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Beszámoló a Vécsi Kisvakond Óvoda NTP-OTKP-18-0133 számú megvalósult 

pályázati programjáról 

 

Intézményünk sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az 
Emberi Erőforrások Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017-
2018. évi cselekvési programja alapján meghirdetett a hazai és határon túli óvodai tehetség-
kibontakoztató programjának támogatására. 

Pályázatunk címe: „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok 
támogatása.” 

A pályázati kategória kódja: NTP-OTKP-18 

A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a hazai és a határon túli tehetséges 
tanulókat, fiatalokat támogató tehetségsegítő programok folyamatos működtetése, a 
tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása, a hazai és határon túli magyar 
tehetségfejlesztő közösségek együttműködésének segítése. 

Óvodánk 8 éve folyamatosan segíti és támogatja a tehetségígéreteket.  Jelen pályázat 
955.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott tehetség-kibontakoztató programunk 
megvalósításához. 

Programunk során 39 órás óvodán kívüli foglalkozás sorozatot valósítottunk meg heti 
rendszerességgel a nevelési év folyamán.  A támogatásnak köszönhetően részt vettek a 
gyermekek 2 lazító napon, melyeket két szombati napon valósítottunk meg. 

Célunk volt: 
 a kézműves hagyományok éltetése és átadása az óvodás korosztály számára, 
 a gyermekek megismertetése a természetes anyagok felhasználásával és 

megmunkálásának alapjaival, 
 új ismeretek és tapasztalatok szerzése, a meglévők gyakorlati alkalmazása, 
 a gyermekek érdeklődésének felkeltése a tárgyalkotás, a kézművesség technikáinak 

elsajátítása iránt, 
 segíteni a gyermekeket a tovább fejlődésben, a tehetségígéretek erős oldalának 

fejlesztése, a gyengébb oldalának erősítése, 
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 a gyermekek személyiségének figyelembevételével átlagon felüli adottságaik, 

kreativitásuk, motivációjuk felfedezése, személyiségük optimális fejlesztése, 
önmagukhoz mérten tehetségük fejlesztése,  

 a gyermekek együttműködésének, társas kapcsolatainak, kommunikációjának 
fejlesztése  

 az iskolába kerülő gyermekek számára olyan tevékenységek biztosítása, melyben 
önmagához mérten kibontakoztathatja tehetségét, ezáltal esélyegyenlőség 
biztosítása ennek a korosztálynak, 

 a szabadidő tartalmas eltöltése, a társadalmi leszakadás elkerülése,  
 a gyermekek eljussanak a kifejező kreativitás szintjére, képesek legyenek önállóan 

elképzeléseiket vizuálisan megjeleníteni, produktumokat létrehozni. 

A program lehetőséget nyújtott a megcélzott korosztály számára, hogy hiányaikat pótolják, 
megmutassák tehetségüket. Teret, időt adtunk ahhoz, hogy felismerhessék mi érdekli őket, 
mi az, ami tehetségük kibontakozásának a terepe lehet. Bővültek a gyermekek tapasztalatai, 
új eszközöket, technikákat próbáltak ki, fejlődött kreativitásuk. 
Óvodai tehetség-kibontakoztató programunk 2018. szeptember 27-től, 2019. június 18-ig 

tartott. A megvalósítás során különféle tevékenységeket kínáltunk fel a 4-6 éves korosztály 

számára. Szeptemberben szőttek a gyermekek karmantyúbabával és pókszövővel. 

Októberben festettek használati eszközökkel, gyöngyfűzéssel virágot, tobozból manókat, 

állatokat készítettek. Novemberben gipszet öntöttek, festettek. Decemberben kipróbálták a 

négyzetes szövőkereten való szövést, különféle magvakból képet ragasztottak, bőrcsíkokból 

karkötőt készítettek, amit fagyönggyel díszítettek. Januárban és februárban teljesen új 

anyagokkal, eszközökkel, technikákkal ismerkedtek meg, mint a gyertyaöntés, batikolás, 

gyöngyvasalás, decoupage technika, kasírozás. Márciusban újabb kihívás elé néztek, 

szappant öntöttek. Ezen kívül agyagból készültek képek, marokedények. Az április is 

tartogatott sok újat számukra, a kreativitásukról szólt. Festettek festőállványon, nagyméretű 

csomagolópapíron, ami fejlesztette együttműködési készségüket, hiszen többen hoztak létre 

egy alkotást. Kipróbálták a kosárfonás, a gyertyával rajzolás technikáját, papírtányérból 

állatokat, dekorgumiból tavaszi virágokat készítettek. Májusban közepes szövőkereten 

szőttek, aminek eredménye egy kis tarisznya, válltáska lett. Készítettek fonalbabát, meghívót 

a kiálltásra, júniusban mozaik technikával, tenyérnyomattal képet, festettek lepedőre. 

Az óvodán kívüli tevékenységek nagyon jó hangulatban teltek, a gyermekek szívesen vettek 

részt, örömmel tevékenykedtek, várták a napot, hogy mikor lesz a foglalkozás. 
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A két tervezett lazító nap is megvalósult. Első alkalommal Gyöngyösön voltunk a Mátrai 
Móka Játszóházban, ahol felejthetetlen élményeket szereztek a gyermekek. Másodszorra 
Szilvásváradra, a Szalajka-völgybe kirándultunk. Kisvonattal utaztunk a végállomásig, a vissza 
utat pedig gyalog tettük meg. Útközben sok látnivalóban volt részünk. Mind a két napon 
finom ebédet fogyasztottunk el a támogatásnak köszönhetően. 

A program zárásaként kiállítást rendeztünk a foglalkozásokon készült produktumokból. A 
részt vevő gyermekek emléklapot kaptak, mellyel megköszöntem munkájukat. 

 

Vécs, 2019. július 10.                                                            

                
                                                                                                    Kohajda Károlyné 
                                                                                                        óvodavezető 
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