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Madarász Imre Egyesített Óvodai Tehetségpont

A Nemzeti Tehetség
Program keretében a „ Kör, kör, ki játszik….” c. pályázati

projekt megvalósulása a Madarász Imre Egyesített Óvoda
Takács Péter 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 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 Takács Péter úti óvodában 3 tehetséggondozó műhely működik:

• Kobakcsalogató – logikai tehetséggondozó műhely
   vezeti: Posztósné Kovács Éva óvodapedagógus
 
• „Így kell járni…!!” – testi-kinesztetikus gyermektánc tehetséggondozó műhely
   vezeti: Szabó Erika óvodapedagógus

• Pattogó – testi-kinesztetikus mozgás tehetségműhely 
   vezeti: Gyökeres Éva óvodapedagógus
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Madarász Imre Egyesített Óvodai Tehetségpont

A Nemzeti Tehetség
Program keretében a „ Kör, kör, ki játszik….” c. pályázati

projekt megvalósulása a Madarász Imre Egyesített Óvoda
Takács Péter úti óvodájában.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támoga-
táskezelő által meghirdetett, „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibonta-
koztató programok támogatása” című, NTP-OTKP-20-0095  pályázati azonosító 
számon szereplő „Kör, kör, ki játszik…” elnevezésű nyertes pályázat 2020. szeptem-
ber 1. és 2021. június 30. között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda 
Takács Péter  úti óvodájában.

A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás: 500.000 Ft.

A pályázati programban az óvoda „Így kell járni…!” testi-kinesztetikus gyermek-
tánc tehetségműhelye vett részt 12 gyermekkel Szabó Erika tehetséggondozó 
óvodapedagógus vezetésével.
 
A 30 órás program célja: A gyermekek ismerjék meg az évszakokhoz, ünnepekhez, 
jelesnapokhoz kötődő népszokásokat. Sajátítsanak el hagyományos népi játékokat. 
Érezzék meg a zene, a lüktetését, ritmusát. Szeressék meg a népi játékokat, a nép-
zenét, a táncot. Ismerjék meg a népi tánc alaplépéseit, motívumait.  A hazaszeretet, 
magyarságtudat, szülőfölhöz kötődés kialakításának erősítése a népi játékokon ke-
resztül. Személyiségük formálódjon a zene, a népi játék, a magyar népi kultúra és a 
közösség erejével.
 
Élményszerző és lazító programok:
A tehetségműhelybe járó gyermekekkel meglátogattuk a közelben lévő Tájházat, 
kívül és belül is megnézhettük a régi karcagi házat, annak bútorait, berendezési-, és 
használati tárgyait.
Megtekintettük a Fazekasház állandó kiállítását is, ahol Kántor Sándor fazekasmes-
ter munkáit, vázáit, Miska kancsóit, tányérokat láthatunk, melyek a jellegzetes kun 
népi motívumokkal vannak díszítve.
Ellátogattunk Tóth János népi fazekasmester még ma is működő műhelyébe, ahol 
a munkájába is betekintést nyertünk. Tapasztalatot szereztek a fazekasmesterség 
fogásairól. Kipróbálhatták a korongozást, néhány díszítő elemet és formázási tech-
nikát.
A Györffy István Nagykun Múzeumban múzeumpedagógiai módszerek alkalmazá-
sával a Nagykunság néphagyományának, népviseletének, népi játékainak megis-
merésére nyílt lehetőségünk a gyermekekkel.

Gulyás Ferencné
intézményvezető
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Tehetséggondozó műhely bemutatása A pályázat célja

A pályázat feladata

Az „Így kell járni..!” gyermektánc tehetséggondozó műhely 2012 óta műkö-
dik a Takács Péter úti óvodában, Szabó Erika óvodapedagógus vezetésével. 
A műhelyben a gyermekek megismerik a jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódó 
szokásokat, hagyományokat, a néptánc 
alaplépéseit. A cselekvő módon megélt 
élmények segítik a gyerekekben a pozitív 
személyiségvonások kialakulását. A nép-
szokások eljátszásában való aktív részvé-
tellel megalapozódik bennük a szülőföld 
szeretete és fogékonyságuk erősödik a 
magyar nép tisztelete iránt. A gyermekek 
tevékenységét, viselkedését, érdeklődési 
területét, óvodába lépéstől kezdődően fi-
gyelemmel kísérjük. A jó ritmusérzékkel, zenei hallással, szép énekhanggal, jó testi 
fejlettséggel rendelkező nagycsoportos korú gyermekek beválogatásra kerülnek a 
gyermektánc tehetséggondozó műhelybe. Az „Így kell járni..!” gyermektánc tehet-
ségműhelybe kerülő gyermekek kiválasztása során fő szempont, hogy a gyermekek 
legyenek érdeklődőek a néphagyományok, az ének-zenei tevékenységek, a magyar 
népzene és néptánc iránt, örömmel vegyenek részt a népi dalos játékokban, a moz-

gásuk összerendezett legyen. A műhelymunkák 
során felfedezik a gyermekek a szűkebb környeze-
tük néphagyományait is. 
Az „Így kell járni…!” gyermektánc műhelymun-
káin heti rendszerességgel 12 fő 5-7 éves korú 
gyermek vesz részt. A csoport tagjai között 
hátrányos helyzetű családokból érkező gyer-
mekek is beválogatásra kerültek, ezzel is az 
esélyteremtést segítve. A műhelymunka érzel-
mi ráhangolódással kezdődik, műhelymunká-

ba hívó ”Böske baba” bábbal, amely motivációt és a megfelelő hangulati légkör 
megteremtését szolgálja. A kialakított jó hangulatú légkörben fejlődik a gyermekek 
személyisége, a közösségi érzésük, a csoporttudatuk, egymásra való odafigyelé-
sük és társas kapcsolataik. A műhelymunkák kiemelt feladata az élmények átélé-
se, a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése, a helyes testtartás kialakítása. 
A metrum és a ritmusérzék fejlesztése, illetve a hagyományos népi gyermekjátékok 
gazdag elsajátítása. A mozgás és a tánc kapcsolatának felfedeztetése aktivitásuk, 
kreativitásuk által. Kezdeményező képességük, találékonyságuk, eredeti ötleteik, 
önállóságuk fejlesztése. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Em-
beri Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, „A hazai és határon túli óvodai 
tehetség-kibontakoztató programok támogatása” című, NTP-OTKP-20-0095 pályá-
zata A Nemzeti Tehetség Program keretében a „Kör, kör, ki játszik….” sikeres pályá-
zati projekt megvalósult, 12 óvodás gyermekkel a Madarász Imre Egyesített Óvoda 
Takács Péter úti óvodájában.
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Tehetséggondozó műhely bemutatása A pályázat célja

A pályázat feladata

A gyermekek ismerjék meg az évszakokhoz, ünnepekhez, jeles napokhoz kötődő 
népszokásokat. Sajátítsanak el hagyományos népi játékokat. Érezzék a zene lükte-
tését, ritmusát. Szeressék meg a népi játékokat, a népzenét, a táncot. Ismerjék meg 
a néptánc alaplépéseit, motívumait. 

A hazaszeretet, magyarságtudat, szülőföldhöz kötődés kialakításának erősítése a 
népi játékokon keresztül. Személyiségük formálódjon a zene, a népi játék, a magyar 
népi kultúra és a közösség erejével.

A gyermekek megismerjék az évszakokhoz, jeles napokhoz, ünnepekhez, munka-
alkalmakhoz kötődő régi népszokásokat. A néphagyományok ápolása tanítsa meg 
őket a magyar nép tiszteletére, szeretetére. A hazaszeretet, magyarságtudat, szülő-
földhöz kötődés kialakításának erősítése. Sajátítsanak el hagyományos népi játéko-
kat. Fedezzék fel a szűkebb környezetük hagyományait. Érezzék a zene lüktetését, 
ritmusát. Szeresség meg a népi játékokat, a népzenét, a táncot. 

A tehetségműhely munkák során megvalósul az igényes zene megszerettetése a ze-
nei élményszerzésekkel. A zenei ízlésük formálása, a magyar kultúrához való pozitív 
viszonyulásuk alakítása. A műhelymunkák során tanult népi játékok és tánclépések 
megalapozhatják a későbbi néptánchoz való kedvet. Ahhoz hogy a néptáncot, nép-
zenét megszeressék a gyermekek közvetlen élményeket kell, hogy átéljenek. Fej-
lődjön mozgásuk, formálódjon személyiségük a zene, a játék, a népi kultúra és a 
közösség erejével.
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Pályázat tartalmi megvalósítása Őszi ünnepkör

A műhelymunkák alapja  az „Így tedd rá…!” módszerek alkalmazása, az eszközök, a 
dalanyagok, tánclépesek, dalos-népi játékok területén, mely módszereket komplex 
30 órás tehetséggondozó programmal valósítottunk meg. A gyermekek erősségei-
nek és gyengepontjainak feltárását követően, differenciált, komplex személyiségfej-
lesztési ismeretek gazdagítása történt.
A műhelymunkára való ráhangolódást kapcsolatteremtő drámajátékokkal, népi já-
tékokkal valósítottuk meg, melyek a csoportba való tartozás érzését erősítik a gyer-
mekekben. A kitartás, fegyelmezettség területén a gyermekek egyéni tulajdonsá-
gai megerősödtek, a jó hangulatban zajló játékok során. Inter- és intraperszonális 
képességeik fejlődtek. A néptánc, a népi játék közösségi érzése érzelmi életüket 
mélyítette, egymás elfogadását, együttműködésüket erősítette. Választási, döntési 
helyzetek teremtésével a gyermekek felelősségérzetét erősítettük, reális önértéke-
lésüket megalapoztuk.
A mozgás és a tánc örömének felfedezése által a szép 
testtartás kialakítása, a metrum, ritmusérzék fejlesztése, 
a hagyományos népi gyermekjátékok megismertetése, el-
sajátítása. A mozgás és a tánc örömének felfedeztetése, a 
közösségi tudat egymásra való odafigyelés, társas kapcso-
latok formálása. Kezdeményező képességük, kreativitásuk, 
találékonyságuk, önállóságuk fejlesztése. Az évszakok 
változását hónapokra lebontva, a jeles napokat figyelem-
be véve, a népszokásokkal és a hozzájuk kapcsolódó játé-
kokkal, zenékkel ismerkedtek a gyermekek. Kiszámolókat, 
csujjogatókat, névcsúfolókat, találós kérdéseket ismertet-
tünk meg a gyermekekkel. 
A néptánc előkészítését egyszerű játékos táncmotívumok-

kal, utánzáson alapuló tanulással, 
változatos eszközök használatával valósítottuk meg.
Fontosnak tartottuk, hogy a gyermekeknek legyen élmény, 
öröm az együttlét, az együtt játszás. A pályázat tematikáját 
a természet rendje, az évszakok váltakozása adta. Az ak-
tuális jeles napokat, szokásokat figyelembe véve kerültek 
összeállításra a népzenei, dalos és játékanyagok.
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Pályázat tartalmi megvalósítása Őszi ünnepkör

A tehetséggondozó műhely első foglalkozásain a 
gyermekek megismerkedtek egymással és a műhely-
munka folyamatával, szabályaival, kialakultak a szo-
kások.

Az őszi ünnepkör keretében a 
szürethez kapcsolódó népha-
gyományokat, szokásokat saját 
élményű tanulással, a népdalos 
játékokon keresztül ismerték 
meg a gyerekek.

A szüreti játékok segítségével 
a gyermekek ismereteik, szó-
kincsük gazdagodott. A dalos 
játékok és mondókák által a 

gyermekek megtapasztalták a térben való mozgást, a 
térbeli alakzatok alakítását. 

Megismerték a gyermekek a Márton naphoz kapcso-
lódó játékokat, mélyültek az ünnephez kapcsolódó 
hagyományok. A népi mondókák ritmusát kísérve a 
gyermekek megismerkedtek ritmushangszerekkel, 
majd az óvodapedagógusok előadásában további 
hangszerekkel is találkoztak. 

Kipróbálhatták, megszólaltathatták őket, ismereteik 
gazdagabbá váltak, élményt nyújtott számukra a kö-
zös zenélés.
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Téli ünnepkör Tavaszi ünnepkör

A téli ünnepkör keretében az 
Adventi időszakhoz kapcsoló-
dó jeles napokról, szokások-
ról szereztek tapasztalatokat 
a gyermekek, ezzel is fejlő-
dött képzeletűk, fantáziavilá-
guk. A Luca napjához kapcso-
lódó népi játékokon keresztül 
tapasztalatokat szereztek a 
gyermekek a Luca napjához 
kapcsolódó szokásokról.

Átélték a karácsonyi ünnepvárás hangulatát, bethlehemi játékokkal ismerkedtek, 
ajándékot készítettek. A Karácsonyi ünnepség alkalmával népviseletbe öltözve je-

lenítették meg a megismert játékokat, ezáltal az ün-
nepekhez kapcsolódó régi magyar szokások ismerete 
mélyült a gyermekekben.
Az ”Így tedd rá...!” módszer eszközeinek használatával 
gyakorolták a néptánc alaplépéseit.

A farsangi ünnepkört készítette elő a medve kibújása 
és a hozzá kapcsolódó népszokások megismertetése.

A farsang a télbúcsúztató, ta-
vaszváró ünnepkör keretében 
a farsangi népszokásokhoz, 
hagyományokhoz igazodva 
valósult meg. A farsangi han-
gulat megteremtése felejthe-
tetlen élményt nyújtott szá-
mukra.

A Szent Pál Marista Általános 
Iskola télűző felvonulásához 
csatlakozva, minden évben 

együtt vonulunk a Györffy István Nagykun Múzeum előtti 
parkba kiszebábot égetni, és közös verssel, dallal űzni el a 
telet. 
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Téli ünnepkör Tavaszi ünnepkör

A tavaszi ünnepkör keretében az évszakhoz kapcsolódó néphagyományokat ismer-
tettük meg a gyermekekkel. A költöző madarak érkezése mellett az újraéledő ter-
mészettel kapcsolatos dalos játékokat játszottuk, a gyerekek tehetségfejlesztése 
tartalomban gazdagodott.

A március 15.-i nemzeti ünnepünkre való meg-
emlékezéssel a gyermekek magyarságtudata, 
hazaszeretete erősödött. Szimbólumokkal is-
merkedtek a gyerekek, szókincsük gazdagabbá 
vált az ünnepekhez kapcsolódó kifejezésekkel. 
A mondókákra, versekre történő lovaglással 
gyakorolták az egyenletes lüktetést. A dobokkal 
kísért menetelések tovább erősítették az egyen-
letes lüktetés megéreztetését.

Az ébredő természet szépségeivel állat- és növényvilágával 
ismerkedtek meg a gyermekek dalosjátékok és mondókákon 
keresztül, ezáltal fejlődnek érzelmi és értelmi képességeik. Az 
évszakra jellemző virágokkal, gyümölcsökkel ismerkedhettek 
meg a gyermekek régi népi játékok által. A tavaszi munkála-
tokat felidéző népi dalos játékok segítségével ismerték meg a 
gyermekek a munkafolyamatokat.

Ismerkedtek a gyermekek Pünkösdi játékokkal, dalokkal, 
mondókákkal, versekkel, a Pünkösdi népszokásokkal. Tar-
talomban gazdagodtak ismereteik. Az ünnephez kapcsolódó 
néphagyományok ápolása, mélyítése, a gyermekek meglévő 
ismereteikre épültek. Vidám hangulatban elevenítettük fel a 
Pünkösdi király/ királyné választás szokásait.

A gyermekek néptáncos ruhába ízelítőt mutattak be a szülőknek az egész évben 
elsajátított ismereteikről a néptánc, a néphagyományra épülő dalos játékokból. 
A nyílt műhelymunka közös néptánccal zárult, ezáltal a szülők részesévé váltak a 
gyermekek élményeinek. A közös együttlét segítette a szülők elköteleződését a te-
hetséggondozás iránt.
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Lazító programok Együttműködő partnereink

A tehetséggondozó műhelyben résztvevő gyerekekkel minden év-
ben látogatást teszünk az intézményi szintű „Játszd újra!” – kreatív 
alkotó kiállításra, melynek helyszínét a Déryné Kulturális, Turisz-
tikai, Sport Központ és Könyvtár biztosítja. Megcsodáljuk a tárlat 
kiállított tárgyait, az újrahasznosított játékeszközöket. E nevelési 
évben tagóvodánként valósítottuk meg a programot. A Déryné Kul-
turális, Turisztikai,Sport Központ és Könyvtár sokszínű programokat 
kínál gyermekeink részére, melyeken rendszeresen részt veszünk.

A gyermekek a Nagykunsági Tájházban ismerkedhettek 
a Nagykunság legrégebbi lakáskultúrájával, jellegzetes 
bútoraival, tárgyaival, hiteles környezetben láthatták a 
régi paraszti élet minden részletét.

Megtekintettük a Fazekasház állandó kiállítását, ahol 
Kántor Sándor fazekasmester munkáit láthattuk. A jel-
legzetes kun népi motívumokkal díszített kerámiák esz-
tétikai élményt nyújtottak számunkra. A népi kismes-
terek hiteles helyi értékeit megismerve a gyermekek 
érzelmi kötődése erősödött a népi mesterségek iránt. 

Ellátogatunk Tóth János fazekasmester műhelyébe, ahol bete-
kintést nyertünk a fazekasság mesterségébe. A mester Kántor 
Sándor népi iparművész hagyatékát örökíti tovább, mely váro-
sunkban nagy művészeti értéket képvisel.

A gyermekek megismerték az edény-
készítés korongozással való folyama-
tát, a mester által használt eszközöket. 
A műhelyben kiállított tárgyak változa-
tos forma és színvilága, díszítése esztéti-
kai élményt nyújtott számunkra. 

A mesterrel való személyes együttlét lehetővé tet-
te a hiteles helyi értékek közvetítését, a tudás áta-
dását, átörökítését. Az élményt nyújtó programon 
kapott többletismeretek a gyermeki személyiség 
komplex fejlődéséhez teremtettek szélesebb lehe-
tőséget. A tapasztalatszerzéseken alapuló tevé-
kenység élménye tovább erősítette a gyermekek 
kötődését a fazekasművészet iránt.
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Györffy István Nagykun Múzeum

A múzeum a Kunok öröksége – a Né-
pélet a Nagykunságban - című állan-
dó kiállítását tekintettük meg. A tár-
latvezetés során kiállítótermenként 
haladva megismerték a gyermekek 
a Kunok történetét, a kun építészet 
emlékeit. Néprajzi jellegű ismere-
tekkel gazdagodtak. Megismerték a 
paraszti élet munkatevékenysége-
it, munkaeszközöket és a helyi népi 
építészet emlékeit. A kunsági por-
ták élettereit, a munkamegosztás 
hagyományait, a mindennapi élet 
használati tárgyait tekinthették meg. 
Ismereteket szereztek tájegységünk 
hungarikumairól. Megcsodálták a 
régi kunsági emberek viseleteit. Sok 
új ismerettel, élménnyel gazdagodva 
a gyermekek tudása mélyült, a helyi 
népi kultúra, a tárgyi értékek, a ku-
nok történelmének felfedezésével, 
erősödött a szülőföldhöz való kötő-
désük elősegítette identitástudatuk 
alakulását.

A szülők bevonása a tehetséggondozó műhelyek munkájába

Bemutattuk a szülőknek az év során megismert néphagyományokat, a hagyomá-
nyokhoz fűződő népi dalos játékokat. A szülők a gyermekek élményeinek részeseivé 
váltak, megtapasztalták a kiemelkedő adottságaikat, azok kibontakozását segítette 
elköteleződésüket a tehetséggondozás iránt. 
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