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Kézműves foglalkozás 2 éve működik óvodánkban. Az első alkalommal az összetartozást 

erősítve az „ügyes kezek” nevet adtuk tehetségműhelyünknek.  

Tehetséggondozó és felzárkóztató programunk (projekt) 2015. december 01. – 2016. május 

végéig valósult meg. A tehetségműhely foglalkozásai december és március között zajlottak. A 

tehetség területek viszonylag könnyen azonosíthatók. A mozgásos, a zenei és a vizuális 

adottságok nyilvánulnak meg legkorábban. A gyerekek motiváltságát egyszerű megfigyelni, 

mivel a kedvelt tevékenységet végzik leggyakrabban, leghosszabb ideig, legelmélyültebben és 

nagy szeretettel. A műhelyfoglalkozásokon – Nagy Jenőné szavaival – „a gyermek átlagon 

felüli adottságát kihívásra késztetjük, olyan játékokkal, melyek célirányosan fejlesztik a 

kreatív adottságait, fokozzák a motiváltságát, a speciális adottsága területének irányába”. Így 

minden gyermek csodákat élhet át, miközben egyénre szabott fejlesztésben részesül. A csoda 

megvalósulásának feltétele, hogy olyan élmények várják a gyerekeket a műhelyekben, 

amelyeket máshol nem kapnak meg. Korosztályukhoz illő és az óvodai nevelés általános 

gyakorlatát gazdagító programokat, tevékenységeket biztosítunk számukra.  

 

Kézműves tehetségműhely foglalkozásaira olyan 5-6 éves korú gyerekek járnak, akik szívesen 

rajzolnak, szeretnek különféle vizuális technikákat kipróbálni, valamint örömmel engednek 

teret képzelőerejük, kreativitásuk, alkotásvágyuk szárnyalásának. A legkülönbözőbb 

anyagokat használjuk fel a heti alkalmainkkor. A megszokott vizuális eszközök mellett, 

minden héten próbálunk valami különleges, varázslatos, újszerű technikát, eszközt vagy 

anyagot megmutatni, felhasználni, kipróbálni a gyerekekkel.  

Mivel óvodánk „Zöld óvoda” így nagy hangsúlyt fektetünk környezetünk védelmére, a 

szelektív hulladékgyűjtésre. Az összegyűjtött hulladékok egy részét elvisszük a gyerekekkel a 

szelektív gyűjtőkonténerekbe, a maradékot pedig felhasználjuk barkácsoló foglalkozásainkon. 

Nem csak azok az óvodások jönnek foglalkozásainkra, akiknek fejlett a formaábrázolásuk, 

hiszen a kreatív szemlélet nem mindig párosul remek rajzkészséggel is.  

 

Foglalkozásaink előre betervezett témáit a helyi programunknak megfelelően az évszakokhoz, 

a jeles napokhoz és népszokásokhoz igazítjuk. Fontosnak tartjuk, hogy a modern világgal 

ötvözve a gyerekekben tovább éljen népünk kulturális gyökere, így megismerhetik szépségeit 

és értékeit egyaránt. Például decemberben izgatottan vártuk a Mikulást, így – „hová bújt a 

mikulás?” – címmel bújtató bábot készítettünk, amit a zeneovis gyerekek később 

felhasználhattak a dallambújtatás alkalmával. Luca napján a „rongyos láda” tartalmából 

anyagokat válogatva boszikat készítettünk, közben beszélgettünk Luca napjához kötődő 

népszokásokról, néphagyományokról. Karácsonyra agyagból mécses tartókat formáztunk és 

díszítettünk, majd a mécsesek fényénél énekeltünk, beszélgettünk. Halk ünnepi zenét 

hallgatva pedig a télhez, karácsonyhoz kötődő képeket festettünk.  



Januárban műanyag flakonokból malacperselyt barkácsoltunk, erősítve a gyerekekben a 

takarékosság, gyűjtögetés fontosságát. Ez volt a kis újévi malacunk.  

Beszélgetve a régi téli elfoglaltságokról, mi is gyakoroltuk a szövés technikáját rongy 

csíkokkal. Kicsi szőnyegeket készítettünk. A foglalkozás végén Zsóka azt mondta: „Ez volt 

életem legjobb foglalkozása!”. Farsangra készülődve fantázia hangszereket alkottunk 

hulladékokból. Ritmuszenekart alakítva a hangszereket a zeneovisok is felhasználhatták.    

Bohócokat is készítettünk, nagyon izgalmas anyagból. Papírzacskóra megrajzoltuk az arcát, 

majd felfújtuk, így igazán mókás, humoros bohócfejeket varázsoltunk. Nevet is adtak a 

gyerekek alkotásaiknak, így született „Krumpli orr”, „Jancsi bohóc” .  

„Mackó ébresztő” címmel elképzelés után készítettek a gyerekek színes ceruza rajzot, az 

időjárás jósló napról.  

A közös munka, mindig nagy örömöt, izgalmat jelent a gyerekek számára. Fontos, hogy 

tudjanak egymásra figyelni, egymás mellett dolgozni és a végén örülni a közös alkotásnak. 

Egy használaton kívüli cirokseprűből készítettünk közösen „kiszebábot” felelevenítve a 

kiszézés hagyományát. Volt, aki a ruháját készítette, volt, aki a haját fonta és volt, aki az arcát 

ragasztotta színes papírból.  Csodálatos alkotások születtek!  

 

Az a célunk, hogy az „ügyes kezek” foglalkozásain szívesen kézműveskedjenek a gyerekek. 

Mindenféle anyagból tudjanak valamit alkotni, létrehozni, legyen sikerélményük, s ha még 

ezáltal az új- illetve csuklómozgásuk vagy a figyelmük, kreativitásuk, ízlésviláguk is fejlődik, 

akkor már boldogabbá tettük gyermekeink életét.   
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