Óvónők az óvónőkért, avagy bemutatkozik a bonyhádi fejlesztő páros
Az óvodák szinte mindegyikében ismerik a
nevüket, az óvónők szívesen használják munkájuk
során könyveiket. Kik ők?
Lukács Józsefné és Ferencz Éva
Ismerjük meg őket!
Gyakorlott óvodapedagógusok és fejlesztő
pedagógusok mindketten. A Bonyhádi Varázskapu
Bölcsőde és Óvoda egy-egy telephelyén vezetőként
is dolgoznak, valamint az intézményben vezető
helyettesként is tevékenykednek.
Kettejük élete több ponton összefonódott, egy városban élnek, a fejlesztőpedagógusi
szakvizsgát egy időben és egy helyütt szerezték meg. Ez a fejlesztőpedagógusi képzés döntően
megváltoztatta a szemléletüket. Az értő figyelem, és a segítségnyújtás fontossá vált számukra. A
2007-ben alakuló Tolna Megyei Dyslexiás Gyermekekért egyesületnek alapító és vezetőségi tagjai.
Több óvodában tartottak együtt előadást:
• az iskolaérettségről,
• a tanulást befolyásoló pszichikus funkciók működéséről,
• a részképesség zavarokról,
• és a fejlesztés lehetőségeiről.
Több fejlesztéshez kapcsolódó tanfolyamot együtt végeztek el, és közösen vezetik a csoportos
fejlesztőfoglalkozásokat a bonyhádi művelődési központban. Tehát egy hosszú barátság, több
évtizedes óvónői gyakorlati tapasztalat, valamint folyamatos szakmai fejlesztői és műhelymunka is
összeköti őket.
A mindennapokban szerényen, nagy alázattal és szakmai odaadással végzik óvónői, vezetői és
tanácsadói munkájukat. Nem szeretik a nyilvánosságot, de úgy érzik, a felgyülemlett tapasztalatuk
sokat segíthet a leendő és gyakorló óvónőknek a mindennapi munkájukban.
Ők így vallanak erről:
„Mindig törekedtünk a szakmai megújulásra, szakmai anyagainkat folyamatosan megosztottuk
egymással. Szerettük volna az összegyűjtött anyagainkat rendszerezni. Ennek köszönhető első
módszertani kiadványunk a „Játék nem csak játék” című könyvünk 2009-ben. Legnagyobb
meglepetésükre egy könyvkiadó érdeklődést mutatott a könyv iránt, amelyet időközben már ki is
kibővítettünk, és 2010-ben a kiadó gondozásában jelent meg. Az óvodai matematikai fejlesztőjátékai a
képesség fejlesztés teljes területét átölelik vegyes, illetve a külön korosztályos csoportok, valamint
szülők számára. Megmutatja, hogyan lehet beépíteni, cselekedtetve, tapasztalatok útján, játékosan
észrevétlenül „megtanítani”, megszerettetni a matematikát az érdeklődés felkeltésétől a logikus
gondolkodás megalapozásáig. Egy egész óvodai nevelési év matematikai tartalmú nevelését mutatja be
hónapokra lebontva, sok ötletet kínálva a különböző matematikai képességprofilokra. Ez a kiadvány
alapozta meg a további fejlesztő munkánkat. Azóta több tematikus sorozatuk segíti azóta az óvónők
munkáját.”

Ősztől őszig sorozat fejlesztő játékok sorozat kötetei a négy játékgyűjtemény a testi-lelki
fejlesztés eszközéül szolgáló fejlesztő játékokat, találós kérdéseket, mozgásos-mutogatós játékokat
tartalmaz az óvodások számára, amelyek örömteli, szeretetteljes együttlétet teremtenek a felnőttek és
gyermekek között. A játékokkal segítséget, lehetőséget kapnak az óvónők arra, hogy a tématerveket
még játékosabban dolgozzák fel. A játékok a gyerekek képességszintjéhez igazodva kínálnak
fejlesztési lehetőségeket, együttes, közös játékkal. Önállóan, illetve más tevékenységhez is
kapcsolhatók, elősegítve azt, hogy játékosan épüljenek be az ott lévő lehetőségek a gyerekek
személyiségébe és erősítsék már meglévő vagy kialakuló, iskolai tanuláshoz szükséges képességeiket.
Ősztől Őszig sorozat kötetei:
- Lukács Józsefné – Ferencz Éva: Itt a tavasz, fut a tél, kis méhecske döngicsél
Óvodai játékos fejlesztések kézikönyve és fejlesztő játékok gyűjteménye Ősztől őszig sorozat
Flaccus Kiadó, Budapest, 2010.
- Lukács Józsefné – Ferencz Éva: Itt a meleg, itt a nyár, mezítláb jár a madár
Óvodai játékos fejlesztések kézikönyve és fejlesztő játékok gyűjteménye Ősztől őszig sorozat
Flaccus Kiadó, Budapest, 2010.
- Lukács Józsefné – Ferencz Éva: Elmúlt a nyár, itt az ősz, kampósbottal jár a csősz
Óvodai játékos fejlesztések kézikönyve és fejlesztő játékok gyűjteménye Ősztől őszig sorozat
Flaccus Kiadó, Budapest 2010.
- Lukács Józsefné – Ferencz Éva: Megjött a tél, hujja-hó, nagy pelyhekben hull a hó
Óvodai játékos fejlesztések kézikönyve és fejlesztő játékok gyűjteménye Ősztől őszig sorozat
Flaccus Kiadó, Budapest 2010.

Ősztől őszig sorozat csoportos fejlesztések módszertani kiadványai az előbb említett
fejlesztőjátékokat tartalmazó könyveik gyakorlati útmutatója 4 kötetben. Rengeteg új játékot kötöttek
egy csokorba úgy, ahogy azt ők, a saját óvodai csoportjukban használják egy-egy heti téma
lezárásaként, illetve részletekben eljátszva mindennapi testnevelésen vagy játékidőben. A csoportos,
együtt végzett fejlesztések mozgásos játékokat, térben végezhető játéksorokat, részképességeket
fejlesztő és beszédfejlesztő játékokat tartalmaznak. Ezek mind a gyermekek alapvető tevékenységére:
a játékra, a mozgásra és a beszédre épülnek. A csoport ilyenkor egyszerre vesz részt a játékban, de az
adott témakörön belül mindenki a képességének, tudásának megfelelő feladatot kap. A közös játékkal
elérhető, hogy a csoportban minden gyermek jól érezze magát, megtalálja helyét a felnőttek világában
is.

Megjelent kiadványok:
-

-

-

-

Lukács Józsefné – Ferencz Éva: Itt van az ősz, elmúlt a nyár, kelepel a
gólyamadár
Óvodai játékos csoportos fejlesztések ötlettára Ősztől őszig sorozat Flaccus
Kiadó, Budapest 2010.
Lukács Józsefné – Ferencz Éva: Esik a hó, fúj a szél, varjú károg, itt a tél
Óvodai játékos csoportos fejlesztések ötlettára Ősztől őszig sorozat Flaccus
Kiadó, Budapest 2011.
Lukács Józsefné – Ferencz Éva: Kipp-kopp, mogyoró, tavaszt hív már a rigó
Óvodai játékos csoportos fejlesztések ötlettára Ősztől őszig sorozat Flaccus
Kiadó, Budapest 2011.
Lukács Józsefné – Ferencz Éva: Mosolyog a napsugár, madár dalol, itt a nyár
Óvodai játékos csoportos fejlesztések ötlettára Ősztől őszig sorozat Flaccus
Kiadó, Budapest 2011.

A Kerek egy esztendő sorozatunk kötetei a korábbi fejlesztőjátékokat tartalmazó
könyveikkel és csoportos fejlesztéseikkel együtt, de a nélkül is jól használható segédanyagot állítottak
össze ebben a 4 évszak alapú módszertani könyvben. A könyv fejezetei az óvodai környezeti témák
köré épülnek, melynek alapja az Országos Óvodai Nevelési Program. A környezeti témák követik az
évszakokat, felölelik a jeles napokat, néphagyományokat, környezetvédelmi, egészségmegőrző
napokat. Minden környezeti témához a gyakorlatban megvalósítható tevékenységi lehetőségeket
kínálunk. A fejezetek tartalmát gazdagítják a népi időjóslások, szólás és közmondások, találós
kérdések, mesék, versikék, mondókák, énekek, matematikai tapasztalatszerzési lehetőségek, rajzkézimunka ajánlások, kísérletek, gyermekekkel elkészíthető finomságok receptjei, mozgásos játékok.
A fejezeteken belül valamennyi műveltségi terület fejlesztése megvalósul, mindez úgy, hogy az adott
környezeti témához kapcsolódik.
Kerek egy esztendő sorozat kötetei:
- Lukács Józsefné – Ferencz Éva: Kerek egy esztendő Komplex
környezeti nevelésben ŐSZ Flaccus Kiadó Budapest, 2012.
- Lukács Józsefné – Ferencz Éva: Kerek egy esztendő Komplex
környezeti nevelésben TÉL Flaccus Kiadó Budapest, 2013.
- Lukács Józsefné – Ferencz Éva: Kerek egy esztendő Komplex
környezeti nevelésben NYÁR Flaccus Kiadó Budapest, 2013.
- Lukács Józsefné – Ferencz Éva: Kerek egy esztendő Komplex
környezeti nevelésben TAVASZ Flaccus Kiadó Budapest, 2013.
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Mesés mozgás sorozat: Ezekben a könyvekben az óvodai környezeti témára épített
mindennapos testnevelést fűzték meseláncba, amelyek a mindennapi mozgásos fejlesztéshez, tornához
nyújtanak segítséget. Az általunk bemutatott minden napos mesés torna célja, hogy egy, az óvodában
jól használható mozgásformával ismertessék meg a kollégákat, szülőket. Az összefűzött játékok
lehetőséget adnak más nevelési területeken hallottak és tanultak megerősítésére is. A mesés mozgás
örömet, felszabadult játékot, élményt jelent, az egymással való szociális kapcsolat megteremtését
segíti elő.
- Lukács Józsefné – Ferencz Éva: Játékos őszi mesés torna az óvodai élet mindennapjaira Mesés
mozgás sorozat Flaccus Kiadó, Budapest 2017. ISBN: 978-615-5278-35-8, 160 p.
- Lukács Józsefné – Ferencz Éva: Játékos téli mesés torna az óvodai élet mindennapjaira Mesés
mozgás sorozat Flaccus Kiadó, Budapest 2017. ISBN: 978-615-5278-43-3, 144 p.
- Lukács Józsefné – Ferencz Éva: Játékos tavaszi mesés torna az óvodai élet mindennapjaira
Mesés mozgás sorozat Flaccus Kiadó, Budapest 2018. ISBN: 978-615-5278-44-0, 160 p.

Könyveikkel már nemcsak saját munkánkat, hanem kollégáink munkáit is szerették volna segíteni.
Fontosnak tartják a játékos tapasztalási lehetőség biztosítását, a napi mozgást, és a fejlesztő játékok
tudatos alkalmazását a mindennapokban. Könyveikben ezekhez adnak ötleteket törekedve a környezeti
témához való kapcsolódásra.
Minden játék, feladat, ötlet a saját óvodai munkánkban kipróbált.

Fejlesztőpedagógusként vallják, hogy a játék nem csak játék! Kellő hozzáértéssel és bánásmóddal a
fejlesztés legjobb eszköze.

