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„Kompetencia alapú nevelési-oktatási program, 
a néphagyományok továbbvitelével és a Palóc mesevilág 
életben tartásával.” „Múltunk a jövőnk” 
 

Népi ünnepkörök  többszöri feldolgozása során   
gyakorlatban is jól használható   a  

„Néphagyományok” kerek éve évkörünk. 

Kerek évben megtalálhatóak  
hónapok szerint a jeles napok,  

ünnepek a hozzájuk kapcsolódó  
palóc népszokások, megfigyelések  

és az óvodában megvalósítható  
gyermeki tevékenységek. 

   Az ünnepkör számtalan projekt 
megvalósítására ad lehetőséget.  

Referencia intézményként bátran 
ajánljuk az általunk kidolgozott  

jó gyakorlatot,  
mely tartalmazza az 

őszi, téli és tavaszi ün-
nepkörök projektjeit 

is.   

 
 

 

 

 

Projektjeink eseményei 
maradandó közös élményt 
adnak, a gyerekeinknek és  

szüleiknek, egyaránt.  

„Néphagyományok” kerek éve Óvodánk nevelési módszerei között szerepel a 
Kompetencia alapú óvodai programcsomag ele-
meinek alkalmazása.  Mindennapjainkban nagy 

hangsúlyt fektetünk az egyéni, illetve 
mikrocsoportos tapasztalatszerzésre, a diffe-
renciált fejlesztésre, az óvoda-iskola átmenet 

megkönnyítésére.  

Sajátos arculatunkként jelenik meg 
Pedagógiai programunkban a  

néphagyomány ápolás. 

Gyermekeink úgy ismerik meg a  
régi népszokásokat, néphagyományokat, hogy 

aktív résztvevői azoknak. 

Közösen játsszuk a népi játékokat,  
énekeljük a népdalokat,  

hallgatjuk a palóc népmeséket . 

 

 

 

 

 

 

A palóc népi kultúra körében  
folytatott kutatásaink és nevelési  

tapasztalataink alapján 
referencia intézményként két területen  

dolgoztunk ki jó gyakorlatot, 
melyet szívesen megosztunk minden  

érdeklődővel. 



„Palócország Meseország”  

Bibliográfiánk több mint 70 palóc népmesét kínál az 
óvodás korosztály számára 

Bibliográfiai  
ajánlásunkból  

minden  
óvodapedagógus  
bátran válogathat 

a gyermekek  
fejlettségének és 

az alkalomnak 
megfelelően. 

 
A mindennapi mesemon-

dás mellett , ezek a mesék, 
alkalmasak  

dramatizálásra , jól  
használhatók  

projekt témaként  is.  

Jó gyakorlatunk tartalmazza az általunk kidolgozott 
népmese hete  

projektjeinket , mint az: 
 

- Angyalbárányok 
         - Kacsapásztorból lett 

királyné  
 - Este, Éjfél, Hajnal 
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E l é rhe tős égek :  

Központi Óvoda 

székhelyintézmény 

 

Az érdeklődők 3 ajánlat közül választhatnak, annak 
függvényében, hogy megismerni, vagy elsajátítani 

szeretnék jó gyakorlatunkat. 

 

1. Interaktív előadás a jó gyakorlat  
bemutatásával, konzultációs lehetőséggel 

 

2. Szakmai nap a Központi Óvoda   
székhelyintézményében 

            - bemutató foglalkozás 
            - csoportlátogatás 

            - hospitálás és konzultáció 

 

3. Adaptálást segítő felkészítés a Központi Óvoda 
székhelyintézményében 

         - bemutató foglalkozás 
         - csoportlátogatás 

         - hospitálás és konzultáció 
         - tervezési mód és dokumentáció 

           megismerése 
        - az jó gyakorlatokhoz tartozó dokumentumok 

átadása  
          (Néphagyományok kerek éve, projekttervek, 

bibliográfia, javaslatok 
           mesefeldolgozáshoz) 

Amit kínálunk : 


