
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               
 

 

ORSZÁGOS FREINET TALÁLKOZÓ 
Mezőberény 

2017. június 26-30. 

 

„A MADARAK NEM JÁRNAK LÉPCSŐN” 
 

Részletes program 
 

Június 26. hétfő 

 

13,00 – 15,30 Érkezés Mezőberénybe a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium             

                        Kollégiumába (5650 Mezőberény Petőfi S. út 14.) 

   Keretjáték 

   Regisztráció, szobák elfoglalása 

   Kiállítás rendezése hozott anyagból 

 

 16,30 – 18,00 Megnyitó 

   Köszöntők 

   „Freinet egy, kettő, egy” - előadás 

    Előadó: Dr. Horváth H. Attila - habilitált egyetemi docens, ELTE 

   „Akikre büszkék vagyunk”  

 

 18,00 –  „Terülj, terülj asztalkám…” 

          Régiós ízek, ételek, italok 

    Hozd magaddal lakóhelyed jellegzetes finomságait!!! 

 

Június 27. kedd 

 

   7,30 –   8,30 Reggeli 

   8,30 –   9,00 Plénum 

   9,00 – 13,00 Nagyműhelyek 

 13,00 – 14,00 Ebéd 

 14,30 – 16,30 Beszélgetőkör – „Jó gyakorlatok” bemutatása 

 17,00 – 18,00 Keretjáték – csoportmunka 

 18,00 – 19,00 Vacsora 

 19,00 –  Közgyűlés – egyesületi tagoknak 

 

Június 28. szerda 

 

   7,30 –   8,30 Reggeli 

   8,30 –   9,00 Plénum 



   9,00 – 13,00 Nagyműhelyek 

            13,00 – 14,00 Ebéd 

 14,30 – 16,30 Kisműhelyek 

 16,30 – 17,00 Keretjáték – csoportmunka 

 17,00 – 19,00 „Petőfi nyomában” – élményszerző séta városunkban 

 19,00 –  Vacsora a Berény Szállóban 

 

 

Június 29. csütörtök 

 

   7,30 –   8,30 Reggeli 

   8,30 –   9,00 Plénum 

   9,00 – 13,00 Nagyműhelyek 

 13,00 – 14,00 Ebéd 

 14,00 – 16,30 Készülődés a „Színes est”-re 

 16,30 – 18,30 „Színes est” 

 19,00 –  Képzés zárása – tanúsítványok kiosztása 

Vacsora a Berény Szállóban 

„Akikre büszkék vagyunk” – táncház 

 

Június 30. péntek 

 

  Hazautazás – reggeli hideg csomagban 

 

 

……………………………………………. 

 

 

MŰHELYEK 
 

 

1. műhely: KREATIVITÁS  -  „MásKép más” - Légy kreatív 

Műhelyvezetők: Fabóné Nagy Andrea – szakvezető óvodapedagógus – Szarvas 

                           Fabó Gergő 

 

2. műhely: FANTÁZIA  -  „Túl az ösvényen” - Utazás a fantázia birodalmában 

Műhelyvezető: Bavalics Laura – óvodapedagógus, fókusz tréner – Budapest 

 

3. műhely: SZABAD ÖNKIFEJEZÉS  -  „Álmaink színes pillangók…” -  

                                                      Szárnyalás a szabad önkifejezés világában 

Műhelyvezető: Pálfiné Kováts Ágnes – Freinet óvodapedagógus, fókusz tréner,       

                                                                felnőtt képzési szakértő – Budapest 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„… és mindez képekben” 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Másképpmás” 

– Légy kreatív! – 

 
Műhelyvezetők: Fabóné Nagy Andrea, szakvezető óvodapedagógus 
                              Fabó Gergő 
 

 

1. NAP 
 

Másképp látva – másként gondolkodva – máshogy csinálva! 
 

Helyszín: A műhelyfoglalkozás üres terme (amelyben minimális bútorzat van)  

Változtasd mindig mássá a termet! Lakjuk be közösen, ahogy jól érezzük benne magunkat! 

Elhelyezkedés: Minden résztvevő úgy, és olyan formában helyezkedik el, ahogy neki 

kényelmes, ahogy jól érzi magát!  

Naponta változtassa, alakítsa, tegye mássá mindenki a termet! 

 

Ráhangolódás, ismerkedés, csoportalakítás 
 

 Miért ezt a műhelyt választottad?  

Mit üzen a műhely neve? Mit vársz ettől a műhelytől? – szóbeli, írásbeli megfogalmazások 

kötött mondatkezdésekkel. 

„Azért vagyok itt…” 

„Azért választottam…” 

„Én azt szeretném”… írásban is rögzítse a 

csomagolópapíron 

Eszköz: csomagolópapír, filctoll, táblagyurma 

 

 

 Bemutatkozás kreatívan 

Mutatkozz be, ismerjünk meg! 

 Készítsd el a tábori facebook profilodat kreatívan 

- Név 

- Lakhely 

- Munkakör 

- Amit rólam tudni kell! 

- Bármit használhatsz (pl. képes újságok, kendők, tárgyak, toll, papír, internet, 

személyiratok, stb..) 

A feladat ismertetése előző napon 

 

 

 

 



Mutatkozz be, ismerjünk meg! 

 Három tárgy 

Mindenki kiválaszt otthon három tárgyat és ezt a műhelyre magával hozza. A cél az, hogy 

ezen a három tárgyon keresztül mutassa be magát a többieknek. A tárgyak 

szimbolizálhatják őt, vagy a számára fontos történéseket, élete kulcsszemélyeit stb. a tagok 

sorban megnézik mindenki tárgyait. Ezután a csoport megbeszéli az élményeiket, kinek 

sikerült a legjobban szimbolizálni magát a tárgyakkal 

Eszköz: személyes otthonról hozott tárgyak 

 

Mutatkozz be, ismerjünk meg! 

 Füllentős 

 A csoporttagok bárhogyan elhelyezkedhetnek a teremben. A feladat az, hogy mindenki 

három tényt mondjon magáról, ezek egyike füllentés. A csoporttársaknak kell kitalálni, 

hogy melyik az. Ha először tévednek, még választhatnak a fennmaradó két lehetőség 

közül. A játék addig tart, amíg mindenki sorra nem kerül. 

Eszköz: papír, toll 

 

 Titkos barát – légy kreatív 

Mindenki felírja a nevét egy cédulára. Összehajtva berakjuk egy dobozba és ebből húz 

mindenki egy nevet, amelyet nem árulhat el. A cédulát meg kell őrizni.  

 játék magyarázata: mindenki annak a jóságos manója, titkos barátja lesz, akinek a nevét 

húzta. Egy hétig vigyáz a "védencére", jelét adja törődésének, segíti, megvédeni.  Ezt 

kinyilatkoztathatja, egy gesztussal, ajándékkal, odafigyeléssel.. 

 A tábor végén megbeszélés. Ki mit érzett, rájött-e, hogy ki volt az ő titkos barátja. 

Eszköz: cédulák, toll, doboz 

 

 Mi a kreativitás? – Gondolkozz kreatívan! 

Írj fel néhány gondolatot a csomagolópapírra, ami a szóról, fogalomról eszedbe jut! 

Eszköz: Csomagolópapír, filctollak, táblagyurma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mi a kreativitás? – Halljuk „tudományosan”  

Beszámoló Fabó Gergő szájából 

Eszköz: szemléltetés laptopon, projektorral 

 

 

 

 

 



 Játékok kreatívan - Kreatív játékok 

 Mire jó? - Szokatlan használat- Többféle megoldás keresése 

Mi mindenre lehet egy klasszikus tárgyat használni alapfunkcióján kívül? 

Pl. gémkapocs (horognak, iránytűnek, láncot lehet belőle készíteni fülbevalónak, gomb helyett...) 

grafitceruza, tégla, kártya, lakáskulcs 

Eszköz: a felsorolt tárgyak, mint eszköz is szerepelhetnek 
 

 Reklámblokk - Verbális játék 

Kereskedelmi vagy üzleti tevékenység szlogenszerű megfogalmazása, ill. termékre 

jellemző márkanév kitalálása. (lehet az előző játék tárgyait felhasználni, mint 

termékreklámozást) 

(Szlogen: Pöttyös az igazi, Az élet habos oldala...) 

Eszköz: papír, toll 

 

 

 

 

 

 Így használják... 

a) Két azonos létszámú csoportban játszunk. Mindkét csapat kap egy-egy tárgyat (ezek 

eltérő alakúak legyenek, például seprű illetve tányér). 

A feladat: más tárgyak használatát kell eljátszani az adott tárggyal (ami tilos: saját 

funkciójában használni az adott tárgyat!). Csapatverseny: az a csapat győz, amelyik kötött 

idő alatt több tárgyat tud eljátszani. 

Az számít érvényes �találatnak,� amit a játékvezető felismer és elfogad. (Például egy 

tányérral eljátszható a gépkocsi kormánykereke, kalap, tükör, lavór, paletta, jegyzettömb, 

könyv, szendvics stb., csak tányér nem.) 

b) Körben ül a csoport. A vezető bemutatja egy tárgy használatát, majd átadja a 

képzeletbeli tárgyat a következő játékosnak, aki előbb �használja� azt, majd (a váltást 

valamilyen egyezmény cselekvéssel jelezhetjük) egy másik tárgy használatát mutatja be, 

amit átad a következő játékosnak... és így tovább, egészen addig, amíg körbe nem értünk. 

c) A b) változat memóriajátékként is játszható: mindenkinek meg kell jegyeznie az előző 

tárgyakat. 

Eszköz: tányér, labda, seprűnyél 
 

 Mi ez? 

Párokat alkotunk. A párok egymással szemben ülnek. A pár egyik tagja képzeletben felhúz 

a földről valamit. A párja megkérdezi: Mi ez?..majd válaszol rá a társ. Utána szerepet 

cserélnek, és a másik húz fel képzeletben valamit, és a Mi ez kérdésre ő is válaszol. Ez így 

megy felváltva. Akkor sikeres a játék, ha nem szakad meg a felsorolás, hanem gyorsan 

tudnak reagálni a kérdésre, Bármit lehet mondani, ami eszébe jut a résztvevőknek. 

 

 

 

 



 Mi ez? Hazugság doboza 

6-7 darab nem összeillő, furcsa, alternatív tárgyat kell összeállítani. Ketten játszhatják. 

Egymással szembe ülnek, úgy hogy csak az arcukat látják. Az egyik kiválaszt egy tárgyat 

(ezt a másik nem láthatja). Körbe kell írni, mi a választott tárgy, röviden, tömören. 

Mondhat igazat, de hazudhat is. A hazugság akkor működik jól, ha minél elborultabb 

dolgot mond. Mivel a tárgyak sem hétköznapiak, ezért bármi megtörténhet. A másik 

játékosnak ki kell találni, vajon a társa hazudik, vagy igazat mond. Cél, hogy minél 

kreatívabb dolgokat mondjanak, vagy éppen elhitessék a másikkal, hogy ő mit húzott. 

Eszköz: Egy paraván, lepedő, asztal, amivel eltakarják egymás elől a tárgyakat 

Dobozban: - befőttes üvegben faág 

                  - szemüvegtokban kolbász (Minél elborultabb dolgok) 

                  - cserépben csont 
 

 Levezető játék 

Logikai feladatok megoldása 

Néhány logikai feladványok megoldása folyamatosan nap közben. A feladványokat 

kihelyezzük a falra, és egésznap lehet a megoldáson gondolkozni.  

Aki megfejtette, leírhatja a feladvány alá a csomagolópapírra, vagy szóban a nap végén 

megoszthatja 

Ki mennyit tudott megoldani? 

Eszköz: Csomagolópapír, feladványok kinyomtatása, táblagyurma 

 

 

 

 

2. NAP 
 

Másképp látni és láttatni! 
 

 Ráhangoló, bemelegítő játékok 

 Párok össze-szét 

A játékosok párosával összeállnak hátukkal összeérintve. Rögzítik a helyet, ahol 

összeálltak. Tapsra el kell hagyniuk a helyet, és sétálnak a teremben. Következő tapsra 

ugyanoda kell állni, ahol az eredeti helye volt a párnak. 

Versenyjáték  az a páros, aki utoljára áll vissza szoborjátékos lesz. Az győz, aki a végén 

elsőnek áll össze. 

 

 

 

 

 

 



 Cápajáték 

Van egy cápa, az elindul valaki felé, az az illető valaki másra rámutat, aki ha kimondja 

annak az illetőnek a nevét, a cápa nem kaphatja be, hanem elindul más ember felé. Ha 

elkapja, akkor ő kiesik. Addig játsszuk, amíg mindenki ki nem esik. 

 Elnök-titkár-jegyző  

A játszók körben ülnek. Két kiemelt hely van a körben: a elnöké és a titkáré (az elnök a 

titkár balján foglal helyet). A többi játékos rangját (pozicióját) számokkal jelöljük. A 

ranglétra tehát így néz ki: elnök, titkár, egyes, kettes, hármas stb. A rangok a székeket 

jelölik, ráadásul azokat nem szabad játék közben ismételten kezelni. A játszók célja: minél 

előrébb kerülni a ranglétrán 

A játékot az elnök kezdi: megnevezi saját magát, és mond mellé egy másik rangot. 

Például: elnök hívja a kettest. Ekkor a kettes számú (rang) játékos következik. Megnevezi 

saját magát, majd hozzátesz egy másik rangot (például: kettes hívja az ötöst). A játékot - 

értelemszerűen - a kettes játékos által megnevezett folytatja, és így tovább. 
 

 

 Kreatív gondolatok a tárgyak a nevezetességek tükrében! 

 Mezőberény nevezetes szobrairól, épületeiről alkossanak a csoportok egy fiktív 

történetet! 

A résztvevők 2-3 fős csoportokat alkotnak. A csoportok véletlenszerűen alakulnak.  

A teremben annyi QR-kód van elhelyezve, ahányan vagyunk a műhelyben. Mindenki 

olvasson le egy QR-kódot, okos telefonja segítségével, ami egy jelet (hold, csillag, nap, 

stb) rejt. Akik ugyanazt a jelet olvasták le, azok alkotnak egy csoportot. 

Minden csoport kap egy vaktérképet Mezőberényről, amit útközben magával visz, amin be 

van jelölve a QR- kód alatt található jel. A bejelölt jel mutatja meg, hogy melyik 

csapatnak hol és milyen Mezőberény nevezetességét kell felfedezni, megtalálni a 

városban. 

 A QR – kódos jel a megtalálni való szobron, nevezetességen is rajta van, ez a jel jelzi, 

hogy jó tárgyat találtak meg 

Találj rá a kapott nevezetességedre, majd mesélj a tárgyadról egy történetet! 

Megbeszélt idő lejárta után a csoportok tetszőlegesen (jelenet, szabadszöveg formában, 

pantomim, stb) előadják a történetüket 

Eszköz: szobrokról, nevezetességekről képek QR-kód nyomtatása, Mezőberény 

vaktérképe 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                  

                              

 

 

 

 

                                                                   

                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



3. NAP 
 

Máshogy csinálva – a művészetek eszközeivel! 
 

 Kreatív rajzolás 

 Mire emlékeztet? – játék a vonalakkal 

A műhelyvezető a táblára, vagy papírra felrajzol egyszerű vonalakat, mértani formákat. 

Különböző, vagy egyenlő hosszúságúakat, vízszintes, vagy függőleges elhelyezésben. A 

csoportnak az a feladata, hogy az adott vonalakból, formákból ábrákat, rajzokat, 

különböző képeket, bármit alkossanak! Utána megbeszéljük, értelmezzük egymás 

alkotásait 

Eszköz: papír, toll, vagy tábla kréta, táblafilc 

 

 

 Kreatív rajzolás sablonokkal 

A csoporttagok egyszerű geometriai alakzatokat rajzolnak sablon segítségével. A 

sablonokat próbálják úgy kiegészíteni, hogy abból valamilyen forma, kép alakuljon ki. Pl. 

állat, növény, élelmiszer stb. 

 

 

Eszköz: papír, ceruza, sablonok 
 

 Csoport rajz 

A csoportban körbe adunk egy papírlapot, Erre a lapra mindenki felrajzol egy vonalat, 

kiegészítve ezzel a keletkező rajzot. Miután mindenki rajzolt a lapra közösen meg is lehet 

nézni a kész az ábrát, Címet is adhatunk az ábrának. 

 

 Variációk egy témára - Szabad asszociációk 

 Betűkből történetek - szabadszövegek kreatívan 

a) Minden betű mellé írj egy szót, mondatot, ami elsőre eszedbe jut! 

 K 

 R 

 E 

 A 

 T 

 Í 

 V 



b) A betűk mellé olyan szavakat írj, amelyek együtt mondatot alkotnak! 

 K útba 

 R ekedt 

 E gerek 

 A csítva 

 T ámolyogtak 

 Í smét 

 V ilágosságra 

 

c) Ezután lehet egy nonszensz versikét faragni a már meglévő értelmes mondattal 
 

 Véletlenszerű történet – cédulásdi kérdésekkel, válaszokkal 

- Ki volt? 

- Hol volt? 

- Mikor volt? 

- Mit csinált? 

- Mit mondott? 

- Meddig tartott? 

- Mit mondtak az emberek? 

- Hogyan végződött? 

A csoport első tagja válaszol az első kérdésre, behajtja a papírt úgy, hogy senki se 

tudja mit válaszolt. A második felel a második kérdésre, ő is ráhajtogatja a papírt. És 

így tovább addig, amíg el nem fogynak a kérdések. Azután összeolvassák a kérdésekre 

adott válaszokat, mint egy történetet. Teljesen nonszensz dolgok sülhetnek ki, vagy 

éppen egy komikus történetet alapoznak meg. 

Eszköz: papír, toll 

 

 Mesék másként - Meseszövés, meseírás 

  Mesesaláta 

A csoporttagok elé egy nagy kosár, különböző színű, méretű, funkciójú tárgyat teszünk (pl. 

kispárna, gombolyag, fakanál, rádió, csavarkulcs, gyöngysor, kendő, labda, papucs, óra, 

kaktusz...) Kisebb csoportokat alkotva találjanak ki egy mesét, történetet, amihez a 

megadott tárgyak, tetszés szerint felhasználhatók (pl. vagy az adott tárgyról szól a mese, 

vagy illusztrálja, szemléltetésként használja fel, vagy beleszövi a mesében az általuk 

kiválasztott, vagy az adott tárgyakat). 

Vagy az előző nap alkotott fiktív történetbe szőjenek bele egy vagy több választott tárgyat. 

 

 Meseszövés 

 A meseszövés csoportos mesekitalálás. A műhelyvezető mond egy bevezető mondatot. A 

mellette ülő folytatja a megkezdett gondolatot. Sorban mindenki tovább fűzi a mesét, végül 

egy önálló történet alakul ki. A meseszövésnél arra kell vigyázni, hogy ne ismert mesét 

mondjunk, hanem önálló elképzeléseket, gondolatokat fogalmazzunk meg. A játék másik 

fajtája, ha megadott szereplőkre vagy témára kell történetet kitalálni. 

 

 
 



 Zenei variációk kavalkádja – zenélés máshogyan 

 Ritmusjátékok hangszerekkel  

Mindenki kap egy hangszert. Valaki elkezdi hangoztatni valahogy, majd egy másik 

csatlakozik, és akkor az egyik elnémul. A másik hanghoz egy harmadik csatlakozik, majd a 

második némul el. Stb.  

Eszköz: hangszerek 
 

 Játék a hangokkal  

Mindenki keres a környezetében valamit, amivel hangot lehet adni. Lehet akár ugyanolyan 

hangot adó eszköz többeknek. Most az előző improvizáló játékot játsszuk úgy, hogy a saját 

„hangszerével” próbáljon ritmust hangoztatni 

Eszköz: hangot adó tárgyak 
 

 Improvizációs tánc, ének versmondásra  

Kisebb csoportban egy jó ritmusú, dallamos versre táncot, mozgást, ritmus, éneket 

improvizálnak. Érzések megjelenítésével: (amit képek húzásával is eldöntünk) mérgesen, 

tréfásan, vidáman, szomorúan, csodálkozva, stb. Ehhez a játékhoz az alábbi vers pl. 

megfelelő 

Eszköz: vers szövege, smile képek 

 

Táncol a sárga,  

Nyekereg a kék, 

Brummog a barna, 

Megered az ég. 

 

Vicsorog a rozsdás, 

lobog a piros, 

Fenyeget a fekete, 

Kikap, aki rossz. 

 

 

 

 

 

 

Műhely lezárása 
 

 Máshogy adom - másképp kapom! - Képzeletbeli ajándékozás 

 Hoztam neked ajándékot…  

Mozdulattal indul…  

Hoztam neked ajándékot… Köszönöm szépen… Tetszik?... Igen, tetszik… De tudod, mi 

ez?... Igen, tudom… és elmondja 

 

 

 

 



 Ahogy adtam - úgyis kaptam! - Valós ajándékozás 

 Ki volt a titkos barátom?- leplezzük le a jóságos manónkat! 

Ki az, aki tudja, hogy ki volt a titkos barátja? 

Honnan tudtad, miből gondoltad, milyen jelzések árulták el, hogy ő az? 

Aki nem tudta közben meg, most lepleződjön le!       

 

  „Másképpmás” érzések, gondolatok - Hogy érzem magam? 

Fogalmazza meg mindenki röviden milyen érzésekkel tér haza a műhely befejezésekor. 

Hangulatát mondja el, kapcsolja a keresztneve elé. 

pl. elégedett Andrea… 

 

 Azt szeretem benned… 

„Azért szeretem….-t, mert…” felirattal kap mindenki egy papírt. A kipontozott helyre 

mindenki beírja a nevét, és a jobb oldali szomszédjának adja a papírt. Ő a következő 

sorban leírja, miért szereti az illetőt, behajtja, majd továbbadja. A papírokat csak akkor 

szabad kihajtogatni, ha mindenki visszakapta a sajátját. Nem kell felolvasni, de ha valaki 

meg szeretné osztani a többiekkel, megteheti 

Eszköz: létszámnak megfelelő db feliratozott papír 

 

 Én ezt szerettem volna, és én ezt kaptam! 

Az első napon megfogalmazott és a csomagolópapírra feljegyzett vágyaiknak, 

elvárásaiknak újra olvasása, értelmezése 

 

 Készülődés a színes estre 

 

 

 

 

 

 

A műhelyben készült fényképek elérhetőek: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B0Ua-W1fk-NFOURJM09lRkk0ckE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B0Ua-W1fk-NFOURJM09lRkk0ckE


„A madarak nem járnak lépcsőn…” 
 

Hol volt, hol nem volt Tiszán innen, Körösökön túl, volt egy falucska. Itt éltek olyan népek, 

akik innen is onnan is bevándoroltak. 

Egyik bő szoknyát hordott, másik nagy bajuszt, egyik jobbra kavarta a lekvárt, másik balra 

kacsintott. Nehezen értették egymást! 

A falu legidősebb embere a legkisebb fiát elküldte a nagyvilágba, hogy találja meg a 

megoldást a falu gondjára-bajára. 

Az anyja feltarisznyázta, majd útra bocsájtotta. 

Ment mendegélt, hosszú utat tett meg, már elért a gáton túl is, ahol találkozott Mari nénivel, 

és Juli nénivel, akik a pletykapadon a szokásos pletykapartijukat tartották. 

Legényünk megszólította az öregasszonyt. 

– No, Mari néni adjon nekem tanácsot, hogy lehetne a falu gondjára megoldást találni? 

– Hát légy kreatív Öcskös! Használd az eszedet másképp! Én mondjam meg öregasszony, 

mitől döglik a légy! Itt egy kő! Tedd a tarisznyádba, és használd a követ, vezessen végig 

utadon! De ne felejtsd! 

„Én leraktam kövemet! Mi tudjuk, hogy ez a kő segíteni és vezetni fogja azokat, akik utánunk 

jönnek az utat tovább építeni!” 

– Mit kezdek én ezzel a kővel? - morgolódott a legény! 

Nem tehetett mást legényünk elindult, és folytatta útját. 

Ment, mendegélt, mikor egyszer csak a falu másik végén meglátta a templom tornyát. A 

templom előtt emberek gyülekeztek, akik nagyon furcsán beszéltek.  

Vándorlegényünk egy szót sem ért belőle. 

Csak hallja, hogy egyik így mondja (német halandzsa szöveg), a másik meg cifrázza (német 

halandzsa szöveg) 

Összeszedte minden bátorságát, és megszólította a legidősebbet. 

Elmondta neki gondját-baját, úti célját.  

– Mondja bátyám, hogy lehetne a falum népét kibékíteni? 

– Azt én nem tudom. Azt csak te tudod megoldani kreatívan! Itt van egy kő - ne mondd, hogy 

nem kapsz tőlem semmit - segítsen a problémádon! 

– Jaj! Ez a népség! Mit kezdjek én ezzel a kővel? Van már egy kövem nékem! 

– Jaj, de hát ez másfajta! Beteszem a tarisznyádba, jó lesz ez még valamire! 

Tovább ment a legény. Már hosszú idő óta rótta az utat, amikor a messzi poros úton egy 

lovaskocsit pillantott meg, rajta egy kalapos, nagy bajuszos paraszt legényt. 

– Adjon isten vándorlegény!  Mi járatban erre? 

– Falumnak gondjára keresek én gyógyírt! 

– Mert ugyan mi gondja lehet egy falunak? 

– Hát, hogy sokszínűek vagyunk! Ezért nagy a zűrzavar! 

– Hát fiam, egyszerű a megoldás!!! A magyar virtus: - az evés, az ivás! 

– De miből főzzek? Nincs nekem egyebem, csak ez a két kövem! 

– Légy kreatív! Használd az eszed! Tégy olyat, amit eddig még sose tettél! 

– Megvan a megoldás! - csettintett a legény. - Kihirdetem a vasárnapi misén! 

– Jövő héten szombaton, a falunapon, a birkalegelőn felállított sátor előtt a bográcsban 

kőleves lesz az ebédünk! 

– Kőleves? Mi pattant ki abból a kreatív agyadból? 

 

 

 

 

 



Mindenki ott volt a falunak a napján. 

Így szólt az ige! 

„Egy tányérból eszünk, sose veszekszünk!” 

 

A falu legbölcsebb legénye lerakta a követ, amely ma is ott áll a falu főterén Turul madárral a 

kőoszlop tetején. 

Hirdesse az utókornak! 

 

A madarak nem járnak lépcsőn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Túl az ösvényen” 

– Utazás a fantázia birodalmába – 

 

 

Műhelyvezető: Bavalics Laura 
                           Óvodapedagógus, játékmentor, drámapedagógus, fókusz tréner 
 

 

 

Játékgyűjtemény 
 

 

Fantázia Gépezet 

 
Eszköz: - 

 

A játék menete: 

A játék célja, hogy a csoport tagjai együtt hozzanak létre egy fantázia gépezetet, úgy, hogy 

mindenki egy-egy alkatrésze a közösen alkotott szerkezetnek. 

A csoport tagjai körben ülnek, valaki, aki szívesen kezdené a játékot (vagy mondókával 

kiszámolva) feláll és a kör közepén belekezd egy ismétlődő mozdulatba (ha szeretne hangot is 

adhat hozzá). Majd, aki úgy érzi, hogy ehhez az első mozdulathoz tudna kapcsolódni, beáll a 

gépezet következő elemének. Most már két szerkezeti elem van, akik két különböző 

mozdulatot valamilyen formában összekapcsolódva ismételnek. Pl.: Egyikőjük a jobb karját 

fel-le emeli, másik elé áll és a bal lábával egyenletesen toppant. 

Sorban, egyesével állnak be a résztvevők. A játék végére mindenki alkatrészként mozog a 

fantázia gépezetben. 

A résztvevőknek a játék ismertetésekor jelezzük, hogy olyan mozdulatot válasszanak, amit a 

játék végéig ismételni tudnak. Így megelőzhetjük, azt, hogy valaki a guggolást és felállást 

választva a játék közepén azt mondja, hogy ő már elfáradt. 

A játék elején, mint minden játéknál, fontos elmondani, hogy lehet passzolni. Előfordulhat, 

hogy valaki nem szeretne részt venni vagy nem jön egy mozdulat, amivel kapcsolódni tudna. 

Rájuk egy következő közösségalakító játéknál figyelünk. 

 

 

Közösségalakító, érzékenyítő kártyajáték 
 

Eszköz: Csoport létszámnak megfelelő kártyalap, melynek a hátsó oldala egyforma. Lehet 

Francia kártya, Magyar kártya, ha felnőttekkel vagy idősebb gyerekekkel játsszuk. Fiatalabb 

gyerekeknél érdemes pl. állatos kártyát használni. 

 

A játék menete: 

A játékvezető a kártyalapokat úgy választja, hogy azok csoportalakításra alkalmasak 

legyenek, pl. az összes kutya, madár kártya benne van, de csak egy hal és egy macska 

kártyalap. 

A játékvezető pontosan ismerteti a játékot. 



Minden játékos húz egy lapot anélkül, hogy megnézné a képet és a homlokára teszi, úgy hogy 

mások jól láthassák a kártyalapját. Ez után a térben mozogva a kártyalapoknak megfelelően 

csoportokat alakítanak a résztvevők.  

Kezdetben nagy örömmel veszik észre a hasonlóságot a játékosok és gyorsan csoportokat 

alakítanak. Majd lassan észreveszik, hogy valami nincs rendben. A csoporttól függ, hogy mit 

kezdenek a helyzettel. 

Fontos! A játékvezetőnek a játék elején tisztáznia kell, hogy a játéknak csak akkor van vége, 

ha mindenki megtalálta a csoportját, mindenki tartozik valahová. Ezt gyakran a játék közben 

is meg kell ismételni, különösen, amikor rádöbbennek, hogy van, aki egyedül maradt. 

Van olyan közösség, ahol egy pillanat alatt megoldják a feladatot pl. „Gyere ide, te is állat 

vagy. Gyere ide, neked is négy lábad van.” stb. 

Érdekes megfigyelni, hogy egy-egy közösség, hogyan játszik ebben a játékban. 

 

 

Villám randi – ismerkedő játék 
 

Eszköz: Egy csengettyű, résztvevők létszámának megfelelő székek két sorban egymással 

szemben kb. karnyújtásnyi távolságban, előre elkészített kérdéssor (akár a játék vagy képzés 

tematikájához kapcsolódó) 

 

A játék menete: 

A részvevők egymással szemben ülnek, a játékvezető a sor elején áll a csengővel. Az első 

kérdés után az egymással szemben ülő játékos-pároknak fél vagy fél-fél perc (játékvezető 

határozza meg) áll rendelkezésére, hogy a kérdésre válaszoljanak. Amikor az idő lejárt, 

megszólal a csengő és a résztvevők az óramutató járásának megfelelő irányban egy székkel 

arrébb ülnek. A második kérdés következik, majd forgás és így tovább. A kérdések számát a 

játékosok létszáma is meghatározza. 

 

A műhelyben elhangzott kérdések: 

- Beléptél egy tündérmesébe. Melyik lenne az és melyik szereplő lennél? 

- A világ összes állata közül melyik állat lennél és miért? 

- Ha szín lennél melyik lennél te? 

- Egy olyan étteremben ülsz, ahol bármit rendelhetsz, milyen ételt rendelnél (három fogás)? 

- Melyik az a könyv, amit feltétlenül ajánlanál? 

- Milyen különleges képességgel szeretnél rendelkezni? 

- Szerinted mi a legfontosabb az életben? 

- Mit vinnél magaddal egy lakatlan szigetre (három dolgot választhatsz)? 

- Mi a három legérdekesebb dolog a táskádban? 

- Ha tehetnéd, melyik születésed előtti korba utaznál vissza? Ki vagy mi lennél ott? 

- Ha a világon bárhova utazhatnál, hová mennél? 

- Mi az, amit szeretnél csinálni, de nem teszed? 

 

 

Fantáziajáték a neveddel 
 

Eszköz: papír, toll, ceruza 

 

A játék menete: 

Minden játékos leírja a teljes nevét visszafelé. Majd magában kimondja, majd halkan és egyre 

hangosabban a csoport hangoztathatja a neveket, úgy, hogy mindenki a saját nevét mondja (p. 



három hang fokozatban). Ez után mindenki egyénileg leírhatja, hogy ez az ”új” személy 

milyen lehet, kicsoda ő valójában. Játékvezető meghatározhatja, hogy mennyire legyen 

részletes a leírás. Külső és belső tulajdonságok is legyenek. Mi lehet a foglalkozása? (pl. 30 

év körüli, magas, vörös hajú, csendes táncosnő, vagy idős, morcos, bajuszos pékmester stb.) 

Amikor mindenki elkészült a leírással, akkor a résztvevők bemutatják egymásnak a fantázia 

embereket, úgy, hogy akár egy jellegzetes mozdulatot kapcsolnak hozzá. 

Fiatal gyerekekkel játszhatunk csak a keresztnévvel és lehet, hogy fantázia lényeket, 

különleges tulajdonságokkal hozunk létre és nem embereket. 

 

 

Versfeldolgozás – játék a szavakkal 
 

Eszköz: A játékvezető által kiválasztott vers vagy versszak szavai, külön-külön papíron, 

nyomtatott, jól olvasható betűkkel (egy szó- egy papír), üres papírlapok, toll, filctoll 

 

A játék menete: 

A játékvezető a műhely témájának megfelelően választ verset vagy versszakot. A vers minden 

szavát, külön lapja írja (A névelőket nem és az ismétlődő szavakat csak egyszer írja le.) 

A játékosok körben ülnek, a játékvezető a szavakat a kör közepére teszi, úgy hogy mindegyik 

jól látható legyen. Majd minden résztvevőnek ad egy adag kis üres papírlapot vagy 

papírcsíkot és mindenki választhat egy íróeszközt. 

Fontos elmondani, hogy nem az a feladat, hogy kitaláljuk, hogy melyik versről van szó. 

Persze nem baj, ha valaki felismeri, de a gyakorlat szempontjából ennek nincs jelentősége. 

A játékvezető arra kér mindenkit, hogy nézze meg jól a szavakat és válasszon egyet, ami 

leginkább hívja most a figyelmét. Egy olyan szó, ami éppen most vagy ebben az adott 

élethelyzetben kapcsolódik hozzá.  

Mindenki csak egy szót választhat. Egy ideig érdemes hagyni a résztvevőket, hogy nyugodtan 

nézelődjenek, elvegyenek egy szót, rezonáltassák, majd újat válasszanak. Addig, amíg meg 

nem találják, azt, ami leginkább illik hozzájuk. Ezt érdemes kommunikálni is a játékosokkal a 

választás ideje alatt. 

Amikor mindenki megtalálta a szavát, akkor kezdődik az ajándékozás. 

Akár körben haladva, az első résztvevő megmutatja a többieknek, kimondja a saját szavát. 

Minden féle magyarázat nélkül, csak a szó hangzik el. Ez után a körben mindenki 

megajándékozza az első résztvevőt egy-egy szóval. Ez lehet bármilyen szó, amit az adott 

játékos éppen megérez vagy akár eszébe jut erről az első szóról. Nem kell, hogy rímeljen vagy 

kapcsolódjon a témához, a játékban a megérzésekre hagyatkozunk. 

Minden játékos csak egy szót adhat ajándékba. 

(pl. Egy öt fős csoportban az első játékos szava: Tündér. Ő a többi négy játékostól kap egy-

egy szót ajándékba: - Erdő, - Varázslat, - Köd, - Vörös. Így a kör végén összesen 5 

szókártya, lap van az első játékos kezében.) 

Végig haladunk a körön, mindenkit megajándékozunk és a kör végén mindenkinél annyi 

szókártya vagy lap van, ahányan részt vesznek a játékban. 

Szép, értékes gesztus, ha az ajándékozó ki is mondja a szót, amikor a lapot átadja (pl. Az én 

ajándékom, Erdő). 

Az ajándékozást követi az alkotás. A játékvezető pontosan ismerteti a gyakorlat keretét. A 

résztvevők szabad verset alkotnak a kezükben tartott szavakból. Minden szót fel kell 

használni, újat nem lehet hozzáadni (csak névelőt). A szavakat lehet többször ismételni és 

ragozni is. 

A szabad vers alkotás csendben történik, a játékvezető előre meghatározza az időkeretet. 



Az alkotók a vers sorai mellé oda is írhatják, hogy egy-egy sort vagy szót milyen hangsúllyal 

hallanak belülről, hogyan hangzik számukra. 

Pl. 

Erdő Tündér (vidám) 

Varázslat 

Köd, köd, köd (sejtelmes) 

Vörös köd 

Tündér – varázslat (nyugodt, lassan) 

Amikor mindenki elkészült a versek megoszthatóak a körben. Lehet, hogy az alkotó szeretné 

a sajátját felolvasni, de meg is kérhet egy másik részvevőt arra, hogy olvassa fel. Gyakran 

érdekes élmény mástól hallani, azt, amit belül hallottunk. 

 

 

Túl az ösvényen… - képek 
 

Eszköz: válogatott képek ösvényekről (lehetnek képeslapok vagy nyomtatott fotók), papír, 

íróeszköz, gyurmaragasztó, nagy csomagolópapír  

 

A játék menete: 

A résztvevők körben ülnek, a kör közepére helyezzük a képeket, úgy, hogy mindenki jól lássa 

őket. Majd időt adunk arra, hogy a játékosok közelebb jöjjenek, kézbe vegyék és 

megnézegessék a képeket. A játékvezető arra kér mindenkit, hogy nézze meg jól a képeket és 

válasszon egyet, ami leginkább hívja most a figyelmét. 

Mindenki csak egy ösvényt választhat. (Emlékezzünk a népmesében arra az emberre, aki két 

úton indult el, mert nem tudott választani.) Egy ideig érdemes hagyni a résztvevőket, hogy 

nyugodtan nézelődjenek, elvegyenek egy képet, rezonáltassák, majd újat válasszanak. Addig, 

amíg meg nem találják, azt, ami leginkább illik hozzájuk. Ezt érdemes kommunikálni is a 

játékosokkal a választás ideje alatt. 

Amikor mindenki választott egy ösvényt, akkor kap egy lapot, tollat vagy ceruzát, és ha van, 

kedve le is írhatja mindazt, amit a kép megfigyelése, a képbe lépés hoz számára. 

A játékvezető javaslatokkal kíséri a résztvevőket a képben. 

Pl. Képzeld el, hogy ott állsz az ösvény szélén, lassan elindulsz rajta. Lépésről, lépésre 

haladsz rajta. Milyen illatot érzel? Érints meg valamit, milyen a tapintása? Kóstolj meg 

valamit út közben? Milyen íze van? ... Hová vezet ez az ösvény? Mi van az út végén?) 

Amikor mindenki bejárta a képet, akkor egy körben meg lehet osztani az élményeket és tablót 

alkotva, egy nagy csomagolópapírra, gyurma ragasztóval mindenki felragaszthatja a saját 

ösvényét és oda írhatja mellé, hogy hogyan nevezte el ezt a helyet. 

(pl. Kamillás domb; Suttogó fák ösvénye; Illatos csalitos; Köd szurdok; Rózsaszín 

tengeröböl) 

 

            



                       
 

 

Varázsecset - mese és tükör játék 
 

Mese: Varázsecset (kínai népmese) 

           (Forrás: Így megyek az iskolába, Bajzáth Mária válogatása, Kolibri, 2016.) 

 

Eszköz: sok különböző vastagságú, méretű ecset, cd és lejátszó 

 

A játék menete: 

Az élőszavas mesemondást, Radír, radír, radír módszer kísérheti. A mese egy-egy szakaszán 

megkérjük a hallgatóságot, hogy az adott jelenetet mutassa meg állóképben (pl.: hadd nézzem, 

milyen magasak voltak azok a fák, - éppen képet festett, - apróra húzták magukat, - nagyon 

megrémült mindenki, - egymás fülébe súgtak stb.) Az állókép után pedig együtt mondjuk, 

hogy- Radír, radír, radír, és mindenki újra hallgatóvá változik, folytatódik a mese. 

 

A mesemondást tükör játék követheti. 

Mindenki választ magának két ecsetet, ami legjobban tetszik neki és ez után választ egy párt. 

(Ha szeretnénk, játszhatunk egy rövid pár választós játékot, de ebben az esetben ennek nincs 

jelentősége.) A játékvezető ismerteti a játék keretét. A párok egymásra figyelve fognak zenére 

mozogni a térben úgy, hogy hogy csupán az ecsetük hegye ér egymáshoz. Mintha tükörképek 

lennének, önmagukra és egymásra figyelve mozognak. Ez után a játékvezető elindítja a zenét 

és elegendő időt hagy a mozdulatok megszületésére. (Érdemes lassú zenét választani a 

gyakorlathoz.) 

 

 

Textilfestés labdával 
 

Eszköz: lepedő, festék (tubusos), kislabdák 3-4 db (hungarocell vagy gumilabda), cd és 

lejátszó 

 

A játék menete: 

A csoport együtt kifeszíti a szélénél fogva a lepedőt és egy- egy résztvevő a tubusból festéket 

önt a lepedőre. Nem túl nagy felületre, inkább több, kisebb pacát hagynak a textilen. 

Ez után bedobjuk a labdákat a textilre, majd a lepedő szélét fogva mozgatjuk a labdákat. 

Lehet körkörös mozgás vagy dobálhatjuk is. Igyekezzünk az egész felületet befesteni. 

Ha szeretnénk, hallgathatunk a játékhoz zenét, de egy műhely nap végén zene nélkül, energia 

levezetésnek is használhatjuk ezt a könnyű mozgásos, alkotó játékot. 

 



Kérdések lehetnek az elkészült képről: 

- Mit látsz ebben a képben? 

- Ha ez egy fantázia világ lenne, kik élnének itt? 

- Ha ez egy fantázia világ, te ki vagy mi lennél benne? 

stb. 

 

                 
 

 

Amikor a műhelyvezető nem személyesen kíséri a csoportot és a folyamatot 
 

Ez a megközelítés nem ideális és kizárólag vészhelyzetben javasolt! 

Csak gyakorlott műhelyvezetők számára! 

Csupán egy délelőttre javasolt! Nem lehet az első vagy az utolsó műhelynapon használni! 

Legfontosabb feladat az alapos, körültekintő tervezés és előkészítés! 

Mindenre gondolni kell, több lépésre előre! 

 

 
 

Előkészület: 

A műhelyvezető ismerteti a résztvevőkkel a helyzetet, és közösen megállapodnak az 

együttműködésről. (A mi esetünkben záróvizsga miatt nem tudtam jelen lenni egy délelőtt) 

Még az együtt töltött napon a résztvevők közül egy időfelelős kiválasztása, aki figyel az 

időkeretekre. 

 

A műhelyvezető feladatai: 

A délelőtt pontos leírása, teljes napirend összeállítása, idő keretekkel.  

A napirendi pontoknak megfelelő számozott borítékok, a feladatok pontos, részletes és 

egyszerűen értelmezhető leírásával. 

A számozott borítékoknak megfelelően számozott eszköz csomagok, dobozok vagy textil 

szatyrok. 

A műhelyvezető előkészíti a szobát, termet a feladatoknak megfelelően (asztalok, székek, 

eszközök elrendezése stb.) 

 

A következő gyakorlatok, feladatok, játékok egy ilyen alkalomra készültek. 



I. Napindító mondókák 
 

Eszköz: - 

 

A játék menete: 

Gyakran segíti egy nap indítását, a témához kapcsolódó, mozgással kísért mondókák.  

Például, amikor a testtel vagy testrészekkel foglalkozunk, akár a következő játékra, 

feladatokra hangolódó mondókákat is választhatjuk: 

 

Keze, lába van neki, 

Szeme, füle van neki, 

Orra, szája van neki, 

És hol fut a kis nyuszi? (testrészek érintése, végén csiklandozás) 

Sűrű erdő (haj simogatás) 

Kopasz mező (homlok simítása) 

Pillogója (szem simítása) 

Szuszogója (orr érintése) 

Tátogója (száj érintése) 

Ez itt meg a csiklandója! (has csiklandozása) 

 

A házat kiseperjük (haj borzolása) 

A port letöröljük (homlok simítása) 

Az ablakot becsukjuk (szem simogatása) 

A kulcson egyet csavarintunk (orrcsavarintás) 

 

 

II. Arcragasztás – alkotó játék 
 

Eszköz: A/3-as méretű rajzlap, filctoll, stiftes ragasztó, különböző színű papírból kivágott kör 

formál (fej), újságokból, magazinokból kivágott arc részletek (szem, orr, fül, száj, haj, 

bajusz). 

Találhatunk olyan készleteket is, amelyek matricákat tartalmaznak arcok alkotására. 

 

 
 

 

Alkotás lépései: 

- A készletből találj egy arcot, amivel dolgozni szeretnél, majd vágd ki ollóval a formát 

- A dobozból tegyétek a matricákat (magazinból kivágott részeket) az asztalra, a választott 

arcra választhatsz szemet, orrot, fület… 

- Amikor kész az arc, egy A3-as lapra ragaszd fel, majd rajzold rá a lapra a fantázia lényed 

testét 



- Amikor elkészült találj neki egy nevet és rajzold a nevét a lapra 

- Ez után a bemutatkozás következik 

- A bemutatkozásnál minden tulajdonságot külön postit lapra vagy a lény köré írhatsz 

 

Kérdések: 

 Hol él a fantázia lényed? 

 Mit szeret enni? 

 Milyen nyelven beszél? 

 Mi a különleges képessége? 

 Mivel foglalkozik? 

 

Kiállítás, alkotások bemutatása, megosztása: 

 

        
 

 

         
 

 

 

 

 

 



III. Minden napra egy mese 
 

Eszköz: -  

 

A játék menete: 

Többnapos műhely esetén érdekes lehet egy-egy mesét választani, ami a nap tematikájához 

illeszkedik. A mesét a műhelyvezető élőszóban meséli el. Mi A hófehér kavics mesével 

dolgoztunk. 

 

(Abban az esetben, amikor a vezető nem tudja személyesen kísérni a csoportot, a mese akkor 

sem maradhat el. A mesét nyomtatott formában megkapja a csoport és egy közösen választott 

mesélő olvassa fel.) 

 

Mese: A hófehér kavics (svájci népmese) 

           (Forrás: Így megyek az iskolába, Bajzáth Mária gyűjtése, Kolibri kiadó, 2016.) 

 

 

IV. Mese után – Séta, fotózás, gyűjtő munka 
 

Eszköz: textilszatyor, polaroid fényképezőgép, film, elem (a biztonság kedvéért), szatyor 

vagy kosár a gyűjteményeknek, kis doboz az elkészült fotóknak 

 

A játék menete: 

Itt az idő, hogy ti is útra induljatok, talán ti is találtok egy hófehér kavicsot… 

Mielőtt elindultok, húzzatok egy kártyát a dobozból. 

Ki lesz a párod a sétán? 

Jó utat! 

 

A párkereső játék egy árnyékképes memóriajáték volt.  

Itt is ügyelni kell a részletekre. (pl. A párkeresőnél figyeljetek, lesz egy háromfős pici csoport, 

mert 11-en vagytok) 

 

Feladatok az útra: 

1. Vigyétek magatokkal a fényképezőgépet, elemet, filmet, dobozt az elkészült 

képeknek. Itt mindent egyben megtaláltok – textil szatyor.  

Mindenki készítsen magának legalább egy polaroid fotót (de lehet kettőt is) a séta 

során. Valami különlegeset, ami elindította a fantáziádat. 

2. A pároddal keressetek érdekes tárgyakat. Ez lehet bármi, egy kő, bot, szórólap, levél… 

A séta után vigyétek be a csoportszobába a tárgyaitokat. 

A pároddal az egyik kikészített tálcán készíts majd egy világot. 

Ez egy fantázia világjáték lesz. 

 

 

V. Séta, gyűjtőmunka 
 

 

 

 

 

 



VI. Séta után – Gondolattérkép, Világjáték 
 

Eszköz: fotók, rajzlapok, filctoll, postit lapok, stiftes ragasztó, gyurmaragasztó, természet 

kincsei gyűjtő munka tárgyai, fa tálcák 

 

 

a) Világjáték 
 

A játék menete: 

A pároddal, a sétán gyűjtött tárgyakból és a szobában található eszközökből, anyagokból, 

készítsetek saját fantázia világot az egyik tálcán. 

Mi a neve a világotoknak? 

Készítsetek kiállítást az elkészült világokból. 

 

Képek: 

 

            
 

 

           
 

 

b) Gondolattérkép 
 

A játék menete: 

Vedd elő a dobozból a saját fotódat. 

Ragaszd fel egy lapra (A3, A4, csomagolópapír) 

Készíts gondolattérképet. 

Ragaszd (postit) vagy írd körbe a képet a szavaiddal. 

Engedd útjára a fantáziádat. 

Készítsetek kiállítást a gondolattérképekből. 

 

 



Képek: 

 

                      
 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Bónusz játék 
 

Ha van még időtök és kedvetek játszani, alkotni 

 

Eszköz: székek, alufólia, rongyok, anyagok, (bármi, ami a szobában felhasználható), papír, 

filctoll 

 

A játék menete: 

A pároddal nézzétek meg újra a tálcát, a világot, amit alkottatok. 

Majd beszéljetek róla, milyen fantázia lény (ember, állat, lény) élhet itt. 

Ez után válasszatok egy széket. Forgassátok, nézzétek meg jól, több oldalról is. 

Majd a szobában található anyagokból alakítsátok át a széket fantázia lénnyé. 

Ha elkészült, a pároddal készítsetek egy bemutatkozó levele a lényetekről egy A4-es lapra. 

 



                   
 

 

Én vagyok Borisz a Pók. A banya- tanya egyik elátkozott sarkában élek, a rút banya 

fogságában. Hajdan egy sudár királyfi voltam, de a banya átka addig tart, amíg egy gyermek 

meg nem szeret engem. Ha örömmel, szeretettel néz rám, visszaváltozom. Már nagyon várok 

rád! Borisz a Pók 

 

Veszély!!! 

Utazó, ki eljutottál idáig, innen csak saját felelősséggel menj tovább! A sötét fekete lyuk 

kapujában állsz. Ha van rajtad lyuk, bátran lépj be, de ha nincs, vigyázz, mert lesz. Nem csak 

elnyel és kilyukaszt, hanem megrág és kipukkaszt. Én már csak tudom, hiszen itt élek, mióta az 

eszemet tudom. Vas al Bertold 

 

                       
 

 

Végül a délelőtt zárása, egy- egy szó az együtt töltött délelőttről, megosztó kör. 

 

 

Mese kendőkkel 
 

Eszköz: egy kosárnyi kendő 

 

A játék menete: 

Én egy fadobozt használok, amiben kb. írólap nagyságú, különböző színű kendők vannak. Ezt 

könnyű bárhova magaddal vinni, a kendő mérete pedig a gyerekek számára is jól használható. 



Bármelyik mesét elmesélhetjük kendőkkel, a szereplőket és a helyszíneket is megjeleníthetjük 

vele. Az eszköz varázsa, abban áll, hogy ha egy kendőt megemelek, és azt mondom, hogy - ez 

a medve, akkor mindenki a saját belső képei szerint látja a medvét, szabad utat adva a 

képzeletnek és a fantáziának. Egy láncmesénél, vagy több szereplős történetnél, a mesélőnek 

is segítség a kendők egymásutániságát látni. A gyerekek számára kitűnő lehetőség, a 

figyelem, emlékezet fejlesztésére, bár nem ezzel a céllal használjuk. 

A mesélés előtt, átvarázsoljuk a kendőket - Az én mesémben vagy medve. Keve, melyik kendő 

legyen a medve? Varázsoljuk együtt (minden gyerekkel együtt mondjuk). Ez a kendő nem 

kendő, ez a kendő egy medve. Az én mesémben van egy nyúl. Lelle, melyik kendő legyen a 

nyúl? Varázsoljuk együtt, ez a kendő nem kendő, ez a kendő egy nyúl… 

A mesélésnél a kendőket lengetjük, mozgatjuk, egymásba fonódnak, elbújnak, szabadon 

használjuk őket. Amikor a mesének vége van, a hatásszünet után, minden kendőt 

visszavarázsolunk, - Ez a medve, nem medve, hanem egy kendő, ez a nyúl, most már nem nyúl, 

hanem egy kendő… 

Népmese a táborban: A nyulacska harangocskája 

 

 

Mesetérkép – harangjáték 
 

Eszköz: Nagy csomagolópapír, zsírkréta, filctoll, több különböző méretű, alakú, hangú 

csengettyű (több mint a mese szereplőinek száma) 

 

A játék menete: 

A csoportot bármilyen csoportalakító játékkal (kártyát húznak, kiszámolás alapján) két részre 

osztjuk. Az egyik csapat a mese térképét rajzolja le. Fontos helyszíneket vagy szereplőket 

megjelenítve. Ezt a csoporttal közösen is megbeszélhetjük. A folyamatot segítheti, ha egy kis 

lapon a játékvezető előre kigyűjti ezeket a „csomópontokat” (ez a játékra szánt időtől is függ). 

Fontos, hogy még mielőtt a csoport belekezd, hogy ő nem tud bikát, vagy köszörűt rajzolni, 

elmondjuk, hogy ezek jelölések csupán. A helyszíneket, szereplőket bárhogy megjeleníthetik, 

akár egy rózsaszín gombóc is jelezheti a malacot. Az a fontos, hogy tudják, hogy mi micsoda 

és a térképnek legyen egy útja, rendszere.  

Pl. A nyulacska harangocskája szereplőit rajzoljuk le, és mivel ez egy lánc mese 

csigavonalban vagy füzérszerűen kötjük őket össze. 

A másik csoport ez alatt a harangocska gyűjteménnyel ismerkedik, kipróbálják a hangjukat. 

Ők is kigyűjtik a fontos szereplőket, csomópontokat a meséből. Majd minden szereplőhöz és 

fontos helyszínhez egy csengőt rendelnek (pl. tehén- kolomp, egér- pici üveg csengő, szegény 

ember- kerámia csengettyű stb.) Amikor minden szereplő meg van, akkor a csoport beosztja, 

hogy ki melyik csengőt választja, és milyen sorrendben következnek egy más után. 

Amikor mind két csoport elkészült, akkor következik a mesejáték.  

A játék csendet igényel, beszéd nélkül, csupán a harangokkal meséljük el a térképet követve a 

mesét. 

A játékvezető segíthet keretet adni a mesének egy indítással és lezárással (Egyszer volt…, Így 

volt mese volt…) valamint, a térképen rámutathat az egymást követő képekre. 

 

Gyerekekkel papírszínházat is készíthetünk, ahol a mesejeleneteket rajzolják le és ehhez 

kapcsolják a csengettyűket. 

 



             
 

 

Ásványok varázsereje 
 

Eszköz: doboz vagy ládikó tele színes, különböző méretű, formájú ásványokkal, kavicsokkal 

 

A játék menete: 

A résztvevők körben ülnek, a kör közepére kiborítjuk a köveket, ásványokat. Arra kérjük a 

játékosokat, hogy nézzék meg jól a köveket, vegyék kézbe őket, forgassák meg alaposan, 

majd válasszanak ki egy ásványt, ami leginkább hívja most a figyelmüket. Egy olyan követ, 

ami most, ebben a pillanatban leginkább illik hozzájuk. Amikor mindenki megtalálta a 

sajátját, akkor ismét arra kérjük a résztvevőket, hogy jó alaposan nézzék meg a saját 

ásványukat, csukott szemmel is tapogassák meg. Majd zárják a kezükbe és próbálják 

megérezni, hogy ennek a kőnek mi lehet a varázsereje. Akár meg is érezhetik a testükben, 

hogy hol érzik magukban ezt a varázserőt. Hagyjunk időt arra, hogy a résztvevők átéljék ezt 

az érzést. Ez után pedig egy megosztó körben mindenki elmesélheti a saját ásványának a 

varázserejét, történetét. 

 

 

Fantázialények tánca 
 

Eszköz: több, különböző típusú zene (cd) és cd lejátszó 

 

A játék menete: 

A játékosok körben ülnek, a játékvezető pedig a cd-lejátszót irányítja.  

Mielőtt a zenét bekapcsoljuk, ismertetjük a játék keretét.  

Amikor a zene megszólal, arra kérjük a résztvevőket, hogy figyeljenek önmagukra. Próbálják 

megérezni, hogy az adott zene megmozdítja, hívja-e őt. Aki úgy érzi, hogy az adott zene 

elindította, az felállhat és elindíthatja a mozdulatát, mozgását a zenére, őt pedig sorban követi 

a többi résztvevő is, akik utánozzák az ő mozgását.  

Egyszerre egy ember mozgását követi a csoport, szinte láncot alkotva mozgunk a táncos után, 

addig, amíg az adott zene véget nem ér. 

Ez után a játékvezető újabb zenét tesz be és egy újabb játékos táncát követi a csoport. 

Kisebb csoport esetén érdemes annyi féle zenét választani, ahányan részt vesznek a 

gyakorlatban. Lehet ugyanazt a zenét is újra indítani egy másik résztől, akár tánconként 

lehalkítani majd visszahangosítani a dalt. Mindenképp ügyeljünk arra, hogy több, különböző 

típusú zenét válasszunk. 

Nagyobb méretű csoport esetén (óvodai csoport) érdemes a játékot többször elővenni, egy 

alkalommal, 3-4 táncossal játszani. A zenei részletek lehetnek egészen rövidek vagy 

hosszabbak is, ezt a játékvezető a csoportot érezve tudja leginkább megítélni. 

 



Fantázia életképek - állóképek 
 

Eszköz: - 

 

A játék menete: 

Az állóképek játék egy rögtönzésen alapuló drámajáték. 

A játékvezető egy-egy rövid, akár klasszikus meséből vett, rövid jelenetet mond a csoportnak. 

A résztvevőknek pedig pár másodperc alatt meg kell jeleníteni az adott képet. Figyeljünk a 

részletekre, a testjátékra, mimikára is. 

Állókép azt jelenti, hogy nem mozoghatnak, és nem beszélhetnek a játékosok. Erre fontos 

felhívni a figyelmet a játék során. 

Izgalmassá teszi a játékot, ha a játékvezető hangosan számol visszafelé (pl. 7, 6, 5, 4, … 

állókép) 

Amikor a kép elkészült, a játékvezető képzeletbeli fényképezőgéppel megörökítheti a képet. 

 

Jelenetek, amivel a táborban játszottunk: 

- A csapat egy sötét barlangba lép be. Megpillantotok egy félelmetes szörnyet. 

- A törpék és az erdő népe siratja Hófehérkét. 

- Hamupipőke esküvője. 

- Boszorkányok tánca a tűz körül. 

- Marslakók találkozása az űrkutatókkal egy ismeretlen bolygón. 

- Búvárkodás közben, víz alatti szörny támadása. 

- Tündérek tánca a varázserdőben. 

 

 

Fórumszínház 
 

Augusto Boal, színház rendező nevéhez fűződik, 1979. 

 

Eszköz: -  

 

A játék menete: 

A fórumszínház lényege, hogy egy rövid jelenetet lejátszik néhány szereplő. Ez lehet akár egy 

klasszikus mese vagy dráma, de akár a hétköznapokból vett jelenet is. 

Játékvezetőként érdemes a jelenetet egy kártyára leírni, amit átadhat a szereplőknek. A 

kártyán lehet jelölni a szereplők számát, így rögtön mondhatjuk a csoportnak, hogy a 

következő játékhoz hány szereplőre lesz szükségünk. A kiválasztott szereplők kimehetnek a 

szobából és megadott időn belül meg kell szervezniük a jelenetet. Az idő keretekre a 

játékvezető figyel. 

A játékosok körben ülnek, a kör közepén a szereplők eljátsszák a rövid jelenetet. 

Amikor vége, a szereplők visszaállnak a kiinduló helyzetbe és újra elkezdik játszani ugyanazt 

a jelenetet (mint egy visszajátszás). A visszajátszás alatt a résztvevők figyelik a jelenetet, és 

ha valaki érzi azt a pontot, hogy hol tudná megfordítani az események menetét, akkor az 

megállíthatja a jelenetet egy erőteljes tapssal („Stop!”). Ekkor a szereplőknek meg kell 

állniuk, mintha egy állóképben lennének. Az, aki megállította a jelenetet, megérinti a vállát 

annak, akivel helyet szeretne cserélni. Az előző szereplő leül a körben, az új szereplő pedig 

felveszi a megfelelő testtartást az állóképben. A játékvezető indítja újra a jelenetet egy tapssal 

és -„Mehet” kifejezéssel. Ekkor folytatódik a jelenet, de az új szereplő egy új oldalt, 

megoldást, kérdést hoz be a játékba. 



A jelenetet többször is meg lehet állítani. Bárki megállíthatja és egy jeleneten belül ugyanaz a 

játékos is visszatérhet újra. 

A játékvezető érzi azt, hogy meddig szeretné vinni a jelenetet és mikor érzi azt, hogy le lehet 

zárni. 

 

A játékot akkor szokták leginkább használni, amikor egy eseményt szeretnének jobban 

megvizsgálni. 

Pl. Mi lett volna, ha Rómeó hamarabb visszér a városba…, Mi lett volna, ha Hófehérke nem 

kóstolja meg az almát…, Mi lett volna, ha a király nem zavarja el a lányát. 

De szituációs játékként is jól alkalmazható. 

 

Táborban használt jelenetek: 

- A só mese – Király sorba kérdezte lányait, ki, hogy szereti őt… A király nagyon dühös 

lett… Takarodj a palotámból… A lány sírt, könyörgött, de nem volt kegyelem, világgá 

kellett mennie. 

- Hamupipőke mostohája és két mostohatestvére már szépen felöltözve állnak, a bálba 

indulnak… Hamupipőke belép egy tál lencsével… Most már én is mehetek?... Csak 

nevettek rajta… Nem mehet velük a bálba… elindultak nélküle 

- Hófehérke-jelenet a törpék házánál… mérgezett almával kínálja… Beleharap, ájultan 

esik össze… megjelenik az első törpe… Jaj, mi történt! 

- Csipkerózsika- Király, királyné nagyon boldog, hogy gyermekük született. 

Készülődnek a nagy ünnepségre… csak tizenkét aranytányér van… akkor csak 

tizenkettőt hívjunk meg… rendben… 

- Kacorkirály róka házában alszik… arra szalad a nyúl… ha felébreszted, vége az 

életednek… nyúl vitte a hírt a medvének. 

 

 

Bár nem fórumszínház… 

 

…de hasonló drámajáték, amikor a jelenetek megállítása után új történetet indít el az új 

szereplő. 

 

A játék menete: 

Nagyon hasonló a fent leírtakhoz. Ugyanakkor az új szereplő nem ugyanazt a jelenetet 

folytatja, hanem mozdulatával, mondandójával egy új játékot indít be és a többi szereplőnek 

az új történethez kell alkalmazkodniuk. Az új történetek sora végtelen. Itt is a játékvezető 

határozza meg, hogy meddig viszi a játékot. 

Pl. Eredeti jelenet – Gonosz királyné mérgezett almával kínálja Hófehérkét 

     Új jelenet – „Itt van ez az apró földgömb, bárhova rábökhetsz, oda fogunk utazni a 

szülinapodon…” 

     Stb. 

 

 

 

Köszönet a műhely minden résztvevőjének, Annának és a szervezőknek! 

 

 

 

 

 



„Álmaink színes pillangók…” 

– Szárnyalás a szabad önkifejezés világában – 

 

 

Műhelyvezető: Pálfiné Kováts Ágnes 
                          Freinet óvodapedagógus, fókusz tréner, felnőtt képzési szakértő 

 
 

 

1. NAP 
 

 

1. Ismerkedő játék 

a) „Én „A” vagyok. Te ki vagy?” – „Én „B” vagyok, te „A” vagy. És te ki vagy?” - kérdi a 

következő személyt. „Én „C” vagyok, te „A” vagy, te „B” vagy...” Ez így folytatódik, amíg 

mindenkire sor kerül. (Segítséget kérni és tapintatosan adni természetesen, lehet) 

b) „Tip-top” játék 
Az ismerkedés mélyítése: Név, honnan jöttél? Mióta vagy kapcsolatban a Freinet 

pedagógiával? 

 

2. Csoportszerződés. Megállapodások. Igények. 
 

3. Szabad önkifejezés mozgással 

A tegnapi nap fontosabb mozzanatai - hogyan érkeztem? 

 

 

           
 

4. Szabad szövegalkotás 

A nevem + valami, ami most fontos, vagy érdekes. A keresztnevet függőlegesen írjuk le. Ezek 

a betűk adják az egyes sorok kezdőbetűit. 

 

Álmok szárnyán repülök. 

Gondolataim alszanak. 

Nincs akadály, minden megtörténhet 

Ebben a szabad világban. 

S ha felébredek, általuk gazdagabb vagyok. 



 

Átutaztam a fél országot. 

Gazdagodni jöttem. 

Nevetve tanulni  

Emberibb pedagógiát. 

S hasonló gondolkodású barátokra leltem. 

 

            

 

5. Egy természet adta kincs keresése a szabadban 

Egyénenként, elcsendesedve. Valaminek a felfedezése: ami hív, „megszólít”, érdekes, szép... 

Hagyd, hogy hasson rád! 

Szabad szöveg alkotása HAIKU formában (japán háromsoros): 

 

Földön heverő fakéreg 

A nagy fát óvta. 

Most földön hever barnán. 

Majd bomlik, táplál. 

 

Dióhéj 

Madarat táplált 

míg dió volt ép, egész. 

Élettelen most. 

               

 

6. Zárókör 

Egy szó, vagy egy mondat az együtt eltöltött időről. 



2. NAP 
 

 

1. Új személlyel bővült a csoport, ezért újból játszottuk az ismerkedő játékot 

Név + egy fontos mondat magamról 

 

2. Ismerkedés az ujjnyomfestés egy újabb technikájával 

Kísérletező tapasztalatszerzés-, egymástól tanulás. Folyamatos kísérletezés egész 

műhelyidőben. 

 

Eszközök: rajzlap, Mucky Fingerfarbe (= ujjfesték, Müller-ben kapható) alkoholos tűhegyű 

filctollak 

Ennek a technikának a lényege annak felfedezése, hogy az ujjaink és egyes részei milyen 

változatos formákat hagynak a papíron, ezek kiegészítése "belelátással" fekete tollakkal. Ilyen 

módon ajándékkártyát, képeket, de egész történeteket is alkothatunk. 

 

                   
 

3. Fejsziluett készítése és díszítése ujjnyomokkal, vagy tetszőleges módon 

A kivetített fejkonturt egy felkért társ rajzolja körül. A fejsziluett készítése egész nap 

folyamatos szabadon. 
 

               

 

            



4. Szabad önkifejezés - színpadi kifejezés 

„A mai napom ébredéstől a csoportba érkezésig” 

Kísérletező próbálkozások. Egymás produkciójának megtekintése. 

 

           

 

5. „Vissza a gyökerekhez” 

Felolvastuk C. Freinet: A madarak nem járnak lépcsőn c. írását (Freinet-vel könnyebb, 31-32. 

old.) 

 

Felmerülő érzéseinket, gondolatainkat egy 11 szóból álló szabad szövegben jelenítettük 

meg: 
 

Sajnos 

Még mindig 

Sok helyen: lépcső 

Az egyetlen helyes út 

KISMADARAM! 

 

Madarak??? 

A madarak 

Nem járnak lépcsőn! 

Akárhogy!... Másképp!... Csak lépcsőn – 

NEM!!! 

 

6 . Szabad önkifejezés mozgással barokk zenére 

Kísérletező tapasztalatszerzés egyénileg, majd nagy körben. 

Párokban selyemkendővel az együttmozgás lehetőségeinek kitapasztalása. Szavak nélkül 

állapodunk meg, ki irányít. 

 

             
 

7. Zárókör 

A mai nap élményei 1 szóban. 



3. NAP 

 

 

1. Nyitókör 

„Hogy vagyok itt most?” – Tegnap estétől ma reggelig. 

Szabad színpadi kifejezés. 

 

2. A megkezdett ujjnyomat festéses szabad alkotások és a fejsziluettek 

díszítésének befejezése 
 

3. „A madarak nem járnak lépcsőn” 

Szabad színpadi kifejezés - ötletek próbálgatása; kísérletező tapasztalatszerzés, -gyűjtés, 

-válogatás 

 

4. Szabad mozgásos önkifejezés zenére 

 Egyénileg, nagy körben együtt, párokban 

 Azonos mozgás 

 Ellentét-játék 

 

5. Érzékenyítő játék 

Kis zsákokba rejtett tárgy érzékelése tapintással 

Mit tapasztalsz? Mit érzékelsz? Mire emlékeztet? Ha kibontod: mit látsz? Milyen a formája? 

Színe? 

- Vizsgáld meg alaposan: milyen a tapintása? Mekkora? 

- Emlékeztet-e valamire? 

- Találkoztál már hasonlóval? 

- Van egy történeted vele kapcsolatban? 

 

Pl.: A zárt zsákban ujjaim sima félkörformát tapintanak. 

 

„Kibontom.  

Sötétszürke tengeri kagylóhéj. Gyerektenyérnyi. 

Élt valaha. 

Talán a Görög tengerben. 

Nyaralás emléke. 2012. 

Gyönyörű ritmikus forma. 

Rajta négy sávban hajszálvékony fehér csíkok hullámzanak. 

Széle is hullámos félkör. 

Jólesik hozzáérnem ahogy föl-le vezeti ujjam. 

8 kiemelkedés, 8 mélyedés. 

Kagylóhéj. 

Élettelenül is gyönyörű.” 

 



            

 

6. A színes esti bemutatónk összeállítása 

Megállapodunk, hogy a szabad mozgásos önkifejezést hagyjuk ott helyben spontán kialakulni. 

Legyen ez igazi örömtánc még egyszer utoljára, ezzel búcsúzunk a csoportunktól. 

 

7. Zárókör 

A mezőberényi továbbképzés egésze: az első pillanattól mostanáig – egy mondat, vagy szó. 

 

 

 

Néhány szabadon szárnyaló gondolatunk… 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Jó gyakorlatok” 
 

 

Pálfiné Kováts Ágnes: 
1. Kapcsolattartás a családdal Freinet-módra 
2. Szülői értekezlet meghívójának szövege 

 

Játékvár Óvoda, Bp., Terézváros: 
1. Bolygók – csillagok – idő 
2. Kontinensek 

 

Gerlóci Gabriella: 
Levelek Schwaig-ból – szabadszöveg alkotás beszélgetőkörben 

 

Bóbita Tagóvoda, Dunaújváros: 
1. Farsang  
2. Projekt pedagógia - Freinet alternatív nevelés 

 

Csiribiri Óvoda, Mezőberény: 
„Tesz-vesz” napok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapcsolattartási formák a családdal, Freinet-módra 

(Külföldi Freinet óvodákban szerzett tapasztalataim átültetése a gyakorlatba) 

 

A jó gyakorlatot megosztja veletek: Pálfiné Kováts Ágnes 

 

 

1. Az óvodába befogadás előkészítése a család együttműködésével 

Környezettanulmány - másképp: a gyermek legkedvesebb otthoni kötődéséről fénykép: 

családtag, kedvenc állat, legkedvesebb játék, stb. Ezekből a képekből könyvet készítettünk, 

melyhez a magyarázó szöveget a család adta. Ez lett a csoport első könyve, amelyet gyakran 

nézegettünk. Később már a nagyobbak „olvasták” a kisebbeknek. 

 

2. Az első szülői értekezlet a szülők aktív részvételével 

a) Ismerkedő játék a szülőkkel (oldódik a hangulat)  

b) Ajándék rajzot készítenek a szülők a gyermeküknek + szabad szöveg: bátorító, bíztató  

szavak az óvoda kezdéséhez. Ezeket a műveket kitesszük a szülőkkel a kisgyerek polca 

fölé. Másnap ott várja őt. Először a szülő olvassa gyermekének, később pedig mi, majd a 

nagyobbak. 

 

3. Nyílt napok - nyitott óvoda 

a) Szülő is tarthat foglalkozást: bemutatja érdekes munkáját, különleges tudását a gyerekek 

bevonásával 

b) Délutáni játszóház szülő vezetésével pl.: kézműves technikák, természettudományos 

ismeretek, kedvenc kisállat, egy mese, zene, stb. 

 

4. Kirándulások, séták a család aktív részvételével 

 

5. Születésnap megünneplése a családnál 

 

6. Játszódélelőtt meghívásra a gyermek otthonában 

 

7. Ünnepségek a család, mint aktív nevelőpartner részvételével 

Közös előkészítés, együttjátszás (farsang) 

 

8. Évzáró helyett egy nagy együttjátszás utoljára a családdal a szabadban 

 körjátékok 

 szabad mozgásos önkifejezés zenére - szülők és gyermekek együtt 

 szabad színpadi önkifejezés, stb. 

 Iskolások búcsúztatása: kívánságukra legkedvesebb daluk eléneklése, játékuk 

eljátszása, mindenki együtt. 
 

A hozzászólásokban többen szóltak arról, hogy a fentiek megvalósítása milyen akadályokba 

ütközik. 

Igen. Sok az akadály. Ezt én is jól ismerem. Mégis arra bíztatlak Titeket, hogy találjátok meg 

a Ti helyzetetekhez legjobban illő megoldást. Nem könnyű. De higgyétek el: megéri! 



Szülői értekezlet meghívójának szövege 
 

 

Kedves Szüleim! 

Míg Ti dolgoztok /távol vagytok tőlem/, én az óvodában töltöm napjaimat. 

Ahhoz, hogy itt jól érezhessem magam, fontos tudnotok, mivel foglalkozom egész nap. 

Az óvó nénik ezt fogják Nektek elmondani a szülői értekezleten szeptember ...- án ...órakor. 

Kérlek, gyertek el! 

Az óvó nénik és a többi gyerek szülei szeretettel várnak Titeket. 

Valami kellemes meglepetés is vár majd Rátok. 

Remélem, ott lesztek! 

Szerető gyermeketek: X. és az óvó nénik: Y, Z. 

 

Ezt a meghívót széles kerettel vettük körül, melybe a kisgyerek szabadon rajzolhatott. 

A szabadon maradt első oldalra a csoport szimbóluma került, melyet szintén színezhettek, 

kiegészítettek tetszés szerint. A többi üresen hagyott oldalra is szabad alkotás került. 

Ez a meghívó gyakran több napon át készült. Így a szülők többször is hallhattak a várható 

eseményről, melyre gyermekük nagy szeretettel készítette meghívóját. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bolygók – csillagok – idő 

Kontinensek 
 

A jó gyakorlatot megosztotta veletek: Zaveczné Komáromi Katalin, Kis Ágnes és 

                                                               Szatmári-Schubauerné Pfarz Éva 

                                                                (Terézvárosi ÖK Játékvár Óvodája, Budapest) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levelek Schwaig-ból 

– szabadszöveg alkotás beszélgetőkörben – 

 

A jó gyakorlatot megosztotta veletek: Gerlóci Gabriella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Farsangoljunk - Farsang egy hétig 
 

A jó gyakorlatot megosztja veletek: Kántorné Péterffy Judit és Feketéné Madár Erzsébet 

 (Bóbita Tagóvoda, Dunaújváros) 

 

ELŐKÉSZÜLETEK (egy hónappal előtte) 

Újszerűsége: 

- az időtartam meghatározásában, (egy hét) hétfőtől-péntekig a délelőtt folyamán. 

- a szervezésben, (a hét minden napján meghatározott időben az óvodába járó gyerekek közös 

programon vesznek részt aktívan).  

Hétfő: Kisze báb készítése, a farsang megnyitása, jelmezes bemutatkozás, eszem-iszom, tánc. 

Kedd: Versenyjátékok, eszem- iszom, tánc. 

Szerda: Zajkeltés, zörgölődés saját készítésű hangszerekkel az óvoda körül. Elijesztjük a 

telet. Jelmezes játék, tánc, eszem-iszom. 

Csütörtök: „Színházi” előadás – A rátóti csikótojás – óvónők előadása, jelmezes játék, 

eszem-iszom, tánc. 

Péntek: Jelmezes játék, tánc, eszem-iszom, kisze elégetése az udvaron, a farsang lezárása. 

GYŰJTŐ MUNKA TERVEZÉS-SZERVEZÉS 

 Könyvek, folyóiratok, internet: jelmez 

ötletekhez; Játék ötletekhez 

 Időpont kiválasztása 

   (óvodaszintű) 

 Jelmez tervek: rajzok, fényképek, kötetlen 

beszélgetések 

 Csoportszoba díszítése, ötletelés 

 Meghívók, plakátok elkészítése 

(óvodaszintű és csop. 

–   szülők tájékoztatása 

 Beszélgetőkör témája: Farsangi népszokások, 

Farsangolás 

 Kiszeégető és télűző mondókák gyűjtése 

 Projekt megírása 

             (csoportonként) 

 Kisze készítéshez szalma, papír, fonál, 

kalapok, csuhé gyűjtése 

 Feladatok felosztása 

(egyeztetés, összehangolás) 

 Enni és innivalók begyűjtése 

 Jelmezek beszerzése, elkészítése 

 Megvalósítás 

 Csoportszoba díszítése 



Újszerűnek mondható még a projekt tervezés módszere, amit a Freinet alternatív pedagógia 

hat át (szabad önkifejezés, beszélgetőkörök). 

Lehetőséget biztosít a gyakorlat az óvónő - szülő kapcsolat elmélyítésében (a szülők számára 

a farsang hete nyitott). 

A csoportban dolgozó dajka feladatának, tevékenységének meghatározásában is újszerűnek 

mondható (aktív részvétel személyiségükhöz, beállítódásukhoz alkalmazkodva) 

Kiemelten fejleszti a gyermekek kompetenciáját: 

 ⁃ gondolkodás (logikai, kombinatív képesség) - jelmezek, eszközök kitalálása, 

elkészítése 

 ⁃ tudásszervező (alkotóképesség, problémamegoldó képesség) - kreatív, önálló ötletek a 

mozgásos játékok során 

 ⁃ tanulási (ismeretelsajátítási képesség) - farsangi népszokások,hagyományok 

megismerése 

 ⁃ szociális (kommunikatív:érzelmi,verbális,érdekérvényesítő képesség) - érzelmek 

megismerése,látogatás az óvoda csoportjaiban, elfogadás, mozgásos játékokban a 

versenyszellem 

 

A gyerekeknek van idejük a jelmezes szerepeket átélni, cserélgethetik a jelmezeket, így 

többféle szerepkörbe is belebújhatnak a hét folyamán. Inspirálólag hat játéktevékenységükre 

is, tartalmas, hosszantartó játéktevékenységek alakulnak ki. 

A csoportok mindig valami téma köré szervezik a farsangot. 

 Katica csoport: cirkusz 

 Süni csoport: Afrika 

 Micimackó csoport: Meseország 

 Pillangó csoport: A kiskakas gyémánt félkrajcárja 

Ez lehetőséget ad arra, hogy az adott témában elmélyüljenek, sokrétű tapasztalatot 

szerezzenek.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt pedagógia – Freinet alternatív nevelés 

 

A jó gyakorlatot megosztja veletek: Kántorné Péterffy Judit és Feketéné Madár Erzsébet 

                                                                   (Bóbita Tagóvoda, Dunaújváros) 

 

 „Jó gyakorlat” céljának bemutatása 

A Freinet alternatív pedagógia elméleti, gyakorlati alkalmazásának megismertetése. A projekt 

pedagógia népszerűsítése. 

 
A Freinet pedagógia alapelvei: 

- A gyerek jogainak és szükségleteinek tiszteletben tartása, 

- természet- és életközeliség, 

- a nyitottság, 

- támaszkodás a közösség segítő erejére, 

- a tevékenység által történő tapasztalatgyűjtés, ismeretnyújtás és képességfejlesztés, 

- az egyéni érdeklődés és fejlődési ütem tiszteletben tartása, 

- a tevékenység önálló megválasztásának lehetősége, 

- a szabad alkotás élményének feldolgozása, az önkifejezés szabadsága. 

 
A fejlesztés legfontosabb közegének magát az élete tekinti, mindent ezen keresztül és ebben 

ismer meg, s ebben talál rá az őt érdeklő újabb és újabb kihívásokra. 

- Szabad önkifejezés (beszélgető kör, mese-vers írás, dramatizálás, bábozás, mozgás, zene, 

vizuális alkotás) 

- Kísérletező, tapogatózó tapasztalat és ismeretnyújtás (természetfigyelő séták, kirándulások, 

kutatás, felfedezés, gyűjtés, kiállítások stb.) 

- Természetes közösségi élet (együttműködés társakkal, felnőttekkel, csoporttal) 

- Jelmondata: „Az élet által az életre nevelni!” 

 
Projekttervezés: témakörei, felépítése, időtartama, résztvevői, kidolgozása, lebonyolítása, 

ellenőrzése, értékelés. 

 
Célunk, hogy a projektekből ötleteket nyerjenek, s az ötletekből merítve a saját és a 

gyermekek adottságait, egyéniségét, személyiségét figyelembe véve alkossák meg saját 

projektjeiket az innovációra fogékony érdeklődő pedagógusok. Ismerjék meg a Freinet 

pedagógia alapelveit, technikáit, szellemiségét. Alkalmazzák munkájukban saját 

személyiségük szűrőjén keresztül. 

 
„Jó gyakorlat” megvalósításának alapvető feltételei 

 A “Jó gyakorlat” homogén és heterogén csoportban egyaránt megvalósítható. Fontos a 

csoportszoba műhelyszerű elrendezése.(a tevékenységekhez kialakított “kuckók”, a 

gyermekek számára mindig elérhető, elővehető eszközök - vizuális, élősarok, színház - 

zene, stb.) 



 Az egész óvodai évben folyamatosan, az év bármely időszakában átvehető és 

alkalmazható. 

 Személyi feltételek: Szemléletváltás az alternatív pedagógia befogadásához (nyitott 

személyiség). Csoportonként 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka 

 Tárgyi feltételek: a meglévőkön kívül (kötelező eszközlista) nem igényel plusz ráfordítást. 

(Jó, ha van, de nem feltétel: lamináló, lefűző, fénymásoló, fényképezőgép, internet 

hozzáférés) 

 
„Jó gyakorlat” szakmai, pedagógiai jellemzői 

A Jó gyakorlat újszerűsége az alábbi technikákban és módszerekben nyilvánul meg: 

1. Szabad önkifejezés 

Egyik sarkköve a Freinet pedagógiának. Azt feltételezi, hogy a gyermek személyiségének 

harmonikus kibontakozásához lehetőséget kell kapnia arra, hogy szabadon kifejezze 

önmagát. (pl. szabad szövegalkotás, szabad rajz, szabad mozgás, zenélés.) Ennek 

természetes feltétele, hogy a bizalom olyan légköre uralkodjon a csoportban, ahol a 

gyermek meri elengedni magát, képes spontán megnyilvánulásra. Cselekvéses, 

kíváncsiságra épülő tanulási folyamat megvalósulása a szabad önkifejezésben és a játék 

során. 

2. Beszélgető kör 

Kommunikációs képességeket fejleszt, feszültségoldó, a kinti világból átvezet a közösségi 

életbe. A felmerült témák gondolatok gyakran képezik feladatok, projektek kiinduló 

pontját. 

3. Dokumentáció- projekttervezés: 

Projekt= terv, tervezet. 

Nem csupán a francia pedagógia alkalmazza. Ez ma már komplex jelentéstartalommal bír. 

Olyan tevékenységsort jelent, amelynek során egy adott témát jár körül a projekt 

készítője, és minél több oldalról közelíti meg. Projektet a világ minden jelenségéről lehet 

készíteni, de lezárni voltaképpen sohasem, hiszen az ismeretek, információk halmaza 

folyamatosan bővül. A projekt módszer lehetővé teszi a jelenségek komplex vizsgálatát, 

egyes részterületekben való elmélyülést, többféle kutatási módszer alkalmazását, valamint 

az együttműködést a projekt többi résztvevőjével. 

Alkotás és tevékenység: A Freinet pedagógia olyan tevékenységeket igyekszik szervezni, 

amelyeknek mindig van valami "értelme". A projektrendszer magában hordozza annak 

lehetőségét, hogy a gyermek olyan mélységben legyen benne az adott témában, amennyire 

szeretne, egyedül, vagy társsal. 

 
Célcsoport bemutatása (korosztály, speciális célcsoport) 

Jó gyakorlatot azoknak ajánlom akik: 

 Nyitott, kreatív, önkifejező, jó problémamegoldó gyermekek nevelése. 

 Jól szocializált, toleráns, a másságot elfogadó személyiségű gyermekek. 

 A szülő bevonása az óvodai életbe (projekt témák, beszélgető kör stb.), ezáltal szorosabbá 

válik a család-óvoda kapcsolata. 

 Óvónő szerepének megváltozása: 

Óvónő személyisége és szerepe említendő. Arra a bonyolult és sokrétű szerepre, amelyet a 

Freinet pedagógia gyakorlata tesz szükségessé, csak olyan szakember képes, aki 

mindenekelőtt tisztában és békében (harmóniában) van önmagával. Minden pedagógusi 



tevékenység alapja az ÖNISMERET, mert ez teszi alkalmassá arra, hogy: 

- megértse a gyereket 

- "kezelni" tudja a problémáit 

- problémáikra tudja építeni programját. 

 A Freinet pedagógusnak sokoldalúan képzettnek kell lennie. A Freinet pedagógusnak 

irányító szerepe nem tűnik el, csak megváltozik. Ő tervez, de: 

- helyt ad a spontaneitásnak 

- figyelembe veszi a gyermekek eltérő fejlődési és életritmusát 

- irányító szerepének túlhangsúlyozása helyett kooperatív magatartása hangsúlyozott 

- a gyermek alapos ismerete és a gyerekek egymás ismerete fontos. 

 
„Jó gyakorlat” és referenciaterület kapcsolata 

A Freinet alternatív pedagógia gyakorlati megismertetése a “jó gyakorlat”-ot átvevőkkel 

illetve a főiskolai hallgatókkal. Mentorálás biztosítása. Főiskolai hallgatóknak hospitálási 

lehetőség biztosítása a két gyakorlatvezető mentor csoportjában. 

 
„Jó gyakorlat”-hoz tartozó szakmai produktumok 

A jó gyakorlatunk átadásakor portfóliónk mellékleteiként az alábbiakat biztosítjuk: 

 Projekt ötletek kiadvány (nyomtatott formában) 

 Kommunikációs kézikönyv (nyomtatott ormában) 

 Prezentációk (Cd melléklet) 

A jó gyakorlat átadásához szolgáltatásként biztosítjuk: 

 A pedagógiai és adminisztrációs dokumentumok megismerését 

 Igény szerint: 

o hospitálást 

o mentorálást 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhasznált irodalom: 

1. Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 2015. 

2. Dunaújvárosi Óvoda pedagógiai programja 2013. 

3. „Csillagszeműekért” helyi pedagógiai program 2013. átdolgozott kiadás 

4. Referencia-intézményi szolgáltatási portfólió, Dunaújvárosi Óvoda Bóbita Egysége 

TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0477 

5. Barabás Ernőné- Icsu Ferencné: Természetesen Freinet-vel Polgár, 1992. 

 

 

 

 

 

 



„Tesz-vesz” napok a Csiribiri Óvodában 

 

A jó gyakorlatot megosztja veletek: Czinkóczki Ágnes és Torma Sándorné 

                                                                                (Csiribiri Óvoda, Mezőberény) 

 

 

 

Innovációnk, a „Gyöngyház-lánc” projekt 

Számunkra mindig is fontos volt a szülőkkel való kölcsönösen jó kapcsolat. 2010-ben 

megírtuk innovációnkat a „Gyöngyház-lánc” projektet, amelynek célja olyan programok 

szervezése, amely támogatja, erősíti az óvoda és a családok közötti kapcsolatot. Ez a projekt a 

pedagógiai programunkba is bekerült és minden nevelési évben rendszeresen (havonta-

kéthavonta) van olyan rendezvényünk, amely ezt a célt szolgálja. 

Az egyik ilyen programunk a „Tesz-vesz” délelőtt, amely lehetőséget ad a szülőknek 

betekintést nyerni annak a csoportnak az életébe, amelybe a gyermeke jár. Már a nevében is 

benne van, hogy nem passzív résztvevőként számítunk a szülőkre, hanem tevékeny, aktív 

részvételt várunk el tőlük. 

 

A „Tesz-vesz” napok szervezési feladatai, előkészítése 

Hagyományaink szerint a nagy- és a középső csoportban ősszel és tavasszal, a kiscsoportban 

csak tavasszal jelölünk ki egy-egy hónapnyi időszakot, és ezt meghirdetjük a szülői 

értekezleteken illetve a csoport hirdetőtáblájára kitesszük a lapot, amelyre a szülők 

feliratkozhatnak. A lap tartalmazza a dátumokat és az arra az időszakra tervezett projektek 

címét, témáját. Így a szülőknek elég idejük marad kiválasztani a számukra megfelelő projektet 

vagy napot. 

Ezután az óvó nénikkel egyeztetve, közösen tervezik meg az adott délelőttöt. A szülő 

elmondja, hogy milyen tevékenységben szeretne részt venni és neki milyen ötlete van, amit 

szeretne a gyermekekkel megvalósítani. Általában a vizuális tevékenységek illetve a 

süteménykészítés a legkedveltebbek, de szívesen bekapcsolódnak a szabad játékba is. 

Természetesen, ha nincs ötlete a szülőnek, mi találunk ki a projektnek megfelelő 

tevékenységet, és a szülő annak a tevékenységnek lesz az irányítója. 

 

Hogyan zajlik egy „Tesz-vesz” délelőtt? 

Egy nap csak egy gyermek szülőjét vagy szülőpárját fogadjuk. Ezen a délelőttön 8 órától – a 

reggeli beszélgetőkör kezdetétől – akár 11-12 óráig is a csoport vendégei lesznek a szülők. Mi 

igyekszünk már a beszélgetésbe is bevonni őket, hogy érezzék, azon a napon ők is a csoport 

egyenrangú tagjai. 

A beszélgetőkör után a megszokott rendben zajlik a délelőtt. A több évnyi tapasztalat azt 

mutatja, hogy a szülők ugyanolyan lelkesen és elmélyülten tevékenykednek, mint a gyerekek. 

 

 

 



Tapasztalatok 

Sok szülő, szülőpár 3-4 éven keresztül rendszeresen rászánja az idejét, hogy részt vegyen 

gyermeke óvodai életében. Ebből is nyilvánvaló számunkra, hogy szívesen jönnek hozzánk, 

szeretik a „Tesz-vesz” napokat. Mi, óvónők pedig azért tartjuk jó dolognak, mert így a szülők 

saját maguk közvetlenül tapasztalhatják meg, hogy mit jelent egy (Freinet-s) óvodai 

csoportban dolgozni, és arról is információkat szerezhetnek, hogy mennyit fejlődött a 

gyermeke és a csoport az évek során. 

Minden szülőt, aki részt vesz egy ilyen délelőttön, meg szoktunk kérni, hogy írja le az 

érzéseit, reflexióit a vendégkönyvünkbe. Az élménybeszámolók mindegyike a szülők 

elégedettségét mutatja és elismerően nyilatkoznak az óvodai élet egészéről. 

A gyermekek számára és számunkra is emlékezetesek szoktak lenni ezek a délelőttök, és bár 

nem könnyű nekünk sem egy-egy ilyen nap (hiszen tudjuk, a gyerekek nem úgy viselkednek, 

amikor „idegen” van a csoportban, mint máskor), de utólag mindig megerősítést kapunk a 

szülőktől (szóban és írásban is) arról, hogy jól végezzük a munkánkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petőfi nyomában 

– élmény- és tapasztalatszerző séta városunkban – 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ssz Név Lakcím 
Elérhetőség 

(telefonszám, e-mail cím) 

Munkahely neve, 

címe 
Munkahely elérhetősége 

1. Antal Jánosné 
4200 Hajdúszoboszló, 

Bartók Béla u. 11. 
30/313-7793 

Hajdúszoboszlói 

Egyesített Óvoda 

Aranykapu Óvodája 

4200 Hajdúszoboszló, 

Arany János u. 8. 

52/362-227 

aranykapuovoda@egyovig.hu 

2. Bagita Margit 
5650 Mezőberény, 

Szénáskert u. 108. 

20/417-9170 

bagitamargo@gmail.com 

Mezőberény Város 

Óvodai Intézménye, 

Magyarvégesi Óvoda 

5650 Mezőberény, 

Kálvin u. 2-4. 

20/389-7850 

kalvinovi@gmail.com 

3. Bavalics Laura 
1136 Budapest, 

Tátra u. 4. 
laurabav@gmail.com - - 

4. Bogdán Csabáné 
1183 Budapest, 

Székely György u. 8. 

30/490-2763  

lizy13@freemail.hu 

Kőbányai Kincskeresők 

Óvoda  

1105 Budapest, 

Mádi u. 4-6. 

1/2-615-120  

kincskeresok@kincskeresokovoda.t-

online.hu 

5. Czinkóczki Ágnes 
5650 Mezőberény, 

Fő út 11. 2/6. 

70/622-0292 

cini.agi@gmail.com 

Mezőberény Város 

Óvodai Intézménye, 

Csiribiri Óvoda 

5650 Mezőberény, 

Kinizsi u. 13. 

20/389-7871 

freinet.mezobereny@gmail.com 

6. Császi Imréné 
4200 Hajdúszoboszló, 

Major u. 20. 

30/516-1084 

deresicus@gmail.com 

Hajdúszoboszlói 

Egyesített Óvoda 

Liget Óvodája 

4200 Hajdúszoboszló, 

Hőforrás u. 145. 

52/361-756 

ligetovoda@egyovig.hu 

7. Deák Virág 
3170 Szécsény, 

Tavasz u. 8. 

20/360-2618 

deak1993virag@gmail.com 

Neteducatio Kft. 

1124 Budapest, 

Fürj u. 2. A épület  

1/486-2850 

pallviktoria@neteducatio.hu 

8. Dr. Horváth H. Attila 
1183 Budapest, 

Árpád u. 13/a. 
horvath.h.attila@ppk.elte.hu 

ELTE PPK 

1075 Budapest, 

Kazinczy u. 23-27. 

horvath.h.attila@ppk.elte.hu 

Résztvevők elérhetőségei 



Ssz Név Lakcím 
Elérhetőség 

(telefonszám, e-mail cím) 

Munkahely neve, 

címe 
Munkahely elérhetősége 

9. 
Fabóné 

Nagy Andrea 

5540 Szarvas, 

Lehel u. 3-5. 

70/255-4938 

faboneandi@gmail.com 

GFF Szarvasi Gyakorló 

Ált. Iskola és 

Gyakorlóóvoda 

5540 Szarvas, 

Szabadság u. 6. 

 

66/332-312 

gyakorlo@gff-szarvas.hu 

 

10. 
Feketéné 

Madár Erzsébet 

2400 Dunaújváros, 

Akácfa u. 3. 

70/518-7723 

fzsike03@gmail.com 

Dunaújvárosi Óvoda 

Bóbita Tagóvodája 

2400 Dunaújváros, 

Földes Ferenc liget 1. 

25/413-708 

bobita.tagovoda@gmail.com 

11. Földesi Lajosné 
5650 Mezőberény, 

Békési út 9-11. 

20/223-9097 

metogma@gmail.com 

Mezőberény Város 

Óvodai Intézménye, 

Csiribiri Óvoda 

5650 Mezőberény, 

Kinizsi u. 13. 

20/389-7871 

freinet.mezobereny@gmail.com 

12. Gerlóci Gabriella 
1203 Budapest, 

Török Flóris u. 22.  

20/ 252-3141 

gabi.gerlo@gmail.com 

Pesterzsébeti 

Gyermekmosoly 

Óvoda, Mákvirág 

tagóvoda 

1205 Budapest, 

Rákóczi u. 82-84. 

20/525-8749 

ovix@t-online.hu 

13. Gulyás Balázsné 
1105 Budapest, 

Harmat u. 36. 1/6. 

20/997-5806 

gulizsuzsi@freemail.hu 

Kőbányai Kincskeresők 

Óvoda 

1105 Budapest, 

Mádi u. 4-6. 

1/2-615-120 

kincskeresok@kincskeresokovoda.t-

online.hu 

14. Hanó Krisztina 
5650 Mezőberény, 

Fő út 2/C. III/15. 

30/519-8717 

hakrisza@gmail.com 

Mezőberény Város 

Óvodai Intézménye, 

Magyarvégesi Óvoda 

5650 Mezőberény, 

Kálvin u. 2-4. 

20/389-7850 

kalvinovi@gmail.com  

15. 
Harmanné 

Nemesi Bernadett 

1103 Budapest, 

Óhegy u. 22. 

20/972-3227 

nemesi.bernadett@t-online.hu 

Kőbányai Kincskeresők 

Óvoda 

1105 Budapest, 

Mádi u. 4-6. 

1/2-615-120 

kincskeresok@kincskeresokovoda.t-

online.hu 

Résztvevők elérhetőségei 



Ssz Név Lakcím 
Elérhetőség 

(telefonszám, e-mail cím) 

Munkahely neve, 

címe 
Munkahely elérhetősége 

16. Horváth Zoltánné 
1138. Budapest, 

Tomori köz 9. 

30/433-0027 

horvathzoltanne.andrea@gmail.com 

Terézvárosi 

Önkormányzat 

Játékvár Óvodája 

1062 Budapest, 

Lendvay u. 24. 

1/353-1605 

vezeto@jatekvarovoda.hu 

17 Husti Katalin Anna 
5650 Mezőberény, 

Hősök útja 8/d. 

20/394-2526 

hanna6208@gmail.com 

Mezőberény Város 

Óvodai Intézménye, 

Csiribiri Óvoda 

5650 Mezőberény, 

Kinizsi u. 13. 

20/389-7871 

freinet.mezobereny@gmail.com 

18. Icsu Ferencné 
4090 Polgár, 

Vas Gereben u. 16. 
magdalena_icsu@freemail.hu 

Napsugár Óvoda és 

Bölcsőde 

4090 Polgár, 

Bessenyei u. 4-5. 

20/365-6047 

19. Joó Ágnes 
5650 Mezőberény, 

Madarász u. 6. 

20/572-8448 

agnesjoo001@gmail.com 

Gál Ferenc Főiskola, 

Pedagógiai Kar 

5540 Szarvas, 

Szabadság út 4. 

66/886-000 

20. 
Kántorné 

Péterffy Judit 

2421 Nagyvenyim, 

Attila u. 54. 

20/243-6469 

juditpeterffy@gmail.com 

Dunaújvárosi Óvoda 

Bóbita Tagóvodája 

2400 Dunaújváros, 

Földes Ferenc liget 1. 

25/413-708 

bobita.tagovoda@gmail.com 

21. Kertész Béláné 
5650 Mezőberény, 

Dózsa György u. 8. 

70/945-6451 

ibimama6@gmail.com 
- - 

22. Kis Ágnes 
2117 Isaszeg, 

Nyár u. 9. 

70/622-1394 

kisagness@gmail.com 

Terézvárosi 

Önkormányzat 

Játékvár Óvodája 

1062 Budapest, 

Lendvay u. 24. 

1/353-1605 

vezeto@jatekvarovoda.hu 

23. 
Kreiszné 

Szilágyi Tünde 

5650 Mezőberény, 

Mátyás király u. 22. 

70/386-6173 

kreisznetunde@gmail.com 

Mezőberény Város 

Óvodai Intézménye, 

Mosolygó Közp. Óvoda 

5650 Mezőberény, 

Liget tér 5. 

20/389-7833 

mosolygovi@gmail.com 

Résztvevők elérhetőségei 



Ssz Név Lakcím 
Elérhetőség 

(telefonszám, e-mail cím) 

Munkahely neve, 

címe 
Munkahely elérhetősége 

24. Molnár Andrásné 
3284 Tarnaméra, 

Margit u. 8/a. 
70/614-5969 

Tarnamérai Napsugár 

Óvoda 

3284 Tarnaméra, 

Árpád u. 17. 

36/479-142 

napsovoda@freemail.hu 

25. Nagy Csabáné 
2151 Fót, 

Árvácska út 67. 
70/375-8900 - - 

26. Ollé Mária 
5650 Mezőberény, 

Hősök útja 6/B. 2/6. 

70/947-3916 

ollemaria63@gmail.com 

Mezőberény Város 

Óvodai Intézménye, 

Nefelejcs Óvoda 

5650 Mezőberény, 

Kodály Z. u. 8. 

20/389-7873 

kodalyzovi@gmail.com 

27. Pálfiné Kováts Ágnes 
1203 Budapest, 

Szarvas u. 11/b. 

70/290-5083 

ceciliacsillag@inbox.hu 
- - 

28. Puskás Rita 
5650 Mezőberény, 

Bajcsy-Zsilinszky u. 60. 

30/326-8263 

puskasrita1978@gmail.com 

Mezőberény Város 

Óvodai Intézménye, 

Csiribiri Óvoda 

5650 Mezőberény, 

Kinizsi u. 13. 

20/389-7871 

freinet.mezobereny@gmail.com 

29. Seres Józsefné 
1181 Budapest, 

Havanna u. 36. 6/16. 

20/596-1740 

seres.maria2@gmail.com 

Kőbányai Kincskeresők 

Óvoda 

1105 Budapest, 

Mádi u. 4-6. 

1/2-615-120 

kincskeresok@kincskeresokovoda.t-

online.hu 

30. 
Sonkolyné 

Kabai Beáta 

5650 Mezőberény, 

Bartók B. u. 15. 

30/533-0863 

kabaibeata@gmail.com 

Mezőberény Város 

Óvodai Intézménye, 

Csiribiri Óvoda 

5650 Mezőberény, 

Kinizsi u. 13. 

20/389-7871 

freinet.mezobereny@gmail.com 

31. Szabóné Gecse Éva 
5650 Mezőberény, 

Vésztői út 27. 

20/563-4116 

gecsee@gmail.com 

Mezőberény Város 

Óvodai Intézménye, 

Nefelejcs Óvoda 

5650 Mezőberény, 

Kodály Z. u. 8. 

20/389-7873 

kodalyzovi@gmail.com 

Résztvevők elérhetőségei 



Ssz Név Lakcím 
Elérhetőség 

(telefonszám, e-mail cím) 

Munkahely neve, 

címe 
Munkahely elérhetősége 

32. 
Szatmári-Schubauerné 

Pfarcz Éva 

1092 Budapest, 

Ferenc krt. 24. 1/1. 

70/586-5560 

p-f-a-r-c-z@hotmail.com 

Terézvárosi 

Önkormányzat 

Játékvár Óvodája 

1062 Budapest, 

Lendvay u. 24. 

1/353-1605 

vezeto@jatekvarovoda.hu 

33. Szikes Éva 
5650 Mezőberény, Kereki 

u. 40. 

20/421-8122 

boszorka70@citromail.hu 

Katicabogár 

Evangélikus Német 

Nemzetiségi Óvoda 

5650 Mezőberény, 

Luther u. 9. 

66/352-803 

katicaovi@lutheran.hu 

34. Toldi László Ferencné 
3284 Tarnaméra, 

Petőfi S. u. 5. 

20/545-0903 

tj.csilla@gmail.com 

Tarnamérai Napsugár 

Óvoda 

3284 Tarnaméra, 

Árpád u. 17. 

36/479-142 

napsovoda@freemail.hu 

35. Torma Sándorné  
5650 Mezőberény, 

Bonyhai B. u. 6. 

30/476-9226 

tormicus@gmail.com 

Mezőberény Város 

Óvodai Intézménye, 

Csiribiri Óvoda 

5650 Mezőberény, 

Kinizsi u. 13. 

20/389-7871 

freinet.mezobereny@gmail.com 

36. 
Vargáné 

Schupkégel Mária 

5650 Mezőberény, 

Győri J. u. 8. 

70/392-6242 

vargane.sma@gmail.com 

Katicabogár 

Evangélikus Német 

Nemzetiségi Óvoda 

5650 Mezőberény, 

Luther u. 9. 

66/352-803 

katicaovi@lutheran.hu 

37. 
Zaveczné 

Komáromi Katalin 

1116 Budapest, 

Herend u. 25. 

20/209-6120 

kata.zavecz@gmail.com 

Terézvárosi 

Önkormányzat 

Játékvár Óvodája 

1062 Budapest, 

Lendvay u. 24. 

1/353-1605 

vezeto@jatekvarovoda.hu 

 

 

 

 

 

Résztvevők elérhetőségei 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


