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BETEKINTÉS A MAROSVÁSÁRHELYI NEMZETKÖZI 

KÖNYVVÁSÁR „OLVASD EL, ÉS JÁTSSZ VELÚNK!” 

PROGRAMJÁBA 

 
Az ŐRZŐK beszámolója 

 

Idén is megrendezésre került immár 26. alkalommal a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyv-

vásár keretein belül a közismert Olvasd el, és játssz velúnk! versenyprogram. Sajnos a 

könyvvásárra a jelenlegi járványhelyzet miatt nem került sor, de az olvasóverseny a körül-

ményeknek megfelelően visszafogottabb, online keretek között lezajlott. 

 A versenyfelhívás mindig 4 kategóriának szól. Idén az IV. osztályosok Kertész Erzsi 

Göröngyös úti iskola – Gáz van, az V-VI. osztályosok Wéber Anikó Cseresznyeliget titka, a 

VII-VIII. osztályosok Maksai Kinga Erik és a legfelső utáni emelet, és végül a IX-XII. osztá-

lyosok pedig Berg Judit Az őrzők című könyvét kellett elolvassák. 

     A verseny úgy zajlik le, hogy októberben, a meghirdetés után, amelyben feltüntetik az 

elolvasandó könyveket is, a csapatok jelentkeznek, és van rá 2-3 hetünk, hogy elolvassuk a 

könyvet. Október végén megkapjuk a könyv alapján kitöltendő feladatlapot, amit határidőre 

meg kell oldani.  

A feladatlapon a feladatok római 1-től 5-ig voltak számozva. Az első feladatban 10 kvíz kér-

dés volt; a második feladat egy „Ki ő?” feladat volt, amelyben idézet alapján kellett felismer-

ni a szereplőt; a harmadik feladat történelmi nyomozás volt, ahol a könyvben kivett fontos 

évszámokhoz kapcsolódó eseményeket, helyszíneket, neveket és információkat kellett kike-

resni a könyvből. A negyedik egy kreatív feladat volt, amelyben meg kellet változtatnunk 

egy jelenetet a könyvből, és részletesen ki kellett fejtenünk a következményeket, illetve hogy 

ez milyen hatással volt a történet végkimenetelére. 

Az eredményhirdetésre november 9-kén került sor, amikor tudatták velünk, hogy második 

helyezést értünk el.  

      A verseny a kortárs írók megismerésére fekteti a hangsúlyt, valamint arra, hogy ezek a 

napjainkban történő események felkeltsék a fiatalabb korosztályok kíváncsiságát az olvasás-

ra. A helyezésért természetesen könyvdíjat kaptunk, amelyek szintén kortárs írók szerzemé-

nyei: 
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Az írónővel való találkozást a vírushelyzet miatt online kertek között kellett megszervezni. 

Nem csak a kérdéseinkre kaptunk választ, hanem nagy meglepetésünkre az írónő azt is el-

árulta, hogy a könyvből folytatás is fog készülni. 

 Ez a történet nagy meglepetést és sok élményt nyújtott nekünk. A szereplők történetét 

35 fejezeten át követhettük. A három főszereplő története látszólag külön szálakon fut, de a 

véletlen folytán, ahogy bonyolódik a történet, ezek a szálak úgy kezdenek összefonódni. A 

főszereplők története, nem csak hogy nem kapcsolódik hanem, még a mindennapi megszo-

kott életterük is más országokhoz kötődik. Így ismerkedünk meg a magyar származású, diák-

lánnyal, a francia rendőr főfelügyelővel és a német műkincsrablóval. A diáklány kíváncsisá-

ga és kalandvágya, a főfelügyelő munkája és a műkincsrabló újabb kísérlete hozza össze a 

szereplőket. A kíváncsiság és kalandvágy, amelyet a diákok tanúsítanak, nyomozásba torkol-

lik, amely összehozza őket a főfelügyelővel. És e két páros egyesülésével sikerül megakadá-

lyozniuk egy nemzetközi bűntényt. 

 Rendes keretek között a kategóriák nem változnak, de a verseny két fordulóból áll. Az 

első fordulót hasonlóan valósítják meg, mint ahogy már fentebb leírtuk. A fordulón megírt 

feladatokból a szervezők kiválasztják a legkreatívabbakat és ezeket a csapatokat küldik to-

vább a döntőre. 

 A döntős csapatok a könyvvásár ideje alatt mérik össze „erejüket”, a könyvvásárnak is 

otthont adó marosvásárhelyi Nemzeti Színházban. Csapatunk két tagja többször is jelentke-

zett már a versenyre, más kategóriákban, de sajnos még egyszer sem sikerült a döntőbe be-

kerülnünk. Viszont hallottunk már döntős csapatokat, akik elmesélték nekünk, hogy a döntő 

óriási élmény volt, ahol szemtől szemben találkozhattak a többi csapattal is.  

 Az olvasóverseny után természetesen az író – olvasó találkozóra kerül sor. Ezen a ta-

lálkozón, a már kiesett csapatok is részt vehetnek. Mindenki kedvence, amikor is szemtől 

szemben beszélgethetünk az írónővel, és bárki feltehet bármilyen kérdést az írónőnek, a ki-

választott műről vagy akár más könyveiről is. Itt érdekes háttéreseményeket is megtudhatunk 

a könyvekről vagy azok megírásáról. Ezt a dedikálás követni, és fényképeket is készíthetünk 

az írónővel. 

 Számunkra ez óriási élmény volt, és reméljük, hogy a következő évben is részt vehe-

tünk a versenyen, akkor már két fordulóban és döntővel! 

Betűfaló csapat, 11. E osztály 

 

Élményeink, tapasztalataink az Olvasd el, és játssz velünk! vetélkedő kapcsán 

Az Olvasd el, és játssz velünk! vetélkedő a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár egyik 

kulturális rendezvénye, amely az általános- és középiskolai fiatalokat szólítja meg. Kitűnő 

lehetőséget nyújt arra, hogy az ifjak  megismerjék az igényes kortársirodalmat, és felkeltse 

azoknak az érdeklődését is, akik még nem váltak rutinos olvasókká. Ez egy jól szervezett 

gyermekközpontú, gyermekbarát és fejlesztő program, amely a játékos feladatoktól az író-

olvasó találkozókig mindent magába foglal. A verseny minden évben nagy népszerűségnek 

örvend,  több megyéből jelzik jelentkezéseiket a kihívásra vágyó diákok.  A mi kis csapa-

tunk is, az Őrszemek vállalta ezt a kihívást, és nagy lelkesedéssel fogtunk neki a ránk váró 

feladatnak.  
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Csapatunk három tanítóképzős, X.D osztályos lányból állt, mégpedig a következőkből: Koós 

Blanka Beatrix, Nagy Kincső és Takács Viktória Bernadett.  

Az idén kijelölt könyv Berg Judit Az őrzők című alkotása volt, melynek témája a rej-

télyek és az azokra való fényderítés. A  regény cselekménye két szálon indul, amely a későb-

biekben Budapesten fonódik össze. Az alkotás főszereplője egy X. osztályos lány, Bora, aki 

a  rejtélyesen eltűnt édesanyja után nyomoz. 

  Mindhárman egyaránt élveztük a versenyre való felkészülést, a könyvolvasást és végül 

a feladatlap kidolgozását. Együttes erővel dolgoztunk a közös cél érdekében, melynek kitar-

tással, örömmel, jókedvvel és rengeteg fejtöréssel  aztán meg is lett az eredménye. A ver-

senytételnél a feladatokat ,,testvériesen” elosztottuk egymás közt, így mindenki a saját mun-

kájára koncentrálva kiválóan tudott teljesíteni.  Ugyanakkor közösen végeztük el az első fel-

adatot, ez mindhármunk tudását összegezte. Blanka a szereplők jellemzésére figyelve a má-

sodik feladatot dolgozta ki. Viki vállalta a feladatok összegzését és azoknak begépelését, va-

lamint utánajárt a történelmi tényeknek, mint valóságalapnak a harmadik feladathoz. Kincső 

a fogalmazásokat írta meg  nagy odafigyeléssel, sikeresen. Ennek az alapos, lelkiismeretes 

munkavégzésnek  meglett az eredménye, hiszen az Őrszemek csapata dobogós helyezést ért 

el, harmadikok lettünk. Azt mondanunk sem kell, hogy mindez hatalmas örömöt, ujjongást 

váltott ki belőlünk, hatalmas sikerélményként éltük ezt meg. Ez volt az első alkalom, hogy 

ilyen rangos helyezést értünk el. 

Már kisebb osztályos korunk óta részt vettünk a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár 

gyerekeket megszólító versenyein.  Akkor, bár nem egy csapatban dolgoztunk,  tapasztalata-

ink, élményeink minden évben hasonlóak voltak. 

Nagy Kincső: „Számomra az Olvasd el, és játssz velünk! egy (a) lelkemnek  nagyon 

kedves vetélkedő. Minden évben rengeteg élménnyel gazdagodtam már csak a kijelölt köny-

vek elolvasásával is, melyeknek témái változatosak, így sikerül megszólítania a fiatalabb 

korosztályt is, ezzel csábítva a betűk világába, mely által megismerhetjük a színvonalas kor-

társirodalmat.’’ 

Koós Blanka Beatrix: „Nekem is nagyon felkeltette érdeklődésem a verseny, mivel 

nem a legmegszokottabb témával rendelkezik. Ez nem egy matek vagy akár egy kémia vetél-

kedő, ez  a verseny az olvasásról szól, amely szívemnek a legkedvesebb. Már kiskorom óta 

vonz, mert a testvérem mesélt többször is róla, figyelemmel kísértem minden szavát, én is 

versenyezni szerettem volna, s ez mára megvalósult.  Az idén nagyon sajnáltam, hogy nem 

mehettem el a versenyre a körülmények miatt, de így is jól szórakoztam. ” 
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Takács Viktória Bernadett: „A könyvvásár számomra egy csodálatos esemény, hi-

szen több száz könyv talál ilyenkor gazdára. Én sem tértem haza soha üres kézzel. Az idei év 

kicsit megnehezítette a dolgunkat, de megpróbáltuk most is a legtöbbet kihozni magunkból a 

vetélkedőn, és a munka kifizetődött, hiszen harmadik helyezést értünk el. Az idei verseny egy 

élmény volt, s egyben új tapasztalat az aktuális helyzet miatt. ” 

         Az idei versenyt számunkra Tamás Emese osztályfőnöknőnk, magyar szakos ta-

nárnőnk és Makkai Kinga pedagógia szakos tanárnőnk hirdette; Makkai tanárnő a Nemzet-

közi Könyvvásár egyik főszervezője is. 

     A 2020-as évben a vetélkedő kicsit másként került megszervezésre, elmaradt a 

játék második fordulója, és az író-olvasó találkozón sem tudtunk személyesen részt venni az 

aktuális helyzet miatt, azonban a szervezők orvosolták a felmerülő nehézségeket. Az író-

olvasó találkozót élő közvetítés által követhettük nyomon, mely mindnyájunk tetszését el-

nyerte. Reméljük azonban, hogy a jövő évi Könyvvásár a megszokott keretek között fog 

majd zajlani, és újra átélhetjük  annak családias, kellemes légkörét. 

 

 Koós Blanka Beatrix, Nagy Kincső,  Takács Viktória Bernadett, 10. D 

Mózes Zsuzsa, 11. E 
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GONDOLAT(ÉBRESZTŐ) VARIÁCIÓK  JÁRVÁNY-

HELYZETBEN DIÁKSZEMMEL 

 
….reggel hat óra, szól az ébresztő. Nem törődve azzal, hogy a legszebb álmomból ébresztett 

fel nagy lendülettel a szundi gombra nyomok, s kihasználom azt az ajándék tíz percet, ami 

még belefér az időmbe, és visszabújok a jó meleg takaró alá. Amikor újra szól még fáradtabb 

fejjel mászok ki a takaró alól, indulok a fürdőbe, majd a ruhás szekrényemhez, hogy hét óra-

kor teljesen felöltözve, a hét kilós táskámmal a hátamon álljak a buszmegállóban, a busz 

meg persze megint késik... Fél nyolc, végre megjött a busz, ebben a hideg, téli időben már 

egyik testrészemet sem érzem. Nyolc előtt öt perccel egyetlen akadály áll csak közöttem és 

az iskola között, mégpedig nem is akármilyen akadály, hanem a Kálvária. Meglazítom a 

nyakamon a sálam, hogy levegőhöz jussak, és háromig számolva elindulok a meredek és a 

hó miatt életveszélyes úton felfele. Sietek, így nyolcra már fent állok az iskola előtt. Megál-

lok az üzletnél reggelit venni magamnak, mondván “csak egy perc van, úgy sincs bent még a 

tanár”. Öt perckor már az osztály előtt állok és próbálom magyarázni a tanárnak, hogy miért 

is késtem, hogy aznap éppen mi és ki akadályozta meg, hogy időben az osztályban legyek. A 

tanárnő elenged, mondván “utoljára”, beülök a padba és kezdődik is az tanítás... De miről is 

beszélek?  

Ez egy régi történet, ez még a tavaly volt, az emberiséget megszálló vírus előtt. 

 

 Talán nem túlzás azt mondani, hogy megszállt minket, mivel a mindennapi életünket 

teljesen megváltoztatta. Megbüntetnek, ha az utcán egyedül nem viselsz maszkot. Megbün-

tetnek, ha túl sokan állnak a buszon, mert az ülőhelyek mind foglaltak, megbüntetnek, ha 

sokan vagyunk egymás mellett... mindenért büntetnek, mert ezzel megoldják a helyzetet... A 

mindennapi életünkbe beletartozik az iskola is. Figyelmen kívül hagyva azt, hogy év elején 

össze-vissza különböző csoportokra voltak osztva a diákok, hogy minden egyes osztály más-

útvonalon jutott el az osztályába, vagy hogy többfajta szünetrendszert is kipróbáltak... Jelen-

leg az iskola szó szerint az otthonunk, vagy az otthonunk iskola, kinek hogy tetszik. Igen, az 

online oktatásról beszélek. A diákok egy régi kívánsága teljesült ezáltal, hogy ne kelljen is-

kolába menniük. Igen ám, de senki nem gondolta, hogy ez a kívánságunk úgy válik valóra, 

hogy azért nem kell iskolába mennünk, mert az jön hozzánk... Bár megtanulhattuk volna a 

sok meséből és rajzfilmből, hogy a kívánságaink sosem úgy teljesülnek, mint ahogy azt mi 

akarjuk, mindig van bennük valami furfang, valami csavar, ami miatt jobb is lett volna nem 

kívánni semmit. A napjaink eseménytelenek, az osztálytársainkkal nem látjuk egymást, far-

zsebünkben mindig ott van az a fullasztó maszk. Hát igen. A tavaly óta sok minden válto-

zott, nagyon sok minden.  

 A reggelek nyugodtan kezdődnek, minden kapkodás nélkül. Hét óra ötvenöt perckor 

szól az ébresztő, minden szó nélkül felkelek az ágyból, elsétálok az íróasztalomig, bekapcso-

lom a laptopom. Amíg töltődik előveszem az iskolától kapott tablettet, belépek a 

classroomba. Belépek az első órára, már szinte mindenki ott van. Abban a pillanatban, hogy 

ez megvolt rányomok a classroom némítására, írok az osztálynak, hogy “ha szólít, hívjatok 

fel”, s uccu, neki már az ágyban is vagyok, pár rétegnyi meleg takaró alatt. Ha szerencsém 

van, akkor nem hívnak az osztálytársak és aludhatok nyugodtan, ha még nagyobb szeren-

csém van, akkor meg hívnak, mert hallják, ha szólítanak és nem húzzák ők is a lóbőrt. Az 

édesanyám bejön a szobámba, s mikor meglátja, hogy még mindig alszok, a lábamtól fogva 

kirángat az ágyból. Remegő lábakkal felállok, mint egy elvonási tüneteket produkáló függő 

és a konyha felé veszem az irányt.  



7  

Az egész család itthon van, így kész sor van a vécé előtt. Mindenki ki akarja használni a tíz-

perces szünetet. A konyhába jutva a kávéfőző fele veszem az irányt, s a lábam remegése ab-

ba is marad. Igen. Erre szükségem volt, nem bírnám ki a napot egy reggeli csésze kávé nél-

kül. Az órára nézek. Már egész van. Kezemben a csészével, lábamon a papuccsal, egy hosz-

szú és rózsaszín fürdőköpenyben elindulok vissza a szobám fele. Áthaladok a házon, ahol 

minden szobából más és más tanár vontatott, unott, az internet miatt akadozó hangja hallat-

szik ki. Kiráz a hideg, mikor arra gondolok, hogy pillanatokon belül én is egy ilyen órán fo-

gok részt venni. Leülök az ágyamba, betekerem magam a takaróval, a laptopot az ölömbe 

veszem. A sulis tablettet megfogva belépek az órára. Három perc, a tanár már beírta a hiány-

zókat. “Tanárnő én is itt vagyok! Végig itt voltam, de nem tetszett szólítani.” Miután a hi-

ányzásom megoldódott a tanárnő szinte hisztérikusan üvölti, hogy “senkit sem látok! Tör-

vény kimondja, hogy be kell, hogy legyenek kapcsolva a kamerák!”. Belenézek az ágyam-

mal szemben felállított tükörbe: két napja ki nem fésült haj, pipa, kontyba kötve, pipa, leg-

alább három számmal nagyobb pizsama, pipa, előnytelenül álló, óriási fürdőköpeny, pipa. 

Kapcsolhatjuk is be a kamerát. Harminc ugyan ilyen öltözékben levő osztálytársam arca jele-

nik meg a képernyőn. Az elején mindenki jobbnál jobb érvekkel indokolta, hogy miért nem 

tud, nem szabad neki bekapcsolnia a kamerát, de ez már a múlté. Már kötelező, nincs más 

választásunk. Félelem nélkül állunk egymással szemben smink nélkül, kinyúlt pólókban. Az 

online tanítás alatt megtapasztaltuk egymás legrosszabb oldalát, így úgy gondolom, hogy ha 

az iskolában újra találkozni fogunk egyszer, akkor hiába leszünk ugyan úgy kisminkelve és 

márkás ruhákba öltözve, már nem fogunk úgy rágörcsölni ezekre, ha véletlen összeborzoló-

dik a hajunk, vagy történik valami a ruhánkkal, csak legyinteni fogunk rá “láttatok rosszab-

bul is”. Senki sem izgul, hogy néz ki, mert mindenki tudja, hogy senki sem figyel. Akarom 

mondani senki sem figyeli a többieket, mindenkinek a tanárnőn van a tekintete, aki folyvást 

csak mondja a leckét, ha kérnénk, se lassítana le, így mindenki körmöl, gondolkozás nélkül, 

a lecke megértése nélkül. De sebaj, mert következő órán úgy is csak felelünk belőle, minek 

kellene megértenünk, hisz nem vagyunk buták, így menni fog. A kávés bögrém a számhoz 

emelem, s egy nagyot kortyolok belőle. Nem is tudom, hogy jutott eszembe ekkora hülyeség, 

mert a tanárnő egyből megszólít. “Ne viselkedj úgy, mintha otthon lennél!”. A fejemben 

megfogalmazódik a jogos kérdés, hogy “miért ne, hisz itthon vagyok”, de inkább hallgatok, 

mert tudom, hogy nem lenne jó vége.  

 Mindenképp nem csak nekünk, hanem a tanárainknak is nehéz kérdés az, hogy mit 

várjunk el, hogy mit is várjanak el tőlünk. Muszáj az íróasztalnál ülni órán vagy lehet ké-

nyelmesen is az ágyban? Ha már ágyban vagyok, betakarózhatok vagy az már túlzás? Meg 

lehet-e engedni, hogy a kamera ki legyen kapcsolva? A felmérőn mi lesz, hisz biztos puskáz-

ni fognak? Inniuk szabad - e órán? Csak vizet vagy teázhatnak is? Az evéssel mi lesz? Ha a 

diák nem válaszol, egyből elhisszük-e, hogy a meet-tel van a gond? Sok és más ehhez hason-

ló kérdésekben állnak egymással szemben a diákok és tanárok. Egyik tanárnál ezt lehet, má-

siknál azt... Tanár s diák értetlenül néz egymásra, most mit is kellene tenni? 

Ahogy az órának vége, megint egy lazább jön, egy olyan, ami nem érdekel annyira.  

 Elindítom a kedvenc sorozatom, néha fél füllel belehallgatok az órába, néha hozzászó-

lok a témához, néha a sorozatba mélyedek. Szerintem az összes diáktársam nevében elmond-

hatom, hogy az egyik legnehezebb dolog, hogy elszakadj a körülötted lévő számtalan dolog-

tól, amik karnyújtásnyira vannak tőled és sokkal érdekesebbek, mint az éppen aktuális óra. 

Amikor az osztályban tanultunk adta magát a helyzet, hogy tanulnunk kell, vagy kellene, de 

itthon ezt nem lehet ugyan annyira átérezni. Le a kalappal azon diákok előtt, akik minden 

órán lélekben és testben egyaránt ott vannak, ilyenre nem mindenki képes, igazi önkontrollra 

vall. Bár mit ne mondjak én sosem voltam jóban az önkontrollal, így a sorozatnézést tovább 

folytatom  
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Az órának gyorsan vége, a rövid tíz perces szünetből már kettő el is telt, mert a tanár szüne-

ten írta be a hiányzókat. Kifutok a szobából, le a konyhába, benézek a hűtőbe, a szekrénybe. 

Mit is egyek? Az órámra ránézve rájövök, hogy nincs időm válogatni, így az első kezembe 

kerülő dolgot bekapom, és futok is vissza órára. Belépek a meet-re. Az osztálytársaim nagy-

ban beszélgetnek, zenét hallgatnak, ez azt jelenti nincs bent a tanár. Leellenőrzöm, hogy biz-

tos nincs  bent, mély lélegzetet veszek és kioldom a némítást. Egyszerre velem haton szólal-

nak meg, a hangom elvesztődik a tömegben. Nem baj, kivárom a megfelelő alkalmat... végre 

esélyt kapok megszólalni “mi volt a házi?”. Miután megkaptam a választ, rájöttem, miért is 

lett esélyem megszólalni... A tanár szívesen válaszolt a kérdésemre egy mínusz pont kísére-

tében. Szerinte nem jó dolog, ha óra előtt kérdem meg, hogy mit is adott fel múlt órán.. hát 

igen. A classroom nem mindig írja ki időben, ha beadandó feladatunk van... Éppen próbál-

nám kimagyarázni magam, mikor elveszik az áramot. A tablettem áram nélkül lemerül, soha 

nincs feltöltve. Írok az osztálycsoportba, hogy nincs áram. Kapom rá a választ “a tanár nem 

hiszi el”. Ez az én szerencsém, mikor tényleg elveszik a villanyt, akkor sem hiszik el, de hát 

meg is értem, miért... a mi fejlett világunkban milyen dolog az, hogy előre figyelmeztetés 

nélkül akár heti többször is elveszik a villanyt? Ilyen bizonyára nem történhet meg, s minden 

diák csak olcsó hazugságként használja. Egy óra, kettő... még mindig nem adták vissza az 

áramot. Talán holnapig nem is fogják, milyen jó is lenne! Holnap nehéz órák lesznek, jó len-

ne megúszni... és felkapcsolódik a szobában a lámpa. Hát igen. Ilyen a diák szerencséje.  

 Belépek az utolsó órára is. Tudná a tanár, hogy mekkora örömet okoz az egész diákse-

regnek, ha hirtelen fontos, kihagyhatatlan dolga akad, vagy ha akár a leckét feltölti, és nem 

lép be mellé elmagyarázni, ránk bízza, hogy megértsük. Ez az, aminek mostanában mind-

nyájan örvendünk. A mai óra is pont ilyen ritka örömet jelent számunkra, lecke feltöltve 

classroomba, “jövő órára írjátok össze a tartalmát, abban az órában dolgozzátok ki, amikor 

óránk kellene, hogy legyen”. Jönnek rá a válaszok, hogy “persze tanárnő”, s ezzel egyetem-

ben rakjuk arrébb a sulis tablettet, hogy aznap többet ne is lássuk, a tolltartónkat, mert ma 

többet úgy sem fogunk írni. A sulis napnak ezennel vége, és jöhet a szabadidő, amikor majd 

meg kellene oldanunk a tömérdek házit, amit a mai nap, az ezelőtti nap, s az azelőtti nap 

kaptunk. Milyen diák az, aki classroomba belép a feladatokhoz és megnézi, hogy milyen ha-

táridők is vannak ott? Egy átlagos diák csak akkor veszi észre a házit, ha kidobja értesítés-

ként. S jöhet utána a kapkodás, s a szabadidő el is tűnt... már megint éjjel fekszem le a tanul-

nivalók miatt...  

 Az egyetlen, szerencsém, hogy holnap nem hatkor kelek, hanem szinte két órával ké-

sőbb, s kezdhetem elölről ezeket az eseménytelen sulis napokat. Mert, amíg az iskolában jár-

tunk, folyton folyvást történt valami, kisebb nagyobb, viccesebb dolog az osztálytársakkal, 

barátokkal. Mindig volt valami, ami feldobta a napunkat, vagy lehúzta. Volt miről beszélni. 

De így nem igazán történnek emlékként megmaradó emlékezetes események. Ha bármi is 

történik, beszélünk róla egy órát, kettőt. Talán következő nap is felhozza valaki, de ennyi. 

Többet nem beszélünk róla, mert olyan, mintha nem is történne meg valójában. Nincs is iga-

zán mi történjen így képernyőn keresztül. Egy ilyen vírus miatt, amely rátelepedett az embe-

rekre, fiatalkorunk legszebb évei vesznek kárba, mert semmit nem szabad csinálni, mert 

semmi sem ugyanolyan, mint ezelőtt volt, mert kevesebbet találkozunk, mert kevesebbet be-

szélünk élőben, mert már elegünk van a családunkból, mivel egész nap össze vagyunk zárva 

velük. Az online oktatásnak vannak előnyei, mégis inkább egy teljesen átlagos diák életét 

élném, és járnék iskolába, maszk nélkül, együtt az egész osztállyal. Mert ez az, amire szük-

ségünk van.  

Kelemen Anna, 11. F 
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A  világutazó béka 

 
Ha egy tudóst kérdeznénk, hogy hol van a Föld legszárazabb pontja, valószínűleg az Antark-

tiszt vagy az Atacama-sivatagot jelölné meg válaszul. De mi van akkor, ha csak egyszer az 

életben nem az eszünkre hallgatnánk, hanem a kíváncsiságunkra, és megkérdeznénk egy kis 

kétéltűt, kinek mindegy, hogy a szárazföldön él-e vagy a vízben. Mondjuk, páros lábbal az 

élet és a halál között. Egy kis mezei béka mesélhetne a szárazságról, arról a pusztító akarat-

ról, amely a tenger mélyén is porig égeti elméjét, miközben a teste a legnyugodtabban pihen 

a 66-os út közepén. A szó szoros értelmében a közepén! 

-Hopp, hopp, hopp! Csak még egy nagy ugrás és........- mondogatta magának a kis 

béka. Majd hirtelen egy irdatlan nagy betonszörny állta útját. Ni csak, ni csak, micsoda felsé-

ges látvány, ennél még a brit királynő koronája sem kecsegtetőbb.- Ezzel a kimért egyszerű-

séggel fejére rakta a királyi tiarát, majd egy bosszankodó :„Hogy nincs sehol egy tükör eb-

ben az átkozott sivatagban!” -felkiáltást követően elindult megismerni a jövőt ígérő 

„Országok anyját”. 

Egyedül ballagott a végtelennek tűnő sivatag kellős közepén. Gondolatokba mélyed-

ve vizsgálgatta a rá váró kalandokat és a neki jutó szerencse gondolatát, hogy ő lehet a legel-

ső világutazó béka... Na, hagyjuk inkább a mellébeszélést! Mindnyájan tudjuk, hogy a békák 

ugrálnak és nem ballagnak. Bár lehet, csak én ismerem azt a tényt, hogy ez a kis jószág a 

mély gondolatok közelébe se került soha életében. Jellemző rá, hogy egyszerű a maga mód-

ján. Egyszerű kis tolvaj, utazó, alacsonyabb rendű életformával. De hogy valami szépet is 

mondjak róla: nagyon kitartó és képes a változásra. És most nem a szélhámos, álcakirály én-

jére gondolok, hanem az igazi erkölcsi változására... Bár ezt még sosem bizonyította. 

Kis barátunk kalandja régen elkezdődött. Az elmúlt időkben, mely nekünk csak egy 

pillanatnak tűnt, ő beutazta az egész világot, és most is élete legnagyobb útjára indult. Elha-

tározta, hogy bejárja azt az utat, mely mindenki szívében örök vágy, elérhetetlen csoda és a 

szabadság szimbóluma. Ezt az elszántságot, mint minden akaratot, egy láthatatlan erő éltette, 

tolta előre: a VÉG... A vég, hogy egy új élet kezdődhessen el számára. A vég, hogy utána  

újabb lehetőség nyíljon újrakezdeni, megjavítani valami eltöröttet. 

A kis béka tudta, hogy ez élete utolsó kalandja lesz. Más lélekkel kezdett bele, de 

most, hogy az út közepén is túljárt már, teljes reményvesztettség lett úrrá rajta. Egyedül a 66

-os úton… sehol egy ember, sehol egy állat. Teljesen megszűnt az élet körülötte. A szél nem 

fújt, a víz nem csobogott, csak a nap sütött, felégetve az egész földet vele együtt, az egyedül 

maradt kis teremtést is.  

-Szia, Föld! Rég nem találkoztunk…- hirtelen  egyfajta késztetést érezve lefeküdt a 

földre, és magához szorította az egész világot.-  Hiányoztál! 

-Te is nekem, régi barátom! Merre csavarogtál? -megjelent egy fehér-csuklyás alak, 

aki régi ismerősként üdvözölte a kis kétéltűt.- Gyere, ülj le mellém! - a kis béka csendesen 

mellé telepedett. Látod mindezt? Mindezt, ami körülvesz? És még annál is többet, mit már 

rég megismertél? – de csak csend volt a válasz a kérdésre.- És még mindig értetlenül viszo-

nyulsz  a világhoz..Ó, te csacsi! 

Hirtelen feltámadt a szél, a kis béka feleszmélt bódult állapotából, és meglepődve 

vette tudomásul, hogy barátja eltűnt, vagy legalábbis csak levette tekintetét régi ismerőséről. 

Még most is maga mellett érezte, bár tudta, hogy ez nem a valóság volt, csak egyfajta érzéki 

csalódás. Újabb lélegzetet véve tüdejét teleszívta energiával és felpillantott az égre. Érezte 

bőrén a lemenő nap sugarait és a meleg szellő simogató kezét. A nap utolsó hangja egy tá-

volban felbúgó járműhöz tartozott, amely egyre csak közeledett. A béka látta a fényszóróit és 

látta, hogy a teljes sötétséget fény váltja fel. És ő is ezzel a fénnyel búcsúztatta  barátját. 
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Újabb sötétség ereszkedett a világra, de lehet, hogy ez még mindig az, amely akkor jön, mi-

kor a fény megy. Ezt ki tudná megmondani?... Én?... A kis béka?... A tudós?... Igazság sze-

rint senki. Erre nincs válasz. A holnap jön, a ma megy, és még most sem értjük a múltat, 

most sem ismerjük a jövőt. Egy biztos, mi vagyunk, és minden percben közelebb kerülünk 

ahhoz a ponthoz, ahol a világutazó békával találkozhatunk, közelebb egy megválaszolatlan 

kérdéshez, közelebb a válaszhoz. De még ekkor sem fogjuk tudni, hogy hol van a Föld leg-

szárazabb pontja: a sivatagban vagy bennünk? 

Magyarossi Henrietta, 12. C 

Mózes Zsuzsa, 11. E 
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ÍGY TANÍTUNK MI…  

                                KÉPZŐSEINK TEVÉKENYSÉGEIBŐL 

 

 
Az őszi színek története 

 
„A mese megkönnyíti a szívet, olyan porhanyóssá teszi, hogy az álom magvai könnyen ki-

csíráznak benne.” – mondta Seherezádé az Ezeregyéjszaka meséiben. Semmi nem fejleszti 

jobban az érzelmi intelligenciát, és tereli helyes irányba a képlékeny gyermeki gondolkodás-

módot, mint egy jó mese... 

Az előbbi gondolatokra alapozva, életem legelső anyanyelv és kommunikáció tevékenységé-

re, egy bemutató mesemondást terveztem.  

A témaként az őszi színeket kaptam. Eleinte kicsit megijedtem. Idegen volt számomra a te-

rep, de nem estem kétségbe, és mindent beleadva elkészítettem a tervem. Nagy megköny-

nyebbülés volt számomra, amikor az interneten, rövid keresgélés után ráakadtam a megfelelő 

mesére, melynek címe “Mese az őszről”, témája az őszi színek. A legfontosabb alkotó elem 

már a tarsolyomban volt. E köré kellett valamit felépíteni. 

A tervezés sok energiát vett igénybe, de általa sok újdonságot megtapasztaltam. 

A tevékenységem iskolánk Katibogár nevű vegyes csoportjában zajlott le. Legalapvetőbb 

célom az volt, hogy a gyerekek aktív részesei legyenek a tevékenységnek, megértsék és él-

vezzék a mesét, elsajátítsák az őszi kevert színek fogalmát, mint rozsdabarna, bordó piros, 

narancssárga, sárgásbarna. 

Mivel az óratípus ismeretközlő volt, igyekeztem olyan módszereket és didaktikai eszközöket 

alkalmazni, amelyek által sikerül mindvégig fenntartanom a gyerekek figyelmét. Úgy gon-

doltam  szerencsés lenne, ha magával a mese főszereplőjével látogatnák el a gyerekekhez, 

Ősz úrfival. Magam készítettem őt el, először egy programban lett megrajzolva, majd ki-

nyomtattam, belamináltattam és egy kartonpapírhoz ragasztottam, hogy legyen tartása. A 

célnak tökéletesen megfelelt.  

A tevékenységet megelőző napokban izgatott voltam, hiszen mégis csak az első tanításomra 

készültem, de hála Istennek, minden a legnagyobb rendben ment. A gyerekek is megfelelő 

módon reagáltak. 

A tevékenységet mondókázással készítettem elő, amely a hét napjairól szól. Ezután követke-

zett az érdekesebb rész. Bemutattam a gyerekeknek a kis barátomat, Ősz úrfit.  
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Láttam az arcukon, tetszik nekik. Ősz úrfi meghívta a gyerekeket egy képzeletbeli sétára az 

őszi természetbe, amihez szívesen csatlakoztak a gyerekek, örömmel ugrottak fel ülőhelyeik-

ről. Járást imitálva kisétáltunk a képzeletbeli erdőbe, megfigyeltük a lábunk alatt ropogó fa-

leveleket, a susogó szelet, majd közösen mondókáztunk, megmozgattuk magunkat, utána 

pedig Ősz úrfi vissza terelgette a porontyokat az óvoda jól ismert falai közé.  

Elfoglalva ülőhelyeinket beszélgetni kezdtünk a gyerekekkel. Célratörő kérdéseket tettem fel 

nekik a téma előkészítése keretein belül. Kérdeztem őket arról, hogy milyen változásokat 

vélnek felfedezni ősszel a természeten, milyen színek köszöntenek be a természetbe az ősz 

érkezésével. A gyerekek legnagyobb tudásuk szerint válaszoltak. Miután az őszi színek szó-

ba jöttek megkértem őket segítsenek nekem kikeverni őket, kikértem a véleményüket arról, 

hogy szerintük bizonyos színeket, vajon milyen színek összekeverésével kapunk. A gyere-

kek egyből heves gondolkodásba kezdtek. Tetszett nekik az az ötletem, hogy ott helyben ke-

vertem ki előttük az érdekesebbnél-érdekesebb színeket, majd ezt egy falevélre felfestve rá-

nyomdáztam egy papírra. Ezt 4 különböző színárnyalattal csináltuk végig, mígnem a nyom-

dázott levelek egy színes lombkoronaként tündököltek a már előre megrajzolt fatörzsön. Az, 

hogy ott helyben kevertük ki a színeket egy plusz élményt adott nekem is és a gyerekeknek 

is.  

A tematikus előkészítés után Ősz úrfi ismertette a gyerekekkel a fő témát, a mesét, ami az ő 

történetéről szól, és megkért engem, hogy meséljem el a gyerekeknek.  

A történet Ősz úrfiról szól, át akarja venni apja, Ősz apó szerepét, és ő maga szeretné színez-

ni az erdőt ősszel apja helyett. Az öreg Ősz beleegyezik, átadja neki helyét. Az úrfi megunta 

már, hogy apja mindig unalmas sárgára festi az egész erdőt, ő valami színesebbre vágyott és 

ezen  dolgozott egész évben. Megkérte a méhecskéket gyűjtsenek neki sok-sok színt nyáron 

a virágokból. Igy is lett. Minden a legnagyobb rendben ment mindaddig, míg a nagy 

„színezés” előtt a színek össze nem vitatkoztak és össze nem keveredtek, így lett aztán belő-

lük narancssárga, rozsdabarna, zöldesbarna, bordó piros… Ősz úrfi nagyon mérges és szo-

morú volt ennek láttán, de nem volt mit tennie, ezekkel a színekkel kellett beszórnia a termé-

szetet. Szomorú volt, mert nem így képzelte el, de végül apja és az emberek visszajelzései 

után teljesen kivirágzott a lelke. Mindenki ámult-bámult az új, szép színeken. Mindenki úgy 

vélte gyönyörű lett a megújult ősz. Innen erednek hát ezen különleges színek, amiket ma is 

láthatunk minden ősszel a természetben. A tevékenységet zenehallgatással és egy kis tánco-

lással zártuk.  

Véleményem szerint egy sikeres tevékenységet tudhatok magam mögött, ahol sikerült  
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megvalósítanom a kitűzött céljaimat, mindvégig fenntartottam a gyerekek érdeklődését. Na-

gyon nagy élmény volt számomra ez a tevékenység, és a gyerekek számára is újdonság volt, 

hogy aznap nem az óvó nénivel tanultak, játszottak, hanem velem. Nagyon aranyosak voltak, 

és ügyesek. Hihetetlen érzés volt ott állnom közöttük úgy, hogy nekem kell foglalkoznom 

ezekkel a gyerekekkel, hogy ilyen nagy feladatot kaptam. Otthonosan éreztem magam a cse-

meték között. Ez a tevékenység megérlelte a lelkem arra, hogy kimondhassam, mi sem jobb 

érzés, mint tanítani és nevelni, sajátodból másnak adni, úgy, hogy önmagad is gazdagodsz 

valamivel… 

 "Nem a tudás, hanem a tanulás, nem a birtoklás, hanem a szerzés, nem az ottlét, hanem az 

odaút szerzi a nagyobb örömet." (Carl Friedrich Gauss) 

Mózes Zsuzsa, 11. E 

Bodó Karola, 11. E 



14  

Mentsük meg a Mikulás—napot! 

 
Hogy kicsoda mentheti meg a Mikulás - napot? És hogy miért is kellene megmenteni? Nem-

sokára kiderül. A 2020-as Mikulás - nap, vagy éppen az óvodai tevékenység korán sem meg-

szokott az elmúlt évekhez képest. A Mikulás is gondokba ütközött, és én is, amikor kiderült, 

hogy a tevékenységemet nem tudom megtartani az óvodában a gyerekeknek, sőt, gyerekek 

még látni sem fogják, hanem videóra kell vennem, ahogyan úgy teszek mintha porontyoknak 

tartanám a tevékenységet, közben meg egyedül beszélek. Tudom ez kicsit furcsán hangzik, 

pedig ennek még fele sem tréfa...  

Az anyanyelv és kommunikáció tevékenységemre a  Mikulás várása témát kaptam, aminek 

nagyon örültem, hiszen ebből gyönyörű dolgokat ki lehet hozni egy kis gondolkodással. Mi-

vel nem ez volt az első tevékenység amit össze kellett hoznom, már rutinosabban és gyorsab-

ban tudtam haladni a munkában. Az elképzelésem nagyon gyorsan megszületett, az ötletek 

sorjára ugráltak kifelé a fejemből. Célom volt, hogy a gyerekek figyelmét mindvégig fent 

tudjam tartani, és olyan módon legyen érdekes és gazdag számukra ez a néhány perc, amire 

hosszú idő múlva is emlékezni fognak. Jó volt ezzel a témával foglalkozni, hiszen ezáltal 

kicsit újból gyermeknek éreztem magam, aki alig várta már a Mikulást, vagyis pontosabban 

az ajándékokat. Miközben a tervemen dolgoztam, újból és újból átéltem a gyermekkorom 

ezen szakaszait, és az volt a célom, hogy valami olyan dolgot rakjak össze, egy olyan tevé-

kenységet, amit én magam is nagyon élveztem volna gyermekként.  

Őszintén sajnálom, hogy minden az enyém maradt, és nem tudtam gyerekekkel megosztani. 

Teljesen más érzés volt itthon filmként előadni nem létező gyerekekkel, mint elmenni az 

óvodába és igazi csemetékkel dolgozni. Persze nem keseredtem el, legnagyobb tudásom sze-

rint, mindent beleadva, készült el a tervem, majd a közel 20 perces kisfilmem. 

Hadd meséljek nektek most úgy erről a tevékenységről, ahogyan a kamerám előtt elképzelé-

sem szerint megtörtént. Éljétek át ti is úgy, mintha valóban megtörtént volna.   

Mondókázás és hangbemelegítő gyakorlatok során ráhangolódtunk a télre a gyerekekkel, 

utánoztuk a törő jég, a hideg szél hangját, a Mikulás nevetését, és a rénszarvasok patáinak  

hangját szaladás közben.  

A bemelegítés után felkeltettem a gyerekek figyelmét azzal, hogy elmeséltem nekik mit hal-

lottam minap a híradóban, azt, hogy a Mikulás rénszarvasai megbetegedtek, ezért veszélyben 

van a Mikulás - nap. Ezt nem hagyhattam ennyiben, felkerestem a Mikulást és felajánlottam 

a segítségünket. .  
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A Télapó küldött nekünk egy levelet, amiben részletezte mit is lehetne tenni annak érdeké-

ben, hogy patásai gyorsan erőre kapjanak. A gyerekeknek, különböző állomásokon, feladato-

kat kellett teljesíteniük, ahhoz hogy megszerezzék a szükséges kellékeket. Az első megálló 

az orvosnál volt, ahol a gyerekeknek tudással kellet fizetniük, el kellett mesélni az orvos né-

ninek azt, hogy mit tudnak a Mikulásról, ezzel megszerezve a különleges gyógyszert a rén-

szarvasok számára, amit ők maguk készíthettek el közösen, különböző fűszerek összekeveré-

sével. Ezzel a beszélgetéssel sikerült ráhangolnom a gyerekeket a témára, megtörtént a tema-

tikus előkészítés.  A második megálló a mezőgazdász volt, akinek segítséggel kellett fizetni, 

szénát kellett hordani, pontosabban kiskanálon kellett kockacukrokat ügyességgel átszállítani 

egyik pontból a másikba. A feladat teljesítésével a mezőgazdász átadta a minőségi rénszar-

vas eledelt, szénát a gyerekeknek. Már csak egy dolgot kell megszerezniük a Mikulásnak, a 

varázspatkókat, amiket a csillag kovácsnál lelnek. A kovács figyelmet kért tőlük, hiszen az 

volt a kívánsága, hogy hallgassák meg az  ő kedvenc Mikulás versét. Ez volt a tevékenyvég 

legfőbb mozzanata, a bemutató versmondás. Miután a gyerekekkel minden állomáson átvet-

tük a fontos kellékeket, „visszatértünk” az óvodába. A tevékenységet azzal zártam, hogy el-

búcsúztam a csoporttól, mondván, hogy sietnem kell a postára, hogy gyorsan el tudjam kül-

deni a Mikulásnak a megszerzett dolgokat, hogy minél több idejük legyen a rénszarvasoknak 

meggyógyulni. Többször is éreztettem velük, hogy milyen fontos küldetésük van, hogy 

mennyi minden múlik rajtuk, ezzel fokozva az izgalmakat.  

Már az elejétől kezdve úgy képzeltem el, hogy az orvost, a mezőgazdászt és a kovácsot én 

magam fogom megtestesíteni, beöltözöm, levideózom, és majd ezen karaktereket filmecske 

formájában elevenítem meg a gyerekek előtt is, hogy még természetesebb legyen számukra 

ezen szereplők kiléte. Ezután tudtam csak meg, hogy kisfilm formájában kell az egész tevé-

kenységet elkészítenem. Számomra ez nem jelentett gondot, hiszen minden eszközöm meg-

van, amire szükségem lehet egy videó elkészítéséhez megvágásához. 

Sajnos mivel gyerekek nem vettek részt, nem tudok arról írni, hogy milyen érzés volt együtt 

átélni ezt a különös akciót, vagy hogy élvezték-e a tevékenységet. Ez az, ami hiányzik ne-

kem belőle. Az én véleményem szerint viszont tetszett volna nekik. 

Fontos, hogy ebben az új helyzetben is fel tudjuk magunkat találni, és legyünk eredménye-

sek. Úgy gondolom a filmecském és a tevékenységem jól sikerült a visszajelzések alapján. A 

munkálatokat szeretettel csináltam végig és odaadással, és biztos vagyok benne, hogy vala-

mivel így is sikerült gazdagodnom.   

Mózes Zsuzsa, 11. E 
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Találkozás a Kuflikkal 

 
A mesék minden gyerek életében fontos szerepet játszanak. Jelentős szerepük van a 

gyerekek értelmi és érzelmi fejlődésében. A gyerekek könnyen azonosulnak a mesékkel és 

számos pozitív hatás észlelhető általuk. Minden mesének megvan a maga szépsége és 

üzenete.  

 A tevékenységem témája Dániel András A világ első kuflizenekara című mese feldol-

gozása úgy, hogy a gyerekek még nem ismerték előzetesen a mesét. Először picit megijed-

tem a feladattól, de utána félretéve mindent, boldogan és lelkesen láttam neki a tervem meg-

írásához, több ötlettel is a tarsolyomban. A tevékenységem típusa mivel új ismeretet közlő, 

feldolgozó volt, igyekeztem olyan módszereket és didaktikai eszközöket alkalmazni, ame-

lyek fenntartsák a gyerekek figyelmét. Úgy gondoltam, hogy a beszélgetés, a magyarázat, a 

bemutatás, a problematizálás, a szemléltetés, a játék módszereivel sikerül megvalósítani a 

kitűzött céljaimat. A tevékenységem célja a szóbeli közlés megértése, a szóbeli 

kifejezőképesség fejlesztése,  az új szavak megértése és elsajátítása volt. 

 Találkoztatok már valaha a Kuflikkal? Őszintén szólva én sem hittem volna, hogy va-

laha is találkozni fogok velük. Egy borús novemberi reggelen, azonban legnagyobb megle-

petésemre szembementem velük. Megtörtént a nagy találkozás a Kuflikkal. 

Kezdetben csak néztek egymásra és meg sem szólaltak. Végül sikerült megtudnom tőlük, 

hogy ők egy elhagyatott réten élnek, összesen heten, de elvesztődtek és nem találnak haza. 

Mivel a Mihai Eminescu Pedagógiai Főgimnázium óvodájába, a Maci csoportba tartottam, 

megkértem őket, hogy tartsanak velem, mivel nem akartam otthagyni őket. Boldogan és ug-

rándozva jöttek utánam. Az óvodába érve a gyerekeknek is elmeséltem a történetet egy 

anyanyelvi tevékenység keretén belül és ők se bánták, hogy velünk maradnak a Kuflik.  

A Kuflik néhány tulajdonságot mondtak magukról a gyerekeknek, hogy jobban megismerjék 

őket. Nem is kifli. Nem is kukac. Nem is bab, de nem is kavics. Kufli. Egy kufli sok mindenre 

hasonlít, és semmire sem. Pattog, mint egy gumilabda, pedig nem is az. Színes, mint egy 

nyalóka, pedig nem ehető. Van kicsi, van nagy. Van kövér és van sovány. Jönnek – mennek, 

sosem tudni, honnan hova... Be is mutatkoztak, elmondták neveiket is: Hilda, a 

legrózsaszínebb; Titusz, a legsárgább; Bélabá, a legbarnább; Valér, a legkékebb; Pofánka, a 

legpirosabb; Zödön, a legzöldebb és Fityirc, a legszürkébb. 

 A témabejelentést követte egy rövid mesemondás is. A Kuflikról meséltem a 

gyerekeknek egy történetet, mivel a jobban meg szerették volna ismerni őket és megtudni,  
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hogy hogyan telik egy napjuk az elhagyatott réten, ahol semmi sem található. Elmeséltem 

nekik, hogy a kuflik egy napon elhatározták, hogy megalapítják a világ első Kuflizenekarát, 

így jött létre a csakhamar világhírű Kuflikupac kisegyüttes. Elmondtam azt is a gyerekeknek, 

hogy melyik Kufli mivel zenélt, milyen hangszert talált az elhagyatott réten. Hilda egy kö-

römreszelőt talált, Titusz egy bengbongfát, Bélába egy biciklikereket, Valér egy valamit, ami 

zörgött, Pofánka egy gyík levedlett bőrét, Zödön két likacskőre talált és Fityirc pedig megta-

nulta utánozni a zsákfejű béka délelőtti ummogását. A rét többi lakójával egy nagy felvonu-

lást csináltak az elhagyatott réten. A rövid mesemondás után megkérdeztem a gyerekektől, 

hogy szerintük még mi mindenből lehet hangot előcsalni? 

A kuflik egy levelet is adtak nekem, amelyben megkértek, hogy keressem meg a teremben 

elrejtett hangszereket. A gyerekekhez fordultam és az ő segítségüket kértem, hogy teljesíteni 

tudjam minél hamarabb a feladatot. Felolvastam a levélben leírt útmutatásokat is, hogy 

könnyebben megtaláljuk a hangszereket. A gyerekek találtak triangulumot, zörgőket, csörgő-

karikát, kasztanyettát, ritmus botot, cserép csészét, csészét, fazekat és fakanalat is. Minden 

hangszert sorra vettünk és a gyerekeknek bemutattam őket és azt is megmutattam nekik, 

hogy melyik hangszerből  hogyan tudunk előcsalni hangot. 

A gyerekekkel a Kuflik bőrébe bújtunk. 2 csoportot alakítottam ki. Az egyik csoport kufliai 

a nagycsoportos gyerekek voltak, a másik csoport kufliai pedig a közép- és kiscsoportos gye-

rekek. Először a nagycsoportosoknak mutattam be egy ritmusgyakorlatot tapssal a Cini, cini 

muzsika mondókára, majd 3-4 hangszerrel is elvégeztem ugyanazt a gyakorlatot 2-szer is. A 

közép és kiscsoportosoknak ugyanarra a mondókára bemutattam egy egyenletes lüktetést, 

majd azt is bemutattam 3-4 hangszerrel, 2-szer is. A gyerekekkel közösen is elvégeztük 

néhányszor a ritmusgyakorlatot tapssal, külön a nagycsoportosokkal és külön a közép és 

kiscsoportosokkal. Ha már mindenki megjegyezte, következett az, amire már minden gyerek 

nagyon várt, hogy ők is Kuflik lehessenek. 

A Kuflik szerették volna, ha a bőrükbe bújva a gyerekekkel közösen megalapítanánk a 

Kuflis zenekart. Egy paravánt helyeztem el, amire fel volt írva, hogy Kuflizenekar és az előtt 

zenéltek a gyerekek. Minden gyereknek kiosztottam egy hangszert. Először a kis- és 

középcsoportos kuflik zenéltek a begyakorolt ritmusra, addig a nagycsoportosok voltak a 

nézőközönség.  Ezt követően a nagycsoportos kuflik lettek a zenekar tagjai és ők is a 

begyakorolt ritmusra zenéltek. Minden kiskufli nagyon ügyesen és pontosan zenélt, hiszen a 

Kuflik kíváncsiak voltak, hogy ki lesz a legügyesebb kuflizenész.  

A tevékenység végén természetesen az értékelés sem maradhatott el, amely differenciált 

volt. 



18  

Összegezve így tartottam volna meg az első tevékenységem, de sajnos csak online tudtam 

bemutatni. Nagyon szomorú voltam, amikor megtudtam, hogy nem fogom tudni megtartani 

a tevékenységem, amire nagyon sokat készültem és nagyon vártam, hogy megtartsam. 

Néhány pozitív visszajelzést és bátorító szót így is kaptam, de nagyon szerettem volna 

megtartani a gyerekekkel a tevékenységet és bemutatni nekik, hogy hogyan is telhet a Kuflik 

napja azon az elhagyatott réten és közösen játszani velük, örömet szerezni nekik. 

Balázs Beáta, 11. E 
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SZABADIDŐ—SZERVEZŐSÖK TEVÉKENYSÉGEIBŐL 

 
Szabadidős tevékenységek népszerűsítése 

 
Nem elég egy kiváló ötlet, a módszeresen felépített, megtervezett elképzelés, az élményszerű 

játékok kidolgozása, előkészítése egy sikeres szabadidős tevékenységhez. Magunk köré kell 

csalogatnunk a célcsoportot, azokat a gyerekeket, akiknek szánjuk a szabadidős 

tevékenységünket. El kell juttatnunk hozzájuk az eseménnyel kapcsolatos információkat, fel 

kell keltenünk az érdeklődésüket, meg kell győznünk őket arról, hogy érdemes részt venniük 

tevékenységünkön. Népszerűsítenünk kell a szabadidős játéktevékenységet. 

Ennek leggyakrabban használt eszköze a tanintézményekbe eljuttatott plakát. 

 A X. osztályos szabadidő-szervező szakos diákok által készített néhány plakátot láthat-

tok alább. Melyik nyeri el tetszéseteket? Melyiket gondoljátok célszerűnek, informatívnak, 

meggyőző erejűnek, esztétikusnak?  
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Bevezetés a digitális fotózás rejtelmeibe 

 
A digitális fotózás alapjait sajátíthattuk el a Creatctivity Egye-

sület által meghirdetett, önkénteseknek szánt képzésen. Néhá-

nyan bekapcsolódtunk az elméleti és gyakorlati órákat is tartal-

mazó tanfolyamba. 

Az első órákon a fényképezés alapfogalmaival ismerkedtünk: 

hogyan kell tartani a fényképezőgépet, miért fontos stabilan tar-

tani az eszközt. A kép minőségét nagymértékben meghatározza 

a fényképezőgép helyes tartása – magyarázta az oktató, a K’arte 

Egyesület tagja, Eliodor Moldovan. A bal kezünkkel a fényké-

pezőgép Zoom gyűrűjét (a lencsét) tartjuk, amellyel a távolsá-

got tudjuk változtatni.  A jobb kezünkkel magát a fényképező-

gépet fogjuk. A mutatóujjunk  szerepe a lövő gomb megnyomá-

sa. A hüvelykujj szerepe a fényképezőgép képernyőjén a külön-

böző funkciók közötti változtatás. A többi ujjainkkal a fényké-

pezőgépet tartjuk. 

Aki fotóz, annak ismernie kell a fényképezőgépet, az egyes alkotóelemeket, azok funkcióit. 

Megtanultuk, mi a szerepe a képernyőnek (ahol a készített képet látjuk), mi az objektív csat-

lakozás (ahová a különböző lencséket illeszthetjük be), a  vázsapka (melyet a lencse végére 

rakunk, hogy megóvjuk a karcolás ellen) stb. 

Ahhoz, hogy a készített fotó szimmetrikus legyen, be kell állítanunk egy funkciót, majd a 

megjelenő kilenc kis kockában kell úgy elhelyeznünk a látványt, hogy a középpontban he-

lyezkedjen el a megörökítendő kép lényeges eleme.  

Az elméleti ismereteket gyakorlatba is ültettük. Feladatot 

kaptunk, készítenünk kellett két portrét, két szabadtéri fo-

tót, egy tárgyat és egy gyereket ábrázoló fényképet. Meg-

adott szempontokra kellett figyelnünk, majd ezeket bemu-

tattuk és elemeztük az oktató segítségével, irányításával. 

Közös fotózásra is sor került a Somos tetőn. Itt öt termé-

szeti képet, öt portét, öt sporttal kapcsolatos fotót kellett 

készítenünk.  
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Érdekes feladat volt. Jó volt együtt lenni az osztálytársaim-

mal, és az elkészített fotókat megbeszélni, kielemezni, egy-

másnak javaslatokat tenni.  

Érdekesnek, hasznosnak találtam a képzést. Sok új informáci-

ót szereztem a fotózással kapcsolatosan. Tudatosabb, figyel-

mesebb fényképkészítővé váltam általa.  

 

 

 

Szász Boglárka, 12. D 

 

Ritmushangszerek készítése és megszólaltatása 

Milyen hatással van ránk a zene? 

,,A zenének megkérdőjelezhetetlen hatása van a hangulatunkra. Hozzájárul az érzelmi 

állapotunk kiváltásához. Befolyásolja az emberi pszichológiát és a lelket, és érezteti hatását 

az emberek hangulatán.” – írja Tomasz Ciećwierz pszichológus. 

 

       A zene stimulálja az agyat. Hatással van az emberre a terhesség 5. hónapjától, amikor a 

hallás kifejlődik. A tudományos kutatások azt igazolják, hogy az újszülötteknek, akik zenét 

hallgattak a magzati korban, több szinapszisuk van a két agyfélteke között, és jobban 

kifejlett hallásuk. Néhány kutató amellett érvel, hogy annak, hogy valaki zenét hallgat 

születés előtt, rengeteg pozitív hatása van a gyermek első évei során, mivel stimulálja a 

kreativitást és fejleszti az agyi erőt. 

       Egy tanulmánysorozatot is folytattak 1972 és 1992 között annak megállapítására, hogy a 

zene milyen hatással van a fiatalokra. Az eredmények mindenkit megleptek. Kiderült 

ugyanis, hogy a zene drámai módon meg tudja változtatni az új információ befogadásának 

képességét.  A tesztcsoport tagjai, akikkel zenét hallgattattak, jobban teljesítettek gyors 

olvasásból, nyelvtanulásból és matematikából egyaránt. Az önértékelésük nőtt, és a 

kreativitásuk is fejlődött. A motoros képességeik és a felfogásuk is  javult. A környezetükkel 

való kontaktusok is egyre jobban működtek. Annak képessége, hogy új információt 

sajátítsanak el, 90%-kal megnövekedett a tesztelt diákoknál. 

Mi a zenének a szerepe a szabadidős tevékenységek során? 

       A gyereknél a zenei játékok során közösségi élmény és a játékosság kerül előtérbe, így a  
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gyerek észre sem veszi, hogy zenei képességei fejlődnek. 

       Az éneklés, mondókázás, zenei játékok során a gyermek személyiségének igen fontos 

tulajdonságai formálódnak észrevétlenül, csupán az intenzív érzelmi-fizikai és értelmi 

kapcsolat révén. A gyerek nyitottá válik az új, ismeretlen befogadására és a folyamatos 

megújulásra. Fejleszti a gyermek  önszabályozó-képességét, motiválja a közös játékban való 

részvételre, fegyelemre szoktatja. 

       Az énekes-zenei játékok elő kívánják mozdítani, kibontakoztatni azokat az adottságokat, 

amiket a gyerekek magukban hordoznak. A tevékenység során a gyerek megtalálhatja a 

számára legkedvesebb, legösztönzőbb játékformát, eszközt és lehetőséget kap az 

önkibontakozásra, a tapasztalatszerzésre. 

       A szabadidős tevékenységek során a zenei játékok fejlesztik a gyerekek alkotó 

képzeletét, fantáziáját, kreativitását, és fejlesztő hatással vannak a gyermek szociális és 

kommunikációs képességeire is. 

Miben is fejleszthetjük a gyerekeket ritmushangszerek segítségével? 

       A ritmushangszerek a ritmusérzék fejlesztésének alapvető eszközei. A ritmusérzék 

szorosan összekapcsolódik a mozgással is. Megfigyelhető a gyerekeknél, hogy egy csörgő 

rázogatása közben a gyerekek ösztönösen bólogatnak, vagy rugóznak a térdükkel. 

Megismerik a halk-hangos, lassú-gyors fogalmakat, a hangszerek megszólaltatása során 

megpróbálják a mozgásukat is ehhez igazítani. 

         A mondókázással, a ritmus és mozgás összekapcsolásával olyan agyi területek 

kapcsolatait építjük, amelyek a későbbi sikeresen végbemenő tanulási folyamatok 

elsajátításához is szükségesek. 

         A ritmushangszerek fejlesztik a gyerek megfigyelőképességét és az auditív 

memóriájának működését. Fejlesztheti a hallást, ami nagyon fontos, hiszen az írás-olvasás 

megtanulásánál nélkülözhetetlen, hogy a gyerekek pontosan hallják azt a bizonyos hangot, 

amit majd egy-egy betű jelölni fog. Igaz, a hangszerekkel nem a beszédhangokat hallják, de 

itt is a fülük “dolgozik”. 

A téma feldolgozása szabadidős tevékenység során 

       A tevékenység célja kreatív ritmushangszerek készítése otthon fellelhető 

alapanyagokból, a ritmushangszerek megszólaltatása, játékos ritmusgyakorlatok végzése. 

       Elkészített minden gyerek egy-egy dobot, amihez szükséges volt: 1 db. konzervdoboz, 1 

db. színes lufi, színes ragasztószalagok és olló.  Három csoportot alakítottam ki, és minden 

csoport dobja abban különözött, hogy más-más színű lufikat és ragasztószalagokat 

használhattak fel.  
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Az elkészített dobok ütője egy-egy 

ceruza vol,t és ki is próbáltuk a 

dobokat játék során. A táblára egy 

vonatot ragasztottam fel vagonokkal,  

és minden vagonban utasok voltak, ti-ti 

és tá jelek. A vonaton lévő utasokat, a 

ritmust doboltuk. Ekkor a vonat 

elindult, és az első állomásnál 

leszálltak utasok (változtattam az utasokon). Az első megálló után tovább ment a vonat, és 

akkor a rajta maradó utasokat doboltuk. Ezt többször ismételtük.  

       Minden gyerek egy-egy csörgőt is készített, amihez szükségesek voltak a következő 

alapanyagok: 1 db. papírguriga, 1 marék paszuly, rizs vagy kukorica, papírragasztó, színes 

írószerek, 1 sablon pontokkal. Mindegyik csoportnak más-más mintájú kell legyen a 

csörgője, ezért minden csoport közösen megbeszélt egy-egy mintát, amit a pontok 

segítségével rajzolhattak a sablonra. Ezután lépésenként elkészítettük a csörgőket. A három 

csoport csörgője abban is különbözött, hogy más-más alapanyag került a csörgő belsejébe. 

Egyik csoportnak rizs, másiknak paszuly és a harmadiknak kukorica. A csörgőkkel is 

játszottunk. Minden gyerek egy kis 

lapra kellett egy ritmussort alkosson 

szimbólumokkal. Minden 

csoportnak más-más volt a 

szimbóluma (kör, kocka, 

háromszög), és a tá ritmust nagy 

szimbólummal, a ti ritmust kicsi 

szimbólummal jelöltük. Az elkészült 

ritmussorokat begyűjtöttem. Sorra 

vettem mindeggyik ritmussort, amit a csörgővel csörgettem,  és a gyerekek azt a ritmust 

kellett visszacsörgessék. Majd halkan, illetve hangosan csörgettem, és a gyerekek ezt 

utánozták. Ezután ellentétesen kellett csörgessenek, ha én halakan, akkor ők hangosan, ha én 

hangosan, akkor ők halkan..  

A gyerekek egy harmadik ritmushangszert is készítettek, a krokodil-csattogót, aminek az 

elkészítéséhez a következők voltak szükségesek: kartonpapír sablon a krokodil testéhez, zöld 

színes lapból sablon a krokodil testéhez, fehér és zöld lapból sablon a krokodil szemének,  
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fehér lapból sablon a krokodil fogának, 2 db dióhéj, olló, papír ragasztó, ragasztópisztoly, 

fekete írószer.  Elsősorban a gyerekek a sablonokat kivágták és utána lépésenként 

elkészítettük a krokodil-csattogókat. A játék a csattogókkal a következő volt: Mindegyik 

csoport más-más kis és nagy 

kártyákat kapott. A nagyobb 

képek jelentik a tá hangot, a 

kisebb képek a ti hangot. Egyik 

csoportnak a kártyáin dobok 

voltak láthatók, a másik 

csoportnak a kártyáin csörgők, és 

a harmadiknak a kártyáin 

csattogók. A csoportok feladata, 

hogy közösen az összes képet 

felhasználva ritmussorokat 

alkossanak és rakjanak ki. Miután 

minden csoport - felhasználva az 

összes kapott képet - kirakta a ritmussorokat, azután csoportonként lecsattogtattuk a ritmus 

sorait. Minden ritmussor után a másik két csoport visszacsagtogtatta a ritmussort.  

       Ezután egy zenekart alkotva játszottunk az elkészített ritmushangszereinkkel. Egy dalt 

énekeltünk, és az elkészített ritmushangszerekkel a ritmust doboltuk, csörgettük, 

csattogtattuk. Csoportonként más-más hangszerrel játszodtak a gyerekek. A végén mindenki 

énekelt, és azzal az elkészített ritmushangszerrel kísérte a ritmust, amelyik hangszer a 

kedvence lett. 

 

Miért is tartottam fontosnak a téma feldolgozását játékos módszereket alkalmazva?  

Ritmushangszerek készítése és megszólaltatása által a gyerekek információkat gyűjthetnek a 

hangszerekről, sikerélményben részesülnek, hiszen ők maguk készítik a hangszereket olyan 

alapanyagokból, amik otthon is fellelhetőek a mindennapokban. A játékok során átélik a 

zenélés, az alkotás örömét. Tájékozódnak és érdeklődéssel fordulnak a hangszerek, a zene 

világa fele. Esetleg kedvet kapnak megtanulni egy hangszeren játszani. 

 

Golya Paulina Klementina, 12. D 
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Mézeskalács házikó és lakosai. Kézimunka és játék szabadidős tevékenységen 

 
A mézeskalács házikó lakosaival ismerkedtünk szabadidős tevékenység során, a téli ünnepe-

kre hangolódva.  

A tevékenység az esztétikai érzék és kreativitás fejlesztését célozza meg, ugyanakkor a 

manuális tevékenységek a kézügyesség fejlesztését szolgálják. A jó hangulat, az élménysz-

erű együttlét az elkészített kézműves munkákkal végzett játékok által biztosított. 

Kerettörténet adja a tevékenység vázát: Mikulás levelet írt, melyben arra kér, segítsünk neki. 

Az idén háromszor annyi levél érkezett hozzá, mint elmúlt évben, és a segítői kissé fáradtak. 

Újabb, friss erejű kisegítőkre van szüksége: 

manókra, akik ajándékokat készítenek, 

hóemberekre, akik elolvassák a leveleket, 

szarvasokra, akik kiszállítják a csomagokat. 

A mézeskalács házikó, a Mikulás otthona 

várja őket! 

A Mikulás levelének elolvasása után a mé-

zeskalács házikót szemléljük meg és 

beszélgetünk róla: Miből készül? Mi 

díszíti?  

A gyerekeket kiszámolással osztom 4 csoportra. Minden csoport más fajta karácsonyi figurát 

készít el, melyekkel később játszani is fogunk közösen. Minden asztalra kerül egy minta az 

elkészített figuráról.  

Az első csoport manót készít. Ehhez szükségünk van 

egy papírgurigára, ez lesz az alap, melyre felkerül a 

fonal és a színespapír. Kétféle színt használunk (zöld, 

krém).  Vágunk egy 6 cm szélességű és 21 cm hosszú-

ságú csíkot a krém színű papírból. Először a guriga fel-

ső felét  ragasztjuk körbe a krém színű papírral, ez jel-

képezi a manó arcát, majd ez alá alaposan feltekerjük a zöld színű fonalat, mely a ruhát jel-

képezi. Szemet, szájat rajzolunk neki, az orrát pedig egy kis kör alakú piros papírból kivág-

juk, majd felragasztjuk. Sapkát készítünk neki. Ruháját díszíthetjük kis gombokkal.  

Miután elkészültek a manók, játszunk: az épületben elrejtek különböző tárgyakat, kb. 20-at. 

Négy listát írok a tárgyakról, majd a meglévő 4 csapatnak adok egyet-egyet.  



27  

A feladat, hogy megtalálják a papíron szereplő elrejtett tárgyakat, és a terem közepén levő 

asztalra helyezzék. Az a csapat nyer, aki a listán szereplő legtöbb tárgyat begyűjtötte. 

A második csoport kis Mikulásokat 

készít. 

Ennek alapja szintén egy papírguriga, 

de most a piros és a krém szín dominál. 

Mindkettőből vágunk egy 6 cm széles-

ségű és 21cm hosszúságú csíkot. A  gu-

riga felső felét körbe ragasztjuk a krém 

színű papírral, majd ez alá következik a 

piros szín. Szemet és orrot rajzolunk, 

majd elkészítjük a Mikulásra jellemző 

nagy fehér szakállt fehér fonalból, ezután ezt is felragasztjuk. Majd játszunk a Mikulással. 

Ajándéktasakba teszem az elkészült Mikulást, és az osztály minden tagja egy körbe áll. A 

hangulat kedvéért a játék egy karácsonyi zenére fog épülni. A csomag kézről- kézre adódik. 

Ha valakinek a kezében marad a csomag, amikor a zene megáll, ahelyett, hogy kizárnánk a 

játékból, a kör közepébe hívjuk, ahol a gyerekek ülnek, és a téli ünnepekkel kapcsolatos 

kérdéseket tesznek fel neki. Ha helyesen válaszol a kérdésre, visszaállhat a játékba. 

A harmadik csoport hóembert készít. 

A kis hóembert tojástartóból készítjük el. A 10 

darabos tartóból,mindössze 4 kis darabkára van 

szükség. 3-at ebből fehérre festünk (test), a 4.-et 

pedig feketére (kalap). A festett darabokat össz-

eragasztjuk, ebben én segítek a gyerekeknek, 

azaz egy példát mutatok, amiből kiindulhatnak. 

Kis szemeket ragasztunk, az orrát pedig karton 

papírból formázzuk ki ,majd narancssárgára 

festjük és felragasztjuk. Fekete temperával gombokat rajzolunk. Tetszőlegesen választunk 

egy színt, melyből a hóember sálját vágjuk, majd körbekötjük a nyakán. Kéznek drótos piros 

színű anyagot szúrunk bele. Kalapja pereme fekete kartonpapírból készül és kör alakú.  

A negyedik csoport pedig a szánt húzó szarvasokat készíti el. 

Egy A5-ös papírlap lesz az alapunk. Barna, piros, fehér és fekete színeket használunk.  
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A gyerekek a már előre kiszabott méreteket kapják kézbe, és emellé egy mintát amit én 

készítettem el. A látott mintát 

követve kell közösen eldöntsék, hogy 

egy adott testrészt milyen méretű 

papírból kell készíteni. Fontos a 

türelem és a csoporton belüli kommu-

nikáció.  

A szarvasokkal is játszunk, próbára 

tesszük egyensúlyérzékünket. 

Négy csoport működik itt is. Ki-

jelölöm a kezdő és az érkező ponto-

kat. A gyerekek feladata, hogy amiképpen a  Mikulás rénszarvasai sem a földön járnak, fe-

jükön egyensúlyozva juttassák el őket  egyik pontból a másikba úgy, hogy azok véletlenül se 

essenek le. Annak érdekében, hogy a gyerekek ajándékai  célba érjenek. Visszafele már sza-

badon mehet a gyerek, társa viszont csak akkor indulhat el, ha megérintette annak kezét.  

Záró, összegző mozzanatként a gyerekek által készített összes figurát elhelyezzük a mézes-

kalács házikó udvarán , és együtt örülünk a benépesített udvarnak, a Mikulás új segítőinek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szilágyi Klementina, 12. D 
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Szabadidős tevékenység online keretek között 

 
11. osztályban nekünk szabadidő-szervezősöknek elkezdődik a gyakorlati tevékenységek 

során az a szakasz, amikor lehetőségünk nyílik arra, hogy az előző években szerzett ismere-

teinket felhasználva megalkossuk és levezessük a magunk kis tevékenységeit a gyerekekkel. 

Olyan tevékenységeket, amelyek kitöltik a gyerekek szabadidejét, miközben játékosan tanul-

hatnak és szórakozhatnak egyaránt, akár az osztályteremben, akár bárhol máshol.  

  Nagyon vártam, hogy levezethessem az első szabadidős tevékenységemet, ám a vírus meg-

bénított sok mindent, egyben az oktatási rendszert is. Bezártak az iskolák, mi diákok pedig a 

számítógép elé kényszerültünk. Igyekeztünk feladatainkat hatékonyan elvégezni, hogy ebben 

a nehéz időszakban is új ismeretekkel tudjuk bővíteni tarsolyunkat. 

  Az első szabadidős tevékenységem levezetése előtt, újra belekényszerültünk az otthoni ok-

tatásba, ahol több volt a feladatunk, mint az iskolában. Mindennek megvolt a beosztása. Ké-

nyelmesebb volt a környezet, mint az iskolában, de megterhelő volt mindenki számára. 

   A gyakorlatvezető tanárnőnk igyekezett ebben az időszakban is kreatív feladatokat adni 

nekünk, amelyek a későbbiekben hasznunkra válnak. Az összevont hetes gyakorlaton, ame-

lyet szintén online keretek között kényszerültünk tölteni, egyéni feladatot kapva dolgoztunk. 

A megadott műveltségi terület, amellyel dolgoztam ebben az időszakban a magyar nyelv 

volt, a szólások és közmondások témakörben.  
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Örültem, hogy megkaptam ezt a témát ugyanis tudtam, hogy gazdag anyagrészt találok, és 

játékokat egyaránt. A feladatom az volt, hogy játékgyűjteményt készítsek, amely tartalmaz 

tíz osztálytermi keretek között megvalósítható játékot és tíz online játékot a témámhoz kap-

csolódóan. Az internet segítségével találtam érdekes játékokat, de leginkább a fantáziámra 

kellett hagyatkoznom. Készítenem kellett egy videót is, amelyben a gyűjteményemben sze-

replő egyik játékot magyaráztam el és vezettem le. Egy kis fejtörés után végül sikerült meg-

alkotnom azt a játékot, amelyet szívesen bemutatok videón keresztül és így született meg a 

saját kis ,,Találd ki társasjátékom’', amit tulajdonképpen át kellett alakítanom a videó ked-

véért, mert hosszúra sikerült. Készítettem egy játék mezőt, amelyen egy báb segítségével 

egyenként kellett előre lépkedni a cél felé haladva, valamint készítettem borítékokat, ame-

lyekbe szólásokkal és közmondásokkal kapcsolatos feladatokat helyeztem és ezeket a felada-

tokat az adott helyeken meg kellett oldani annak érdekében, hogy tovább lehessen haladni. 

Egy kis kreativitással máris feldobtam picit a játékaim sorát. Bármilyen témával kapcsolat-

ban el lehet készíteni, élvezetes és segít a gyerekek ismereteinek bővítésében. Bármikor 

használatba vehető átalakítva is, akár a ,,társas’' formája. Azt tapasztaltam, hogy leköti a 

gyerekek figyelmét ugyanis eljátsztam a második osztályos testvéremmel, aki élvezte. 
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Szemléltető eszközként készítettem egy hasznos plakátot, amelyre ismert szólásokat és köz-

mondásokat ragasztottam. Mindenképp szerettem volna a szólások és közmondások mellé 

magyarázatot és képet csatolni, hogy érthető legyen. Az otthoni kellékeim segítségével meg 

tudtam alkotni. 

    A bemutatás szintén online keretek között valósult meg. Nem izgultam annyira, mint ami-

kor élő közönség előtt kell megnyilvánulnom, de furcsa volt, hiszen folyton az esetleges 

technikai gondok miatt aggódtam.  Sokat segített, hogy az osztálytársaimnak kellett elsőként 

bemutatót tartanom képernyőn keresztül, nem pedig gyerekeknek. 

   A bemutatómat a témám ismertetésével és a célom megfogalmazásával kezdtem. Képer-

nyőmegosztás segítségével láthatóvá tettem a játékgyűjteményemet, majd sorra bemutattam 

azokat a játékokat, amelyeket összegyűjtöttem. Volt olyan játék, amelyben kártyák segítsé-

gével kellett feladatot végezni, vagy amelyben összekeveredett szólások és közmondások 

párját, illetve magyarázatát kellett megtalálni. De volt, amelyben szólásokat és közmondáso-

kat kellett kijavítani és a helyes formáját megtalálni, és olyan játék is, amelyben a gyerekek 

Kis írókká válhattak megadott szólással, közmondással történetet alkotva. Az egyik játéko-

mat közösen is eljátsztuk, aminek a címe ,,Mi lehet a tanulság?’'. Három rövid történetet 

mondtam el, az osztálytársaim feladata pedig az volt, hogy minden elmondott történet után 

meg kellett ismételniük a történetben elhangzott közmondást és megfogalmazniuk a történet 

tanulságát. Jól ment a játék, és a visszajelzések alapján élvezetesnek minősült. Szívesen el-

játszanám az összes játékomat a gyerekekkel, számukra talán izgalmasabbak lennének, 

ugyanis ezeket a játékokat a negyedikes gyerekeknek állítottam össze. Nem fért bele az idő-

be a videóm bemutatása viszont a szemléltetőeszközömet sikerült bemutatnom. 

   A visszajelzések alapján eredményes volt a munkám, természetesen apró észrevételeket és 

javaslatokat kaptam, ami pozitívan hat rám, ezeket pedig a későbbi munkáim során be tudom 

építeni az eredményesség és hatékonyság céljából.  

 Az első online tevékenységem levezetése élmény marad számomra, hiszen amennyire izgul-

tam és aggódtam a megvalósítás miatt, annyira jól sikerült. Bebizonyosodott, hogy az online 

közegben végzett munka is eredményes lehet, ha lelkiismeretesen végezzük el a  feladatain-

kat. A gyerekek manapság sok időt töltenek a számítógép előtt, sokat játszanak online játé-

kokkal. Mi is tudunk olyan játékokat alkotni, amellyel le tudjuk kötni a figyelmüket s köz-

ben fejleszteni tudjuk képességeiket, tudásukat.  

 

Somodi Bernadett, 11. F 
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