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 „A hazai és határon túli tehetség-kibontakoztató programok támogatása” 

 

 

„Forgórózsa”- óvodai népi kalendárium  

 tehetséggondozó pályázat megvalósulása a Hejőbábai Mesevár Óvodában 

 

      Intézményünk a Hejőbábai Mesevár Óvoda és Konyha két partner óvodával karöltve, 

amelyek a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda és a Sajóörösi Hétszínvirág 

Napköziotthonos Óvoda, 2011-től akkreditált, 2013-től Akkreditált Kiváló Tehetségpontként 

működik. Büszkén viseli intézményünk a tehetségpont címet, igazán kitüntető szakmai 

elismerés számunkra. A program működtetésének köszönhetően lehetőségünk nyílik 

különböző tehetség-kibontakoztató pályázatokon való részvételre. A korábbi évekhez 

hasonlóan ismét pályázatot nyújtottunk be az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti 

Tehetségprogram által meghirdetett „Hazai és határon túli tehetség-kibontakoztató programok 

támogatására”. Nagy örömünkre szolgált a pozitív elbírálás, hiszen így egymillió forint vissza 

nem térítendő támogatást kaptunk a „Forgórózsa”- óvodai népi kalendárium című, óvodánk 

által kialakított program megvalósítására. Három tehetségműhely gyermekei közösen vettek 

részt a projektben: vizuális, népi gyermekjáték és matematikai-logikai műveltségterületeken 

az intézmény óvodapedagógusainak irányításával. A néphagyományőrzés elemeit 

felhasználva elsődleges célunk volt a gyermekek komplex személyiségfejlesztése. 

Tervezésünk során a vezérfonalat az évkörben előforduló jeles napok, ünnepi szokások adták, 

valamint e témakörhöz kapcsolódó hiedelmek, hagyományok minél sokoldalúbb 

megismertetése és lehetőség nyújtása azok megélésére.  

     A műhelyek rendszeres tehetséggondozó tevékenysége mellett közös programokat is 

szerveztünk a gyerekek számára. Ennek keretében ellátogattunk a Miskolci Csodamalom 

Bábszínházba, ahol a nagysikerű Ludas Matyi című előadást néztük meg, amely óriási élmény 

volt kicsinek és nagynak egyaránt. A jeles napok közül a Márton napját kiemelt figyelemmel 

ünnepeltük, valamint Szent-Erzsébet és Szent-Miklós legendáját is sokoldalúan ismertettük 

meg a gyermekekkel. A karácsonyi ünnepkörből a Luca napi szokásokat és karácsonyi 

ünnepeket kezeltük kiemelten. A tervezetthez képest módosult a programok megvalósítása, a 

pandémia okán szükségszerű volt átterveznünk elképzeléseinket. Szülők és vendégek 

meghívására sajnos nem nyílt lehetőségünk, így a nagyobb szabású rendezvényeinket kisebb 

létszámmal, szűkebb körben valósítottuk meg.  

     A pályázatnak köszönhetően bővíthettük eszközkészletünket, sok kreatív alapanyagot és 

fejlesztő eszközt vásárolhattunk, melyek a későbbi óvodai életünk során nagyon jól 

használhatóak lesznek a gyermekek képességfejlesztéshez. 

A pályázatnak köszönhetően sok közös élménnyel, tapasztalattal és számtalan hasznos 

eszközzel lettünk gazdagabbak. 

   Kóródiné Iván Éva                                                                             Tóthné Marada Csilla 
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