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BEVEZETŐ 

 

Ön a Szentpéterszeg Mesevilág Óvoda által megvalósított „Án, tán, tilitom!” óvodai tehetséggondozó 

projekt záró kiadványát tartja a kezében, amelyet azzal a reménnyel bocsátunk az érdeklődők részére, 

hogy élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodva zárjuk az elmúlt időszakot. 

Projektünk időtartama: 2019. Július 01 – 2020. június 30. 

Megnyert pályázati projektünk a Nemzeti Tehetség program keretében valósulhatott meg, melynek 

összege: 900.000 Ft. 

A következő képek betekintési lehetőséget biztosítanak – a projekt eseményein keresztül – kitűzött céljaink 

megvalósításába. Mindenekelőtt a gyerekek a projektünk nyertesei, akik a tehetséggondozó 

foglalkozásainkon, nyiladozó tehetségüket mutathatták meg és lehetőséget kaptak a fejlődésre. Sokan 

közülük hátrányos helyzetűként ingyen vehettek részt rendezvényeken, kiránduláson. 

 

A PÁLYÁZATBAN VÁLLALT PROGRAM: 

 

 A tehetségígéretek pozitívumait, erősségeit kiemelő, 3X30 órás foglalkozássorozat megvalósítása. 

 



Projektünk a Gardner-féle csoportosítás három tehetségterületét fogta össze: 

Mesesziget – mese-dráma tehetségműhely 

Interperszonális tehetségterület 

                   
 

A tehetségműhely 2015 október óta működik.  

Feladatunknak tekintjük, a műhelymunka során hogy a gyermekek egyéni képességeiknek megfelelően 
tudjanak – egyénileg, együttműködve meséket szabadon elmondani, akár bábokkal eljátszani, előadni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mocorgó bocsok – tánc tehetségműhely 
Testi-kinesztetikus tehetségterület 

 

           

A gyermektánccsoport 2014 októberében heti rendszerességgel kezdte meg a tehetségfejlesztő munkáját. 

A foglalkozások célja a magyar nép hagyományainak, jeles napi szokásainak megismertetése, eredeti népi 

játékokkal való ismerkedés. 

 



Varázskezek- térbeli-vizuális tehetségműhely 

 

                        

 

A térbeli-vizuális tehetségfejlesztő műhely célja a vidám hangulatú, ötletgazdag alkotótevékenység 

kialakítása. Feladatunk olyan feltételek megteremtése, ahol a gyermek jól érzi magát, szívesen vesz részt a 

tevékenységekben, s mely hozzájárul személyisége harmonikus fejlődéséhez. 



Gyermekelőadás 

 

               

 

Közös lazító programon tekinthették meg Az öreg halász és a nagyravágyó felesége című zenés előadást. 

 

 



Közös lazító program a Nyíregyházi Vadasparkba. 

 

 

     

 

 

  Célunk, hogy a kirándulás során erősödjön a gyermek-gyermek és a gyermek-pedagógus szociális 

kapcsolatrendszere. Fontos, hogy a gyermekek kilépjenek a direkt tehetséggondozásból és más jellegű 

feladatok megoldásával találkozzanak, sokféle impulzus érje őket. Lehetőség nyílik  a közvetlen, bizalmas 

beszélgetésekre, viselkedéskultúrájuk gazdagodik. A gyerekeknek szüségük van a kihívásra, a 

megszokottól eltérő programokra, a lazításra. 



 

 

 

 

„ Emberi érték a tehetség, ami majdnem mindenkiben megtalálható, 

csak sokáig kell faragni a követ, hogy végül 

megcsillanjon a drágakő.” 

 

                                                                      /Czeizel Endre/ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

            

 


