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Erasmus+ MESE projekt 2019/2020 nevelési év beszámolója

Szeptember
MESEORSZÁG VÁR REÁNK- MAGYAR NÉPMESÉK

Téma: Magyar népmesék, népmesék fajtái- mesehősökkel, mese szimbólumokkal ismerkedés,
mesehősökkel azonosulás- Mit tanulhatunk a mesehősöktől?- könyvtári foglalkozás- dramatikus
játékok.
Cél, feladat: Érzelmi intelligencia fejlesztés mesével, identitástudat erősítése, magyar
népmesekincs megismerése, népi mesehősökkel azonosulás, dramatikus játékokkal
mesefeldolgozás, könyvtári foglalkozás, művészeti eszközökkel témafeldolgozás, magyar népi
értékekre nevelés, leporelló készítés, család bevonás, közösségi szerepvállalás, közös projekt
tevékenység megvalósítása.
Megvalósulás: Mesés nyár/családi élmények- fotó, montázskészítés, nyári pillanatok a család
bevonásával- évindító mese délelőtt/mese szimbólumokkal ismerkedés színező lapokon, képeken,
meséken keresztül- Benedek Elek meséinek interaktív feldolgozása- Mesés Egészséghét/mesés
ételek- zöldség, gyümölcs bábok, kiállítás, mesebeli gyümölcsök család bevonással (19)- Legyél
Te is mesehős! Kipp.Kopp mesék, játék gesztenyével.
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=CsemeteOvoda.GradinitaCsemete&set=a.2436931
409735824
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Mobilitate DE PROIECT ODORHEIU SECUIESC 26-29septembrie
SZÉKELYUDVARHELY- Barangoljunk Székelyföldön!- 2019.10.
A találkozó célja: A mobilitási tevékenység megvalósítása a tematika szerint- nemzetközi hatás
Székelyföldhöz kapcsolódó hagyományok, népi értékek közvetítésével- identitás-, nemzeti öntudat
erősítése- hagyományok megélése, átadása a népzene, népi kultúra, kézműves tevékenységek
megismerésével- partnerségben való előrehaladás- "Hargitai fecskemadár hosszú útra készül Nem
hagyja el piciny fészkét könnyhullatás nélkül Én is, én is úgy elmennék messzi tájra Ha a szívem a
Hargitáért oly nagyon ne fájna.- Résztvevők: Erasmus+ MESE program országok képviselői, civil
szervezetek, helyi együttműködő partnerek, módszertani előadók, múzeumpedagógus, néptánc
oktató, óvodapedagógusok/szakértők/szakmai közösségek- Megvalósulás: A mobilitás
témaválasztásában, a tervezett módszertani és tudásközvetítő tevékenységekben, a résztvevők
elérésében és bevonásában illeszkedett MESE tevékenységünk időtervéhez, a kitűzött célokhoz, a
várt hatások teljesüléséhez. Az összeállított szakmai program a székelyföldi népi kultúra
megismerésére, a hagyományok, tradíciók, értékek megőrzésének fontosságára hívta fel a
figyelmet, módszertani ismereteket közvetített. Lehetőséget adott a Legendárium útján haladva a
kisebbségi kultúrával való találkozásra, a helyi esélyteremtő lehetőségek megismerésére. A
felolvasóest, filmklub a személyes interakciókat teremtett. A székelyföldi magyarság népi értékeivel
való találkozás, művészeti tevékenységének, életének megismerése a partnerség óvodáiban a
gyermekkorban végzett nemzeti öntudat fejlesztését, értékek megőrzését hagyományok átadását
szolgálta.

Az elkészült beszámoló alapján a Mobility Tool felületen kitöltésre került a projekt
előrehaladásának nyomon követésére.
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MESEORSZÁG VÁR REÁNK! - LEGYÉL TE IS MESEHŐS!
Téma:
OVIOLIMPIA masként-Mesebeli Hétpróba/Legyél Te is mesehős!- művészeti
eszközökkel, játékos és ügyességi feladatokkal a meseszereplők nyomán- sportszerű népi játékokkitartás, kudarckezelés, megküzdési stratégiák a játékban.
Cél- feladat: mozgás népszerűsítése a mesék/meseszereplők bevonásával- állatos mesékkel az
elfogadás, befogadás, tolerancia gyakorlása, megtapasztalása- mesebeli tulajdonságok- Mesebeli
Állatok- Allatok vilagnapja, az én allataim.

6. MEGYEI OVIOLIMPIA, 105 gyermek, 21 Kolozs megyei csapat, 25 Partnerintézmény, 20
önkéntes
A mesebeli hét próba után a gyermekek oklevelet, érmet, a csapatok kupát, mappát, ajándékot
kaptak.
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https://www.facebook.com/media/set/?vanity=CsemeteOvoda.GradinitaCsemete&set=a.2507043
836057914

5. PARALIMPIA, ahol 7 csapat, 48 fiatal, 18 önkéntes vett részt. Partnerkapcsolat 7
intézménnyel, a városháza is képviseltette magát és a tanfelügyelőség.

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=CsemeteOvoda.GradinitaCsemete&set=a.2502502
719845359
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ERASMUSDAYS 2019- KAPU EURÓPÁRA- SZAKMAI NAP/KONFERENCIA
Az Ersmus napokat a megyei tanfelőgyelőség rendezte. Ünnepélyes alkalmon vettünk részt, ahol
megosztottuk tapasztalatainkat a résztvevőkkel. Elismerésként a munkánkért az Erasmus
nagykövetétől oklevelet kaptuk.

Bábszínház: Az EXCALIBUR társulattal
https://www.facebook.com/CsemeteOvoda.GradinitaCsemete/photos/a.2504341419661489/2504
342406328057

2019.11.MESEORSZÁG VÁR REÁNK! - "TÜKRÖM, TÜKRÖM"
Tükröm, tükröm, mond meg Nékem!"- Milyen szeretnék lenni?- Meseszereplők belső tulajdonságai
- önismeret- Tárgyak a népmesék Világában- 1. hét (03-11)/Szent Márton legendájának
megismerése/különböző vizuális technikák alkalmazása, a legenda feldolgozás, meseképek/mese
előhívó leporelló készítése, népi játékok, jócselekedetek kiemelése, családok bevonásával történő
lámpás kiállítás, Márton napi családi délután- 2. hét (12-15)/
Drámajáték- Benedek Elek: A só c. mese/művészeti eszközökkel témafeldolgozás, beszélgetőkör,
lelki egészségfejlesztés mesepalota, mesebábok, meseillusztráció készítés, alkotás öröme- 3. hét
(18-22) Hulladékcsökkentési Hét/Zöldblokkban látogatás, vásárlás- boltos játék „másként”környezetbarát szerepjáték, Tisztító Kommandó!/
MESE kiállítás az elkészült munkákból
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2019.12.MESÉK MÁSKÉNT! - MESÉK HATÁRON INNEN és TÚL
Téma: Karácsonyi Álom- Cél- feladat: A gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlesztéseAdvent és a karácsony lelki tartalmának megértése, megélése- belső fény megtalálása- szociális
érzékenyítés- Adni Jó! érzésének kialakítása a gyermekekben, szülőkben- adventi hagyományok
felidézése- Betlehemezés/ népi szokások,népi értékek megismertetése- múzeumpedagógiai
foglalkozás- multikulturális nevelés mesével- - Gyógyító mesék/élőszavas mese felvételefelnőttek mesedramatizálása- Megvalósulás: Mikulás, karácsonyi mesekönyvek nézegetése/
Mikulás Háza, téli meseváros játékban, adventi naptárkészítés, papír tündér kincsei, Tegyük
szebbé a karácsonyt!- cipős dobozba zárt szeretet/Adni jó!- Mesés Karácsony!- Szívből jövő
mesék/ verseléssel, ünnepi dallamok hallgatásával, Karácsonyi posta- postás játék/ Karácsonyi
üdvözlet partneróvodáinkba, Angyalok kórusa. , Ünnepek a nagyvilágban- Eu, Madárkarácsony
Gyermek karácsony/Karácsonyi Álom
A munkatársaink egy KETT Képzésen vettek részt dec 5. a Szent Imre Katolikus Óvodában
KETT módszerrel feldolgozott mesék- Mikulás, Karácsony
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=CsemeteOvoda.GradinitaCsemete&set=a.2549338
805161750
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Dramatizálás: Az első Karácsony
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=CsemeteOvoda.GradinitaCsemete&set=a.2584724
511623179

Közös munkatársi KETT módszer bemutató és karácsonyi parti
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=CsemeteOvoda.GradinitaCsemete&set=a.2585960
911499539

2020.01.MESÉLJ NEKEM!
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Téma: Mesélj Nekem!- Cél: A gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlesztése mesével- a család
nevelésben betöltött szerepének erősítése- szülők, nagyszülők bevonása- generációs értékek
továbbadása- együtt töltött minőségi idő-Feladat: Érzelmi intelligenciafejlesztés- mesével neveléscsaládi történetek mesén keresztül- család szerepének hangsúlyozása családi szokások,
szertartások megismerésével, az idősebb generáció bevonásával- empátiás készségek fejlesztése,
szociális érzékenyítés, mesetár létrehozása a generációk kedvenc meséiből összegyűjtve/online
mesekönyv, régi mesekönyvek gyűjtése, Régen és most! családmodellekkel ismerkedés-családfa
kicsiben/Az Én családom, Magyar Kultúra Napja megszervezése/Iszol egy csésze teát?- Mesés tea
délelőtt/Téli délután mesével/FILMKLUB- gyermek/felnőtt- Megvalósulás folyamat Egyik
gyermek nagymamája mesélt nekünk Családfőt készítettünk, feldolgozása: beszélgettünk a
családról, családrajzokat készítettünk, "Családfa kicsiben"- gyermek és felnőtt tevékenység- "Én
és a nagyszüleim" alkotások különbözőtechnikával, bábkészítés- Mesés Zenés Hét/
családbevonással hangszerek készítése újrahasznosított anyagokból- retró mesék- retró
zenék/MESEZENETÁR- leporellókészítés- Régi idők meséi/Diafim/ animáció képekbőldiafilmkészítés- Magyar Kultúra Napja család bevonásával/ régi fényképek, képeslapok,
mesekönyvek, használati tárgyak, szőttesek, népviselet gyűjtése- Mesélő Múltunk –
Népviselettel ismerkedünk, néptánc es népdal az óvodában. Nép Játékok/Mozgásos délelőttTéli mesék/Iszol egy csésze teát?- Bújj, bújj medve- Vackor történetek- síkbáb-, képkészítés,
macis feladatlapok, macidoktor, macikiállítás, méz- és/ málnagyűjtés/ játékos tornapálya a
csoportszobában
Üdvözletek a partneróvodáktól:

8

KÖZÖS PROJEKTTEVÉKENYSÉG: MAGYAR KÚLTURA NAPJA
Megismerkedünk a Tekergő meseösvény alapítvánnyal.
énekelünk, mesélünk.

Cserey Both Zsuzsával táncolunk,

Szülők klubja: Verseny: MESEORSZÁG VÁR REÁNK!
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=CsemeteOvoda.GradinitaCsemete&set=a.2643141
505781479
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2020.02.MESEBELI ÁTVÁLTOZÁSOK
Téma: Farsangi átváltozások- Cél: A gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlesztése mesévelpozitív én- kép kialakítása- kreatív önkifejezés- a farsanghoz kapcsolódó szokások, hagyományok
megismerése, feldolgozása művészeti eszközökkel- mesebeli jellemek/meseszereplők bőrébe
bújás- gátlások, feszültségek oldása, felszabadultság, katarzis élmények- család bevonása- Feladat:
Érzelmi intelligenciafejlesztés- mesével nevelés- népszokások, néphagyományok megismerése,
megélése- zenés, művészi-, kreatív önkifejezés elősegítése- mesebeli átváltozások jelmezek
készítésével- újrahasznosítás- népi hangszerek megismerése- táncház szervezése- mesebeli
ételek/farsangi lakoma előkészítése- civil szervezetek bevonása- családdal közös tevékenységpedagógus kompetenciák bővítése- Témafeldolgozás:
Karnevál- farsangi szokásokkal,
hagyományokkal ismerkedés/Karnevál a nagyvilágban- képek gyűjtése- Mesebeli dínomdánom/Édes
élet
cukrászdaMesebeli
átváltozások/Melyik
meseszereplő
lennél?/Mesejellemek/Állathangok zenében- Népi hangszerek, népzene, népviselet/Táncház„Farsangolunk, mulatunk”- Mesebeli átváltozások/meseszereplők jelmezeinek elkészítése
újrahasznosítással/családbevonás- Busó
maszkok/Képek gyűjtése, maszkok- Népi
játékok/mozgásos akadálypálya- Tél Temetése- Kiszézés/Villőzés- kapcsolódó szokások,
hagyományok - Kiszebáb készítése/Tél temetése/Tavaszvárás Szabó Konga, Cserey Both ZsuzsaTÁNC, ÉNEK

Facebook.com/CsemeteOvoda.GradinitaCsemete/photos/a.2725470150881947/27254780308811
59
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2020.03.MESESZÍNHÁZ/1.
Téma: Meseszínház- Cél: A gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlesztése mesével- Színházi
szokások kialakítása- bábjáték segítségével érzelmek kifejezése- belsőfeszültségek oldásakulturális értékek befogadása- Feladat: Érzelmi intelligenciafejlesztés- mesével nevelés- színházi
szokásokkal ismerkedés- könyvtári foglalkozásmegszervezése/könyv tiszteletére nevelés,
olvasóvá nevelés előkészítése- kreativitás, fantázia fejlesztése- mesefeldolgozások bábjáték
segítségével- közösségi megmozdulás/család bevonása, pozitív gondolatok kialakításaBábkiállítás megszervezése/közös projekttevékenység megvalósítása- Bábelőadás- A
napkiralynő- Állatmesek feldolgozása- filmvetítés, mesekönyvek nézegetése, könyvtári
foglalkozás, színező lapok, bábok készítése, mese memória, mese puzzle készítése, mesés
akadálypálya, társas játék, mesedíszlet készítés- Erasmus+MESEFAL- Mesélő Múltunk!- Fel, fel
vitézek- Könyvek nézegetése (várak, erődök, csaták, huszárok)- „Járom az új váramat!”- várépítés,
nemzeti szimbólumokkal ismerkedés, zászló, kokárda, csákó, kard, lovacska készítés- Mesék,
versek gyűjtése az ünnep jegyében/Módszertani füzet összeállítás- Apró lábak mozgásban/Népi
Játszó
Látogatás a Román Operábában- Belebújunk szereplők bőrébe- nyílt nap a román operatársaságnál
Kolozsváron

https://www.facebook.com/CsemeteOvoda.GradinitaCsemete/photos/a.2694695453959417/2694
701713958791
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Közös mesealkotás A Tekergő meseösvénnyel-Partner a projektben
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=CsemeteOvoda.GradinitaCsemete&set=a.2729838
993778396

Boldogság csengője KETT módszerrel
Facebook.com/media/set/?vanity=CsemeteOvoda.GradinitaCsemete&set=a.2738023502959945
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Március 22-én az óvoda bezárt a Covid miatt. A továbbiakban a tevékenységeket online
valósítottuk meg. Nagyon büszkék vagyunk, hogy az óvodánk nagyon gyorsan alkalmazkodott az
új helyzethez és elkeztünk online dolgozni. Ebben az időben ezres nézetségeink voltak a FB
posztjainknak. A tanfelügyelőség egy hónapra múlva rendelte el az online oktatást mi addig is
csináltuk!
A projektpartnerek felmérték az új helyzetet, ott ahol lehetett haladtunk a régi terv szerint, de
kiegészültek ezek online tevékenységekkel. Sajnos a mobilitások, rendezvények elmaradtak ebben
az időszakban.
Videó anyag: https://www.facebook.com/256871724998484/videos/3163141923910910/
Am continuat proiectul putin altfel, dar constant comunicand cu parteneri.
Mosolyogj rám! beszélgettünk a gyermekekkel, lelkigondoztuk a szülőket, harcoltunk, mint
magánóvoda a fennmaradásért. Képeket kértünk, meleyen mosolygósak.
https://www.facebook.com/Erasmus-MESE-256871724998484/photos/566297720722548
”Veletek vagyunk!” Poszter készítése on-line. A gyermekek szivecskéket készítettek az
orvosoknak,aszisztenseknek, kitették az ablakba empátiéjuk jeleként , lefényképezték és elküldték
nekünk, mi posztert készítettünk es a járványkórház FB oldalára feltettük.
Ennek az eseménynek kapcsán született egy rádióinterjú.
https://www.facebook.com/CsemeteOvoda.GradinitaCsemete/photos/a.390220797740239/27731
01962785432/
http://agnusradio.ro/aktualis-veletek-vagyunk/
https://www.facebook.com/CsemeteOvoda.GradinitaCsemete/photos/a.2790258204403141/2790
258721069756/?type=3&theater
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Rájöttünk, hogy foglalkozásainkat interaktívabbakká kell tennünk és feladatokat adtunk a
gyermekeknek.
„Közlekedési eszközök másképpen”
https://www.facebook.com/Erasmus-MESE-256871724998484/photos/548872545798399
Zoom találkozóink voltak napi szitnen a gyermekekkel, arra fektettük a hangsúlyt, hogy a mese a
játék, a tevékenykedtetés, interakció megmaradjon mindvégig. Nem az interneten található
filmekből kínáltunk fel a gyermekeinknek, hanem saját elkészítésű mesefilmeket gyártottunk,
amelyet megosztottunk az internetes felületeinken.
Aprilis 2020
Mese a pókról és a legyről
https://www.facebook.com/CsemeteOvoda.GradinitaCsemete/videos/1095951087432134
Mese a tulipánná változott királyfiról
https://www.facebook.com/CsemeteOvoda.GradinitaCsemete/videos/228196658535805
Zsiga es Csipet meséje
https://www.facebook.com/CsemeteOvoda.GradinitaCsemete/videos/1612097118929848
Árnyjáték: Tavaszi Dal
https://www.facebook.com/CsemeteOvoda.GradinitaCsemete/videos/2892285230863778
Ziua poeziei 04.11.
KÖZÖS PROJEKTEVÉKENYSEG-A költészet napjára posztoltunk verseket
https://www.facebook.com/CsemeteOvoda.GradinitaCsemete/videos/890077108124905
https://www.facebook.com/CsemeteOvoda.GradinitaCsemete/videos/254734019041702
Mese a búzaszemről és az életről
https://www.facebook.com/CsemeteOvoda.GradinitaCsemete/videos/240755860375980
Itt jelezte egy pedagógiai hallgató, hogy a COVIDBAN ez a mese segített neki továbblépni.
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Rajzverseny a gyermekek munkáiból. Április0(4. 20-26)

https://www.facebook.com/Erasmus-MESE-256871724998484/photos/?ref=page_internal
Űrutazásra hívtuk a gyermekeket a Föld napja alkalmából. Mi kövecskékből a gyermekek
változatos formában készítették el a munkáikat.
https://www.facebook.com/CsemeteOvoda.GradinitaCsemete/videos/724072275000775
A Föld napján verset tanultunk közösen.
https://www.facebook.com/CsemeteOvoda.GradinitaCsemete/videos/600924174109906
MÁJUS 2020
Anyák napjára felkértünk egy kolozsvári színművészt SZŰCS ERVINT, hogy köszöntse az
anyukákat.
https://www.facebook.com/emoke.leszai/videos/2990322571047938/
A mesénk az anyák napjára: Jó éjt bocsok!
https://www.facebook.com/CsemeteOvoda.GradinitaCsemete/videos/1598485226983822
Anyáknapi Dal
https://www.facebook.com/CsemeteOvoda.GradinitaCsemete/videos/585392382334548
Anyáknapi kézimunka trevékenység:
https://www.facebook.com/CsemeteOvoda.GradinitaCsemete/videos/840098599846411
A szeszélyes katica meséjét dolgoztuk fel, online rovargyűjteményt készítettünk . Kiküldtük a
gyermekeket a szabadba és azt mondtuk fényképezzenek rovarokat, küldjék el nekünk. Mi online
posztert készítettünk belőle.
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https://www.facebook.com/CsemeteOvoda.GradinitaCsemete/videos/240755860375980

MESÉLŐ KÖVEK- MADARAK ÉS FÁK NAPJA
Bábszínház- Madarak beszélgetése
Facebook.com/CsemeteOvoda.GradinitaCsemete/videos/251537092588049
Mesés rovarvilág „Mesemorzsa”
Művészi és kézimunka tevékenységekre felhívás. Memóriakártyakészítés. Osvath Erzsébet
Fülemüle verstanítás, újrahasznosítással katibogarak, rovarok készítése.Eresz alatt fecskefia ,
Ficseri-fecseri dal tanítás
https://www.facebook.com/emoke.leszai/videos/2997200753693453/
https://www.facebook.com/emoke.leszai/videos/2997208090359386/
Facebook.com/CsemeteOvoda.GradinitaCsemete/videos/2623694084403124
https://www.facebook.com/CsemeteOvoda.GradinitaCsemete/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/CsemeteOvoda.GradinitaCsemete/videos/568202147431213
https://www.facebook.com/CsemeteOvoda.GradinitaCsemete/videos/237391317364045
https://www.facebook.com/CsemeteOvoda.GradinitaCsemete/videos/2624371484508918
JÚNIUS 2020
Gyermeknapon köszöntöttük a gyermekeket
https://www.facebook.com/CsemeteOvoda.GradinitaCsemete/videos/270065294350222
A népek meséi sorazat részeként cigány mesékkel ismerkedtünk
https://www.facebook.com/CsemeteOvoda.GradinitaCsemete/videos/739881270100277
Ahol a gyermekekkel folytattuk a projekt tevékenységeit. Sok időt töltöttünk a szabadban.
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JÚLIUSBAN kirándultunk a Bükkbe, megfigyeltük a békákat és békameséket dolgoztunk fel.
báboztunk.

Augusztusban megtartottuk a Mesebeli hét próbás versenyt és királynapot ünnepeltünk augusztus
20 alkalmából.
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Facebook.com/CsemeteOvoda.GradinitaCsemete/videos/1206981956366351
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=CsemeteOvoda.GradinitaCsemete&set=a.2991298
820965744
TUDÁSTÁR/ TRÉNING – HATÁROKON ÁTÍVELŐ KOMMUNIKÁCIÓ ÉS
KONFLIKTUSKEZELÉS Nemcsak pedagógusoknak- Fókuszban az érzelmi intelligencia, értő
figyelem, asszertív kommunikáció, nemet mondás és

Online találkozó: Mesélő kövek, melyet meghírdettünk és sok kolozsvári kolléga belépett.
Szervező a horváthországi partner.

https://www.facebook.com/Erasmus-MESE-256871724998484/photos/541909333161387
HELYI KÉPZÉSEINK:
Módszertani tevékenysegeink:
Jó gyakorlatok mesemondásnál kiscsoportba. D. N
KETT módszerrel mesélés az óvodában- dec.L.E.
Bábjáték az érzelmi nevelésben D.N
A mese az integrált tevékenységekben. P.T.
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DISSZEMINÁCIÓ:
Csemete site-publikációnál http://www.csemete.ro/romana/presa
az Óvoda Facebook oldalán- Szőlőkkel aláírattuk az engedélyt a publikálásra.
https://www.facebook.com/CsemeteOvoda.GradinitaCsemete/photos/?ref=page_internal&tab=al
bum
MESE projekt facebook oldalán.
https://www.facebook.com/Erasmus-MESE-256871724998484/ Mese Erasmus oldalon
:https://erasmusmese.eu/
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