
           KEREKÍTŐ MINTACSOPORT FELTÉTELEI ÓVODÁBAN, BÖLCSŐDÉBEN 

 

A Kerekítő mintaintézményi programja 2017-ben indult útjára. Ennek nyomán országszerte 

alakulnak mintaóvodák és mintabölcsődék. Felmerült az igény, hogy azokban az intézményekben, 

ahol nem minden csoportban kerül elő Kerekítő manó, mint csoportbáb, azaz az egész intézmény 

nem tud minősülni, alakulhassanak Kerekítő mintacsoportok. Természetesen, ha idővel az összes 

csoport azzá válik, akkor az intézmény megkapja a minősítést és az embléma is felkerülhet a falra, 

valamint térítésmentes szakmai anyagokat is érkeztetünk évente. 

 

Lássuk, miért jó, ha a mintacsoporttá váltok? 

 

+Kerekítő manó, mint csoportbáb átszövi a gyerekek 

mindennapjait, de legalábbis hetente felbukkan rövid, pár perces 

bábjelenet erejéig. 

+A tevékenységek felvezetésekor, hangolódáskor a kedves figura, 

akihez a gyerekek kötődni fognak, kedvet hoz, vagy akár 

ismereteket ad át közvetett módon a pár perces bábjeleneteknek 

köszönhetően. 

 +A gyerekek jó barátja és érzelmi társává válik. Önfeledt szórakozást biztosít. 

+Nevelői célzattal, de észrevétlenül, bábjátékba szőhettek nevelési helyzeteket, életszerű 

szituációkat, mert így sokkal hatékonyabb és a humor is mellétek szegődik. 

+Élménypedagógia és érzelmi nevelés a népi mondókák és Kerekítő manó segítségével a 

mindennapokban. 

+Mind a nevelőknek, mind a gyerekeknek igazi inspirációt nyújt a kötetekben is megtalálható 

Kerekítő manó. A szülők pedig igazán hálásak mindezért. 

+ Hétvége vagy hosszabb szünet után a kicsiknek eggyel több ok a reggeli felkerekedéshez, oviba, 

bölcsibe induláshoz. Ez segíti a szülőket is a kicsik motiválásában, hiszen jókedvűen indul a nap, 

útközben is beszélgethetnek arról, hogy ezen a héten vajon mit fog csinálni Kerekítő manó. Az 

érzelmi biztonságot is elősegíti. 

+A Kerekítő mondókás könyvcsalád és mesekönyveink forgatása a 

mindennapokban bármely óvodai tevékenységhez kapcsolódhat, a 

bölcsődében pedig a gyerekek szabad játékához spontán 

kapcsolódva jelenhet meg. 

 A csoport eddigi életében is jelenlevő népi mondókázás 

esztétikailag igényes, gyerekközpontú könyvformátumban is jelen 

van. Kicsi, gyerekkézbe illő köteteink, könnyen áttekinthető 

tematika, a korosztályi sajátosságokat szem előtt tartó illusztrációk, 

Kerekítő manó figurájának jelenléte az oldalakon segítik a kicsiket 

és a nevelőket abban, hogy népi kincseink közel kerüljenek 

hozzájuk. Jelesnapi szokásokkal, népdalokkal, játékötletekkel teli 

„Évkerék” kötetünk pedig a nevelők naprakészségét segíti. 

+ A mintacsoportok nevelői évente kapnak térítésmentes 

játékcsokrokat. 

+ Kerekítő manós mintacsoportos körtábla kerül kihelyezésre a csoportszobába, vagy annak 

előterébe. A mosolyfakasztó embléma, melyen Kerekítő manó hintázik, igazi motivációs erővel bír, 

elvarázsol! 

 

 

 

 

 

 



 

A Kerekítő mintacsoport feltételei 

 
1. Kerekítő manó életre keltése legalább az egyik nevelő által, legalább heti rendszerességgel. 

2. Kerekítő manó beszerzése. Lehetőleg váljon csoportbábbá. 

3. A Kerekítő népi mondókáskönyv sorozatának alapkötetei legyen elérhetők a gyerekek 

számára, a nevelők pedig rendszeresen forgassák azokat. 

4. A programgazda által küldött grafikai terv alapján körtábla készíttetése és kihelyezése jól 

látható helyre. 

5. Évi egy, január utolsó két hetében átküldendő játékkezdeményezés intézményenként. Pár 

perces bábjelenet terve, azt követő, hozzá kapcsolódó mondóka vagy dal leírása, és pár 

mondatos ismertető, hogy milyen aznapi, vagy heti tevékenységhez kapcsolódott, bölcsőde 

esetén, milyen spontán helyzetben került elő. 

Ezeket az info@kerekito.hu címen várom. 

 

További információkkal, intézményes hatórás továbbképzések kapcsán keressetek 

bizalommal! 

 

J. Kovács Judit drámapedagógus, Kerekítő programvezető 
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