Magyar Népmesék Hete
Az október 4 - 8-ig megtartott projekt hét egy olyan komplex programot kínált alsós diákjaink
számára, amely összekapcsolta a Népmesék napját a Zene - és az Állatok Világnapjával.
A népmesék hetét a 6. b osztályos zeneiskolás lányok hangszeres játéka nyitotta meg hétfőn,
akik fuvolán és zongorán adták elő a Magyar Népmesék rajzfilmsorozat főcímdalát. A
rajzfilmsorozat mára már bekerült a Hungarikumok Gyűjteményébe, ezzel is erősítve a
magyarság kulturális örökségét.
Szintén ugyanezen a napon a szünetekben Molnár Aranka tanítónő gitáros énekléssel
csalogatta maga köré az énekelni szerető gyerekeket. A program főleg a legkisebbek körében
aratott nagy sikert, akik örömmel énekelgették az ismerős magyar népdalokat.
Az alsós szélfogóban rendeztük meg a retró mesekönyv és kabala kiállítást. Nem csak az
alsósok számára jelentett óriási sikert a bemutató, még a felsős gyerekek is nagy érdeklődéssel
nézegették, lapozgatták a régi könyveket, mese figurákat: Mazsolát, a Kockás fülű nyuszit és
társaikat. A vizuális kultúra órán készült mese illusztrációkat a kiállítás mögött lévő faliújságon
helyeztük el.
Ez úton is köszönjük a kedves szülőknek, ismerősöknek, hogy rendelkezésünkre bocsájtották
a féltve őrzött kincseiket!
Szerda délután a harmadik és negyedik osztályos tanulókat szólítottuk meg. Mesevetélkedőt
rendezett számukra Dulai Józsefné és Szabó Katalin tanító néni. Előzetes feladatot is kaptak a
gyerekek: három népmesét kellett elolvasniuk. Nagyon élvezték a játékos feladatokat,
rejtvényeket, még puzzle is szerepelt a feladatok között. A végeredmény igen szoros volt,
minden versenyző diák megelégedve, kis jutalmakkal ment vissza az osztályához.
Csütörtökön a kisebbek nagy örömére fakanálbáb készítésére került sor. Szabóné Erzsike néni,
nyugdíjas tanár néni - aki egyben a Vackor Varroda oszlopos tagja is - irányította az alkotó
munkát: medvét és nyulat lehetett készíteni, amelyet haza is vihettek a gyerekek.
Talán az egyik legérdekesebb és legnagyobb élményt nyújtó program a hét folyamán a diafilm
vetítése volt. A tanulók többsége még nem is látott diavetítőt és filmet! Ők maguk is
kipróbálhatták a vetítést. Jó volt látni a gyerekek szemében tükröződő kíváncsiságot és
boldogságot. Többen szájtátva figyelték a vásznon megjelenő, már ismerős mesehősöket.
Nagy öröm volt számunkra, hogy a hét folyamán még jobban megismertethettük iskolánk
kisdiákjaival a magyar népmesevilág értékeit, miközben mi, felnőttek is visszarepülhettünk
gyermekkorunk világába.
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