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ÍGY TANÍTUNK MI… KÉPZŐSEINK TEVÉKENYSÉGEIBŐL 

 
KARÁCSONYRA KÉSZÜLŐDVÉN A II. OSZTÁLYBAN 

 
December 13-én került sor a vizsgatanítá-

somra a 2. osztályban. Mivel a tanítónő 

témának a betlehemezést adta, ezért egy 

olyan órát készítettem elő, amelyben nem-

csak a betlehemezésről, mint karácsonyi 

népszokásról beszélgettünk, hanem kicsit 

a karácsonyra is készültünk.   

Az órát köszönéssel és 

légzőgyakorlatokkal kezdtük, majd a gye-

rekek előzetes ismereteire építve egy dec-

emberi képes kalendáriumot készítettem, 

amelyben a jeles napokat képek jelölték. A 

kalendárium segítségével közösen felso-

roltuk a decemberi jeles napokat. Kicsit 

beszélgettünk az adventi időszakról és a 

karácsonyról is. Megkérdeztem a gyere-

kektől, hogy mi jut eszükbe a karácsonyról 

és nagyon sok érdekes választ kaptam 

(karácsonyfa, hó, hóember, ajándékok, 

sütemény, Jézus születése, család, a szere-

tet ünnepe, eső stb.).  

Miután elmondtam a gyerekeknek, hogy a 

betlehemezésről fogunk tanulni egy kis 

PowerPointos bemutatóval idéztük fel az ő 

karácsonyi betlehemezésüket, amely mosolyt csalt az arcukra. Miután elmondtam, hogy a betlehemezéssel 

Jézus születésének történetét elevenítik fel, képek és egy labda segítségével mi is felidéztük a történetet. 

Akinél volt a labda az mesélt az adott képről, majd tovább adta a labdát másnak.  

Ezt követően elmeséltem a gyerekeknek a betlehemezésről néhány fontos tudnivalót: a betlehemezés egy 

népi játék, szereplői Mária, József, a pásztorok, a napkeleti bölcsek és az angyalok. A betlehemezés fontos 

kelléke a házilag elkészített templom alakú Betlehem, amelyben a Szent Család és az állatok láthatóak. E 

közben képet mutattam a betlehemezőkről és a templom alakú Betlehemről. A könyvből is elolvastuk a 

betlehemezésről szóló szöveget.  

A hallott és olvasott információk megbeszéléséhez egy dobókockát használtam, amelyre kérdőszavakat 

írtam. Egyik gyerek gurított a kockával, megfogalmazott egy kérdést az adott kérdőszóval, majd valakit 

megszólított és az válaszolt. Így egyszerre több gyereket be lehetett vonni a beszélgetésbe. 

Ezután meghallgattuk József Attila Betlehemi királyok című versének megzenésített változatát. A dal vé-

gén érkezett egy meglepetés, ugyanis az „angyal” egy csomagot hagyott az ajtóban (ehhez két jó barátnő 

volt a segítségemre). Az órámon talán ez volt a legszebb pillanat, hiszen amikor az ajtóból behoztam az 

angyal ajándékát, láttam a gyerekek meglepődött és kíváncsi arcát, hogy vajon mit rejthet az ajándékos ta-

sak mélye. A csomagban volt egy levél, amelyből az derült ki, hogy a gyerekekre vár még egy feladat, hi-

szen a csomag borítékokba rejtett kérdéseket tartalmaz. Minden gyerek húzott egy kérdést, amire válaszol-

nia kellett. A gyerekek ajándéka szaloncukor volt. Ezen kívül megdicsértem azokat, akik egész órán figyel-

tek és ügyesek voltak. 

Tót Timea XII. D 
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A ROMÁN NYEL TANÍTÁSA / TANULÁSA I. OSZTÁLYBAN 

 
Decemberben került sorra eddigi tanításaink leg-

fontosabbja, legjobban meghatározója, a vizsgata-

nítás. Román nyelvből tartottam órát, mely igazi 

kihívásnak bizonyult számomra. A téma az ételek 

volt, ezen belül is a napi menük.  

 Idejében elkezdtem az ötletelgetést, próbáltam va-

lamiképpen hangulatossá és érdekessé tenni az új 

anyag elsajátítását. A gyerekeknek elolvastam a 

levelet, melyet előző nap postaládámban találtam, s 

melynek feladója a Bőséges király volt. A király 

levelében meghívott látogatóba az Élelmek Palotá-

jába. A király leveléből értesültünk arról, hogy ah-

hoz, hogy eljussanak a gyerekek a palotába, lépése-

ket kell gyűjteniük és minden lépés feladat megol-

dása révén nyerhető el.  Az óra elején átismételtük 

a korábban megtanultakat, eközben pedig bátorítot-

tam a gyerekeket az összefüggő, mondatokban való 

kifejezésmódra. Az új anyag elsajátításánál projek-

tort használtam a jobb szemléltetés érdekében.  

Nagy hangsúlyt fektettem az óra alatt a kifejezések, szavak helyes elsajátítására, esetenként kijavítottam a 

gyerekeket és együtt újból elmondtuk.  Próbáltam minél változatosabb eszközöket bevetni, hogy élmény-

szerű, játékos legyen a megtanulandó anyag feldolgozása. Éppen ezért, készítettem nagy dobókockákat, 

melyeken napi menük képei voltak felragasztva. Az a gyerek, aki kijött a táblához, guríthatott a kockával, 

s majd meg kellett neveznie a képen látott ételt. A gyerekek nagyon élvezték, s szinte mindenkit sikerült 

bevonni ebbe a játékba.  A gyerekek számára élményt jelentett a különböző lépések megszerzése, melyet 

aztán egyenként ragasztottak fel az általam készített makettre.  A tevékenység végére beszúrtam lazítás-

ként egy olyan feladatot is, amikor a gyerekeknek rajzolniuk, színezniük kellett a kedvenc ételüket/

menüjüket. A tevékenység végén, mivel összegyűjtöttük a lépéseket a király palotájához vezető úton, 

ezért megérkeztünk az Élelmek Palo-

tájába. A palotát szintén én készítet-

tem, melynek ablakaiban a napi me-

nük képei álltak. A gyerekek érdeklő-

déssel és kíváncsisággal szemlélték a 

palotát, majd a király a legügyesebbe-

ket/ legaktívabbakat süteménnyel is 

megkínálta. Úgy érzem, egy sikeres 

tevékenységet tudhatok magam mö-

gött, sikerült felkeltenem a gyerekek 

kíváncsiságát, érdeklődést tanúsítottak 

az új anyaggal szemben s a leglénye-

gesebb, hogy játékosan, játszva, jó 

hangulatban tanultunk közösen valami 

újat. Próbáltam minden gyereket kel-

lőképpen bevonni a játékos tanulásba, 

segítettem a nehézségek kiküszöbölé-

sében. 

A vizsgatanítás sikeresen zárult, sikerült megvalósítanom minden kitűzött célomat, elértem a gyerekek 

érdeklődésének megragadását. A tevékenység élményt jelentett a gyerekek számára és nem utolsó sorban 

számomra is.                                                                                                                  Fülöp Noémi XII. D 
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MESEFELDOLGOZÁS III. OSZTÁLYBAN 

 
Tevékenységemre 2018. december 6-án került sor, a Tudor Vladimirescu Általános Iskola 3. D osztályá-

ban. Az óra témája mesefeldolgozás: Téli mese - Zelk Zoltán nyomán. Felhasznált módszerek: magyará-

zat, elbeszélés, gyakorlás, beszélgetés, szemléltetés, ellenőrzés illetve ismétlés voltak. Felhasznált didak-

tikai eszközök: kérdés-labda, képek, szótagkártyák valamint feladatlapok. 

Az óra ismétlés-

sel kezdődött, 

mely érdekessé-

ge abban rejlett, 

hogy kérdés-

labdát (vagy ká-

posztát) használ-

tam. Ezen didak-

tikai eszköz lé-

nyege, hogy kér-

dések vannak 

egymásba hajto-

gatva, melyek 

egy labdát for-

málnak. Ezt az 

eszközt a követ-

kezőképp java-

solt használni: az 

egyik tanuló ki-

bontja a kérdés 

labdát, és vála-

szol az első kér-

désre, majd eldobja valakinek, akinek hasonlóképp kell eljárnia. Nagy érdeklődés övezte ezt a labdát, 

meglepetésemre már-már versengtek egymás közt, hogy ki legyen a következő, aki a kérdésre válaszol, s 

nagyon csalódottak voltak, mikor kiderült, hogy elfogytak a kérdések.  

Ezt követően a gyerekek mesét szőttek, a mese szereplőjének helyébe kellett képzeljék magukat, a mese 

egyik jelenetét ábrázoló kép alapján, majd válaszolniuk kellett, az általam feltett kérdésekre. Nagyon kre-

atívak voltak, érdekesnél érdekesebb válaszokat adva a kérdéseimre. A következőkben egy játék keretén 

belül a gyerekeknek társítaniuk kellett a szótagokat úgy, hogy a képen látható szereplő nevét kapják meg-

fejtésként. Képeket, és szótagokat helyeztem a táblára a mese szereplőiről. A hozzájuk tartozó szavakat 

szótagokra bontottam és összekevertem. Nehezítésképp megadtam fölösleges szótagokat is. Mivel a gye-

rekek már ismerték a mesét illetve a szereplőket, szinte azonnal megfejtették a "rejtvényt". Majd jellem-

térképet készítettünk, a mese szereplőiről, ami beindította a gyerekek fantáziáját, és több érdekes tulaj-

donságot is mondtak. 

Az óra további részében az osztály négy csoportba szerveződött, melyek különböző feladatlapokat oldot-

tak versenyszerűen. A küzdelem egy plusz jutalomért zajlott: lufit kapott  a győztes csapat, ám két csapat 

végzett majdnem  egyszerre, így mindkettőt meg kellett jutalmazni. Ez némi felháborodást keltett a diá-

kok körében. Furcsa módon a versenyszellem oly erős volt, hogy a zajongás helyett a feladatukra kon-

centráltak. Legkedvesebb tapasztalatom az volt, hogy még az amúgy legmozgékonyabb, legfigyelmetle-

nebb gyereket is sikerült oly módon motiválni, hogy elérjem az órán való aktív részvételét, ezáltal pedig 

azt, hogy ne zavarja a tevékenységet. 

Összességében véve, nagyon jól sikerült ez a tevékenység. Remélem, hogy sikerül még ehhez hasonlókat 

tartanom a jövőben is. Számomra ez egy mérvadó tevékenység volt, a tanító néni szavaival élve 

"túlteljesítettem önmagam". 

Demeter Kincső Abigail XII. D 
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ÉPÍTS KUNYHÓT AZ ERDEI MANÓNAK! 

 
Elérkezett a vizsgatanítás időszaka is. Minden tanártól, diáktársunktól hallottuk, hogy ilyenkor maximáli-

san kell teljesíteni, mindenki a legtöbbet várja a tanítójelölttől, illetve hogy az egész tevékenység leveze-

tése varázslatos kell , hogy legyen a gyerekek számára. 

Témám: Két és háromjegyű számok szorzása kétjegyű számokkal. Bizony, matematika. Ami bizony fej-

törést okozott. Na de mégis hogyan valósítom meg? Elképzeltem magam előtt egy hóval borított erdő ké-

pét, amiben ösvény van, állatok, erdei manó és valami kis kunyhó. Az elképzelésemet meg is valósítot-

tam, ráfestve egy kartonra viszont itt éreztem, hogy valami nincs rendben. Ez így nagyon szép, na de hol 

is van ebben a matematika? A számok, a feladatok? És a varázscsengő rögtön jelzett. Az ösvényre ráhe-

lyezem a manót, az ösvény végéig a szélen kis állatok lesznek és a feladatokat elbujtatom alattuk. Minden 

feladat megoldása után megkapjuk a kunyhó egy részét és a tevékenység végére a feladatok megoldása 

által felépül a kunyhó, amibe beköltöztetjük az erdei manót. A feladatok változatosak voltak és mind-

egyik problémahelyzetet jelentett a gyerekek számára. A motiváció, a figyelem, a fegyelem mindvégig 

jelen volt és érezhető volt a légkörben, hogy igenis a gyerekek fel akarják építeni a kunyhót az erdei ma-

nónak, feladatokat akarnak oldani. Meglepő volt számomra és a módszertanos tanárok számára is, amikor 

kicsengetés után a gyerekek feladatokat követeltek még maguknak. Hát ki az, aki szünet helyett inkább 

matekozik? Elvarázsolva a gyerekeket sikerült célomat megvalósítanom, begyakoroltuk maximálisan a 

szorzást. 50 percben sikerült minden kis apró részletre figyelnem, folyamatosan javítottam a gyerekek 

munkáját, segítettem és értékeltem őket. Sikerült egy példaértékű, jeles tevékenységet tartanom. Végig 

úgy éreztem magam, hogy én is küzdök az erdei manó megmentéséért és a szünetet jelző csengő ébresz-

tett fel,hogy pont lejárt a vizsgatanításom. 

Ferenczi Beáta XII. D 
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ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK… 

 
2018. december 6-án nem csak a Mikulás jött el a 

Tudor Vladimirescu Általános Iskola IV. C osztá-

lyába, hanem mi, kicsi tancik is. Az órám témája a 

statikus akrobatikai elemek: mellső mérlegállás, 

híd hanyattfekvésből tolódással gyakorlása és a 

dinamikus részerő fejlesztése volt.  

Az órát a testünk bemelegítésével kezdtük. Külön-

böző módokon futottunk a terem hosszanti tenge-

lyén, majd két sorba álltunk és külön-külön meg-

mozgattuk a nyakunkat, karjainkat, törzsünket és a 

lábainkat. Ezt követően, az ügyességüket fejlesz-

tettem a tanulóknak egy staféta-futásos játékkal. A 

feladatuk az volt, hogy csoportonként az első a 

sorból labdákkal egyensúlyozva megkerülje a bó-

ját, majd a soron következőnek adja. Így ment ez, 

míg mindenki sorra nem került. Egy próbakör 

után versenyt hirdettem, ami csak felpörgette a 

gyerekeket, minél gyorsabban és minél ügyeseb-

ben akartak teljesíteni. A versenyszellem megala-

pozta a jókedvüket is egyben. Ezután neki láttunk 

a komoly gyakorlásnak. Tornamatracokon párban 

bemutattattam és elmagyaráztam a mellső mérleg-

állás lépéseit. Utána mindenki egyénileg gyako-

rolgatta lépésenként. A következő gyakorlatot, a 

hidat hanyattfekvésből tolódással, bemutattattam 

lépésenként a végrehajtását, majd ezt is, lépésen-

ként gyakoroltattam. Kis pihenés után neki láttunk 

a következő feladatunknak. A dinamikus részerőt 

fejlesztettük, ami a gyerekek kitartását és izomza-

tát vette igénybe nagy részben. A dinamikus rész-

erő törzsemelésből, guggoló ugrásból, 

húzózkodásból és mellső fekvőtámaszból állt. 

Többször elismételtettem ezeket a gyakorlatokat, 

köztük aktív pihenőkkel. Majd az izmaik ellazítá-

sáért egy kör lazító futás következett. Végül torna-

sorba állítottam őket, kiértékeltem a teljesítmé-

nyüket. Ép testben, ép lélek – tartja a mondás, 

ezért jutalmul egy-egy mandarint kaptak. 

Véleményem szerint, sikeres és élményszerű volt 

az óra a gyerekek számára és számomra is. Sikerült minden izmunkat megmozgatnunk. Úgy gondolom, 

hogy motivációt is kaptak a gyerekek az aktívabb és sportosabb élethez. Megtapasztalhatták, hogy egy-

szerre lehet mókás és eredményes a testmozgás. Tőlük függ mennyire nyitottak és eltökéltek ezen a téren. 

De bízom abban, hogy sikerült ösztönöznöm őket, akár egy minimális szinten is. 

Mihály Melinda XII.D 
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ŐSZI BÁLOZÁS AZ ÓVODÁBAN  

 
Attól a perctől kezdve, hogy megtudtam az óvodai tevékenységem időpontját, izgatottan vártam, hogy mi 

is lesz a témám. Amint lehullott a lepel és fény derült a titokra, hosszas gondolkodásba fogtam, hogy a 

gyerekeknek a verstanítás (Lendvai Ilona Kerti bál) során jó hangulatot teremtsek és valóságos élményt 

nyújtsak, és úgy vezessem el őket a „kerti bálba”, hogy mindenki táncra perdüljön megfelelő öltözetben 

és ideális légkörben. Felkészülésem során igyekeztem a legszebb ruhák és legötletesebb kiegészítők közül 

válogatni elérve, hogy mindenki szárnyaljon a képzelet és fantázia határtalan birodalmában. A tevékeny-

ségemre október 10-én került sor gyakorló óvodánk Katibogár csoportjában, és mivel az előző tevékeny-

séget is én tartottam, már nem kellett a gátlásaink leküzdésére időt szakítani. Hogy e pompás eseményen 

még oldottabb hangulatban vegyünk részt, egy-két gyermekjáték eljátszása, mondókák mutogatása és 

légzőgyakorlat volt a segítségünkre. Nem hagyhattam ki a helyszínre való érkezésem történetét sem, hi-

szen magával az Ősz Tündérrel találkoztam erdei utam során, aki rendkívül szomorú volt, ugyanis rejté-

lyes módon nem perdülhetett táncra. Ránk hárult a misztérium megoldásának feladata és a Jótevő mulat-

ságba juttatása. Ám amíg a rendezvény színhelyére megérkeztünk, hosszú utat tettünk meg. Felelevenítet-

tük az előző foglalkozáson szerzett ismereteinket, majd Meseországba léptünk át. Krumpli úrfi, Répa néni 

és Uborkánéhoz hasonlóan mi is magunkra öltöttük habos-babos szoknyánkat és elegáns öltönyünket. Mi-

után feltérképeztük a színteret és ámultunk - bámultunk a lenyűgöző bálterem és csodálatos muzsika lát-

tán és hallatán elérkezett az idő, hogy a talányt megoldjuk és a búslakodó lányt táncba vigyük. Sikeresen 

áthágva az akadályt, jókedvvel és vidámsággal roptuk a minket körülvevő társasággal. Visszagondolva, 

mosolyogva és örömmel a szívembe vonom le a konklúziót, miszerint felemelő pillanatokat éltünk át 

együtt. Számomra óriási élményt jelentett ez a tevékenység, amely során rengeteg pozitív élményben volt 

részem. 

Nagy Anita – Apollónia XI.C 
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MESÉBE BÚJT ÉRTÉKELÉS 

 
A Waldorf iskolának mint reformpedagógiai tanintézménynek alapvető sajátossága a gyermekközpontú-

ság, vagyis a tanterv a gyerekek képességeihez, illetve testi, lelki és szellemi tulajdonságaihoz idomul. 

Emellett képességfejlesztő, tehát az életre nevel. Nem a lexikális tudásra összpontosít, hanem sokkal in-

kább olyan gyakorlati képességek kialakítására, melyeket később is hasznosítani, használni tudnak életük 

során.  

A gyerekek értékelése sem hagyományos módon történik. Év közben a pedagógus folyamatosan értékel, 

bátorít, motivál, de a gyerekek nem kapnak jegyet. Ellenben év végén a pedagógus mindenkinek egy sze-

mélyre szabott értékelést fogalmaz meg jelképes történet, mese vagy vers formájában, amely a gyerek 

fejlődésére és teljesítményére világít rá. Ez azért fontos, hogy a gyerek is tisztában legyen azzal, hogy mi 

az, amiben jó, és miben kell még fejlődnie. Sokkal motiválóbban hat rá egy őt jellemző kedves kis mese, 

mint egy betű a naplóban, ami sokszor nem is a képességeit tükrözné.  

Az alábbi mesékkel a Waldorf iskolák értékelési formáját próbáltuk ki, osztálytársunk iskolai tevékenysé-

gét méltatva. 

Kire ismertek az alábbi értékelésekben? 

Fülöp Beáta XII. D 

A KÉK GOMBA MESÉJE 

 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kerek erdő. Kerek erdőben kerek kunyhó, kerek kunyhóban 

egy kék kerek gomba. Hogy miért kék? Mert ez egy egyedi gomba, nincs még olyan, mint ő. Csoda hang-

szálaival dúdolgatva, idegen nyelvű könyveket olvasgatva és ízletes süteményeket készítgetve tevékeny-

kedett nap mint nap a kunyhóban. Egy nap egy levele érkezett a postástól. Félénken nyitott ajtót és vette 

át a levelet. Magabiztosságát elfelejtve bontotta fel a borítékot, amiben egy meghívó állt egy erdei bálba. 

Csodálkozott, hogy ki is küldhette neki. Gondolkodott, tanakodott. Nagyon bizonytalan volt, de úgy dön-

tött, hogy elmegy. Kicsit elkésett, de ez is hozzá tartozott. Nagyon hamar beilleszkedett a társaságba. Szí-

nessé tette jelenlétével az eseményt. Nagyon segítőkész volt minden társával, sokszor elfelejtve a saját 

maga szándékait, s előtérbe helyezve másokat. Humoráról se panaszkodhatott, aki mellette volt, mindig 

nevetett. Ámbár egyszer csak megsérült, kis gomba kalapját megszúrta. Magába fojtva fájdalmát folytatta 

a mulatozást, mivel mindig mindent magába zárt, ritkán osztozott társaival az érzésein, gondolatain. Sze-

rette, ha túlteljesít a próbatételeken, ha el is bukott, egy-kettőre leporolva önmagát küzdött tovább. A ke-

rek erdő lakói, a többi kis gombák, büszkék voltak rá, felnéztek reá. Már amennyire fel lehetett, mert egy 

kicsit termetesebb volt a többinél. Pont ezért volt a kerekerdő különleges gombája. A bál után hazament, 

elbúcsúzott társaitól, és már egy újabb találkozót szerveztek, amiben elsőként jelezte részvételét, mivel 

rájött, sokkal jobb a barátokkal, mint egyedül. 

Ferenczi Beáta XII.D 

MESE MAGNÓLIÁRÓL 

 
Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, a Napraforgó Réten éldegélt Magnólia, a virágher-

cegnő. Magnólia nem mindennapi lányka volt. Határozott, karakteres jelleme miatt nem kedvelték túl so-

kan. De akit közel engedett magához, az többet el nem hagyta. Magnóliát mindig vonzotta a Napraforgó 

Réten éldegélő virágok sokszínűsége. Nagy vágya volt, hogy mindenkit megismerhessen és elismerjék, 

elfogadják őt. Ugyanis sokszor kinézték maguk közül a kis virágok, amiért mindig kimondta a vélemé-

nyét és néhanapján elég hangosan. Egy virágocska volt, akivel jól talált a szó, Tavaszka. Így hamar meg-

barátkoztak és legjobb barátokká váltak. Onnantól mindenhová együtt jártak. Legtöbbször Magnólia nagy 

kertjében futkorásztak és fésülgették egymás szirmait.  

Magnólia sokszor csintalankodott és ezért bajba is keveredett. De szerencséjére, Tavaszka mindig mellet-

te volt és nem hagyta egyedül a büntetésekben sem. Így vészeltek túl minden nehéz időszakot, ketten.  
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Ez nem történt másképp a kis viráglánykák felnőtté avatásánál sem. Tudni illik, a Napraforgó Réten min-

den kis virágfiú és viráglány át kell essen az Ákom-Bák Teszten, amit ha sikeresen teljesít végleg kivirá-

gozhat. Magnóliát nagyon kíváncsivá tette a Teszt.  

      -Eljött végre az én időm! Megmutathatom minden virágnak, mennyit is érek. Akkor mindenki szeretni 

fog! – gondolta magában. 

Magnólia szülei és rokonai nagy elvárásokat fűztek a hercegnőhöz.  

      -Minél színesebb, pompásabb, ügyesebb, annál jobb uralkodónő válik majd belőle – mondogatták. 

Ezért nagy volt a nyomás rajta. De magabiztosan el is képzelte a sikereit. Tudta jól, hogy nem a legügye-

sebb kis virág a Réten, de bízott abban, hogy neki is összejön, ami másnak. Neki is látott lelkesen gyako-

rolni.  

Teltek, múltak a napok, de Magnólia bóbitájába csak nem fért be a tudás. Nagyon elszomorodott, kezdett 

kétségbe esni. Nem tudta megérteni, miért nem sikerül, mikor annyit dolgozik a feladatokkal. Végső elke-

seredésében el is pityeredett. Ekkor bukkant fel Tavaszka, akiről messziről sugárzott boldogsága, hogy 

sikerült felkészülnie a Tesztre. Mikor meglátta az összetört Magnóliát, rögtön odasietett hozzá. Magnólia 

elpanaszolta neki búját, baját. Ahogy egy hű barátnőhöz illik, Tavaszka segített is felkészülni a nagy nap-

ra. Magnólia végre legyőzhetetlennek érezte magát. 

Az Ákom-Bák Teszt előtt egy nappal, Magnólia fölé egy gonosz, fekete felhőt fújt a szél és elmosta az 

önbizalmát. Nem tudta mitévő legyen. Fel-alá sétálgatott a nagy kertjében, de csak nem tudta összeszedni 

magát. De ekkor, mintha csak egy villám csapta volna meg, eszébe jutottak a hosszú órák, napok, amiket 

végig tanult Tavaszkával. Eszébe jutott a célja, hogy miért is akarja annyira a sikert, és eszébe jutott a 

családja, akik számítanak rá. Magnólia megújult erővel és a józan eszével kergette el a fekete felhőt és 

bátran nézett a Teszt elé. 

Mikor eljött az Ákom-Bák Teszt napja, Magnólia érezte, hogy a leveleiben tartja a sikert. Magabiztosan 

teljesítette a Napraforgó Rét elvárásait és végre felnőttnek számított. Tavaszkával együtt, a Rét ujjongott 

a friss felnőttekért. Magnólia családja alig győzte a könnyeit törölni. Magnólia és Tavaszka elérték a cél-

jaikat és közben rájöttek, hogy a Teszt csak egy kulcs egy csomó új kalandhoz, amelyeknek izgatottan 

néznek elébe. 

Mihály Melinda XII.D 
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KISDEDÓVÓKÉPZŐSÖK—ÚJ SZÍNFOLT A HIVATÁSI 

KÉPZÉSBEN 

 
FARSANG A BÖLCSŐDÉBEN 

 
2019. február 19-én farsang 

témakörben integrált tevé-

kenységet tartottam az 5-ös 

számú bölcsődében, mely-

nek műveltségi területei a 

magyar nyelv és kommuni-

káció valamint a képzőmű-

v é s z e t e k  v o l t a k .                                                                                     

A tevékenységet a farsangi 

jelmezek ismertetésével 

kezdtük, amihez számos 

gyerekdal is a segítségünkre 

szolgált. A tevékenységem 

során jelentős szerepet ját-

szott a kommunikációs 

készségek fejlesztése, 

ugyanis a gyerekeknek hét 

jelmezbe öltözött karakterrel 

kellett megismerkedniük, 

közösen megnevezve azok 

ruházatát. A gyerekek hamar 

bekapcsolódtak a tevékeny-

ségbe és figyelemmel követ-

ték a hét jelmezbe öltözött 

szereplőt. A feladat fő célja az volt, hogy a gyerekek legyenek képesek felismerni a szereplők jelmezeit és 

k ü l ö n b ö z ő  j á t é k o k b a n  s e g í t e n i  a z o k a t .                                                                                                                                             

A gyerekek minden jelmezbe bújt szereplővel együtt egy új feladattal ismerkedhettek meg. A kommuniká-

ciós készségek fejlesztése mellett jelen volt a hangutánzás is, ami által a gyerekek állathangokat hallattak/

utánoztak. Emellett a motorikus készségek szerepe is megemlíthető, ugyanis a gyerekek a kisegér szerepét 

játszva futottak a jelmezbe öltözött macska elöl. Ezt követően a "szakács" kérésére el kellett különíteniük a 

k o s a r á b a n  l é v ő  j á t é k o k a t  a  z ö l d s é g e k t ő l .                                                                                                                 

Mindemellett a formaillesztés is szerepet játszott a tevékenységen, amikor a gyerekekkel egy kartonon áb-

r á z o l t  t ü n d é r r e  r a g a s z t o t t u k  f e l  a  m e g f e l e l ő  h e l y r e  i l l ő  r u h á k a t .                                                                                                                                                

Végső mozzanatként minden gyerek kapott egy álarcot, amire különböző színű és formájú anyagokat ra-

gaszhatott. A feladat célja az volt, hogy érzékeljék az anyagok közti különbséget és mindemellett persze a 

finom mozgások alakítása is fontos szerepet kapott. Mivel a gyerekek számára fontos a minta követése 

ezért én is elkészítettem egy álarcot, amit a feladat elkezdése előtt szemléltettem a csoportnak.                                                       

Úgy vélem minden gyereknek sikerült bekapcsolódnia a tevékenységembe és játékosan, jókedvvel végre-

hajtania a feladatokat. Számomra pozitív élmény volt a bölcsődében való tanítás és a gyerekekkel való 

együttműködés. Mindannak ellenére, hogy nincs egyszerű dolgunk a két-három éves korosztállyal, úgy 

gondolom megfelelő hozzáállással és az ő korosztályukhoz illő játékokkal nagyon jó tevékenységeket lehet 

tartani, melyeken a gyerekek is jól érzik magukat.        

Buksa Evelyn XII. E                                                    
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CIRKUSZI BOLONDULÁS A BÖLCSIBEN 

 
Már négy éve, hogy a Muncii utcában lévő 5-ös számú böl-

csődében 0-3 éves gyerekekkel foglalkozunk. A négy év alatt 

a legnagyobb kihívás számomra a 2019. február 26-án tartott 

vizsgatanításom volt, melynek témája a cirkusz volt. Hirtelen 

azt se tudtam, mihez kezdjek a témával, mivel az előző heti 

tanítás a farsangról szólt. Aztán mikor neki álltam egyik ötlet 

jött a másik után, míg végül minden összeállt. A tevékenység 

alatt megszólalt zenéket gondosan válogattam össze, hogy 

megfelelően felkeltse/fenntartsa a gyerekek figyelmét. A tevé-

kenységem célja a kommunikációs képességek fejlesztésére 

irányult valamint az esztétikai nevelés keretén belül a forma- 

és színfelismerésre, a finommotorika fejlesztésére. A terem-

ben minden előre fel volt helyezve különböző helyekre.  

Szemben a vonat,  jobbra a mágneses tábla és balra a másik 

bohóc társam Jancsi, akit egy A1-es kartonra rajzoltam. A leg-

első pillanatokban, azaz amíg szólt a cirkuszi zene és a cso-

porttársaim egy helyre hívták a gyerekeket, nem vettem részt, 

mivel jó bohóc lévén késve csetlettem botlottam be a terembe 

társammal, Miksa bohóccal, aki egy zsinórbáb volt. Elsőnek 

Miksával egy rövid kis dallal bemutatkoztunk a gyerekeknek azután elmondtuk, hogy a városba érkezett, 

egy cirkuszi karaván, és mi a bohócok azért jöttünk, hogy megmutassuk nekik milyen tréfás, bolondos hely 

is ez a cirkusz. Először is meglestük, a vagonok lakóit, akik a következők voltak: porondmester, idomár, 

tornász, bohóc, erőember, elefánt, oroszlán, ló, majom. Mindegyik vagonba meglestük, hogy ki lakik, és 

mit csinál éppen. Az első vagonban a porondmester volt, a másodikban az erőember, a harmadikban a bo-

hóc, de az üres volt, mivel én voltam a bohóc. A negyedikben a tornász, az ötödikben az idomár, a hatodik-

ban az oroszlán, a hetedikben az elefánt, akivel elénekeltünk, egy rövid kis mozgásos éneket. A nyolcadik-

ban a majom. A kilencedik vagonban pedig egy csikó volt. A 

vagonok A3-as színes papírból készültek, és kis ablakok vol-

tak rajta, amik nyithatóak voltak, így a gyerek magára is bár-

mikor megnézhette ha akarta. Itt az ismeretek bővítése volt a 

fontos, és hogy a gyerekek felismerjék az állatokat és annak 

hangját utánozni tudják. Ezután a Sárga csikó, csengő rajta 

című dalra körbe sétáltunk, amíg megérkeztünk, a cirkusz ud-

varába. Mikor megérkeztünk észre vettük, hogy nincs senki a 

cirkuszba. Miska megkérte a gyerekeket, hogy segítsenek 

megtalálni a barátainkat, akik egy kincses ládában voltak a 

polc tetején, egy látható helyen. Miután megtaláltuk őket, a 

gyerekek felhelyezték a mágneses figurákat a táblára.  Itt a 

formafelismerést gyakoroltuk, a gyerekkel. Mivel a figurák 

körvonala volt körbe rajzolva a táblán meg is lepődtem, 

mennyire könnyen felismerték őket. Ezután észrevettük, hogy 

Jancsi bohóc fellépő ruháját a rossz Charlie majom összetépte 

apró darabokra, de össze kellet rakni. Itt a színeken volt a 

hangsúly mivel a gyerekek színek szerint kellett felragasszák, 

az össze vissza vágott szivacs papírt. Miután ennyit segítettek 

nekünk, jutalmul megengedtük, hogy kipróbálják, milyen is a cirkuszban.  Egy padon végig másztunk/

sétáltunk, ki ahogy merte, mint egy kötéltáncos és “átugrottunk” a karikán, mint az oroszlán végül pedig 

felálltunk a székre feltartott kézzel, mint a kis csintalan majom a porondon. Ez egy nagyon egyszerű aka-

dálypálya volt, de a gyerekek élvezték és jól megmozgatta őket.  
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Végezetül Miksa megkérte a gyerekeket, hogy készít-

sünk sógyurmából bohócokat. Minden gyerek kapott 

egy műanyag tányért és egy adag sógyurmát. Két köze-

pes és egy nagyobb gombócot készítettünk, majd egy 

kisebb kígyót. Ezeket elhelyeztük a tányérba, úgy hogy 

egy arcot kaptunk. Mivel a gyerekek számára fontos a 

mintakövetés, ezért minden apró lépést megmutattam, 

ezáltal könnyedén haladtunk. A gyerekek nagy létszá-

ma miatt, igénybe vettem a csoporttársaim segítségét 

és minden második asztalnál volt valaki.  Gyurmázás 

közben hangulatos dalokat hallgattunk és Miksa bo-

hóccal körbe jártuk az asztalokat és szóban dicsértük a 

gyerekek munkáit. Mikor úgy láttuk, hogy a gyerekek 

kezdték megunni a gyurmázást, akkor Miksa bohóccal 

elbúcsúztunk, de egy utolsó meglepetésként elővettük 

az eddig elrejtett lufikat. Amit a gyerekek  imádtak. 

Mindent összevetve ez volt a négy évem alatt a legsi-

keresebb tanításom. A tanítás előtti idegesség az első 

pár percekben elmúlt és igazán jól szórakoztam a tevé-

kenység alatt most először.  Szerintem ezt a gyerekek 

is észre vették és ezért töretlen figyelmet kaphattam 

tőlük erre az időre. Nekik nem kell semmi különleges, 

csak az, hogy önmagunk adjuk és oda figyeljünk rájuk. 

 

A bölcsődében dolgozó dadusok nem mindegyike fi-

gyel a gyerekekre s azok pozitív tulajdonságaira. A négy év alatt több esetet láttam arra, hogy a kreatív, 

okos, mozgékony, érdeklődő gyerekeket folyton rossznak minősítik és megbüntetik. Nekik köszönhetően 

tudom, hogy milyen dadus NEM akarok lenni.  

Sándor Emőke Orsolya XII. E 
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KERESSÜK MEG KELEP ELEKET! 

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

évben integrált tevékenységeket tarthattunk számukra, ami a világ megismerését és kommunikációs ké-

pességek fejlesztését segíti elő. A vizsgatevékenységem témaköre az állatvilág volt, amit március 12-én 

tarthattam meg. A tevékenység célja a kommunikációs képességek fejlesztésére irányult, valamint az esz-

tétikai nevelés keretén belül a forma és szín felismerésre, finom- és nagy mozgások fejlesztésére.                                                                                  

Kezdetben a gyerekek szívószál és vattapamacs segítségével gólyákat készítettek. A gólyák befejezésekor 

elhelyeztük őket a lakóhelyükre, ahonnan hiányzott egy gólya. Ekkor eljött hozzánk Fecske Miki, aki se-

gítségünket kérte, hogy 

találjuk meg az elveszett 

gólyát, Kelep Eleket, aki 

afrikai útja során eltévedt. 

Ezúton több állattal talál-

koztunk, ahol egy-egy fel-

adat várt a gyerekekre.         

Első találkozásunk egy 

cicával volt, akivel megis-

merkedtünk, hogy milyen 

hangot ad ki, milyen színű 

és hogy mi a kedvenc ele-

dele, majd a gyerekeknek 

képdarabkákat kellett ösz-

szeilleszteniük, amely egy 

egeret ábrázolt. Utunk so-

rán a második találkozá-

sunk egy tehénnel volt, 

akinek a tavasz végére el-

fogyott a szénája. A gyerekek feladata pedig az volt, hogy a megrajzolt szénakazalba beillesszenek sárga 

kis darabkákat. Harmadik találkozás egy báránnyal volt, akiről szintén kérdéseket tettünk fel, hogy megis-

merhessük, milyen színű a bundája, milyen hangot ad ki, a kérdések megválaszolása után megtudhattuk, 

hogy a bárány elkóborolt  a nyájától és formabeillesztés alapján a többi bárányt elhelyeztük a megfelelő 

helyre.  Keresésünk során negyedik találkozásunk egy mókussal volt, akiről megtudhattuk, hogy mivel 

táplálkozik, hol él és hogy milyen színű a bundája. Megismerkedésünk után a mókusnak összekeveredtek 

a fekete meg a piros színei, és segítenünk kellett szétválogatni külön a fekete színt és külön a pirosat. Ötö-

dik találkozásunknál egy őzike volt, akinél az volt a feladatunk, hogy az eddigi ismert állatok párjait meg-

találni és egyben átismételni az eddig tanult állatok nevét. Utolsó találkozásunkhoz értünk, ahol a társam 

által alakított medvét kellett felköltenünk téli álmából, hogy vezessen el az elveszett gólyához. A medve 

felköltésekor elénekeltük a „Jön a tavasz megy a tél’’ című dalt, ha még mindig nem akart felkelni a med-

ve akkor „Mackó, mackó ugorjál’’ című dalt. A medve felébredése után a gyerekeket átvezette egy aka-

dálypályán, annak végén megleltük az eltévedt gólyát. A gólyát elhelyeztük a többi gólya mellé és eléne-

keltük a „ Kémény tetején kelepel a gólya’’. Végezetül elmondanám, hogy rengeteg tapasztalatot szerez-

hettem, rengeteg élményt és úgy gondolom némi tudást nyújthattunk át a gyerekeknek, amely majd segít-

ségükre lehet az óvodában.                                                                                       Bartha Melinda XII. E 
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MESEVILÁG A BÖLCSŐDÉBEN 
 

Ez a negyedik éve, hogy az 5-ös számú bölcsődében 0-

3 éves gyerekek fejlődését figyelhetjük meg, és segít-

hetjük fejlődésüket különböző ötletgazdag tevékenysé-

gekkel. Integrált tevékenységem témaköre a mesevilág 

volt, amit március 26-án tartottam meg. Tevékenysé-

gem célja a kommunikációs képességek fejlesztésére, 

az ismeretek gazdagítására, valamint a finommotorika 

fejlesztésére irányult. Kezdetben, hogy felkeltsem a 

gyerekek figyelmét, elénekeltük a ,, Bogyó és Babóca 

’’ című gyerekdalt. Azért kezdtem ezzel a dallal, mivel 

e mese köré építettem fel a tevékenységemet. Ezután 

megmutattam nekik egy katicát, amit egy nagyobb kar-

tonra rajzoltam, viszont a katicáról hiányoztak  a pöty-

työk. A gyerekek feladata az volt, hogy ragasszák fel a 

kijelölt helyre a katica pöttyeit. A feladat végén megis-

merkedtek Babócával, a katicalánnyal, aki egy fakanál 

báb volt. Ezután elénekeltük a ,, Tekeredik a kígyó, 

rétes akar lenni ’’ című dalt és körbetekeredtünk. A kör 

közepén felmutattam nekik Bogyót, a csigafiút. Ő is 

egy fakanál báb volt. A következő feladatnál egy virá-

gos mező volt, ahonnan hiányoztak a virágok. A gyere-

kek feladata az volt, hogy ragasszák fel a kijelölt helyre a virágokat. Ezután újabb meseszereplővel ismer-

kedhettek meg, Baltazárral, a méhecskefiúval. Minden meseszereplőt fakanál bábbal ábrázoltam. Ezt köve-

tően elénekeltük a ,, Lepke és a virág ‘’ című gyerekdalt, majd a gyerekek ki kellett, hogy díszítsék a lepke 

szárnyait színes papírral. A feladat végén megismerkedhettek Pihével, a lepkelánnyal. Gömbinek összeke-

veredtek a színes labdái és a gyerekek segítettek neki kiválasztani  a labdákat színek szerint. A feladat vé-

gén  újabb szereplővel ismerkedtek meg, Gömbivel, a 

virágbogárral. A feladatsor után újra elénekeltük a  ,, 

Bogyó és Babóca ‘’ című gyerekdalt, majd a gyerekek 

a szőnyegre ültek és figyelmesen végignézték, ahogyan 

egy paraván mögül elbáboztam nekik a ,, Gomba ka-

lapja ‘’ című mesét. A mese után, asztalhoz ültünk és 

minden gyerek kapott egy kis gombát, amire pöttyöket 

kellett ragasztaniuk. Miután minden gyerek elkészült a 

saját kis gombájával, készítettünk egy gombamezőt, 

ahova mindenki felragasztotta a saját gombáját. Majd 

újra leültünk a szőnyegre és közösen megnéztük az 

elbábozott mesét, de most kivetítve. A mese végén ki-

értékeltem  a gyerekeket és minden gyerek kapott egy 

piros pontot. 

Véleményem szerint, fontos, hogy megfelelő méretű, 

színű és anyagú didaktikai eszközöket használjunk és a 

tevékenység közben rövid gyerekdalokat, mondókákat 

betenni, hogy újra és újra felkeltsük a gyerekek figyel-

mét. Céljaimat sikeresen megvalósítottam és megelé-

gedetten zártam a tevékenységem. 

Demeter Izabella XII. E 
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MEGÚJULÓ TERMÉSZET 

 
Tevékenységemre 2018. április 2-án került 

sor, melynek témája a megújuló természet 

volt. A tevékenység nevelő jellegű, melynek 

műveltségi területe a környezetismeret és 

matematika. A csoportban levő gyerekeknél 

nagy fejlődés mutatkozott, hiszen már igen 

nagy előszeretettel követik a tevékenységek 

folyamatait. Nagy izgalommal kezdtem el a 

felkészülést a tevékenységemre, hiszen ezt a 

korai korosztályt igen nehéz lekötni. Igye-

keztem minél érdekesebbé, és hangulatosab-

bá tenni számukra ezt a tanulási folyamatot, 

hiszen akkor tanul a gyerek, ha felkeltjük az 

érdeklődését. A módszertanos tanárok segít-

ségével egy nagyon színes, és hangulatos 

tevékenyég született. A didaktikai eszköze-

im a korosztálynak és a témakörnek megfe-

lelően lettek elkészítve. A tevékenység célja 

a színek felismerése, a számolás, valamint a kommunikációs képesség fejlesztése.  

A bevezető részben megfigyeltük, hogy már eltűnt a föld felszínéről a hó, és a természet egy megújult for-

mát öltött. Hogy a gyerekek jobban láthassák a megújult természetet cserépbe ültetett kis rügyező ágat vit-

tem. A gyerekek igencsak nagy ámulattal, és kíváncsisággal nézték a faágat, mindenki nagy örömmel érke-

zett, hogy megfoghassa a rügyező ág virága-

it. A tevékenység során a gyerekek többször 

találkoztak olyan feladatokkal, amelyek so-

rán el kellett számolniuk 0-5-ig. Például 

megszámoljuk, hogy hány  virág van a 

faágon, vagy hogy hány színű virágot 

látnak.  

A fő részben pedig három fára három 

különböző színű virágot kellett 

ragasztaniuk. Az első fára rózsaszín, a 

második fára fehér, és a harmadik fára pedig 

sárga virágokat ragasztottak.  A gyerekek 

nagyon élvezték a tevékenység ezen 

mozdulatát, de a tevékenység fénypontját a 

tulipánok bemutatása jelentette. Minden 

gyereknek adtam egy tulipánt. A virágzó 

faágakhoz hasonlóan a tulipánok is 

különböző színűek  voltak: öt piros, öt 

sárga, és öt rózsaszín. A gyerekeknek színek szerinti halmazokat kellett alkotniuk a tulipánokból. 

Kezdetben félénken, majd nagy kíváncsisággal és érdeklődéssel gyűltek körém, voltak gyerekek, akik nem 

akarták visszadni a tulipánt, de a sok győzködésre csak sikerült visszatenni a tulipánt az azonos színű 

tulipánok halmazába.A befejező részben a gyerekek csoportban dolgoztak. Minden hét gyerek kapott egy 

lapot, amelyre egy fa volt rajzolva. Azokra a fákra a gyerekeknek piros, sárga, és rózsaszín virágokat 

kellett festeniük a kis ujjbegyeikkel. 

Összegzésként a bölcsődében töltött idő számtalan élményt és tapasztalatot jelentett számomra. 

Szikszai Krisztina XII. E 
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ISMERKEDÉS AZ ÁLLATVILÁGGAL 

 
Integrált vizsgatevékenységem témája az állatvi-

lág volt, mely a nyelv és kommunikáció (román 

nyelv) valamint a testnevelés műveltségi területe-

ket fogta át. A figyelem felkeltéseként az erdő 

tündéreként mutatkoztam be a gyerekeknek, elhív-

tam őket egy kirándulásra az erdőbe, amely során 

megismerhették a barátaim: az állatokat.  Az álla-

tok fizikai tulajdonságait képekkel, egy-egy dallal, 

illetve pár feltett kérdés segítségével ismertettem. 

A motorikus képességek fejlesztése érdekében, 

tevékenységem tartalmazott olyan meseszerű 

mozzanatokat, mely során a gyerekeknek akadály-

pályán, hullahopp karikán, padokon kellett átkel-

niük, valamint diót szedniük. Minden gyerek aktí-

van  részt vett a tevékenységekben és meglátásom 

szerint maradandó élményt sikerült nyújtanom. 

Megérte a felkészülésbe fektetett energia ugyanis 

felettébb jó érzés volt mosolyt látni annyi sok kis 

arcocskán. 

Sófalvi Beáta XII. E 

 

Szerencsésnek éreztem magam, ugyanis egy nagyon izgalmas és gazdag témakör állt rendelkezésemre a 

vizsgatanításomon, mégpedig a cirkusz. Tevékenységem első mozzanataként említhető meg, hogy Bobo 

bohóc szerepében vontam magamra a gyerekek figyelmét. A korosztálynak megfelelő szemléltető eszkö-

zök segítségével bemutattam a cirkuszi sátrat illetve az itt fellépő állatokat. A kommunikációs képességek 

fejlesztése érdekében kérdéseket tettem fel az állatok nevét, színét, hangját és mozgását illetően. Ezt köve-

tően utánoztuk az állatok hangját és mozgását. Egy orra ragasztott piros pont által mindannyian kis bohó-

cokká változtak, együtt zsonglőrködtünk és „tüzes” hullahopp karikákon bújtunk át. A visszajelzések alap-

ján egy sikeres tevékenységet tudhatok magam mögött, amely során nagyon jól éreztem magam. 

Dobai Gabriella XII. E 
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SZABADIDŐ—SZERVEZŐSEINK TEVÉKENYSÉGEIBŐL 

 
CRITICAL MASS—TEKERJ EGY JOBB CÉLÉRT! 
A biciklis közlekedést népszerűsítő Critical Mass eseménysorozat Marosvásárhelyen lassan hagyományos-

nak tekinthető rendezvény, amin nekünk, pedás diákoknak is többször volt alkalmunk részt venni.  

A rendezvény különböző korosztályok számára kínál egészséges életmódra nevelő, biciklis közlekedésre 

buzdító tevékenységeket. A gyerekekkel játékok által próbálják megkedveltetni a két kereken való közleke-

dést, és különböző játékos feladatok során megtanítani a biztonságos bringázás szabályait. Ebben vettünk 

részt önkéntesi minőségben április 7-én, a Creactivity Egyesület csapatát erősítve. 

 A gyerekek biciklis felvonuláson vehettek részt, melyet egy kreatív vetélkedő követett. A vetélkedőre a 

gyerekek szüleikkel együtt iratkozhattak be az indítóirodában, ahol egy menetlevelet kaptak. A menetlevél 

a vetélkedő állomásait jelölte, az egyes állomásokon pedig kreatív feladatokkal vártuk mi, önkéntesek, a 

gyerekeket.  

Például a "Kötelező felszerelések" című állomásnál bringázáshoz kötelezően szükséges és a nem kötelező 

felszerelések egy dobozban össze voltak keverve, a gyerekeknek pedig ezt szét kellett választaniuk. Ha si-

keresen elvégezték a feladatot, pecsétet kaptak, és áttekertek a következő állomáshoz. A  "Biztonságos át-

kelés" állomásnál egy átjáró köré kör volt rajzolva, ahol a gyerekek végigbicikliztek a megadott körön, 

amikor visszaértek a kezdőponthoz, a bicikliről leszállva áttolták a biciklit az átjárón. A  megtett út során 

rögzült a gyerekekben az a szabály, hogy átjárón gyalog taszítjuk át a biciklit. Újabb állomás volt a 

"Közlekedési táblák" című, a gyerekek az információs táblákat csoportosították: információs tábla, tiltó táb-

la, közlekedési tábla. A feladat elvégzése után a gyerekek örültek a dicséretnek, a szülők pedig büszkék 

voltak a gyerekeikre. Aki sikeresen végigment minden állomáson, egy tolltartóval vagy tornazsákkal gazda-

godhatott a Creactivity Egyesület jóvoltából. A vetélkedő végén tombolahúzásra került sor, melyen külön-

böző felszereléseket nyerhettek a gyerekek. A főnyeremény egy új bicikli volt. 

A rendezvény ideje alatt adományokat gyűjtöttek a Maros Megyei Klinikai Kórház újszülött intenzív osztá-

lya számára. Több százan tekertek egy jobb célért. Öröm volt számunkra, hogy segíthettünk, részt vehet-

tünk benne. 

Barabási Noémi, Ionescu Sarah Rita X. D 
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„LEGJOBB FARSANGOM!” 

 
Hagyományos farsangi tevékenységet szervezett a Mihai Eminescu Pedagógiai Főgimnázium X.D sza-

badidő-szervező osztálya a Református Kollégiumban.  

A tanító néni felkérését - hogy a népi hagyományokat tükröző, vidám farsangi mulatságot tervezzünk, sok 

hangulatos játékkal – örömmel fogadtuk, és lelkesen készültünk a tevékenységre. Első lépésként a farsan-

gi ünnepkörről olvastunk, informálódtunk a téli népi szokásról. Majd játékokat gyűjtöttünk, és előkészí-

tettük a szükséges eszközöket.  

Tevékenységünk első mozzanata a farsangi szokások ismertetése volt, melyet egy kvíz játék segítségével 

játsztunk el a gyerekkel. Egy rövid szöveget ismertettünk a gyerekekkel, majd a szöveg alapján a gyere-

keknek válaszolniuk kellett a feltett kérdésekre, színes kártyákkal mutatták a helyes választ.  

Második tevékenységünk versírás volt, a résztvevők megadott szavakkal verset írtak. A szavak a farsangi 

ünnepkörhöz kapcsolódó fogalmak voltak. Hangulatos, ötletes kis versek születtek. 

A mozgás és jókedv érdekében limbo-táncot táncoltak a gyerekek, mindannyian részt vettek.  

Az együttműködés és figyelem próbája volt a következő, a pókhálós játék. A gyerekek körbe álltak, és 

egy madzagot adtak a velük szemben álló gyereknek. Így egy nagy háló alakult ki, melyet a játék végén 

ki is kellett bogozni.  

Nagy izgalommal készültünk a vicces állakodalmas jelenetre, amit mi állítottunk össze és mutattunk be a 

gyerekeknek. Dőltek a nevetéstől. A lakodalmi mulatság egy újságtánccal végződött.  Majd a fánkevő 

verseny következett.  

Az esemény a szokásos farsangi temetéssel végződött. Ekkor egy szalmabábut, Illést égettük el. A teme-

téssel együtt elbúcsúztunk a téltől is, zajkeltő eszközökkel elriasztottuk a gonoszt.   

„Ez volt a legjobb farsangom!” - olvastuk örömmel egy résztvevő gyerek visszajelzését. Nekünk is!  

Adorjáni Blanka, Kovács Emőke, Szilágyi Klementina X. D 
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SZABADIDŐS JÁTÉKOK EGY ÖSSZERÁZÓ KIRÁNDULÁSON 

 
Az újdonsült pedás diákok összehangolására színes és változatos programot állított össze a gólyákat foga-

dó X. osztály.  Nyomos érvekkel meggyőztük a gólyák osztályfőnökét, hogy résztvevője legyen ennek az 

eseménynek. Vonattal utaztunk Marosfőre. 

Amikor leszálltunk, még egy hosszú út állt előttünk a szállásig. Kipakoltunk. Ezt követte egy ízletes gu-

lyásevés, amit egy osztálytársunk anyukája készített. Majd kezdetét vették az összerázós játékok. Az első 

az állomásos játék volt, ahol 6 csoportra voltunk felosztva, és 6 kihívást kellett teljesítenünk. Az első a 

Kóstolás volt, ahol bekötött szemmel, íz alapján kellett kitalálni az ételeket (zakuszka, dzsem, tej, tea és 

nyers krumplit). A második az Éneklős: a csapatok kaptak egy szót, pl. Budapest, csiga, pálinka, add visz-

sza, ezek segítségével el kellett énekelniük egy ismert dalt. A harmadik állomás a Szólánc, ahol kártyákon 

feltüntetett fogalomhoz illő szavak kellett találni, például: gyümölcs: cseresznye, eper stb. A negyedik 

próba az Almahalászat volt. Ott a csapatoknak egy vízen lebegő almákkal teli tálból kellett kiemelni a 

szájukkal az almákat. A Szívószálas próbán A pontból B pontba a befőttes gumit úgy kellett elvinni, hogy 

azt ne ejtsék le, miközben a szájukban tartják a szívószálat. Az utolsó megpróbáltatás a Poharas ping-

pong: poharak voltak elhelyezve piramis alakba, és abba kellett beledobják a labdát. Az állomásos játékot 

követte a lampionkészítés. Odaadta mindenki a saját lampionját társainak, akik kedves szavakat, jellemző 

tulajdonságokat írtak rá. A játékok után buli következett, ahol mindenki táncolt, énekelt, és jól érezte ma-

gát.  

A második napot tornával kezdtük, amit egy osztálytársunk vezetett. Következett a Maffia nevezetű játék, 

ahol a maffiózok megpróbálták megölni a rendőröket és a polgárokat, eközben a rendőr pedig a 

maffiózokat akarta leleplezni. Az orvos és a polgár megpróbálta megőrizni a város nyugalmát. 

Grillezés után ellátogattunk a Maros forrásához.  

Fárasztó volt a hazafelé vezető út. De mégis úgy gondoljuk, hogy a sok munkának megvan az eredménye, 

hiszen mindkét osztály nagyon jól érezte magát, és ez egy nagyon jó alkalom volt az összerázódásra.  

György Blanka,  Farkas Andrea X. D 
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DIÁKTANÁCS ALAKULT A MIHAI EMINESCU PEDAGÓGIAI 

FŐGIMNÁZIUMBAN 
A PFMD, azaz a Pedagógiai Főgimnázium Magyar Diáktanácsa február 13-án alakult meg a Líceum ke-

retein belül. Nem sokkal azután, hogy az MDT ( Maros Megyei Magyar Diáktanács ) ellátogatott hoz-

zánk, és szerette volna, ha kapcsolódnánk ehhez a diáktanács-hálózathoz, amely a városban több iskolát is 

felölel. Az MDT egy rövid prezentáció segítségével ismertette velünk a jövőre kiterjedő terveket, céljai-

kat, amelyek felcsigázták az érdeklődésünket. A Peda diáktanácsa 10 lelkes, vállalkozó kedvű diákból állt 

össze és jött létre. Vezetőségi tagokat (elnök: Simonfi Szilárd, alelnök: Tóth Róbert) választottunk az ala-

kuló gyűlésen, és titkári, médiareferensi feladatok elvégzésére is jelentkeztek a gyűlésen részt vevő diá-

kok közül. Mindenkinek fontos szerepe van a csapaton belül.  

Legelső közös programként egy Mozi délutánt szerveztünk a líceum diákjainak, majd egy Slam Poetry 

vetélkedőt. 

A közeljövőben szeretnénk több eseményt, tevékenységet, szabadidős programot megvalósítani. Például: 

április 18-án, csütörtökön szervezünk a Bunkerben egy fergeteges after bulit az SPM's ( Slam Poetry Ma-

rosvásárhely ) Slam Poetry Középiskolai Döntője után. Ezek mellet tervben van egy sportnap, amelyre 

május közepén szeretnénk sort keríteni.  

Számunkra fontos, hogy gördülékenyen és problémamentesen bonyolítsunk le egy eseményt, ezért törek-

szünk a legjobbat kihozni magunkból, és a legtöbbet nyújtani úgy a diákoknak, mint a tanároknak. Nyitot-

tak vagyunk, összetartóak, és együtt egy nagyon jó csapatot alkotunk.  

Simonfi Szilárd X.D 

Slam Poetry a Pedán 
 

2019. április első csütörtökén a Pedagógiai Főgimnáziumban sor került a Slam Poetry középiskolás baj-

nokság selejtezőjére. A helyi szakaszon 5 versenyző indult, akik színes és kreatív slamekkel érkeztek. 

Mindenik versenyző slamekbe foglalta saját érzéseit, gondolatait és meglátásait, melynek eredménye 

egyéni és különleges lett. A versenyzők felvilágosítást kaptak arról, hogy mi is valójában a slam, mint 

műfaj, és történetéről is megtudtak pár fontosabb információt. A versenyen nemcsak versenyzőink művei 

hangzottak el, hanem a zsűri és a régi slammerek alkotásai is, mint például Szász Zsolt (slammer) és La-

bancz Dávid (zsűri). A verseny szabályosságát Tamás Emese magyar tanárnő és a Slam Poetry csapata 

felügyelte. A versenyzőket az öt személyből álló zsűri bírálta. A selejtezőből az első három helyezett ju-

tott tovább a döntőbe, amely 2019. április 18-án a Jazz and Blues Clubban kerül megrendezésre. A Peda-

gógiai Főgimnázium továbbjutott diákjai: Rád Anita (I. helyezés), Szőke Noémi (II. helyezés), Fülöp 

Szonja és Daróczi Adrienn (III. helyezés). Remek alkalom volt a vetélkedő, hogy az iskola tanulói kibon-

takoztathassák kreativitásukat, és tehetségükkel képviseljék iskolánkat. Az esemény nem jöhetett volna 

létre a Pedagógiai Főgimnázium Magyar Diáktanácsa (PFMD) és a Slam Poetry csapatának közreműkö-

dése nélkül. Meg bátor pedás tanulók nélkül!  

Szőke Noémi, Barabási Noémi X.D 

A nyertes slam szerzője Rád Anita : 

Tegnapi nap folyamán telejártam az iskolát e felolvasás megrendezéséért, 

hogy azt a választ kapjam oktatóim karától, hogy ez egy nagy hülyeség. 

Bámultam mint egy balga össze vissza,s nem értettem, hogy mi? Ez egy áprilisi tréfa? Dühöm felülkereke-

dett, kezem megeredt, s megszületett címzett nélküli levelem. 

Miért ne lehetnék szabadszájú diák, 

Hisz a legnagyobb problémánk nem a médiánk. 

Hanem, hogy nincs véleményünk, félünk a figyelemtől, és hogy még kimozdulni otthonról sem merünk. 

Mert mi értelme az észnek, ha esznek belül a csótányok, de tudod mit, bárcsak lenne mit, hisz üres vagyok, 

hasznom ezek után úgy sincs. 
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Szerettem volna tanító lenni, a gyereket jóra nevelni, de semmi jó nem maradt bennem, és attól, hogy gon-

dolatom eleven, nem illek közéjük, mondják nekem. 

Nézz rám! Most! És gondold át, mit látsz bennem! Sokat nem, ugye? ahogy ők sem.  

Csak, hogy mennyire tudok aktív lenni, Csokonai versét újra s újra elemezni, 

S mikor kapok már bukónál nagyobb jegyet, hisz nekem az is elég. 

Nem azért, mert buta lennék, elmém fényezném, de nem érdekel, hogy szinusz koszinusz mikor lesz gyökte-

len. Mert ha felszólítanak ritka, hogy a nevemen helyesen ordítanak (le). 

Azt mondták, nem szabad káromkodni, eszem teljesen kihasználni, de lehet ez rosszabb, mint bármi, ami 

vulgáris. Nincs benne ocsmányság, se túlzás, csak a ritka igazság. Görbe tükör feléd, feléjük, felém 

és...inkább egy utolsó kérdés. Itt szabad-e állnom, vagy inkább a sorba beállnom?” 
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GREEN ENTREPRENEURS EUROPE—ZÖLD VÁLLALKOZÁ-

SOK EURÓPÁBAN 

„Miután reggel gondosan rendbe szedte magát az ember, gondosan rendbe kell szednie bolygóját is.” 

(Antoine de Saint-Exupery) 

 

A 2017-2018-as tanévben iskolánkban igen nagy érdeklődést váltott ki ez a projekt, amelybe négy osztály 

kapcsolódott be, majd három osztály sikeresen végigvitte: a IX.C, X.C és X.D.  

Ezt az Erasmus+ projektet iskolánk a Fókusz Öko Központ környezetvédelmi szervezettel partnerségben 

valósította meg. Az osztályok számos tevékenységen vehettek részt, melyek során a természet törvényei-

nek megfigyelése mellett néhány új isme-

retre tehettek szert. Ezek a tevékenységek 

segítettek nekünk megérteni, mennyire fon-

tos a környezettudatos életvitel, s megfo-

galmazódott bennünk, hogy másokat is 

buzdítanunk kellene a környezetvédelemre. 

Az első tevékenységünk során egy kirándu-

láson vettünk részt Jobbágyfalván. A Tün-

dér Ilona Vendégház területén vizsgáltuk a 

vízi élőhely törvényeit. 

A második tevékenységen csak néhányan 

vettek részt közülünk, ez volt a Só- útja.A 

harmadik tevékenységen már próbáltunk 

hangolódni az ünnepekre és a szalma 

környezettudatos felhasználását mutatták 

be nekünk, amelyből díszt készítettünk, 

ezzel próbáltuk elkerülni a műanyag díszek 

vásárlását. A negyedik tevékenységen a résztvevő osztályok összesítették az eddig tanultakat. Egy 

vállalkozó bemutatója után kisebb csoportos vállalkozásokat hoztunk létre elméletben, majd bemutattuk 

egymásnak azokat. 
Az ötödik, egyben lezáró tevékenységünk a második félév során, tudatosan megírt, megszerkesztett 

üzleti, vállalkozói terveink bemutatása volt. Számos üzleti terv került megírásra, ezek közül 

megemlíteném a Kamilla kft.-t és az Akác, fűzfa és méz néven bemutatott terveket. A tervek bemutatása 

után jutalomban részesültek a résztvevők, diplomákat osztottak, amelyek igazolták, hogy részt vettek a 

gyerekek ebben a projektben. A projekt lezárása után néhányan véleményt nyilvánítottak mindezekről a 

tevékenységekről: 

“Számomra nagyon tetszettek ezek a tevékenységek, szórakoztató, érdekes, illetve tanulságos volt az 

összes. A “játékok” alatt nemcsak újra gyermek lehettem, hanem ezzel egyidőben rengeteg új dolgot 

tanultam az életről és környezetemről. Örülök, hogy részt vehettem ezeken a tevékenységeken.” 

„A projekt számomra nagyon érdekes volt. Nem csak az új és fontos ismeretek, hanem a közösen eltöltött 

minőségi idő miatt is.”  

Hálásak vagyunk tanárainknak, osztályfőnökeinknek, akik lehetővé tették nekünk, hogy részt vehessünk 

ebben a projektben: Kommer Erika tanárnőnek, Unger Enikő tanárnőnek, Vulkán Zita tanárnőnek, Csiki 

Huba tanár úrnak és Hajdu Erzsébet tanárnőnek, aki a főkoordonátor szerepében buzdított minket a lelkes 

munkavégzésre, kísérletezésre és tanulmányozásra. 

Nagy Edina Csilla XI.C 
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VERSETŰDÖK….  

MOLNÁR NIMRÓD XI.D 

 
Elfoszlott érzelmek    

                                            
Elfoszlott érzelmek, 

Üres beszédek, 

Meg nem értett értelmek, 

Előjött félelmek. 

 

Kezemet kulcsba zárom, 

Szívemet falhoz vágom, 

Elmémet kizárom, 

Életemet kivárom. 

 

Embereket észre nem veszem, 

Kapcsolatoktól bizalmat vesztek, 

Napjaimtól halálra éhezek, 

Halál után életért esedezek. 
 

Kettő bennem az én  
 

Tavaszi szellő megszilárdítja lelkem, 

Szemembe világít annak a fénye, 

Harmatos takaró bőrömet csiklandozza,  

Elfelejtek mindent s lelkemet a jelenben hordozza. 

 

Furcsa ez a szellő, furcsa a tavasz, 

Nem olyan, mint rég, lelkemben zűrzavart kavar, 

Elhervadt virágok dúdolják a hideget,  

Lelkembe vágnak s hozzák is a rideget.  

 

Egyre inkább érzem, nincs meleg hideg nélkül, 

Lelkem is ebben az ajándékban részesül, 

Kettős a tavasz, hideg és meleg, 

Kettős a lelkem, rideg és kedves. 

 

Kettős én, ami lelkembe szilárdul,  

Hideg és meleg egymásba bolondul,  

Lelkem a testemtől most már csak fél, 

Mert rájött végre, kettő bennem az én. 

 

 

 

Megváltozott az ember s vele a világ… 

 
Megváltozott az ember s vele a világ, 

Nem látod már hogy nyílik ki reggel a virág. 

A tavaszi szellő nem érinti meg karod, 

Nem tudod milyen, mikor tiszta vízzel mosod meg az 

arcod. 

 

Megváltozott az ember s vele a világ,  

Nem értékeled már szívből a mindent mondó lírát. 

Rideggé váltak az emberközti viszonyok, 

A legfőbb értékek már csak a pénz és idomok. 

 

Megváltozott az ember s vele a világ, 

A feje tetejére álltak a társadalmi normák. 

Rohanó világban az ember nem az ki volt, 

Nem érdekel senkit ki élt s ki holt. 

Megváltozott az ember s nem látja hibáit,  

Mindenki féltve őrzi mély és sötét titkait.  

Álarcot húz a monoton mindennapokban, 

Mély sebeket hagy a társai hétköznapjában.  

 

Tiszta lelkű gyermek boldog amíg buta, 

De belenő a csúf világba s megfertőzi a duma. 

A tisztelet már a történelem  könyvekben szerepel, 

Mindenki elméleti szájhős, de tehetetlen az életben. 

 

Minden napod egy újabb kihívás 

 

Minden napod egy újabb kihívás, 

Sokszor kerülget közben a sikítás. 

Menekülni akarsz mindig a holnapba, 

Rájössz majd, hogy beragadtál a mostanba. 

 

A múlt sérelmei miatt magadat okolod,  

Tenni ellene nem tudsz, inkább magadat pofozod. 

Rájössz végül, hogy amit csinálsz az nem élet,  

Késő lesz, mire ráébredsz, hogy az élet feletted már 

leégett. 
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Emberek körül vesznek hasznos tanácsokkal,  

De várfalat építesz magad köré árkokkal. 

A társaidat magad mellé nem engeded, 

Inkább saját magadat a gondjaiddal teríted. 

 

Miért nem élek? - kérded folyton magadtól,  

Közben meg te vagy az aki a bajaidat okozod.  

Tegyél érte , hogy ne öregként bánd meg az éle-

ted,  

Igyekezz most, hogy az életet magadba neveljed. 

 

Itt az idő! 
Fátyolfelhő a fejemben, 

Igaz szavak a szívemben. 

Tévedések a múltamban, 

Kijavítom őket a mostanban. 

 

Kidőlt fák az ösvényen, 

Jelzések nélküli léptek az erdőben. 

Akadályok egymás után, 

Megerősítenek életed minden napján.  

 

Kitaposott ösvény a szakadékhoz vezet,  

Ismeretlen út boldog életet kerestet.  

Tanácsoktól duzzadó életet élünk, 

Magunkkal őszinte lenni örökké félünk. 

 

Amíg meg nem tanulod, 

Megmenteni magadat csak te tudod, 

Boldog életed nem lesz soha, 

Halálos ágyadon elszáll az életed pora. 

 

FÜLÖP BEÁTA XII.D 

Tőlem egykori önmagamnak 

Szia kislány, hozzád szólok! 

Hozzád, mert a nagyokhoz nem tudok.  

Hallassz kislány? Ne akarj felnőni! 

Ne akarj a tengernek vízcseppje lenni, 

Mert a világ csak sodor, sodor amíg bír,  

S rajtad áll, hogy meddig bírod ki. 

 

Küzdened kell majd mindenért: 

A szépért, a jóért, a szeretetért. 

Küzdened kell önmagadért,  

Hogy az maradj mi voltál kisgyermekként:  

Gondtalan, tiszta szívű, lelkes, 

Kinek egyetlen gondja az, hogy anyja játék után azt 

mondja "Rakj rendet! " 

 

Hogy is lenne gondja egy kislánynak, 

Kinek világát nem rombolják hamis árnyak? 

A valóság még messze van tőle, 

S ha szólsz hozzá, önmagát adja, nem bújik előled. 

 

Más lenne a világ, ha tanulnánk tőled. 

Kislány, élj hát! De ne úgy, mint a nagyok.  

Szeress tiszta szívből, hisz azt mondják: 

A Mennyország a Te otthonod. 

 

Kavalkád 
Hóvihar van.  

Állok az ablaknál s elmerülök gondolataimban.  

Nem szeretem a havat, de most különösképp tetszik,  

hisz bentről nézem, s nem fázok odakint.  

Ahogy nézem az apró hópelyhek táncát, 

Eszembe jut mi minden vár rám. 

A hóvihar azt súgja: félsz! 

De rájövök: ebben is van szép. 

Az utcán nem jár senki.  

Olyan mintha meghalna a világ,  

de a kavalkád repül, repül tovább. 

Bennem is meghal valami.  

És már a hópelyhek is szomorúan hullnak. 

Eszembe jut, hogy az élet  

néha ilyen zord és hideg,  

hogy felnőni néha nem választás kérdése.  

Ezt hozza az élet.  

Ezt hozza a tél.  

De tudod mit? Ebben is van szép. 

Eszembe jut, hogy az évek  

szelíden szálltak el a múltba  

- megízesítve néhány kavalkáddal -  

de szívesen gondolok rá vissza. 

S eszembe jut, hogy hóesés az élet.  

A pillanat elszáll, a következő  

talán a szívedben olvad el,  

de mindig van következő.  

Következő tél, kavalkád, hideg.  

És aztán tavasz, nyár, ősz, tél. 

De hidd el, ebben is van szép. 

Egy lelassított pillanatban,  

amikor az idő nem telik,  

s csak ülsz egymagad - rájössz -  

a világod te magad teremted,  

ha elhiszed: minden kavalkádban van valami..  

valami nagyszerű, valami szép. 
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ALKOTÓMŰHELY… 

MOLNÁR CSABA LEVENTE XII.E 
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MOLNÁR CSABA LEVENTE XII. E 
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OPEN DOORS—MOLNÁR CSABA LEVENTE XII. E 
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POFÁTLAN— MOLNÁR CSABA LEVENTE XII. E 
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