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II. szakasz: 2020. Szeptember 15. – 2020. december 15.

Pályázat, a kialakult járványhelyzet miatt két szakaszban valósult meg.

I. szakasz: 2020. 02. 01 – 06.11.



Szolnok Városi Óvodák

„MÉHECSKE A VILÁGŰRBEN”

MATEMATIKA

INFORMATIKA

FÖLDRAJZ

CSILLAGÁSZAT

BIOLÓGIA

FIZIKA

A program projektekből tevődött össze, mint a méhsejtek. Két intelligencia 

területet kezelt kiemelt módon, és azoknak a gyermekeknek a gondozását 

vállalta fel, akik legalább az egyik területen kiemelkedő érdeklődéssel, 

képességekkel rendelkeztek. 

„Zümi” elkalauzolta a gyerekeket az Univerzum és a Robotika különleges

világába.
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o Fő célja „Zümivel”, a Méhecskével, élmény-alap megteremtését követően

elsősorban az algoritmikus gondolkodás sokoldalú fejlesztése, kritikai- és a

kreatív gondolkodás aktív és motivált, élményközpontú használata volt.

o A természettudományok és a matematika összekapcsolása, gyermek

közelbe hozása (csillagászat és gyermekinformatika). Élmények,

tapasztalatok,- és ismeretek bővítése sokoldalúan gazdagított feltételekkel

(program és tevékenység, eszközök és lehetőségek, környezet,

szakemberek, hasonló érdeklődésű-, és intellektusú társak).

A tehetséggondozó program:



„MÉHECSKE A VILÁGŰRBEN”

CÉLOK MEGVALÓSULÁSA
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o Elsajátíthatták a számítógépes programozás alapjait társasjátékok, és 

"Bee-bot" robot segítségével. 

o Élményekkel gazdagodhattak a JNSZ Megyei Levéltárban, „Méhecske a világűrben” 

tehetségnapon, NEFAG-„Algoritmusok a természetben”-; 

„Ásványok és kőzetek világa”-, Csillagászati foglalkozásokon, Robotika bemutatón.

o Drámajáték-, és kézműves foglalkozások segítségével megjeleníthették élményeiket, 

kívánságaikat- alkotásaikból és élményfotóikból kiállítást rendeztünk. 

o Új játékokkal és technikákkal ismerkedhettek meg.

o Természettudományos ismereteiket (geológia, biológia, csillagászat) elhivatott 

szakemberek segítségével bővíthették- erre részben online interaktív előadással 

került sor, amit közösen a gyerekekkel érdekes tevékenységekkel dolgoztunk fel.
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• Az élmény-alapot az aranyos „Zümi” bábbal, és a hozzá kapcsolódó kedves

szokások-, érdekes közös tevékenységek megszervezésével olyan módon

sikerült biztosítani, hogy a gyerekek kötődnek a bábhoz, és még a mindennapi

csoportos tevékenységekben is szívesen játszanak vele.

• A közös drámajátékok, vizsgálódások, kísérletek, tevékenységek, rövid interaktív

ismeretterjesztő videók, képek, PPT-k megfelelő motivációs bázist teremtettek a

különböző tudományágak összekapcsolásához.

• A biológia, földrajz, csillagászat, matematika-robotika összekapcsolása

szerencsés választás.
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• Az élmények, a bevonódás, a motiváció, a korábbi tapasztalatok és ismeretek

átvihetők egyik tevékenységből a másikba, jól hasznosíthatók,- így akár robotika az

adott nap kiemelt területe, valami biztosan integrálódik még bele, ezért a gyerekek

kíváncsiak, keresik a kihívást, bátrabbak, segítik egymást, megélik saját

hatékonyságukat.

• A tevékenységek kiszámíthatóvá válnak, így biztos pontot minden gyermek talál saját

magának az adott napon.

• Ez megsokszorozza a fejlesztő hatásokat, amely természetesen nem csak a kognitív,

hanem az érzelmi-társas, hanem a pszichomotoros területen is jelentkezik.
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• Az így kialakult „közös nyelv” lehetőséget teremt a tapasztalatok-, és ismeretek

elmélyítésére; a kreatív-, és kritikai gondolkodás változatos használatára,

algoritmusok felfedezésére-, megértésére, kitalálására.

• Rengeteg a probléma helyzet, amit sokféle megközelítésből lehet megoldani.

Nagyon sokszor lehet próbálkozni, a visszajelzés majdnem azonnal megtörténik.

• A tervezett játékok valóban gyermeknyelven, és gyermek közelbe hozták a

tudományokat. Ennek a módszertannak a kidolgozását segítették speciális tudású

szakemberek és önkéntesek-, amit természetesen lehet, és érdemes

továbbfejleszteni. „Zümivel” még a félénkebb gyermekek is megpróbálkoztak

nehezebb feladatokkal, és nagyon sok meglévő tapasztalatuk, ismeretük jött a

felszínre, amit segítettünk nekik összeilleszteni, rendszerezni.
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EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK
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Együttműködő partnereink- tervezett együttműködések

(a kialakult járványügyi helyzet miatt nem, vagy csak részben, jellemzően online 

kommunikáció révén tudott megvalósulni)

• Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára

Megismerkedünk az üzenetek és gondolatok régi lejegyzésének módjaival, a papír

eredetével és tulajdonságaival, a papír újrafelhasználásával, papírmerítéssel. Régi

csillagtérképet őriznek-, ezért is merült fel a közös gondolkodás a pályázati témában, a

tájékozódás és a lejegyzés, és a saját csillagtérkép készítése.

• Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Csillagkedvelők Klubja

Az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Csillagkedvelők Klubja vezetőjével

rendszeresen szervezünk érdeklődő ovisaink számára csillagászati interaktív

foglalkozásokat. Járdacsillagászat népszerűsítése a szülők, kollégák körében.
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Együttműködő partnereink- tervezett együttműködések

(a kialakult járványügyi helyzet miatt nem, vagy csak részben, jellemzően online 

kommunikáció révén tudott megvalósulni)

• TIT Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társaság

Csillagászat népszerűsítése szülők, gyerekek, kollégák körében.

• Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Vizuális-, és drámajáték tehetségműhely foglalkozás óvodások számára (utóbbin tudtunk 

részt venni a gyerekekkel).
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BEVÁLOGATÁS A PROGRAMBA

Szolnok Városi Óvodák tehetséggondozás protokolljának megfelelően
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Három beválogatás

o A pályázat elindítását megelőző időszakban (2020. február 1.)

o A pályázat második megvalósítási szakaszát megelőzően (új nevelési év, iskolába 

kilépő gyermekek; 2020. július-augusztus)

o A pályázat második megvalósítási szakaszában- a járványügyi előírások, 

intézményi intézkedéseket követően, a beválogatás módszertanát kiegészítve-

fejlesztéssel történő azonosítással (2020. szeptember)

o Tehetségműhelyben történő tehetséggondozás, tehetségfejlesztés (8-8 fő gyermek)

o Csoportközi tehetséggondozás, tehetségfejlesztés (14-14 fő gyermek)
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MEGVALÓSÍTÁSBAN RÉSZTVEVŐK
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Az éves tehetséggondozó program megvalósításában résztvevő tehetségfejlesztő 

pedagógusok, a megvalósítás I. szakaszában:

Foglalkozást megvalósító szakember

Balázsné Figusch Erika, Baliné Tátrai Terézia, Borbándi-Enisz Judit, Fodorné Boda

Ildikó, Kézér Attiláné, Mihalicsné Slavica Nóra, Oláh Tímea,

Pirók Mónika, Sörös Hedvig, Szemerádyné Rimóczi Marianna

Foglalkozást megvalósításába bevont szakember

Csikós Eszter biológus, Szalkári Zétény informatika tanár, Ujlaki Csaba

ismeretterjesztő csillagász

Önkéntesek

Ábel Alexandra szülő, Barta Józsefné, Bálint Viktória, Bencsik Ildikó, Bede Szilvia, 

Bíró Renáta, Deák Dominika szülő, Falusiné Barabás Erika, Fábián Lili, Fülöp 

Mónika szülő, Hamarné Fazekas Mária, Hamzáné Molnár Veronika szülő, 

Kovácsné Bagó Erzsébet 

Országh Lászlóné, Ponyokai Lajosné, Tóthné Lajkó Rozália, Szabados Marianna 

szülő, Varga Nóra szülő
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Az éves tehetséggondozó program megvalósításában résztvevő tehetségfejlesztő 

pedagógusok, a megvalósítás II. szakaszában:

A kialakult járványügyi helyzet miatt: Pirók Mónika, Kormos Aliz, csoportos 

óvodapedagógusok vettek részt aktívan és tevőlegesen a tevékenységek 

megvalósításában. Tehetségműhelyben: Pirók Mónika (szakvizsgázott óvodaped, 

mesterped, tehetségf szakért). Az óvodapedagógus kollégák, önkéntesek, szülők, 

alkalmanként az előkészületekben, szervezésben segítették a pályázat 

megvalósítását. Szalkári Zétény informatika tanár, Ujlaki Csaba ismeretterjesztő 

csillagász, mint program megvalósításába bevont szakemberek online, interaktív 

előadás formájában kapcsolódtak be a tevékenységekbe. Csikós Eszter biológus a 

járványügyi szabályok betartásával, a NEFAG-Széchenyi Parkerdőben, Vadasparkban 

meg tudta tartani a számunkra „Algoritmus a természetben” foglalkozását, amelyen 

változatos és különleges élményekben volt részünk.
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TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK
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Pályázat megvalósításának első szakasza:

• Online tájékoztatók szülőknek, pedagógusoknak. 

• Nyitó rendezvény, játszódélelőtt. 

• Műhelyfoglalkozások: Csillagvárosok, galaxisok. Csillagtérkép készítés Megyei 

Levéltárban. Csillagunk, a Nap. Csillagvárosok. A Naprendszer.

• Tehetség felismerés és lehetséges akadályai-előadás online. 

Pályázat megvalósításának második szakasza:

• Online tájékoztatók szülőknek, pedagógusoknak. 

• Műhelyfoglalkozások: Kicsoda méhecske? Méhecske a világűrbe készül. 

A Naprendszer (csillagászat). A Naprendszer (robotika). Algoritmus a természetben. 

A Naprendszer, a világűr. Fénylő utazók. Fénylő utazók. Földünk.
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• Földünk, Kristályok és ásványok színes világa (interaktív előadás, kísérletek, 

vizsgálódások, demonstrációk, tevékenységek földrajz és csillagászat 

témakörében). 

• „A kis űrutazók” (tehetségműhelyben). 

• "Bolygóközi kalandok" Játszódélelőtt, tehetségnap online. 

• Tehetségnap szakmai előadások online (szülők, óvodapedagógusok számára). 

• "Méhecske és a csillagok„ Pirók Mónika, pályázati koordinátor

• Algoritmusok és tehetséggondozás, Pirók Mónika tehetségfejlesztési szakértő

• Gondolkodásfejlesztés programozással, Szalkári Zétény informatika tanár

• Varázslatos bolygók 1-2. Ujlaki Csaba ismeretterjesztő csillagász

• Robotok az űrben-1. Robotok az űrben-2. Robotok az űrben-3. (tehetségműhelyben, 

csoportban)

• Online tájékoztatók- projekt záró rendezvény (szülők, óvodapedagógusok)
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TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULT PROGRAMSOROZAT 

TPASZTALATAI
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• A pályázat első szakaszában, a szakemberekkel történő közös, interaktív foglalkozás

inspirálta a gyermekeket, szülőket. A gyerekek nagyon sokféle tapasztalattal és

információkkal rendelkeznek a természettel-, természeti jelenségekkel, állatokkal-,

csillagászattal kapcsolatosan. Gyakran ezek az információk, benyomások nem

rendezetten, nem összefüggéseiben vannak jelen.

• A természettudományos és informatikai foglalkozások ebben is segítik a gyerekeket,

hogy rendszerezni segítik az ismereteket, segítenek a tapasztalatok

verbalizálásában is. A gazdagító foglalkozások során, a gondolkodásfejlesztés

sokféle módszerét használtuk arra, hogy a gyermekek értelmezzék a környezetük

jelenségeit, és ne vegyék természetesnek a dolgokat úgy, ahogy vannak, merjenek

rácsodálkozni, kutatni, megismerni.
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• Eredményes volt ezen a területen a gyakorlati munkánk bemutatása, mert sok

felnőtt nem tudja elképzelni, hogy lehetséges a tudományágak közel hozása óvodás

korban.

• A drámajátékok, fejlesztő eszközök, társas játékok, csillagászati demonstrációs

játékok, informatika eszközei, önkifejezés művészeti eszközei, a különböző

konstrukciós eszközök, kísérletezés- és vizsgálódás eszközei, változatos és

érdekes tevékenységet biztosítottak- a gyerekek örömmel és izgalommal vettek

részt, és heti több foglalkozást is igényeltek volna.

A lazító programelemek segítették a kikapcsolódást, önkifejezést, kreativitásra

ösztönözték a gyerekeket, és új művészeti technikákkal is megismerkedhettek,

megjeleníthették élményeiket. A szülőknek szóló támogató programok közül kevésbé

volt sikeres az előadás, annál inkább a gyakorlati bemutató, ezen belül is a robotika.

Nagyon sikeres lett volna az Ásványok és kőzetek világa-, mert változatos és érdekes

volt-, de azt nem terveztük megosztani, módszertanát tervezzük továbbgondolni.
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• Az „Irány az űr” pályázat nyitó rendezvényen a szülők bepillantást nyertek a

program tematikájába, a csoportközi-, csoportos és a tehetségműhelyben történő

tehetséggondozásba.

• A gyakorlatban fedezték fel a tehetségműhelyt, kipróbáltak csillagászati témához

kapcsolódó eszközöket, robotika eszközeit.

• Robotika-, és rövid csillagászati bemutatót és eszközbemutatót is láthattak.

Érdeklődőek voltak a játékok és módszerek iránt, kíváncsiak voltak a

tevékenységekre, fejlesztő hatásukra.

• Szívesen kérdeztek a bevont speciális tudású szakembereinktől. A legnépszerűbb a

csillagászati témájú LEGO-, és a padlórobotok voltak. A programozás alapjaira

épülő társasjátékok egy kicsit nehéznek bizonyultak.

• Tapasztaltuk, hogy a tehetségműhelybe beválogatott gyermekek a robotika területén

jóval aktívabbak voltak, míg a csoportos tehetséggondozásban résztvevők az

önkifejezés, festés-rajzolás területén Örömmel fogadták a vendéglátást.



„MÉHECSKE A VILÁGŰRBEN”

tervezett megvalósult

1. A programban részt vevők száma összesen 267 fő 136 fő

1.a. ebből a részt vevő szülők száma 50 fő 28 fő

2. A programban részt vevő tehetségígéretek/különösen tehetséges 

gyermekek száma

22 fő 23 fő

2.a. ebből a hátrányos helyzetű gyermekek száma 0 fő 1 fő

2.b. ebből a fiú gyermekek száma 13 fő 15 fő

2.c. ebből roma gyermekek száma 1 fő 2 fő

Tervezett programsorozatok száma 11 

alkalom

11 alkalom

3.a. ebből szülőknek szóló támogató programok száma 11 

alkalom

8 alkalom

4. A program megvalósításában szerepet vállaló tehetségsegítő 

szakemberek száma

13 fő 13 fő; 2 fő

5. A programba bevont önkéntesek száma 16 fő 16 fő

6. A tehetséggondozó program megvalósításához beszerzett tárgyi 

eszközök száma

91 db 91 db

7. A programhoz kapcsolódó, nyilvános megjelenések száma, a kötelezően 

előírtakon kívül

8 alkalom 1 alkalom

Indikátorok a programban
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TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULT DISSZEMINÁCIÓK
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Disszeminációk
CÉLCSOPORT

+5 vállalt

INFORMÁCIÓ ÁTADÁS TÁRGYA

kézzelfogható eredmények (produktum, 

kézikönyvek, tematika, szakmai 

tapasztalat, módszertan, projekt 

megvalósításának tapasztalatai, 

áttétesen érvényesülő hatások-

személyiségfejlődés, készségek 

alakulása, …

SZINTJE

belső, 

helyi, 

regionális, 

országos, 

nemzetközi

ESZKÖZE, FORMÁJA

könyv, újság, magazin, ingyenes 

reklámújság, tájékoztató, 

szakkiadvány, hirdető tábla, 

rádió, televízió, CD/DVD, honlap, 

közösségi portál, video megosztó 

portál, nyilvános kihangosító

eszköz

IDŐPONTJA IDŐTARTAM

óvodapedagógusok tematika, módszertan belső hirdető tábla, tájékoztató 2020. 09. 15. 60’

szülők, önkéntesek tematika, módszertan belső hirdető tábla, tájékoztató 2020. 09. 15. 60’

óvodapedagógusok, 

szülők, fejlesztő 

szakemberek, 

partnerek

tematika helyi honlap, online tájékoztató 2020. 09. 20.

óvodapedagógusok, 

szülők, fejlesztő 

szakemberek

módszertan, szakmai tapasztalat, 

személyiségfejlődés, készségek alakulása, 

kiállítás

helyi
tájékoztató

írott sajtó, televízió
2020. 11. 26.

de Játszódélelőtt 

5ó

du Szakmai 

előadás 3ó

óvodapedagógusok
projekt megvalósításának tapasztalatai

belső tájékoztató 2020. 12.15. 60’

szülők, önkéntesek, 

meghívott vendégek

projekt megvalósításának tapasztalatai
belső tájékoztató 2020. 12.15. 60’

szülők, 

óvodapedagógusok, 

önkéntesek, 

partnerek

projekt megvalósításának tapasztalatai, 

személyiségfejlődés, készségek alakulása, 

produktum, szakmai tapasztalat

helyi honlap, hirdető tábla, tájékoztató 2020. 12.20.



„MÉHECSKE A VILÁGŰRBEN”

Disszeminációk
CÉLCSOPORT

+5 vállalt

INFORMÁCIÓ ÁTADÁS TÁRGYA

kézzelfogható eredmények (produktum, 

kézikönyvek, tematika, szakmai 

tapasztalat, módszertan, projekt 

megvalósításának tapasztalatai, áttétesen 

érvényesülő hatások- személyiségfejlődés, 

készségek alakulása, …

SZINTJE

belső, helyi, 

regionális, 

országos, 

nemzetközi

ESZKÖZE, FORMÁJA

könyv, újság, magazin, ingyenes 

reklámújság, tájékoztató, 

szakkiadvány, hirdető tábla, rádió, 

televízió, CD/DVD, honlap, közösségi 

portál, video megosztó portál, 

nyilvános kihangosító eszköz

IDŐPON

TJA

IDŐTARTA

M

óvodapedagógusok
módszertan, bemutató, szakmai tapasztalat

helyi tájékoztató
2020. 09. 

24.
60’

szülők módszertan, bemutató, szakmai tapasztalat
belső tájékoztató

2020. 09. 

30.
60’

szülők, 

óvodapedagógusok, 

önkéntesek, 

meghívott vendégek

módszertan, bemutató, szakmai tapasztalat
belső tájékoztató

2020. 11. 

05.
60’

szülők, 

óvodapedagógusok, 

önkéntesek, 

meghívott vendégek

módszertan, bemutató, szakmai tapasztalat
belső tájékoztató

2020. 12. 

10.
60’



„MÉHECSKE A VILÁGŰRBEN”

Disszeminációk- online video megosztások (nem nyilvános módú youtube csatorna)

2020.11.26. csütörtök, Csillagászati témakör játékai

2020.11.27. péntek, Gyermekinformatika, Robotika témakör játékai

Szakmai délutánunkon előadásokat tekinthetnek meg:

•„Méhecske a világűrben” tehetséggondozó pályázat bemutatása, Pirók Mónika, pályázati

koordinátor.

•A tehetség és az algoritmus. Pirók Mónika, szakvizsgázott óvodapedagógus,

mesterpedagógus, tehetségfejlesztési szakértő.

• „Varázslatos bolygók”. Ujlaki Csaba, az Aba-Novák Agóra módszertani munkatársa, amatőr

csillagász, ismeretterjesztő csillagász, a TIT Uránia csillagvizsgáló Kopernikusz körének egyik

vezetője.

•Gondolkodásfejlesztés programozással. Szalkári Zétény informatika tanár.

„Űrutazás”- Élményfotó-, és művészeti kiállítás a tehetséggondozó pályázatban résztvevő

„Ibolya” nagycsoportosok alkotásaiból.



„MÉHECSKE A VILÁGŰRBEN”

Disszeminációk- online video megosztások 
(nem nyilvános módú youtube csatorna; megtekintések 2020. december 5-ig)



„MÉHECSKE A VILÁGŰRBEN”

Disszeminációk- online video megosztások (nem nyilvános módú youtube csatorna)

•Naprendszer (csillagászat és robotika)

•Bolygónk a Föld

1.„Varázslatos bolygók-2”, Ujlaki Csaba ismeretterjesztő 

csillagász előadása gyerekeknek. 

2.„Bolygónk a Föld” témakör élményei képekben.

• Robotok az űrben-3.rész



„MÉHECSKE A VILÁGŰRBEN”

Disszeminációk- online video megosztások (nem nyilvános módú youtube csatorna)



„MÉHECSKE A VILÁGŰRBEN”

Program tárgyi eszközei, közel 250.000 Ft értékben:

o Csillagászattal kapcsolatos eszközök: Memória univerzum; Gyermek 

magasság mérő, bolygós; Növekvő dínó tojásban; Világító csillag klt; LEGO-k: 

Hold űrállomás, Műholdjavító küldetés, Műhold, Rover tesztvezetés. 

Geosafari- teljes kőzet klt; Golyóvezető űrhajós játék; Naprendszer felfújható 

bolygók.

o Gyermekinformatikával, robotikával kapcsolatos eszközök: 

Csillagvadász-, Algoritmus futam társasjátékok; BeeBot akadályok, BeeBot

tolltartó, BeeBot tolólap, BeeBot kártya, Útszakaszok.

o Kreatív eszközök: rajzlap, színespapír, ragasztó, színesceruza, akvarellpapír, 

műszaki rajzlap, olló, homokgyurma.



„MÉHECSKE A VILÁGŰRBEN”

Szülők, gyermekek részvételi lehetősége a programokban

• Nyitott műhelynapok

• Módszertani bemutató

• Játszóházak (1 alkalom, szombat délelőtt); 

Tehetségnap (1 alkalom, hétköznap délelőtt; előadások délután)

• Igény szerint beszélgetés, tehetség tanácsadás (egyeztetett 

időpontban).

Óvodai csoportban-, és 

műhelymunkában történő 

tehetséggondozás, 8 fő gyermek

Óvodai csoportban-, és nyitott-

csoportközi tehetséggondozó 

foglalkozás 12 fő gyermek részére



„MÉHECSKE A VILÁGŰRBEN”

Óvodai csoportban-, és műhelymunkában történő 

tehetséggondozás, 8 fő gyermek

1 Játszó délelőtt a szülőkkel

1 Játszó délelőtt, Tehetségnap a meghívott tehetségműhelyek gyermekeivel

17 műhelymunka

3 nyitott műhelymunka

9 óra gyermek- rendezvény

10 óra élményszerzés

Összesen: 37 óra

Óvodai csoportban történő tehetséggondozás

Tehetségműhelyből óvodai csoportja részére játékok és természettudományos 

könyvek kölcsönzése



„MÉHECSKE A VILÁGŰRBEN”

Óvodai csoportban-, és nyitott- csoportközi tehetséggondozó 

foglalkozás 12 fő gyermek részére

1 Játszó délelőtt a szülőkkel

1 Játszó délelőtt, Tehetségnap a meghívott tehetségműhelyek gyermekeivel

9 óra gyermek- rendezvény

10 óra élményszerzés

Összesen: 19 óra

Óvodai csoportban történő tehetséggondozás

Tehetségműhelyből óvodai csoportja részére játékok és természettudományos 

könyvek kölcsönzése



„MÉHECSKE A VILÁGŰRBEN”

• Tematika, Szolnok Városi Óvodák honlapja (Hétszínvirág Tagintézmény)

• „Irány az űr!” pályázat nyitó rendezvénye.

• „Bolygóközi kalandok” pályázat Játszódélelőttje, Tehetségnapja

• Tájékoztató kiadvány szülők számára.

• Egyéb vállalt nyitott műhelynapok, módszertani bemutatók (megtalálhatóak a 

„tematikában, a Tájékoztató kiadványban”.

Program „Disszeminációja” 



„MÉHECSKE A VILÁGŰRBEN”

2020. 02. 01 – 06.11.



„ÉVES TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM 

FELÉPÍTÉSE”

LAZÍTÓ 

PROGRAMELEM

FEJLESZTŐ 

PROGRAMELEM

GAZDAGÍTÓ 

PROGRAMELEM

KOMPLEX 

PROGRAMELEM



Szolnok Városi Óvodák

Köszönöm a figyelmet!
Pirók Mónika óvodapedagógus, mesterpedagógus, tehetségfejlesztési szakértő

A pályázat megalkotója, koordinátora


