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KEREKÍTŐ PROGRAM

KEREKÍTŐ MINTACSOPORTOK ÓVODÁKBAN,
BÖLCSŐDÉKBEN, valamint MINTAINTÉZMÉNYEK
- hosszútávú együttműködési lehetőség -

A Kerekítő az óvodai-, bölcsődei élet mindennapjait színesítheti a magyar népi
mondókákkal, dalokkal, Kerekítő manó hétköznapi és jelesnapi bábjeleneteivel, a
könyvcsalád köteteivel való ismerkedéssel. Mindezekkel hozzájárulva a gyerekek
érzelmi-, művészeti- és zenei neveléséhez, olvasóvá válásukhoz és néphagyományunk
őrzéséhez.
A Kerekítő módszer igazi élménypedagógia Kerekítő manó bábfigurájával az élen,
aki folyamatos inspirációt jelent a gyerekeknek és az pedagógusoknak egyaránt.
A gyerekek jó barátja segít a közösségformálásban, és az érzelmi intelligencia
fejlesztésében is.

A KEREKÍTŐ PROGRAM A
MINTACSOPORTOK ÉS MINTAINTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA
TÉRÍTÉSMENTESEN BIZTOSÍTJA:

A KEREKÍTŐ MINTAINTÉZMÉNY
ÉS MINTACSOPORTOK FELTÉTELEI:

J. KOVÁCS JUDIT
PROGRAMGAZDA ÁLTAL

� Kerekítő manó bábfigura használata

� játéktervek
� évszak szerinti mondókaösszeállítások
� online bábozási útmutató
� oktató videók
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� 35%-os kedvezmény a Móra kiadón keresztül történő könyvvásárláskor (népi
mondókás- és Kerekítő manós mesekönyvek)

ELVÁRT:

� Az óvodai, bölcsődei mindennapokban a csoportban legalább az egyik
pedagógus, legalább hetente egyszer
keltse életre Kerekítő manó figuráját. A
népi mondókák legyenek a mindennapok része. Óvodában: játéktevékenységhez, jelesnaphoz, évszakhoz kapcsolódó rövid bábjelenet formájában.
Ének-zene, játék, külső világ tevékeny
megismerése, mozgás, mintázás mesélés vagy verselés kapcsán.
� Kerekítő mintacsoport, nemcsak mintaintézményben alakulhat
� Mintaintézmény feltétele, hogy Kerekítő
manó minden csoport csoportbábjává
váljon, a csoportokon belül, legalább
az egyik nevelő által.
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SZABADON VÁLASZTHATÓ, AJÁNLOTT
LEHETŐSÉG:
� Mintaintézmény
esetén
“Kerekítő
mintaóvoda”, illetve „Kerekítő mintabölcsőde” embléma kihelyezése. Mintacsoport esetén a csoportszobában
„Kerekítő mintacsoport” embléma kirakása.

� Az intézményben dolgozó nevelők
számára tartott, az intézmény által finanszírozott egynapos mondókás-bábos továbbképzés megrendelése
egyeztetés szerint. Igény esetén részletes tájékoztatót küldök.
� A kötetek a www.kerekito.hu webshopban megnézhetők.

� A Kerekítő könyvcsalád alapkötetei a
szabad polcon elérhetők legyenek a
gyerekek számára.
ÉRDEKLŐDÉS ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

J. Kovács Judit

drámapedagógus, Kerekítő programvezető
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 info@kerekito.hu |  06 (20) 417 87 66

Kapcsolódó foglalkozások:

26/09/16

www.kerekito.hu

A kötetek a www.kerekito.hu webshopban megnézhetők.

