
Alapozó program

Örömmel tudatjuk, hogy a 2022/2023-as tanévtől óvodásaink és kisiskolásaink számára egy 
tematikus, kulturális, hagyományőrző és magyar nyelvi Alapozó programot vezetünk be 
kísérleti jelleggel, amelyet a külföldi magyar óvodák számára a DMOISZ (Diaszpóra Óvodák 
Iskolák Ernyőszervezete) jelenleg is folyamatosan fejleszt. Ez eddig egyedülálló 
kezdeményezés a diaszpóra történetében. 
Az identitás erősítésén túl a fő cél a gyermekek szókincsének tudatos fejlesztése egy 
tanórákon túlmutató módszer alkalmazásával.

Mit is jelent ez?
A DMIOSZ által kidolgozott programtervek alapján fogunk haladni, amelyet a szülők számára 
is elérhetővé teszünk. Ezzel segítve, hogy a gyermek saját otthonában az aktuális ovis 
témának megfelelő, igényesen megválogatott meséket, dalokat hallgasson, videókat nézzen, 
akár feladatokat oldjon meg, vagy csak beszélgessen anyával, apával, testvérrel az aktuális 
témában.
A programtervek kiegészítő anyaga a 6-8 évesek számára érdekes anyagokat, vicceket, 
találós kérdéseket tartalmaz rövid, színes bekezdésekben.

Játékos módszerekkel ösztönzünk a közös munkára.
A plüss ovis maci, melyet minden ovis kapni fog, csak magyarul tud, vele otthon is magyarul 
beszélnek a gyerekek.
Jelvény a jutalom egy-egy téma befejezésekor, a próba kiállása után az adott szókincs 
mestereinek.
A keretmesénk főszereplőjével, a külföldön élő magyar ovis macival, aki szívében őrzi 
medvenagypapa intelmét, a gyermekek könnyen azonosulhatnak:

“Már elég nagyok vagytok bocsaim, hogy szerencsét próbáljatok. Menjetek más 
vidékre, más országba, de sose feledjétek, honnan jöttetek. Emlékezzetek miket tanított a 
nagyapátok, nagymamátok. Daloljátok az énekeket, mondjátok a meséket, verseket még 
majd a ti kis bocsaitoknak is. Írjatok, gyertek haza a nyáron, meséljetek nekünk, mi jót 
tanultatok a világban.”

Újfajta nyelvoktatási szemlélet
Az eredményességhez az ovis, iskolai foglalkozásokon kívül a magyar nyelvű ovis, iskolás 
közösség, valamint a család szerepe, az otthoni munka és magyar beszéd is egyaránt fontos!
Hangsúlyozzuk, hogy az otthoni foglalkozás nem kötelező jellegű, ki-ki igényéhez, 
lehetőségéhez mérten vesz részt a közös munkában, melyet a lehető legnagyobb mértékben 
megkönnyítünk.

Miért ebben a korban?
Ne feledjük, az óvodás, kisiskolás kor életünk során a legfogékonyabb időszak a szókincs 
bővítésére! 

Gazdag örökséget kaptunk, adjuk tovább! Ha ebben a korban jó szókincsalapot adunk, sokkal
könnyebb lesz a további fejlesztés, kevesebb stressz és nyaggatás, hogy "mondd magyarul."



Melyek az előnyei?
A gyermek számára: 
 aktív szókincs, amivel tud a barátaival beszélni;⁃
 identitás építése.⁃

A szülő számára: 
 olyan anyaga lesz, amire nem is gondolt, könnyen megvalósíthatja,⁃
 praktikus, rövid egységek, ⁃
 minden kéznél, ének, mese, játék, ⁃
 kisebb és nagyobb gyermekek egyszerre leköthetők (ovis és kisiskolás anyagok egyaránt).⁃
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