
Madarász Imre Egyesített Óvoda  | OM 202329
5300 Karcag, Táncsics krt. 17. Tel.: 59/503-323  |  madaraszimreovi@gmail.com  |  www.karcagiovodak.hu

Nemzeti Tehetség Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma
támogatásával megvalósuló „Kalapok és pántlikák” c. pályázati projekt 

(NTP- OTKP-19-0103)

TP 100 004 016

Madarász Imre Egyesített
Óvodai Tehetségpont

A hazai és határon túli óvodai
tehetség-kibontakoztató
programok támogatása.



2 3

A tehetséggondozás szervezeti fejlődése 
a Madarász Imre Egyesített Óvodában

A Nemzeti Tehetség Program
keretében „Kalapok és Pántlikák” c. pályázati projekt megvalósulása

a Madarász Imre Egyesített Óvoda Csokonai úti óvodájában
2000-ben alakultak első tehetséggondozó műhelyeink gyermek néptánc területen, 
melyek évenként bővültek mind területileg, mind a gyermekek létszámát illetően. 
2011-ben került sor az intézmény tehetségpont regisztrációjára Madarász Imre 
Egyesített Óvodai Tehetségpont néven. A regisztráció valamennyi óvodapedagógus 
szakmai felelősségét erősítette a fejlesztés érdekében a tehetséggondozás területén. 
2013-ban a tehetség műhelyek vezetőivel lehetőséget éreztünk arra, hogy a tehet-
ségpontunk működését akkreditáltassuk. Az első akkreditáció 2013-ban, a máso-
dik 2016-ban, a harmadik 2020-ban Akkreditált Kiváló Tehetségpont minősítéssel 
zárult. A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek által támogatott továbbképzéseken 
óvodapedagógusaink nagy számmal vettek részt a tehetséggondozás területén 
ismereteik bővítése, mélyítése, a gazdagabb módszertan elsajátítása érdekében. 
Tehetséghidak program keretében 3 alkalommal került megszervezésre kihelye-
zett csoportos képzés intézményünkben, ahol a tehetséggondozás projektrendszerű 
szervezésének módszertanával, a kreativitás fejlesztésével és a drámapedagógia al-
kalmazási lehetőségeivel ismerkedtek tehetségműhely vezető óvodapedagógusok. 
Bekapcsolódtunk az Országos Óvodai Tehetségsegítő Tanács munkájába, ahol le-
hetőségünk nyílott szakmai kapcsolataink bővítésére, együttműködések kialakítás-
ra. Nemzeti Tehetség Program pályázatait sikeresen valósítjuk meg 2014 óta.
2015-ben megalakult a Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács Dobos László 
akkori polgármester úr elnökletével, Dr. Fazekas Sándor miniszter úr támogatásával. 
2020. októberétől az elnöki tisztséget Szepesi Tibor polgármester úr tölti be. Tehet-
ségpontunk a tanács alapító tagja, a működés szervezői, megvalósítói, támogatói 
vagyunk, együttműködve a térség köznevelési és közművelődési intézményeivel, 
társadalmi és civil szervezeteivel, alkotóművészekkel.

A Csokonai úti óvodában 3 tehetséggondozó műhely működik:

• Aprólábak gyermektánc tehetséggondozó műhely
   vezeti: Benéné Kecskeméti Anna óvodapedagógus

• Aprókezek térbeli – vizuális tehetséggondozó műhely
   vezeti: Szarka Péterné óvodapedagógus

• Tátika zenei tehetséggondozó műhely
    vezeti: Pintér Dóra óvodapedagógus

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támo-
gatáskezelő által meghirdetett, „A hazai és határon túli óvodai tehetségkibon-
takoztató programok támogatása” című, NTP-OTKP-19-0103 pályázati azono-
sító számon szereplő „Kalapok és Pántlikák” elnevezésű nyertes pályázat 2019. 
október 1. és 2020. december 31. között valósult meg a Madarász Imre Egyesített 
Óvoda Csokonai úti óvodájában.

A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás: 700.000 Ft.

A pályázati programban az óvoda „Aprólábak” testi-kinesztetikus gyermektánc 
tehetségműhelye vett részt 16 gyermekkel Benéné Kecskeméti Anna és Kunné 
Nánási Mónika tehetséggondozó óvodapedagógusok vezetésével.

A 30 órás program célja olyan közös élmények, kirándulások szervezése a műhely-
munkák során, melyek érzelmileg pozitívan hatnak a szülő – gyermek kapcsolatra. 
A projekt során a közösen átélt élményeknek köszönhetően a szülők részesei le-
hettek a gyermekek zenei és táncos élményeinek. Megtapasztalták a gyermekek 
kiemelkedő adottságainak kibontakoztatását, elköteleződtek a tehetséggondozás 
iránt. A műhelymunkába történő betekintések alkalmával a népzene varázslatos 
erejére építve együtt táncolhattak a szülők a gyermekeikkel. Kovács Lajos és fele-
sége által tartott élményszerű előadásnak köszönhetően újabb információhoz ju-
tottak a szülők az egészséges életmóddal kapcsolatosan, melynek végén a gasztro-
nómia világába is betekintést kaptak a gyermekek szüleikkel együtt a házi készítésű 
szörp és lekvárkóstolás által.

Élményszerző és lazító programokon vettünk részt, kirándultunk a Berekfürdői 
Dániel farmra, ahol megismertették a gyermekekkel és a szüleikkel az állatparkot, 
őshonos állatokat (gyöngytyúk, pulyka,rackajuh, mangalica, őshonos nóniusz és hi-
degvérű lovak, magyar tarka szarvasmarha) és házi sajt kóstolására is sor került. 
A helyi művészeti iskola pedagógusai és növendékei „csak tiszta forrásból” él-
ményhez juttatták az óvodánkba járó gyermekeinket és szüleiket. A Györffy István 
Nagykun Múzeumban múzeumpedagógiai módszerek alkalmazásával a Nagykun-
ság néphagyományának, népviseletének, népi játékainak megismerésére nyílt le-
hetőségünk a gyermekekkel és szüleikkel közösen.

Gulyás Ferencné 
intézményvezető



4 5

Tehetséggondozó műhely bemutatkozása Pályázat célkitűzései, feladatok, módszerek

A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda Csokonai úti óvodájában, 2006-ban 
alakult az Aprólábak tehetséggondozó műhely, Benéné Kecskeméti Anna tehet-
séggondozó óvodapedagógus vezetésével.

Gyermekeink tehetségjegyeit óvodába kerüléstől figyelemmel 
kísérjük. A nagycsoportos életkort megelőzően a megfigye-
lést, a tehetségazonosítást a csoportban dolgozó óvónők vég-
zik. Megfigyeléseiket egyéni mérő értékelő lapon rögzítik. A 
gyermektánc területen megmutatkozó kiemelkedő képességű 
gyermekek alkotják a következő évi Aprólábak tehetségmű-
hely tagjait.A tehetségműhelyekbe 5-6-7 éves gyermekek jár-
nak, valamennyi nagycsoportos gyermek számára lehetősé-
get biztosítsunk az érdeklődésének megfelelő műhelybe való 
bekapcsolódásra. Fontos szempont a műhelybe kerüléshez a 
gyermek átlag feletti adottsága, motivációs,kreatív adottsá-
ga. A szülőket tájékoztatjuk erről. Réteg szülői értekezletet 
tartunk - ősszel és tavasszal. A műhelybe azok a gyermekek 
vesznek részt, akik örömmel játszanak dalos játékokat, érdeklődnek zenei tevékeny-
ségek iránt. Mozgásuk esztétikus, ritmust követő, szívesen hallgatnak zenét. Óvodai 
és intézményi szintű programokat színesítjük a gyermektánccal.

Sikereink 14 évvel ezelőtt került megrende-
zésre első alkalommal az Aprólábak Nép-
tánc Gála, mely azóta is hagyományként 
működik intézményünkben. Három sikeres 
pályázatot valósítottunk meg a tehetség-
gondozó műhelybe járó gyermekekkel. 
2015-ben MATEHETSZ gazdagító program-
pár a Csokonai úti óvoda Búzavirág és Ap-
rólábak gyermektánc tehetség csoportok-
kal valósult meg 32 gyermek részvételével. 
2016-ban NTP-MKÖ-16-073 Pásztortűz 
címen, mely 3 különböző tehetségterület 
együttműködése által valósult meg 30 gyer-

mek bevonásával. 2019-ben NTP-OTKP-18-0091NTP keretében „Síppal, dobbal, 
nádihegedűvel” c. pályázati projektet valósítottuk meg a tehetségígéretes gyerme-
keinkkel. 2016-ban, Debrecenben a „Hímzett kötény kiscsizma” gyermektánc verse-
nyen bronz minősítést kaptunk, 2018-ban kiemelt arany minősítést. 2019-ben ezüst 
minősítést szereztünk a tánc örömére. A szülőkkel való együttműködés, a partneri 
viszony erősödik ezáltal, és betekintést nyernek pedagógiai munkánkba.

A programunk célja
Együtt jobb és eredményesebb! Ismerjék meg a tehetségígéretes gyermekek szülei a 
táncművészet felszabadító erejét. Tudjanak olyan együttes tevékenységeket végez-
ni, mely által lehetővé válik számukra, hogy modellt, mintát adhassanak gyermeke-
iknek a tartalmas szórakozás egyik formájára. Ismerjenek meg olyan tánclépéseket, 
melyeket együtt végezhetnek táncházak alkalmain. Ismerjék meg a szülők a tánc 
pedagógiai elméletét, hasznát, gyerekekre gyakorolt fejlesztő hatását, érezzék át az 
együttes tevékenység örömét 

Feladataink
A családok és az óvoda értékrendjének közelítése.
A szülők bevonásával a néphagyomány iránt elkötelezett emberek közösséggé for-
málása.
A szülők tájékoztatása, bevonása a tehetségfejlesztő munkába.
A tehetséges gyermekekben rejlő lehetőségek kibontakoztatása, további erősítése. 
Minden terület fejlesztése, az egész személyiség támogatása.

A pályázat tartalmi megvalósulása
E pályázat megvalósítása által a szülők betekintést nyernek a tehetséggondozó 
műhely munkájába. Ötletet kaphatnak a szabad idő tartalmas eltöltéséhez. A mű-
helymunka során a közös élmények, érzelmileg pozitívan hatnak a szülőgyermek 
kapcsolatára. Mély, szeretetteljes megnyilvánulásoknak ad teret, érzelmek törnek 
felszínre. A közös élmények, játékok, a zene, a gyermekek sokoldalú személyisé-
gének fejlődését segítik elő, a táncos kompetenciáképítik közösségünket, a társas 
kapcsolatok megerősödnek.
A pályázatot úgy tervezem, hogy a negyedévente megrendezésre kerülő galériaava-
tók alkalmaiba a szülők mindig aktívan részt vegyenek, kapcsolódjanak be a gyűjtő 
munkába, könyveket, fotókat, tárgyakat hoznak az adott témával kapcsolatosan.

A pályázatban a programunk sajátosságát az évszaki koncerteket is bemutatjuk a 
szülőknek, láthatják hogyan színesítjük az óvodai hétköznapjainkat, melynek során 
gyermekeink igényes zenei élményhez jutnak. Ezen alkalmak is a családok és az 
óvoda kapcsolatát erősítik. Lehetőségük nyílik arra, hogy a szülők a gyermekeikkel 
komoly zenét hallgassanak, ha otthon ez nem is jellemző.

A közös élmények érzelmileg pozitívan hatnak a szülő gyermek kapcsolatára. Közö-
sen élik át a népzenei élményeket, együtt varázsolódnak el a zenével. Felszabadult, 
örömteli, meghitt együttlétben lehet része a családoknak, így történik a szülők meg-
nyerése a tehetségügynek. 
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Pályázat tartalmi megvalósulása

Téli ünnepkör tevékenységei

Őszi ünnepkör tevékenységei

„Érik a szőlő”
Élményszerzés helyszíne: Közeli szőlőskert, 
élményének feldolgozása, óvodánk udvarán 
történik.
Célja: Ismerjék meg a szürethez kapcsolódó 
népi játékokat, és népzenei anyagot
Műhelymunka feladatai: A szüreti mulatság megszervezése. Szülők meghívása. 
Figyelem, emlékezet, éneklési készség fejlesztése. Tánc mozdulatok gyakorlása 
népzenére.

„Sárga csikó, csengő rajta…”

Az élményszerzés helyszíne:
Berekfürdő, Dániel farm
Célja: A gyermekeink vegyék észre a környeze-
tükben lévő állatokat. Tapasztalják meg az em-
berek állatok iránti gondoskodásának fontossá-
gát, az állatok védelmében betöltött szerepét. 
Ismerjék meg a „Dániel farm állatvilágát”

Műhelymunka feladatai: A berekfürdői Dániel farmra utazásról a szülők tájékozta-
tása. Az utazás megszervezése. Kapcsolat felvétel Dánielné Bunna Anikóval a gaz-
daság vezetőjével, a látogatással kapcsolatosan. Szokások, szabályok ismertetése. 
Az együttjátszás örömének megéreztetése

„Őszi hangverseny az Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusaival”

Az élményszerzés helyszíne: A Csokonai úti óvoda Pitypang csoportja
Célja: A gyermekek érdeklődésének felkelté-
se, befogadásának segítése a zene iránt, hogy 
minél több olyan zenei élményhez jussanak, 
amely megalapozhatja zenei anyanyelvüket.
Műhelymunka feladatai: Meghívó készítése 
és egyeztetést követően az Alapfokú Művé-
szeti Iskola igazgatónőjével, Plósz Csillával. 
Szülők meghívása az őszi koncert. Gyerme-
keink tudjanak élvezettel csak tisztaforrásból 
zenét hallgatni. Fegyelem, feladattartás fej-
lesztése

„Gúnár, gúnár liba gúnár….”

Az élményszerzés helyszíne: A Csokonai úti óvodához közeli gazdasági udvar, 
óvodánk udvara, és a csoport szoba
Célja: Ismerjék meg gyermekeink a Márton napi hagyományokat, szokásokat.

Műhelymunka feladatai: 
Megismertetem a gyermeke-
ket a Márton nap történeté-
vel, Márton napi időjóslások-
kal. Esztétikus szép mozgás 
fejlesztése.

Galérianyitó ünnepség, kékfestő anyagokkal ismerkedés

Az élményszerzés helyszíne: Óvodánk fejlesztő szobája
Célja: Ismerjék és szeressék meg a gyerekek a művészete-
ket, a művészeti értékeket, és minél több AH, AHA élmény-
nyel gazdagodjanak. Ismerkedjenek a kékfestő anyagokkal 
és a drukkolással.
Műhelymunka feladatai: Pinczésné Soós Gyöngyi népi ipar-
művész segítségével ismerkedjenek meg a kékfestő anya-
gokkal és a drukkolással. Ritmus hangszerekkel karácsonyi 
dalok kísérése. Közösségi érzés mélyítése.

„Betlehem, Betlehem, ragyognak a fények”

Célja: Ismerjék meg az adventi idő-
szak ünnepi alkalmait Adventi hang-
verseny az Alapfokú Művészeti Isko-
la magánének tanszak tanárnői és 
növendékei segítségével
Műhelymunka feladati: Óvodánk tehetséggondozó műhe-
lyeinek bemutatkozása: Aprókezek, kézműves. Tátika, zene 

ovi, és Aprólábak gyermektánc tehetséggondozó műhely. Ritmus játszó hangszerek-
kel karácsonyi dalok kísérése.
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„Hipp hopp Farsang”

Az élményszerzés helyszíne: Győrffy István Nagykun Múzeum
Célja: Szerezzenek ismereteket, tapasztalatokat, a régi magyar népszokásokról, ha-
gyományokról.
Műhelymunka feladatai: A múzeumi viselkedés szabályainak ismertetése.  Népha-
gyomány éltetése. Erősödjön és alakuljon kötődésük a múlt értékeihez.

„Hipp hopp Farsang”

Az élményszerzés helyszíne: Csokonai úti óvoda, 
Katica csoportja
Célja: Készüljenek fel a gyermekek, szülőkkel közösen a 
tél búcsúztató, hagyományéltető programunkra, a far-
sangra
Műhelymunka feladatai: A farsangi jelmezek elkészí-
tése. Néphagyomány megismertetése. A komplexitás 
elvének érvényesítése. A táncban a párok összhang-
jának alakítása. A hagyományok tiszteletére nevelés. 
A családdal a kapcsolat erősítése, szülők bevonása.

Egészség

Az élményszerzés helyszíne: Csokonai úti óvoda,
Katica csoportja
Célja: Ismerjék meg a gyerekek, hogy az egészséges 
életmódhoz az egészséges táplálkozáson kívül a moz-
gás is hozzátartozik.
Műhelymunka feladatai: Kiss Norbert séf meghívása 
műhely foglalkozásunkra. Zöldségek, gyümölcsök ké-
rése gyűjtő munkában a szülőktől. Eszközök biztosítása

Az élményszerzés helyszíne: A Kósa családnál
Célja: Családi körben is a népi mozgásanyag mélyítése, szülők bevonásával.
Műhelymunka feladatai: A szülők tájékoztatása a műhely foglalkozás helyszínéről, 
programjáról.

Piros alma fenn a fán

Az élményszerzés helyszíne: Karcag Város Piacs-
csarnoka
Célja: Az őszi gyümölcsökről, zöldségekről szerzett 
ismeretek felelevenítése, mélyítése. Vásáros játékok, 
dalok, népi mondókákkal való ismerkedés.
Műhelymunka feladatai: A vásárlási szokások, szabályok megismertetése, vásári 
hagyományok felelevenítése. 

Mihály napi vásár

Az élményszerzés helyszíne: Csokonai úti Óvoda 
udvara
Célja: Megismertetni a gyermekekkel a Mihály napi 
hagyományokat, szokásokat.
Műhelymunka feladatai: Megismertetem a gyer-
mekeket a Mihály napjához kapcsolódó népszoká-
sokkal, hagyományokkal. Felidézzük az alakoskodó 
játékokat, kikiáltó rigmusokat. Tiszta, szép beszéd 
fejlesztése.

Tavaszi ünnepkör tevékenységei Készülődés az Aprólábak gálára

Őszi ünnepkör tevékenységei
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Lazító programok Szakemberek bevonása a programunkba

Berekfürdőn, a Dániel farmon testközelbe hozzuk a régi paraszt udvarok állatvilá-
gát, mindennapi életét, egy kicsit modernebb, a mai kor emberének is befogadható 
formában.

Megismertetem a gyermekekkel és a szülőkkel az állatparkot, őshonos állatokat 
(gyöngytyúk, pulyka, rackajuh, mangalica, őshonos nóniusz és hidegvérű lovak, ma-
gyar tarka szarvasmarha) és házi sajt kóstolása. 

A Györffy István Nagykun Múzeumban múzeumpedagógiai módszerek alkalmazá-
sával a Nagykunság néphagyományának, népviseletének, népi játékainak megis-
mertetése a gyermekekkel és szülőkkel.

A helyi művészeti iskola pedagógusai és növendékei „csak tiszta forrásból” él-
ményhez juttatják óvodánkba járó gyermekeinket és a szülőket.
A zeneiskolában tanító pedagógusok az élménypedagógia keretén belül ellátogat-
nak óvodánkba, hogy zenei élményhez juttassák gyermekeinket és szülőket. A helyi 
művészeti iskola pedagógusai azokat a gyermekeket hozzák óvodánkba, akik a Cso-
konai úti óvodában zenei előképzésben részesültek és folytatták hangszeres tanul-
mányaikat. A színes és gazdag művészeti programok a gyermekek lelki fejlődésére 
építőleg.

„A Györffy István Nagykun Múzeum alap-
vető feladatának tartja a gyűjteményében 
található műtárgyak megőrzését, tudo-
mányos feldolgozását és bemutatását. 
Feladunknak tartjuk múzeumban felhal-
mozott szellemi és tárgyi tőkét tovább 
gyarapítsuk, az utókor számára megőriz-
zük munkálkodásaink révén, legyenek 
azok visszaemlékezések, helyi memoárok, 
önéletírások, vagy a történet, néprajz, 
régészet értékei. Éppen ezért fontosnak 
érezzük, hogy látogatóink több szempont-
ból is megismerjék a múzeum gyűjtemé-
nyét, a város és a Nagykunság történetét, 
valamint a város szerepét a magyar mű-
velődéstörténetben. Célunk, hogy tevé-
kenységünk hozzájáruljon a kun öntudat 
megőrzéséhez, illetve erősítéséhez.”

Dániel Csaba és felesége, Bunna Anikó, létrehozták saját gazdaságukat, azzal a 
céllal, hogy tartósító szereket elkerülve, minden nap egészséges ételt tehessenek az 
aszalukra. Ahogy alakult a kis birtokuk, nőttek a célok, és nőtt az állatok száma is. 
Bízva abban, hogy másoknak is örömet és élményt nyújthat a farmjuk, létrehoztak 
egy őshonos állatparkot, állat simogatóval. Ide szervertük a szülőkkel közös kirán-
dulásunkat.

„A Györffy István Nagykun Mú-
zeum, mely alapvető feladatának 
tartja a gyűjteményében található 
műtárgyak megőrzését, tudomá-
nyos feldolgozását és bemutatá-
sát. A múzeumban felhalmozott 
szellemi és tárgyi tőke tovább 
gyarapítását.  Célunk, hogy tevé-
kenységünk hozzájáruljon a kun 
öntudat megőrzéséhez, illetve 
erősítéséhe.

A Karcagi Ízek
Kovács Lajos és felesége ős-
termelők, Karcag város zárt-
kertjében termelik, kisebb ré-
szét vadon termő virágokból, 
gyümölcsből gyűjtik és készí-
tik termékeiket. Megismerte-
tik szüleinknek az egészséges 
életmód termékeit, szörpöket, 
lekvárokat.
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