ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA
Kerekerdő Tagintézménye

Óvodánkban hagyomány a népszokások felelevenítése, ápolása.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek újra megismerjék a bensőséges ünnepeket,
szertartásokat, a szokásokat. Megpróbáljuk e módon is összehozni a családokat,
pedagógusokat úgy, hogy közösen részt vehessenek egy népszokás újra születésében.
„Így

tedd

rá!”

–

néptánc

módszertani

program

beépítése

sikeresen

működik

intézményünkben.
Hagyományőrző életmódunk szervesen kapcsolódik az ének zene, énekes játék, gyermektánc
terén végzett fejlesztő tevékenységeinkkel, melyekben mindig is szerepet kapott a népi játék,
gyermektánc.
A program elmélyítésével szerteágazó tennivalók elvégzése vár a nevelőtestületre, nemcsak
gyakorlati szempontból, hanem elméleti síkon is:
- a módszer hiteles alkalmazása a gyermeki fejlesztésekbe való sikeres beépítése.
- a mozgásos, énekes játékok legyenek a mindennapok részei, melyek beilleszthetők az
aktuális pedagógiai módszerekbe.
Alkalmazásukkor elsősorban a játékélményt helyezzük előtérbe, nem a produkciót.
Mindemellett kiválóan beilleszthetők az aktuális pedagógiai módszerekbe, több tevékenységi
területbe is integrálhatók. A gyermekközpontú módszer sok lehetőséget kínál a kicsiknek és az
óvodapedagógusoknak, hatása pedig az egész oktatási, nevelési folyamatra kiterjed.
Az elmúlt nevelési év alatt intézményünk több pedagógusa végzett olyan tanfolyamot, amely
segíti az „Így tedd rá” módszer beépítését a gyerekek mindennapos nevelési folyamatába.
A Kerekerdő óvodában valóban dalban, táncban élik meg a gyerekeink a mindennapokat.
Negyedévente tartunk „Így tedd rá” tánc házat a szülőkkel.
Nagyon jók ezek az alkalmak, szülők, nagyszülők, testvérek és pedagógusok együtt táncolnak
és játszhatnak.
Ha az idő engedi, a kemencés udvaron tartjuk és több alkalommal hívtunk élő zenekart.

„Ahogyan Mi csináljuk”

Az Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény pedagógusai a kis „facsemetékből”
értékes „fákat” nevelünk melynek,
GYÖKERE: városa szülőföldje, ahonnan a tápanyagot magába szívja,
TÖRZSE: a család, aki erős, óv, véd, biztonságot ad,
ÁGAI, GALLYAI: az óvoda, majd iskola, ahol a gyermek, mint önálló személyiség,
érzelmileg gazdag leveleket hajt, s a tudás meghozza a gyümölcsét.
A cél elérése érdekében teljesítjük az óvoda Pedagógiai Programját.
Óvodánk 2 épületből áll, az 1970-ben lakóházból átalakított 4 csoportos földszintes épületből
és az 1980-ban óvodai célra épült kétszintes, 4 csoportos óvodából, mely 2015-ben került
felújításra. Jelenleg az intézmény 8 csoporttal működik.
Az óvoda dombra épült, lépcsőzetes, teraszos
megoldással lett kialakítva. Belső helyiségei
tágasak,

világosak,

esztétikusan

berendezettek. Az udvar zöld környezete,
mozgástere, a gyermekbarát udvari mászókák
jól

szolgálják

a

szabadban

sokszínű tevékenységeit.

tartózkodás

Intézményünk 2015. május végétől az országban harmadikként, a megyében és Nyíregyházán
pedig elsőként a Balatoni Katalin „Így tedd rá” elnevezésű népi játékokra épülő énekestáncos mozgásfejlesztő módszerének a referenciaóvodája.
Hagyományőrző életmódunk szervesen kapcsolódik az ének zene, énekes játék, gyermektánc
terén végzett fejlesztő tevékenységeinkkel, melyekben mindig is szerepet kapott a népi játék,
gyermektánc, s biztos alapját képezik az újfajta módszertan bevezetéséhez.
Új, korszerű, működő, valóban használható módszer beépítésére törekedtünk, amelyben a
kitűzött mozgásfejlesztési célok mellett nagyon fontos a megszerzett közös élmény, a jó
hangulat, valamint a gyermekekben kialakuló a magyar néptánc iránti szeretet.
Az elmúlt évtizedekben elhatalmasodó produkcióorientált szemléletmóddal és a direkt
tánctanítás alkalmazásával ellentétben, a játékos, önfeledt, gyermekközpontú nézőpontot
igyekszünk előtérbe helyezni, természetes módon, mondhatni indirekt pedagógiai
módszerrel.
Az általunk adaptált komplex prevenciós programba jól beépíthető, hatékonyabbá teszi az
egész oktatási nevelési folyamatot.
Ezek a táncos játékok olyan pedagógiai funkcióval bírnak, melyet tudatosan szeretnénk
beépíteni a gyerekek életébe.
Készségfejlesztési területek lehetőségei:
testtudat,

énképfejlesztés,

verbális

fejlesztés, szövegértés, kommunikációt,
szabálytudat,

logikai

gondolkodás,

és

sorrendiség,

stratégiai
társas

kapcsolatok, páros viszony, szemkontaktus, ritmus, lüktetés.
A mozgásfejlesztés lényeges területei az eszközhasználat, a szabálytisztelet, szabálytudat,
konfliktuskezelés,

empátia,

kooperáció.

Alkalmazásukkor

elsősorban a játékélményt helyezzük előtérbe, nem a produkciót.
Mindemellett kiválóan beilleszthetők az aktuális pedagógiai
módszerekbe, több tevékenységi területbe is integrálhatók.
A gyermekközpontú módszer sok lehetőséget kínál a kicsiknek
és az óvodapedagógusoknak, hatása pedig az egész oktatási,
nevelési folyamatra kiterjed.

Az elmúlt évek alatt a Kerekerdő Óvoda több pedagógusa végzett olyan tanfolyamot, amely
segíti az „Így tedd rá” módszer beépítését a gyerekek mindennapos nevelési folyamatába.
A fejlesztésekbe történő beépítés során a gyermekek speciális készségeit, képességeit
kívánjuk fejleszteni. Majd a megfigyeléseket, elemzéseket, értékeléseket követve eredményes,
fejlesztő, játékos program kiteljesítésére törekszünk.
A nevelőtestület teljes egyetértéssel, összefogással dolgozik azon, hogy a módszer
alkalmazásával a megszerzett ismeretanyag tudatos használatával gyermekeink személyisége,
kompetenciái az életkornak megfelelően fejlődjenek.
Nevelési céljaink, feladataink kiegészülnek az „Így tedd rá!” módszertani programmal, a
módszer hiteles alkalmazásával, népszerűsítésével, a gyermeki fejlesztésekbe való sikeres
beépítésével, a gyermektánc módszereinek gazdagításával, mely által az önfeledt játék
élményét élheti át minden gyermek a népzene, a táncos mozgás, s a játékos eszköztár
segítségével.
A táncoláshoz

szükséges

szabálytisztelettel,

készségeket,

szabálytudat

képességeket

elmélyítésével.

fejlesztjük

Fejlesztjük

a

eszközhasználattal,
beszédkészséget,

kommunikációt, szövegértést, szókincset. Fejlődik a gyerekek térbeli tájékozódása,
számismerete. Meg tanulnak egymásra figyelni, az udvariassági elemek fejlődnek. Erősödik
az önfegyelem és a társas viselkedési formák.
A játékok a gyerekek iskolába lépéséhez szükséges készségeiket, képességeiket erősítik, és
biztos alapot adnak a tanuláshoz, szerepvállaláshoz.
A módszer által megvalósul a gyermekek fejlesztésének, nevelésének támogatása, a
pedagógus kompetenciák fejlesztése, mely során a pedagógusoknak lehetősége nyílik
kibontakoztatni erősségeiket, szakmai fejlődésüket. Az új módszerek, eszközök, eljárások
bevezetésével és a gyakorlatba történő beültetésével, a pedagógiai folyamatok, problémák
segítése, az innovációval megvalósul.
Az „Így tedd rá!” program az óvodánkban minden
csoportban

beépül

óvodapedagógusok

a

fejlesztésekbe,

módszertani

az

szabadságának

megtartása mellett. A megfogalmazott célok, feladatok
megjelennek a tervezésben, s a gyakorlati munkában
egyaránt.
Az „Így tedd rá” foglalkozások célja, hogy játékos formában, a hagyományos népi játékok
segítségével fejlesszük a gyermekek mozgáskészségét, miközben észrevétlenül sajátítják el a
magyar néptánc alapjait.

