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Beszámoló a Vécsi Kisvakond Óvoda NTP-OTKP-19-0107számú megvalósult 

pályázati programjáról 

 

Intézményünk sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az 
Emberi Erőforrások Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2019-
2020. 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-19 

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 közel 10 éve folyamatosan segíti és támogatja a tehetségígéreteket.  Jelen pályázat 
850.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott tehetség-kibontakoztató programunk 
megvalósításához. 

Programunk során 36 órás óvodán kívüli foglalkozás sorozatot valósítottunk meg heti 
rendszerességgel a nevelési év folyamán.  A támogatásnak köszönhetően részt vettek a 
gyermekek 2 lazító programon, melyeket két szombati napon valósítottunk meg. 

Célunk volt: 

• A bevont gyermekek számára óvodán kívüli tehetséggondozó program 
megvalósítása, melynek során a tehetségígéretek erős oldalának, a 
gyengébben teljesítők gyenge oldalának, valamint a szociális kompetenciák 
fejlesztése.  

• Lazító programok szervezése, melyek biztosítják a kikapcsolódást, feltöltődést, 
pihenést.  

• A gyermekek megismertetése különféle kézműves anyagokkal, eszközökkel, 
technikákkal.  

• A gyermekek eljussanak a kifejező kreativitás szintjére. 
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Az óvodán kívüli tevékenységeket a nevelési évben heti rendszerességgel szerveztük 2019. 09. 

10. – 2020. 08. 18-ig. A veszélyhelyzet kihirdetése után, (2020. március 16.) intézményünket a 

fenntartó bezárta, a foglalkozások szüneteltek. Június 2-től folytatódtak a tevékenységek.  

• Szeptemberben szélforgót készítettek a gyermekek, PET palackba virágot 

ültettek, termésekből képet ragasztottak.  

• Októberben hajtogattak, pom-pomot készítettek, szülői segítséggel varrtak, 

színes fonalból baba és kutya készült.  

• Novemberben vasalható gyöngyből, WC papír gurigából alkottak, papírt fűztek, 

hűtőmágnes készült.  

• Decemberben szülői segítséggel ujjbábot varrtak, mécsest készítettek, mézes 

kalácsot sütöttek.  

• Januárban gipszet öntöttek és festettek, körmöcskével szőttek, amit 

felhasználtak képkészítéshez.  

• Februárban álarcokat készítettek, vászontáskát díszítettek, hóvirágot vágtak, 

ragasztottak, ceruzatartót fontak. 

•  Márciusban 3D tulipánt készítettek, képet festettek, nyomtattak.  

• Júniusban megismerték a domború festést, pufi festéket készítettek, amivel 

festettek, megismerték a porcelángyurma készítésének mikéntjét, lazító 

programon vettek részt a szabad levegőn a Seholsziget Élményparkban, 

díszítették a porcelángyurmából készült alkotásokat, gyöngyöt fűztek. 

Júliusban virágnyomatot készítettek, mandalát rajzoltak és színeztek.  

• Augusztusban egyéni produktumokat hoztak létre gyöngy gyurmából, lazító 

napon vettek részt a Mátrai Móka Játszóházban, megtörtént a foglalkozás 

sorozat zárása.  

A pályázati támogatásból megvalósult délutáni óvodán kívüli foglalkozások nagyon sikeresek 

voltak mind a gyermekek, mind a szülők számára. Olyan eszközöket és anyagokat terveztünk 

és szereztünk be, ami nem, vagy kevésbé volt ismert a gyermekek számára. Az érdekes és 

változatos tevékenységek, anyagok, eszközök felkeltették a gyermekek érdeklődését és fenn 

is tartották a munkák befejezéséig. 

Két lazító napot szerveztünk: 

• Az első napon Nőtincsre a Seholsziget Élményparkba látogattunk, ahol a gyermekek 
nagymozgásos tevékenységeket végeztek a szabad levegőn, valamint kisvonattal 
megtekintették a település tágabb természeti környezetét.  
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3 • A második napon a Mátrai Móka Játszóházban töltöttek egy délelőttöt a gyermekek, 
ahol alkalmuk volt kikapcsolódni, feltöltődni. Mindkét napon finom ebéd 
elfogyasztására is lehetőségünk volt.  

A foglalkozássorozat és a lazító programelemek is elősegítették a gyermeki személyiség 
komplex fejlődését. Fejlődött önismeretük, szociális kompetenciáik, viselkedéskultúrájuk, 
verbális kommunikációjuk. A szülőknek szóló támogató programok során mintát, ötleteket 
adtunk a szabadidő hasznos eltöltésére. Megismertettük őket olyan eszközökkel, anyagokkal, 
amikkel meg tudják segíteni gyermekeik készségeinek fejlődését. Pozitív visszajelzéseket 
kaptunk a szülőktől, hasznosnak tartották a délutáni foglalkozásokat. 

 

Vécs, 2020. szeptember 12.                                                      

                
                                                                                                    Kohajda Károlyné 
                                                                                                        óvodavezető 
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