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Beszámoló a Vécsi Kisvakond Óvoda NTP-SPEC-21-0122 számú 

megvalósult pályázati programjáról 

A Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti 

Tehetség Program végrehajtásának 2021-2022. évi cselekvési programja alapján nyílt 

pályázatot hirdetett a speciális fejlesztést célzó programok támogatására, melynek 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. 

Intézményünk a döntés értelmében 1.310.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült 

„A speciális fejlesztést célzó programok támogatása” című pályázati program 

megvalósításához.  

Pályázati programunk során 60 órás óvodán kívüli foglalkozás sorozatot valósítottunk meg 

heti 2 alkalommal a nevelési év folyamán.  A támogatásnak köszönhetően részt vettek a 

gyermekek 2 lazító programon, valamint 1 napos tanulmányi úton, melyeket szombati 

napokon valósítottunk meg. A programba 11 fő óvodás gyermeket vontunk be, akik 4-7 

évesek, valamint 2 fő óvodapedagógust. Ezen kívül szülők és önkéntes segítők is részt vettek 

a programban. 

Kiemelt feladatunknak tekintettük a tehetségígéretek erős oldalának, a gyengébben teljesítők 

gyenge oldalának, valamint a szociális kompetenciák fejlesztését, az egész gyermeki 

személyiség sokoldalú fejlesztését. A lazító programok biztosították a kikapcsolódást, 

feltöltődést, pihenést. Az egyik program a Gyöngyösi Mátrai Móka Játszóházban valósult meg, 

ahol a gyermekek mozgásos tevékenységeket végeztek. A Játszóház után sétát tettünk a 

városban, ahol megtekintettük a nevezetes épületeket. A másik lazító napon az Ipolytarnóci 

Ősmaradványok Természetvédelmi Területre látogattunk el. A szakadó eső sem szegte 

kedvünket. A Fogadóépületben megtekintettük az Ősmaradványok múltja c. kiállítást, majd 1 

órás vezetett geológiai túrán vettünk részt. Ezután szimulációs, négydimenziós film 

időutazására indultunk, ami felejthetetlen élményt biztosított. Végig jártuk a lombkorona 

ösvényt, ami felszáradt időközben és járhatóvá vált. Mind a kettő program nagy élmény volt a 

gyermekek számára. Sok új ismeretet szereztek a pihenés, kikapcsolódás közben.  

A roma származású ismert ember személyes példáját bemutatva a gyermekek hiteles képet 

kaptak a tanulás fontosságára, hogy higgyenek saját képességeikben, ezáltal lehetőséget 

biztosítva a hátrányok leküzdésére, a kiemelkedésre.  
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Az 1 napos tanulmányiúton, a kiegészítő program során az Egri Várban a Hősök termében 

megtekintettük a kiállítást tárlatvezetéssel. A gyermekek dicséretet kaptak a tárlatvezetőtől, 

amiért érdeklődéssel, példamutató viselkedéssel hallgatták az előadást. Ezután fegyver- és 

viseletbemutató következett, ahol korhű ruhába öltözött hagyományőrzők mutatták be a végvári 

vitézek életét és az egri hősök mindennapjait. Nagy élmény volt a gyermekek számára, hiszen 

a fegyverek is eldördültek. Végig jártuk a föld alatti alagutakat.  

Szeptemberben megismerkedtek az egész éves programmal, lufiból figurát és lampiont 

készítettek, valamint lisztgyurmába falevelet nyomtattak. Októberben hangulatmécses készült, 

különféle logikai, gyorsasági társasjátékkal – szín, forma kukafaló, halli galli – játszottak, őszi 

faleveleket rajzoltak, vágtak, festettek, ragasztottak, smileyt hajtogattak. Novemberben 

nagyméretű habszivacs dominóval, KoncentRációs játékkal játszottak, színes spatulákból 

alkottak. Decemberben gipszet öntöttek különféle formákba, amit kifestettek, majd 

mézeskalácsot sütöttek és díszítettek. Januárban gyöngyökből figurákat készítettek, nyakláncot, 

karkötőt fűztek, különféle társasjátékokkal játszottak – Zingó a Bingó, Spotissimó, Bogyó és 

Babóca speed colors, Dobble -, megismerkedtek a körmöcske és pókszövéssel színes fonalak 

felhasználásával. Februárban a kódolással ismerkedtek különböző társasjátékok használata 

közben, programozták a Botley robotot, lazító programon vettek részt Gyöngyösön a Mátrai 

Móka Játszóházban, robot teknősökkel gyakorolták a programozást, gyöngyképet készítettek 

ragasztással, megismerték a szövőkereten való szövést, egyéni elképzeléseket valósítottak meg 

a Logi-vár építő játékkal. Márciusban befejezték a várépítést, folytatták a szövést, tavaszi 

virágokat festettek, vágtak, ragasztottak, tableten online játékot játszottak életkoruknak és 

érdeklődésüknek megfelelően, valamint robotállatkával összekapcsolva, választás alapján 

játszottak az addig megismert társasjátékokkal, gyurmát főztek, Ki nevet a végén? 

játszószőnyegen társasoztak. Áprilisban Brix stratégiai játékot játszottak térben és tableten, 

lazító programon vettek részt az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Területen, 

Code&Go robot egeret programoztak, megismerkedtek a BEE-BOT méhecske 

programozásával, a gyakorló pálya használatával, szőttek pólófonal felhasználásával. Májusban 

Spy Bot kémrobotot programoztak, BEE-BOT robottal játszottak, versenyeztek egyénileg és 

párban, az addig megismert robotokat programozták, a foglalkozásokon készült fotókat 

nyomtatták, majd tablót készítettek belőlük, részt vettek a kiegészítő tevékenységen. Júniusban 

vendégül látták a roma, korábban szociokulturálisan hátrányos helyzetű személyt, részt vettek 

az általuk készített alkotások, produktumok kiállításán. 

Pályázati programunk zárásaként kiállítást rendeztünk a foglalkozásokon készült gyermeki 

alkotásokból, produktumokból, valamint prezentáltuk a megvalósított programot. A bevont 

gyermekeknek és az önkéntes segítőknek emléklappal köszöntük meg lelkes munkájukat. 
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Tehetséggondozó programunk megvalósításával a tehetségérzékenyítő programokat 

gazdagítottuk, támogattuk az óvodánkba járó tehetségígéreteket. Építettünk a gyermekek 

érdeklődésére, ami jól motiválta őket a tárgyalkotásra. A foglalkozásokon örömmel és 

lelkesedéssel vettek részt, szívesen tevékenykedtek. Bátran használták a felkínált anyagokat, 

eszközöket. Ezek a programok, tevékenységek lehetőséget biztosítottak a programban részt 

vevő óvodás korú gyermekek személyiségének komplex, sokoldalú fejlesztésére. Biztosítottuk 

a gyermekek számára a szabad önkifejezést. Sokféle hagyományos és innovatív eszköz, anyag, 

technika kipróbálására volt lehetőségük a foglalkozásokon. Megismerkedtek a gyermekek a 

digitális eszközök nyújtotta lehetőségekkel. Olyan élmény- és felfedezés központú 

tevékenységeket 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 tartalmakkal, online alkalmazásokkal 

ismertettük meg a bevont gyermekeket, azok szüleit. A gyermeki alkotásokban megjelentek az 

egyéni elképzelések, örömüket lelték a közös tevékenységekben. Segítettük a gyermekeket a 

további fejlődésben, a tehetségígéretek erős oldala fejlődött, a gyengébb oldalak erősödtek. 

Fejlődött a gyermekek együttműködési képessége, viselkedéskultúrája, társas kapcsolataik, 

kommunikációjuk. 

 

 

Vécs, 2022. július 27. 

 

                                                                                         Kohajda Károlyné 

                                                                                          intézményvezető 
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