
Magyarország SZERETLEK! 

2014. április.25-én az országunk jelképeit, nevezetességeit, 

hírességeit mutattuk be osztályprogram keretén belül. Külön 

hangsúlyt kaptak a jelképek: a korona, a jogar, az 

országalma, a címer és a zászló. Minden osztályban 

kivetítés formájában megtekinthették a gyerekek, 

melyekhez életkoruknak megfelelően az osztályfőnökök 

információt társítottak. A második, harmadik és negyedik osztály külön-külön elkészítette a 

Szent Koronát. Az elsősök címereket színeztek, és a Szent Koronát. Ezeket felragasztották 

egy zöld plakátra a jogarral és az országalmával. Náluk ebben a produktumban jelentek meg a 

koronázási jelképek. A kézműves foglalkozás után a gyerekeknek minden évfolyamon játékos 

vetélkedőt rendeztek. A játék a „Magyarország SZERETLEK” címet kapta. A tanító nénik 

minden feladatot úgy építettek fel, hogy csak 

hazánkkal kapcsolatos legyen. A feladatokban 

szerepeltek a híres személyek, a szép tájak, a 

gyönyörű épületek, a költészet, a zene és a tánc. 

Ezután a harmadikosok termében az alsó tagozatos 

tanulók összegyűltek, hogy bemutathassák zenei és 

tánctudásukat. Ez a műsor a „Fölszállott a páva” 

nevet kapta. A gyerekek osztályonként, egyénileg és 

párban nagyon szép hazai népdalokat énekeltek el. A délelőtt záró része volt a közös néptánc. 

A diákok körbe álltak és táncoltak. Az ügyesek és bátrak bemutattak különböző lépéseket és 

ugrásokat, amit Lívi néni tanított nekik az évek során. A délelőtt folyamán a tanulók egy része 

az országunkról szóló információktól lettek gazdagabbak.  Akik német nyelven tanulnak, ők a 

német népcsoport történelmével, kultúrájával, földrajzával ismerkedtek meg. Minden tanuló 

szép és hasznos dolgokkal tölthette meg tudástárát. 

Készítette: Acsádi Anikó 



 

Április 24-én pénteken a felső tagozatos gyerekek 

egyik része is részt vett a Magyarország projekt 

napon. A délelőtt folyamán négy helyszínen oldottak 

meg érdekes feladatokat. 

Dombiné Edit néninél az ország jelképeivel, 

fontosabb történelmi eredményeivel és Magyarország 

Nemzeti parkjaival ismerkedtek meg a tanulók. A 

tanulás után érdekes feladatokkal ellenőrizték le 

tudásukat. 

Deák István tanár bácsival 13+1-es TOTÓ-t töltöttek 

és egy keresztrejtvény oldottak meg a gyerekek. A 

kérdések a magyar sportról szóltak. Fontos 

megállapításra is jutottak, nem csak foci van 

hazánkban. 

Matusné Ildi néninél a hazaszeretetet jól kifejező 

versekkel ismerkedtek meg a diákok. A versek 

meghallgatása után csoportokban plakátot készítettek, 

amelyen a témához kapcsolódó érzéseiket rajzolták le. 

Jaksáné Mariann nénivel híres magyar 

felfedezőkkel, sportolókkal, írókkal és költőkkel 

ismerkedtek meg a gyerekek. Az Internet 

segítségével rövid ismertetőket készítettek. 

A nap zárásaként az elkészült alkotásokból 

kiállítás készült a „Lépcső-galériában”. 

Jaksa Jánosné 
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