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ÖSSZEFOGLALÓ A MESEKERT ELNEVEZÉSŰ, ÓVODÁSOKNAK MEGHIRDETETT VERSENYRŐL 

A verseny  

 megrendezésének időpontja: 2019. január 22. 

 rendező intézményének neve: Rózsai Tivadar Református Általános Iskola és Óvoda 

 szervezőjének neve, beosztása: Szabó Sándorné, intézményvezető-helyettes 

 szervezőjének segítői, beosztásuk: Jávorszki Judit Talentum szakmai munkaközösségvezető 

 támogatója, a támogatás módja: Református Pedagógiai Intézet Versenytámogatási pályázat anyagi 

támogatása, az óvoda alkalmazotti közössége 

 résztvevőinek száma: 30 gyermek és 14 felnőtt 

A verseny 
kategóriája 

I. helyezett gyermek 
neve, óvodája, 

felkészítő pedagógusa 

II. helyezett gyermek 
neve, óvodája, 

felkészítő pedagógusa 

III. helyezett gyermek 
neve, óvodája, 

felkészítő pedagógusa 

Külön díjat nyert 
gyermek neve, 

óvodája, felkészítő 
pedagógusa 

Versmondás 

Kovács Petra 
 
Szivárvány csoport 
Újfehértói Református 
Általános Iskola és 
Óvoda 
 
Kissné Urr Ágnes 

Pap Erzsébet 
Mercédesz 

 
Szivárvány csoport 

Bocskaikerti Napsugár 
Óvoda 

 
Nagy Edina 

Bereczki Magor 
 

Pillangó csoport 
Rózsai Tivadar 

Református Általános 
Iskola és Óvoda 

 
Gábor Lászlóné 

 
Versillusztráció 

   
minden gyermek 
emléklapot kapott 

 

Összefoglaló a versenyről  

 

A Rózsai Tivadar Református Általános Iskola és Óvoda óvodájában hagyományt teremtettünk a 

Magyar Kultúra Napja megünneplésére. Az interaktív foglalkozásra a helyi és a környező települések 

óvodáit hívtuk meg rendszeresen.  

Ebben a nevelési évben 2019. január 22-én szerveztük meg a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Mesekert 

című rendezvényünket. Erre az alkalomra felhívást tettünk közé az óvodáskorú gyermekek körében. Célunk 

a gyermekekben a magyarságtudat erősítése, a keresztyén nevelés és a megőrzött értékeink továbbítása, a 

művészet szeretetére nevelés, esztétikai élmény nyújtása a bábok és a zene által.  

A felhívás egyrészt verset mondó gyerekeknek szólt, másrészt a versekről készített rajzokból kívántunk 

kiállítást szervezni. Versmondásra az előzetes terv szerint 30 gyermek jelentkezett, versek ábrázolásából 60 

db alkotás érkezett be.  
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A program meseélmény nyújtással kezdődött, amelyet Kustárné Almási Zsuzsanna és Dr. Kustár 

Gábor előadásában láthattunk. Az árkot ugró legényke című asztali bábjátékot adták elő a gyermekek nagy 

örömére. A színvonalas bábjátékhoz Horváth Zsuzsanna népzenész szolgáltatta a zenei aláfestést.  

Ezt követően került sor a versek elmondására, melyet a Himnusz meghallgatása előzött meg. A versmondó 

gyermekek közül a háromfős zsűri választotta ki a díjazottakat.  

Minden versmondó gyermeknek egy emléklappal és egy verses-mesés könyvvel köszöntük meg a 

részvételét. A három díjazott gyermeket plusz mesekönyvvel díjaztuk.  

Az árkot ugró legényke meseélmény hatására felajánlottuk a gyerekeknek a bábkészítés lehetőségét. 

Minden gyermek lelkesen látott munkához, és készítette el a kedvenc meseszereplőjét. A kézműveskedés 

közben Kodály Zoltán és Bartók Béla műveket hallgattunk.  

A pályázatra érkezett rajzokat az óvoda folyosóján állítottuk ki. Minden munkát emléklappal jutalmaztunk.  

A rendezvény zárásaként szeretetvendégségre hívtuk a vendégeinket.  

Élményekben gazdag, tartalmas délelőttön vettünk részt. Köszönjük a Hajdúhadházi Városi Óvodának, a 

Bocskaikerti Napsugár Óvodának, a Bárczay Anna Városi Óvodának, az Újfehértói Református Óvodának és 

a Debreceni Református Kollégium Óvodájának, hogy részt vettek a versenyen. 

Köszönjük a Református Pedagógiai Intézet anyagi támogatását, mely által lehetőségünk nyílt az eddigi 

gyakorlatunk megújítására, a Mesekert rendezvény színvonalának emelésére. 

 

Tervek, kérések a következő évi versennyel kapcsolatban:  

   A következő nevelési évben is megszervezzük a versmondó délelőttünket, melyhez az RPI 

versenytámogatására a továbbiakban is számítunk.  
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