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Kalandvágyó Pedagógusok! 

Meghívjuk önöket egy rövid utazásra a Festetics Karolina Központi óvoda 
Tücsök Zenekar Zenei Tehetségműhely világába.  

Tartsanak velünk! 
Tücsöknóta a 137 éves vén fenyők árnyékában: 
Történetünk a 2006/2007-es nevelési évben kezdődik. Ekkor tettük meg első 
lépésinket a zenei tehetséggondozás útján, mely során zenei "műhelyben" fejlesztjük a hangszeres 
zenélés iránt érdeklődő gyermekeket. Ebben az esztendőben neves zenepedagógusok látogattak el 
hozzánk, akik messze földre, Ausztráliába, vitték, a toponári kis muzsikusok hírét. Az apró 
szárnyacskákat nyitogató „zenekar” sok örömet szerzett gyereknek, szülőnek és pedagógusnak 
egyaránt. Mi, lelkes pedagógusok, az NTP-OKA-II/1 pályázat sikere után végre biztosíthattuk a 
méltán kiérdemelt, és munkánk színvonalát emelő tárgyi eszközöket tehetségígéreteink számára. Ma 
már jól felszerelt, gazdag módszertárral bíró Tücsök zenekar metallofon zenei tehetségműhely áll 
azoknak a gyermekeknek, a rendelkezésére, akiknek átlagon felüli zenei képességeik vannak.  
A „jó gyakorlat” célja a zenén keresztül a metallofon játék megszerettetése, a közös zenélés élményének 
átélése, 6-7 éves gyermekekkel. Olyan adottságok fejlesztése, melynek során fejlődik ritmusérzékük, 
zenei hallásuk,, zenei alkotóképességük, és  mindezek mellett egész személyiségük.  
Referenciák: Szülői és gyermeki elégedettségmérések, klímamérések, kérdőívek, különböző 

rendezvényeken való részvétel és az óvodánkban megfordult több száz látogató biztosítják 
gyakorlatunk létjogosultságát. 
 Amikor a tücsök muzsikál, avagy mit kínálatunk vendégeinknek: 
 Megismerhetik jó gyakorlatunkat, betekinthetnek a tehetségműhely munkájába, helyszíni 

hospitálás keretében. 

 Megtekinthetik pover-point prezentációnkat 

 Rendelkezésükre bocsájtjuk: a „Tücsök kottatárat”a tehetségműhely dalaiból,  a zenehallgatás 
anyagát tartalmazó cd lemezt, illetve egy játékos módszertani segédanyagot, a metallofonjáték 
felfedeztetéséhez. 
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 Ezen kívül ajánlunk egy kötetlen, jó hangulatú beszélgetést, ahol feltehetik kérdéseiket. 

Kedves kalandvágyó pedagógusok!  Ha felkeltettük érdeklődésüket, legyenek részesei 
intézményünkben egy szakmai utazásnak. 

További részletek: 
Címünk: 7400, Kaposvár, Toponári út 49. 

                                                     Telefonszámunk: 06-82-413-454 

       E-mail címünk: festetics.karolina@gmail.com 

A programban résztvevő pedagógusok: 

                         Tóthné Keszeg Ildikó                                                     Horváthné Weil Katalin 

Telefonszám: 30 353 6768                                              Telefonszám: 30 472 6207 

e-mail cím:  tildiko@kapos-net.hu               e-mail cím: horvathneweil4@freemail.hu 

 

                                   

                           

 

 

 


