ÖSSZEFOGLALÓ a ”Törd A Fejed!„ Óvodásoknak Szóló Matematikai Versenyről
A verseny
megrendezésének időpontja: 2019.03.22.
rendező intézményének neve: Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Óvodai
Intézményegység
szervezőjének neve, beosztása: Bakáné Filep Szilvia óvodapedagógus, munkaközösség-vezető
szervezőjének segítői, beosztásuk: Horváthné Hajdú Éva óvodavezető, Győriné Golyán Anita
óvodapedagógus, munkaközösség-vezető, Szilvásiné Szilágyi Andrea óvodapedagógus, Nagyné Rádai Rózsa
óvodapedagógus, Bartók Sándor Erika óvodapedagógus, Rőthi Mária pedagógiai asszisztens, és a nevelő
oktató munkát segítő 4 dajka.
támogatója, a támogatás módja: Református Pedagógiai Intézmény (20 ezer forint anyagi támogatás a
gyermekek jutalmazásához); A Mezőcsáti Református Egyházközség-anyagi támogatás a vendéglátáshoz, a
verseny lebonyolításához, gyermekek jutalmazásához
résztvevőinek száma: 35 fő.
A verseny helyezettei:

A verseny
kategóriája

Óvodás csapat
versenyjáték

Egyéni óvodás
versenyjáték

I. helyezett csapat
óvodája

II. helyezett csapat óvodája

Dr. Enyedy
Református Óvoda,
Mezőcsát

Miskolc-Szirmai Református Óvoda;
Miskolc Görgey úti Református
Óvoda;
Mosolykert Óvoda-Debrecen

5 gyermek maximális
pontszám-kiváló
eredmény

8 gyermek jó eredmény

III. helyezett csapat
óvodája

22 gyermek
eredményes
teljesítmény

Összefoglaló a versenyről
A Törd a fejed matematikai versenyjátékunkat idén immár 15. alkalommal rendeztük meg. A
versenyjáték célja a tehetséggondozás nagycsoportos óvodások körében. A versenyjáték első része
levelezős formában zajlott, melynek során 3 fordulós feladatlapot oldhatott meg minden versenyen részt
venni kívánó gyermek a saját óvodájában. A versenyjáték döntőjének adott otthont óvodánk, ahová a
versenyezni kívánó óvodákból 3 fős csapatokat fogadtunk. A versenyjátékra ebben az évben a budapesti
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Betlehem Református Óvoda, Miskolcról négy, a Szirmai, a Görgey úti, az Erdész úti és a Jókai Református
Óvoda jelentkezett. Debrecenből két állami fenntartású óvoda, a Mosolykert és annak Kismacsi
Tagóvodájának csapata vett részt versenyjátékunkon.
A Mezőcsáti Kistérségből a Tiszakeszi Hétszínvirág Óvoda, az Ároktői Óvoda és a Tiszadorogmai
Óvoda egy-egy csapata, valamint saját óvodánk, a Mezőcsáti Református Óvoda két csapata mért össze
tudását. Összesen 11 óvoda vett részt a matematikai vetélkedőn.
A Református Templomunkban tartott nyitó áhítatot követően a ráhangoló csapatjátékkal kezdődött a
verseny (mennyiség és szín mátrix). Ezt követően 5 feladatból álló egyéni feladatlapon törhették a fejüket a
gyermekek. A versenyjáték levezető játéka szintén a csapatverseny része volt, amelyben 3-féle játékot
kellett 6 polcon elhelyezniük, de mindig másképpen. Amíg a csapatjáték és az azt követő vendéglátás
zajlott, addig a négytagú zsűri javította és ellenőrizte az egyéni feladatlapok megoldásait.
A csapatverseny és az egyéni feladatlapok értékelését követően került sor az eredményhirdetésre.
Minden gyermek kapott ajándékot, nem hirdettünk helyezéseket, csak kategóriák mentén kaptak
elismerő okleveleket, könyveket. A maximális pontszámot elérő, hibátlan megoldás volt a KIVÁLÓ, a kevés
hibát ejtő kategória a JÓ EREDMÉNY és az attól több hibát ejtők kerültek az EREDMÉNYES munkáért járó
oklevelekre.
A csapatverseny során a legtöbb pontszámot elérő lett az első helyezett és ez alkalommal három csapat is
azonos pontszámot ért el, így négy csapatot tudtunk ajándékkal is díjazni az elismerő oklevél mellett,
melyet szintén minden csapat megkapott.
A gyermekeket kísérő felnőtteknek a versenyjáték idejére lehetőséget biztosítottunk városunk
nevezetességeinek megtekintésére kísérővel.
A versenyjátékról pozitív visszajelzéseket kaptunk a részt vevő óvodáktól, mi is azt tapasztaltuk, hogy a
gyermekek jól érezték magukat a versenyjáték során.

Tervek, kérések a következő évi versennyel kapcsolatban:
A versenyjátékot jövőre is megrendezzük, hiszen ez már intézményünk hagyományos programja. Reméljük,
hogy a következő alkalommal is legalább ilyen érdeklődés mellett kerülhet rá sor.
Köszönjük a RPI támogatását a versenyjáték lebonyolításához.
Áldáskívánással: Horváthné Hajdú Éva óvodavezető és Bakáné Filep Szilvia versenyszervező

A versenyen készült fotók a következő oldalakon tekinthetők meg.
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