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2017 októberében harmadik alkalommal hirdette meg az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma a Kincses Kultúróvoda pályázatot abból 
a célból, hogy erősítse az óvodai és a kulturális intézményrendszer 
együttműködését, illetve elősegítse, hogy az óvodák egyre tudatosabban 
vegyék igénybe a kulturális intézmények kínálta lehetőségeket.
A címre fenntartótól függetlenül minden belföldi székhelyű óvoda pá-
lyázhatott.
Az idei kiírásra közel 150 pályázat érkezett, melyet részletes szem- 
pontrendszer alapján értékeltek óvodapedagógus, múzeumpedagógus 
és közművelődési szakértők, illetve a Kultúráért Felelős Államtitkárság és 
az Oktatásért Felelős Államtitkárság munkatársai.
E szempontok alapján idén a Nagykovácsi Kispatak Óvoda is elnyerte 
a Kincses Kultúróvoda 2018 címet, melyet három éven keresztül visel-
hetünk, a cím adományozását igazoló emléktáblát pedig elhelyezhetjük 
intézményünk falán. Emellett felkérést kaptunk, hogy a 2018/19-es 
tanévre – az eddigi gyakorlatunkból kiindulva – mintaprojektet dolgoz-
zunk ki egy-egy komplex kulturális programcsomag megvalósítására. 
A projekttervek megvalósítására 1,3 millió Ft támogatásban részesül 
óvodánk.
Részlet a pályázatunkból
„A jövő nemzedék kulturális nevelése a családban kezdődik és opti-
mális esetben itt is folytatódik. A jó szülői mintát látó, ebben nevelkedő  
gyerekek számára természetes része életüknek az értékalapú kulturális 
világ preferálása.
Településünkön az intézményes nevelés keretein belül ezt a csa-
ládból hozott tudást igyekszünk tovább vinni, hiánya esetén pedig 
élményszerűen felépíteni és beplántálni gyermekeink személyiségébe. 
Szemléletformáló munkánkban civil szervezetek, alapítványok 
és közművelődési intézmények is társaink itt Nagykovácsiban. A 
Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola (NAMI), a Linum Alapítvány, az 
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évek óta zászlóshajója a telepü- 
lés élhető és élvezhető emberi – kulturális – művészeti környezetéért  
folytatott tevékenységnek. Munkájuk nyomán a felnőtt társadalom és a 
gyermekek világa felé is közvetítik az örök, de megújulni képes kulturális 
értékeket a zene a képzőművészet a gyermekirodalom az előadóművészet 
több területén is. 

Pedagógiai tervező munkánk szerves része a kulturális-művészeti pro-
jektek kidolgozása, amely nem egyetlen nap eseményeit rögzíti, sok-
kal inkább egy folyamatot jelöl, kiemelve az élményszerűséget, a já-
tékosságot, és a szülők bevonását/bevonhatóságát a kultúraközvetítő 
nevelésbe.
Kicsiben gondolkodunk – nagy álmokat szövünk. Hisszük, hogy óvodánk 
képes olyan színvonalon hozzáadott értéket közvetíteni a kultúra terü- 
letén, amely kitörölhetetlen emlékeket nyújt az óvodás korosztálynak, a 
Nagykovácsi gyerekeknek.
A pályázatíró csapat tagjai: Kalicz Krisztina, Karczevicz Dóra, Molnárné 
Váradi Erzsébet, Vernyik Ilona óvodapedagógusok, Megyeri Orsolya  
ügyviteli munkatárs és Szabó Orsolya intézményvezető voltak.

Kincses Kultúróvoda 2018 
pályázatot nyertünk
Szabó Orsolya intézményvezető

Március 8-án, reggel az éber járókelő egy Nagykovácsi főterénél vára-
kozó kisbuszra figyelhetett fel, mely kivételesen nem kirándulásra készülő 
gyermekekkel volt tele. A buszba a Kispatak Óvoda pedagógusai száll-
tak be. A nevelőtestület egy részének lehetősége adódott ellátogatni a 
pestszentlőrinci Pitypang Óvodába, az Oktatási Hivatal bázisintézmé-
nyébe.  Az óvodában kedvesen, meleg teával, kávéval fogadtak minket, 
és mindaz, amit a kis bemutatkozó beszélgetésben elmondtak nekünk, 
hitelesen tükröződött vissza már az aznapi gyakorlatban is.
Az óvodában 6 csoport működik, mindegyikbe 3-6-7 éves korú gyer-
mekek járnak. A csoportszobák és a tornaterem úgy, mint nálunk, egy 

hosszú folyosóról nyílnak. A csoportszobákba belépve elmélyedten 
tevékenykedő, boldogan játszó gyerekekkel találkozhattunk. A gyer-
mekek, felnőttek hat egyedi közössége jó hangulatot, bizalmat és nyi-
tottságot sugárzott.

A Manó csoportban szorgalmas lányokat láthattunk, akik fűszoknyájukat 
varrták a bennszülött jelmezükhöz, amely a „A dzsungel könyve” mese-
dramatizáláshoz készült. A Gesztenyéknél megcsodálhattuk „Az égig érő  
paszulyt” a homok-víz asztalba állítva. A Vakond csoportban patkó szögelés 
zaja ütötte meg fülünket, a lányok pedig pékségükben só-liszt gyurma 
süteménnyel kínáltak. A Maciknál jégfestéssel született a jégvarázs(lat).  
A Süni csoportban lovagi akadálypályát építettek a gyermekek. A Hun-
cutok „huncut-várost” készítették el autóutakkal, gyalogátkelőhelyekkel, 
kórházzal, tűzoltósággal, áruházakkal. Az általunk látott sokféle izgalmas 
tevékenység, ötlet közül, a felsoroltak mind csupán példák. Köszönjük 
a Pitypang Óvoda dolgozóinak, hogy látogatásunk után élményekkel 
feltöltődve folytathattuk napunkat immáron saját óvodánkban.

Látogatás a Pitypang 
Óvodában
Radványi Rita óvodapedagógus (Málna csoport)
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Az őszi nagy sikerre való tekintettel, idén tavasszal, immáron másodszorra 
lehettünk házigazdái a Neteducatio Kft. által szervezett szakmai konfe- 
renciának. A konferencia témájaként az óvoda iskola átmenet, az óvodai 
csoportszervezés kérdései, a környezeti nevelés innovatív gyakorlata, a 
Pedagógia programok módosításának lehetőségei, a jövő nemzedék IKT 
tudásának tehetséggondozása és a művészeti nevelés játékos gyakorlata 
volt porondon. 

Az előadók sorában neves szakemberként köszönthettük dr. Bakonyi 
Annát, továbbá a Budapesti POK vezető szaktanácsadóját, Nagy Ildikót. 
Munkatársaink közül immár öt óvodapedagógus tartott hihetetlenül iz-
galmas gyakorlatorientált műhelyt az érdeklődőknek.

Nagy izgalommal terveztünk és szerveztünk, álmodoztunk vajon kikkel 
sodor össze ezen a késő téli, kora tavaszi hétvégén a kispatak. A közel 70 
résztvevő nem csalódott...

Addig-addig csobogott és locsogott ez a patakocska, míg az ország min-
den sarkából ide nem csalogatta ezt a boldog-nyughatatlan, mindig újat 
kereső óvodapedagógus sereget. 

Már a regisztráció ideje alatt kiderült, hogy itt néhány óra leforgása 
elteltével közösség alakul majd... és így is lett. A prezentációk vége felé, 
egyértelművé vált, hogy az „arcok itt mind egy irányba néznek”! 

A szünetben a mennyei ebéd pillanatok alatt elfogyott mind az utolsó 
morzsáig, közben kamaszos zsibongással telt meg a Gesztenyefa csoport 
szobája, ahol mindenki egyszerre szerette volna megosztani élményeit, 

tapasztalatait társaival. A délelőtt folyamán észrevétlen kitavaszodott... 
valóban még a hajtatott aranyvessző is kibontotta szirmait! A délu-
táni műhelyek oldott hangulatú alkotó közegek voltak, ahonnan mi is 
ötletekkel és pozitív megerősítésekkel töltögethettük a tarisznyánkat az 
előttünk álló esztendőre. Jó volt megmerítkezni a kollégák lelkesedésé-
ben. Feltöltődve, boldog fáradsággal távoztunk mindannyian.

Remélem még lesz alkalmam részt venni, hasonló kezdeményezésekben.

Konferencia 
Nagykovácsiban
Karczevicz Dóra óvodapedagógus

...Kispatak óvodásokat, akik március 22-én a Víz világnapja alkalmával is-
merkedtek a Föld felszíni vizeivel. A közvetlen környezetükben előforduló 
vízforrásokkal, víz védelmével, víz körforgásával.
Fülesmackóink is nagyon várták már a tavasz kezdetét, a Békás tavi kirán-
dulásokat, patak parti sétákat, de az időjárás idén nagyon megtréfált min-
ket. Szép idő helyett zord tél jött vissza hozzánk hóval, faggyal és sok-sok 
jéggel. Utazásunk a képzelet szárnyán röpülhetett csak ezek után.
Egy egész héten keresztül ismerkedtünk az éltető vízzel.
Gondolkoztunk mi, óvodások, hogyan vigyázhatnánk rá, hogy sokáig 
tiszta ivóvizünk legyen.
Tanulmányoztuk ízét, állagát, beszélgettünk élővizeinkről (forrás, cser- 
mely, patak, folyó, folyam, tenger, óceán).
Nézegettünk képeket, térképeket és földgömböt vízben élő állatokról 
és persze készültek gyönyörű alkotások: akvárium újrahasznosított alap- 
anyagokból, kézügyességet fejlesztő éhes békák, szívószállal pecázható 
halacskák, színválogató óriáspolip és egy hatalmas társasjáték sok-sok 
furfangos feladattal.
Rengeteget kísérleteztünk, énekeltünk, mondókáztunk, játszottunk, 
játszottunk és játszottunk.
Kirándulásokra ugyan csak a képzelet szárnyán keltünk útra, de így is egy 
fantasztikus vizes birodalmat jártunk be kalandozásaink során.

Mit visz a KISPATAK?
Molnárné Váradi Erzsébet óvodapedagógus




