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Kedves Olvasó! 
Tarisznyánk arculatát, koncepcióját immár az a szakirányultság határozza meg, mely a 
Mihai Eminescu Főgimnázium sajátja is egyben, hiszen már hosszú hagyományokra te-
kint vissza itt a hivatási képzés. A Tarisznya lehetőség arra, hogy diákjaink munkáján ke-
resztül megmutathassuk, mennyire széleskörű, változatos, kreatív és minőségi tevékenysé-
gek születnek itt nap mint nap. Nem titkolt szándékunk az sem, hogy ez úton is népszerű-
sítsük és vonzóbbá tegyük ezt a fajta képzési formát az ifjabb generációknak. Kívánunk 
hát kellemes időtöltést a Tarisznya olvasásával! 
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A GYAKORLATVEZETŐ SZEMÉVEL… 
EGYENSÚLYBAN—A SZABADIDŐ—SZERVEZÉS MINT ALAPOZÁS 
 
Időkeretek között mozgunk. Kötelezettségeink, feladataink elvégzése után pihenésre, szórakozásra vágyunk. 
Keressük a teret, az időt, amely a szabályozott, szabályokhoz kötődő elfoglaltságokon túl lehetőséget kínál 
arra, hogy magunkra vonatkoztassuk a feltételeket: egyfajta életrendet teremtünk magunkban, magunk kö-
rül, magunknak azáltal, hogy az iskolai tanulást, otthoni tanulást, fiziológiai szükségleteket, szociális kötele-
zettségeket és szabadidős tevékenységeket egyensúlyban tartjuk. 
A szabadidő életkoronként változó időkeretekben és változó tartalommal van jelen az életünkben, de a fizi-
kai és pszichés egyensúly, a harmonikus személyiség alapköve, nélkülözhetetlen a pozitív értékek mentén 
történő önálló életmódszervezéshez. 
Mindannyian érezzük, tapasztaljuk, több szabadidőre volna szükségünk. Miért fontos a szabadidő? Mi a 
szerepe, a funkciója a szabadidős tevékenységnek? Lazítás, szórakozás, fejlődés, kapcsolatépítés lehetőségét 
biztosíthatja számunkra.  
De nem egyszerű a rendelkezésünkre álló időt oly módon kitölteni, hogy az nem csupán idő eltöltése, ha-
nem testi, szellemi felfrissülés, regenerálódás, karbantartás, felüdülés, kikapcsolódás, tanulás, fejlődés le-
gyen. A pedagógus kezében pedig a szabadidős tevékenység esetenként prevenciós eszköz - ami elébe megy 
a bajnak, elkerüli azt, megvéd -, terápiás eszköz - ami kezel, elterel, kiemel szükség esetén -, nevelő, fejlesz-
tő eszköz - ami formál, fejleszt -, kompenzáló eszköz - ami kiegyenlít, támogat.  
Szakemberek, elméleti és gyakorlati képzésben részesülő pedagógusok, a szabadidő-szervezők feladata hoz-
zájárulni ahhoz, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen minőségi szabadidős tevékenységekbe bekap-
csolódni, illetve igazi kihívást jelent számunkra változatos és igényes szabadidős tevékenységek kínálatát 
kidolgozni.  
Kulturális, művelődési intézmények, nevelési céllal létrehozott alapítványok, egyesületek biztosíthatnak te-
ret a szabadidős tevékenységekre. Múzeumokban, könyvtárakban, színházban, állatkertben tematikus, cél-
csoportonként változó tartalmú tevékenységekbe vonják be az érdeklődőket.  
A formális oktatásban, az óvodai és iskolai munkában is szükség mutatkozik szabadidős projektek kidolgo-
zására, megszervezésére. Külföldön az iskolai tanító és a szabadidő-szervező közös tervező és szervező 
munkája eredményeként körvonalazódik a diák napirendje, az iskolai kirándulás, az extrakurrikuláris tevé-
kenységek sora.  
Melyek a szabadidős tevékenységek ismérvei? Milyen alapelveket kell szem előtt tartanunk? A teljesség 
igénye nélkül említek néhányat, amelyek betartása elősegíti a szabadidő funkcióinak teljesülését.  
A szabadidős tevékenységet önkéntesség, kötetlenség jellemi, a gyerek maga dönti el, hogy részt szeretne-
e venni, be akar-e kapcsolódni a tevékenységbe, vagy sem, és ő maga is kezdeményezhet. A tevékenység 
szervezőjének biztosítania kell a feltételeket arra, hogy a gyerek önállóan cselekedjen, ösztönöznie kell őt 
az önkifejezésre, hozzájárulva az alkotóvágy kibontakozásához. Törekednünk kell az aktivitás kiváltására, 
kínáljunk fel lehetőséget az együttműködésre, a kooperációra, az életkori és egyéni sajátosságokat figye-
lembe véve tegyük élményszerűvé a tevékenységet, legyen lehetősége a gyereknek választani a különböző, 
általunk felkínált tevékenységek közül (alternativitás elve), legyen személyiségfejlesztő hatása, biztosít-
son sikerélményt a gyerek számára. 
Rendkívül gazdag, sokszínű a bennünket körülvevő természeti, társadalmi, kulturális világ. Erre irányítani a 
gyerekek figyelmét, bekapcsolni őket, e világ aktív résztvevőjévé, átélő, megélő, jelenlévő tagjává tenni a 
gyerekeket a szabadidő-szervező feladata. Izgalmas kaland, kreatív, alkotó jellegű  munka.  
Iskolánkban jelenleg is folyamatban van néhány szabadidős tevékenységi projekt kidolgozása. Példákat em-
lítek, kedvhozóként, társulhattok a munkacsoportokhoz:   
1. Népi mesterségek Székelyföldön,  
2. Papír vagy képernyő? - oktatás IKT környezetben,   
3. "Játszani is engedd!" - Játéktár - házi feladatokat helyettesítő fejlesztő játékok gyűjteménye.  

Lelkesen, lendülettel írtam e gondolatokat, bizalommal, 
Sajgó Melinda  pedagógiatanár 
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ÍGY TANÍTUNK MI… KÉPZŐSEINK TEVÉKENYSÉGEIBŐL 
III. D OSZTÁLY….AVAGY A SZELEBURDI CSALÁD 
 
Kezdetektől fogva mindig is érdekelt, hogy milyen egy igazi és egy szeleburdi család.  Amikor megkaptam 

a témát a tanító nénitől, rögtön ráeszméltem arra, hogy most alkalmam adódik betekintést nyerni a két csa-

ládtípus igazi voltába. Úgy éreztem, hogy mindezt a III. D osztálynak is el kell mondanom, mert ez az osz-

tály is hasonlít magatartásában a naplórészlet szereplőivel. 

Várva vártam a napot, amikor a Szeleburdi családtól, azaz a III.D osztály tanulóitól megkérdezhetem, ki-

nek van húga, öccse, bátyja és nővére, és ki milyennek látja apját és anyját, azaz a családját. Kérdésemre 

különböző válaszok érkeztek. Volt, aki túl kicsinek, volt, aki borzosnak látta a testvérét, volt, aki maszatos-

nak és volt, aki irigynek. A szülőket időnként óriásoknak, máskor manóknak nevezték úgy, ahogy ez a csa-

ládban elhangzik. A családtagok megszokott életviteléről kérdezve a gyerekeket elmondták, hogy estén-

ként a család megszokott tevékenysége a tévénézés és ebben is főszerepet kap az esti mese. A gyerekek 

közül sokan kedvelik a mókás családokról szóló mesefilmeket. Több esetben elhangzott, hogy az édes-

anyákat a kistestvérek gondozásában segítik ki. A faluról érkezett gyerekek szinte mókás hangulatban je-

gyezték meg, hogy hétvégeken a nagyszülőknél megetették a tyúkokat, tejet itattak a macskával, ha egeret 

fogott. Elhangzott, hogy öcsként bátran húzódnak meg egy nagyobb testvér árnyékában. 

A kérdésekre adott feleletek után néhány szó alapján szerettem volna megfogalmazni, hogy milyen is egy 

hiú, derült,roggyant és fitogtató személy. Mindezt a táblára felragasztott szavak alapján próbáltam megér-

tetni velük a rokon értelmű szavak párosítása alapján. Rá is kérdeztem, hogy milyen egy hiú gyerek. Erre a 

“Szeleburdi család” egyik tagja ezt válaszolta: olyan, aki a biciklijét nem adja másoknak. A derültre pedig 

egyik tanuló azt válaszolta, olyan, mint a nagymamám, aki mindig mosolyog. A fitogtatóra érdekes válasz 

érkezett: az egyik kisfiú azt mondta, a fitogtató olyan, mint a testvérem, aki velem szemben fitogtatja ere-

jét, pedig én nagyon kicsike vagyok. Folytatólagosan jeleztem nekik, hogy egy naplórészlet alapján meg 

fogunk ismerkedni egy igazán érdekes családdal. Feltettem a kérdést, szoktak-e naplót vezetni. Válaszra 

egy szőke kislány nyújtotta fel a kezét. Szót is adtam neki, és ő elmondta, hogy szokott naplót vezetni, de 

ezekbe fura dolgokat ír bele. Szerinte fura dolog a fogmosás, a tanulás és az állatok etetése. 
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Egy rövid kisfilm alapján, amit közösen néztünk meg megismertük Bálint Ágnest, aki több magyar mesé-

nek a szerzője, mint például a Szeleburdi családnak is. 

Felolvastam nekik a naplórészletet és láttam az arcukon a derűt, amikor Radóról, Feriről, a kis Picurkáról, 

valamint Bariról olvastam. Bari hallatán az egyik kisfiú szinte kiugrott a padból, mert mondani akart vala-

mit. A felolvasás után szót is adtam neki, és ő azt mondta neki is van egy kis macija, akit Dörmögőnek 

szólít és mindenhova magával viszi. Ezen az osztály nagyot nevetett, majd szinte mindenki elmondta, hogy 

van egy játékfigurája, amit mindig magával hordoz. 

Közösen megtárgyaltuk, milyennek látják a Szeleburdi családot. Volt, aki rendesnek látta, volt, aki barátsá-

gosnak, volt, aki nevetségesnek. 

Az óra legvégére hagytam, a szerepjátékot, amikor két csoportra osztottam az osztályt. Az egyik csoport 

kapta a reggeli készülődés témáját, a másik pedig a lefekvés előtti előkészületeket. A gyerekek nagyon él-

vezték a szerepjátékot, egyesek teljesen megfeledkeztek a valóságról és beleélték magukat. Kellékeket osz-

tottam a játékhoz, amit ügyesen felhasználtak, különösen a nagymama szerepét kedvelték a lányok, 

olyannyira, hogy kendőt is kötöttek a fejükre, büszkén integetve az iskolába induló unokának. 

Házi feladatot kapott a Szeleburdi család feladatlap formájában, amit otthon kellett kitölteniük. Az első 

kérdés ez volt: Milyen egy jó család? A feladat az volt, hogy alá kellett húzni a megadott szavakból azt, 

ami jellemző az ő családjukra. A szavak a következők voltak: veszekedés, szeretet, barátság, bizton-

ság,vidámság, boldogság,verekedés, megértés. A második kérdéskörben be kellett jelölniük néhány előre 

megadott válasz közül, hogy melyik igaz az ő családjukra. 

Számomra felemelő élményt jelentett ez az óra oly tekintetben, hogy a Szeleburdi család, azaz a III.D meg-

értette, hogy milyennek kell lennie egy rendes családnak. Hálával és köszönettel tartozok tanáraimnak, a 

tanítónőnek, a gyerekeknek, és mindazoknak, akik segítségemre voltak e felemelő pillanat megélésében. 
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HOPPÁ, BABA SZÜLETETT… 
 
2018.10.11-én egy magyar óra keretén belül Rangáné Lovas Ágnes: Hoppá, baba született című történetével 

ismerkedtünk meg a Tudor Vladimirescu Általános Iskola III.D osztályos tanulóival. 

Elsőként légző és hangképző gyakorlatokat végeztünk, majd, hogy felkeltsem a gyerekek érdeklődését, egy 

beszélgetéssel kezdtük az órát, melynek célja a kommunikációs és a kifejező képesség fejlesztése volt, illet-

ve a mese tematikájára való ráhangolódás. Családainkról, testvéreinkről és házi kedvenceinkről beszélget-

tünk, majd elmondtam a gyerekeknek, hogy a mai történetünk egy újszülött kisbabáról és egy tacskóról fog 

szólni. Ezt követően megnéztünk egy rövid kisfilmet, melyben megfigyelhettük a tacskó faj sajátosságait, 

így már mindenki maga elé tudta képzelni a játékos kiskutyát, miközben olvastam fel a történetet. Ezután 

láncolvasás következett. Nagy meglepetésemre a tanulók nagyon nehezen és lassan olvastak, ezért sok időbe 

telt míg újraolvasták. Emiatt a tartalom leírása és a tervezett szerepjáték elmaradt, viszont sokat dolgoztunk 

a szöveggel, ezért úgy gondolom, hogy a tanulóknak sikerült elmélyíteniük az új ismereteket és gyakorol-

hatták a szöveggel való dolgozást. Kérdéseket tettem fel, melyekre a választ a szövegből kellett kikeresniük. 

Megbeszéltük, hogy a mesében egy váratlan esemény történik: egy újszülött érkezik a családba, akit a mesé-

lő, vagyis Bobi, a tacskó, nagy meglepettséggel fogad.  Mivel a mesélőnk egy tacskó, a gyerekek meg kel-

lett keressék, hogy melyek azok a szavak/kifejezések, melyeket a kiskutya a szokásostól eltérő formában 

használ. ( pl. kéz=mancs , kisbaba=tejszagú csomag, stb. )  

Ezt követően jellemtérképet készítettünk a táblánál. Felhelyeztem a táblára 2 képet, melyek a babát és a 

tacskót ábrázolták, a tanulók pedig tulajdonságokat társítottak a szereplőkhöz.  
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Véleményem szerint az óra élményszerű volt a gyerekek számára. A történet vicces volt, ezért kellemes 

hangulat uralkodott az osztályban. Érdekesnek találták. Emellett úgy gondolom, hogy a tanulók új szava-

kat/fogalmakat sajátíthattak el, közelebbről megismerkedhettek a tacskó faj sajátosságaival, fejleszthették a 

kommunikációs készségeiket a beszélgetések által, illetve gyakorolhatták a szöveggel való dolgozást is. 

Nem mellesleg, én is jól éreztem magam, örültem az aktivitásuknak és az érdeklődő pillantásaiknak. Csak 

remélni tudom, hogy a decemberi vizsgatanítás is legalább ennyire eredményes lesz.  

Fülöp Beáta XII. D 

MADÁRHÁTON…. 

Második anyanyelvi tevékenységemet a Tudor Vladimirescu Általános Iskolában tartottam,a harmadikos 

gyerekeknél. Tevékenységem témája Szántai János: A madár című meséje volt. Hangulatteremtésként el-

varázsoltam őket és képzeletben útra keltünk, madárháton elrepültünk egész egy felhőig, ahol leültünk 

megpihenni. Egy csengő megzavarta képzeletbeli kalandozásunkat és elkezdtük dagadó- apadó olvasással 

olvasni a mesét. Ezt az olvasás fajtát most alkalmaztam először, célom az volt, hogy minden gyerek figye-

lemmel kövesse a mesét, illetve azt a pillanatot, amikor megérintem a fejét, mivel ez jelentette a kezdetét 

annak, hogy ő is hangosan olvasva kell folytassa a mesét. Fontos volt, hogy a meseolvasás végére, minden 

gyerek lassan bekapcsolódjon és nemcsak a szövegre, illetve annak olvasására figyeljen, hanem társaira is, 

hogy szimultán történjen meg az olvasás.  Miután elolvastuk a mesét, képzeletben tovább repültünk, míg 

eljutottunk egy elvarázsolt rét kapujához. Bizony ám, csakhogy a kaput nyitó kulcs egy jelszóval zárt do-

bozban volt. A jelszó számait a gyerekek egy-egy mesével kapcsolatos feladat helyes megoldása után kap-

ták meg. A kérdések két madár szárnyára voltak írva. A feladatok válaszaiból a tartalom rajzolódott ki. Be-

fejezésképpen megemlítettünk szemléltetve madárfajokat, itthon telelő, illetve költöző madarakat. A hosz-

szúfarkú tündérmadár nyerte el leginkább a tetszésüket a gyerekeknek. Hogy tovább fokozzuk a gyerekek 

képzelőerejét, a házi feladat az volt, hogy rajzolják és írják le milyen lehetett a mesében szereplő madár. 

Tartalmas óra volt, a gyerekek érdeklődése és motivációja az óra végéig kitartott.  Emlékezetes és élmény-

szerűre sikeredett, megvalósítva céljaimat. 

Ferenczi Beáta XII. D 
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TÁJÉKOZÓDÁS A NAPTÁRBAN 
2018.november 22-én anyanyelv és kommunikációs órára került a sor. Megtanultunk a gyerekekkel,  II. osz-

tályban tájékozódni a naptárban. Az érdeklődés felkeltéseként különböző naptárakat figyelhettek meg, és 

azok neveit sajátíthatták el. Láthattak falinaptárt, zsebnaptárt és ami a legérdekesebb volt mindenki számára, 

az a népi kalendárium volt, ami ugyebár egy egyedi darab és nem minden nap találkozhatunk olyasmivel. 

Ezt követően meghallgattuk Csanádi Imre hónapsorolóját, amelyben tulajdonságokkal ruházta fel a hónapo-

kat; azt is megtudtuk, hogy a hónapoknak hagyományos neve is van. Ezután a gyerekek azt a feladatot kap-

ták, hogy mondjanak jeles napokat, ami egy évben előfordul, meglepetésemre gazdag válaszokban részesül-

tem. Végül az utolsó 4 hónapra fektettük a hangsúlyt és azok jeles napjairól egy-egy gondolatban meg emlí-

tettük, hogy akkor mit ünnepelnek, mi a szokás. Utolsó mozzanatként pedig hónapokra osztva a gyerekek 

csoportmunkát kaptak, amit nagyon élveztek és törekedtek arra, hogy helyes választ adjanak.  

Véleményem szerint a gyerekek élvezték az óra mozzanatait és aktívan részt vettek minden tevékenységben, 

és e mellett kitartóan megvárták míg az óra végét vette. Erről a tanításról én is pozitív élményekkel gazda-

godva tértem haza, és új tapasztalatokat szerezve. 

Szabó Bernadett Szabina XII. D 

AZ ALKOTÁS ÖRÖME AZ ÓVODÁBAN 

Minden tanító-óvóképző szakos diákra 12. osztályban egy igencsak nagy feladat vár, ami nem más, mint a 

vizsgatanítás, illetve ennek megvédése, hiszen ezáltal szerezhetjük meg a tanítói-óvónői diplomát. Ez a kihí-

vás, ha egyáltalán nevezhetjük annak, mindenkiben más és más érzelmeket gerjeszt, de azt hiszem, hogy a 

félelem, izgalom, kíváncsiság mindannyiunkban ott rejtőzött a tevékenységre való felkészülés pillanatától 

egészen a megvédés utolsó percéig. Az én óvodai vizsgatanításom témája a Háziállatok, házi szárnyasok 

volt, melynek rejtelmeit egy rajz tevékenység keretén belül kellett a gyerekek elé tárnom. A tevékenységem 

célja az volt, hogy a gyerekek meg tudják különböztetni a különféle háziállatokat, amelyeket ők alkottak 

változatos technikák alkalmazásával. Egy bevezető beszélgetéssel indítottam a tevékenységet, amely során 

kiderült, hogy ki -milyen háziállatokat ismer, illetve kinek melyik a kedvence. A hangulat megteremtése 

céljából meghallgattunk egy állatos dalt, majd egy didaktikai játékot játsztunk, amelyben hangok utánzása 

által találhatták ki a gyerekek, hogy melyik állatot ábrázolja a fejükön levő korona. Ezt követte a rajz tevé-

kenység egyik létfontosságú mozzanata: a kézbemelegítés. A gyerekeket korosztályonként csoportokba 

szerveztem és miután megkapták a megfelelő útmutatásokat, magyarázatokat nekiláttak a differenciált tevé-

kenységnek: a kis csoportosok ujjbegyük segítségével, a közép csoportosok villa segítségével, illetve a nagy 

csoportosok mértani formák és ecsetek segítségével alkottak szebbnél-szebb tyúkokat, csibéket, kakasokat. 

Amint elkészültek a munkák, visszacsatolásként minden csoportból megkérdeztem egy gyereket, hogy ki-

mit és hogyan alkotott. A gyerekek motivációjának fenntartása érdekében a legszebb rajzokat készítő sze-

mélyek jutalomban részesültek. A tevékenységet az értékelés mozzanatával zártam. Pár hét elteltével eljött a 

megvédés ideje, amelyre egy ppt bemutatóval kellett készülnünk és egy rövid beszámolóval a tevékenysé-

gekről, illetve különböző kérdésekre válaszoltunk adott esetben. Amennyire nagy feladatnak és kihívásnak 

tűnt a vizsgatanítás és a megvédése, épp olyan könnyen zajlott le mindkettő, viszont azt hozzá kell tennem, 

hogy sok munkát, felkészülést igényelt, de megérte minden perc munka, hiszen a gyerekek őszinte mosolya, 

mindent felülmúlt. 

Nemes Andrea Beáta (2018-ban végzett diák) 
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A VIZSGATANÍTÁSOK ÉLMÉNYEIBŐL 
 
Számomra az izgalmakkal teli kihívás 2018. január 

25-én kezdődött el, amikor meg kellett tartanom a 

vizsgatanításomat az iskolában, ének-zenéből, a far-

sang témakörrel. Először megijedtem ,de utána gon-

dolkodni kezdtem, hogy mit is tudnék betervezni erre 

a tevékenységre. Egy kalandon vettünk részt a gyere-

kekkel, ahol Manócska kísért végig bennünket a pa-

lotától egészen a farsangi mulatságig. A gyerekeknek 

különböző próbákat kellett teljesíteniük, már tanult 

dalokat kellett elénekelniük, a tevékenység végén 

pedig a jól megérdemelt jutalom számukra a csöröge 

és egy álarc volt, amivel részt vehettek a farsangi 

bálban. 2018. március 8-án volt a vizsgatanításom a 

11-es számú Napköziotthonos Óvodában, anyanyelv-

ből. A hóvirág meséjét kellett elmondanom, de ugye-

bár ez nem volt ennyire egyszerű. Egy kalandokkal 

teli tevékenységet kellett megterveznem, amely során 

a Tavasz tündér egy bőröndöt küldött a gyerekeknek, 

amiben egy térkép volt. E  térkép segítségével külön-

böző próbákat teljesítettünk, szótagoltunk, énekel-

tünk, gyümölcsös kertben jártunk, majd elérkeztünk a Mesetisztásra. Itt a gyerekek meghallgatták Hóvirág-

kisasszony meséjét, majd jutalomként egy-egy hóvirágot kaptak. A vizsgatanítások megvédésére május 29-

én került sor, ami ismét ijesztőnek, de ugyanakkor izgalmasnak indult. Egy bemutatót kellett készítenünk a 

tanításokról, amit aztán 

szabadon kellett bemutat-

nunk, a szemléltető esz-

közök segítségével. Az 

idő hamar eltelt a várako-

zások alatt, ugyanis utol-

só előtti lévén kicsit 

hosszasnak bizonyult a 

folyosón eltöltött idő, de 

amikor ki kellett állnom 

az izgalom elmúlt és si-

keresen védtem meg 

vizsgatanításaim. 

Szabó Bernadett Beáta 

(2018-ban végzett diák) 
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Dalolva tanuljunk 
 
Az elmúlt két év során rengeteg tanórát illetve óvodai tevékenységet tartottam, viszont mindez nem volt 

elég ahhoz, hogy nyugodt legyek a vizsgatanítás előtt. Számomra borzasztó volt az a pillanat, amikor meg-

tudtam, hogy második félévben román nyelv és kommunikáció területen kell tevékenységet tartsak. Mind-

végig úgy gondoltam, hogy kudarcot vallok, végül az egyik legszebb emlékemmé vált az a 35 perc.       A 

tevékenységem témája a “Fluturașul meu “ című gyerekdal volt. A tevékenység előkészítése során elren-

deztem a székeket, kinyitottam az ablakot, majd zümmögve bevonultunk a terembe. A tevékenység beve-

zető részében közösen megbeszéltük az időjárást, a dátumot, majd figyelve arra, hogy a későbbiekben dalt 

tanulunk néhány hangbemelegítő gyakorlatot végeztünk. Egy didaktikai játékkal szerettem volna feleleve-

níteni a gyerekek tudását a bogárvilágról. Egy dobozba képkártyákat helyeztem el, egy - egy gyerek kihú-

zott egy képkártyát, és közösen elmondtunk minden információt, amit tudtunk a kártyán látható bogárról. 

Az érdeklődés felkeltésére egy rövid ismeretterjesztő videót választottam, amely a hernyótól a teljes lepké-

ig bemutatja a lepke kialakulását, a videó végén bemutatkoztam, felfedtem szárnyaimat, hiszen egy színes 

lepkeszárny volt rajtam. 

Ezek után elindítottam a dalt, amit kétszer meghallgattunk, majd a dalban szereplő bábok segítségével éne-

kelve előadtam a dalt. Megbeszéltük az idegen szavakat, és vegyes csoportokra osztottam a gyerekeket: 

lepkék, törpék, madarak, illetve mákvirágok csoportja. Egy didaktikai szerepjáték során megtanultuk a dal 

szövegét. Minden csoport azt a szövegrészt mondta az adott pillanatban, ami a dalban róla szólt. Minden 

gyerek kapott egy bábot annak függvényében, hogy melyik csoporthoz tartozott. A bábok segítségével há-

romszor énekelve elbáboztuk a dalt. 

Visszacsatolásként szúrópróbával kiválasztottam néhány gyereket, aki egyedül előadta a dalt. 

Szóban értékeltem a csoport tevékenységét, az aktívabb gyerekek lepkebábot kaptak. 

Az tevékenység keretén belül minden kitűzött célomat megvalósítottam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gönc- zi 

Delénke (2018-ban végzett diák) 
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VIZSGATANÍTÁSOK KÉPEKBEN… ROMÁN NYELV, ANYANYELV ÉS MATEMAZIKA 

Demeter Izabella, Szabó Brigitta (2018-ban végzett diákok) 
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KISDEDÓVÓKÉPZŐSÖK,ÚJ SZÍNFOLT A HIVATÁSI 
KÉPZÉSBEN 
A KORAI FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI 
INTEGRÁLT TEVÉKENYSÉG BÖLCSŐDÉBEN 
A 0-3 éves gyerekek szervezett keretek között történő nevelése újszerű törekvés. A bölcsődében megvalósu-

ló tevékenység minőségi átalakuláson megy át. A gondozói feladatok ellátása mellett a  nevelő jellegű, fej-

lesztő hatású tevékenységek megszervezése és kivitelezése igazi szakmai kihívást jelent  a kisdedóvó-

szakos pedagógusok számára. 

Íme néhány példa, próbálkozás. A XII. E osztályos 

diákok  tanítási tevékenységeikről  mesélnek:  

Molnár Dávid: 

A figyelemfelkeltés a tevékenység egyik legnehe-

zebb, viszont egyben a legfontosabb mozzanata. 

Fontos a didaktikai eszközök korosztálynak és 

témának megfelelő formában való elkészítése és 

alkalmazása. A tevékenységem fő eleme egy plüss 

kutya volt, aki nem csak eszközként volt jelen, ha-

nem megszemélyesítve őt, társamként mutattam 

be, amivel azonnal elnyertem, illetve végig meg-

tartottam közönségem figyelmét. Legfőbb célom 

volt a gyerekek aktív, érdeklődő magatartásának 

kialakítása. A tevékenységen használt didaktikai 

eszköz egy nagy méretű színes kép volt, mely előre vetítette tevékenységem témáját, a házat. A legsikere-

sebb mozzanat az akadálypálya volt, melyben aktívan részt vettek a gyerekek, így elérve tevékenységem 

célját, a nagyizmok fejlesztését. A tanítás két különböző fejlesztési területet foglalt magába, testi fejlesztés 

és kommunikációs képesség fejlesztése. A második fejlesztési területre is nagy hangsúlyt fektettem, a  

kommunikációs készség fejlesztése érdekében több ritmusos mondókát, hangulatos dalocskát alkalmaztam 

eszközként. Összességében a tevékenység sikeres volt, és a kitűzött céljaimat elértem. 

Szegedi Nóra: 

A tanításom témája a tél volt, fejlesztési területek a román nyelvű kommunikáció és a testi fejlesztés. 0-3 

éves korosztályról beszélünk, nekik a téli időszak idegen, meg kell ismerkedjenek a hóval, a hóemberrel, a 

Mikulással, és még sok más tényezővel a téllel kapcsolatosan. A 

gyerekeknek nagyon fontos a zene, a mozgás, az érzékszervek 

ingerlése. A figyelemük felkeltésére egy dalocskát használtam 

eszközként: “A venit iarna, da…”.  Ez az ének 5 szakaszból áll, és 

mindegyiknek más a tárgya, ezért mindegyik szakaszhoz egy-egy 

képet társítottam. Az éneket szakaszokra tagolva ismertük meg, 

mely megkönnyítette az ének megértését és memorizálását. Amint 

a gyerekek figyelme lankadni kezdett, a szakaszok között hangosan 

tapsoltunk együtt, hogy figyeljenek fel a hangra, majd újból az 

énekre.  



12 

Az egyik szakasz fő eleme a hóember volt. Mivel a hóember fontos szerepet játszik a téli témakörben és 

aktív része a téli játékoknak, ezért választottam tevékenységem egyik mozzanatává a hóember közös 

elkészítését, papírból. A gyakorlatok összekötéséhez mozgásos játékot alkalmaztam. A gyerekeknek az volt 

a feladata, hogy papír hógolyókat ragasszanak a hóember képére. A tanításom folytatásában a Mikulás 

játszott szerepet, aki egy másik szakasz fő eleme volt. Különböző ajándékokat ábrázoló rajzokat színeztek, 

majd felragasztották a Mikulás zsákjára, így elkészítettük a levelet, amit “eljuttattunk hozzá”. Nehézségnek 

minősült az egész csoport aktivizálása. 

Simon Dalma: 

A tevékenységem témája a zöldségek volt. Friss 

zöldségeket használtam didaktikai eszközként, 

melyek több érzékszervet is stimuláltak. A gye-

rekek megfigyelhették, kézbe vehették, 

megszagoljatták, megkóstólhatták ezeket. A te-

vékenység fő mozzanatát didaktikai játék képez-

te:  vásárban jártunk, vásároltunk. Mivel ez egy 

rutinos cselekvés, mely biztonságot nyújt a gye-

rekeknek, aktívan részt vettek benne, és nagy 

örömmel töltötte el őket, hogy azt a cselekvést, 

amit már úgymond begyakoroltak szüleikkel, fel 

tudták használni, illetve be akarták bizonyítani, 

hogy ők már azt jól tudják.  Ujjfestéssel zárult a 

tevékenység, a gyerekek csoportokban dolgoz-

tak, egy- egy nagy zöldséget kedvük és 

tetszésük szerint színezhettek ki. Kreativitásuk, 

szépérzékük fejlődik, valamint a finommozgá-

sok válnak tudatosabbá. Amit nehézségnek 

éreztem, az a sok idő, amit a didaktikai 

eszközök elkészítése vett igénybe. 

Bréja Brigitta: 

Tevékenységeink mindig egy témához fűződ-

nek, adott esetben évszakhoz vagy ünnephez. Az 

őszi gyümölcsök témakörben vázolom fel a te-

vékenység mozzanatait. A bevezető rész a figye-

lemfelkeltést és a témára hangolódást segíti elő, 

tartalmazza a köszönést, bemutatkozást és ezen 

belül a kommunikáció fejlesztését körjátékok 

segítségével. Ilyen bevezető körjáték lehet pél-

dául a „Lipem-lopom a szőlőt” vagy a „Hova mész, falevél?”, amelyek kapcsolódjanak a témához, keltsék 

fel érdeklődésüket és kíváncsiságukat. Kérdéseket intézünk hozzájuk az adott témával kapcsolatban, mint 

például: ”Tudjátok, melyek az őszi gyümölcsök?”, „Milyen színűek?”; “Kóstoltátok már a diót?”. A mate-

matikai tudás elsajátításának érdekében a gyümölcsök csoportosításával kapcsolatban is teszünk fel kérdé-

seket: “Melyik a kisebb és melyik a nagyobb gyümölcs?”; “Hány darab van az almából és hány a dióból?” 

A beszélgetés során a gyerekek megnyílnak, és félelmük csökken.    

A tevékenység fő részében gyümölcsfákat ábrázoló képeket mutatok a gyerekeknek, a feladat ezen fák fel-

ismerése és társítása a gyümölcsökkel.  
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Minden gyerek kézbe kap egy gyümölcsöt, és képesnek kell lennie társítani a megfelelő gyümölcsfához, 

meghatározva ennek színét és méretét. Miután a csoportosítás megtörtént, a fákon lévő papír gyümölcsöket 

leszedjük, és a megfelelő színű vederbe helyezzük. A vedrek színe azonos a gyümölcsökével. E mozzanat 

után következik egy kis mozgásos játék, ahol utánozzuk a fa növését, nyújtózkodunk, hogy elérjük a fákon 

csüngő gyümölcsöket, majd a földre leesett gyümölcsöket is felszedjük, leguggolva. Amiután minden gyü-

mölcsöt összeszedünk, megszámoljuk, hányat sikerült összeszednünk, és elénekeljük a  „Ha jó a kedved…” 

című dalt. 

A gyerekeknek meg kell keresniük a teremben elrejtett gyümölcsöket, és a megtalálója megnevezi a gyü-

mölcs színét, fajtáját és méretét. Ezt követően színeznek a gyerekek, krumpli segítségével festik ki az őszi 

gyümölcsöket és leveleket.  A befejező részben énekelünk (“În pădurea cu alune…”). A gyerekek jutalom-

ként színes faleveleket kapnak. 

Nagy Anette: 

Tevékenységem témája az őszi természet volt, mely egy ötletgazdag, színes, tág témakör.A tevékenység 

központi részéhez kiragadtam a természetben történő változásoknak a bemutatását. Nem használtam túl sok 

didaktikai eszközt, viszont korosztálynak megfelelően nagyok, színesek és élethűek voltak. Mozgásos 

játékokkal ismertettem meg velük a nyárból őszbe való áttlépés folyamatát. Különböző mozdulatok, 

mozgások elvégzése során "felöltöztethettek" egy őszi fát, barna, sárga vagy piros levelekkel. Szó esett az 

őszi termény betakarításról, ahol friss zöldséget használtam didaktikai eszközként, és mindegyikhez 

társítottam a kommunikációs készségük fejlesztése érdekében egy dallamos kis dalocskát vagy egy ritmu-

sos mondókát. Szabad teret hagytam az önálló munkára, ahol elkészíthették a saját őszi fájukat. Előre meg-

rajzolt csupasz fa körvonalait színezhették kedvükre. Összességében érdekes, vidáman lezajló tevékenység 

volt. Fontos megjegyeznem, hogy az általunk felsorolt eszköztár mellett kulcsfontosságú a 0-3 éves gyere-

kek nevelésében, fejlesztésében a türelem, odaadás, tiszta szív, mely felülmúl mindenfajta eszközt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagy Anett, Szabó Tünde Alexa XII. E 
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MILYEN A JÓ SZEMLÉLTETŐ ESZKÖZ? 
 
A jó szemléltető eszköz: jól látható, átlát-
ható, kreatív, könnyen használható, fi-
gyelemfelkeltő, motiváló, érdekes, élethű 
és strapabíró. Egyszóval ingerekben gaz-
dag, ezáltal a gyerekek érdeklődését fel-
kelti. 
  Tavaly, a XI. osztály második félév-
ében, miután lejártak a tanítások, kiállí-
tást szerveztünk a szemléltető eszközink-
ből. Mindenki elhozta a szemléltető esz-
közeit, melyeket készített és később fel-
használt. A terem tele volt a jobbnál jobb 
eszközökkel, de persze nem mindenkinek 
sikerült elsőre megfelelően elkészítenie, 
de már a második alkalommal sikereseb-
ben teljesített. 
 Érdekes volt látni, hogy a hasonló fela-
datot szinte teljesen másként oldottuk 
meg. Például a gyümölcsök témában Kla-
udia tépőzárral oldotta meg azt, hogy a 
gyerekek az almákat fel és le tudják szed-
ni, más pedig gyurmaragasztóval oldotta 
meg ugyanezt. 
Az eszközök bemutatását beszélgetés kö-
vette, mindenki megfogalmazta vélemé-
nyét a témában. Élénk, színes kell legyen, 
mert ezáltal a gyerek jobban ráfigyel, és 
ha hangsúlyozzuk neki például, hogy 
nézd a piros almát, akkor a színeket is 
megtanulja. Az adott korosztály igényei-
nek megfelelően készítsük el, jól látható-
ra. 
Figyelembe kell vennünk az arányokat, 
mivel fontos, hogy minél élethűbb le-
gyen. Például egy dió nem lehet na-
gyobb, mint az alma. De ha lehetőségünk 
van rá, akkor konkrét eszközöket is fel-
használhatunk (gyümölcsök, zöldségek, 
virág, falevél stb.). Az eszköznek olyan 
anyagból kell készülni, ami tartós és stra-
pabíró, vagyis nem megy tönkre első 
használat után. 
Ami még nagyon fontos, sose gondoljuk 
túl. Nem mindig a legbonyolultabb, leg-
összetettebb eszköz a megfelelő, néha az 
egyszerű eszköz válik be a legjobban. 
 

 
Sándor Emőke XII. E 
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TAPASZTALATAINKBÓL 

Zöldségek témakör 

Immár negyedik éve, hogy az 5-ös számú bölcsődében 0-3 éves gyerekeket figyelhetünk meg. Az utóbbi 

évben integrált tevékenységet tarthattunk számukra, ami a világ megismerését és kommunikációs képessé-

gek fejlesztését segíti elő. A tevékenységem témaköre a zöldségek volt, amit október 16-án tarthattam 

meg. A tevékenységem célja a kommunikációs 

képességek fejlesztésére irányult valamint az 

esztétikai nevelés keretén belül a forma- és szín-

felismerésre, a finommozgások fejlesztésére. 

Kezdetben egy dobókockát készítettem a gyere-

kek számára, aminek minden oldalán egy zöld-

ség képe állt, mégpedig a répa, káposzta, kukori-

ca, krumpli, tök és saláta. A gyerekek számára 

az volt a feladat, hogy gurítsanak a dobókocká-

val, ezek után meg kellett határozzák a dobókoc-

kán levő zöldség nevét, színét és melyik állat 

szereti. A feladat két dologra is irányult, a zöld-

ségekre és az állatokra. A kommunikációs hely-

zetek megteremtése és megfelelő viselkedés ala-

kítása a következőképpen zajlott: a kiválasztott 

zöldségről beszéltünk és mondókáztunk. Ezt kö-

vetően a hozzá való állatot társítottuk és felragasztottuk a képet a falra. Ezután az állatokat megetetésére 

került sort, vagyis a felragasztott kép alá azt a bizonyos zöldséget  ragasztottuk, amit az állat megeszik. A 

zöldségek ismertetése és az állatok megetetése 

közben egy-egy mozgásos játékot játsztunk el. 

Ezt követően a gyerekek egy része répát kapott, a 

másik része pedig krumplit. Volt két kert szem-

léltetve amiből a répa és a krumpli hiányzott, így 

a gyerekek a kapott forma alapján két csoportot 

tudtak alkotni.  A tevékenység ezen mozzanata 

elősegítette a formafelismerés fejlesztését. Utol-

só mozzanatként pedig a gyerekek a zöldségek-

kel pecsételhettek. Az előző feladatba két cso-

portra osztottuk őket.       
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Az első csoport répával pecsételhetett, úgymond 

egy utat készített a nyúlnak a répához.                                                                                                                                             

A második csoport a krumplival pecsételhetett és 

szintén egy utat készített segítségül a malacnak, 

hogy eljusson a csemegéjéhez.                                                                                                                                          

A tevékenységem végén mosolygós matricával ju-

talmaztam a gyerekeket. Úgy gondolom, hogy egy 

hangulatos tevékenységet sikerült létre hoznom a 

gyerekek segítségükkel.  

Tapasztalataim szerint a gyerekek mindenre nyitot-

tak, képesek figyelni és minden érdekli őket.  Min-

den egyes tevékenységet alaposan meg kell szer-

vezni és megfelelő szemléltető eszközt kell nyújta-

ni számukra. Nehézkesnek találom, a gyerekek ál-

landó figyelmét fenntartani. Figyelnünk kell, hogy 

a mondókák, versikék terjedelme megfelelő legyen, 

ritmusosak és interaktívak.  

Végső soron úgy vélem, hogy az ott levő dadusok feladata az lenne, hogy megértéssel és türelemmel for-

duljanak a gyerek felé, ámbár megfigyeléseim alapján nem mindig tudnak türelmesek lenni, a gyerekek 

magas létszáma miatt. Befejezésként elmondanám, hogy a bölcsődében töltött gyakorlati órák alatt renge-

teg tapasztalatot, tudást gyűjthettem össze. Megtapasztalhattam, hogy hogyan fejlődik egy kisgyerek és 

meglepetésemre, hogy mennyi mindent tudnak, valaki már egy egész mondatot is tud mondani. Remélem, 

hogy ez a kis generáció egy kis tudással és sok-sok élménnyel ballag majd át az óvodába. 

Bartha Melinda XII. E 

Járművek témakör 

Immár második éve tanítunk az 5-ös számú bölcsődében. 2018.november 20-án volt az ötödik tanításom, 

melynek témája a járművek voltak. A tevékenység nevelő jellegű, melynek műveltségi területei a magyar 

nyelv és kommunikáció, valamint az esztétikai nevelés voltak.                                                                                                                                                 

A tevékenységemben jelentős szerepet játszott a kommunikációs készségek fejlesztése. Ahhoz, hogy a 

gyerekeknek megfelelő helyzetet teremtsek a kommunikációhoz egy nagy kartonra ábrázoltam egy tájat, 

amelyen látható volt a víz, a levegő és egy út. Mindegyikhez két-két jármű volt társítható. A gyerekek 

bekapcsolódtak a tevékenységbe, segítségükkel minden járműről megbeszéltük, hogy hol közlekedik, és 

milyen színe van, majd a megfelelő helyre ragasztották a járműveket . A feladat fő célja az volt, hogy a  
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 a gyerekek legyenek képesek felismerni és a megfele-

lő helyre beazonosítani a bemutatott járműveket.                                                                                                       

Ugyanakkor nem csak a kommunikációs, hanem a 

motorikus készségek fejlesztése is jelen volt a tevé-

kenységen, ugyanis a gyerekeknek végig kellett men-

niük három kartonból készült úton. Az utak különbö-

zőek voltak; az egyik felhőket ábrázolt, a második vi-

zet, a harmadik pedig vonatsínt. Ezeken természetesen 

úgy kellett áthaladni, hogy az útnak megfelelő jármű-

vet utánoztuk hanggal és mozgással.                                                                                              

Végső mozzanatnak színes autókat és autó kerekeket 

vágtam ki, amit a gyerekeknek egy papírra kellett fel-

ragasztani. Mivel a gyerekek számára fontos a minta-

követés, ezért én is elkészítettem egy ilyen autót, amit 

szemléltettem a csoportnak a feladat elkezdése előtt. 

Ezt követően minden gyerek kapott egy-egy színes 

ceruzát, aminek segítségével úgymond "ablakot" raj-

zoltak a felragasztott autójuknak. Ebben a mozzanat-

ban szintén jelen van a motorikus készségek fejleszté-

se, ezen belül pedig a finom mozgások alakítása.                                                                                                                     

Számomra egy pozitív élmény volt a gyerekekkel együttműködni, ugyanis úgy vélem, hogy az a legfon-

tosabb egy tanítás során, hogy a gyerekek jól érezzék 

magukat és szívesen kapcsolódjanak be a tevékenysé-

gekbe. Szerintem nagyon lényeges, hogy jókedvvel, 

mosolyogva tudjunk a gyerekek elé állni és az ő szint-

jükön, a két és három éves korosztálynak megfelelően 

próbáljunk egy olyan tevékenységet létrehozni, ami 

által élményeket nyújtunk számukra és új ismeretekkel 

bővítjük az eddigi tudásukat. Természetesen ez egyál-

talán nem egyszerű, mivel a bölcsődében a legna-

gyobb gyerekek is csak három évesek. Viszont hogyha 

az ő korosztályuknak megfelelő játékokat játszunk el 

velük, akkor ők is szívesen bekapcsolódnak.                                                      

  

Az ott dolgozó dadusok többségének viselkedése nem 

mindig példaértékű, ebből adódóan nem tudunk tőlük 

tapasztalatot szerezni a tevékenységeinkhez. Az el-

múlt évek során több olyan dadussal is találkoztam, 

akik nem fogadták örömmel a bölcsődei gyakorlatunk mondván, hogy ezzel megzavarjuk az ő tevékeny-

ségeiket, amik sajnos kimerülnek abban, hogy a játékokat a gyerekek elé borítják. Véleményem szerint 

nem mindegyikük rendelkezik kellő szakmai tudással és elegendő türelemmel, ami ennél a korosztálynál 

nagyon fontos lenne. Ugyanakkor vannak olyanok is, akik aktívan részt vesznek a tevékenységeinkben, 

ezzel segítséget nyújtva nekünk.                                                                                      Összességében, a 

bölcsődében töltött idő számtalan élményt nyújtott számomra és azt biztosan állíthatom, hogy sokkal 

több pozitívummal szolgált mint negatívummal. 

Buksa Evelyn XII. E 
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Testrészek témakör 
 
Tevékenységemre 2018.11.13-án került sor a Muncii utca 5-ös számú bölcsődéjében a Testrészek témakör-

ben. A bölcsődei tevékenységek során a tanulás fogalmát a legtágabban kell értelmezni, mivel ebben kor-

ban minden tapasztalat és információszerzés folyamata a tanulásnak, amely változást idéz elő a gyerek vi-

selkedésében. Igyekeztem minél érdekesebbé és változatosabbá tenni számukra ezt a tanulási folyamatot, 

hisz akkor tanul a gyerek, ha felkeltjük a kíváncsiságát és az érdeklődését. Láncszerűen próbáltam megol-

dani a feladatokat, egyik feladat követte a másikat. Ráhangolódásképpen egy dalt énekeltünk, amelynek 

címe "Testrészes dal" volt. A gyerekek nagyon élvezték, mivel közben mutogattuk is azokat a testrészeket, 

amelyek elhangzottak a dalban. Következő lépésként a testrészekről szóló mondókákat mondtunk, amelye-

ket szintén elmutogattunk, hogy jól tudják rögzíteni a testrészeket. Például: "Sűrű erdő, kopasz mező...",   

"Itt a szemem, itt a szám...",  "Hüvelyujjam almafa...". A mondókázás célja a fogalomalkotás és a kommu-

nikációs készség fejlesztése volt. A tanulás egyik színtere a társakkal való együttes tevékenység. Mint tud-

juk, a tanulás egyik legfontosabb formája az utánzás. Igy az "Előre a kezeket, utána hátra" című ének segít-

ségével megmozgattuk testrészeinket bemelegítésképpen, mivel a következő feladat az akadálypálya volt. 

A célom ezzel a játékkal a motorikus készségek fejlesztése volt, vagyis a kis-és nagymozgások alakítása, a 

gyerekek egészséges testi fejlődésének támogatása, valamint a mozgáskészség fejlesztése volt. Ahhoz, 

hogy ez megvalósuljon, ki kell tűznünk a gyerekek elé egy célt. A cél a következő feladat volt, aki végig 

ment az akadálypályán sikeresen, az kapott egy-egy testrészt, amelyet meg kellett neveznie. A szemlélte-

tésre azért van szükség, mert az elaborácó (belső képteremtés) nem könnyű a kisgyerekek számára. Ezért a 

testrészek megnevezése után a gyerek azt a formát kellett, hogy felismerje, amit kapott és ráhelyezze az 

emberi figura makettjére. Ha már közösen megalkottunk egy emberi testet, akkor úgy gondoltam, hogy fel 

is öltöztetjük. Ebben a korban a gyerekek nagyon szeretnek alkotni, legyen itt szó festésről, papírmozaik 

ragasztásról vagy gyurmázásról.  

Egy varázsdobozba tettem különböző figurákat, onnan húzott minden gyerek egy ruhadarabot, és a megfe-

lelő helyre kellett illesztenie, ez hatalmas élmény volt számukra. Ez a tevékenység fejleszti először is a 

gyerek kézügyességét, amely abban mutatkozott meg, hogy mennyire pontosan tudja a testrészre illeszteni 

a ruhadarabot. Fejleszti a gyerek színvilágát, melyik színű nadrághoz melyik színű blúzot tegye. Az ilyen 

alkotó tevékenységek során átélt sikerélmények a személyiség fejlődésének a motorja is lehet, ezért teret 

kell hagyni a gyerek alkotókedvének és egyéni kifejezésmódjának, amiben fontos szerepet játszik a szem-

léltetés és az eszközök. Befejezésképpen újra elénekeltük a testrészes dalunkat, elismételtük a testrészeket 

és végül elmondtuk a ruhák színeit. Ebben a kihívás számomra az volt, hogy különböző korú és személyi-

ségű gyerekek körében maximálisan teljesítsek. 

Így zajlott tehát a napi tevékenységem a bölcsődében. Igyekeztem olyan feladatokat adni, melyek fejlesztik 

a gyerek gondolkodását, kreativitását, kézügyességét és egyensúlyérzékét, mindezt azért, hogy az általam 

közölt információk megmaradjanak. Láttam a gyerekek arcán, hogy nagyon élvezték ezt a 30 percet, amit 

velem töltöttek, és ekkor jöttem rá, hogy mennyi mindent adhatunk egy kisgyereknek, hogy milyen apró 

dolgokkal tehetjük szebbé a perceit.  

Dániel Edina XII.E 
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SZABADIDŐ—SZERVEZŐSEINK TEVÉKENYSÉGEIBŐL 
 
AZ ÉLET FÁJA. DÍJAZOTT SZABADIDŐS PROGRAMUNK 
A 2017-18-as tanévben lehetőség nyílt részt venni az országos animátori tantárgyversenyen két diáktár-

sammal (Gálfi Pálma-Erikával és Bloj Denisával). 

Az országos szakaszt  megelőzte a megyei verseny, ahol egy szabadidős tevékenységi tervet kellett bemu-

tatnunk román nyelven.   A terv alapjául három vizsgatanításhoz elkészített tervet használtunk fel, ame-

lyeket egybefontunk, illetve továbbgondoltuk. A tervünk az Élet fája - Pomul fermecat címet kapta. 

A megyei szakasz megnyerése után csapatunkban változás következett be, ugyanis egy csapattag kilépett, 

s így egy új csapattársat kaptunk: Bloj Denisát. Noha egy kicsit féltem, hogy nem fogunk  tudni olyan jól 

együtt dolgozni, de kellemesen csalódtam. A  felkészülési folyamat nagyon sok munkát vett igénybe. Na-

gyon szerettünk volna egy jól kidolgozott tervvel elindulni Udvarhelyre, az országos szakaszra, ezért na-

gyon sokat dolgoztunk a terven, illetve a terv bemutatásán. 

A terv  alapján 2018 május 27-én tartottuk meg a tevékenységet a Mihai Viteazul Gimnáziumban hetven 

7 és 9 év közötti gyereknek. A tevékenységet  a ráhangolódással kezdtük, a gyerekek találós kérdésekre 

feleltek. A következő játék (Ha meseszereplő lehetnék, én....lennék) keretén belül a gyerekek elmondták, 

hogy kik lennének egy meséből, ezt követte az Eltévedt Sámán nevezetű játék, amely során Gálfi Pálma 

sámánjelmezbe öltözött és eltáncolta a sámántáncot.  

A következő mozzanatban felolvastuk Max Lucado Értékes vagy című meséjét, amelyről a gyerekek pla-

kátokat alkottak, illetve a mese alapján válaszoltak egy 10 kérdésből álló kvízre. Ezt követően eljátszottuk 

a Szóbeszéd játékot. A játék során 3 fős csapatokat alkottak a gyerekek, minden csapatból kijelöltünk egy  

egy olvasót, egy hallgatót és egy gyereket, aki félrevonult. Az olvasó kapott egy szövegrészletet, amely-

ben kiemelt szavak voltak. Az olvasó felolvasta a szöveget a hallgatónak, akinek az volt a dolga, hogy a 

felolvasott szöveget minél pontosabban megjegyezze, és az, hogy miután visszahívtuk azt a gyereket, aki 

kint volt, elmesélje neki a történetet. A legvégén annak a gyereknek, aki kint volt, el kell mesélnie a szö-

veget úgy, hogy minél több szót mondjon vissza a kiemeltekből. A kiemelt szavakért pontok jártak.  

A következőkben a gyerekek könyvjelzőket készítettek a kedvenc meséjük alapján. A következő játék 

során a gyerekek 

papírleveleket 

kaptak, amelyen 

mesecímek voltak  

feltűntetve, a gye-

rekeknek pedig az 

volt a feladta, 

hogy képzeletüket 

használva találják 

ki, hogy milyen 

szereplők lehetnek 

a megnevezett me-

sében. 
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Ezt egy bábelőadás követte, a Prâslea 

Cel Voinic și marul de aur című mese 

feldolgozása. A bábelőadás után a 

gyerekek elkészítették saját bábjaikat. 

Az Élet fája című játékban a gyere-

keknek különböző próbákat kellett 

kiállniuk ahhoz, hogy eljuthassanak az 

egyik szintről a másikra. Az első  pró-

ba során a gyerekek hangfelvételeket 

hallgattak meg, amelyek egy-egy me-

seszereplőt mutattak be, feladatuk pe-

dig az volt, hogy nevezzék meg a ka-

raktereket, amelyekről a felvételeken 

szó volt. A második próbán a gyere-

kek mesei motívumokat kellett azonosítsanak. A harmadik próba során a gyerekek mondókákat, varázs-

igéket kellett kitaláljanak. A tevékenységet a Sámántánc eltáncolásával és az értékeléssel zártuk. 
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2018. május 30-én utaztunk Udvarhelyre, ahol nagyon barátságos fogadtattásban részesültünk. Másnap  

regisztráltunk, sorsot húztunk, és kezdődhetett maga a verseny. Az országos szakasz 2 próbából állt. Az 

első próba 2018 május 31-én zajlott, ekkor a szabadidős tevékenységet mutattuk be, illetve a zsűri kérdé-

seire válaszoltunk. Az első nap után holtversenyben álltunk az első helyen a Ialomițaiakkal, ami nagy bol-

dogsággal és büszkeséggel töltött el minket. A második napot nagy lelkesedéssel kezdtük, ekkor került sor 

a második próbára, amely során egy kihúzott játékot kellett eljátszanunk a többi versenyzővel.  

Mi az Alaszka című mozgásos játékot húztuk, amelyben a resztvevőket két csapatba osztottuk, az egyik 

csapat be kellett álljon a terem közepébe egy kijelölt területre, míg a másik csapatból egy diák kívülről 

kellett  bedobjon egy labdát, amelyet a másik csapatnak el kellett kapnia, majd a tagok sorba kellett állja-

nak annak a háta mögé, aki elkapta  a labdát, s egymás lába alatt át kellett adogassák, eközben a kinti csa-

patból az, aki eldobta a labdát, körbe kellett fusson a termen. Ezt a játékot egy kicsit félreértettük. A máso-

dik nap végére már tudtuk, hogy másodikok lettünk. 

A díjkiosztóra 2018. június 2-án került sor, amelyen büszkén vettük át a díjainkat, és álltunk a dobogó má-

sodik fókára. 

Számomra ez a tantárgyverseny meghatározó élménye volt. Amellett, hogy nagyon sok tapasztalatot nyer-

tem, a verseny során még számos jó élményben volt részem. Nagyon büszke vagyok magamra és csapat-

társaimra. Nagyon hálás vagyok  a tanárnőnknek a sok segítségért, támogatásért, illetve hogy az egész ver-

seny alatt számíthattunk rá. 

Gálfi Pálma, Vajna Erika 

(2018-ban végzett  diákok) 

 

HA NAGY LESZEK…. KUTATÓ LESZEK 

Ha nagy leszek, kutató leszek! - mottóval csalogattuk a gyerekeket a tudományok világába augusztus 31. 

és szeptember 2. között a marosvásárhelyi Forgatagon. 

A tudósok bőrébe bújva próbáltuk megismertetni 

velük a híres felfedezők, kutatók személyiségét és 

tudományos munkásságát, például Curie-ét, a rádió-

aktivitás elméletének megalkotóját, Pascalt, az 

elektromágneses vonzódás ismertetőjét , Pasteur 

mikrobiológust, a járványtan atyját. 

A gyerekek figyelmének felkeltése érdekében kü-

lönböző kísérleti eszközöket állítottunk ki, mutat-

tunk be. Ezeket ki is lehetett próbálni. 

Minden tudós segített a gyerekeknek a kísérlet el-

végzésében. Barabási Noémi (X.D) Pasteur bőrében 

a mikroszkóp használatát ismertette, és a gyerekek 

különböző illatok közül választva parfümöt készít-

hettek maguknak.  
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Ionsecu Sarah Rita (X.D) Pascal sze-

repében az elektromosság és mágne-

sesség jelenségét tette láthatóvá. Pél-

dául a gyerekek hajához dörzsölt lufi 

elektromossággal töltődött fel, és ma-

gához vonzotta az apró tárgyakat, pél-

dául a sót. 

Farkas Andrea Laura (X.D) Curie-nek 

öltözve a vulkánkitörést szemléltette, 

egy műanyag vulkánba a kis tudósok 

szódabikarbonát, színezéket, ecetet 

adagoltak. 

A résztvevő gyerekek ajándékba egy 

kitűzőt kaptak, és órát is készíthettek 

maguknak. 

Ezen az eseményen 731 gyerek vált 

“tudóssá”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barabási 

Noémi, Far-

kas Andrea X. D 
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IDIÁNOSDI—TEMATIKUS TÁBOR 
 

Felejthetetlen tábornak lehettünk részesei, 

ahol gyarapodtunk tudásban, képességein-

ket fejleszthettük, és boldog percekben 

volt részünk. A tábort 

Nyárádszentmártonban, egy kellemes, 

csendes, nyugodt helyen szervezték. Itt a 

gyerekeknek lehetőségük nyílt kiszakadni 

a város zajából, új barátokat szerezhettek, 

játékos tevékenységeken vehettek részt. 

Táborunkat ismerkedős játékkal nyitottuk, 

ahol a gyerekek megnyíltak egymás előtt. 

Interaktív történelemórán vehettek részt a 

gyerekek, ahol az indiánokról, azok szoká-

sairól, használt eszközeikről, hagyomá-

nyaikról tanulhattak. Indiános fejdíszeket készítettünk, amelyek különböző színben pompáztak. Figyelmet 

fordítottunk az egészséges napirendre, minden reggel kiadós tornával indítottuk a napot. 

Megszerveztük a Nagy Kincskeresést, amelyre mindenki felöltötte indián jelmezét. A jutalom egy kis do-

bozba volt elrejtve, amelyhez csak úgy jutottak hozzá, ha a feladatokat sikeresen megoldották, egy térképet 

állítottak össze papírdarabokból. 

Kézműves munkákat készítettünk, például batikoltunk, bőrből fejdíszt, különböző használat tárgyakat, mé-

csest készítettünk. A mécseseket az esti tábortűznél gyújtottuk meg, amelyek fényei megvilágították a kis 

indiánok arcát. 
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Legkedveltebb játékuk a tábor alatt a szám- és színháború volt. Nagy élmény volt a kis kunyhókban aludni, 

minden este nehezen lehetett a gyerekeket lecsendesíteni. Íjászoktatásban is részük volt, ebből egy kis ver-

senyt is szerveztünk. Családias hangulat alakult ki, nehéz volt az elválás. Tábor végén minden kis indián 

köszönő levelet írt a szüleinek, amelyben háláját fejezte ki. 

Ionescu Sarah Rita, Szilágyi Klementina X. D 

 

GRÓFOK BŐRÉBEN—JÁTÉK ÉS TANULÁS A TELEKI KASTÉLYBAN 

A Teleki kastély gyerektábor helyszíne volt a nyári vakációban. Utaztunk az időben, játékok segítségével 

ismerkedtünk, és ismertettük meg a gyerekeket Erdély történelmi múltjával, történelmi személyiségek éle-

tével. Nem mindennapi élmény egy kastélyban aludni! De a nappalok is izgalommal teltek. Meghívott tör-

ténészek bemutatták a gyerekeknek a grófok életét, izgalmas előadásokat hallgathattak a résztvevők a kas-

tély történelméről. 

Számos kézműves tevékenységen vehettek részt a gyerekek, készíthettek cilindert, díszítő virágokat krepp-

papírból, pókhálót, ékszeres dobozt. Dramatizáló játékokba kap-

csolódhattak be. Az előadásokon elhangzott ismeretek alapján 

életre keltettük a grófokat. Megelevenedett Ráday Eszter, Teleki 

Domokos, Teleki Mihály, Teleki László és Teleki Blanka. Teleki 

Blanka bőrébe bújtam, a feladatom az volt, hogy úgy irányítsam a 

beszélgetést a gyerekekkel, hogy rávezessem őket arra, ki va-

gyok, melyik személyiséget keltem életre, testesítem meg. Talá-

lós kérdések, népdalok is elhangzottak. Mesehősök népesítették 

be a kastélyt, jelmezek és tematikus játékok sora váltogatta egy-

mást. A Kincskeresés sem maradhatott el. A tábor bállal zárult. A 

gyerekek bécsi keringőt táncoltak, majd a grófokkal megismertet-

ték a mai modern táncok némelyikét. Vonattal tért haza a gyerek-

csapat Vásárhelyre, együtt végigsétáltunk néhány vásárhelyi tör-

ténelmi helyszínen, meglátogattuk a Teleki Tékát, a marosvásárhelyi Várat, a Kultúrpalotát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaspál Orsolya X. D 
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GÉZENGÚZOK—CSAK TERMÉSZETESEN! 
 
2018 júliusában egy hétvégét Nyárádszentlászlón töltöttünk, a szabadidő-szervező osztály egy népes csa-

pata, segítőként bepillantást nyerhettünk a Gézengúzok világába. Megfigyelhettük, kipróbálhattuk, hogyan 

lehet játékosan, élményszerűen nevelő jellegű szabadidős tevékenységeket szervezni kisgyerekek számára. 

A rendezvény nagy népszerűségnek örvend az erdélyi magyar kisgyerekes családok körében. Több száz 

jegy néhány óra leforgása alatt elkelt. A szervezők az iskolánkba látogattak, pedagógia órán értesültünk a 

rendezvényről. 

Az első nap a játékokkal ismerkedtünk, amelyek mind a szerve-

zők által készített, természetes anyagokból összeállított eszközök 

voltak. A gyerekeknek az ügyességi játékokon petákot, egyfajta 

pénzt kellett gyűjteniük, amit kézműves tevékenységekre, illetve 

egyéb érdekes játékra válthattak be. Ügyességi játék volt például 

az almaszedős játék, huzallal rögzített almákat kellett egy pálca 

segítségével leszedniük a gyerekeknek a fáról. A Kapd el a bé-

kát! című játékot is kedvelték a gyerekek, melyben egy fából ké-

szült mérleg egyik karján a béka ült, a gyerekeknek úgy kellett 

rátaposni a mérleg másik karjára, hogy a béka a kezükben levő 

kis kosárba ugorjon. A Csirkepofozó játék nagy népszerűségnek 

örvendett, a csirkét a kijelölt fatálba kellett juttatni egy pálca se-

gítségével. Mókás megjegyzések, vidám, felszabadult pillanatok 

előidézője volt egy a játék. 

Érdekes játék volt a Vaskarika vezetése is. Egy fémhuzalon kellett átvezetni a vaskarikát úgy, hogy ne 

érintkezzenek, mert akkor csipogó hangot hallatott a szerkezet. Figyelmet, kézügyességet, kitartást igénylő 

feladat volt, de kedvelték a gyerekek. Akinek sikerült, petákban 

részesült. A Halászós játékban kis fahalacskákat kellett kihalász-

niuk egy tálból, türelmet igénylő játék, és a finommozgásokat is 

fejleszti 
A gyerekek kedvence talán a Lovagló játék volt,  lényege, hogy 

lovagló ülésben át kellett húzniuk magukat egy hordó és egy kötél 

segítségével egy rúdon. Erőt, bátorságot igénylő játék. Segítenünk 

kellett, vigyáznunk kellett a gyerekekre, mert könnyen leeshettek 

a rúdról. Az ügyességi játékok között még számos érdekesség sze-

repelt, ősi, népi játékok ötleteit használták fel a szervezők. 

Az ügyességi játékok során begyűjtött petákokkal a gyerekek kü-

lönböző kézműves tevékenységeken vehettek részt: nemezeltek, 

batikoltak, mézes pogácsát díszítettek, faragtak, bőr karkötőt ké-

szítettek, gyöngyöt fűztek stb. De el lehetett költeni a petákot 

talicskataxira is, ezt főként az apukák taszították, és ki lehetett 

próbálni, milyen érzés elektromos autót vezetni. 

Harmadik nap eleredt az eső. A tervezett tevékenységek elmarad-

tak, de a gyerekeket nem zavarta az eső, dagonyáztak, csúszkáltak a sárban. 

Adorjáni Blanka, Szász Boglárka X, D 

  

 

. 
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KÉTNAPOS KALAND CSILLAGHONBAN 
Gyerekfesztiválon önkénteskedtünk 
2 napos kaland Csillaghonban - ezen a néven hirdette meg a Creactivity Egyesület azt a gyerekfesztivált, 

amelyen iskolánk számos diákja részt vett, besegítve a játékos gyerekfoglalkozások levezetésében.  

Október vége óta készültünk erre mi, az önkéntesek, vagy ahogy Gál Csilla, a főszervező nevez minket: a 

gyerekanimátorok. Több alkalommal is összegyűltünk a Sapientia Tudományegyetem épületében, megbe-

szélni, előkészíteni a játékos tevékenységeket.   

November 10-11-én több mint 60 önkéntes fogadta a szórakozni vágyó  gyerekeket. Az univerzum téma-

körében szervezett érdekes játékok, kézműves foglalkozások  levezetése kihívás volt számunkra. A kisebb 

korosztály a foglalkozások alkalmával saját készítésű bolygókat akaszthatott a nyakába, gyöngyből űr-

lényt fűzhetett, csillagos égboltot varázsolhatott egyszerű fatáblácskákra. Tanúbizonyságot tehettek önbi-

zalmukról a bátorságpróbán, várat építhettek vagy pihenhettek a szundimotelban. Csapatokra kellett oszla-

niuk és együtt, közös erővel visszaszerezniük az elrabolt bolygókat. És ez még csak egy töredéke annak, 

amire két nap alatt lehetőségük volt. A fesztivál ideje alatt körülbelül 600 gyerek gyűlt össze, 0-tól 14 éves   

korig, minden korosztály képviseltette magát. Több gyerek úgy érkezett ide, mint előadó: táncoltak, kara-

téztak, vívtak. Ez az egyik érdekessége a Creativity fesztiválnak: a résztvevőkkel egyidős előadókat szere-

peltet, ezzel is arra sarkallva a gyerekeket, hogy próbálják ki magukat különböző sportokban, tevékenysé-

gekben. 

Mind a két nap reggel 9 órára érkeztünk mi, animátorok, hogy előkészítsük a terepet a gyerekek számára. 

A fesztiválon sokan közülünk bolygóként vártuk a kalandra vágyókat, akiknek az volt a feladatuk, hogy 

minden bolygót a naprendszerből sorban meglátogassanak. "A gyerekek nagyon együttműködőek, köny-

nyen kezelhetőek voltak, ami nagyon meglepett. Nagyon nyitottak voltak, alig várták, hogy új dolgokat 

tanulhassanak" – véli Veres Zsuzsanna, IX. F. osztályos tanuló. Ezek után a gyerekek egyszerű fatáblács-

kákra is különböző szebbnél szebb univerzumokat alkothattak az ecsetükkel. "Nagyon jó volt látni, hogy 

egyes gyerekek 

mennyire fel tud-

ják  szabadítani a 

fantáziájukat egy 

egyszerű festés 

során." – fogalmaz 

Bozdog Andrea 

(IX.F). A lurkók a 

legtöbbször kedve-

sek voltak az ön-

kéntesekkel, úgy 

dobogtatták meg a 

szívüket, hogy 

egyszerű gyermeki 

gesztusokkal fejezték ki tiszteletüket, szeretetüket. "A gyerekek nagyon aranyosak voltak, nekem adták a 

festményüket és megdicsérték az enyémet." – áradozik Păcurariu Melinda Rebeka ( IX.F).  Természetesen 

a fesztivál nem csak pozitív dolgokból állt,  a színfalak mögött mindig másabb az élet, nem olyan mosoly-

gós és napfényes, mint az kívülről látszik.  
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Az önkéntesek számára elég fárasztó volt, kevés szünetünk volt, főszervező által többször le voltunk 

szólva, de ezt a feszült hangulatot próbáltuk nem átadni a gyerekeknek. – mérlegel Szántó Kitti (IX.F). A 

résztvevők elmenetelével sem volt vége a munkánknak, sőt valamilyen szinten talán még jobban kimerítet-

tek az utána következők. "Miután a gyerekek elmentek, kezdődött a jó két órás takarítás" – emlékezik Veres 

Balázs ( IX.F). Semmi sem lehet csak jó vagy csak rossz, mivel ez a két dolog együtt létezik. De mégis, így 

visszatekintve inkább pozitív emlékeket tudok felidézni, mind a társaim és a gyerekek részéről. "Szerintem 

a csapatommal bátran kijelenthetem, hogy gyerekanimátorok lettünk, a végére nekünk is kirajzolódott egy 

kép, hogy mi mit kell igazán az elkövetkezendő négy évben tanulnunk, és remélem, azután is.  Örvendek, 

hogy végül a szabadidő-szervező szakra jöttem. Ezen a fesztiválon megismertem egy nagyméretű rendez-

vény szép és napos oldalát ugyanúgy, mint a sötét és fárasztó részét – összegez Rigó Eszter (IX. F).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakó Csongor, Kelemen Anna IX. F 
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Weöres  Sándor A teljesség felé 
Fényképezte Molnár Csaba Levente XII E 
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