
 

    
Hódmezővásárhelyi  

Klauzál Gábor Általános Iskola 

6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 63. 

Telefon: 62/222-316 

E-mail: 
iskola@klauzalgabor.hu 

Web: www.klauzalgabor.hu 
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e-mail: 
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Web: www.orczy-fegyvernek.hu 
            

 

 

 

 

Esemény: A mese 

Helyszín: 
Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 

6800 Hódmezővásárhely Klauzál utca 63. 

Dátum: 2014.09.04 

 

1. Beszélgető kör keretében arról beszélgettünk, hogy egy nemzet kultúrájának fontos része, hogy milyen 

meséket mondd a gyermekeknek. Felelevenítettük az általuk ismert népmeséket. 

2. A beszélgető kör után megnéztünk a magyar népmesék sorozatból a Szorgalmas és a rest lány címűt, majd 

megbeszéltük a tanulságokat. Fő gondolata a jó tett helyében jót várj, ami a mai világra is igaz, nem évülnek el a 

mesék legfőbb gondolatai. Megjegyezték azonban a furcsa, régies nyelvezetet, ami újabb érték, hiszen a szókincs 

bővítése fontos feladat, régi szavaink ismerete, néphagyományunk, magyarságunk része. 

3. A foglalkozásról fotókat készítettünk, amelyek a honlapon megtekinthetők. 

 

 

 

 

 

Dátum: 2014.09.04 

Készítette: Rácz Miklós 

 

Feljegyzés 
TÁMOP-3.3.14A-12/1-2013-0070 azonosító számú „Ízelítő 

életünkből” című pályázat 
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Esemény: Francia mese és állatmesék 

Helyszín: 
Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 

6800 Hódmezővásárhely Klauzál utca 63. 

Dátum: 2014.09.11 

 

1. Beszélgető kör keretében arról beszélgettünk, hogy egy nemzet kultúrájának fontos része, hogy milyen 

meséket mondd a gyermekeknek. Felelevenítettük az általuk ismert külföldi népmeséket. 

2. A beszélgető kör után megnéztünk az Európai népmese sorozatból a Mindentudó madár című francia 

népmesét. A tanulság ismét olyan, ami örök érvényű, korokon és országokon átívelő, hiszen a hazugság előbb 

utóbb mindig fényre derül és a jó elnyeri méltó jutalmát, a hazug meg a büntetését. 

Ezután állatmeséket gyűjtünk, melyben a szereplők ilyen emberi tulajdonságokkal rendelkeznek. 

Csoportosítottuk a jó és rossz tulajdonságokat, majd a végén Horgas Béla : Madaras néni meséje c. 

művébe olvastunk bele és a mesében szereplő sok-sok madarat jelenítettük meg egy-egy mindenki 

által elkészített origami madárral. Nagyon látványos volt a végeredményként összegyűlt sok mozgó 

farkú madár, ami repülni is tudott. 

3. A foglalkozásról fotókat készítettünk, amelyek a honlapon megtekinthetők. 

 

 

 

 

 

Dátum: 2014.09.11 

Készítette: Rácz Miklós 

 

Feljegyzés 
TÁMOP-3.3.14A-12/1-2013-0070 azonosító számú „Ízelítő 

életünkből” című pályázat 



 

 
Hódmezővásárhelyi  

Klauzál Gábor Általános Iskola 

6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 63. 

Telefon: 62/222-316 

E-mail: 

iskola@klauzalgabor.hu 

Web: www.klauzalgabor.hu 

Orczy Anna Általános Iskola, 

Szakiskola  

5231 Fegyvernek Felszabadulás út 

165. 

56/481-077, fax: 56/481-077 
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intezmeny.vezeto.orczy@gmail.com 

Web: www.orczy-fegyvernek.hu 

 

Feljegyzés 
TÁMOP-3.3.14A-12/1-2013-0070 azonosító számú „Ízelítő 

életünkből” című pályázat 

 
  

 

 
 

Esemény: Mesegyúrás 

Helyszín: Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 

6800 Hódmezővásárhely Klauzál utca 63. 

Dátum: 2014.09.18 

 

1. Beszélgető kör keretében arról beszélgettünk, hogy biztosan mindenkinek van kedvenc 

története a népmesék világából, esetleg kedves szereplője. 

2. A beszélgető kör után ezeket a kedvenc meséket gyűjtöttük csoportba, a hasonló érdeklődési 

körű gyerekek összeülve gyurmából jelenítették meg a meséket. Volt, aki a helyszín elemeit, 

volt, aki a szereplőket készítette szívesen. Végül minden csapat beszámolt a végzett munkáról, 

pár szóban bemutatta az elkészült művet. Minden történet Európai népmese volt, de zömmel a 

magyar mesék voltak előtérben, hiszen ők érzelmileg is ehhez állnak közelebb. 

3. A foglalkozásról fotókat készítettünk, amelyek a honlapon megtekinthetők. 

 

 

 

 

 

Dátum: 2014.09.18 

Készítette: Rácz Miklós 

 



 

    
Hódmezővásárhelyi  

Klauzál Gábor Általános Iskola 
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Web: www.orczy-fegyvernek.hu 
            

 

 

 

 

Esemény: Karaoke 

Helyszín: 
Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 

6800 Hódmezővásárhely Klauzál utca 63. 

Dátum: 2014.10.02 

 

1. Beszélgető kör keretében felelevenítettük a nyári közös táborozások emlékeit a 

fegyverneki gyerekekkel. Egyik legjobb közös élményük az esti tábortűz volt, 

mikor közösen énekeltek a víz nélküli medencében karaoke zenékre. 

2. A beszélgető kör után megkerestük azokat az előadókat, amikre a táborban is 

énekeltek, majd kívánságlistát írtak és ez alapján énekeltek közösen. Hírességek 

életéről, neves előadókról is beszélgettünk a végén, mint egy lehetséges 

pályaválasztás, vagy a szabadidő hasznos eltöltésére vonatkoztatva a 

zenetanulást. Nagyon élvezték ezt a programot, jó volt visszaemlékezni közösen 

a nyárra. 

3. A foglalkozásról fotókat készítettünk, amelyek a honlapon megtekinthetők. 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: 2014.10.02 

Készítette: Rácz Miklós 

 

Feljegyzés 
TÁMOP-3.3.14A-12/1-2013-0070 azonosító számú „Ízelítő 

életünkből” című pályázat 



 

    
Hódmezővásárhelyi  

Klauzál Gábor Általános Iskola 

6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 63. 
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iskola@klauzalgabor.hu 

Web: www.klauzalgabor.hu 

Orczy Anna Általános Iskola, 
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5231 Fegyvernek Felszabadulás út 

165. 

56/481-077, fax: 56/481-077 

e-mail: 
intezmeny.vezeto.orczy@gmail.com 

Web: www.orczy-fegyvernek.hu 
            

 

 

 

 

Esemény: Népek zenéi 

Helyszín: 
Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 

6800 Hódmezővásárhely Klauzál utca 63. 

Dátum: 2014.10.09 

 

1. Beszélgető kör keretében arról beszélgettünk, hogy melyek azok a területek, 

amelyek egyes népek életében kultúrákon átívelő. Egy ilyen terület a zene, a 

tánc. 

2. Ízelítőül dunántúli dalokat tanítottunk a gyerekeknek. A szöveget értelmeztük is 

velük, hiszen nem mindenki értette például az „engem szeress ne anyádat, én 

varrom a jegygatyádat...” sorokat. Jót derültek a régi szokáson, miszerint a 

leendő párok egymásnak jegyajándékkal kedveskedtek. Ezután néhány 

egyszerű, a szintén dunántúli tájegységre jellemző tánclépéssel sortáncot 

jártunk együtt a gyerekekkel. Ez a program rendkívül közösségformáló volt és jó 

hangulatban zajlott. A kezdetben egymás kezét megfogni sem akaró tanulók is a 

végére bátran odaálltak bárki mellé, mindegy volt, hogy fiú vagy lány, ismerik-e 

egymást vagy nem. 

3. A foglalkozásról fotókat készítettünk, amelyek a honlapon megtekinthetők. 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: 2014.10.09 

Készítette: Rácz Miklós 

 

Feljegyzés 
TÁMOP-3.3.14A-12/1-2013-0070 azonosító számú „Ízelítő 

életünkből” című pályázat 



 

 
Hódmezővásárhelyi  

Klauzál Gábor Általános Iskola 

6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 63. 

Telefon: 62/222-316 

E-mail: 

iskola@klauzalgabor.hu 

Web: www.klauzalgabor.hu 

Orczy Anna Általános Iskola, 

Szakiskola  

5231 Fegyvernek Felszabadulás út 

165. 

56/481-077, fax: 56/481-077 

e-mail: 

intezmeny.vezeto.orczy@gmail.com 

Web: www.orczy-fegyvernek.hu 

 

Feljegyzés 
TÁMOP-3.3.14A-12/1-2013-0070 azonosító számú „Ízelítő 

életünkből” című pályázat 

 
  

 

 

Esemény: Közös zenélés 

Helyszín: Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 

6800 Hódmezővásárhely Klauzál utca 63. 

Dátum: 2014.10.16 

 

1. Beszélgető kör keretében arról beszélgettünk, hogy ki játszik valamilyen hangszeren, 

milyen dalt lehetne közösen előadni. 

2. A beszélgető kör után kaptak a gyerekek hangszereket, ritmushangszerek, gitár segítette a 

közös éneklést. Néhány ballagó dallal kezdtük a sort, majd általuk is ismert magyar és külföldi 

slágerekkel próbálkoztunk. Beillesztettük a sorba Varga Miklós : Európa című dalát is. 

Megállapították, hogy a közös zenélés milyen örömet is tud szerezni, még annak is, aki 

egyébként nem tanult hangszeren játszani. A szabadidő hasznos eltöltésére ez egy remek 

módszer. 

3. A foglalkozásról fotókat készítettünk, amelyek a honlapon megtekinthetők. 

 

 

 

 

 

Dátum: 2014.10.16 

Készítette: Rácz Miklós 

 
 
 

 
 
 
  



 

 
Hódmezővásárhelyi  

Klauzál Gábor Általános Iskola 

6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 63. 

Telefon: 62/222-316 

E-mail: 

iskola@klauzalgabor.hu 

Web: www.klauzalgabor.hu 

Orczy Anna Általános Iskola, 

Szakiskola  

5231 Fegyvernek Felszabadulás út 

165. 

56/481-077, fax: 56/481-077 

e-mail: 

intezmeny.vezeto.orczy@gmail.com 

Web: www.orczy-fegyvernek.hu 

 

Feljegyzés 
TÁMOP-3.3.14A-12/1-2013-0070 azonosító számú „Ízelítő 

életünkből” című pályázat 

 
  

 

 

Esemény: Sztár pletykák 

Helyszín: Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 

6800 Hódmezővásárhely Klauzál utca 63. 

Dátum: 2014.11.06 

 

1. Beszélgető kör keretében arról beszélgettünk, hogy milyen újságok vannak a sztárok 

magánéletét taglaló témákban, és bele is lapoztunk néhányba. 

2. A beszélgető kör után csoportonként kaptak a gyerekek feldolgozásra néhányat. Feladatuk volt 

értékelni a benne lévő cikkeket témakör szerint csoportosítva. Beszéltünk arról, vajon mennyire 

valóságszerűek ezek az újságok, vajon miért engedik a sztárok, hogy bizonyos információk 

megjelenjenek róluk? Jó vagy rossz lehet ismert embernek lenni. Érdekes volt a gyerekek 

hozzáállása a kérdéshez, legtöbben azt mondták, ők nem lennénen közszereplők. 

3. A foglalkozásról fotókat készítettünk, amelyek a honlapon megtekinthetők. 

 

 

 

 

 

Dátum: 2014.11.06 

Készítette: Szilágyiné Szabó Mónika 

 



 

Hódmezővásárhelyi  

Klauzál Gábor Általános Iskola 
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Web: www.orczy-fegyvernek.hu 

 

Feljegyzés 
TÁMOP-3.3.14A-12/1-2013-0070 azonosító számú „Ízelítő 

életünkből” című pályázat 

 
  

 

 
 

Esemény: Hírességek - pályaválasztás 

Helyszín: Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 

6800 Hódmezővásárhely Klauzál utca 63. 

Dátum: 2014.11.13 

 

1. Beszélgető kör keretében arról beszélgettünk, hogy milyen szerepe lehet egy híres 

embernek Európában, vagy akár a világon. 

2. A beszélgető kör után Rubik Ernő életéről és a rubik kockáról láthattak a gyerekek egy előadást. 

Meglepődtek néhányan, milyen sokan is erről ismerik Magyarországot és még Amerikában is 

nevezetes lett ez a találmány. Versenyeket rendeznek a kocka kirakásának gyorsaságával, sok 

helyen a világban. Ennek tiszteletére egy élőképet állítottunk össze, melynek fő szereplője a 

rubik kocka volt. 

Ezután rátértünk a pályaválasztás témakörére, mint kapcsolódó pont. Saját készségeiket, 

képességeiket próbáltuk meghatározni egy online módon kitölthető kérdőívvel. (epalya.hu) 

Fontos, hogy megismerjék saját határaikat, és érdeklődési területeiket. Szóba került a 

szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségei témakör is, ami a pályaválasztásban is segíthet, 

hiszen az a dolog, amivel szívesen foglalkozunk a szabadidőnkben, lehet később akár egy leendő 

munka kiindulópontja is. Előjött az is, hogy manapság gyakran külföldön találnak munkát a 

felnőttek és ennek milyen feltételei és majdan következményei lehetnek. 

 

3. A foglalkozásról fotókat készítettünk, amelyek a honlapon megtekinthetők. 

 

 

 

 

 

Dátum: 2014.11.13 

Készítette: Szilágyiné Szabó Mónika 
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Esemény: Ejtőernyős közösségi játék 

Helyszín: 
Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 

6800 Hódmezővásárhely Klauzál utca 63. 

Dátum: 2014.11.20 

 

1. Beszélgető kör keretében arról beszélgettünk, hogy milyen fontos a csapatmunka, 

mennyire egymásra is vagyunk utalva bizonyos helyzetekben. Mennyivel 

egyszerűbb közös erővel megoldani bizonyos feladatokat. Mindenki mesélt saját 

tapasztalataiból olyan eseteket, amik ezt alátámaszthatják. 

2. A beszélgető kör után egy közös feladat következett az ejtőernyővel. Ez egy olyan 

játék, amiben remekül kapcsolódik az egymás segítése, a közös cél érdekében és a 

megbeszélés fontossága. Megoldandó feladat pl. az ernyő körbeforgatása, mikor 

mindenki fogja kívülről. Ezt először elég lassan sikerült teljesíteni, majd meg kellett 

beszélniük, hogy lehetne gyorsabban. Labdát kellet terelgetni később szintén 

együttes erővel egy bizonyos színre, minél gyorsabban és ott is tartani azt. 

Megtapasztalhatták a közösség erejét, mikor páran önkéntesek beültek az ernyő 

alá és a többiek vihart kavartak felettük. 

3. A foglalkozásról fotókat készítettünk, amelyek a honlapon megtekinthetők. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: 2014.11.20 

Készítette: Rácz Miklós 

 

Feljegyzés 
TÁMOP-3.3.14A-12/1-2013-0070 azonosító számú „Ízelítő 

életünkből” című pályázat 
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Esemény: Pályaválasztás 

Helyszín: Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 

6800 Hódmezővásárhely Klauzál utca 63. 

Dátum: 2014.11.24 

 

1. Beszélgető kör keretében arról beszélgettünk, hogy milyen lehetőségük van egy 

Európai unióban élő gyereknek a tanulásra, munkára elhelyezkedésre. Mivel a 

tanulók zöme 7-8. osztályos, fontos és aktuális számukra ez a témakör. 

2. A beszélgetőkör után saját készségeiket, képességeiket próbáltuk meghatározni egy online 

módon kitölthető kérdőívvel. ( epalya.hu) Fontos, hogy megismerjék saját határaikat, és 

érdeklődési területeiket. Szóba került a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségei témakör is, 

ami a pályaválasztásban is segíthet, hiszen az a dolog, amivel szívesen foglalkozunk a 

szabadidőnkben, lehet később akár egy leendő munka kiindulópontja is. Előjött az is, hogy 

manapság gyakran külföldön találnak munkát a felnőttek és ennek milyen feltételei és majdan 

következményei lehetnek. 

3. A foglalkozásról fotókat készítettünk, amelyek a honlapon megtekinthetők. 

 

 

 

 

 

Dátum: 2014.11.24 

Készítette: Szilágyiné Szabó Mónika 

 

Feljegyzés 
TÁMOP-3.3.14A-12/1-2013-0070 azonosító számú „Ízelítő 

életünkből” című pályázat 



 

 
Hódmezővásárhelyi  

Klauzál Gábor Általános Iskola 

6800 Hódmezővásárhely, 
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intezmeny.vezeto.orczy@gmail.com 

Web: www.orczy-fegyvernek.hu 

 

 

 
 

Esemény: Híres helyek, kapcsolódó ételek 

Helyszín: Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 

6800 Hódmezővásárhely Klauzál utca 63. 

Dátum: 2014.12.04 

 

1. Beszélgető kör keretében arról beszélgettünk, hogy milyen híres helyeket ismernek 

Európában, és ezekről a helyekről hogyan emlékeznek meg az emberek, az egyes országok.  

2. A beszélgető kör után interneten gyűjtöttek anyagot a témában, majd páros munkában minden 

kis csapat kiválasztott egy híres helyet és erről készített egy rövid diasort. Minden csapat 

előadta az anyagát a végén. Segítségként a világörökség részét képező helyeket bemutató diát 

nézhettek meg a gyerekek, majd aki nem tudott választani, segítséget kapott a döntéshez. 

Erre a témakörre építve ünnepi ételeket, és ehhez kapcsolódó szokásokat kerestünk az 

interneten. Megbeszélték, hogy mennyiben találtak eltéréseket más országokban, ebben a 

témában. Itt is felmerült a kérdés, hogy ünnepek alkalmával kevésbé figyelik az emberek az 

egészséges táplálkozás szabályait. A magyarok gyakran esnek abba a hibába, hogy túl sokat 

esznek, erősen zsíros, vagy fűszeres ételeket, ami nem segíti az egészség megőrzését. 

3. A foglalkozásról fotókat készítettünk, amelyek a honlapon megtekinthetők. 

 

 

 

 

 

Dátum: 2014.12.04 

Készítette: Szilágyiné Szabó Mónika 

 

Feljegyzés 
TÁMOP-3.3.14A-12/1-2013-0070 azonosító számú „Ízelítő 

életünkből” című pályázat 

 
  



 

 
Hódmezővásárhelyi  

Klauzál Gábor Általános Iskola 

6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 63. 

Telefon: 62/222-316 

E-mail: 

iskola@klauzalgabor.hu 

Web: www.klauzalgabor.hu 

Orczy Anna Általános Iskola, 

Szakiskola  

5231 Fegyvernek Felszabadulás út 

165. 

56/481-077, fax: 56/481-077 

e-mail: 

intezmeny.vezeto.orczy@gmail.com 

Web: www.orczy-fegyvernek.hu 

 

Feljegyzés 
TÁMOP-3.3.14A-12/1-2013-0070 azonosító számú „Ízelítő 

életünkből” című pályázat 

 
  

 
 

Esemény: Híres helyek, Dévaványa 

Helyszín: Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 

6800 Hódmezővásárhely Klauzál utca 63. 

Dátum: 2014.12.11 

 

1. Beszélgető kör keretében arról beszélgettünk, hogy egy nemzet kultúrájának fontos része, 

hogy milyen híres helyekkel rendelkezik, melyek nem csak építmények lehetnek, hanem 

természeti értékek. 

2. A beszélgető kör után a Dévaványai túzokrezervátumról hallgathattak a gyerekek egy előadást, 

melyen többek közt a túzokról szerezhettek ismereteket, és arról, hogy büszkén mondhatjuk 

Magyarországot a túzok megmentőjének, hiszen nagyon alapos munkával, hosszú évtizedek 

eredményeként Európa legnagyobb túzokállománya van hazánkban. Nem csak maga a 

rezervátum fenntartása, hanem az emberek gondolkodásmódjának megváltoztatása is a munka 

része volt, méltán lehetnek példa a mai gyerekek számára elszántság, önzetlenség és tudás 

terén az itt dolgozó emberek. 

3. A foglalkozásról fotókat készítettünk, amelyek a honlapon megtekinthetők. 

 

 

 

 

Dátum: 2014.12.11 

Készítette: Rácz Miklós 

 



 

    
Hódmezővásárhelyi  

Klauzál Gábor Általános Iskola 

6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 63. 

Telefon: 62/222-316 

E-mail: 
iskola@klauzalgabor.hu 

Web: www.klauzalgabor.hu 

Orczy Anna Általános Iskola, 

Szakiskola  

5231 Fegyvernek Felszabadulás út 

165. 

56/481-077, fax: 56/481-077 

e-mail: 
intezmeny.vezeto.orczy@gmail.com 

Web: www.orczy-fegyvernek.hu 
            

 

 

 

 

Esemény: Egykori híres helyek 

Helyszín: 
Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 

6800 Hódmezővásárhely Klauzál utca 63. 

Dátum: 2015.01.08 

 

1. Beszélgető kör keretében arról beszélgettünk, hogy egy nemzet kultúrájának fontos része, hogy milyen 

épületei vannak és az is jelzi az ország erősségét, kultúrához való hozzáállását, hogy hogyan bánik ezekkel az 

épületeivel. 

2. A beszélgető kör után megnéztünk az „Elhagyatva Magyarországon” című sorozatból a Magyarszecsődi 

Batthyány kastélyról szóló részt. Beszéltettünk a film után, milyen fontos is, hogy egy ország miként bánik az 

értékeivel, többek közt a múltjához kapcsolódó épületekkel. Ez a magára hagyott kastély is több lehetőséget is 

rejthetne magában, terveket készítettek a gyerekek, hogy mit lehetne vele kezdeni és hogyan őrizhetnénk meg 

az utókornak. 

3. A foglalkozásról fotókat készítettünk, amelyek a honlapon megtekinthetők. 

 

 

 

 

Dátum: 2015.01.08 

Készítette: Rácz Miklós 

 

Feljegyzés 
TÁMOP-3.3.14A-12/1-2013-0070 azonosító számú „Ízelítő 

életünkből” című pályázat 



 

 
Hódmezővásárhelyi  

Klauzál Gábor Általános Iskola 

6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 63. 

Telefon: 62/222-316 

E-mail: 

iskola@klauzalgabor.hu 

Web: www.klauzalgabor.hu 

Orczy Anna Általános Iskola, 

Szakiskola  

5231 Fegyvernek Felszabadulás út 

165. 

56/481-077, fax: 56/481-077 

e-mail: 

intezmeny.vezeto.orczy@gmail.com 

Web: www.orczy-fegyvernek.hu 

 

Feljegyzés 
TÁMOP-3.3.14A-12/1-2013-0070 azonosító számú „Ízelítő 

életünkből” című pályázat 

 
  

 

 
 

Esemény: Közös játék 

Helyszín: Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 

6800 Hódmezővásárhely Klauzál utca 63. 

Dátum: 2015.01.15 

 

1. Beszélgető kör keretében a pályázatban eddig lezajlott foglalkozásokat értékeltük közösen. 

Mindenki elmondhatta, neki melyik foglalkozás tetszett a legjobban és miért. 

2. A beszélgető kör után úgy gondoltuk, hogy meglepetésként az általuk leginkább kedvelt 

tevékenységet, a közös játékokat vesszük elő. Egy szójáték zárta a témakört, melyben 2 csapat 

versengett. mindenki előzetesen 2-2 szót írt fel egy kis papírra. Ezeket dobozba tettük, majd 1-1 

perc alatt minél többet ki kellett találniuk a csapatoknak belőle. Második körben ismét 

visszakerültek a szavak és ekkor már csak 1-1 szóval lehetett utalni a kihúzott szóra a 

gyerekeknek szintén egy-egy perc alatt. Végül a szavak ismét a kalapba kerülte és ekkor kellett 

mutogatni a csapattársaknak a szóról. Nagyon élvezték a játékot és az egész foglalkozás 

sorozatot is. 

A társasjátékok mindegyike nagy figyelmet és a szabályok pontos betartását igényli. 

Mindemellett újszerű és nagyon szórakoztató. A közös játék örömén túl mindezekért igen nagy 

fejlesztő hatással bír a gyerekek személyiségére, a figyelem, koncentráció és szabálykövetés 

gyakorlati alkalmazására. Volt olyan gyerek a csapatban, aki már ismert néhányat a játékokból, 

ők szívesen segítettek, ha valamelyik csoport vitás helyzetbe került. 

3. A foglalkozásról fotókat készítettünk, amelyek a honlapon megtekinthetők. 

 

 

 

 

Dátum: 2015.01.15 

Készítette: Szilágyiné Szabó Mónika 

 


