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Beszámoló a Vécsi Kisvakond Óvoda NTP-OTKP-20-0062 pályázati azonosítószámú 

szerződés keretében megvalósult 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-20 

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 több, mint 10 éve folyamatosan segíti és támogatja a tehetségígéreteket.  Jelen 
pályázat 1.139.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott tehetség-kibontakoztató 
programunk megvalósításához. 

Programunk során 39 órás óvodán kívüli, délutáni 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 az óvodánkban évek óta jól működő tehetséggondozó program folytatása, 
folyamatos működésének megvalósítása. A tehetségérzékenyítő programok gazdagítása, az 
óvodánkba járó tehetségígéretek támogatása. Az óvodás korú gyermekek személyiségének 
sokoldalú, komplex fejlesztése. Lehetőséget kívántunk biztosítani a gyermekek szabad 
önkifejezésének, ezáltal kreativitásuk fejlődött. A hagyományos kézműves technikák, 
eszközök és anyagok felhasználása mellett a gyermekek megismerkedtek a digitális eszközök 
nyújtotta lehetőségekkel. Olyan élmény- és felfedezés központú tevékenységek szerveztünk, 
melyek során az óvodás korú gyermekek digitális kompetenciái erősödtek, elmélyültek. Mintát 
adtunk a digitális eszközök biztonságos használatára a szülők számára is. A gyermekek 
életkorának megfelelő digitális tartalmakat közöltünk, online alkalmazásokkal ismertettük 
meg a bevont gyermekeket. A gyermeki alkotásokban megjelentek az egyéni elképzelések,  
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örömüket lelték a közös tevékenységekben. Segítettük a gyermekeket a tovább fejlődésben, 
a tehetségígéretek erős oldalait fejlesztettük, a gyengébb oldalát erősítettük. A gyermekek 
együttműködési képessége, társas kapcsolatai, kommunikációja is fejlődött a program során.  
 
A délutáni tevékenységeket a nevelési évben heti 1 alkalommal szerveztük 2020. 09. 08. - 
2021. 07. 13. Az emberi erőforrások minisztere 17/2021. (III.5.) EMMI határozata 2. pontja, 
valamint a Kormány 145/221. (III.27.) kormány rendelete 1§ 2. bekezdésben foglaltak 
értelmében az óvodán kívüli foglalkozások az újra nyitáskor folytatódtak.  

• Szeptemberben mesét hallgattak, lerajzolták a szereplőit, ismerkedtek számítógépes 
rajzoló programmal.  

• Októberben gyakorolták a rajzoló programot, interneten kerestek illusztrációt, 
nyomtattak, lamináltak.  

• Novemberben társasjátékoztunk, online játékot játszottak, várat építettek, rajzoltak, 
vágtak, ragasztottak.  

• Decemberben képet készítettek, online memória játékot játszottak, Brick Trick kastély 
építő szettel alkottak.  

• Januárban újabb rajzoló programot ismertek meg, IQ Blocks elemekből építettek 
digitális inspirációval, 3D-ben rajzoltak.  

• Februárban gyakoroltak a rajzoló programmal, nyomtattak, lamináltak, ismerkedtek a 
kódolással robotállatkákkal, kódoló szőnyeggel.  

• Márciusban a padlórobotokkal tevékenykedtek.  

• Áprilisban 3D puzzlét építettek, eljátszották a mesét.  

• Májusban a BEE-BOT méhecske programozásával ismerkedtek.  

• Júniusban a BEE-BOT méhecske útját tervezték különféle gyakorló pályákon, lazító 
napon vettek részt Szentendrén a Skanzenben, pályát készítettek a BEE-BOT-nak, 
versenyeztek egymással.  

• Júliusban lazító napon vettek részt Gyöngyösön a Játszóházban és Állatkertben, 
megismerkedtek a Code & Go programozható robot egérrel, valamint a program 
zárásaként közös foglalkozáson vettek részt a szülőkkel, a fenntartó képviselőivel, 
érdeklődőkkel, ahol ki lehetett próbálni a foglalkozás sorozat eszközeit. 
 

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. 
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Két lazító napot szerveztünk: 

• Az első lazító napon Szentendrére a Szabadtéri Néprajzi Múzeumba látogattunk, ahol 
a gyermekek múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt, majd a macskaköves 
utcákon sétálva ismereteik bővültek a falusi építészetről, lakáskultúráról és az akkori 
gazdálkodási szokásokról.  

• A második napon Gyöngyösön a Játszóházba és az Állatkertbe látogattunk, ahol 
alkalmuk volt kikapcsolódni, feltöltődni. 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 és tartalmas eltöltésére. A gyakorlatban is látták, milyen 
módszerekkel tudják a gyermekeket otthon is játékosan, az életkori sajátosságok 
figyelembevételével fejleszteni. 

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.  

 

Vécs, 2021. július 30.                                                      

                
                                                                                                    Kohajda Károlyné 
                                                                                                     intézményvezető 

 

 

 

 

 

mailto:ovoda.vecs@freemail.hu

