
 

 

„ARANYMADARAK” TEHETSÉGMŰHELY 

NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM NTP-OTP -17-0144 

A Corvina Óvoda Ifjúság Úti Óvodája 2017 tavaszán sikeres pályázatot nyújtott be az Emberi 

Erőforrás Misztériuma által kiírt,- a hazai és határon túli tehetségígéretek óvodai tehetség 

kibontakoztató programjainak támogatására. A programunk címének a Játszóház az 

üveghegyen túl elnevezést adtuk. Az „Aranymadarak” meseműhelyünk, az Aranyszőrű 

bárány népmese feldolgozását tűzte ki célul. Tehetséggondozás mindig is volt óvodánkban, 

valljuk, hogy minden gyermekben szunnyad egy kincs, hogy valamiben tehetséges. Ezt 

nekünk, pedagógusoknak meg kell látni, és ha magától nem bontakozik ki, segítenünk kell, 

hogy utat törjön, hogy felszínre kerüljön. A tehetséggondozó műhelyünkbe 14fő kisgyermeket 

válogattunk be óvodai szinten öt csoportból az óvónők véleménye alapján. Életkoruk szerint 

öt-hat éves gyermekek, hét kisfiú és hét kislány, akik közül ketten szociálisan hátrányos 

helyzetűek. A heti rendszerességgel tartott foglalkozások kidolgozott munkaterv szerint 

zajlottak.  

Célunk volt a tehetséggondozás jegyében a játékra alapozva segítsük anyanyelvi képességeik 

alakulását, kibontakoztassuk és fejlesszük bennük az önkifejezés, a gondolkodás, a 

kooperáció képességét, a kreativitást, önbizalmat, mely többek között majd az iskolai 

beilleszkedést is segíti. A foglalkozásokon a gyermekek különböző részképességéinek 

fejlesztése mellett lehetőséget tudtunk adni, hogy a „mintha” világába repüljenek, vagyis 

ötleteiket, gondolataikat, különböző értékeket, szerepeket, nyelvi megformálási lehetőségéket 

a játékos cselekvésben kipróbálják, megtapasztalják ugyanazon probléma több megoldási 

lehetőségét. A néphagyomány őrzésére is nagy hangsúlyt fektettünk, ezáltal kialakítottuk és 

elmélyítettük gyermekeinkben a nemzeti hovatartozást és identitástudatot, valamint értékeink 

szeretetét és őrzését. A projektünkben a lazító elemeknek is nagy szerepük volt, az 

élményszerzés, megtapasztalás mellett, a gyermekek motiváltságát is fokozta a 

műhelymunkánkban. Ilyen volt a vadasparki, arborétumi kirándulás, táncház, 

drámafoglalkozás, budapesti színházlátogatás, Leskowsky hangszergyűjtemény megtekintése.  

A tehetséggondozó foglalkozásokon a pedagógusok is kiteljesedhettek, hiszen olyan 

eredményeket értek el a gyerekek fejlesztésével, amiket a csoportban nem tapasztaltak. A 

műhelyfoglalkozásokon szerzett élmények a gyerekek által beszivárogtak a csoportokba is, 

így aztán az egész gyermekközösségre pozitív hatással voltak. Gyermekeink az utolsó 

foglalkozás keretén belül bemutatták a szülőknek, gyerekeknek az „Aranyszőrű bárány” című 

mesét, mely óriási sikert aratott. A szülők közül sokan támogatóivá váltak a programnak,  

mindenben aktívan együttműködtek, érdeklődtek a műhelyben folyó munka iránt. Hiszem, 

hogy intézményünk az óvodai tehetséggondozás tekintve biztos úton halad.  



 

 

„Ha valakit olyannak látsz, amilyen éppen most, 

ezzel visszatartod őt fejlődésében. 

De ha olyannak látod, amilyenné lehetne, 

ezzel előre segíted őt életútján.” 

Goethe 

 

 

Kecskemét, 2018.07.01.     Fodorné Ivony Zsuzsanna 

Intézményvezető helyettes 

 

 

 


