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Madarász Imre Egyesített Óvodai Tehetségpont

A Nemzeti Tehetség Program
keretében, „Kincsek a múltból” című pályázati projekt megvalósulása,

a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kuthen 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 is-
mereteik bővítése, mélyítése, a gazdagabb módszertan elsajátítása érdekében. Te-
hetséghidak program keretében 3 alkalommal került megszervezésre kihelyezett 
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 polgármesterúr 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. Karcag Város Önkormányza-
ta 2019-ben elnyerte a „Tehetségbarát Önkormányzat” címet.

A Kuthen úti óvodában 4 tehetséggondozó műhely működik:

• „Gyermekkarkötő” térbeli - vizuális tehetséggondozó műhely
   vezeti: Vadainé Boros Beáta óvodapedagógus

• „Palánta” testi – kinesztetikus - gyermektánc tehetséggondozó műhely
   vezeti: Szabó Lajosné óvodapedagógus

• „Iglice” ének, zenei tehetséggondozó műhely
   vezeti: Galsi-Nagy Andrea

• „Tündérkert” Anyanyelvi mese-drámajáték tehetséggondozó műhely
   vezeti: Nagyné Pusztai Tünde óvodapedagógus
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Madarász Imre Egyesített Óvodai Tehetségpont

A Nemzeti Tehetség Program
keretében, „Kincsek a múltból” című pályázati projekt megvalósulása,

a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kuthen úti óvodájában

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Tá-
mogatáskezelő által meghirdetett, „A hazai és határon túli óvodai tehetség-ki-
bontakoztató programok támogatása” című NTP-OTKP-20-0091 pályázati 
azonosító számon szereplő, „Kincsek a múltból” elnevezésű nyertes pályázat 
2020. szeptember 1. – 2021. június 30. között valósult meg, a Madarász Imre 
Egyesített Óvoda Kuthen úti óvodájában.

A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás összege: 500.000 Ft.

A pályázati programban az óvoda „Gyermekkarkötő” térbeli-vizuális tehet-
ségműhelye vett részt 10 gyermekkel, Vadainé Boros Beáta tehetséggondozó 
óvodapedagógus vezetésével.

A 30 órás program célja:
- A tehetségígéretes gyermekek nemzeti identitásának erősítése.  
- A kulturális értékekkel való megismerkedés lehetősége.  
- A gyermekeken keresztül a családok figyelemfelkeltése a nemzeti értékek iránt.

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek élménygazdagítása és a fenntarthatóság 
fontosságát szem előtt tartva, új technikák, új anyagok, új népi kis mesterségek 
felfedezésével a gyerekek sokoldalú, komplex fejlesztése valósult meg. 

Az elkészült alkotások bemutatásának lehetősége az óvodánk által rendezett 
kiállításon valósult meg, újrahasznosított anyagok felhasználásával, szülők be-
vonásával. Pozitív élmények, a projekt során, erősítik a szülő – gyermek kapcso-
latot. 

Élményszerző és lazító programokon vettünk részt. Ezeken, a gyermekek olyan 
ismeretekhez jutottak, mely identitásuk kialakítását segítette. Tyukodi László 
népi fafaragó mesterrel és gyöngyfűző feleségével találkozhattak a gyerekek. 
Minden felajánlott tevékenységet maguk is kipróbálhattak.

A Györffy István Nagykun Múzeumban régmúltunk emlékeit nézték meg a gye-
rekek, mely „A kunok öröksége” címmel, „Népélet a Nagykunságban” alcímmel 
állandó kiállításként látogatható.
Az élményszerző és gazdagító programokon, a gyermekek sokoldalú, komplex 
tapasztalatot, sok új élményt, ismeretet szereztek.

Gulyás Ferencné
intézményvezető



4

A „Gyermekkarkötő” tehetséggondozó
térbeli-vizuális műhely bemutatása

A pályázati program célja, feladatai

A „Gyermekkarkötő” tehetséggondo-
zó, térbeli-vizuális műhely 2014. óta 
működik a Kuthen úti óvodában. 
A csoportot Vadainé Boros Beáta 
óvodapedagógus vezeti. 2015-ben, 
UNIÓS pályázati forrásból megújult 
óvodánk, a tehetségműhely megszer-
vezésének minden feltételét biztosítja. 
A 2014/2015. nevelési évtől a komplex 
tehetséggondozó program szellemé-
ben, az inter- és intraperszonális ké-
pességek fejlesztésével történik a tehetségműhelyben zajló munka, heti rendszeres-
séggel, nevelési időben.

Munkámat szakképzett pedagógiai asszisztens segíti 
a mindennapokban.
A műhelymunka során a gyermekek, a „jeles napok-
hoz” kapcsolódó népszokásokat, ünnepeket, nemze-
ti értékeinket ismerhetik meg, amelyek számunkra 
kincsek a múltból. Az élményszerzéseket követően, 
az alkotókedv felkeltésével új technikákkal, népi kis-
mesterségekkel ismerkednek a gyermekek.
A rajzolni, 
a l k o t n i , 
tevékeny-
kedni sze-
rető gyer-
m e k e k , 
s z ü l e i k , 
ó v ó n ő i k 

ajánlása alapján kerülhetnek be a mű-
helybe. Óvodába kerülésük után, egyé-
ni mérőlapot vezetünk a gyermekekről, 
melyben rögzítjük készségeit, képessége-
iket. Munkáikat figyelemmel kísérjük, és 
így hamar kitűnik, hogy melyik kisgyermek érdeklődik jobban a kézműves tevékeny-
ségek iránt. Ezután a gyermekek erős és gyenge oldalainak figyelembevételével, 
meglévő képességeik, egyéni tudásuk alapján éves munkatervet készítek. Heti rend-
szerességgel megvalósuló műhelymunka helyszíne változó. 
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A „Gyermekkarkötő” tehetséggondozó
térbeli-vizuális műhely bemutatása

A pályázati program célja, feladatai

Gyermekeink nagy része 
hátrányos helyzetű család-
ból származik, számukra 
az élménygazdagítás, az 
esélyteremtés nagyon fon-
tos, kiemelt feladat. A te-
hetséggondozó műhelyben 
résztvevő gyermekek helyi, 
megyei és országos   rajz-
pályázatokon, intézményi szintű rendezvényünkön vesznek 
részt. A „Játszd újra!”- kreatív alkotó kiállításra újrahasznosí-

tott anyagokból játékeszközöket készítünk, gazdagítjuk a tárlatot. Boldogan fedezik 
fel a gyermekek saját alkotásaikat, élményként élik meg a kiállítás megtekintését.
Bemutató foglalkozás keretében, „A só” című mese feldolgozását mutattuk be, „só 
kép” készítésével, vidékről érkezett kolléganőknek, akik betekintést nyerhettek te-
hetséggondozó műhelyünk munkájába.

A pályázat célja:

- A tehetségígéretes gyermekek nemzeti identitásának erősítése.
- A kulturális értékekkel való megismerkedés lehetősége.
- A gyermekeken keresztül a családok figyelmének felkeltése, szemléletmódjuk for-

málása a nemzeti értékeink iránt.
- A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek élménygazdagítása.
- Programunk az élményszerzések mellett új ismeretek megszerzésére nyújt lehető-

séget a műhelymunkák során.

A pályázat feladata:

- Nyugodt, biztonságot adó, jó hangulatú, támogató légkörben a gyermekek meg-
mutathassák erősségeiket, és érjenek el sikereket munkáikban.

- Váljanak befogadóvá az új élmények felfedezésével, a népi hagyományok, ünne-
pek megismerésével.

- A gazdagító programokban szerzett új ismeretek, pozitív élmények keltsék fel az 
alkotókedvet a gyermekekben.

- A műhelyben gondot fordítunk a komplex személyiségfejlesztésre.
- Az együttes tevékenységek során, a szociális kompetenciáik fejlődjenek.
- A változó családi háttérrel rendelkező gyermekek számára, a szülők lazító progra-

mokba történő bevonása segíti a megismerést, az elkészült gyermekmunkák meg-
becsülését, az értékek közvetítését, a népi kultúránk iránti szemléletük formálását.
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Együttműködő partnereink Pályázat tartalmi megvalósítása

Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 
- Hungaricumokról szóló ismeretek szerzése DVD, könyvek, 
hanganyagok, meghallgatása közösen.

Ifj. Szabó Mihály – fazekas-
mester - Műhelylátogatás al-
kalmával a gyermekek megfi-

gyelhették az agyaggal való alkotás minden mozdulatát, 
a népi fazekasság tájegységünkre jellemző motívumai-
nak gazdagságát.

Szabó István – méhész - A méhész és fia bemutatójában az akácméz, mint Hunga-
ricum megismerése volt a gyermekek számára a legérdekesebb. Szívesen felpróbál-

ták a méhész kalapját, kipróbálták a 
füstölőt is. A gyermekek az akácméz 
jótékony hatásairól hallhattak, az új 
ismeretek közvetítésével személyi-
ségük további komplex fejlődésére 
nyílt lehetőség.

Pinczésné Soós Gyöngyi- Csuhékészítő, 
csipkeverő, kunhímző népi iparművész - Mű-
helyfoglalkozás keretében csuhébabák készí-
tését mutatta meg a gyerekeknek. A régmúlt 
játékát idézte fel az óvodásaink örömére. A gyerekek is kipróbál-
hatták, hogy lesz a természetes anyagból játék.

Kunlovarda - A tanyasi világ gazdag 
élővilágát ismerték meg a gyermekek 

közvetlen környezetükben. A lovaskocsin való utazás 
nagy élményt nyújtott számukra. Megismerték e népi 
közlekedési eszközt, a ló vontatta szekeret, ismereteik 

gazdagabbá váltak.

Györffy István Nagykun Múzeum - A Múzeumban, a „Kunok 
öröksége” című állandó kiállításon, a gyerekek olyan néprajzi jel-
legű ismeretekhez jutottak, melyek megmutatták a paraszti élet 
mindennapjait, lakókörnyezetüket, munkáikat, népviseletüket, 
népszokásokhoz kötődő használati tárgyaikat. Interaktív módon 
segítették a szülőföldhöz való kötődés és identitástudat alakítá-
sát. 
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Együttműködő partnereink Pályázat tartalmi megvalósítása

A pályázat egy nevelési évet átfogó 30 órás tevékenység sorozat megvalósítása, 
mely a gyermekek fejlettségi szintjének megfelelően a tehetségígéretek erősségeit 
emeli ki. 

Jeles napokhoz, népszokásokhoz kapcsolódóan, a 
népi hagyományok megismertetése, megőrzése. 
Nemzeti értékeink iránti igény felkeltésére. Ehhez 
kapcsolódó kézműves tevékenységekkel való ismer-
kedés. A népi kismesterségek fontossága a nemzeti 
identitástudat megőrzésében. 

A gyermekek saját él-
ményű tanulással vál-
janak nemzeti értékeink 

ismerőjévé, tisztelőjévé. A Hungaricumok, melyek megta-
lálhatóak lakókörnyezetünkben is, pl.: az akácméz, a kar-
cagi birkapörkölt, ezen ismeretekről is legyen élményük a 
gyermekek.

Az élményszerzéseket követően, alkotás közben, figye-
lünk a szókincsbővítésre, verbális kommunikáció fej-
lesztésére. Feladatunk a kooperáció, kommunikáció, téri 
tájékozódás, testséma alakítása, szem-kéz koordináció 
fejlesztése, szín- és formaérzék alakítása, rajzkészség to-
vábbfejlesztése. Fontos számunkra az egymás munkája iránti megbecsülés, az ön-
bizalom erősítése, a bátorító nevelés elemeinek alkalmazása, az elismerés, dicséret.

A pályázati program a jeles napok, népszokások menetét követve mutatja be a gyer-
mekeknek, évszakonként, a népi értékeinkhez kapcsolódó kézműves tevékenysége-
ket.
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Őszi ünnepkör Téli ünnepkör

A gyermekek az első műhelyfoglalkozások alkalmával 
megismerkednek egymással és a műhelyben való mun-
kafolyamatokkal. Kialakulnak azok a szokások, amelyek 
az év folyamán alkalmanként ismétlődnek.

Az ősz egyik közös tevékenysé-
ge a szőlő betakarítása, a szüret.
Gazdagító programként nézhettük 
meg a gyermekekkel egy gazda kertjének fontos munkála-
tait. Szőlőszedés, kóstolás, a bogyók préselése stb. Az átélt 
élmények birtokában óvodánkban domborképet készítettünk 
a gyermekekkel fonalból, ragasztással. Az együttes élmény 
felkeltette alkotó fantáziájukat, a mondókák, a dalok színesí-
tették az élmény feldolgozását, az alkotás folyamatát.

A Kunlovardába lovas ko-
csival érkeztek a gyerekek. 
Megtapasztalhatták a régi, 
népi közlekedési eszköz 
használatát, az állatok, és 
a természet közelségét. A 
Kunlovarda minden állatát 
megfigyelve, helyszíni fog-
lalkozáson, porpasztellképeken örökítették meg a gyermekek 
a kedvenc állataikat.

Termésből népi játék
A tanyán szerzett élmények alapján, állatokat készí-
tettünktermészetes anyagok (csuhé, kukoricacsut-
ka, ágak, vesszők, bogyók) felhasználásával. A közös 
munkálkodás segítette a közösségi érzés alakítását. 
Az anyaggyűjtésbe bevontuk a szülőket, nagyszülőket.

Csuhékészítő meghívása óvodánkba
A csuhé felhasználása, népi kismesterrel való találkozás. Régi 
természeti értékünk a csuhé. A műhelymunkán a gyermekek-
ismereteket szereztek, játék a természetes anyagokról, megis-
merték a csuhézás munkafolyamatait.Pinczésné Soós Gyöngyi 
népi iparművész jelenléte a hiteles helyi értékek közvetítését 
tette lehetővé a gyermekek felé.
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Őszi ünnepkör Téli ünnepkör

Betlehemező iskolásokról készült képekkel idéztük fel a 
kis Jézus születését. Megismerték a gyermekek a Bet-
lehemhez kapcsolódó néphagyományt, annak érzelmi, 
hangulati elemeit, a jászol és az állatok összetartozását, 
az ember és az állatok közelségének fontosságát.  

Télkergetés 

Farsangi maskarások
A farsang, mint néphagyomány megtekintése. A Szent 
Pál Marista Általános Iskola jelmezes felvonulását ké-
peken tekintettük meg. Készítettek a gyermekek farsangi 
bohócokat, bohóc-nyakkendőt, bohócos golyókergető 
játékot hulladék felhasználásával.

A disznótor, mint néphagyomány
Kisplasztika készítése színes gyurmából (malac, kolbász, hurka…).
A családban átélt élmények hatására a közös beszélgetés, éneklés, közös alkotás 
által a gyermekek közösségi érzése erősödött.

Fűszernövények
Fűszerkép készítése ragasztással. Kiemelten a Szegedi 
paprika, mint Hungaricum felhasználásával. Megtapasz-
talták a gyermekek a természetes anyagok, fűszerek tu-
lajdonságait, kreatív ötleteik megjelenítésével a képalko-
tást.

Játék az agyaggal
Tapasztalatokat szereztek az agyaggal, az égethető, terrakotta gyurma tulajdonsá-
gairól a gyerekek. Tányérokat, eszközöket készítettek, terményekkel (kukorica, búza, 
zab, napraforgó) díszítettek ki a megformázott edényeket.

Helyi népi értékünk a fazekasság
Látogatást tettünk Ifj. Szabó Mihály fazekasműhelyében.
Megtekintettük a korongozás folyamatát, a mester alko-
tásait, eszközeit. Az élményszerzés hatására a gyerme-
kek érzelmi kötődése erősödött a fazekasművészet iránt.
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Tavaszi ünnepkör Lazító programok

Tavaszodik a határban
A Zádor híd és környéke, lovas kocsis kirándulás, határszemle. Az élményszerzés 
követően emlékezetből porpasztell képet készítettek a gyermekek közösen. Átélték 
közös alkotás örömét, kooperációs, kommunikációs képességeik fejlődtek.

A Húsvét néphagyományait élményeink felelevenítésével, képek nézegetésével 
valósítottuk meg. Új ismereteket szereztek a gyermekek a szokásokról, a népi to-
jásfestő technikákról (berzselés). Népi tojásfestő motívumokkal, festőnövényekkel 
ismerkedtek.

Virágzik az akácfa
Az akácméz, mint Hungaricum alapanyagának (akácvirág) élőhelyén történő meg-
ismerése. Óvodánk környékén élményszerző sétán, megfigyelés, beszélgetés. Él-
ményszerzést követően a műhely munka alkalmával a gyermekek megfestették él-
ményeiket.
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Tavaszi ünnepkör Lazító programok

„Minden napra egy szatyor”
- Batikolt anyagokból készültek, melyeket 
   festőnövényekkel színeztek a gyerekek. 
- Bevásárló szatyrok készítése szülőkkel. 
- Hulladékcsökkentés, szemléletváltás, vásárlási 

szokások alakítása
- A közös munka során, szülő-gyermek kapcsolat 

elmélyítése, pozitív értékelés.

 „Pillanatképek a műhely éves munkafázisaiból”
- Képek rendszerezése, albumba rendezése 

közösen.
- Élmények felidézése

„Hungaricumok”
- Képek, kirakók készítése, összerakása a Hunga-

ricumokról
- Közös alkotás, kooperáció.

„A Földanya gyermeke: a kamilla”
- Kerékpártúra a szülőkkel
- Szikes pusztán kamilla keresése
- Közös alkotás, festés anyával

 
A program továbbfejlesztési lehetőségei

A pályázati program tartalma, megvalósítása gazdagítható a technikák bővítésével, 
új eszközök használatával. (pl.: metszőolló, agyag, apró távcsövek stb.), népi kis-
mesterségek (pl.: kosárfonás) megismertetésével.
A tevékenységek, élmények megörökítésével mindenki számára megtekinthetővé 
válik programunk.
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