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Összefoglaló a ” Törd a fejed „Matematikai Versenyjáték Óvodásoknak 

A verseny  

Megrendezésének időpontja: 2020. március 20. 

Rendező intézményének neve: Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 

Szervezőjének neve, beosztása: Bakáné Filep Szilvia óvodapedagógus 

Szervezőjének segítői, beosztásuk: Horváthné Hajdú Éva óvodavezető, Rőthi Mária pedagógiai 

asszisztens, Győriné Golyán Anita, Nagyné Rádai Rózsa, Szilvásiné Szilágyi Andrea, Bartók-Sándor Erika 

óvodapedagógusok 

Támogatója, a támogatás módja: Református Pedagógiai Intézmény: 20 000Ft anyagi támogatás a 

gyermekek jutalmazásához 

Résztvevőinek száma: 24 fő. 

A verseny helyezettei: 

A verseny 

kategóriája 
A versenyben résztvevő óvodák 

Csapatverseny 

(óvodánként 3 

gyermek)   

1. Miskolc – Diósgyőri Református Általános Iskola, Óvoda, Erdész úti Tagóvoda 

2.  Miskolc – Szirmai Református Általános Iskola és Óvoda 

3.  Miskolc – Diósgyőri Református Általános Iskola, Óvoda, Görgey úti Tagóvoda 

4. Napközi otthonos Óvoda, Tiszadorogma 

5. Rákoscsabai Református Egyházközség, Betlehem Óvodája 

6. 
Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde, Óvodai 

Intézményegysége 

 

Összefoglaló a versenyről  

 A „Törd a fejed” matematikai verseny 16. alkalommal került óvodánkban megrendezésre. A világjárvány 

miatti rendkívüli helyzetben a verseny döntője nem valósulhatott meg. A három fordulóból álló feladatsorok 

alapján történt a díjazás, mely egységes volt. Minden, döntőre jelentkező óvodából három gyermek kapott 
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matematikai foglalkoztató füzetet és elismerő oklevelet, melyet postán juttattunk el az érintett 

Intézményeknek. 

 

Tervek, kérések a következő évi versennyel kapcsolatban:  

A versenyjátékot a következő nevelési évben mindenképpen szeretnénk megrendezni, hiszen ez már 

intézményünk hagyományos programja. Következő évben is az előző évekhez hasonlóan 3 fordulóból álló 

feladatlapos elődöntőt tervezünk, mely után 2021. március 3. hetében várjuk a döntőre jelentkező óvodákból 

a három fős csapatokat. A döntő terveink szerint két részből áll majd: egyéni és csapatversenyből. Az egyéni 

helyezést feladatlapos formában döntjük el, míg a csapatok játékos matematika versenyjátékokban 

mérhetnék össze tudásukat. 

A versenyjáték lebonyolításához intézményi erőforrásból biztosítjuk a gyermekek versenyjátékát és - 

amennyiben lehetőségünk adódik - élnénk az RPI támogatás igénylésével a gyermekek jutalmazásához.  

Köszönjük az ez évben az RPI- től kapott támogatást.  

Áldáskívánással: Horváthné Hajdú Éva óvodavezető, Bakáné Filep Szilvia versenyszervező és az óvoda 

nevelőtestülete. 


