
Az idei tanév második féléve a Zádor úti Óvoda Ficánka 
csoportjában nagyon eseménydúsan telt el, illetve telik még 
napjainkban is. Alig, hogy a farsangi mulatsággal elbúcsúz-
tattuk a telet, nagy fába vágtuk a fejszénket! A Hortobágyi 
Nemzeti Park 3 fordulós környe-
zetismereti versenyt írt ki óvodás 
csoportok számára. Mivel csopor-
tunkra jellemző az egészséges ver-
senyszellem, elhatároztuk hát, hogy 
jelentkezünk. A dönésben persze nem 
kis szerepet játszott a várható nyere-
mény, ugyanis az első három helyezett 
csoport jutalma egy hortobágyi kirán-
dulás volt. 

A 2014-ben átdolgozott Pedagógiai 
Programunk szerves részét képezi az 

új pedagó-
giai mód-
s z e r e k 
adoptálá-
sa, beveze-
t é s e ,  a l -
kalmazása. 
Már több 
a l k a l om -
mal bebi-

zonyosodott, hogy a projektpeda-
gógia egy olyan módszer, ami a 
gyerekekhez nagyon közel áll, 
érdeklődésükre épít, kielégíti 
kíváncsiságukat, kreativitásukat 
és szinte észrevétlenül, játékosan 
szereznek új ismereteket, tanul-
hatnak meg új dolgokat. Elhatá-
roztam hát, hogy ezt a témakört a 
projektpedagógia segítségével 
dolgozzuk fel.

Március elején nagy izgalom-
mal vártuk az első feladatlapot. A 
gyerekek találgatták: 

- Milyen kérdések lesznek?
- Nagyon nehéz lesz?
- Kinek mi lesz a feladata?
Hamarosan megérkezett a 

feladatokat rejtő e-mail, amit 
rögtön ki is nyomtattam. Kiderült, 
hogy a feladatok sora igen válto-
zatos, ki-ki megtalálhatta a neki 
legjobban tetszőt, leginkább 
testhez állót. Volt benne apró-
hirdetés, kakukktojás, igaz-hamis 
játék, fa és állatfelismerő, puzzle 
vagy éppen tápláléklánc és állati 
legek. Felosztottuk hát a felada-
tokat és megkezdődött a gyűjtő-
munka is. A rajzolós-színezős 
feladatokat a nagylányok, Bodnár 
Hajni, Bangó Jázmin és Kovács 

Melinda kapták. A logika feladatokban főleg a nagyfiúk voltak 
erősek: Szász Tibi és Mága Ödön. Külön öröm számomra, hogy 
ők öten, akik szeptembertől iskolások lesznek olyan képes-
ségekre tettek szert, aminek az iskolában nagy hasznát veszik 

majd. De nem csak a nagyok, hanem a 
kis és középső csoportosok is sokat 
fejlődtek, türelmesebbek, kitartóbbak 
lettek és még hosszan sorolhatnám mi 
mindenben változtak jó irányba. A 
különbségkereső feladat próbára tette 
a kisebbek megfigyelő képességét is, 
és el kell, hogy mondjam, nagyon jó 
szemük van az eltérések megtalá-
lásához. Ezek mellett több olyan 
feladat is volt, amihez a családtagok 
segítségét kellet, hogy kérjék a 

gyerekek. 
O t t h o n 
aztán ment 
a keresgé-
lés a világ-
hálón. Hor-
tobá gyon 
élő állato-
kat kellett 
felismerni 

testrészeikről, vagy éppen a pusz-
tai pásztorok ruházatát kellett 
kitalálni. Azt is megtudtuk, hogy a 
pásztorok az állatok gondozói, és 
hogy a juhász a juhokat, a kondás 
a malacokat, a csikós pedig a lo-
vakat gondozza. És mivel a puszta 
igen nagy a juhászoknak szüksége 
van segítőkre, a pásztorkutyákra. 
Gönző Viktorka a gyűjtőmunká-
ban jeleskedett. Egyik nap nagyon 
szép színes kiadványt hozott az 
ősi magyar kutyafajtákról, amit 
aztán több napon keresztül néze-
gettünk. Anita néni is kivette a ré-
szét gyűjtőmunkából, kisfilmet 
töltött le az internetről, ami a 
Hortobágyi Nemzeti Park állat és 
növényvilágát, értékeit mutatja 
be. Nagyon érdekes volt, a gyere-
kek szinte szájtátva nézték végig.

Az első és a harmadik feladat-
laphoz tartozott egy-egy kreatív 
feladat is. Először egy olyan képet 
kellett elkészíteni gyöngyökből 
vagy papírgalacsinokból, ami víz-
ben vagy vízparton élő növényt 
ábrázol. Az apró ujjak között 
napokon keresztül készültek a szí-
nes papírgolyócskák, amik tavi-
rózsa formájában keltek életre. 

A másik kreatív feladat már 
nehezebbnek bizonyult. Először 


