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1. Tehetséggondozás 
Óvodánkban két területen működtetünk tehetség műhelyt: Népi játék gyermektánc Kiss 

Piroska óvodapedagógus és Varázsceruza,(kreatív ábrázolás és kézimunka) Ruszin Katalin 

óvodapedagógus vezetésével. 

 

 

 

Tehetséggondozás 

 

 Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 

 

Nagykörű 

 

2016.-2017. 

 



Petrovay György Katolikus Általános Iskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda 
5065 Nagykörű, Rákóczi u. 22-24. 

Telefon: Igazgató, titkárság (56) 494-011, Fax(56)543-028 

E-mail címünk:petrovayaltisk@vipmail.hu 

(OM AZONOSÍTÓ KÓDSZÁM:201781) 

 
Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 

5065 Nagykörű, Május 1 út 7-9. 
 

„Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig 

olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem 

mertünk volna.” 

 

 

Bevezető: 

Az elmúlt években lépésről lépésre építettük ki a tehetséggondozás gyakorlatát óvodánkban, a 

műhelyekbe való beválogatástól a tehetséggondozó, fejlesztő programok megalkotásán 

keresztül. 

A műhelyben az 5. életévüket betöltött gyerekek vesznek részt, kiscsoportos formában. 

Nevelőtestületünk minden tagja elfogadja azt az alaptételt, hogy: „minden gyermek tehetséges 

valamiben!” 

Ez az alapja a tehetséggondozói tevékenységünknek. A tehetség már korai gyermekkorban 

megmutatkozhat: mint lehetőség.  

Pedagógiai munkánk során folyamatosan odafigyelünk a tehetségígéretes gyerekekre. 

Integráltan foglalkozunk egyénenként a 3-4-5 éves gyermekekkel. Az óvodapedagógusok a 

kétéves megfigyelési tapasztalatai alapján azonosítják 5 éves korban a gyermekek 

érdeklődését, átlagon felüli adottságait, motivációit, kreativitásukat. 

Folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket belső kommunikációs eszközökkel (szülői 

értekezleteken, fórumokon, esetmegbeszéléseken, egyéni fogadó órákon). 

A tehetségígéretek bemutatkoznak a nevelési év több rendezvényén. 

Az igazi fordulat kezdett kialakulni a pedagógiai szemléletünkben, gyakorlatunkban, hogy a 

gyermeket nemcsak hátrányaik alapján gondozzuk, hanem legjobb adottságaik, pozitívumaik 

szerint, és fejlesztésüket pedig erősségeikre alapozzuk. Ezzel a szemlélettel nem veszik el 

egyetlen érték sem. 

 

Programunk egyik legfontosabb célkitűzése:  
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A kiemelkedő képességű, kiválóan kreatív gyermekek felfedezése, személyiségük optimális 

fejlesztése. /megelőzzük a tehetségígéretek elkallódását, felismerjük az alulteljesítő 

gyermekekben bujkáló kiváló képességeket/ . A kiválóan kreatív tehetségígéretes gyermekek 

további gondozása gazdagító program keretében.  

 

A tényleges beválogatást igen komplex, szakmai megfigyelések, vizsgálatok és a 

sikeresélynek gondos mérlegelése előzi meg. 

Szemléletünk szerint minden gyermekben van valami jó, értékes, fel lehet fedezni olyan 

képességeket, amelyeket a lehető legjobban tudunk fejleszteni.  

Kiemelkedően tehetségesnek azt a gyermeket tekintjük, aki egy területen sokkal többet képes 

teljesíteni az életkorának megfelelő átlagnál, aki viszonylag kevés segítséggel nagyon gyorsan 

tud előrehaladni, fejlődni az adott területen. 

A tehetség a legritkább esetben tud önmagától utat törni, fejlődni, ehhez kell, hogy a szülő, a 

pedagógus felismerje ezt, megadja a gyorsabb haladáshoz, az intenzívebb fejlődéshez 

szükséges többletsegítséget.  

A tehetség három összetevője: képességek, kreativitás, motiváció. Érzelmi biztonságban, 

inger gazdag környezetben a szabad játék és korai tanulás feltételeit biztosítjuk. Az 

érdeklődésüknek megfelelő speciális területeken való elmélyüléshez biztosítjuk a feltételeket. 

A családdal együttműködve különös gondot fordítunk arra, hogy szocializációjukat segítsük, 

hiszen a társak, a környezet elismerése elősegítik a tehetség kibontakozását. 

Mennyivel más, amikor a gyermekek kimagasló adottságait megtaláljuk, s azt tudjuk a 

szülőknek elmondani, hogy a gyermekükben milyen területen fedeztünk fel értékeket, 

tehetségcsírákat. Miben lehetnek ők tehetségígéretek, s milyen adottságokra tudjuk alapozni 

az óvodai nevelőmunkánkat.  Ez a szemlélet a személyiséget megerősíti, és kimondottan 

pozitív irányú hatást gyakorol rá, mert hiszünk abban, hogy minden gyermek megerősíthető 

valamiben, tehetséges lehet az élet valamilyen területén. 

Ehhez viszont arra van szükség, hogy környezete törődjön vele, gondozza, támogassa őt 

mindazokban. 

Az előkészítő munkánk során feladatunknak tekintetjük, hogy megtaláljuk ennek az 

újszerű, mindennapi gyakorlatot gazdagító pedagógiai szemléletnek az óvodai nevelés 
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folyamatában a helyét, fejlesztési eszközeit, arra vigyázva, hogy az óvodáskortól ne legyen 

idegen. 

 Feladataink:   

• Felismerni a kreatív gyermekeket 

• Ösztönözni, motiválni kreativitásukat 

• Kielégíteni szükségleteiket: megismerés, elfogadás, alkotás, biztonság 

• Önmagára találtatás, hogy megbirkózzon a feladatok sokszínűségével 

• Elkallódás elhárítása 

• Harmonikus fejlesztés 

• Segíteni őket a különböző helyzetekben 

• Az általános kreatív nevelés eszközeivel segíteni fejlődésüket 

A következő pedagógiai kérdéseken gondolkodtunk és kerestük a választ: 

- Mire tudunk támaszkodni a helyi nevelési rendszerünkben? Mik a nevelési gyakorlatunk 

eredményei? 

 - Milyen az óvodai humán erőforrás és a tárgyi feltételek? 

- Milyen a gyermekek egyéni fejlesztési - a személyiséget diagnosztizáló rendszere. 

Ennek érdekében a szükséges anyagokat felülvizsgáljuk és amennyiben a tapasztalataink azt 

igazolják, módosításokat hajtunk végre. 

Óvodapedagógiánkban valljuk, hogy modern mintákat követő, folytonosan megújuló, de a 

hagyományos értékeket megőrző nevelésre, oktatásra van szükség, törekszünk erre nap, mint 

nap. 

Nevelőtestületünk szemléletébe és az óvoda-szülő kapcsolatába beépítettük a pozitív attitűdöt, 

hogy nem probléma, ha a gyermek nem tud valamit, és gyengébb adottságokkal rendelkezik. 

Közös célkitűzéssel, biztatással, bizalomelőleggel, a gyermekbe vetett hittel, bátorítással, 

közösen elfogadott határok betartásával, meg tudjuk sokszorozni a gyermek tenni akarását, 

tettrekészségét. 
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Ez a nevelési szemlélet kiváló alapot biztosít a tehetséggondozáshoz. 

A gyermek legjobb adottságait és értékeit a saját fejlődési dokumentumában rögzítjük, 

megerősítjük a szülőben is azt a jó érzést, hogy gyermeke bizonyos területen kimagaslóan 

teljesít. 

 

 A gyermekek kiválasztása: 

- A gyermek anamnézisének kiegészítése a tehetséggondozás elkezdésével. A szülővel való 

beszélgetés során kitérünk a gyermek erős oldalainak megismerésére, érdeklődésük 

kifürkészésére. 

- A befogadás időszakában és a féléves időkeretekben a gyermekek megfigyelése a 

játéktevékenységekben és ezek dokumentálása. Keressük, kutatjuk a gyermekekben azokat az 

adottságokat, képességeket, személyiségjegyeket, amelyek megadják az utat a különböző 

fejlesztésekhez. Ezek után egy-egy gyermek esetében az óvodapedagógusok döntik el az 

„Egyéni fejlesztési terv” alapján, hogy a gyermeket milyen prevenciós, korrekciós és/vagy 

tehetséggondozásban részesítik. 

- Ötéves kori beválogatásnál az esélyteremtés elvének érvényesülésére törekszünk. Minden 5-

6-7 éves gyermek bekerül a gazdagító, gondozói programba. A bekerülés kritériumait 

nyilvánosságra hozzuk, hogy a szülők is kontrollálhassák, milyen lehetőségeket kínál fel még 

az óvoda gyermekük fejlesztéséhez. Az igazi esélyteremtés nem azt jelenti, hogy minden 

gyermek egyazon tevékenységben vesz részt, hanem azt, hogy egyéni sajátosságaihoz 

igazított fejlesztést kap. 

 

A beválogatást megelőző feladatok: 

- Tudjuk-e biztosítani az iskoláskor előtt minden gyermek számára, hogy a legjobb 

adottságának megfelelően bekerülhessen valamely gondozóműhelybe? 

 - Hány tehetséggondozó műhelyt tudunk működtetni? Ez elsősorban az óvoda 

humánerőforrásától függ.  

A kiválasztott műhelyvezetők munkájának fontossága: 
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 - Megállapodnak a korai tehetséggondozás céljában: a gyermekek adottságainak minél 

teljesebb kibontakoztatásában, a tanulás utáni érdeklődésük felkeltésében, valamint a szülők 

megnyerése a kora gyermekkori tehetségígéretek támogatásához. 

 - A tehetséges gyermekek erős oldalainak megtámogatása mellett a gyenge területek és az 

egész személyiség megtámogatása a speciális cél. 

 - Meghatározzák a tehetségterületeket, a megfigyelés céljának kidolgozásával. 

 - Elfogadják a tehetségműhelyek munkatervét, dokumentációját (műhelynapló, 

tehetséggondozói munkaterv, komplex tehetségprogram tervezete, műhelymunkák vázlatai, 

egyéni feljegyzések gyermekekről, egyéni értékelések a hatásvizsgálatok alapján). 

 - Réteg-szülői értekezletet szerveznek. 

 - Átgondolják a szükséges tárgyi feltételeket, az időpontokat és azok rendszerességét. 

 - Állandó, meghitt helyet jelölnek ki a műhelymunkának, amelyek megmutatják a műhely 

speciális tehetségterületének a jellegét, a műhely munkájához szükséges tárgyakkal. 

A gyermekek fejlesztését tehát két síkon valósítjuk meg, óvodai csoportjaikban a napi 

tevékenységekbe ágyazva, illetve kiscsoportos kreativitást fejlesztő „tehetséggondozó” 

foglalkozások keretében. A tehetséggondozás akkor lesz sikeres, ha össze tudunk fogni a 

gyermekek pontos megismeréséért és okos támogatásáért. 

A szülők tájékoztatása, segítése és bevonása is kiemelt feladatunk.  

Célunk: támogatni és segítséget nyújtani a „kiválóan kreatív” tehetséggyanús gyermekek 

szüleinek. Erre jól használható: Szülői kérdőív. Ennek segítségével feltérképezzük, mit 

gondolnak a szülők gyermekük képességeiről, van-e valamelyiküknek speciális, kiemelkedő 

képessége, hobbija, esetleg ezt megosztaná-e velünk. Ezek az információk a későbbiekben 

segíthetik a szülők és a tehetségfejlesztő óvónők közötti együttműködést. A szülők 

partnerként vehetnek rész a tehetségcsoport munkájában. A „kiválóan kreatív” gyermekek 

nevelése, magatartásbeli különlegességei nehézséget okozhatnak szüleiknek. Megteremtjük 

azokat a fórumokat, önsegítő csoportformát, hogy gyermekeik nevelésével kapcsolatos 

kérdéseiket feltegyék, felvessék problémáikat, kicseréljék tapasztalataikat, amelyek segítenek 

nekik saját problémájuk megoldásában. 

 

Megfelelő előkészítő és átgondolt tervező munka után megalakult: 
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A műhelyeket két műhelyvezető óvodapedagógus irányítja, heti rendszerességgel. 

 

"VARÁZSCERUZA" - vizuális tehetségműhely 

A vizuális tehetségműhely vezetője Ruszin Katalin óvodapedagógus.  

Mindhárom csoportból járnak ide gyerekek, akik átlagon felüli kézügyességgel, térbeli 

rálátással és szépérzék iránti fogékonysággal rendelkeznek, élvezettel merülnek el az alkotás 

folyamatában. 

Legfontosabb feladata a gyermekek alkotó-alakító tevékenység feltételeinek megteremtése, 

tartalmának, minőségének fejlesztése és szervezeti formáinak biztosítása. 

 A műhelymunka alkalmas arra, hogy a gyerekek kreativitása, alkotóképessége fejlődjön. A 

társas együttdolgozás, a közös élmények a társas kapcsolatok erősödjenek, gazdagodjanak. 

 

„PÁNTLIKA” – népi mozgásos játékok tehetségműhely 

A gyermek tánc, népi gyermekjátékok vezetője Kiss Piroska óvodapedagógus 

A foglalkozásokon a népszokásokhoz, néphagyományokhoz kapcsolódva gazdagodnak a 

zenére és mozgásra fogékony gyermekek. 

Legfontosabb feladata a dalos játékokkal, népi mondókákkal, csúfolódókkal, körjátékokkal, 

örömteli játékalkalmakkal, a gyermekek mozgásának, szépérzékének formálása. A 

felszabadult játék során ismerkedjenek meg a gyermekek a magyar néptánc alapvető 

lépéseivel, páros és körtánc formáival, mindeközben az esztétikus, harmonikus mozgás iránti 

igényük is kialakul. A játékok szöveges részeiben fellelhető régies vagy tájnyelvi szavak és 

szófordulatok beépülnek szókincsükbe. A szabad táncoknál önkifejező képességük alakítása. 

 

 

Hittel valljuk: „ A kreativitással a tehetség sorskérdéseivel már óvodáskorban foglalkozni 

kell, hiszen ezek a kérdések már az óvodában eldőlnek.”  
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Tehetséggondozó munkaterv 

 

 

 

Időpont 

 

 

 

Feladatok 

Szeptember 

 

 

A tehetséggondozáshoz szükséges 

dokumentumok előkészítése 

Október 

 

 

Tehetséggondozó team megbeszélés. 

Szülőértekezletek. 

November 

 

 

Tehetségnap. Műhelymegbeszélések  

December 

 

 

Tehetséggondozó műhelymunka bemutatók 

szervezése a szülők részére. 

Január Félévi értékelés elkészítése. Tájékoztatás 

szervezése a szülőknek gyermekük 

fejlődéséről. 

Február 

 

 

Tehetséggondozó team megbeszélés 

Március 

 

 

Gyermekek véleményének kiértékelése. 

Team megbeszélés 

Április 

 

 

Eszközlista elkészítése. Team megbeszélés 

Május 

 

 

Év végi értékelés elkészítése a gyerekekről, 

szülői tájékoztatás. Záró tehetségműhely 

bemutatók szervezése 
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A 2016.-2017. nevelési évre a Tehetséggondozó Programot a nevelőtestület elfogadta, benne 

foglaltakkal egyetértett.  

 

 

 

G. Nagyné Récsányi Zsuzsanna ……………………………………………  

Sári-Gara Hajnalka                        ……………………………………………  

Kiss Piroska                                   …………………………………………………  

Récsányi Erika                         ……………………………………………….. 

Ruszin Katalin                        ………………………………………………. 

Vágási Kálmánné             ……………………………………………….. 

 

 

  

 

 

Nagykörű, 2016. szeptember 01. 
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Szülői nyilatkozat 

 

 

 

 

Hozzájárulok, hogy ………………………………. nevű gyermekem   

 

fogadó órákon kapott tájékoztatás ismeretében 

 

 

 

………………………………   

 

tehetségműhelyben történő fejlesztésben részesüljön. 
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Dátum:  ………………                            …………………………. 

 

                                                                          szülő aláírása 
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Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 

 

 

 

 

Nagykörű 

 

2016.-2017. 

 

 

Pántlikák tehetséggondozó műhely célja: 

 

A közös éneklés, közös énekes játékok örömének megéreztetése, mellyel formálódik a 

gyerekek zenei ízlése, esztétikai fogékonysága. A gyerekek természetes, harmonikus 

mozgásának, testi képességeinek fejlesztése a gyermekjátékok, gyermektánc segítségével. A 

mondókák, énekes játékok, műdalok, népzene segítségével zenei nevelés 

 

Pántlikák tehetséggondozó műhelyt vezető óvodapedagógus feladata: 

 

Felhasznált zenei anyagok igényes, életkornak és az adott csoport képességszintjének 

megfelelő összeállítása. 

Hagyományos zenei tartalmak biztosítása. 

Igényes műválasztás segítségével a gyerekek kreatív mozgásának fejlesztése. 

Nyelvi képességek formálása differenciált szervezeti formában. 

Dallam- és motívumfűzések összeállításával az éneklési készség kibontakoztatása, igényes 

fejlesztése, egyéni éneklésre ösztönzés. 

Népi hangszerekkel való ismerkedés lehetőségének megteremtése. 

 

Tehetségígéretes gyerekek hatásvizsgálatának szempontjai: 

 

 játékokon keresztül felismeri a zenei alapfogalmakat, helyesen alkalmazza 

 szívesen vesz részt énekes játékokban. 

 érzi az egyenletes lüktetést és a dalok ritmusát. 

 tud ritmust, mozgást, dallamot rögtönözni. 
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 gátlások nélkül tud egyedül énekelni. 

 élvezettel játszik énekes,-és táncos játékokat, figyel társaira. 

 képes egyszerű táncos lépéseket önállóan alkalmazni 

 

 

 Éves terv  

A népi játékok kiválasztása során legalapvetőbb szempontnak azt tekintem, hogy olyan 

énekes játékok kerüljenek megtanításra, amely a magyar népdalkincs sajátosságait tükrözik. A 

mondókák és kiszámolók kiválasztásánál figyelembe vettem, hogy a gyermekekhez közel álló 

és érthető szövegűek legyenek. Törekedtem a változatosságra is, de mindenképpen a 

ritmusosság a meghatározó.  

Szeptember 

 

 

Bemelegítés 

Törpe-óriás járás 

Fej-váll mozgása testtartás javításhoz 

Járás:- lábujj- sarok- külső-belső lábélen 

Futók:- sarokemelés- térdemelés 

 

 

Ritmika 

Egyenletes lüktetés érzékeltetése 

Járás dobbantással 

Járás tapssal 

Járás kilépéssel 

 

 

Játék 

Tekeredik a kígyó 

Bújj, bújj zöldág 

Elvesztettem zsebkendőmet 

Zöld paradicsom 

Kiszáradt a diófa 

 

 

Mondóka 

Ecc-pecc 

Alma-alma 

Fű-fű-fű 

Hónapmondókák 

 

Motívum 

 

Ismerkedés a népzenével, szabad-mozgás óvónői utánzással 

 

Jeles nap 

Szent Mihály hava 

Pásztorok élete, munkája 

Szokások 

 

Fejlesztés 

Mozgás koncentráció gyakorlása 

Keresztcsatornák fejlesztése 

 

Október  
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Bemelegítés 

Járás zenére 

Szökdelők: zárt lábbal terpeszben, felváltva  

Térdmozgások: hajlítás, nyújtás  

 

Ritmika 

Járás zenére taps kíséretével 

Járás közben kilépéssel  

 

 

Játék 

Lipem, lopom 

Hogy a kakas 

Hej a sályi piacon 

A kállói szőlőben 

Tüzet viszek  

 

 

 

Mondóka 

Poros úton kocsi zörög 

Éni, péni, jupiténi 

Sárga cukor, vörös bor 

Esik eső 

Hónapmondókák  

Motívum Zenére sarokemelés, szökdelés karlendítéssel 

Jeles nap Szüreti szokások 

 

Fejlesztés 

Csoportalakító játékok 

Kommunikáció fejlesztése: mimika, gesztus, hangszín 

Finommotorika fejlesztése: kézfogások, érintések  

 

November 

 

Bemelegítés 

Bokaerősítő gyakorlatok 

Futók: sarok-térdemeléssel, lengető 

 

Ritmika 

Egyenletes járás közben ritmusvisszhang 

Egyenletes ütemű járás zenére 

 

 

 

Játék 

Egyet termett a mogyoró 

Mackó, mackó ugorjál 

Egyél libám, egyél már 

Gyertek haza ludaim 

Hatan vannak a mi ludaink 

Mit játszunk lányok  

 

 

 

Mondóka 

Kipp, kopp kalapács 

Nincs szebb madár 

Héja, héja 

Szőrös lába van a légynek 

Hónapmondóka 

Motívum Ugrós motívumok: taps, páros lábbal ugrás 
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Jeles nap 

Szent András hava  

Szent Márton, Katalin, Borbála 

Gazdasági szokások: kukoricafosztás, fonók  

 

Fejlesztés 

Artikulációs gyakorlatok: „s, sz” hang utánzása 

Térészlelés: fent, lent 

 

December 

Bemelegítés Járás: fej-váll-derék-comb ütögetéssel 

 

Ritmika 

Taps – visszhang járás közben  

Különböző ritmusképletek visszaadása: dobbantással, tapssal 

Halkabb, hangosabb érzékeltetése éneken 

 

 

Játék 

Tente baba 

Járom az új váramat 

Tüzet viszek 

Ismert gyermekjátékok ismétlése a gyermekek igénye szerint  

 

 

Mondóka 

Lementem a pincébe 

Szita, szita 

Töröm, töröm 

Mese, mese  

 

  

 

Motívum 

Sarokkoppantás 

Szökellők 

 

Jeles nap 

Karácsony hava 

Jeles napok: Miklós, Luca 

Adventi készülődés 

 

Fejlesztés 

Élethelyzet gyakorlatok, játékok  

Kommunikációs készség fejlesztése: beszéd-tájszólás-szóértelmezés 
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Január  

 

Bemelegítés 

Zenére szökdelés váltott lábbal, láblengetéssel  

Párna foglaló játék zenére 

Ritmika Egyenletes lüktetés gyakorlása – taps combütés, taps ütés lábszáron  

 

 

Játék 

Fonákul van a kendőm 

Itt ül egy kis kosárba 

Új a csizmám most vették 

 

Mondóka 

Azért varrták a csizmát 

Badacsonyi rózsafán 

 

Motívum 

Páros és egylábú ugrós előre – hátra  

Tovahaladó csárdás 

Egylépéses csárdás 

 

Jeles nap 

Boldog asszony hava 

Beszélgetés viseletről, öltözködésről 

 

Fejlesztés 

Térészlelés: irányok, emlékezet fejlesztése 

Különböző tájegységek viseletének bemutatása 

Diakép 

 

Február 

Bemelegítés Ismert mondókákra egyenletes testmozgás  

Ritmika Ritmusvisszhang játék  

Tanult dalok éneklése ritmushangszerek kíséretével 

 

 

Játék 

Kácsa, kácsa 

Kör, kör ki játszik 

Kőketánc 

Mit játszunk  

Hold, hold 

 

Mondóka 

Ekete, pekete 

Mese, mese 

 

Motívum 

Szarkatánc 

Sarokemelgetés zenére 

 

Jeles nap 

Böjtelő hava 

Bálint, Zsuzsanna napja 

Beszélgetés a farsangi szokásokról 

 

Fejlesztés 

Szem-kéz- láb koordináció fejlesztés 

Szem-láb koordináció fejlesztés negyedenkénti lépéssel  
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Március 

Bemelegítés Egyenletes futás közben jobb, majd bal láb felhúzása előre, hátra 

 

Ritmika 

Irányok a térben  

Egyenletes lüktetés érzékeltetése kiszámolókkal 

 

Játék 

Kapuzós játékok 

Kacskaringózók 

 

Mondóka 

Hipp, hopp hajahopp 

Gyí paci 

 

Motívum 

Lányok: szökdelés közben felhúzott jobb térdre csapás kéz kézzel, balra 

ismétlés 

Fiúk: szökdelés közben felhúzott jobb lábszár csapása majd balra 

ismétlés 

 

Jeles nap 

Gergely – járás 

Sándor, József, Benedek 

Beszélgetés a kisze-hajtásról 

Fejlesztés Testséma fejlesztése: taps a különböző testrészeken 

 

Április 

Bemelegítés Tükör előtti láberősítő gyakorlatok 

Ritmika Ritmus ütése kézen, vállon, kézfejen, térden 

Dobogás 

 

 

Játék 

Csíp, csíp csóka 

Vékony vászon 

Játékba hívogatók ismétlése 

Kémény tetején 

 

Mondóka 

Ángyom sütött rétest 

Ön – dön – desz  

Motívum A már ismert motívumokat táncoljuk párban 

 

Jeles nap 

Szent György hava 

Beszélgetés a húsvétról 

 

Fejlesztés 

Oldaliság megerősítése  

Taps jobb – bal oldali testrészeken, egyénileg, párban 

 

Május 

 

Bemelegítés 

Járás közben feladatok 

Körforma megtartása 

 Ritmushangszerek segítségével ritmuszenekar alakítása 
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Ritmika Egyenletes járás zenére 

 

Játék 

Fogó és futójátékok ismétlése 

Hidas játékok 

Pünkösdölők 

 

Mondóka 

Eccem, peccem,  

Ice, bice 

Antanténusz 

Motívum Eddig tanult táncmotívumok ismétlése 

 

Jeles nap 

Pünkösd hava 

Pünkösdi király és királyné választás  

Fejlesztés Térészlelés: irányok, nagymozgások fejlesztése 

Június – Július - Augusztus 

Bemelegítés Eddigiek ismétlése a gyermekek igényei szerint 

Ritmika Különböző motívumok ritmusának visszaadása tapssal és dobbantással 

Játék Az éves anyagból ismétlés a gyermekek igényei szerint 

Mondóka Az éves anyagból ismétlés a gyermekek igényei szerint 

Motívum Az eddig tanult motívumok ismétlése, páros táncok 

Jeles nap Munkaalkalmakhoz kapcsolódó szokások 

Fejlesztés Éneklési készség fejlesztése: önálló éneklés 
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Résztvevő gyermekek adatai 

 

Gyermek  neve 

 

Születési dátum 

 

 

Megjegyzés 
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Varázsceruza 
 

Tehetséggondozó napló 

 

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 

 

Nagykörű 

 

2016.-2017. 
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Varázsceruza tehetséggondozó műhely célja: 

A gyerekek élmény és fantázia világának képi, szabad önkifejezése. Tér, forma, szín 

képzetének gazdagítása, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük 

alakítása. 

 

Varázsceruza tehetséggondozó műhelyt vezető óvodapedagógus feladata: 

A gyerekek alkotó tevékenységéhez szükségek feltételek megteremtése, szükséges eszközök 

előkészítése.  

Nyugodt légkör biztosítása, amelyben a gyerekek szívesen tevékenykednek. 

Az eszközök biztonságos kezeléséhez szükséges technikák bemutatása. 

A tevékenység differenciált szervezeti formáinak biztosítása 

A tehetségígéretes gyerekek hatásvizsgálati szempontjai: 

 képalkotásban egyéni módon jeleníti meg élményeit 

 alkotására jellemző a részletező formagazdagság, színek változatos használata. 

 örül egyéni és közös kompozícióknak. 

 plasztikus munkáiban egyéni, részletező. 

 összefüggő mondatokban fogalmazza meg véleményét. 

 rácsodálkozik a szép látványára. 

 kitartó az ábrázoló tevékenységek során. 

 

Éves terv: 

HÓNAP/HÉT TÉMA/ANYAG TECHNIKA KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 

Szeptember 

1. hét 

Nyári élményeim, 

nagymamánál nyaraltam. 

  

Színes ceruza, 

zsírkréta rajz. 

Ceruzafogás technikájának 

gyakorlása, szín felismerése. 

Szeptember 

2. hét 

Képalakítás.”Az én 

diófám.” 

Papírtépéssel, 

vágással. 

Fantáziafejlesztés, olló 

használatának gyakorlása. 

Térlátás fejlesztése. 
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Szeptember 

3. hét 

Képalakítás levelekkel. 

Több alakos kompozíció 

létrehozása. 

Plasztika, sík kép 

alkotás. 

Fantázia fejlesztés. Alak-

forma látásfejlesztés. 

Október 

1. hét 

Formaképzés, „gyümölcs 

kosárka”. 

Plasztikai 

technikával való 

ismerkedés. 

Gömbölyítés, mélyítés, 

nyújtás technikájának 

fejlesztése. 

Október 

2. hét 

„Tök jó lámpás” Faragás, vágás. 

Több alakos 

kompozíció 

termésekből. 

Bábkészítés 

munkafolyamatával 

ismerkedés, fantázia, színek 

ismeretének fejlesztése, olló. 

Október 

3. hét 

„Mihály napi vásárban 

jártunk” 

Hajtogatás 

technikával. 

Vágás technikájának 

fejlesztése, hajtogatás, 

finommotorikus képesség 

fejlesztése 

Október 

4. hét 

„Az én nyakláncom” Kézimunka, fűzés 

technika. 

Sorminta kialakításának 

fejlesztése. Olló, tű 

használatának gyakorlása. 

November 

1. hét 

Képalakítás 

Mindszentekhez 

kapcsolódóan. 

Festés, foltképzés 

technikája. 

Színek, formák felismerése, 

megnevezése, térlátás 

fejlesztése. 

November 

2. hét 

„Márton napi libák” Kézimunka, 

barkácsolás. 

Varrás technikájának 

megtanulása. Biztonságos 

tűhasználat gyakorlása. 

Forma. 

 

 

November 

3. hét 

„Adventi gyertyák” Kézimunka, 

barkácsolás, festés, 

színezés. 

Formarajzolás fejlesztése. 

szín felismerés. olló – 

ragasztó biztonságos 

használatának gyakorlása. 

December 

1. hét 

„Az én hóemberem” 

„Borbála ága” 

Festés, színezés 

technikája. 

Körforma rajzolásának 

fejlesztése, olló használatának 

gyakorlása. 
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December 

2. hét 

Itt járt a Mikulás”  Kézimunka, 

barkácsolás, tépés, 

vágás technikája. 

Finommotorikus képességek, 

szín – forma elképzelés. 

 

December 

3. hét 

Adventi koszorúnk Sógyurma, kerámia 

gyurma használata. 

Elképzelés, megfigyelés, 

térbeli elrendezés fejlesztése. 

Január 

1. hét 

„Így ünnepeltünk” 

Képalakítás 

Festés technikája. Emberalak kialakításának, 

mozgás megjelenítésének 

fejlesztése. 

Január 

2. hét 

„Három királyok” 

Templomban jártunk 

Vízkeresztkor. 

Képalakítás kollázs 

technikával. 

Forma vágás gyakorlása, 

pontos illesztés, szín 

felismerés fejlesztése, 

finommotorika fejlesztése. 

Január 

3. hét 

„Madárkalács” készítése Gyurmázás Gömbölyítés, lapítás technika 

gyakorlása, forma képzés 

fejlesztése. 

Január 

4. hét 

„Állatok farsangja” Képalakítás forma 

képzéssel 

Finommotorika, szem-kéz 

koordináció fejlesztése. 

Arányok felismerésének 

fejlesztése, jellemző jegyek.  

Február 

1. hét 

„A mi falunk” Térbeli építés 

(dobozokból építés, 

házak kialakítása) 

Forma gazdagítás, vágás, 

ragasztás technikájának 

fejlesztése. Fantázia 

fejlesztése. 

Február 

2. hét 

„Madáretetőnk” Barkácsolás, 

kézimunka. 

Olló – ragasztó használatának 

gyakorlása. Képzelet, 

megfigyelés fejlesztése. 

Február 

3. hét 

Farsangolás (maszk 

készítése) 

Plasztikai munka, 

kasírozás. 

Kasírozás technikájának 

megtanulása. 

Február 

4. hét 

Ovigaléria megtervezése Rendszerezés, 

összeállítás, téri 

kialakítás. 

Szépérzék, jó hangulat. 



Petrovay György Katolikus Általános Iskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda 
5065 Nagykörű, Rákóczi u. 22-24. 

Telefon: Igazgató, titkárság (56) 494-011, Fax(56)543-028 

E-mail címünk:petrovayaltisk@vipmail.hu 

(OM AZONOSÍTÓ KÓDSZÁM:201781) 

 
Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 

5065 Nagykörű, Május 1 út 7-9. 
 

Március 

1. hét 

„Utazás busszal” 

(kirándulással kapcsolatos 

élmények alapján). 

 

Filctollal rajzolás. 

Montázs képalkotás. 

Színek, formák. 

Március 

2. hét 

Szivárványt láttunk! Képalkotás 

festéssel, 

folttechnikával. 

Színfelismerés fejlesztése, 

ecsetkezelés technikájának 

gyakorlása, szem – kéz 

koordináció fejlesztése. 

Március 

3. hét 

Csákó, párta készítése. Kézimunka, varrás 

technikája. 

Sorminta kialakításának, 

képzelet, megfigyelés 

fejlesztése. 

Március 

4. hét 

Vendégségbe megyünk. Plasztikai – 

gipszöntéssel, 

díszítéssel. 

Forma felismerés, 

finommotorikus képzelet, 

fantázia, szépérzék. 

Április 

1. hét 

Babaruha készítése Kézimunka, 

barkácsolás. 

Díszítő elemek sorrendjének 

gyakorlása, egyenes – görbe 

vonal, emlékezet, 

megfigyelés, gombvarrás 

technikájának gyakorlása. 

Április 

2. hét 

„Nyuszi ül a fűben”. 

Húsvéttal kapcsolatos kép 

készítése, tojásfestés. 

Kézimunka, 

barkácsolás. Íróka 

technikával való 

ismerkedés. 

Új technikával való 

ismerkedés, szem – kéz 

koordináció fejlesztése, vágás 

technikájának gyakorlása. 

Április 

3. hét 

„Cipővarázs” Plasztikai munka. 

Gyurma, agyag 

használata. 

Formázás gyurmával, forma 

kialakítás képességének 

fejlesztése. 

Május 

1. hét 

Édesanyámnak anyák 

napjára (virágcsokor) 

Kézimunka, 

barkácsolás. 

Szépérzék fejlesztése. 

Május 

2. hét 

Milyen színes a világ! Zsírkréta, tempera 

festék használatával. 

Emberi forma kialakításának 

fejlesztése. Mozgás 

megjelenítésének gyakorlása. 

Május 

3. hét 

Vidám papírsárkány! Kézimunka, 

barkácsolás, varrás. 

Vágás, ragasztás 

technikája. 

Szókincsbővítés, színek – 

formák felismerése, rögzítése, 

szem – kéz koordináció, kis – 

nagy mozgás fejlesztése. 
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Május 

4. hét 

Ovigaléria megnyitása Téri megjelenítés Szépérzék, képzelet, 

megfigyelés. 
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…………………………………………… műhely 

 

a ………./………. évre 

 

 

 

 

…………………………………… 

Műhelymunkát vezető óvodapedagógus 

 

 

……………………………… 

Műhelymunka időpontja 

 

 

…………………………………… 

Műhelynaplót megnyitotta 

 

…………………………………... 

Műhelynaplót lezárta 
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Hatásvizsgálatok eredményeinek összesítése 

 

Varázsceruza tehetség műhely 

Gyerek neve Kritériumok I.félév II.félév 

 

képalkotásban egyéni módon jeleníti 

meg élményeit 

  

alkotására jellemző a részletező 

formagazdagság, színek változatos 

használata. 

  

örül egyéni és közös 

kompozícióknak. 
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plasztikus munkáiban egyéni, 

részletező. 

  

összefüggő mondatokban 

fogalmazza meg véleményét. 

  

rácsodálkozik a szép látványára. 

  

kitartó az ábrázoló tevékenységek 

során. 

  

 

 

 

 

Hatásvizsgálatok eredményeinek összesítése 

 

Pántlikák tehetség műhely 

Gyerek neve Kritériumok I.félév II.félév 

 

játékokon keresztül felismeri a zenei 

alapfogalmakat, helyesen alkalmazza 
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szívesen vesz részt énekes játékokban. 

  

érzi az egyenletes lüktetést és a dalok 

ritmusát. 

  

tud ritmust, mozgást, dallamot 

rögtönözni. 

  

gátlások nélkül tud egyedül énekelni. 

  

élvezettel játszik énekes,-és táncos 

játékokat, figyel társaira. 

képes egyszerű táncos lépéseket 

önállóan alkalmazni 

  

játékokon keresztül felismeri a zenei 

alapfogalmakat, helyesen alkalmazza 

  

 

 


