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VAJDA ÓVODA 
 
Előzmények: 

- a Vajda óvoda labdarúgó foglalkozásai 2016. október első hetétől 2017. május hónap utolsó 
hetéig tartottak.  

Ősz: 
- Minden héten egy edzés szerepelt az éves programban, keddenként 15.30.-kor kezdődtek a 

foglalkozások.  
- az idei évet 12 gyermekkel kezdtem el, menet közben nem távozott, de nem is érkezett senki 

a csoporthoz. Képességeik és fejlettségi szintjük alapján két csoportra osztottam a 12 
gyermeket (6-6 fő). Mindkét csapatnak 35 perces foglalkozásokat vezényeltem. A 
csoportbontás legfőbb oka az eltérő tudásbeli képességek, a tornaterem mérete és a 
minőségibb szakmai munka lehetősége indokolta. 

- A gyermekek különböző fejlettségi szintje miatt a differenciált oktatást, edzésvezetést 
alkalmaztam. Az ügyesebb labdarúgóktól mindig nehezebb gyakorlatokat és 
feladatmegoldásokat követeltem. A kezdő ovisokkal teljesen az alapoktól kellett kezdeni, 
ami az elején rendkívül lassúvá és körülményessé tette az edzések menetét, hiszen 
rendszerint újra és újra be kellett mutatni és el kellett magyarázni a helyes lábfej- és 
testtartást. A munkára rendkívül fogékony, lelkes és kitartó társaság verődött össze, akik 
csapatként és közösségként is jól funkcionáltak. 

Tavasz: 
- a 12 gyermekből 3 labdarúgó jár a PELC központi csoportjához is. Sajnos a többi szülőt 

még nem tudtam meggyőzni az U7-es korosztályhoz való csatlakozásról, még nem szeretnék 
vállalni a „kettős terhelést”. A jövőben folyamatosan próbálkozom, hiszen a 3 „PELC-es” 
labdarúgón kívül még vannak kimondottan ígéretes tehetségek, akikben látok fantáziát. 
Remélhetőleg szeptembertől már több gyermeket sikerül beirányítanom az 
anyaegyesülethez. 

- a tagdíj befizetési szokások nem változtak. Késésekkel ugyan, de mindenki rendezi a 
tartozásait. A központi csoporthoz járó gyermekek szülei az anyaegyesületnél rendezik a 
befizetést. 

- október elején megtörtént a Vajda Óvoda eszközparkjának kibővítése, amelynek 
megvalósulását ezúttal is szeretném megköszönni az egyesületnek. Így sokkal könnyebb, 
színesebb és gördülékenyebb a szakmai munka. 

Összegzés: 
-  elmondható, hogy sikeres év van mögöttünk. A gyermekek lelkesedése töretlen, 

rendszeresen jelen vannak a foglalkozásokon. Hiányzás csak betegség, vagy családi 
elfoglaltság miatt történt. Sajnos a csoport 2/3 része jövő évtől iskolába megy, így 
szeptembertől egy teljesen új garnitúrából kell új csapatot verbuválni. Nagyon bízom benne, 
hogy az elmúlt évekhez hasonlóan minél több gyermeket sikerül bevonni a pápai labdarúgás 
vérkeringésébe. 
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