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Az INPP módszer (Institute for Neuro Physiological Psychology) okta-
tása világszerte folyik, és 2004 óta Magyarországon is elérhető. E tan-
folyam immár 20 éve komplett, csoportos fejlesztői eszközt ad óvo-
dai/iskolai pedagógusok, fejlesztő pedagógusok kezébe. 
Nemcsak az INPP Gyakorlatprogram végeztetése hozhat eredményt, 
de a módszer által felfedett elméleti összefüggések is igen értékes 
információkhoz segítik a gyermekekkel foglalkozó oktatási szakem-
berek széles körét.  A módszer világos magyarázattal szolgál a tanu-
lási, viselkedés és mozgáskoordinációs problémák hátterében lapuló 
fizikai okokról.
A Nagykovácsi Kispatak Óvodában ezt a kivételesen hatékony mód-
szert kívánjuk beépíteni a szakmai tudásbázisba és a napi pedagó-
giai gyakorlatba. Intézményi költségvetésünk és a Nagykovácsi 
Óvodásokért Óvodai Alapítvány által nyert Civil pályázati forrás támo-
gatásával 14 pedagógus képzése vált realitássá.
Az őszi szünet idején vettek részt pedagógusaink a Magdalena 
Zweegman-Kocsis által vezetett három napos INPP továbbképzésen. 
A képzésen résztvevők megismerhették: a megkésett idegrendszeri 
fejlődés fogalmát, az egyes reflexek szerepét a tanulási, viselkedési 
problémák hátterében, az éretlen reflexrendszer jellemzőit és követ-
kezményeit, a reflexrendszer érettségét vizsgáló teszteket, az óvo- 
dás és iskolás korban elvárható auditív, vizuális és motoros készsé- 
gek fejlettségének vizsgálatára irányuló teszteket és az óvodai/iskolai 

alkalmazás feltéte-
leit.
A Gyakorlatprog- 
ramot© pedagó-
gusaink a képzés 
harmadik napján 
tanulhatták meg. 
Saját tapasztalati 
úton, a gyakorla-
tok kivitelezését 
precízen elsajátítva 
végezték a gyakor-
latokat. A diagnosz-
tikus felmérés alap-
jainak tanulását 
kolléganőnk gyer- 
meke segítette, 
akin a tanfolyamot 
vezető szakem-
ber „teszt-alanyként” mutatta be a folyamat egészét. A tanfolya-
mi résztvevők gyakorlatban is bebizonyították, hogy a teszteket 
megfelelően elsajátították, és ennek alapján kapják meg a Tanúsít-
ványt.
A képzés eredményeként 2018/19-es nevelési évben óvodánk több cso-
portjában is bevezetésre kerül az INPP módszerre épülő mozgásfejlesztés, 
mely szoros együttműködésre épít a szülőkkel és a rendszeres gyakorlás 
által segíti a problémás területek fejlődését.
További információk a programról: www.oriasleszel.hu

INPP továbbképzés  
pedagógusoknak
Szabó Orsolya

Akinek legalább egy gyereke van, az pontosan tudja, milyen gondot 
jelent a kinőtt ruhák egyre növekvő hegye a házban. Hát még ha kettő 
vagy három gyerek után növekszik ez a kupac.
Erre a problémára próbáltunk valami szervezett megoldást találni, így 
akadtunk rá a Cotcot csere-bazár ötletére. Felnőtt ruháknál már be- 
vált ez a környezettudatos ruhacsere módszer, ezt kicsit átalakítottuk, 
hogy mi itt Nagykovácsiban gyerekruhákat csereberélhessük.
Első lépésként időpontot és helyszínt kerestünk a rendezvénynek,  
és szerencsénkre az óvoda, mint „zöld ovi” azonnal felajánlotta, hogy 
rendezzük meg náluk, szívesen támogatnak egy olyan kezdemé-
nyezést, aminek a lényege, hogy kevesebb ruha landoljon a szemét- 
ben! És ha ezt tovább gondoljuk, a kevesebb alapanyag kevesebb 
felhasznált energiát jelent, kevesebb előállítással és szállítással járó 
szennyezést. 
Következő lépésként kitaláltuk a cserebere rendszerét: a hozott gye- 
rekruhákat érkezéskor önkéntesek átnézik és értékelik, majd ez alap-
ján kapnak az elszánt anyukák petákokat. Végig nézik a börze kínála-

tát, aztán a kiválasztott ruhadarabokkal a „kasszához” állnak: a petákok 
leadásával annyi ruhát vihetnek el, amennyit a petákok érnek. 
Innentől a többi már könnyen ment: néhány helyi lakos segítségével 
elkészültek a plakátok, a segítők kitették őket a faluban és indult a  
visszaszámlálás. 
És november 11-én lezajlott a cserebere. A programnak helyet bizto-
sító oviban sokféle anyuka megfordult, a többség a környezettuda-
tosság és az otthoni felesleges ruhahegyek csökkentése miatt jött, és 
sokaknak tetszett a gazdaságos, pénz nélkül megoldható ruhatárfris-
sítési gondolat is, de volt, aki csak a hangulat kedvéért jött el, hogy 
részese lehessen a közösségnek.
A fogadtatást látva elhatároztuk, hogy rendszeresítjük a cserebörzét, s 
időről időre újat szervezünk. A következő alkalom terveink szerint de-
cemberben lesz, gyerekruhák mellett már cipők és játékok is jöhetnek!
Ami pedig a bazár végén megmaradt ruhákat illeti, semmi nem vész 
kárba, karitatív szervezeteknek adjuk minden második alkalom után. 
Ehhez egyébként várjuk folyamatosan a javaslatokat, hogy olyan 
kisebb segélycsoportokhoz is eljuthassanak ruhák, akikhez kevesebb 
adomány érkezik. 
Reméljük, hogy elindítottunk valamit, ami sokakat hoz mozgásba, 
ráadásul még a környezetnek is kedvez. 

Találkozunk legközelebb december 16-án, szombaton!

Ruhámat a ruhádért – 
egy „Zöld” kezdeményezésről
Pálfi Nóra
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– hangzik fel évről évre a jól ismert dal az óvodai lámpás felvonulás 
alkalmával.
Szent Márton az önzetlenség, jószívűség és segítőkészség 
megtestesítője, aki köpenyét megosztotta a ruhátlan koldussal, hogy 
enyhítse kínjait.
A történet megismerése alkalmat ad arra, hogy gyerekeinkben is elül-
tessük ezen tulajdonságok nagyszerűségét.
Az óvodai lámpás felvonulás hagyományához hozzátartozik a Tisza 
István téren megcsodálható tökfaragványok 
látványa is, amiket lelkes óvó nénik és családok 
készítenek.
A Pillangó csoportban, ebben az évben is a 
szülőket hívtuk segítségül, hogy együtt valósítsuk 
meg elképzelésünket.
Szent Márton legendájához kapcsolódva a libaól-
ba bújt Mártont jelenítettük meg jó hangulatban, 
egy lelkes szülői csapattal és volt pillangós test-
vérekkel.
Az elkészült remekművel az idén is eredménye- 
sen szerepeltünk a kiállított tökfaragványok 
versenyén. A szavazatok alapján csoportunk alko-
tása, a „Márton a libaólban” első helyezést ért el.
Köszönjük valamennyi alkotótárs kreatív 
munkáját, és jövőre Veletek ugyan itt!

„Szent Mártonnak  
ünnepén...” 
Szabó Éva Pillangó csoport

Mindig nagy előkészület előzi meg egy-egy jeles nap megünneplését 
az óvodában. Évről-évre igyekszünk olyan élményeket nyújtani a gye- 
rekeinknek, melyek során játékos formában átélhetik, megérthetik az  
adott ünnep jelentését.

Sok éve dolgozva a Süni csoportban az a törekvésünk, hogy ezek a jeles 
napok újabb tartalmakat kapjanak. Idén sem maradt el a kis lámpások 
készítése, eljátszottuk Márton történetét, cipeltünk tököt, meglestük 
a libát, a nagyobbak rajzoltak igazi libatollal tintába mártva. Mégis mi 
adta a legnagyobb élményt?  Mónika néni segítségével és az összes  
gyerek kéz mozgósításával rétest készítettünk.  Almát reszeltünk, túrót 

kevertünk, tojáshabot felhőcskévé felvertünk. A közösen szedett és 
feltört diót is felhasználtuk a töltelékhez. 
 A hozzávalókból a gyerekek kimérték az adagokat, összegyúrták a tész-
tát. Míg a tészta a meleg lábos alatt pihent, Mónika néni a gyerekekből 
„gyúrt” tésztát, eljátszották énekkel, mozgással a rétes készítését. Ez után  
jött  a java! Úgy kellett a tésztához nyúlni, akkorára kellett nyújtani, mint 
Márton köpenyét, hogy mindenkinek jusson. Csodálatos módon a tészta 
gyönyörűen alakult a  kis kezek alatt és teljesen befedte az asztalt, amin 
nem győztünk ámulni! Az előre elkészített töltelékekkel aztán feltekere-
dett a rétes kígyónk, megsütöttük és a lámpás felvonulás előtt jóízűen 
megettük. Reméljük, mindenkinek jutott belőle! 

Márton köpenye
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Júniusban kaptuk Pataki Ildikótól a levelet, hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium rajzpályázatot hirdet a Mobilitás Hét aprópóján.
6 éves Verus lányunk nagyon szeret rajzolni, elég ügyes is, meg-
próbáltuk. 
Aztán  figyeltem a honlapon, hogy sajnos nem lett dobogós, viszont 
néhány hét elteltével hívtak az oviból, hogy az irodában várja Verust 
egy nagy csomag. Nagy örömünkre 15. 000 Forint értékben egy szu-
per rollert nyert mint különdíjas!

Gratulálunk Verus!
Móriczné Csilla


