéért a biológiai érés sajátos üteme a
felelős. Az idegrendszer érése elmaradhat az általános testi növekedés üteme mögött, vagy meg is
előzheti azt. A tehetség, a többletképesség, a részképesség zavar, a képességbeli lemaradások mind52

mind az egyedi fejlődési menetek velejárói. Az óvodáskori négy éves nevelési periódusban ezek
fejlesztését segítjük elő, különböző tevékenységekkel, játékokkal, szituációs helyzetekkel, szeretettel,
odafigyeléssel, gondoskodással, tehetséggondozó programjainkkal.
5. A pedagógus attitűdje
"Segíts, hogy magam csinálhassam" (Maria Montessori)

Tehetségfejlesztési programunkban az óvodapedagógus "katalizátor", segítő szerepet tölt be.
Lehetőséget biztosít a gyermeknek a sikerélmény megszerzésére, az önbizalom kifejlődésére,
rendelkezik a műhely vezetéséhez szükséges speciális végzettséggel, képességgel, a téma iránt
érdeklődő és elkötelezett.
A hang, a dallam, a művészetek iránti rendkívüli érzékenység a legjellemzőbb jegyei közé kell, hogy
tartozzon a zenei tehetséggondozást végző pedagógusnak. Zeneóvodai foglalkozásokban a gyermekek
egyéni képességeinek kibontakoztatásán túl együttműködési, szociális készség fejlesztésére is
törekszik.
Óvodapedagógusi személyiségére jellemző az, ami zenepedagógiai munkájára, hogy az egyéni hang
erőteljes kieresztése helyett az éneklésben a szólam, az összhang, az együtt csengés szükséges. Csak
ennek tükrében lehet valaki egyénileg sikeres.
A zeneóvodai foglalkozások alapja játékkal, játékosan, ritmikai, éneklési készségük fejlesztése, a
gyermekek képességeinek kibontakoztatásával.
Fontos a játékosság, a kifejezés, a megfelelő kommunikációs elemek használata. A feladatunk, hogy a
legmegfelelőbb utakat mutassuk meg a gyereknek. Ezen az úton azonban neki kell haladnia.

"A gyermek feje nem edény, amit meg kell tölteni, hanem fáklya, amit lángra kell lobbantani"
/Galilei/
6. A zeneóvoda tehetségműhelyben csoportban való részvétel hatása, eredménye a gyermekre
A gyerekeknek a zeneóvodai foglakozásokon azon túl, hogy ritmikai, éneklési készségük célzott
fejlesztése történik, fontos, hogy érzelmi intelligenciájuk folyamatos fejlesztésére is törekedjünk.
A tehetségüket néhány városi, óvodai rendezvényen megmutatják. Mindig szem előtt kell tartani,
életkori sajátosságaikat, terhelhetőségüket, azt, hogy az óvodás gyermek legfőbb tevékenysége a játék.
Ünnepeink, hagyományaink beépülnek a foglalkozásokba, ezek: szüret, mikulás, karácsony, újév,
farsang, tavaszvárás, húsvét. A zeneóvodai év befejezéseként egy közös játékdélutánra hívjuk a
szülőket, testvéreket, ahol ízelítőt kaphatnak a zeneóvoda munkájáról.

53



a személyiségük fejlődik (motiváció, önismeret, alkalmazkodás, moralitás, viselkedéskultúra,
stb.) Ügyelünk arra, hogy nem csak a specifikus tehetséget fejlesztjük, hanem a személyiség
egészét – érzelmi, intellektuális, művészi, szociális adottságokat.



a társas együttdolgozás, a közös élmények a társas kapcsolatokat erősítik, gazdagítják őket.



A közösségi életrend (az alkalmazkodás, beilleszkedés, a segítségnyújtás, a türelem) a
viselkedéskultúra fejlesztését is magában hordozza.



a program sikerét az jelenti, ha a gyerekek a program végéig részt vesznek a foglalkozások
munkáiban, nincs lemorzsolódás.

Amit a gyereknek átadunk, az nem ismerethalmaz, hanem jól begyakoroltatott automatizált készség.
Az óvodás korú gyermek kötődését és motivációját tekintve erősen érzelmileg befolyásolt. Az
érzelmekre leginkább a művészet eszközeivel hathatunk. Éppen ezért a zene az egészséges
személyiség kiteljesedésében nagyon fontos. Ha az érzelmi nevelést „jól” csináljuk, ha az emocionális
intelligencia alakulása jó úton halad, szinte elindítja az értelmi fejlődést. Ezért az érzelmi nevelés
területén minden gyereket ígéretesnek tartunk. Bizonyos képességek már születés előtt is
fejleszthetők, és a későbbiekben is képlékenyek. Ilyen a zene.
Erre

a

fogékonyságra

épít

az

óvodai

zenei

nevelő

munka.

A zene segítségével olyan személyiségjegyek alakíthatók, melyek az értelmi neveléssel nem
fejleszthetőek

pl.:

humorérzék,

esztétikai

érzék,

kreativitás

és

szociabilitás.

A zene sokszor megnyugtat, pihentet, indulatokat csillapít, ünnepi hangulatot teremt és kapcsolatot
építhet.
Az óvodások érzelmeik területén még őszinték, nyitottak. Ezért lényeges az életkorukhoz igazodó
színvonalas és igényes zenei élmény nyújtása.

7. A Zeneóvodába érkező gyermekek érkezési rendje, helye:
A Bárczay Anna Városi Óvoda Zeneóvodájába résztvevő gyerekek létszáma: 15 gyerek /6-7 évesek/
Működési helye: csicsergő csoport vagy az óvodai tornaterem
Ideje: heti 1 alkalommal / pénteken / 16.00 - 16.45 / októbertől – májusig
A zeneóvodába járó gyerekeket a csoportjuk dajka nénije kíséri a csicsergő csoportba.
a) Zeneóvodába érkező gyermekek jelenlétének dokumentálása:
A foglalkozáson való részvételről a zeneóvodát vezető óvodapedagógus jelenléti ívet vezet.
Ha valamilyen ok miatt a foglalkozás elmarad, másik időpontban a foglalkozást meg kell tartani.
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8. Összegzés
„Melyek az álmaim? Ha néhány év múlva ezer tehetségpontunk lenne az országban, és ezek között jó
néhány a leghátrányosabb térségekben működne, ha csillogó szemű roma tehetségek, tanárok,
orvosok, ügyvédek lennének, ha a magyar tehetséggondozó modellért sorban állnának az EU más
országai, akkor azt hiszem ezt a hajót is sikerül révbe kormányozni.
Ha szétnézek azokon a hihetetlen elkötelezettségű óvónőkön, tanítókon, tanárokon és sok-sok más
tehetséggondozón, aki a hétvégéit, az estéit nem kímélve segít egymásnak, akkor úgy érzem menni fog!
Ez az ország példát fog mutatni Európának. Megmutatjuk majd, hogy a válságokra van hosszú távú,
felelős válasz, és ennek egyik legfontosabb eleme éppen az, amiben mi magyarok mindig is jók
voltunk: a sokrétűségen alapuló túlélés, a tehetség, a tehetséggondozás.”
Dr. Csermely Péter
a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke
az Európai Unió Descartes-díj kitüntetettje
Hogyan

tudunk

Dr.

Csermely

Péter

álmainak

megvalósulásában

részt

vállalni?

Ha az óvodánknak nemet kellene választania mindenképpen nőnemű lenne. Hiszen egy anya tud úgy
befogadni, átölelni, felkarolni egy gyereket, mint egy óvoda. Így ölelik át nemzedékről nemzedékre az
óvodánkban dolgozó óvó nénik és dadusok a gyerekeket.
Magyarország gazdag értékekkel rendelkező óvodapedagógiájának, az ország tehetséggondozó
munkájának mi Tégláson egy darabjai vagyunk. Tesszük a dolgunkat, nyitottak vagyunk, befogadjuk
a jót, s közben helyi értékeinket sem hagyjuk elveszni. Apró részei vagyunk az ország közoktatásának,
tehetséggondozó programjának, nagyobb szeletei Téglás közoktatásának. Szívünk, lelkünk,
pedagógiánk legfőbb nyertesei az ide járó gyerekek. Nekik a mi óvodánk az egész világ.
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1. A tehetségfejlesztő programunk elsődleges célja:
A gyerekek képességeinek, adottságainak (erős és gyenge oldalainak) feltárása és intenzív fejlesztése,
képességeik minél magasabb szintre juttatása, kulcskompetenciák fejlesztése a leghatékonyabb
pedagógiai

módszerek,

eszközök

alkalmazásával.

A személyiség életkornak megfelelő fejlesztése (motiváció, önismeret, alkalmazkodás, moralitás,
viselkedéskultúra, stb.) Ügyelni kell arra, hogy ne csak a specifikus tehetsége fejlődjön, sokkal inkább
a személyiség egészének – érzelmi, intellektuális, művészi, szociális adottságoknak – a fejlesztése
legyen a cél.
-

A kézműves tevékenységek megismertetésével a hagyományos népi kultúra e területének
átörökítése, a múlt értékeinek beépítése a mai tárgykultúrába.

-

A természetes anyagok felhasználásával a természetközeli szemlélet kialakítása és
megerősítése, a harmonikus életvitel, a környezetalakítás képességének megalapozása, az
értékteremtés és -megőrzés igényének létrehozása.

-

Megfelelő légkör, és azon lehetőségek biztosítása gyerekeink számára, melyek képességeik
hatékonyabb kibontakoztatását segítik elő.

-

A gyermekek alkalmazkodóképességének, a személyiségük akarati tényezőinek fejlesztése úgy,
hogy közben érdeklődésüknek, képességeiknek megfelelően alkothassanak.

-

Olyan szokásrend, magatartásforma elsajátítása, amelyek pozitívan befolyásolják a
gyermekek közösségi kapcsolatát, együttműködését.

-

Rendeltetésszerű eszközhasználat, szabályok kialakítása, betartása, egymás segítése a közös
alkotás közben,

-

Pozitív viszony kialakítása a természeti, emberi, tárgyi világ értékei iránt.

-

Alkotásaikban a forma-, szín-, technikák gazdagsága jelenjen meg,

-

Tudjanak a szép alkotásokban gyönyörködni, megfogalmazni gondolataikat, véleményeiket,

-

Tudjanak tapintatos értékítéletet mondani, beszélni az alkotásokról,

-

Bátran kísérletezzenek, élvezzék a tapasztalatszerzést, az alkotó munka gyönyöreit.

Konkrét céljaik:
- a tevékenykedtetés,
- az önállóan létrehozott alkotás öröme,
- az anyagismeret, az eszközök helyes használata, mely fejleszti a koncentrációt és a kézügyességet.
- tehetségek megmérettetése pályázatokon, rendezvényeken (pl: kiállítás, gyermeknapi aszfalt
rajzverseny)
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2. Kézműves műhely tevékenységének feladata, eszközei:


segítsünk minden gyereket abban, hogy megtalálja és kibontsa magában a tehetségét



élmény és fantáziavilágának vizuális, szabad önkifejezése



tér, forma, színképzetének gazdagítása



esztétikai, szép iránti nyitottság, igényesség alakítása



a technikákkal való megismerkedés



alkotókészség, kreativitás fejlesztése. /Az alkotóképesség legbiztosabban az alkotás
folyamatában érhető tetten, de a belső erők megjelenéséhez időre és megfelelő gyakorlatra van
szükség./



pihenés, relaxálás lehetőségének megteremtése.



foglalkozásokon alkalmazott hagyományos kézműves és újabb kreatív technikák megannyi
lehetőséget biztosítanak arra, hogy a gyerekek valóban élvezzék a kézműveskedést és
megismerkedjenek az anyagok újszerű felhasználásával, valamint átéljék a kreatív egyéni és
közösségi alkotás élményét.



feladatunk a szülők tájékoztatása, segítése és bevonása



a tevékenységekhez a differenciált szervezeti formák, technikai eszközök, anyagok, alakító,
alkotó tevékenységek kialakítása, biztosítása:

Játékosan alakítjuk ki azokat a szokásokat, amelyek segítségével a megismert technika elmélyülhet,
önálló használatával az alkotó tevékenység kiteljesülhet.
Nagy hangsúlyt fektetünk a környezetvédelemre. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink is ebben a
szellemben nevelkedjenek. A környezetünkben található "felesleges" dolgokat, a potenciális szemetet
a gyerekek képzelő erejének és kézügyességének fejlesztésére használjuk. Pl. sajtos doboz, fűrészpor,
üdítős

kupak,

fonalak,

újságpapír

stb.

A tehetségek kibontakoztatásában döntő az adott tevékenységhez fűződő viszony. Ha a tevékenység
nincs kapcsolatban a gyerek érdeklődésével, nincs ami motiválja a magas szintű képességek
kialakulását.
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3. A nevelés anyaga
MUNKATERV

Kézműves Kuckónk mottója:
„Segíts nekem, hogy magam csinálhassam!”
A tevékenységek sorrendje, felépítése rugalmasan változhat, bővülhet és szűkülhet a gyerekek igényeinek függvényében.
OKTÓBER:
technika
Fejlesztés iránya
Anyag és eszközigény
TÉMA
Ismerkedés az
agyaggal
Edénykészíés
agyaghurkákból
Agyagtál
marokedények

Agyagszobrok
Agyagmadár
Agyagsüni

Házikó építése
agyaglapból

AGYAGOZÁS
(hengeríés technikájának elsajátítása
tulajdonságainak megfogalmazása)
AGYAGOZÁS (lapítás)
Díszítés termésekkel

AGYAGOZÁS (gömbölyítés)
Termések felhasználásával

AGYAGOZÁS
Díszítés karcolással

- szókincsbővítés
- képzelet, alkotás vágy
- finommotorika
- formaprodukció
- taktilis érzékelés
- tapintásos észlelés
- finommotorika
- taktilitás, formaprodukció
- mozgáskoordináció
- formaprodukció
- taktilis érzékelés
- találékonyság
- alkotásvágy
- figyelem fejlesztés
- találékonyság,
- képzelet,
- alkotásvágy

agyag
csigaházak

agyag
termések

agyag
termések

agyag
fogpiszkáló
műanyag kések

NOVEMBER
TÉMA
textiljáték
8-12 cm hurka
elkészítése

technika

Fejlesztés iránya
Tapintásos észlelés

KÖRMÖCSKÉZÉS

Figyelem fejlesztésszem-kéz
koordináció fejlesztése

- drót
- előző foglalkozáson elkészített
hurkák

emlékezet, figyelem,
gondolkodás
-találékonyság,
-képzelet,
-alkotásvágy

fa képalap,
karácsonyi szalvéta
festék

Drótfigura körmöcskéből

Karácsonyi
ajándékszatyor

DEKUPÁZS

- gyermekenként 1 darab
körmöcske, kb. 3-4 dkg középvastag többszínű pamut, fonal,
gyapjú, cérna, tű

képzelet, a fantázia fejlesztése
karácsonyfadísz

Karácsonyi
ajándék

Anyag és eszközigény

A képzelet, a fantázia
fejlesztése
DISZITÉS - GRAFIKA
Figyelem fejlesztés

dekupázsragasztó,
víz, tálka a festéshez
Papírtáska
Filctoll
Zsírkréta
Színes ceruza
üvegfesték

60

technika

Fejlesztés iránya

Anyag és eszközigény

DECEMBER
TÉMA
Tapintásos észlelés
szem-kéz koordináció
KARÁCSONY
angyalka

BÁBKÉSZÍTÉS

finommotorika, esztétikai
érzék,

VÁGÁS
manuális készség
RAGASZTÁS

képkeret
ÜVEGFESTÉS

csillag

Újévi
üdvözlőlap

ORIGAMI

PAPÍRVARRÁS

koncentráció
- képzelet,
- fantázia
esztétikai érzék

10 cm átmérőjű kerek tortapapír
- Papírmasé golyó
- Aranyszínű szalag (kb 6 cm)
- Babahaj (hobbiboltokban
kapható)
- Zseníliadrót
- olló
- ragasztó
- zselés toll
- cérna
üveg képkeret
üvegkontúr-festék
glitterpor - ragasztó

- emlékezet, figyelem,
Fényes origami papír
- kézügyesség, koncentráció - szépérzék
Kétoldalú ragasztó
fehér színű karton vagy rajzlap
Figyelem fejlesztés
- vékony szivacs
kézügyesség, koncentráció
- vastagabb fonal
- sötét színű dekorgumi
- tű és cérna
- olló
- ragasztó
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JANUÁR
TÉMA

technika

babaszoknya
SZÖVÉS (papírral)
könyvjelző

SZÖVÉS (anyagcsíkkal)

kerítés
SZÖVÉS (rafiával)

babaszőnyeg
FEBRUÁR
TÉMA
FARSANG álarc

Farsangi álarc
festése

Farsangi bohóc

Farsangi
szemüveg

SZÖVÉS (Fonallal)
technika
KASÍROZÁS
FESTÉS
HAJTOGATÁS
VÁGÁS
RAGASZTÁS

VÁGÁS
RAGASZTÁS

Fejlesztés iránya
- finommotorika,
- esztétikai érzék,
- szem-kéz koordináció
- szem-kéz koordináció
- finommotorika,
- esztétikai érzék,
- finommotorika,
- esztétikai érzék,
- figyelem, emlékezet
- szem-kéz koordináció
- figyelem, türelem,
- finommotorika,
- esztétikai érzék,
- emlékezet
Fejlesztés iránya

Anyag és eszközigény
színes papírcsíkok
kislánysablon
anyagcsíkok(pólóanyag)
szövőkeret, felvetőfonal
agyaghurkába
színes pálca
Fonalmaradék
Szövőkeret
Felvetőfonal
Anyag és eszközigény

- alkotóképesség
- figyelem, türelem

újságpapír, tapétaragasztó
műanyag tálak

- színérzék, türelem, - finommotorika, esztétikai érzék,

Tempera
csónaklakk (felnőttnek!)

- szem-kéz koordináció

Kreppapír
fehér karton
ragasztó

- finommotorika, esztétikai érzék,

- szem-kéz koordináció
- finommotorika, esztétikai
érzék, díszítő érzék
- manuális készség

Szemüvegsablon
Tortapapír
Ragasztó
Csillámpor
Kalapgumi, vagy
hurkapálca
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MÁRCIUS
TÉMA
NŐNAP
tulipán
készítése

technika

ORIGAMI

MÁRC. 15
kokárda

GYÖNGYFŰZÉS

fakanálbáb

BÁBKÉSZÍTÉS

HÚSVÉTI
tojás

TOJÁSBERZSELÉS
(levérátétes)

Fejlesztés iránya

Anyag és eszközigény

- türelem, finommotorika,
esztétikai érzék,
Origami színes lapok
- elkészített virág felhasználása hurkapálca
a helyes, egyenletes légzés
gyakorlásához
- tapintásos észlelés
- emlékezet, figyelem
- finommotorika, vizuális
ritmus(sorrend), színlátás
Emlékezet, figyelem,
gondolkodás
manuális készség
türelem, esztétikai érzék,
egymásra figyelés

- piros –fehér –zöld
kásagyöngy
-drót
fakanál
ragasztó
öntapadós szemek
textilszalvéta, fonal
főtt tojás
harisnya, falevél
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ÁPRILIS
TÉMA
Domborművek
lenyomatokból,
kis állatfigurák
gyöngykészítés

technika

Fejlesztés iránya

GYURMALENYOMAT

- finommotorika,
- figyelem, tapintásos észlelés

főzőgyurma, vagy gipsz
hőre keményedő gyurma
öntőformák

- finommotorika,
- szem-kéz koordináció.
- kézügyesség, koncentráció

hőre keményedő gyurma
fogpiszkáló, saslik

- finommotorika, vizuális
ritmus(sorrend), színlátás
- szerialitás

hőre keményedő
gyurmagyöngyből
fonal

MINTÁZÁS
Sodrás, gömbölyítés

nyaklánc
Hőre
keményedő
gyurma
ékszerek,
kabala figurák

GYÖNGYFŰZÉS

Anyag és eszközigény

képzelet, fantázia fejlesztése
MINTÁZÁS

tárgyészlelés, formaadás
képessége, formai tagoltság,
forma-fantázia

Hőre keményedő gyurma
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MÁJUS
TÉMA

technika

Fejlesztés iránya

Anyag és eszközigény

- tapintásos észlelés
ANYÁK NAPI
szív

szegfű

nemezlabda

Kókuszgolyó
Limonádé

QUILLING

VÁGÁS, RAGASZTÁS

NEMEZELÉS

MINTÁZÁS (gömbölyítés
Lapítás)

- finommotorika, kézügyesség

színes géppapír, vagy quilling
papír
ceruza

- finommotorika, színérzék
- szem-kéz koordináció
- kreativitás,
- színérzék fejlesztése
- koncentráció

csillámragasztó tetszőleges
színekben
- 1 db A5-ös színes papír

- szem-kéz koordináció
- türelem
- finommotorika

gyapjú

- fantázia fejlesztése
- díszítőérzék
- szem-kéz koordináció
- taktilitás
- formaprodukció

kókuszgolyó hozzávalói
(darált keksz, lekvár, vaj)
limonádéhoz: cukor, citromlé
színes cukordekor

maffin papír

meleg víz és szappan
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4. Azonosítás Beválogatás, önkontrollos hatásvizsgálat eredményei, rendje

1. Fluencia (ötletgazdagság)

1. finommotorika

1. Érdeklődés, kíváncsiság

2. Flexibilitás ( nézőpont
változtatására képes
gondolkodás)

2. szem-kéz koordináció
3. vizuális érzéskelés, észlelés

2. Önmegvalósítás szükséglete
3. Alkotás vágya

3. Originalitás (szokatlan
megoldások)
4. Elaboráció (ötletek
kidolgozásának képessége)

4. érzelem (feladathoz fűződő
viszony)
5. akarat (monotóniatűrés,
frusztrációs tolarencia)
6. vizuális figyelem (időtartam,
terjedelem, megoszlás)
7. térbeli tájékozódás

„ 1. A tehetségműhelyekbe többlépcsős folyamat után kapcsolódnak be óvodásaink

3.3.

Tehetségazonosítás

A tehetség azonosítás és a beválogatás a munka egyik legnehezebb része. A tehetség
minimum három tényező együttes meglétét feltételezi. Ezek a következők: kivételes értelmi
adottságok, elkötelezettség és motiváció valamint a kreativitás
A tehetségazonosítás lépései
19. A megfelelő végzettségű szakemberekből álló csapat összeállítása.
20. A tehetségazonosítás céljához tartozó tehetségterület meghatározása
21. A tehetségkoncepció meghatározása
22. A tehetségkoncepcióból eredő kritériumok meghatározása
23. A tehetségazonosítás szintézise
24. A tehetségazonosítás technikai jellegű illetve pénzügyi tervezése
Legfontosabb és legalkalmasabb óvodai tehetségcsíra azonosításnak a MEGFIGYELÉST
tartjuk, melyet az óvodapedagógusok végeznek. A megfigyelések spontán módon a gyerekek
tevékenységeiben,

játékában

illetve

strukturált

megfigyelésekkel

történnek.

Az azonosítás során figyelembe vesszük a Czeizel modellt, mely az általános értelmesség, a
specifikus képességek, a kreativitás és a motiváció pszichés összetevőit tartalmazza. Fontosak
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a nem intellektuális faktorok figyelembevételei is (pl. társas-szociális, emocionális, motoros,
sors stb.).
A tehetségazonosításban a szülők javaslatait is elfogadjuk.
A gyermek fejlődését nyomonkövető dokumentációban évente két alkalommal rögzítjük a
megfigyelésünket. Ez a megfigyelés az alapja annak, hogy a korosztályához képest az előbb
említettek figyelembevételével tehetség ígéretes gyermeket:
1. Az óvodapedagógus és a pszichológus javasolja a tehetségműhelybe vagy
2. az óvodai csoportban az óvodapedagógus végzi a tehetséggondozást

3.4.

Tehetségbeválogatás a tehetségműhelyekbe

Célja; az általunk alkalmazott tehetségkoncepció kritériumainak miként felelnek meg az
azonosított

gyerekek,

valamint

az

adott

tehetséggondozó

program/tehetségműhely

kritériumának megfelelnek –e az azonosított gyerekek.
A tehetségbeválogatás lépései
13. A bevont gyerekek körének meghatározása
14. A tehetségígéretek/azonosított gyerekek szűrése
15. Beválogatás az adott tehetséggondozó programba (az azonosítás tehát nem egyenlő a
beválogatással)
16. A beválogatás eredménye három féle lehet:
a. a

beválogatott

gyerek

teljesen

megfelel

az

adott

műhely

részben

megfelel

az

adott

műhely

tehetségkoncepciójának
b. a

beválogatott

gyerek

tehetségkoncepciójának
c. a beválogatott gyerek egyáltalán nem felel meg az adott műhely
tehetségkoncepciójának
A tehetségműhely óvodapedagógusa az általa kidolgozott tehetségmérő eszköz alapján
válogatja be a gyerekeket a műhelybe.
A beválogatáskor elért alsó küszöb:

5 éveseknél 40-50%
6 éveseknél 50% vagy feletti

Ettől való eltérés indoklással megtehető
A munka elkezdése előtt a szülő véleményére és partneri együttműködésére számítunk, ezért
minden lépésről tájékoztatjuk, kérjük hozzájárulását. Beazonosított tehetségígéreteinket - a
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Tehetség Team, saját csoportot vezető óvodapedagógussal is egyeztetve - ajánljuk egy-egy
tehetségműhelybe, ahol azonban nyitottságot és átjárhatóságot biztosítunk. Egyéni fejlesztési
tervek, és 30 órás tematika kerül kidolgozásra. Tanév végén reflexió, egyéni szöveges
értékelés készül műhelyenként és gyermekenként. Tapasztalatainkat feljegyezzük és
felhasználjuk a következő programszakaszban.”
(Bárczay Anna Városi Óvoda Tehetségprogram, 2018, 9-12. o.)

Konkrét beválogatás a kézműves kuckó tehetségműhelybe:
A csoportok óvodapedagógusai által javasolt (beazonosított) gyerekeknél minden tanév
októberében végezzük a beválogatást.
A Kézműves kuckóban a beválogatáshoz az egyik kutatási módszer a pedagógiai megfigyelés.
A megfigyelések szempontjai a tehetségműhely fejlesztési területeihez illeszkedik.
A tehetségígéretek beválogatásának szempontjait az óvodai tehetségmodell három
kulcsfontosságú tényezője alapján dolgoztuk ki: a gyermek átlag feletti adottságai, kreatív
adottságai és a motivációs adottságai szerint.
Azokat a képességeket emeljük ki, amelyek a kézműves kuckóban nélkülözhetetlenek:
-

finommotorika

-

szem-kéz koordináció

-

vizuális érzékelés, észlelés

-

érzelem

-

akarat

-

vizuális figyelem

-

térbeli tájékozódás

-

kooperáció

2016-ban kiegészítettük a kooperációs képességgel a megfigyelési szempontjainkat, mert
kiemelt szerepe van a műhelyben a kooperatív alkotómunkának.
Mint minden pedagógiai megfigyelést, ezt is szükséges megtervezni, kidolgozni. A gyermek
fejlődését nyomon követő dokumentáció szempontjainak figyelembevétele mellett alakítottuk
ki saját tehetségdiagnosztikánkat. A kreativitás mérését a Renzulli modell szerint Torrance
körökkel végezzük:
-

Fluencia

-

flexibilitás
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-

originalitás

-

elaboráció

-

komplexitás

Motiváció:
-

Érdeklődés, kíváncsiság

-

önmegvalósítás szükséglete

„2.3.1. Tehetségsegítés (gondozás) a tehetségműhelyekben
Megkezdődik a munka a tehetségműhelyekben.
A tehetséggondozó programok feladatai:
-

a gyerek erős oldalának támogatása

-

a gyerek /tehetséggel összefüggő gyenge oldalának kiegyenlítése

-

a tehetségtől független területek támogatása

-

„megelőzés”, „légkörjavítás”, „foglalkozási terápia”

A tehetséggondozás alapvető eszközeit alkalmazzuk: a gazdagítást, dúsítást, lazítást.
Ennek keretében a tehetségígéreteknek, tehetségük kibontakozásához adottságaikkal
összhangban, folyamatosan többet nyújtunk.
Passow irányelvei alapján határoztuk meg a programgazdagítás, dúsítás szempontjait:
-

Mélységében történő gazdagítás, hiszen több lehetőséget kínálunk képességeik
alkalmazására, mint óvodai csoportjában.

Tartalmi

gazdagítás,

mert

figyelembe

vesszük

a

gyermekek

érdeklődését,

szükségleteiket, egyéni ötleteiket is. A feldolgozási képességek gazdagítását igyekszünk
megvalósítani,
hogy gyermekeink kreatív és kritikus gondolkodásának fejlesztése is előtérbe
kerülhessen, felfedező illetve interdiszciplináris tevékenységek közben. Tempóban
történő gazdagítás, hisz ez az átlagosnál gyorsabb munkára épül, hisz a műhelybe járó
gyerekek ugyanannyi idő alatt többet képesek feldolgozni társaiknál.” (Bárczay Anna
Városi Óvoda Tehetségprogram, 2018, 9-12. o.)
Konkrét tehetséggondozó folyamat (gondozás) a kézműves kuckóban:
A tehetség-fejlesztő programunk elsődleges célja:
* a gyerekek képességeinek, adottságainak (erős és gyenge oldalainak) feltárása és intenzív
fejlesztése, képességeik minél magasabb szintre juttatása, kulcskompetenciák fejlesztése a
leghatékonyabb pedagógiai módszerek, eszközök alkalmazásával.
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* egy adott tehetséges gyermek (tehetséggel összefüggő) gyenge oldalainak kiegyenlítése;
* a személyiség életkornak megfelelő fejlesztése (motiváció, önismeret, alkalmazkodás,
moralitás, viselkedéskultúra, stb.)
* megfelelő légkör, és olyan területek támogatása, amelyek kiegészítik a direkt
tehetségfejlesztést. (relaxáció, lazító programok)
Konkrét céljaik:
*A gyerekek egyéni adottságainak, képességeinek felderítése:
* a személyiség sokoldalú kibontakoztatása;
* kellő motiválás; (önmagukban a képességek motiváció nélkül nem hoznak eredményt)
* egyéni differenciálás. A tehetségek kibontakoztatásában döntő az adott tevékenységhez
fűződő viszony. Ha a tevékenység nincs kapcsolatban a gyerek érdeklődésével, nincs ami
motiválja a magas szintű képességek kialakulását.
* kapcsolattartás lehetőségeinek megteremtése
* tehetségek megmérettetése pályázatokon, rendezvényeken (pl: gyermek- napi aszfalt
rajzverseny)
Hasznosak az iskolával való kapcsolattartás lehetőségeinek a megteremtései és a jó
gyakorlatok megosztása. Miután bekerültek a helyi művészeti és általános iskolába, a
tehetséggondozó munka intenzív formában folyik tovább.
Kézműves műhely tevékenységének feladata:
- segítsünk minden gyereket abban, hogy megtalálja és kibontsa magában a tehetségét.
- élmény és fantáziavilágának vizuális, szabad önkifejezése
- tér, forma, színképzetének gazdagítása
- Esztétikai, szép iránti nyitottság, igényesség alakítása
- a technikákkal való megismerkedés
- alkotókészség, kreativitás fejlesztése
Az alkotóképesség legbiztosabban az alkotás folyamatában érhető tetten, de a belső erők
megjelenéséhez időre és megfelelő gyakorlatra van szükség.
A délutáni kézműves foglalkozások feladata, hogy a gyermekeknek alkalmat adjon
fantáziájuk, képzeletük, kézügyességük vizuális kifejezésére. A különböző tevékenységek
során az egyes technikákkal ismerkednek, (népi hagyományőrző, és modern technikák)
lehetőségük van önálló alkalmazásukra. A legfontosabb, hogy vidám hangulatú, ötletgazdag
alkotótevékenység alakuljon ki, ahol a gyerekek jól érzik magukat, szívesen vesznek részt a
tevékenységekben, mely hozzájárul személyiségük harmonikus fejlesztéséhez. Foglalkozások
végén a mosolygó, szomorú és közömbös arcokra fűzik gyöngyeiket, így visszajelzést kapok
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a gyerekektől is.
Játékosan alakítjuk ki azokat a szokásokat, amelyek segítségével a megismert technika
elmélyülhet, önálló használatával az alkotó tevékenység kiteljesülhet.
Nagy hangsúlyt fektetünk a környezetvédelemre. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink is
ebben a szellemben nevelkedjenek. A környezetünkben található "felesleges" dolgokat, a
potenciális szemetet a gyerekek képzelő erejének és kézügyességének fejlesztésére
használjuk. Pl. sajtos doboz, fűrészpor, üdítős kupak, fonalak, újságpapír stb. A kellékek
között a természetben gyűjthető dolgok is szerepelnek: levelek, termések, ágak, virágok,
kagylók, csigák, kövek stb. Itt is fontos a szülőkkel, partnerekkel történő együttműködés.
Tehetségfejlesztési programunkban fontos még kiemelnünk, hogy az óvodapedagógus
"katalizátor", segítő szerepet tölt be. Lehetőséget biztosít a gyermeknek a sikerélmény
megszerzésére, az önbizalom kifejlődésére, és a további tanulás vágyának kialakulására.
Nincsenek az alkotás közben „csak így, vagy úgy lehet” szabályok. Mint ahogy a kortárs
művészetben sem. A cél a fontos, a kifejezés, a megfelelő kommunikációs elemek használata
és a mi feladatunk, hogy ehhez a legmegfelelőbb utakat mutassuk meg a gyereknek. Ezen az
úton azonban neki kell haladnia.
Korunk társadalmában egyfelől nélkülözhetetlen az együttműködés, másfelől pedig az ehhez
szükséges készségek, képességek elsajátíttatásában egyre kevésbé lehet a családra, mint az
elsődleges szocializáció színterére számítani.
A gyerekek több csoportból érkeznek, egy héten egyszer találkoznak a műhelyben. Ahhoz,
igazán jól érezzék magukat, nagyban hozzájárul, ha a kooperatív tanulás eszközeivel pozitív
társas élményeket nyújtunk. A kooperatív módszer hatásmechanizmusának lényege, hogy
tudatosan építünk a társas kapcsolatok személyiségformáló, nevelő hatására. A páros, vagy
csoportos alkotómunka azért motiváló hatású, mert a társas élményt is tartalmazza. Emellett
fontos szerepe van a személyiség fejlődésére gyakorolt pozitív hatásában, amely kiemelten
érvényesül az együttműködési képesség, felelősségtudat, kommunikáció, önálló munkavégzés
terén.
„A gyermek akkor fejlődik legjobban, ha testileg és lelkileg jól érzi magát.” (Erich Fromm)
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13.4. „Tehetség értékelése
A

tehetséggondozó

Tehetségsegítő

Tanács

programok
(NTT)

is

hatásvizsgálatának
hangsúlyozza.

A

jelentőségét
hatásvizsgálat

a
a

Nemzeti
programok,

módszerek fejlesztését, az egyéni fejlesztési tervek módosítását lehetővé tevő, visszacsatolást
biztosító tevékenység. Segítségével objektívebben bizonyítható a program fejlesztő hatása.
1. A tehetségműhely óvodapedagógusa az általa kidolgozott tehetségmérő rendszer alapján
félévkor és év végén is elvégzi a hatásvizsgálatot és dokumentálja a fejlődést a gyermek
mérőlapján.
2. Az év végi mérést követően a gyermek csoportjának óvodapedagógusával közösen a
csoportnaplóban rögzítik a fejlődési eredményeket. Ezek az eredmények a fejlődést
nyomonkövető dokumentáció év végi mérésének eredményit is tükrözik.
3. Az utókövetés a helyi általános iskola művészeti képzéseiben, egyéb szakkörökben való
részvételben nyomon követhető
14. Tanácsadás
A tanácsadás tartalma szerint két nagyobb csoportba sorolható:
1./ a tehetséggel szorosan összefüggő területek: tehetségazonosítás, tehetséggondozás;
2./ a tehetséggel kevésbé összefüggő, de lényeges területek. Például: „tanulási problémák,”
kreativitás, motiválás, életvezetési problémák, magatartás stb.
A tanácsot kérő személy lehet:
a) a szülő,
b) tehetségesekkel foglalkozó szakember,
c) az óvodás gyermek saját óvodapedagógusa,
d) a tehetség témakörrel ismerkedő egyéb személy, más intézmény.
15. A tehetségígéretek megmutatkozásának lehetőségei, visszacsatolások
- helyi és országos közlekedési vetélkedők
- kézműves kiállítások a településen, intézményünkben
- rajzpályázatok
- tehetségnap az óvodában
- óvodai és városi rendezvények színesítése, gazdagítása.
- a foglalkozásokon való részvevő gyermekek számának állandósága
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-

pályázati

lehetőségek

feltárása

és

sikeres

pályázás

során

rendelkezésre

álló forrásokból: nyári táborok, intenzív tehetségnapok, fesztiválok, lazító és gazdagító
programok a tehetségműhelyek számára, ünnepségek, nyíltnapok szervezése.” (Bárczay
Anna Városi Óvoda Tehetségprogram, 2018, 9-12. o.)
Konkrét hatásvizsgálat a kézműves kuckó tehetségműhelyben:
Segítségével objektívebben bizonyítható a kézműves műhely programjának fejlesztő hatása,
hatékonysága.
Az általunk kidolgozott tehetségmérő rendszer alapján félévkor és év végén is elvégezzük a
hatásvizsgálatot és dokumentáljuk a fejlődést a gyermek egyéni mérőlapján.
Az év végi mérést követően a gyermek csoportjának óvodapedagógusával közösen a
csoportnaplóban is rögzítjük a fejlődési eredményeket. Ezek az eredmények a fejlődést
nyomonkövető dokumentáció év végi mérésének eredményit is tükrözik.
Az utókövetés a helyi művészeti általános iskola kézműves és grafika szakkörökben való
részvételben nyomon követhető.
4.1. A kézműves – kuckóra konkrétan kidolgozott egyéni tehetségmérő lap a következőket
tartalmazza:
(Tárolása: a tehetségműhelyt vezető pedagógusnál)
4. Az óvodai fejlődésem lépései mérőrendszer azon elemeit, amely segíti az
óvodapedagógusokat a tehetségek felismerésében. (’A’ RÉSZE)
5. A (Renzulli modell szerint) - beválogatás, hatásvizsgálat komponenseit, mely három
mérései alkalmat jelent. (’B’ RÉSZE) A pedagógus ’0’ és ’1’ számokkal jelöli a
sikeres és a sikertelen méréseket. A konkrét mérőeszközöket a tehetségműhely
pedagógusai dolgozzák ki.
6. A mérőlap (’C’ RÉSZE) szöveges elemzésre, értékelésre is lehetőséget ad.
5. A pedagógus attitűdje
"Segíts, hogy magam csinálhassam" (Maria Montessori)
Tehetségfejlesztési programunkban az óvodapedagógus "katalizátor", segítő szerepet tölt
be. Lehetőséget biztosít a gyermeknek a sikerélmény megszerzésére, az önbizalom
kifejlődésére, rendelkezik a műhely vezetéséhez szükséges speciális végzettséggel, a téma
iránt

érdeklődő

és

elkötelezett.
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Kíváncsian fordul a régi, hagyományos eljárások, de az újabb kevéssé ismert kézműves
technikák,

megoldások

felé

is.

Nincsenek az alkotás közben „csak így, vagy úgy lehet” szabályok. mint ahogy a kortárs
művészetben sem. A fontos a játékosság, a kifejezés, a megfelelő kommunikációs elemek
használata és a mi feladatunk, hogy ehhez a legmegfelelőbb utakat mutassuk meg a
gyereknek.
A

Ezen

kreatív,

alkotó

az

úton

kikapcsolódás

azonban
felszabadít

neki
a

kell

hétköznapok

haladnia.
terhei

alól.

Az alkotás vágya mindenkiben ott él hogy valami szépet és maradandót hozzunk létre. Sajnos
azonban

rohanó

világunkban

egyre

kevesebb

idő

jut

erre.

Meg kell mutatni: - mi mindenre használhatjuk kezünket és fantáziánkat, hogy minimális
költséggel mi mindent ki lehet hozni az egyszerű - sokszor kidobásra ítélt- anyagokból, hogy
a saját kezűleg készült, egyszerű tárgyakkal is okozhatnunk örömet másoknak vagy épp
önmaguknak.
Az óvodapedagógus foglalkozásain látszólag a háttérben marad, mégis tud úgy motiválni a
munkára, hogy a résztvevők örömüket leljék, kreativitásukat kiéljék a munkában.
Változatos

–

különleges

technikákkal

ismerteti

meg

a

gyerekeket.

Témaválasztásban aktualitáshoz, érdeklődéshez, a hagyományokhoz igazodik. Pl. gyűrtpapírhajtogatás

agyagozás,

szövés,

üvegfestés,

batikolás,

szívószálas

festés.

Olyan feladatokat ad a gyerekeknek, ami a fantáziájukat megmozgatja, ami nem mechanikus
gondolkodásra késztet, hanem bátran asszociálhat.
"A gyermek feje nem edény, amit meg kell tölteni, hanem fáklya, amit lángra kell lobbantani"
/Galilei/
6. A Kézműves kuckó gyerekekre gyakorolt hatása, eredménye
„Játszom két színes szememmel,
a két kedves pici kézzel,
játszom játszó önmagammal…” (Kosztolányi Dezső)
A nagyfokú alkotási vággyal rendelkező tehetséges gyerekeknek olyan helyzeteket teremtünk,
ami a tág érdeklődési területüket kielégíti, illetve bővíti. Közben kérdéskultúrájuk, logikus
gondolkodásuk, problémamegoldó képességük, memóriájuk és kifejezőkészségük is fejlődik.
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fejlődik kézügyességük, az önbizalmuk erősödik, mert az elkészült munka a saját két
kezük általi eredmény. A gyermek átlát egy egész folyamatot, megérti, hogy az
elképzelésből milyen út vezet egy tárgy megvalósításáig.



a

személyiségük

fejlődik

(motiváció,

önismeret,

alkalmazkodás,

moralitás,

viselkedéskultúra, stb.) Ügyelünk arra, hogy nem csak a specifikus tehetséget
fejlesztjük, hanem a személyiség egészét – érzelmi, intellektuális, művészi, szociális
adottságokat.


megismerik a kézműves tevékenységeket, technikákat



a hagyományos népi kultúra e területét átörökítve, a múlt értékeit beépítve a mai
tárgykultúrába, mind élménnyel, ismerettel való gazdagodás a gyerekek számára



a természetes anyagok felhasználásával a természet közeli szemlélet erősödik bennük



a környezet átalakítása során (újrahasznosítás), az értékteremtés és - megőrzés igénye
alakul ki a gyerekekben, illetve nyer megerősítést a foglalkozások során.



olyan tárgyakkal, használati eszközökkel találkozhatnak a gyerekek, amelyek ma már
alig ismertek. Így közvetlen közelről megnézve, kézbe véve, megtapogatva motorikustaktikus úton újabb és újabb ismeretekre tesznek szert.



a társas együttdolgozás, a közös élmények a társas kapcsolatokat erősítik, gazdagítják
őket.



A közösségi életrend (az alkalmazkodás, beilleszkedés, a segítségnyújtás, a türelem) a
viselkedéskultúra fejlesztését is magában hordozza.



a program sikerét az jelenti, ha a gyerekek a program végéig részt vesznek a
foglalkozások munkáiban, nincs lemorzsolódás.

„A kimagaslóan tehetséges ember sohasem kötelességszerűen teljesít, tevékenységét nem a
siker és az elismerés motiválja: az ilyen embert egyszer megfogja valami, és többé nem tud
szabadulni tőle.”
/Gyarmathy Éva/
7. A kézműves kuckóba érkező gyermekek érkezési rendje, helye:
Kézműves Kuckóban alkotó gyerekek létszáma: 15 gyerek /5-6-7 évesek/ - 2 csoportban
Működési helye: pillangó csoportszoba
Ideje: heti 1-1 alkalommal /szerdán /13.30-14.15-ig, ill. 16.00 - 16.45 / október – június 15-ig
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a) A kézműves kuckóba érkező gyermekek jelenlétének dokumentálása:
A foglalkozáson való részvételről a kuckót vezető óvodapedagógus jelenléti ívet vezet.
Ha valamilyen ok miatt a foglalkozás elmarad, másik időpontban a foglalkozást meg kell
tartani.
b) A foglalkozások működési struktúrája:
- Óvodánk emeleti folyosóján lévő kézműves falra és polcra tesszük alkotásainkat, melyeket
következő héten hazavihetnek a gyerekek. Így folyamatosan változik, megújul „kiállításunk”.
- Tanév végén az utolsó foglalkozásra meghívjuk a szülőket egy kis közös alkotásra, amit
elfogyasztunk. Meghitt, ünnepi hangulatban zárjuk a tanévet. Mindenki emléklapot és egy
cd-t kap ajándékba, ami képekben őrzi az együtt töltött kellemes órákat.
8. Összegzés
„Melyek az álmaim? Ha néhány év múlva ezer tehetségpontunk lenne az országban, és ezek
között jó néhány a leghátrányosabb térségekben működne, ha csillogó szemű roma tehetségek,
tanárok, orvosok, ügyvédek lennének, ha a magyar tehetséggondozó modellért sorban
állnának az EU más országai, akkor azt hiszem ezt a hajót is sikerül révbe kormányozni.
Ha szétnézek azokon a hihetetlen elkötelezettségű óvónőkön, tanítókon, tanárokon és sok-sok
más tehetséggondozón, aki a hétvégéit, az estéit nem kímélve segít egymásnak, akkor úgy
érzem menni fog!
Ez az ország példát fog mutatni Európának. Megmutatjuk majd, hogy a válságokra van
hosszú távú, felelős válasz, és ennek egyik legfontosabb eleme éppen az, amiben mi magyarok
mindig is jók voltunk: a sokrétűségen alapuló túlélés, a tehetség, a tehetséggondozás.”
Dr. Csermely Péter
a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke
az Európai Unió Descartes-díj kitüntetettje
Hogyan

tudunk

Dr.

Csermely

Péter

álmainak

megvalósulásában

részt

vállalni?

Ha az óvodánknak nemet kellene választania mindenképpen nőnemű lenne. Hiszen egy anya
tud úgy befogadni, átölelni, felkarolni egy gyereket, mint egy óvoda. Így ölelik át
nemzedékről nemzedékre az óvodánkban dolgozó óvó nénik és dadusok a gyerekeket.
Magyarország

gazdag

értékekkel

rendelkező

óvodapedagógiájának,

az

ország

tehetséggondozó munkájának mi Tégláson egy darabjai vagyunk. Tesszük a dolgunkat,
nyitottak vagyunk, befogadjuk a jót, s közben helyi értékeinket sem hagyjuk elveszni. Apró
részei vagyunk az ország közoktatásának, tehetséggondozó programjának, nagyobb szeletei
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Téglás közoktatásának. Szívünk, lelkünk, pedagógiánk legfőbb nyertesei az ide járó gyerekek.
Nekik a mi óvodánk az egész világ.
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