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A 2017–2018. év tematikája
Tudásvár csoport

Október
8.

Október
22.

Fekete István:
Tüskevár

Papírsárkány

November
Márton napja
5.

November
Szent László
19.

magyar irodalom (Fekete István Tüskevár című regénye és a film)
természetismeret (Kis-Balaton, Kányavári-sziget: földrajzi elhelyezkedés, Zala folyó; balatoni,
mocsári élővilág, kapcsolat a természettel)
nagymozgásos, koordinációs játékok
koncentrációt, emlékezőképességet fejlesztő feladatok
téma: Az ősz
a szelekről szóló ismeretek elsajátítása
feladatlapos (írást, gondolkodást ösztönző) kvízjáték
papírsárkány-készítés és -röptetés
Szent Márton története (néma rajzfilm, tanár által elmesélt történet)
libamáj- és mustkóstolás
a Római Birodalom (történelmi ismeretek)
Szombathely (földrajzi ismeretek, helyismeret)
lampionkészítés (kreatív feladat)
Márton-napi dalok éneklése; népi játékok: Gyertek haza libuskáim; Héja, héja, nincs itt liba
rajzfilm megtekintése: Mondák a magyar történelemből – Szent László utolsó győzelme
történelem: I. István (tanult), I. Mátyás (tanult), I. László (új ismeret) királyok korának,
tevékenységének és jellemzőinek összehasonlítása falra ragasztható szövegkártyák és képek
segítségével
Szent László-kirakó
a magyar korona másolatának megismerése
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Tudásvár csoport

December
Luca napja
3.

Luca-hiedelem: Luca-napi hagyományokon alapuló jelmezes szerepjáték
szalonna-, alma- és diókóstolás
Luca-székre állás, szerencsekívánó kotyolók éneklése
Luca-napi szokások kipróbálása (ólomöntés, hagymakalendárium, búzaültetés)
Luca széke elkészítése (kirakó, fafajták megismerése)

December
Karácsony
17.

konzervdoboz-dobáló, toldalékkereső játék karácsony témában
szaloncukor-készítés és –csomagolás
társasjátékok
közös ünneplés, gitáros éneklés a karácsonyfa körül

Január
14.

Kinizsi Pál (diafilm megnézése)
Kinizsi Pál története
történelmi háttér (Mátyás király kora)
földrajzi ismeret: a nagyvázsonyi vár (képek a mai romról és az egykori vár rekonstruált
makettjéről, ezek felhelyezése bekötött szemmel az óriástérképre)
erőpróba, ügyességi verseny: rézkehely egyensúlyozása festett polisztirol hablemezből készült
tálcán (malomkő)
jelmezes szerepjáték
néptánc
Balassi-életmű: feladatlapok kitöltése
címerszínezés (képzelőtehetség fejlesztése)

Kinizsi Pál
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Tudásvár csoport
a Herendi, a Zsolnay, a Hollóházi porcelán megismerése
az összetartozó porcelánkészletek megtalálása nagymozgással összekötve
információkutatás QR-kódok és telekommunikációs eszközök segítségével
Január
Magyar porcelán földrajzi ismeretek: Herend, Pécs, Hollóháza
28.
történetmesélés porcelánfigurákkal
kézműves feladat: porcelánkészítő manufaktúra (porcelángyurma készítése, formázás, égetés,
festés)
tanári történelmi előadás az érdeklődést felkeltő képek használatával: II. Rákóczi Ferenc és a
szabadságharc
Rákóczi másának megjelenítése (egy gyermek beöltöztetése megfelelő jelmezek, tartozékok
kiválasztásával)
RákócziFebruár 2.
kuruc–labanc csata (ellenőrző kérdések, különböző színű, kartonból készített téglatestek
szabadságharc
dobálása a csatadobozba)
kuruc nóták éneklése, a tárogató mint ősi hangszer bemutatása
kifestő készítése
szókereső rejtvény a témában
földrajzi ismeretek: a Budapest-központúság szemléltetése (szalagtánc egymáshoz kötött,
megye- és megyeszékhelynevekkel ellátott hulahoppokkal)
Magyarország
bingó: megyék, települések, nevezetességek (képek)
Február
Magyarország megyéi kirakó
megyéi,
25.
közigazgatása
óriás vaktérkép kifestése, a fontosabb nevezetességek felragasztása
megyenevekkel kódolt mese megfejtése
betűs játék
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Tudásvár csoport

Március
11.

Április 8.

Tavasz, húsvét,
március 15.

tojáskereső játék (meglepetéstojásokban rejlő információs cédulák megfelelő kosárban való
elhelyezése (témák: 1. tavasz, 2. húsvét, 3. március 15.)
kreatív feladat: kokárdakészítés (fantázia szerint az adott kellékekből)
tojásfestés olvasztott zsírkrétával

Millenniumi
kiállítás (1896)

történelmi ismétlés: a honfoglalás
a millenniumi események bemutatása (falra ragasztott képekkel) a királyi pár (I. Ferenc
Józsefnek és Erzsébetnek öltözött gyermekek) körbevezetésével
ünnepi rendezvények (mozgásos játékok – lóverseny, néptánc, állatkiállítás, mesterségek
bemutatása)
3D-s óriástérkép készítése a kiállításon való eligazodáshoz (eszközök: rajz, színezés, mozaik,
gyurma, sziluettfestés)

Színdarab (3
próba és
Április 22.
előadás): Mátyás
Május 6.
király – Egyszer
Május 20.
volt Budán
kutyavásár

drámapedagógiai fejlesztés
feladatok a történettel kapcsolatban
a színdarab közös előkészítése: jelenetek kronologikus rendezése, kirakók, a történet címének
megértése, zeneválasztás, jelmezválasztás; a szerepek eljátszásának individuális és csoportos
gyakorlása, majd előadása közönség előtt

Június 3.

földrajz és helyismeret: éves ismétlés; Budapest, Sárospatak, Pécs, Herend, Hollóháza,
Nagyvázsony, Kis-Balaton, Szombathely
kerettörténetbe elhelyezett kéktúratérkép elkészítése kutatást igénylő feladatok segítségével
emlékezet, írás, olvasás, finommotorika gyakoroltatása

Kéktúra
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Tudásvár csoport
ThyssenBornemisza
A madridi Vasarely-kiállítás megtekintése múzeumpedagógiai foglalkozás keretében interaktív,
Június 16.
Múzeum:
kismozgásos feladatokkal, fizikai tárgyak bevonásával.
Vasarely-kiállítás
Mesevár csoport

Október 8.

Október
22.

Fekete István:
Vuk

magyar gyermekirodalom (Fekete István Vuk című regénye és Dargay Attila rajzfilmje)
erdei állatok megismerése (találós kérdések, jelmezes szerepjátékok), a rókák szokásai,
kontaktus a természettel
embergyerekek és rókakölykök közötti különbségek (helyváltoztatós, nagymozgásos játék)
népi éneklős, mozgós játékok

Ősz,
papírsárkány

téma: Az ősz
Bogyó és Babóca – A papírsárkány: keresési és koordinációs készség, illetve a memória
fejlesztése
szerepjáték, papírsárkány-készítés és -röptetés

November
Márton napja
5.

Szent Márton története
libamáj- és mustkóstolás
lampionkészítés (kreatív feladat)
Márton-napi dalok éneklése, népi játékok, jelmezes szerepjátékok: Gyertek haza, libuskáim;
Héja, héja, nincs itt liba
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Mesevár csoport

November
Mátyás király
19.

December
Luca napja
3.

December
Karácsony
17.

Január
14.

Tél

jelmezes szerepjáték: az igazmondó juhász története
nagymozgással összekapcsolt ellenőrző kérdések
interaktív mondóka: Mátyás király levelet ír
színező feladat
Luca-napi Bogyó és Babóca: A boszorkányok
boszorkányjárás
Luca-napi hagyományokon alapuló jelmezes szerepjáték
szalonna-, alma- és diókóstolás
Luca-székére állás, szerencsekívánó kotyolók éneklése
búzaültetés
Kippkopp karácsonya mese
gesztenyegyerek készítése termésekből
bábos szerepjáték
3D Betlehem-kirakó duplólegókkal
toronyépítés konzervdobozokból
babzsákdobálás
a karácsonyfa gyertyáinak meggyújtása, közös gitáros éneklés, ünneplés, saját készítésű apró
ajándékok átadása
Kippkopp a hóban mese
gesztenyegyerek készítése termésekből
érzékelődoboz: diókeresés a hóban
bábos szerepjáték, kifestő
Zelk Zoltán: Két cinke
a széncinke és a kékcinke összehasonlítása (jellemzőik, szokásaik, táplálkozásuk), madáreledelkészítés

Anyanyelv-pedagógia folyóirat
Sterlik Nikolett – Revuczky Eszter – Szabó Gergely: Magyar játék vár Spanyolországban

2018. évi 4. szám
http://anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=762

Mesevár csoport

Január
28.

Jelmezbál

Bogyó és Babóca a jelmezbálban mese
mesefigurák és jelmezeik párosítása a történet alapján
kézműves feladat: jelmezek készítése
táncos mulatság: Itt a farsang, áll a bál
aktív játékok

Február 2. Betegség

Bogyó és Babóca beteg mese
jelmezes szerepjáték
a gyógynövények megismerése, megtapintása, megszagolása
mézes gyógytea készítése és kóstolása
Gryllus Vilmos-dal: Tea (Főlj tea, főlj)

Február
25.

Mesterségek

A király új ruhája mese
kártyák párosítása a foglalkozások témában
zsákbamacska (találós kérdések, mondókák, versek, dalok – az adott mesterségekhez tartozó
tárgyak kiválasztása a sokaságból)
aktív játék a Sehallselát Dömötör című dalra és zenére
kifestő, feladatlap

Tavasz, húsvét

Húsvéti meglepetés mese
énekes játék: Tavaszi szél vizet áraszt dal kooperációs ernyővel és furulyakísérettel
a tavaszhoz, a húsvéthoz kötődő énekek, dalok, körjátékok
hímes tojás készítése temperával
tojáskeresés (a meglepetéstojásokban rejlő csokitojások hang alapján való felismerése)

Március
11.
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Mesevár csoport

Április 8.

Léggömb

Egyszer volt
Április 22. Budán
kutyavásár

Május 6.

Anyák napja

Május 20. A kenguru

Bogyó és Babóca – Mese az elveszett nyusziról
bábos szerepjáték
hibakereséses összehasonlító feladat
labirintusos feladat
kreatív feladat: szürke nyuszi készítése rongyokból
nagymozgásos játék: léggömbdobálás
drámapedagógiai fejlesztés
feladatok a történettel kapcsolatban
a színdarab közös előkészítése: a kutyafajták megismerése, kutyás mesék, mondókák,
nagymozgásos játékok, színezés, memóriajáték, arcfestés
a szerepek eljátszásának individuális és csoportos gyakorlása, majd előadása közönség előtt
Anna, Peti és Gergő – Anyák napja mese
anyák napi versek és dalok tanulása
az orgonavirág fizikai és elméleti megismerése
kreatív feladat: anyák napi ajándék készítése az édesanyáknak
anyák napi műsor
A kis kenguru mese
az állatok élőhelyeinek földrajzi eltérése, ausztrál és európai (magyar) állatok árnyképének
felismerése és térképen való elhelyezése
feladatlap: különbségek keresése árnyrajzokon
a kenguru szokásai, jellemzői
a kenguruval kapcsolatos nagymozgásos, zenés játék
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Mesevár csoport

Június 3.

Magyar
népmesék: A
kőleves

Június 16. Nyár

A kőleves című népmese
zenés körjáték (a Magyar népmesék főcímdalára, meseszereplőkkel való azonosulás)
a mesében szereplő hagyományőrző szavak megértése
nagymozgásos játék (igaz vagy hamis)
a helyes étkezés szabályai
a mesében elkészített kőleves hozzávalóinak fizikai megismerése
az előre elkészített kőleves (recept a mese alapján) megkóstolása
Bogyó és Babóca – Nyári mesék
palacsintatekerés különböző töltelékekkel (finommotorika fejlesztése különböző érzékszervek
bevonásával)
zenés, tekeredős, kismozgásos játék
érzékelődoboz: balatoni vízi állatok megkeresése útmutatás alapján a kék színű
zselatingolyókkal teli dobozban (újrahasznosított kupakok felhasználása)

