
BESZÁMOLÓ 
 

Három hetet meghaladó projekt 
 

A projekt címe: 
 

„Kapcsolattartás a gödi Kincsem óvodával  
 közös mővészeti rendezvények keretén belül” 

 
A projekt lezajlásának idıszaka: 
 
2009. szeptember és 2010. június között. 
 
A projekt rendezvényeinek helyszíne: 
 

� Kincsem óvoda (Göd, Lenkey út) 
� Németh László Általános Iskola és AMI  (Göd, Ifjúság u.) 

 
A projekt célja: 
 
Alapfokú mővészetoktatási intézményünk leendı tanulóit nagy százalékban a Lenkey úti 
óvodából várja minden évben. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk legközelebb lévı 
óvodába járó gyermekek szülei megismerhessék iskolánk profilját, a gyerekek 
rendezvényeken, programokon keresztül megtapasztalhassák a különbözı mővészeti ágak 
sokszínőségét, megismerkedhessenek a nálunk kínálkozó lehetıségekkel. 
Hisszük, hogy egy-egy kis hangverseny, egy-egy táncbemutató, vagy képzımővészeti 
rendezvény nagy hatással van a gyerekek lelki, érzelmi fejlıdésére. Az óvodáskorú 
gyermekek nyitottsága, fogékonysága, lelkesedése számunkra nagyon fontos, s munkánkat 
nem csupán megkönnyíti, de örömtelivé varázsolja. A Lenkey úti óvoda pedagógusaival és 
vezetıségével évek óta jó kapcsolatot ápolunk. Ebben az évben a pályázat keretében több 
közös programon belül ápoljuk hagyományainkat. 
 
 
A projekt programjai vázlatosan: 
 

� „Zenefánt a vidám elefánt” címmel Göd Város óvodáiban rajzpályázat meghirdetése 
(2009. szeptember) 
Érintett intézmények:  

-       Kincsem Óvoda Felsıgöd 
- Waldorf Óvoda Felsıgöd 
- Béke úti Óvoda Alsógöd 
- Jávorka úti Óvoda Alsógöd 
- Palánta Óvoda Alsógöd 

� Egykori óvodások (jelenlegi zeneiskolásaink) hangversenye a Kincsem Óvodában 
      (három egymást követı elıadást tartottunk!) (2009. november 20.) 

 



� „Zenefánt a vidám elefánt” címmel meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetése. 
Díjkiosztás és kiállítás-megnyitó rendezvény. (2009. november 12.) 

 
� Mikulás napi Hangszerbemutató Hangverseny a Németh László Általános Iskola és 

AMI dísztermében a Kincsem óvoda számára (két egymást követı koncertet tartottunk) 
(2009. december 3.) 

� A Kincsem Óvoda gyermekei meghívásunkra megtekintették a képzımővészeti tagozat 
„Karácsonyi Tárlat” címmel megrendezett kiállítását (2009. december17.) 

 
� A Kincsem Óvoda gyermekei meghívásunkra megtekintették a „Szélfútta levél a 

világ…” címmel meghirdetett országos rajzpályázaton kiállított alkotásokat (2010. 
április 9.) 

 
� Kortárstánc csoportjaink táncbemutatót tartottak a N.L. Iskola és AMI tornatermében 

a Kincsem óvoda óvodásai részére (2010. május 19.)  
 

� Néptánc tanszakunk csoportjai élı népzenés bemutatót tartottak a Kincsem Óvoda 
gyermekeinek (2010. május 25.)  

� A Kincsem Óvoda óvodásai meghívásunkra megtekintették a képzı- és iparmővészeti 
tagozat év végi kiállítását (2010. Június 2.)   

 
 
A projekt egyes rendezvényeinek, eseményeinek bemutatása: 
 

� „Zenefánt a vidám elefánt” címmel Göd Város óvodáiban rajzpályázat meghirdetése 
Az elmúlt évek során már többször hirdettünk különbözı témákban rajzpályázatot a 
közeli Lenkey utcai óvodásoknak. Ezúttal 2009. szeptemberében a város összes 
óvodásához és óvónıjéhez fordultunk felhívással – bıvítve így a programba bevont 
gyerekek létszámát, és kapcsolatot teremtve Göd város óvodái közt.  
Zenefánt a vidám elefánt egy mindig vidám, különbözı színekben pompázó muzsikáló 
elefánt. A gyerekek bebizonyították rajzaikkal, alkotásaikkal, hogy fantáziájukat 
megmozgatta a „zenefánt” szókapcsolat. Készültek trombitáló, doboló, harsonázó 
elefántok és egyéb állatok. Az óvónık kreativitása sokféle rajztechnikát sugallt a 
gyerekeknek. Volt nagymérető mozaik kép is, melyet 5-6 gyermek közösen alkotott.  
A kiállítást az iskolánk képzı- és iparmővészeti tagozatán tanító tanárok rendezték be. 
Igyekeztünk minden kisgyermeket jutalmazni egy kis aprósággal, de a 
legügyesebbeknek könyvjutalom és rajzeszköz is járt. A díjátadó ünnepségen a 
gyerekek, szülık, testvérek megtöltötték dísztermünket, sokan eljöttek a rendezvényre.  
A PROGRAMBAN RÉSZTVEVİ ÓVODÁSOK LÉTSZÁMA KB. 80 Fİ 
 

� Egykori óvodások hangversenye a Kincsem Óvodában 
November folyamán néhány ügyes hangszeres tanulónkkal útra keltünk a Lenkey úti 
óvodába. Növendékeink egykor az óvoda falai közt ık maguk is kisóvodásként 
játszottak. Ezen a programon régi barátaiknak, ovis társaiknak, és az egykori óvó 
néniknek muzsikáltak – megmutatva, hogy mennyit ügyesedtek, fejlıdtek az iskolában 
1-2 év alatt. Erre a hangversenyre kimondottan fiatal növendékeinket vittük ( ált. isk. 
1-3. osztályosokat ), akikre talán még a jelenlegi óvodások is emlékezhetnek.  
A program az óvoda tornatermében került megrendezésre. Itt kb. 100-120 gyermek tud 
egyszerre leülni. Az óvónık kérésének eleget téve a gyerekek egymás után 3 elıadást 



is tartottak, így minden elıadásra újabb és újabb csoportok tudtak beülni, hogy az 
élmény minél többekhez eljusson. 
A PROGRAMON RÉSZTVEVİ ÓVODÁSOK LÉTSZÁMA KB. 300 Fİ 
 

� Mikulás napi Hangszerbemutató Hangverseny a Németh László Általános Iskola és 
AMI dísztermében a Kincsem óvoda számára 
Mikulás nap alkalmából zenei ajándékot adtunk a gyerekeknek. Dísztermünkben 
egymás után 2 hangversenyt rendeztünk. Az elıadásokat kb. 2x100 gyermek nézte 
végig. Hangszerbemutatóinkon nem csupán zeneiskolás gyerekeink játszanak. 
Zenetanár kollégáim játékos kérdésekkel, mókás és érdekes bemutatókkal keltik fel a 
kicsik érdeklıdését egy-egy hangszer iránt. A koncert végén a gyerekek közelebbrıl 
szemügyre vehetik a zongora húrjait és kalapácsait, kézbe foghatják a marimbaverıt, s 
megszólaltathatják a hangszert.  
A RENDEZVÉNYEN RÉSZTVEVİ ÓVODÁSOK LÉTSZÁMA KB. 200 Fİ 
 

� A Kincsem Óvoda gyermekei meghívásunkra megtekintették a képzımővészeti 
tagozat „Karácsonyi Tárlat” címmel megrendezett kiállítását 
„Adventi hangulat” címmel rendeztük meg témahetünket. Ennek egyik mozzanata a 
karácsonyi kiállítás volt. Hagyomány iskolánkban, hogy egy-egy képzımővészeti 
kiállítás alkalmával hívjuk és várjuk az óvónıket, óvodásokat is. A gyerekek örömmel 
nézik végig a rajzokat, a pedagógusok egy-egy új technikát, egy-egy ötletet is találnak 
mindig, melyet a gyerekekkel meg tudnak valósítani. A kiállításra a délelıtti órákban 
érkeztek a gyerekek, így kényelmesen, zsúfoltság nélkül tudták megnézni az iskolások 
munkáit. 
A TÁRLATOT ÖSSZESEN 3 CSOPORT, KB. 80 GYERMEK TEKINTETTE MEG 
 

� A Kincsem Óvoda gyermekei meghívásunkra megtekintették a „Szélfútta levél a 
világ…” címmel meghirdetett országos rajzpályázaton kiállított alkotásokat 
Az április 9-én megnyitott országos kiállításon újabb témában láthattak a gyerekek 
alkotásokat. Ismét a délelıtti órákban sétáltak át az óvodából dísztermünkbe a közeli 
óvodából. 
A TÁRLATOT ÖSSZESEN 3 CSOPORT, KB. 80 GYERMEK TEKINTETTE MEG 
 

� Kortárstánc csoportjaink táncbemutatót tartottak a N.L. Iskola és AMI 
tornatermében a Kincsem óvoda óvodásai részére 
Év végén táncosaink táncgálára készülnek. Májusban került sor az óvodásoknak szóló 
bemutatóra, amikor új koreográfiáikat, mősorukat a kicsiknek táncolták el a gyerekek 
a tornateremben. Táncosaink természetesen jelmezben, a szükséges eszközökkel adták 
elı táncaikat a gyerekeknek, így a látvány – bár a díszlet és a színházi függöny- és 
fénytechnika nem volt megoldható – mégis elvarázsolta ıket. 
AZ ELİADÁSON A TORNATEREMBEN KB. 170 KISÓVODÁS VOLT JELEN 

 
� Néptánc tanszakunk csoportjai élı népzenés bemutatót tartottak a Kincsem Óvoda 

gyermekeinek 
Néptánc tanszakunk év végi gáláján évek óta élı zenére táncolnak a gyerekek. Az 
óvodások táncbemutatóját ezúttal élızenés elıadásnak szerveztük. A Zagyva Banda 
muzsikájára táncoltak a gyerekek. Természetesen ez az elıadás is viseletben, a 
szükséges eszközökkel, és majd’ minden díszlet használatával zajlott. Az ovisoknak 
nagyon tetszett az elıadás.  
AZ ELİADÁSON A TORNATEREMBEN KB. 170 KISÓVODÁS VOLT JELEN 



 
� A Kincsem Óvoda óvodásai meghívásunkra megtekintették a képzı- és iparmővészeti 

tagozat év végi kiállítását 
 
Az egész tanéven végigvonuló projekt záró momentuma az év végi képzı- és 
iparmővészeti kiállítás volt. Az óvodások ismét meghívást kaptak, s legnagyobb 
örömünkre több csoport is elsétált hozzánk, s megtekintette a gyerekek alkotásait.  
A TÁRLATOT ÖSSZESEN 3 CSOPORT, KB. 80 GYERMEK TEKINTETTE MEG 
 
 
 
A projekt tapasztalatai – összegzés –mérés-értékelés: 
Ezek a rendezvények mindannyiunknak sok plusz munkával jártak. Mind tanároknak, 
mind a fellépı, résztvevı gyerekeknek. A tapasztalat viszont azt mutatja, hogy nagy az 
érdeklıdés iránta, és mind az óvónık, mind a szülık és gyerekek örömmel veszik és 
várják. Három hetet meghaladó projektünk egyes elemei több év hagyományain 
alapulnak. Az egész tanéven átívelı programsorozatot így egészében a jövıben is 
szeretnénk hagyományteremtı módon megrendezni, s ezzel értékeket közvetíteni a 
legkisebbeknek, hogy érzelmileg, zeneileg még sokoldalúbban fejlıdjenek. 
A három hetet meghaladó projekt megmozgatta egész mővészeti iskolánkat. 
Mindhárom mővészeti ág (zenemővészet, képzı- és iparmővészet, táncmővészet) aktív 
részese volt a programok eltervezésének és a rendezvények lebonyolításának. Mivel az 
egyes bemutatók, tárlatok, koncertek sok tanulónkat megmozgatták, így nyugodtan 
állíthatjuk, hogy a három hetet meghaladó projektben mővészeti tagozatunk összes 
tanára és valamilyen szinten közvetlenül, vagy közvetetten az összes növendéke részt 
vett.  
 
 
 
      Kovács Gabriella ig.h. 

 
 

 
 
 
 


