
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából meghirdetett  

programsorozat a katolikus óvodák részére 

a 2019/2020-as nevelési évre 

 

 

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megtartására készülünk. A Katolikus 

Pedagógiai Intézet programsorozatot szervez a katolikus óvodák részére, amely kapcsolódik a 

kongresszus lelki hátteréhez. 

A katolikus óvodáknak meghirdetett programsorozat célja, hogy a gyermekek életkori 

sajátosságait figyelembe véve közös élmények biztosításával támogassa a hitben való 

elmélyülést. A programsorozat jó lehetőség arra is, hogy a gyermekek és a felnőttek (óvodai 

munkatársak és szülők) közös tevékenységei segítsék az Isten iránti szeretet növekedését.  

2019 októberétől 2020 áprilisáig 7 alkalomból álló programsorozatot állítottunk össze, 

amit meghirdetünk a katolikus óvodák számára. 

A programra a Katolikus Pedagógiai Intézet honlapján űrlap kitöltésével lehet jelentkezni, 

2019. szeptember 27-ig. Bővebb tájékoztatást Grolyóné Szabó Évától kérhetnek a +36 1 479 

3015-ös telefonszámon. 

 

A program leírása   

A résztvevő óvoda gyermek és felnőtt közösségétől, valamint az érdeklődő szülőktől 

havonta egy feladat teljesítését kérjük. Ezeket fényképekkel (a hatályos adatvédelmi 

jogszabálynak megfelelően) és rövid írásos élménybeszámolóval hitelesítsék. A program 

zárásaként óvodánkén egy album készül, amelyet az élménybeszámolóval együtt legkésőbb 

2020. április 30-ig kérünk beküldeni a Katolikus Pedagógiai Intézetbe (1068 Budapest, 

Városligeti fasor 42.). A beérkezett albumokat zsűrizzük, majd kiállítjuk a XVII. Óvodai 

Szakmai Konferencián, ahol a programsorozatban részt vevő minden óvoda emléklapot és 

ajándékcsomagot kap, továbbá az eredményhirdetés keretében az első helyezett óvoda 50.000 

Ft, a második helyezett óvoda 40.000 Ft, a harmadik helyezett óvoda 30.000 Ft 

pénzjutalomban részesül.   

 

 

Programok 

 

 

Október 

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. 

  Hisz nélkülem semmit sem tehettek.” (Jn 15,5) 

• Lelki percek keretében az idézett evangéliumi rész játékos feldolgozása, majd szőlőtő 

ültetése közösen a gyerekekkel és a felnőttekkel. A szülők megajándékozása az 

evangéliumi idézettel.    

 

 

November 

„Én vagyok az égből alászállott, élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él.” (Jn 6,51) 

(Mihez hasonlította magát Jézus? Jézus tanításának és szeretetének kiemelése. Testi éhség, 

lelki éhség. Jézus az örök élet lehetőségét kínálja nekünk.) 

• Lelki percek keretében az idézett evangéliumi rész értelmezése a gyermekekkel, majd 

a nap folyamán kenyér/cipó sütése és a szomszéd csoport megvendégelése. 

 

 

https://www.katped.hu/nek


 

December 

• Templomlátogatás megszervezése a gyermekekkel, szülőkkel. Közösen köszöntsék az 

Oltáriszentségben jelen lévő Jézust és Édesanyját, Máriát (ének, ima, rajz stb.).  

A szülők és az óvoda felnőtt közössége ajándékozza meg a gyermekeket egy betlehemi 

előadással. 

 

 

Január 

• Helyi pályázatok megszervezése 

Gyerekek részére helyi rajzpályázat meghirdetése, szervezése.  

 /Jézus az én barátom/ 

Felnőttek (szülők, munkatársak) részére esszéíró pályázat meghirdetése  

/Mit jelent számomra, hogy magamhoz vehetem Jézust az Oltáriszentségben/ 

 

 

Február 

• Az óvodai csoport Bibliájának körbeadása a családok között. Oltáriszentséggel 

kapcsolatos szentírási részek keresése és kiírása a mellékelt füzetbe. 

Gyermekek: képes Biblia készítése 

Családok: esti szentírásolvasás, beszélgetés, közös ima. Élmények beírhatók a füzetbe.  

 

 

Március 

• Vendég atya meghívása az óvodába és a felnőtt közösséghez, szülőkhöz. 

Gyermekeknek: lelkipercek keretében beszélgetés az Isten szeretetéről, énektanulás az 

öröm, hála kifejezésére. 

Felnőtteknek, szülőknek: előadás tartása az Oltáriszentségről, utána szentségimádási 

lehetőség. 

 

 

Április 

• Album készítése az elmúlt hónapok élményeinek bemutatására.  

Óvodánkén az elkészült egy albumot, mely magában foglalja a fényképeket és az 

élménybeszámolókat, legkésőbb 2020. április 30-ig kérjük beküldeni a Katolikus 

Pedagógiai Intézetbe (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.). 

 

 

 

 

A programsorozat megvalósításához tartalmas együttlétet, sok közös örömet, élményt  

és a jó Isten áldását kívánjuk! 

 


