makkot. Mindezeket barkács munka felhasználásával
készültek ötletes produktumok. Hangulatos dalok,
versek és elbeszélések kapcsolódtak a témához.
z élményszerű projektzárásra minden osztály
egy – egy kapcsolódó vers- dal előadásával
járult hozzá. Ebben az időszakban szerveződött az
úgynevezett pályaorientációs nap. Feladata, ismertebb
felnőtt foglalkozások közelítése a gyermek felé.
gy nyílt lehetőségük a tűzoltóság
munkáját
szimbolizáló
tűzoltókocsi
megtekintésére,
az alapvető munkaeszközök
használati
módjának
megismerésére. nagy élmény
volt számukra, hogy be is
ülhettek a tűzoltókocsiba. Az ápolónő
munkájával is ismerkedtek, mikor
megtekintették a sebkötözés, fejsérülés szakszerű
bemutatását. Szűkebb pátriákban nagyon népszerű a
„műkörmös” mint foglalkozás. több vállalkozó közül az
egyik anyuka szívesen bemutatta ezt a tevékenységet.
Minden gyermek nagyon élvezte, de a „sajátot” külön
büszkeség töltötte el.
ovember hónap „Ép testben ép lélek” A
Márton – napi megemlékezés elsősorban
osztálykeretben szerveződött. Felelevenítették a
gyerekek a Márton püspök személyéhez kapcsolódó
legendát, valamint sok hagyományőrző játékot, énekes
körjátékot játszottak. Verseltek, mondókáztak, libákat
számoltak. Az ünnepet szimbolizáló liba minden osztály
részéről ötletesen, különböző technikával készült el. A
„Száz liba egy sorban, című dal az alsósok kánonszerű,
libagágogást idéző együtt éneklésével csendült fel.
libafutóverseny a falu szintjén szerveződött,
több generációt is mozgásra ösztönzött. Így talált
gazdára több tucat élő liba.
z egészségvédelmi hét a tanulók személyi
higiénéjének fejlesztésére, az egészségtudatos
életszemléletük alapozására fókuszált. Szituációs játékok
versek, énekek, mondókák, kisfilmek megtekintése
kapcsolódott a témához. A hetet vitamintál készítése
koronázta. Készítésében és fogyasztásában mindenki
egyaránt aktívan működött közre. Ebbe a folyamatba a
gyermekélelmezést biztosító konyha is közreműködött,
folyamatos zöldségfélék, illetve helyszín biztosításával.
Köszönjük!
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anulmányi versenyünk az olvasó verseny
volt, melyet a második, harmadik és negyedik
évfolyam számára kínáltunk. Tapasztaltuk tanulóink
egyre kifejezőbb olvasástechnikáját, kompetenciáik
fejlődését. Az érdekelt szülők jelen voltak, jelenlétükkel
buzdították a gyermekeket. Színvonalas verseny volt.
ecember: Adventi hírnök: friss fenyőág. A
decemberi ünnepkört idézve szerveződött
a
karácsonyvárás.
A
minden
pénteken meggyújtott Adventi
gyertya
jelképesen
vetítette
elénk a karácsony közeledtét.
A folyamatosan készülő téli
dekoráció egyre jobban az
ünnepvárásra hangolt mindenkit.
Meghitten, kreatív tevékenységek
végzése mellett, a szeretet, ajándékozás
és ajándékvárás örömével, izgalmával kísérve zajlott.
A Máltai-s Brúnó bácsi bensőséges hangulatban
kínált számunkra lelki gyakorlatot. Előadásra került a
Betlehemes játék, Mikulás érkezett a DÖK részéről.
Felállításra került a karácsonyfa.
szünet előtti utolsó nap pedig a karácsonyi tombolán
kisorsolták az iskola nagy karácsonyfáját. A
szülők aktív tevékenységgel kapcsolódhattak ehhez az
időszakhoz.
skolánk tanulói karácsony alkalmával színvonalas
ünnepi műsort adtak elő a polgármesteri hivatal
dísztermében, amellyel nagy sikert arattak.
z intenzív ünnepi hangulatú közösségépítő
tevékenységek kínálata úgy a gyerekek, mint a
felnőttek részére érzelemgazdagítónak bizonyult.
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