
 

A sepsiszentgyörgyi Hófehérke Napközi Otthon Csibészkék nagycsoport óvónőinek pozitív 

tapasztalatai a járvány időszakában történő online tevékenységekről. 

 

 

Reméltük, hogy nem lesz igaz, amiket hallottunk, de sajnos tudomásul kellett vennünk, 

hogy a mi csodálatos óvodánk kapujára is rákerül a lakat a koronavírus-járvány időszakában. 

Nem akartuk elhinni, hogy azok a királyányok és királyfik, akik ide jártak, bámulatos 

varázsszobájukban és az óvoda festői zöld udvarában töltötték napjaikat, március 12-től ki-ki a 

saját otthoni palotájában kell tartozkódjon, távol a kedves barátoktól, játékoktól és már csak 

felidézve tárulnak eléjük az együtt töltött örömteli pillanatok, felejthetetlen tevékenységek.  

Gyorsan át kellett gondolnunk és főleg átállnunk az óvodán kivüli nevelésre, az online 

kapcsolattartásra, annak érdekében, hogy a Csibészkékkel a továbbiakban is együt legyünk, 

összetarva tevékenykedjünk, pozitív élménybe részesítsük és boldogan töltsük a nagycsoport 

hátralevő napjainkat. Fontos volt számunkra, hogy a jelenlegi közös tevékenységek is 

ugyanolyan élménygazdagok legyenek, mint az eddigi óvodában töltött vidám esztendők, hiszen 

tudjuk, hogy az óvodás éveik életük meghatározója lesz. 

Nem tagadjuk, eleinte voltak bizony nehézségeink, mert így tartani a kapcsolatot egy óvodás 

gyermekkel, hogy megszűnik a személyes kötelék, hát bizony nem könnyű egyikünk számára 

sem. Bár eddig sem nem mondtunk le teljesen a csodálatos emberi felfedezések nyújtotta 

modern, digitális lehetőségekről, éltünk is néha egy-egy projekt lebonyolításakor velük, de be 

kell vallanunk, volt tartozkodásunk az ellen, hogy nem egészséges, ha már az óvodás gyermekek 

naponta használják a modern „kütyüket”. Elképzelhetetlennek tűnt online „üzemmódba” tartani a 

tevékenységeket, és nem kis megerőltetést igényelt tőlünk, óvónőktől sem, nembeszélbe a 

gyermekekről. Személytelen kapcsolatot ápolni nem hálás feladat. Hiányoztak a reggeli ölelések, 

puszik, a napközben ölbebúvó gyermekek, az életre szóló érintések, kacagások, huncutságok, 

egyáltalán az elbűvölő együttlétek.  

Eleinte a Csibészkék is szomorúan vették tudomásul, hogy sajnos nem léphetik át a 

varázsszobájuk küszöbét, talán március 10.-e volt az utolsó alkalom, mivel ősszel iskolába 

mennek, mégis a közös online tevékenységeink egy erős kapocs lett mindannyiunk számára.  

 

Az elmúlt hetekben, hónapokban örömmel tapasztaltuk, hogy az online neveléssünk, 

tevékenységünk sok pozitív pedagógiai érdemmel is járt. Mindannyiunk számára emlékezetes 

marad ennek az időszaknak a kihívása. A különböző platformok által nyújtott és felkínált 

lehetőségek, alkalmazások és a saját szerkesztésű feladatok, játékok segítségével történő online 
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együttlétek pótolták a személyes gyermek-óvónő kapcsolatunk hiányát. Sok pozitív élménnyel 

gazdagodtunk, olyanokkal, amelyeket, ismerjük be őszintén, nem élhettünk volna át, ha nem 

kerülünk ebbe a helyzetbe. Hálásak vagyunk azért, hogy megtanultunk újszerű, digitális, játékos 

feladatokat szerkeszteni, amelyek fejlesztik a gyermek megfigyelő és gyors reagáló képességét, a 

vizuális-, téri-, hallási percepciót, beszédkészséget, következtető képességet, türelmet, kitartást. 

Fontos viszont a következetesség és mértékletesség betartása amikor ilyenekkel foglalkoztassuk 

a gyermekeket! 

Több témakört is feldolgoztunk az online oktatás elmúlt időszakában, betartva a 

koragyermekkori nevelés Curriculumának alapelveit, de talán a legsikeresebb és 

legemlékezetesebb azok a tevékenységek voltak, amikor kis zenészekké váltunk és be 

kukkantottunk a hangszerek világába, valamint amikor az óvodás éveik élményeiket idéztük fel. 

A hangszeres hetet olyan céllal terveztük, hogy a Csibészkékkel megismertessünk minél több 

hangszert, legyenek képesek megnevezni, felismerni és tudják őket megkülönböztetni 

megszólaltatásuk után. Hogy miért énekeljünk minden nap? Azért mert a zene, az éneklés 

fejleszti a gyermek szókincsét, a hallását, növeli a koncentrációs képességét, biztonságérzetet ad 

és nem utolsó sorban fejleszti az érzelmi intelligenciáját is. Fő célunk volt tehát a ritmus 

készségek fejlesztése ritmikai játékokon keresztül, továbbá a kognitív, pszichomotoros, affektív 

és beszédkészségük fejlesztése a felajánlott online játékok, tevékenységek által. Azt is szem előtt 

tartottuk, hogy a zenének van egy jótékony jellemformáló hatása és sokrétűen fejleszti a gyermek 

személyiségét is, valamint Tabáni István, énekes, zeneszerző mondását is nagyra értékeltük, 

hogy:„ A zene egy összekötő kapocs ember és ember között”. Sok pozitív visszajelzést kaptunk a 

Csibészkéktől, igen, valóban érezni lehetett köztünk a kapocs erősődését. A visszaküldött fotók, 

videók is azt igazolták, hogy a gyermekek szívesen kapcsolódtak be a tevékenységekbe, 

kötelességtudóan végezték a feladatokat, örömmel készíteték el és mutatták be saját esőbotjukat, 

hangszerüket és nagy kihívásssal kapcsolódtak be a zenés reprodukciós alkotások webes 

felhívásába, saját címet adva a csodálatos létrehozott műveiknek, amelyek az online Csibészkék 

Zenemúzeumában kerültek kiállításra.  

 

Hangszerek bemutatása a Csibészkék által:  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

A játékos feladatlapokat is kíváncsian várták és szívesen oldották meg. 

 

 

A Csibészkék Zenemúzeum online kiállításából megtekinthető néhány reprodukció 

 

 

 

 

 

 

 

 

     A híres fuvolaművésznő                                                               A híres furulyás 



          

Ahíres furulyás fiúcska                                                              A híres kisöreg 

           A híres Daniel Vivaldi                                                            A híres hegedűs lány 

 

 

 

 

 

 

 

 

A híres romantikus zongorista                                                         A híres rózsaszál 



Mi, óvónők ebben a periódusban sokat fejlesztettük digitális kompetenciánkat, különböző 

programokat tanulmányoztunk és tanultunk meg alkalmazni, amelyek segítették a tanulási-

tanítási folyamatokat. Örömmel szerkesztettük meg a Padlet online faliújságban heti témáinkat 

és osztottuk meg a szülőkkel, kollégákkal a zárt facebook csoportunkban, pl. 

(https://padlet.com/emesearanka71/okossag). A WordWall program alkalmazásával gyors és 

egyszerű Hangszer-párósító és Doboznyító, stb. interaktív feladatokat szerkesztettünk a 

Csibészkéknek, (https://wordwall.net/hu/resource/2059519, https://wordwall.net/hu/resource/2062113, 

https://wordwall.net/hu/resource/2062310), míg a Learningapps.org alkalmazás segítségével olyan 

tankockákat készítettünk, mint pl. Hangszermemória és Hangszer és hangja, stb. 

(https://learningapps.org/display?v=pvaw22u9320, https://learningapps.org/display?v=p9e33h6nv20) 

Naponta egy-egy hangszert ábrázoló puzzle-t is ki kellett rakniuk, 

(https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0665aa18bd87), melyek örömet szereztek és 

érdekessé tették tevékenységeinket. A Free Online Jigsaw Puzzle alkalmazás is igen nagy 

segítségünkre szolgált, hiszen az Óvodás élményeink témánál is minden napra készítettünk egy-

egy fényképből puzzle-t nekik, felidézve általuk a kedves, meghitt, együtt töltött óvodás 

pillanatainkat, közösen megélt élményeinket és a tartalmas tevékenységeinket. 

(https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1aa819017c46). Riporteres játékunk során meséltek 

többek között arról, hogy miért szerették az óvodát, milyenek voltak óvodás napjaik és 

megszerkesztette mindenki magának az „Óvodás emlékkönyvét”, amelynek lapjait ők maguk 

töltötték meg tartalommal. Lerajzolták magukat, az óvodát és játszóterét, a legjobb barátjukat, 

óvó néniket, dajka néniket, a hétvégeken vendégségbe menő CsillagBrumi mackót, valamint 

belekerült az általuk szőtt meséjük is. Amikor majd sor kerül a személyes búcsúzásra magukkal 

kell hozzák az elkészült könyvüket azzal a megfogalmazott, szüleik által lejegyzett üzenetükkel 

együtt, amelyeket egy időkapszulába teszünk és amit majd tíz év múlva nyítunk fel. Reméljük 

hogy ezt a személyes találkozásunkat sikerül különlegessé és emlékezetessé tenni számukra. 

Mivel az aktuális helyzet nem engedi a személyes találkozást, így online búcsúztunk el 

óvodásainktól egy általunk szőtt búcsú mesével, ami a csodálatos királyányokról és királyfikról 

szól, akik tulajdonképpen ők maguk a Csibészkék.  

Pillanatképek az „Óvodás élményeink” témajú online oktatásról 
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Janikovszky Éva idézetével zárjuk online 

oktatásunk során szerzett pozitív 

tapasztalatainkat: „Mitől jó egy nap? Attól, hogy képesek 

vagyunk meglátni a jót. Hogy örülni tudunk. És attól, hogy 

holnap is lesz egy nap. Lehet, hogy még jobb, mint a mai.”  

Jó érzéssel tölt el, hogy mi óvónők, mindenre 

képesek vagyunk. 

 

Bedőházi Emese Aranka és Sikó Réka, óvónők 


