
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Bűn-

megelőzési Alosztályának koordinálásában, 11 

óvoda részvételével bővítették Zala megyében 

2019 őszétől a Rendőrség legkisebbeknek szó-

ló megelőzési programját, az Ovi-Zsarut.  
 

 

 
 

 

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Bűn-

megelőzési Osztálya által kidolgozott Ovi-

Zsaru program Fejér megyében 2007 óta mű-

ködik, melyet az Országos Rendőr-

főkapitányság 2010-ben országos szintre 

emelt.  

 

December 10-én a zalabéri Kastélykert Óvo-

dában, míg december 4-én a pakodi Szivár-

vány Óvoda-Bölcsőde ovisainál tartotta meg 

Császár Éva c. r. százados az első foglalko-

zást. A kicsik nagy örömmel fogadták a hús-

vér rendőrt, valamint a filcből készült bábfi-

gurákat is. Szívesen próbálták fel a rendőr-

sapkát, csodálták meg a rendőrök eszközeit, 

valamint hallgatták meg a rendőrök munká-

járól szóló érdekes beszámolót. 
 

 
 

Többen azzal búcsúztak a százados asszony-

tól, hogy rendőrök szeretnének lenni, s 
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örömmel vették, hogy Rendőr Robi és társai 

velük maradtak vigyázni biztonságukat. 
 

 
 

De egyáltalán ki is Rendőr Robi, Rosszcsont 

Ricsi és Rozi? Ők az Ovi-Zsaru program há-

rom bábfigura főszereplője, akiket az első 

látogatás alkalmával egy igazi rendőr bácsi 

vagy néni viszi el a nagycsoportosokhoz. Majd 

miután kölcsönösen megismerték egymást, 

Rosszcsont Ricsi és Rozi mellett Rendőr Robi 

is az óvodásokkal marad, hogy védje, óvja és 

tanácsaival segítse őket.  
 

  
 

A gyermekek szép, könnyű, ámde sérülékeny 

pillangó-lelkéhez még közel áll a mesék bol-

dog világa.  Mindennapjaik része még a moz-

gás öröme, a játék szenvedélye és a rajz ön-

megvalósító lehetősége. Szerepjátékok során 

szívesen bújnak más emberek, állatok, kitalált 

mesefigurák bőrébe, gyakran sokkal jobban 

megnyílnak ilyenkor, könnyebben kifejezik az 

őket foglalkoztató gondolatokat, az őket ért 

hatásokat. Ezért a drámapedagógia nevelé-

sük, jellemfejlődésük egyik fontos eszköze 

lehet. 

 

A gyerekek jól tudnak azonosulni a bábokkal, 

Rendőr Robival és a „rosszcsontokkal”, hi-

szen közelebb állnak hozzájuk méretben is. A 

gyerekek ily’ módon könnyebben megismerik 

és elfogadják a rendőrt, akiben a segítőjüket 

és nem az őket fenyegető mumust és büntetést 

osztó bácsit fogják látni. 
 

 
 

Rosszcsont Ricsi és Rozi azt mondja, amit a 

gyerekek akarnak, tudnak mondani. Ameny-

nyiben a báb butaságot, rosszat mond, őt 

könnyebb kinevetni, nincs a gyerekben szé-

gyenérzet. Rendőr Robi pedig mindig a helyes 

útra próbálja terelgetni az el-el tévelyedő 

rosszaságokat. Bármilyen eseménynél alkal-

mazhatók a bábok (séta, kirándulás, problé-

ma a csoportban). 

 

A bábokkal feldolgozzák a tanév során az is-

merkedés szabályait (ki az idegen számunkra, 

mit mondhatok el idegen embernek magamról 

és családomról), a szabályok, utasítások be-

tartásának fontosságát (kinek az utasításait 

tartsuk be, kinek fogadjunk szót s miért). Kö-

rüljárják az idegen személlyel történő találko-

zás, kapcsolat, ajándékelfogadás szabályait 

(utcán, játszótéren, idegen lakásában), az 

egyedüli otthon tartózkodásnál fontos tudni-

valókat (telefonálás, idegen beengedése a la-

kásba). Nem marad ki a veszélyes „játék” 

(háztartási eszközök használata, testi épség 

megóvása) témaköre és a közlekedés szabálya-

inak megismerése (gyalog, kerékpárral, utas-

ként gépkocsiban) sem. 
 

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Alosztálya 

 


