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BESZÁMOLÓ AZ EFOP 3.1.6-16-2017-00026 PÁLYÁZATI PROJEKT IV. NEGYEDÉVI 

3. PROGRAMELEM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A JNSZMPSZ JÁSZAPÁTI 

TAGINTÉZMÉNYBEN 

 
 
Az EFOP-3.1.6-16-2017-0006. számú pályázati projekt 2. programelemeként a JNSZMPSZ 

Jászapáti Tagintézmény logopédus szakembere „Nyelvi csoport hátrányos helyzetű 

csoportoknak” elnevezésű projekt keretében három foglakozást tartott a jászapáti óvodában 

4 kisgyermek részére.  

2018 júniusában a pályázat keretén belül lehetőségünk nyílt megismerkedni Ványi Á. – Sándor 

K.- Szűcs A. M. - Mesezene módszer óvodai és iskolai moduljaival. Személyes véleményünk, 

hogy a módszer nagyon hasznos szórakozást nyújt a gyermekeknek, játékos formában, 

hatékonyan fejleszti őket. 

Logopédusi munkánk során javarészt óvodás korú gyermekekkel foglalkozunk, köztük jelentős 

részben hátrányos helyzetűekkel is. A szerzők ajánlásával a módszer alkalmazása óvodai 

csoportban, logopédiai terápiákon, fejlesztőfoglalkozásokon, valamint otthoni környezetben 

egyaránt lehetséges. 

A Jászság települései közül Jászapáti, Jászladány azon települések, ahol a helyi köznevelési, 

közoktatási intézményekben nagy számban fordulnak elő hátrányos helyzetű gyermekek, 

tanulók. Ebből kifolyólag jött a gondolat, hogy a Jászapáti, Jászladányi óvodába járó, iskolába 

lépés előtt álló gyermekek egy bizonyos, kis létszámú csoportján (4 fő) megkíséreljük 

alkalmazni a Mesezene óvodai módszerét. Az óvónők nagy örömmel és szeretettel fogadták az 

ötletet, az épületek fejlesztőszobáját biztosították a foglalkozások lebonyolítására. A részt vevő 

gyermekek kiválasztása az óvodapedagógusok segítségével történt. Fontosnak tartottuk, hogy 

már az óvodai nevelés alatt minél több oldalról előkészítsük, megsegítsük az alapkészségek 

elsajátítását. Tapasztalat mutatja, hogy a szociális környezet mennyire befolyásolja a 

gyermekek fejlődését. Ezt kicsit kompenzálni igyekszünk azokkal a programokkal, melyek 

lehetőséget nyújtanak a hagyományos módszerek mellett a játékos tanulásra. A szülőket 

könnyű volt bevonni, mert fontosnak tartják gyermekeik fejlődését. Örülnek minden 

szolgáltatásnak, melyet ők nem tudnak biztosítani.  

A szakmai tervezéshez, valamint az előkészületekhez szükséges eszközök (tankönyv 

megvásárlása, olló, ragasztó, színes ceruzák, lufik, fénymásolás, laminálás) saját anyagi 

keretből kerültek finanszírozásra. 

 

Mesezene óvodai modul: 

Az óvodai Mesezene játékosan fejleszti az 5-6-7 éves, óvodás korú gyermekek fonológiai 

tudatosságát, a beszédhangok diszkriminációjának és a szavak analizálásának sokrétűségét - a 

későbbi olvasáselsajátítás hatékonyabbá tételének céljából. A Mesezene módszer olvasás-

előkészítő modulja az olvasástanítás két kritikus pontját: a hang-betű kapcsolat és az 

összeolvasás kialakítását hangolja elő. 

Három nagy egysége: 

1. rész a Lufimesék láncolata, amelyek a 

magánhangzókra érzékenyítő mesék, 

2. rész a Játékbolt meséit öleli fel, ezek a 

mássalhangzókra érzékenyítenek, 

3. rész a Hangvarázslat, amely a már megismert 

meseszereplők, lufik és játékboltlakók által hozott 

hangok összekapcsolódásának interaktív meséit 

tartalmazza. A Mesezene módszer az emberi 
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érzelmek és emberi tulajdonságok fókuszba állításával a személyiségfejlődésre, önreflexióra és 

az önkifejezésre is pozitívan hat.  

Október hónapban 3 lufimese teljes körű feldolgozására (a mesefeldolgozás 

hangulatmesélésből, beszélgetésből, valamint a feladatlapok megoldásából áll) került sor. 

Csoport összetétele: A csoportokat négy-négy nagycsoportos korú óvodás gyermek alkotja. 

Életkoruk 5;2-6;2 közötti. Mindannyiuknál nyelvi, olvasás és íráskészültség területén 

mutatkozott elmaradás. 

Időtartam: 90 perc (2x45) 

Rendszeresség: hetente 

A gyermekekkel való ismerkedés gyorsan és zökkenőmentesen történt meg. A kivitelezés során 

azt tapasztaltuk, hogy a nagycsoportos gyermekeket a „duplaóra” nem terhelte meg, illetve így 

sikerült egy mesét teljes egészében feldolgozni. Hiányzás nem fordult elő, a szülők mindenben 

együttműködőek voltak. A hangulatmesélések kellemes légkörben zajlottak, sikerült 

elmélyülten beszélgetni a különböző helyzetekben kialakuló érzéseinkről. A gyerekek 

érdeklődve, szívesen oldották meg a mesékhez tartozó játéklapokat. A színes lufik, a tetszetős 

képek, a fényképkészítések és természetesen a nyugodt, terápiás körülmény igazán örömtelivé, 

gyermekbaráttá tette a foglalkozások hangulatát. 

 

    
 

Jászapáti, 2018. 10. 25. 

 

 

Bartusné Major Ágnes 

taginézmény-igazgató 


