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Tehetségműhely bemutatása 

 

A Pitypang Tagintézményünk, „Zeneovi” tehetségműhelyében, foglalkozásainkat heti 

rendszerességgel szervezzük, legfeljebb egy óra időtartamban, az 5. életévüket betöltött, 

„tehetség ígéretre” utaló, speciális személyiségjegyekkel rendelkező, a zene-, és hangszerjáték 

iránt kiemelkedő érdeklődést mutató, 6-8 kisgyermek számára.  Tehetségműhelyünk célja a 

mozgás-, vizuális-, és zeneművészet eszközeinek alkalmazásával, és jókedvű játékkal a 

gyermekek alkotóképessége, önálló és rugalmas gondolkodása, a gátlásoktól mentes kreatív 

önkifejezése fejlődjön, és fejlesztőleg hasson a szociális képességekre, valamint saját maguk és 

egymás megismerésére. A művészeti területek integrálásával komplex módon formálódik a 

személyiség egésze.  

Legfontosabb feladataink:  

- a néphagyomány elemeinek megjelenítése, 

- a zenei anyanyelv, valamint ritmus-, dallam- és mozgáskultúra fejlesztése, 

- az improvizáció- és alkotókészség fejlesztése, 

- a zenei írás-olvasás előkészítése, kialakítása 

- a hangszeres játékok gyakorlása metalofonon, xilofonon és behangolt nyeles csengőn. 

Éves komplex tehetséggondozó programunk gazdagító, fejlesztő, és lazító típusú 

foglalkozásokból épül fel. Az éves tervünkön belül, a téma kiválasztása mindig a gyermekek 

érdeklődése-, és asszociációja alapján történik, pl: Hangok és ritmusok a nagyvilágban; Állati 

küldetés; Tüzes és vizes; Tere-fere. A gazdagító típusú foglalkozások során a gyermekek 

kiemelkedő zenei képességét támogatjuk. Nagy hangsúlyt fektetünk a témák sokoldalú 

feldolgozására, a kihívást, újdonságot, és változatosságot biztosító játékokra.  

Az intelligenciaterületek komplex mozgósítása segítségével nehézségi fokozatokat tudunk 

felkínálni a gyermekeknek, szem előtt tartva az öndifferenciálást, a szabad és önálló választást. 

A Széchenyi Körúti Sportiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Szolnok 

Városi Óvodák együttműködése keretében gazdagító programokon veszünk részt az iskola 

meghívására.   Fejlesztő típusú tevékenységeink esetében kiemelt fontosságúnak 

tartjuk az individualizálva szocializálást, amely magában foglalja a személyes választás 

szabadságát, saját határaik megtapasztalását, a személyes tér védelmét, valamint az egymás és 

a különbözőségek közösségen belüli elfogadását, tiszteletét. Eredményesen alkalmazzuk a 

drámapedagógia nyújtotta lehetőségeket, a személyiség-, és a kreativitás fejlesztése mellett az 

eltérően fejlődő képességek kiegyenlítésére.  
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Lazító típusú tevékenységeink, foglalkozásaink, a feltöltődést, kikapcsolódást, 

élményszerzést, a közösség építését szolgálják: hangversenyen, kiránduláson veszünk részt. 

Támogatjuk a gyermekeket, hogy kipróbálhassák-, bemérhessék magukat a zenei 

képességterületen, találkozhassanak hasonló érdeklődésű társakkal, megéljék saját 

hatékonyságukat és kompetenciájukat, versenyen való részvétellel, bemutatkozási lehetőségek 

biztosításával (pl.: „Ovi-dobogó”). 

 

Tanácsadás: a szülőkkel való együttműködés magába foglalja a tájékoztatást, a konzultációt 

és tanácsadást, „tehetség ígéretet” mutató gyermekükkel történő bánásmóddal kapcsolatban, 

hogy ne értékeljék túl és ne becsüljék alá gyermekük tevékenységét. Évente többször is 

lehetőséget biztosítunk a szülők számára, hogy betekinthessenek a műhely munkájába, ezen túl 

zene-, és hangszerjáték kiemelt területünkön, szívesen nyújtunk tanácsot érdeklődő 

kollégáink, szakembereink számára.  Tanácsadó munkánkat igény szerint 

óvodapszichológus, pszichopedagógus, tehetségfejlesztési szakértő-, és tanácsadó, valamint 

logopédus is segíti.  



4 
 

Életképek a „Zeneovi” tehetségműhelyünkből 
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