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Az intézmény rövid bemutatása 
 

Iskolánk általános iskola, feladata a tanköteles tanulók általános iskolai képzése, 
nevelése, oktatása. Tanulói a községből szerveződnek, a bejárók létszáma minimális. 
Tanulólétszámunk évek óta csökken jelenleg 160-170 fő körül mozog. Évfolyamonként egy 
osztályt indítunk. Napközis csoportok, tanulószobák számát és működtetését az igényeknek és 
lehetőségeinknek megfelelően biztosítjuk. 

Lehetőségeink szerint biztosítjuk az oktatási törvény azon elvárásának megvalósulását, 
miszerint „a gyermeknek, tanulónak joga, hogy adottságainak, képességeinek, érdeklődésének 
megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon.”  

Iskolánk élén igazgató áll, aki egyben az ÁMK vezetője is. 
Elhelyezése 2000. szept. 1-jétől egy épületben történik, korlátozott mértékben 

használjuk a sportöltöző céljait is szolgáló épületet. 
Iskolánk részt vesz a Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú 

oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0069 
„Pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését és a tanulók kompetenciáinak 
fejlesztését szolgáló oktatás feltételeinek megteremtése a Zsadányi Általános Művelődési 
Központ Óvodájában és Általános Iskolájában” programban. A pályázat keretén belül, az 
Általános Iskola gyakorlati tapasztalatainak, hasznosításával, teljes intézményi szinten 
megvalósul a kompetencia alapú oktatási programcsomagok implementációja, új 
tanulásszervezési eljárások bevezetése, ehhez kapcsolódóan a kollégák szakmai felkészítése, 
és a fejlesztésekhez kapcsolódó eszközök, oktatási segédanyagok beszerzése. 
Nevelőtestületünk: 
1. Hisz a nevelés lehetőségében, munkája fontosságában, tisztában van felelősségével. 

Vallja, hogy a tanulókat az iskolának föl kell készíteni az önálló ismeretszerzésre és 
önművelésre. Ennek feltétele a szilárd alapkészségek kialakítása. 

2. Igyekszik korszerűen és helyesen értelmezni az iskola szerepét a gyerek személyiség-
fejlődésében.  

3. Tudja, hogy a gyermeki személyiség formálásának az elsődleges színtere a család, 
amelyet nagymértékben befolyásolnak a társadalomban lejátszódó történések és 
jelenségek. Jelentőségében ezt követi az iskola, mivel az ott ért hatások 
mindenképpen módosítják személyiségük fejlődését. Ez a tény kívánja meg a 
pedagógus tudatos tervszerű tevékenységét, határozza meg felelősségét. 

4. Vallja, hogy az iskolai életben képes megtalálni az egyén és közösség érdek-érvé-
nyesítés optimális arányát, ahol az egyéniség kibontakozásának nincsenek formális 
határai, de az együttélés, a közösségi élet alapvető szabályai alkalmanként korlátot 
szabhatnak féktelen érvényesülésének. 

5. Félelemmentes, külsőségeiben és hangulatában is barátságos, demokratikus szellemű 
iskolát tart kívánatosnak, ahol a gyermek és pedagógus csak a pedagógiai 
folyamatban elfoglalt szerepében különbözik egymástól, ahol kölcsönös a tisztelet, 
ahol az együttműködők emberi méltósága még véletlenül sem sérülhet. 

6. Hisz a példamutatás erejében. Ezért a tanulókkal szembeni elvárásai soha nem 
kerülhetnek ellentmondásba saját cselekedeteivel, tevékenységével, 
megnyilvánulásaival. 

7. A tanuló lelkesítését, az elismerést, a dicséretet tekinti elsődleges nevelési 
eszközének. A fegyelmezést, a büntetést is a pedagógiai folyamat részének tartja, de 
mindez nem jelentheti a tanuló megbélyegzését, kirekesztését. A pedagógus az 
esetleges haragot csak színleli, pedagógiai eszközként alkalmazza. 
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8. Iskolánk fő jellemzőjének a humánus, demokratikus légkört tartja, ahol minden tanuló 
kifejtheti véleményét, választ kap kérdéseire, segítséget igényelhet és kap. 

9. A pedagógiai hatásrendszer érvényesülését csak akkor érzi teljesnek, ha az kiterjed az 
iskolai élet minden részterületére. Így a tanórákon túli foglalkozásokat szükséges és 
teljes értékű tanulói tevékenységnek tekinti. 

10. Szándéka, hogy képzés minden olyan területen, ahol az igények és lehetőséget 
együttese megteremthető, biztosítsuk a tehetségek feltárását, fejlesztését (nyelv, 
művészet, stb.) 

11. Az általános társadalmi modernizáció és az életmód átalakulása megkívánja a 
lépéstartást az informatikai forradalommal. Ennek folyamatosan biztosítani kívánja 
feltételeit. 

12. A tanulók iskolai életének megszervezésében a pedagógiai érdeket, a célszerűséget és 
a hatékonyságot tekintjük elsődlegesnek. Olyan szervezeti formákat alkalmazunk (pl.: 
napközi otthon, tanulószoba, szakkörök, stb.), amelyek a legeredményesebben 
szolgálják, a gyermekek testi-lelki fejlődését. 

Legfontosabb céljaink: 
⇒ A sikeres munkaerő-piacialkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás 

megalapozását szolgáló képességek fejlesztése.  
⇒ Kompetencia alapú oktatás elterjesztése 
⇒ A kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztése 
⇒ A pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése 
⇒ A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése és 

megerősítése 
⇒ A rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklése, az egyenlő hozzáférés és 

esélyegyenlőség biztosítása. 
⇒ Szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása 
⇒ A digitális írástudás elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának támogatása 
⇒ magas szintű óvodai nevelés 
⇒ a SNI gyermekek, tanulók integrált nevelése, a testi- lelki egészség biztosítása, 
⇒ a környezeti nevelés szerepének növelése, 
⇒ a művelődési kezdeményezések segítése, 
⇒ a település hagyományainak megismerése és megismertetése, a hagyományok ápolása, 
⇒ a Zsadányi közösségi értékeinek közvetítése, 
⇒ a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez feltételrendszer biztosítása. 
 

A programot kidolgozó és a programban résztvevők bemutatása 
 

Kovács Olga 
1983-ban végzett a lembergi (lvovi) Ivan Franko Tudományegyetemen matematika 

szakos középiskolai tanárként. Pedagógusi pályáját a munkácsi 14 számú általános és 
középiskolában kezdte. 1998-ban végzett a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen 
informatika szakos középiskolai tanárként. 

1994-től a Zsadányi Általános Művelődési Központ Általános Iskolájában tanít 
matematikát a felső tagozat 6., 7., és 8. évfolyamán, informatikát az alsó tagozat negyedik, 
illetve a felső tagozat minden évfolyamán. Részt vesz az intézmény IPR-programjában. A 
2009-2010-es tanévben a matematika kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási 
programot alkalmazott, ezáltal „A” programcsomagot vezetett be. A második félévében a 
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hatodik évfolyamon a matematikát tömbösítve tanította. Részt vett a Húsvét témahét 
programjának kidolgozásában, lebonyolításában és a három hetet meghaladó projektben is. 
Kocsis Krisztina  

2003-ban végzett a Nyíregyházi Főiskola biológia-környezetvédelem szakán. 
Pedagógusi pályáját 2004-ben a kötegyáni általános iskolában kezdte, ahol az alsó tagozat 
harmadik és negyedik osztályában környezetismeretet, a felső tagozat ötödik és hatodik 
osztályában természetismeretet, hetedik és nyolcadik osztályában biológiát, kémiát és 
földrajzot tanított. 

2005-ben a tanévet már Zsadányi Általános Iskolában kezdte, ahol jelenleg is 
dolgozik. A 2009/2010-es tanévben az 5. osztály osztályfőnöke. A felső tagozaton 
természetismeretet, biológiát, kémiát, technikát és rajzot tanított, valamint a délutáni napközis 
foglalkozásban is részt vett. Részt vesz az intézmény IPR programjában. A TÁMOP 3.1.4.-
ben „B” lefedettséggel részt vett a szociális és életviteli kompetencia oktatásában, a húsvét 
témahét és a három hetet meghaladó projekt kidolgozásában és lebonyolításában.  
Györfiné Rózsa Katalin 

1991-ben végzett a szegedi József Attila Tudományegyetemen magyar nyelv és 
irodalom – angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanárként. Pedagógusi pályáját a 
biharugrai általános iskolában kezdte. Itt magyar nyelvet és irodalmat tanított a felső tagozat 
minden évfolyamán, angol nyelvet az alsó tagozat harmadik és negyedik, illetve a felső 
tagozat minden évfolyamán. A felnőttképzésben hat évig dolgozott magyar szakos tanárként a 
dolgozók gimnáziumában.  

Jelenleg a Zsadányi Általános Művelődési Központ Általános Iskolájában tanít 
magyar nyelvet, irodalmat a felső tagozat évfolyamain, angol nyelvet egy évfolyamon. Részt 
vesz az intézmény IPR-programjában. A 2009-2010-es tanév második félévében a hatodik 
évfolyamon a magyar nyelvet és irodalmat tömbösítve tanította. Részt vett a Húsvét témahét 
lebonyolításában és a három hetet meghaladó projekt kidolgozásában és lebonyolításában. 
Polgári József  

2001-ben végzett a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai 
karán történelem-művelődésszervező szakon. Munkáját 2000. szeptember 1-én elkezdte a 
Zsadányi Általános Iskolában napközis nevelőként. Közben elvégezte a Kölcsey Ferenc 
református Tanítóképző német műveltségterületi szakát és német középfokú „C” típusú 
nyelvvizsgát szerzett. 2005 és 2008 között megszerezte földrajz szakos diplomáját a Szegedi 
Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán.  

Jelenleg a Zsadányi ÁMK Általános Iskolájában történelmet, németet és földrajzot 
tanít. A TÁMOP 3.1.4.-ben részt vesz a német műveltségterület tantárgyi bontás nélküli 
oktatásában , a húsvét témahétben és a három hetet meghaladó projektben. 
Résztvevő gyermekcsoportok: 5., 6., 7., osztály tanulói 

 

A témaválasztás indokoltsága, megalapozottsága, kapcsolódása az intézmény nevelési, 
pedagógiai programjához, tevékenységéhez 
 
Témahét meghatározása: Húsvétkor is az történik, hogy az előkészület idejét az iskolában, 
míg magát az ünnepet otthon élik meg a gyerekek, hiszen a Nagyhét már általában szünet az 
óvodában és az iskolában is. A Nagyböjt jellege a várakozás, a Húsvété a keresés. Húsvét 
ünnepe az évkörben éppen szemben van Szent Mihály ünnepével; s ahogy a Mihály-nap 
ünnepe a természetben kezdődik, de a teremben fejeződik be, úgy a Húsvét ennek éppen a 
tükörképe: bent, a teremben készülünk a Húsvét ünnepére, és Húsvétvasárnap reggelén kint, a 
természetben keressük meg a húsvéti tojásokat.  
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A témahét célja: A témahét célja olyan ismeretek nyújtása a húsvét és a társadalom 
viszonyáról, a húsvét jellemzőiről, a népszokásokról, a gyökerekről melynek ismerete a mai 
fiatal számára elengedhetetlen ahhoz, hogy felnőtté válva rendezett és boldog életet tudjon 
élni. Továbbá, hogy a tanulók minél jobban elsajátítsák az ismereteket, készségeket, 
képességeket és felkészüljenek a mindennapi életben rájuk váró feladatokra. 
Aktualitása: Közeleg a Húsvét - a keresztények legfontosabb ünnepe, de a tavaszvárás, a 
tavasz eljövetelének ünnepe is. 
A húsvét sok – sok szimbólummal fonódik egybe: tojások festése, húsvéti ételek készítése, 
húsvéti népszokások felelevenítése, az otthon ünnepi feldíszítése, szeretteink. 
A feltámadás napja húsvétvasárnap. Sok országban szokás e napon a napfelkeltét egy magas 
hegy tetején várni. Ehhez több hiedelem kapcsolódik - egyik szerint a felkelő nap Krisztus 
feltámadásának bizonyítéka, a másik szerint, aki jól figyel, megláthatja benne a Krisztust 
jelképező bárányt a zászlóval. 
A húsvéti tojás ajándékozása sok országban e napon történik, nálunk a hétfői locsoláshoz 
tartozik. 
A hagyományos sonkát már szombat este, a böjt lezárásával megkezdik. Vasárnap a sonka 
mellé tojást, tormát fogyasztanak. E nap ünnepi étele a bárány. 
Az ünnep, amely igazán fontos mindenkinek. Még azoknak is, akik az év többi napján nem 
élik meg igazán az érzelmeket, akik elbújnak mások elől, zárkózottabbak az átlagnál. Ilyenkor 
még ők is megnyílnak és ünnepelnek a családdal. Hiszen ez a tavasz ünnepe. 
Képességfejlesztés: A csoportmunkák során az egymásra figyelés érzésének erősödése, az 
önállóan végzett munka öröme. 
Tárgyi feltételek: Rajzeszközök, papírok, feladatlapok, ragasztók, színes papírok, IKT 
eszközök 
Személyi feltételek:  Szaktanárok, osztályfőnökök  
Témahét tantárgyi kapcsolódása:5., 6., 7., osztály –informatika, matematika, magyar és 
idegen nyelv, történelem, technika, rajz 5., 6., osztály –  természetismeret, 7. osztály – 
biológia, kémia, földrajz. 
Sikerkritérium : A gyerekek képessé váljanak életkoruknak megfelelően részt venni a 
foglalkozásokon, ezt igyekezzenek átadni kisebb társaiknak is.  Képesek lesznek csoportban 
az egyenlő részvétel elve mellett együtt dolgozni, a munkájukért felelősséget vállalni. 
Képesek lesznek az elkészített munkájukat mások előtt bemutatni, a feladatok szerint mások 
előtt szerepelni (produkálni). 
A megvalósításához javasolt időkeret:  Egy hét, esetleg 10 nap. 
A témahét előkészítése: 
Csoportok kialakítása: 
Lehetőség szerint hagyjuk, hogy a tanulók maguk alakítsák a csoportokat. A csoportok 
lehetek vegyesek is. 
Program lépései:  
- helyszínek meghatározása,  
- a munka során adódható fegyelmi problémák megbeszélése 
- feladatok átbeszélése 
A témahét eseményeinek megismertetése partnereinkkel: plakátok, meghívók elkészítése (1.sz 
melléklet) 
A témahét lebonyolításához szükséges eszközök számbavétele és beszerzése. 
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Témahét tervezete 
 
1. nap március 29. 

5. osztály:  Én így élem meg a húsvétot – rajz készítése Paint programmal. 
6. osztály:  ☯ Húsvéti népszokások – internetes információkeresés.  

   ☯ A tojás részei – rajz, csoport munka 
7. osztály: � Húsvéti főtt tojás készítése – tollbamondás 

   � Húsvéti népszokások – szójáték, rejtvény 
   � Húsvéti tojások – Logo eljárásokkal  
 
 
2. nap március 30. 

5. osztály: � A tojás részei – rajz, csoport munka 
   � Húsvét és húsvéti népszokások – szakértői mozaik, totó kitöltése 

6., 7. osztály: Wir feiern ostern – húsvéti vers elemzése, fordítása, keresztrejtvény 
7. osztály: � A tojás- totó 

   � A kölni – szövegértés 
   � Húsvéti népszokások – rajz készítése 
   � Kolumbusz tojása és társai – síkidomok, sokszögek kirakós feladat 
 
 
3. nap március 31. 

5. osztály:  � Húsvéti szójáték,rejtvény 
   � Húsvéti locsolóversek – szövegértés  
   � A húsvéti ünneppel kapcsolatos angol szójáték, rejtvény 

6. osztály:  ☯ Húsvéti népszokások – rajz készítése 
   ☯ Kolumbusz tojása és társai – síkidomok, sokszögek kirakós feladat 

7. osztály:  Kalandozás a Húsvét-szigeteken – szakértői mozaik, totó kitöltése 
 
 
4. nap április 1. 

6. osztály:  ☯ Húsvét és húsvéti népszokások – szakértői mozaik, totó kitöltése 
   ☯ Húsvéti népszokások – szövegértési feladatlap 
   ☯ Szójáték, rejtvény, tollbamondás húsvét témában 

7. osztály: � Húsvéti tojások – Logo eljárásokkal 
� Kollázs készítése húsvét témában – páros munka 
� Húsvét és húsvéti népszokások – szakértői mozaik, totó kitöltése 

 
5. nap április 9.  

5., 6. osztály: Apáról Fiúra hagyományőrző program a Meseházban (Békéscsaba): 
• Néprajzi érdekességek: Húsvéti népszokások.  
• Műhelymunka: tojásdíszítés írókával, aranyporral.  
• Elődeink étele: sonka, tojás, kalács. 

7. osztály:  � Húsvéti dekoráció készítése 
   � Húsvéti ételek készítése 
   � Készülődés a „Húsvéti diszkóra” 

 Délután, este: Húsvéti diszkDélután, este: Húsvéti diszkDélután, este: Húsvéti diszkDélután, este: Húsvéti diszkó a Művelődési Házban.ó a Művelődési Házban.ó a Művelődési Házban.ó a Művelődési Házban.    
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A témahét feladatai, programjai 
Húsvéti népszokások – internetes információkeresés. 

 
Cél: Szabadon felhasználható források megismertetése. Tapasztalatok szerzése az 
információforrások mindennapi szerepéről. Információk gyűjtése szabadon hozzáférhető 
forrásokból. Hatékony, céltudatos információszerzés az internetről. Összetett keresési 
feladatok megoldása.  
 
Kiemelt fejlesztési területek, kompetenciák: információs és kommunikációs kultúra, 
információszerzés és– feldolgozás, szabálykövetés, lényegkiemelés, problémamegoldás, 
korrelatív gondolkodás, információszerzés és– feldolgozás, a mindennapi életben való 
eligazodás, az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek fejlesztése. 
 
- Nyomtassuk ki a 2. sz. mellékletet. Osszuk ki a feladatlapot a tanulóknak, mindenki 

önállóan keresi meg az interneten a kihagyott kifejezéseket, szavakat, fogalmakat.  
- Szervezzük párokba a tanulókat, akik egymás feladatlapjait ellenőrzi, pontozza.  
- Összesítjük a pontokat. 
- Közösen beszéljük meg a szerzet információkat, értékeljük az egyéni és páros munkákat. 
Források:  

http://www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv/1996/9613/09.html  
http://www.harmonet.hu/ezoteria/1910-husveti-nepszokasok.html  
http://www.mfa.kfki.hu/~riesz/locsolo/index.htm  
 

Húsvéti tojások – Logo eljárásokkal 
 
Cél: Egyparaméteres elemek rajzolása. (sokszög, kör, egyéb egyszerű forma.) Paraméterek 
hatásának megfigyelése, szerepe Paraméterek módosításának megfigyelése, hatása, szerepe 
az eljárásokban Véletlenszerű alakzatok készítése körökből. Több paraméter (:a :r) 
használatával körív rajzolása. Ismerje fel a szabályszerűséget.  
 
Kiemelt fejlesztési területek, kompetenciák: kreativitás, problémamegoldás, logikai 
készségfejlesztés, analógiás gondolkodás fejlesztése, az önálló ismeretszerzéshez szükséges 
képességek fejlesztése. 
 
A 3. sz. melléklet alapján 
- A sokszog :a és  kor :r eljárások megírása (ismétlést).  
- Eljárások egymásba ágyazása.  
- A tanulók az ábrák alapján önállóan elkészítik a korok1 és korok1szin eljárásokat.  

Értékelés: Pontozás az első tanuló 5 pont, a következő egyel kevesebb, és így tovább. 
- A tanulók az ábrák alapján önállóan elkészítik a korok2 és korok2szin eljárásokat.  

Értékelés: Pontozás az első tanuló 5 pont, a következő egyel kevesebb, és így tovább. 
- A jkoriv :a :r  és bkoriv :a :r eljárások megírása 
- A tanulók az ábrák alapján párokban dolgozva elkészítik a husvet vagy a husvet2 

eljárások valamelyikét.  
Értékelés: Pontozás az első pár 5 pont, a következő egyel kevesebb, és így tovább. 

- Plusz feladat: Kiszínezni a husvet2 eljárást, husvet2szin néven menteni. 
- Összesítjük a pontokat. 
- Közösen beszéljük meg a tanultakat, értékeljük az egyéni és páros munkákat.  



TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0069  
 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben”című pályázat 

Zsadány Község Önkormányzata 
Zsadányi Általános Művelődési Központ  
Általános Iskola - feladatellátási hely 

 8 

Kolumbusz tojása 
 
Kolumbusz tojása néven ismert klasszikus puzzle a 19. század közepéről. Nyomtassuk ki 
mind a két oldalán azonos színű színes papírra a 4. sz. mellékletet. Szervezzünk párokat és 
osszuk ki az ábrát a gyermekek között. Minden pár kapjon 1 – 1 ábrát. A tanulók kivágják a 
síkidomokat, megkeverik, és újra összerakják. 
- A kivágás után beszélgessünk az elemekről:  (sokszögeket és a nem sokszögeket;) 
- Csoportosítsuk az elemeket  (tapasztalatszerzés sokszögek tulajdonságai) 
Kiemelt készségek, képességek: Megfigyelés, összehasonlítás, összefüggések felfedezése, 
térlátás fejlesztése, rész-egész észlelése, rendszerezés. 
 
Az előző elemek felhasználásával rakjuk ki az ábrát: 

  Megfejtés:  
 
 
 
 
 
 
 
 

- Szervezzünk versenyt! Alakítsunk 4 fős inhomogén csoportokat. Osszuk ki a 4. sz. 
mellékelt kirakandó alakzatok ábrát. A tanulók rakják ki a Kolumbusz tojás elemeit 
felhasználva az ábrákat.  

Kiemelt készségek, képességek: Gondolkodás sebességének fokozása. 
 
- Értékelés: A csoportok munkáit pontozzuk. Az a csoport lesz az első, aki a legtöbb pontot 

gyűjti.  Pontozás: Aki az adott ábrát legelőször rakja ki annyi pontot kap, ahány csoport 
van. Minden következőként kirakott ugyanolyan ábra egy ponttal kevesebbet ér, mint az 
előző.  

Kiemelt készségek, képességek: Önismeret fejlesztés, Csoportba tartozás érzésének erősítése. 
 
- Önállóan új ábrák létrehozására, a másik csoport által megalkotott ábrák kirakása, 

elemzése  
Kiemelt készségek, képességek: Megfigyelőképesség térlátás fejlesztése, rész-egész észlelése. 
Önálló vélemény megfogalmazása. 
 
Például 
 négyzet feldarabolása:              Kirakandó ábrák:   Megfejtés 

            
Forrás: http://www.puzzles.com  http://www.tablajatekos.hu 
MATEMATIKA „C” – 6. ÉVFOLYAM – 2. MODUL: TANGRAMOK 
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Wir feiern Ostern! 
 Cél: - társas kapcsolatok fejlesztése a közös munka alatt 
         - egyéni képességek fejlesztése 
         - ötletesség, kreativitás fejlesztése 
         - beszédkészség fejlesztése 
         - egymásra figxelés a csoport munkában 
 Feladat, tevékenység: 
         - a vers felolvasása 
         - ismeretlen szavak kiírása a szótárba 
         - aláhúzni a húsvéttal kapcsolatos szavakat 
         - olvasás gyakorlása 
         - fordítás szóban 
         - 2. feladat: a keresztrejtvény megoldása 
         - 3. feladat: szövegértés fejlesztése 
   - a szöveg elolvasása 
   - válaszolni a kérdésekre magyarul 
   - ellenőrzés: ismeretlen szavak megbeszélése 
         - jutalmazás 
 Alkalmazott módszerek: 
         - csoportmunka 
         - tanári közlés 
         - feladatlap (IKT) 
         - frontális osztálymunka 
         - beszélgetés 
 Kompetencia: 
         - feladatvállalás 
         - olvasott szöveg értése 
         - beszédkészség fejlesztése 
         - együttműködési készség fejlesztése 
         - információ kezelése, önálló tanulás 
 Eszközök:    
         - feladatlap 
         - szótárfüzet 
         - tankönyv 
5. melléklet tartalmazza feladatot és a megoldást 
 

Kalandozás a Húsvét-szigeteken 
Cél:  
 -Élményszerű ismeretek szerzése 
 - topográfiai jártasság fejlesztése 
 - szövegértés fejlesztése 
 - társas kapcsolatok fejlesztése 
 - beszédkészség fejlesztése 
Feladat, tevékenység: 
 - jelentés 
 - csoportalakítás 
 - a feldarabolt szöveg kiosztása a négy csoportnak 
 - instrukciók a feladat elvégzéséhez 
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 - csoportvezetők választása 
 - a csoport feldolgozza a szöveget, a jobb képességű tanuló segíti a gyengébbet 
 - jegyzetelés 
 - a csoportok bemutatják egymásnak a saját témájukat- topográfia 
 - TOTÓ kiosztása, majd kitöltése 
 - Közös ellenőrzés 
 - jutalmazás 
Alkalmazott módszerek: 
 - csoprtmunka 
 - tanári közlés 
 - tanulói közlés 
 - frontális osztálymunka 
 - feladatlap (IKT) 
Kompetencia: 
 - beszédkészség fejlesztése 
 - másokra való odafigyelés 
 - együttműködési készség fejlesztése 
 - ismeretek feldolgozása, továbbadása 
 - szövegértés fejlesztése 
Eszközök: 
 - feladatlap 
 - internet (IKT) 
 - falitérkép 
 - földrajzi atlasz 
6. melléklet tartalmazza feladatot és a megoldást 
 

Húsvét- történeti visszatekintés. Húsvéti népszokások 
Cél: 
 - élményszerű ismeretek szerzése 
 - a társas kapcsolatok fejlesztése a közös munka alatt 
 - önkifejezőképesség, önmegvalósítás 
 - egyéni megnyilvánulás 
Feladat, tevékenység: 
 - Jelentés 
 - csoportalakítás 
 - a feldarabolt szövegek kiosztása 
 - instrukciók adása 
 - csoportvezetők választása 
 - a megadott rész feldolgozása, jegyzetelés 
 - minden csoport bemutatja a saját témáját 
 - közös megbeszélés 
 - a TOTÓ kiosztása és kitöltése 
 - közös ellenőrzés 
 - jutalmazás 
Alkalmazott módszerek: 
 - csoportmunka 
 - tanári közlés 
 - frontális osztálymunka 
 - feladatlap(IKT) 
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 - beszélgetés 
Kompetencia: 
 - beszédkészség fejlesztése 
 - ismeretek feldolgozása, átadása 
 - másokra való odafigyelés 
 - szövegértés fejlesztése 
 - együttműködés 
Eszközök: 
 - internet(IKT) 
 - feladatlap 
 - falitérkép 
 - történelmi atlasz 
7. melléklet tartalmazza feladatot és a megoldást 

 
 
 

A témahét zárása 
 
 

2010. április 9. 
A hetedik osztályos gyerekekkel készültünk az esti „húsvéti 

diszkóra”. Díszeket, húsvéti tojásokat készítettünk a délelőtt 
folyamán csoportmunkában. 10. órától a lányok tojást és sonkát 

főztek, a fiúk húsvéti focitornát 
rendeztek. 12 órától 
elfogyasztottuk a lányok által 
készített húsvéti ételeket.  

Az 5. és 6. osztályos 
tanulói a Békéscsabai Kulturális Központ - Békési úti 
Közösségi Házak részt vettek a néprajzi érdekességek: 
Húsvéti népszokások rendezvényen. Melyet 
műhelymunka követett, ahol tojást 
díszíttek írókával, aranyporral. Ezt 

követte az Aprók Tánca: Pintér Vikivel és a 
Berbécsekkel műsor megtekintése. Hazajövet 
Okányban részük volt a húsvéti: sonkás, tojásos 
pizza, elkészítésében és elfogyasztásában 

 
A „húsvéti diszkó” 5 órától 9 óráig tartott. Volt büfé sok 

finomsággal, táncverseny, szépségverseny, zsákbamacska és 
tombola. Véleményünk szerint mind a pedagógusok, mind a 

gyerekek hasznos tapasztalatokkal zárták a húsvéti témahetet.  
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Témahét a természetismeret, biológia, rajz kémia, technika órákon és tanórán kívül 

Idő Tantárgy Feladat/tevékenység Módszer Kompetencia Eszköz 
Tanórai, tanórán 
kívüli id őtartam  

10.03.29 
 
 
 
 
2010.03.30 
 
 
 
2010.03.30 
 
 
 
 
 
2010.03.30 
 
 
 
2010.03.30 
 
 
 
2010.03.31 
 
 
 
 
2010.04.01 

 Természet-
ismeret 6.oszt. 
 
 
 
Természet-ismeret 
5. oszt. 
 
 
 
Biológia 7. oszt.   
 
 
 
 
 
Kémia 7. oszt. 
 
 
 
 
Rajz 7.osztály 
 
 
 
 
Rajz 6. osztály 
 
 

 A tojás részeinek felelevenítése rajzos formában 
 
 
 
A tojás részeinek felelevenítése rajzos formában 
 
 
Totó kitöltése a tojásról 
 
 
 
 
 
Szövegértési feladat a húsvéti kölniről 
 
 
Népi hagyományok, húsvéti népszokások 
felelevenítése rajzos feladat során. 
 
 
 
Népi hagyományok, húsvéti népszokások 
felelevenítése rajzos feladat során. 
 
 
 
Népi hagyományok, húsvéti népszokások 
felelevenítése textil-kollázs technika segítségével. 
 

 Páros munka 
 
 
 
 
Páros munka 
 
 
 
 
Csoportmunka 
 
 
 
 
 
Csoportmunka 
 
 
 
Egyéni munka 
 
 
 
 
Egyéni munka 
 
 
 

 Együttműködési 
készség fejlesztése, 
emlékezet fejlesztése 
 
Együttműködési 
készség fejlesztése, 
emlékezet fejlesztése 
 
 
Együttműködési 
készségek fejlesztése 
Döntéshozatal 
képességének 
fejlesztése 
 
Együttműködési 
készségek fejlesztése 
 
 
Kreativitás 
fejlesztése, önálló 
munkára való nevelés 
 
Kreativitás 
fejlesztése, önálló 
munkára való nevelés 
 
 
Kreativitás 

 Színes ceruza, 
A/4-es papír 
 
 
 
Színes ceruza, 
A/4-es papír 
 
 
 
9.sz. melléklet 
 
 
 
 
 
 
8. sz. melléklet 
 
 
Rajzlap, színes 
ceruza, zsírkréta 
 
 
 
Rajzlap, színes 
ceruza 
 
 

 15 perc 
  
  
  
  
 15 perc 
  
  
 
 
 20 perc 
  
  
 
 
 
 45 perc 
  
  
 45 perc 
  
  
  
  
 45 perc 
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Technika 7. 
osztály                  

  
 
Páros munka 

fejlesztése, 
együttműködési 
készség fejlesztése 

 
 
Rajzlap, olló, 
ragasztó, textil 

45 perc 
 
 
 

 
 

Témahét a magyar és angol órákon és tanórán kívül 
Idő Tantárgy Feladat/tevékenység Módszer Kompetencia Eszköz Tanórai, 

tanórán 
kívüli 

időtartam  
 2010.03.29. 
 
 
 
 
 
2010.03.29. 
 
 
 
 
2010.03.31. 
 
 
 
 
2010.03.31. 
 
 
 
 

 Magyar nyelvtan 7. 
 
 
 
 
 
 
Magyar irodalom 7. 
 
 
 
 
Magyar nyelv 5. 
 
 
 
 
Magyar irodalom 5. 
 
 
 

 Húsvéti főtt tojás készítése 
Tollbamondás, mondatelemzés 
 
 
 
 
Húsvéti népszokások 
megismerése videóról, szókereső 
 
 
Szókereső 
 
 
 
 
Locsolóversek, szövegértés 
Kiszehajtás, villőzés 
 
 
 
 

 Egyéni munka 
 
 
 
 
 
Egyéni munka 
 
 
 
Pármunka 
 
 
 
 
Egyéni munka 
 
 
 
 
 

 Helyesírás, mondatrészek 
felismerése 
 
 
 
 
Fogalmazási készség 
fejlesztése 
 
 
 
Mondatalkotási készség 
fejlesztése 
 
 
 
Értő olvasás fejlesztése, 
népköltészeti alkotások 
megismerése 
 
 

 10.sz. melléklet 
 
 
 
 
 
 
17.sz.melléklet 
11.sz. melléklet 
12.sz.melléklet 
 
 
17.sz. melléklet 
 
 
 
 
13.sz. melléklet 
14.sz. melléklet 
 
 

 15 perc 
 
 
 
 
 
 
45 perc 
 
 
 
 
15 perc 
 
 
 
 
45 perc 
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2010.03.31. 
 
 
 
 
 
 
2010.04.01. 
 
 
 
 
 
 
2010.04.01. 

 
 
 
 
Angol nyelv 
 
 
 
 
 
 
Magyar irodalom 6. 
 
 
 
 
 
 
Magyar nyelv 6. 

 
 
Szókereső 
 
 
 
 
 
 
Szövegértés 
Kiszehajtás, villőzés 
 
 
 
 
 
Szókereső, tollbamondás 
/Húsvéti főtt tojás készítése/ 
Húsvéti kirakó 

 
Pármunka 
 
 
 
 
 
 
Pármunka 
 
 
 
 
 
 
Csoportm. 
Egyéni m. 
 
 
 
 

 
 
Szókincsfejlesztés 
Kooperatív készség fejl. 
 
 
 
 
Kooperatív készség fejl. 
Értő olvasás fejl. 
 
 
 
 
Kooperatív készség fejl. 
Helyesírási készség fejl. 

 
 
 
 
15.sz.melléklet 
 
 
 
 
 
 
15.sz. melléklet 
 
 
 
 
 
 
10.sz .melléklet. 
17.sz. melléklet 
16.sz. melléklet 

 
 
 
 
15 perc 
 
 
 
 
 
 
30 perc 
 
 
 
 
 
 
45 perc 
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Záró gondolatok 
 
A témahét tapasztalatai: Az elmúlt hét, hetek tapasztalatai azt mutatták, hogy ilyen jellegű 
programokkal eredményesen lehetett segíteni a hátrányos (sok esetben halmozottan) helyzetű 
gyermekek reintegrációját. A program további tapasztalatai voltak, hogy ezek akkor 
hatékonyak és értek el tartós eredményt – minden bevont tanuló aktívan részt vett, nem csak 
kívülálló volt világába –, ha a foglalkoztatás, mint központi elem mellett: komplex és egyénre 
szabott támogató rendszereket is működtettek a program időtartama alatt. Továbbá ha a 
programot a helyben felmerülő igények, sajátosságok, szükségletek kiaknázásra építették, 
bevontak többirányú szaktudást, szakmai ismereteket és forrásokat a magvalósításukba. 

A témahét olyan, a tanulók egyéni szükségleteikre épített, egyének és csoportok által 
egyaránt igénybe vehető, komplex fejlesztő foglalkozásokat és meghatározott 
problémacsoportok érdekében létrehozott projekteket biztosított, amelyek eredményeképpen: 

• erősödnek a tanulók tanulási- és akaratmotivációi, 
• csökken tudáshiányuk, 
• növekszik tájékozottságuk, 
• kialakul a személyiségüknek megfelelő szemlélet,  
• javulnak a kulcsképességeik, 
• fejlődik szakmai és szociális hozzáértésük (kompetenciáik), 
• rendeződhetnek pszichológiai, életvezetési és alkalmazkodási problémáik 

 
A témahét újdonságértéke az intézmény életében: A leírtak tulajdonképpen egyetlen eleme 
sem bír korszakalkotó újdonságértékkel, de az egész együtt, kompszeszen szemlélve, egy 
merőben új tanulásszervezési eljárást tartalmaz. A problémamegoldó készség növelésére 
állandó problémahelyzeteket kell teremtenünk és (első időkben) annak megoldásában segítve kell 
előrehaladnunk. Mindebből következik, hogy olyan alapot szükséges biztosítanunk, amelynek 
segítségével később a tanulók ismerete önállóan is fejleszthető. S ezzel a mit oktassunk: pusztán 
tantárgyi ismereteket, felhasználói ismereteket vagy algoritmizálás problematikája is új 
megvilágításba kerülhet. 
 
A témahét várható hasznossága, várható eredményei, az eredményességének mérésére 
szolgáló elképzelések: Az eredményesség mérése nálunk még gyerekcipőben jár, de már 
vannak erre nézve biztató jelek, mint az önértékelés, a csoportos értékelés, a részvevők 
véleményének összesítése. Az úttörő kezdeményezéseket mindenképpen folytatni és erősíteni 
kell, hiszen csak vita során alakulhat ki erről a fogalomról valamilyen konszenzus 
tantestületben. Útjelző cölöpök nélkül könnyen eltévedünk. Miután az eredményesség 
nagymértékben függ egy adott tanuló/tanulócsoport adottságaitól is, ezért az eredményességét 
időben és térben kell vizsgálni, és az azonos adottságú tanuló/tanulócsoport érdemes csak 
összehasonlítani. 
 
Milyen intézményeknek ajánlott az innováció alkalmazása: általános iskola, felső 
tagozatán tanuló, bármely korcsoportnak,  
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1. sz. melléklet 
 
 
 
 
 
 

 
2010. m árc. 29.2010. m árc. 29.2010. m árc. 29.2010. m árc. 29.----ttttől ápr. 9 .l ápr. 9 .l ápr. 9 .l ápr. 9 .----ig ig ig ig 

húsvéti népszokásokkal, húsvéti népszokásokkal, húsvéti népszokásokkal, húsvéti népszokásokkal, 

hagyom ányokkal ism erkhagyom ányokkal ism erkhagyom ányokkal ism erkhagyom ányokkal ism erkedik m eg az edik m eg az edik m eg az edik m eg az 

5., 6 ., 7 . osztály.5 ., 6 ., 7 . osztály.5 ., 6 ., 7 . osztály.5 ., 6 ., 7 . osztály.    

E lm élyedhettek a tém ában a E lm élyedhettek a tém ában a E lm élyedhettek a tém ában a E lm élyedhettek a tém ában a 

tanítási órákon belül és szabadidtanítási órákon belül és szabadidtanítási órákon belül és szabadidtanítási órákon belül és szabadidős s s s 

tevékenységek form ájában is. tevékenységek form ájában is. tevékenységek form ájában is. tevékenységek form ájában is. 

(k irándulás, kézm(kirándulás, kézm(kirándulás, kézm(kirándulás, kézműves foglalkozásves foglalkozásves foglalkozásves foglalkozás,,,,    

d iszkó).diszkó).diszkó).diszkó).    

R em éljük szívesen és aktívan R em éljük szívesen és aktívan R em éljük szívesen és aktívan R em éljük szívesen és aktívan 

vesztek részt a program okban.vesztek részt a program okban.vesztek részt a program okban.vesztek részt a program okban.    

Jó k ikapcsolódást kívánnak a Jó k ikapcsolódást kívánnak a Jó k ikapcsolódást kívánnak a Jó k ikapcsolódást kívánnak a 

szervezszervezszervezszervezők.k.k.k .    
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2. sz. melléklet 
Húsvéti népszokások 

Internetes információ keresés 
Mikor lesz húsvét? 
A húsvét az úgynevezett változó ünnepek sorába tartozik: a ______. évi niceai zsinat 
határozata szerint a tavaszi _________________ követő holdtölte utáni első _____________ 
van. 
A népi hagyományok szerint a húsvét virágvasárnaptól fehérvasárnapig tart. Virágvasárnapra 
esett a barkaszentelés, a kiszebábúzás és a villőzés. A locsolódás előtti napokat különböző 
szokások tették izgalmassá és emlékezetessé. 
Mi is az a kisze  
 
 
és villő?  
 
 
A leányok vasárnap festették meg a tojásokat. 
A tojás eredeti jelképe a termékenység, az új élet- „ Ahogy krisztus áttörte a sír bilincsét, úgy 
bújik elő az új élet, a kis csibe is a tojás börtönéből.” A tojás festés módszerei tájegységenként 
változott és változik. A legegyszerűbb mód: _______________________főzetében mártották 
a tojást, amelyet virágmintákkal vagy levélmintákkal borítottak be. A tojásírást 
___________végezték, megolvadt __________ írtak a tojásra, s ha megszáradt festékbe 
mártották, a színes tojásról, letörték a ______________, a helye sárgásfehér maradt. Nagyobb 
ügyességet igényelt _____________________ díszített tojások. A megfestett tojásokra egy 
éles tárggyal díszítő motívumokat ______________________. 
 
Vízbevetlé hétfő  
Hétfő reggel a kisebb fiúk járták a házakat, ahol piros tojást, pénzt vagy kalácsot kaptak az 
___________. Eredetileg ___________________________ öntözték a lányokat, helyenként 
meg is vesszőzték őket. Mindkettő a jelképes ____________________________ a rituális 
megtisztulást jelenti. 
 
Húsvéti locsolóvers: 
Korán reggel _____________, messze-messze jártam,  
Tündérország kiskertjéből rózsavizet _________________.  
Na, te kislány, megöntözlek, ma van _______________ napja,  
Tündököljön a két orcád, mint a piros __________________.  
Az illatos ______________ megnőnek a lányok,  
Zsebemben is elférnek a piros ______________________.  
 
Húsvéti receptek: 
Sonkafőzés  
A sonkát langyos vízben mossuk meg, majd áztassuk be fél-egy napra és egy nagy edényben 
annyi hideg vízben tegyük fel főni, hogy a víz teljesen ellepje. Kb. annyi órán keresztül 
főzzük ahány kiló a nyers sonka. Mikor megpuhult, elzárjuk a tűzhelyt és a saját levében 
hagyjuk kihűlni. Leöntjük a levét, majd a sonkát hideg helyre tesszük. A főzőlevét 
felhasználhatjuk levesek, főzelékek ízesítéséhez, de főzhetünk benne kemény tojást is, mely 
különleges ízt ad neki. 
És a te recepted: 

Válaszvers lányoknak:  
Köszönöm, hogy köszöntöttél,  
Rózsavízzel _______________.  
Én is köszöntelek Téged,  
_____________ lesz a fizetséged.  
Aki adta, ne feledd,  
És a ____________ el ne ejtsd!  
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Húsvéti népszokások 

Megoldás 
MIKOR LESZ HÚSVÉT? 
A húsvét az úgynevezett változó ünnepek sorába tartozik: a 325. évi niceai zsinat határozata 
szerint a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első vasárnapon van. 
 
 A népi hagyományok szerint a húsvét virágvasárnaptól fehérvasárnapig tart. Virágvasárnapra 
esett a barkaszentelés, a kiszebábúzás és a villőzés. A locsolódás előtti napokat különböző 
szokások tették izgalmassá és emlékezetessé. 
Mi kisze és villő? 

A „kisze” többnyire menyecskének öltözött szalmabábú, amelyet „kice, kiszőce,  kicevice, 
banya” néven is emlegettek. A lányok énekszóval vitték végig, majd a falu végén vízbe 
dobták, vagy elégették. A bábú a tél, a böjt, a betegség megszemélyesítője lehetett. A „kiszi” 
szó korpából készült savanyú levest, amely jellegzetes böjti étel is jelent. Az énekekben szó 
van a „kisze” kiviteléről és a sódar, vagyis a húsvéti sonka behozataláról. A kiszejárást a bábú 
elkészítése, ruhájának összeszedése előzte meg. A fiatal menyecske ruháját, vagy csúnya 
rossz ruhákat aggattak rá. Öltöztetéséhez és viteléhez különböző hiedelmek fűződtek: aki 
elsőnek felkapja, vagy öltözteti  az hamarosan férjhez megy; ha véletlenül visszafordul a 
bábú, úgy tartották  hogy visszajön a betegség a faluba és elveri a határt a jég.  

A Zobor-vidéki magyar falvakban virágvasárnap a kiszehajtás után a lányok feldíszített, 
„vill őnek” nevezett fűzfaágakkal sorra járták a házakat. A villőágakat felszalagozták, esetleg 
kifújt tojásokkal díszítették. A „villőfa” mérete falvanként változott, a kiságaktól kezdve 
másfél méteresig. 
 
A leányok vasárnap festették meg a tojásokat. 
A tojás eredeti jelképe a termékenység, az új élet- „ Ahogy krisztus áttörte a sír bilincsét, úgy 
bújik elő az új élet, a kis csibe is a tojás börtönéből.” A tojás festés módszerei tájegységenként 
változott és változik. A legegyszerűbb mód : hagymalevél vagy zöld dió levél főzetében 
mártották a tojást, amelyet virágmintákkal vagy levélmintákkal borítottak be. A tojásírást 
viasszal végezték, megolvadt viasszal írtak a tojásra, s ha megszáradt festékbe mártották, a 
színes tojásról, letörték a viaszt, a helye sárgásfehér maradt. Nagyobb ügyességet igényelt 
karcolással, vakarással díszített tojások. A megfestett tojásokra egy éles tárggyal díszítő 
motívumokat karcoltak 
Vízbevetlé hétfő  
Hétfő reggel a kisebb fiúk járták a házakat, ahol piros tojást, pénzt vagy kalácsot kaptak az 
öntözésért. Eredetileg kútból húzott hidegvízzel öntözték a lányokat, helyenként meg is 
vesszőzték őket. Mindkettő a jelképes megtermékenyítést a rituális megtisztulást jelenti. 
Húsvéti locsolóvers: 
Korán reggel felébredtem, messze-messze jártam,  
Tündérország kiskertjéből rózsavizet hoztam.  
Na, te kislány, megöntözlek, ma van húsvét napja,  
Tündököljön a két orcád, mint a piros rózsa.  
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,  
Zsebemben is elférnek a piros tojások.  
 
 

Válaszvers lányoknak:  
Köszönöm, hogy köszöntöttél,  
Rózsavízzel megöntöztél.  
Én is köszöntelek Téged,  
Tojás lesz a fizetséged.  
Aki adta, ne feledd,  
És a tojást el ne ejtsd!  
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3. sz. melléklet 
Húsvéti tojások 

Logo eljárásokkal és eljárások egymásba ágyazása 
 

tanuld sokszog :a 
 ism :a [e 600/:a j 360/:a] 
vége 
 
tanuld kor :r 
 ism 360 [e 6,283185*:r/360 j 1] 
vége 
 
tanuld korok1 
 kor 30  
kor 60  
 kor 90 
 kor 120 
 kor 150 
vége 
  
tanuld korok1szin 
kor 30 
 tf j 90 e 10 tl töltőszín! 13 tölt tf h 10 b 90 tl 
kor 60  
tf j 90 e 70 tl töltőszín! 11 tölt tf h 70 b 90 tl 
kor 90 
 tf j 90 e 130 tl töltőszín! 14 tölt tf h 130 b 90 tl 
kor 120 
 tf j 90 e 190 tl töltőszín! 12 tölt tf h 190 b 90 tl 
kor 150 
 tf j 90 e 250 tl töltőszín! 10 tölt tf h 250 b 90 tl 
vége 
 
 
 
 
 
 
tanuld korok2 
 kor 30  
tf b 90 e 30 j 90 tl 
 kor 60 
 tf b 90 e 30 j 90 tl 
 kor 90 
 tf b 90 e 30 j 90 tl 
 kor 120  
tf b 90 e 30 j 90 tl 
 kor 150  
vége 
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tanuld korok2szin 
kor 30 tf j 90 e 10 tl töltőszín! 13 tölt tf h 10 b 90 tl  
tf b 90 e 30 j 90 tl 
 kor 60 tf j 90 e 10 tl töltőszín! 11 tölt tf h 10 b 90 tl  
 tf b 90 e 30 j 90 tl 
 kor 90 tf j 90 e 10 tl töltőszín! 14 tölt tf h 10 b 90 tl  
 tf b 90 e 30 j 90 tl 
 kor 120 tf j 90 e 10 tl töltőszín! 12 tölt tf h 10 b 90 tl 
tf b 90 e 30 j 90 tl 
 kor 150 tf j 90 e 10 tl töltőszín! 10 tölt tf h 10 b 90 tl 
vége 
 
tanuld jkoriv :a :r 
 ism :a [e 6,283185*:r/360 j 1] 
vége 
 
tanuld bkoriv :a :r 
 ism :a [e 6,283185*:r/360 b 1] 
vége 
 
tanuld husvet 
 kor 160 
 ism 2 [jkoriv 180 20 bkoriv 180 140 j 180] 
 ism 2 [jkoriv 180 40 bkoriv 180 120 j 180] 
 ism 2 [jkoriv 180 60 bkoriv 180 100 j 180] 
 jkoriv 180 80 bkoriv 180 80 
vége 
 
tanuld husvet2 
 kor 160 
  kor 80 
 kor 40 
 kor 20 
 tf j 90 e 40 b 90 tl 
 kor 20 
 tf j 90 e 40 b 90 tl 
 kor 40 
 kor 20 
 tf j 90 e 40 b 90 tl 
 kor 20 
 tf j 90 e 40 b 90 tl 
  kor 80 
 kor 40 
 kor 20 
 tf j 90 e 40 b 90 tl 
 kor 20 
 tf j 90 e 40 b 90 tl 
 kor 40 
 kor 20 
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 tf j 90 e 40 b 90 tl 
 kor 20 
 tf j 90 e 40 b 90 tl 
vége 
 
tanuld husvet2szin 
 kor 160  
tf j 45 e 10 tl töltőszín! 13 tölt tf h 10 b 45 tl 
 kor 80 
 tf j 45 e 10 tl töltőszín! 11 tölt tf h 10 b 45 tl 
 kor 40 
 tf j 45 
 e 10 tl töltőszín! 14 tölt tf h 10 b 45 tl 
 kor 20 
 tf j 45 
 e 10 tl töltőszín! 12 tölt tf h 10 b 45 tl 
 tf j 90 e 40 b 90 tl 
 kor 20 
 tf j 45 
 e 10 tl töltőszín! 12 tölt tf h 10 b 45 tl 
 tf j 90 
 e 40 b 90 tl 
 kor 40 
 tf j 45 e 10 tl töltőszín! 14 tölt tf h 10 b 45 tl 
 kor 20 
 tf j 45 e 10 tl töltőszín! 12 tölt tf h 10 b 45 tl 
 tf j 90 e 40 b 90 tl 
 kor 
 20 tf j 45 e 10 tl töltőszín! 12 tölt tf h 10 b 45 tl 
 tf j 90 e 40 b 90 tl 
 kor 80 tf j 45 e 10 tl töltőszín! 11 tölt tf h 10 b 45 tl 
 kor 40 tf j 45 e 10 tl töltőszín! 14 tölt tf h 10 b 45 tl 
 kor 20 tf j 45 e 10 tl töltőszín! 12 tölt tf h 10 b 45 tl 
 tf j 90 e 40 b 90 tl 
 kor 20 tf j 45 e 10 tl töltőszín! 12 tölt tf h 10 b 45 tl 
 tf j 90 e 40 b 90 tl 
 kor 40 tf j 45 e 10 tl töltőszín! 14 tölt tf h 10 b 45 tl 
 kor 20 tf j 45 e 10 tl töltőszín! 12 tölt tf h 10 b 45 tl 
 tf j 90 e 40 b 90 tl 
 kor 20 tf j 45 e 10 tl töltőszín! 12 tölt tf h 10 b 45 tl 
 tf j 90 e 40 b 90 tl 
vége 
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4. sz. melléklet 
Kolumbusz tojása 
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Kirakandó alakzatok:     

  

 

Megfejtés: 
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5. sz. melléklet 
Wir feiern Ostern! 

1. Gedicht 
   Ostern ist da! 
  Osterhäschen dort im Grase, 

 Wackelschwänzchen, Schnuppernase, 
 mit den langen, braunen Ohren, 
 hast ein Osterei verloren! 
 Zwischen Blumen sehe ich liegen. 
 Osterhäschen kann ich kriegen? 
Forrás: Apáczai Kiadó: Első németkönyvem (Kolozsvári Lászlóné) 59. oldal 
2. Löst bitte das Rätsel! 
 
                                                                                         húsvét 
                                                                                         sonka 
                                                                                         piros 
                                                                                         tojások 
                                                                                         zöld 
                                                                                         nyúl 
                                                                                         almák 
                                                                                         sajt 
                                                                                         keresni 
                                                                                         kutya 
                                                                                         péntek 
                                                                                         csütörtök 
3. Textverarbeitung 
 In diesem Jahr feiert man den Ostern im April. Die Mädchen bemalen rote Ostereier, 
die Frauen kochen Schinken und backen Kuchen. Die Jungen gießen die Mädchen und 
sammeln Ostereier. 
 Am Sonntag gehen die Leute in die Kirche. In Zsadány organisieren die Kinder am 
neunten April eine „Osterdisco”. Dort kann man einen weißen Osterhase gewinnen.  
  
Antwortet bitte auf die Frage! 

1. Wann feiert man in diesem Jahr den Ostern? 
 2. Was machen die Mädchen? 
 3. Was machen die Jungen? 
 4. Was isst man zum Ostern? 
 5. Sammeln die Jungen Osterhase? 
 6. Wohin gehen die Leute am Sonntag? 
 7. Wann organisieren die Kinder in Zsadány eine „Osterdisco”? 
 8. Was kan man in der „Osterdisco” gewinnen? 

 
Megoldások 

Ismeretlen szavak: OsterhÄschen- húsvéti nyuszi 
          Das Gras- a fű 
          Osterei- húsvéti tojás 
          Kriegen- kapni 
Aláhúzott szavak: Ostern, OsterhÄschen, Osterei, OsterhÄschen. 
2. feladat: OSTERN 
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       SCHINKEN 
       ROT 
       EIER 
       GRÜN 
       HASE 
       ÄPFEL 
       KÄSE 
       SUCHEN 
       HUND 
       FREITAG 
       DONNERSTAG 
   A megoldás: OsterhÄschen 
3. feladat: Válasz a kérdésekre 
  1. áprilisban 
  2. piros tojást festenek 
  3. meglocsolják a lányokat és piros tojást gyűjtenek 
  4. sonkát és süteményt 
  5. nem 
  6. a templomba 
  7. április 9-én 
  8. egy fehér húsvéti nyuszit 
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6. sz. melléklet 
Kalandozás a Húsvét-szigeteken 

Fekvése és domborzata: 
 Hatalmas távolságok választják el a szárazföldtől és a Csendes-óceán többi szigetétől 
is. A legközelebbi lakott település  2000 km-re van a Pitcairn-szigeteken. 
  A sziget területe 166 négyzetkilométer. Derékszögű háromszöghöz hasonló alakját 
három vulkán összenövése alakította ki. Legmagasabb pontja az 507 méteres Terevaka 
vulkán. Domborzatában nincsenek nagy anomáliák, átlagos tengerszint feletti magasságát 
tekintve inkább alacsonynak mondható; emiatt fenyegetik a tengerrengéseket követő cunamik. 
Éghajlat: 
 A sziget közel fekszik a Baktérítőhöz, ennek megfelelően az éghajlata kellemes 
szubtrópusi. Az évi középhőmérséklet 21 fok. 
 Legmelegebb időszak: január-március (a déli féltekén ekkor van nyár), 23-24 fok. 
Leghidegebb időszak: július-augusztus ( a tél) 18 fokkal. A hőmérséklet ingadozása igen 
kicsi, eddig még sosem mértek 30 foknál melegebbet, de 10 foknál hidegebbet sem. Az évi 
csapadékátlag megközelíti az 1200 mm-t, ami arányosan oszlik el. 
Élővilág: 
 Rapa Nui földünk egyik legszegényebb flórájú darabja. Az őshonos növényzet mára 
már szinte teljesen kipusztult. Az állatvilág sem dicsekedhet nagy diverzitással: tengeri 
madarak (pl.:füstös csér), kisszámú rovarfaj és néhány gyík őrzi csupán a múlt emlékét. Az 
őshonos patkányfajt is kiszorította egy az európaiak által behozott alfaj. 
Népesség: 
 
 2005-ös népszámlálás adatai szerint a lakossága 3791 fő.A polinéz őslakosok vannak 
többségben,de vannak európai bevándorlók is. 

Fő vallása katolikus,delétezik ez kisebb mormon gyülekezet is. 
A hivatalos spanyol nyelven kívül már csak kevesen beszélik a rapanui nyelvet,ami a 

polinéz egyik nyelvjárása. 
Legnagyobb telpülése és egyben fővárosa is a szigetnek Hanga Roa,amely a nyugati 

parton fekszik. 
Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAsv%C3%A9t-sziget  
 

Földrajzi TOTÓ 
 
Karikázd be a helyes betűt! 
1. Melyik óceán területén található a Húsvét-sziget? 
 a; Csendes-óceán 
 b; Indiai-óceán 
 c; Atlanti-óceán 
2. Mekkora a sziget területe? 
 a; 166 négyzetkm. 
 b; 1666 négyzetkm. 
 c; 16666 négyzetkm. 
3. Mi a sziget legmagasabb pontja? 
 a; Terevaka vulkán 
 b; Vezúv vulkán 
 c; Etna vulkán 
4. Milyen az átlagos tengerszint feletti magasság? 
 a; magas 
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 b; közepes 
 c; alacsony 
5. Melyik nevezetes szélességi körhöz fekszik közel a sziget? 
 a; Ráktérítő 
 b; Baktérítő 
 c; Egyenlítő 
6. Milyen a sziget éghajlta? 
 a; szubtrópusi 
 b; mérsékelt övi monszun 
 c; trópusi monszun 
7. Melyik a legmelegebb időszak? 
 a; január-március 
 b; május-június 
 c; július-augusztus 
8. Mennyi az évi csapadékátlag? 
 a; 800 mm. 
 b; 1000 mm. 
 c; 1200 mm. 
9. Melyik állat él a Húsvét-szigeteken? 
 a; oroszlán 
 b; füstös csér 
 c; kenguru 
10. Mennyi a sziget lakossága? 
 a; 2791 fő 
 b; 3791 fő 
 c; 4791 fő 
11. Mi a sziget lakosságának fő vallása? 
 a; katolikus 
 b; mormon 
 c; református 
12. Mi a sziget hivatalos nyelve? 
 a; portugál 
 b; spanyol 
 c; angol 
13. Mi a sziget fővárosa? 
 a; Havanna 
 b; Buenos Aires 
 c; Hanga Roa 
13+1. Milyen őshonos állatfajt szorított ki az európaiak által behozott alfaj? 
 a; tyúk 
 b; ló 
 c; patkány 
Megoldások: 
1. a  2. a 3. a 4. c 5. b 6. a 7. a 8. c 9. b 10. b 11. a 12. b 13. c 
13+1. c 
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7. sz. melléklet 
Húsvét- történeti visszatekintés. Húsvéti népszokások 

 
Mi történt ezen a napon? 
A feltámadás, vagyis a húsvéti ünnep eseménye annak a történetnek része, melynek fôhôse 
Jézus. A négy evangélista: Máté, Márk, Lukács és János, Jézus életének történetét az 
evangéliumokban hagyta ránk. Jézus tanításaival és példamutató életével nagyon sok 
tanítványt és hívet szerzett, s útra kelt, hogy a húsvét zsidó ünnepét a nagy városban, 
Jeruzsálemben ünnepelje meg, ahol - mint tudta - sorsa és küldetése beteljesedik. 
Szamárháton, zarándokként érkezett a városba, ahol ünneplô tömeg fogadta, kezében a béke 
jelképével, pálmaággal. Az emberek ruháikat a porban eléje terítették, hogy arra lépjen, 
gyermekeiket magasba emelték, hogy megáldhassa ôket. Ám a fôpapok, akik féltették 
hatalmunkat, elérkezettnek látták az idôt, hogy megszabaduljanak Jézustól. Tanítványai szûk 
körében akarták elfogni, s az egyik tanítványt, az árulásra hajló Júdást bízták meg, hogy a 
Mestert a katonáknak megmutassa. 
A húsvét elsô napján szokásos vacsorát, a bárányt Jézus tizenkét tanítványa körében költötte 
el, s így szólt: “Bizony mondom néktek, tiközületek egy elárul engem.” Kérdezték, melyikük 
lesz az, s Jézus tudta, az árulja el, aki vele együtt mártja kezét a tálba. Ezen az utolsó vacsorán 
Jézus fontos dolgokat cselekedett. Kenyérrel kínálta tanítványait, mondván: “Vegyétek, ez az 
én testem”, és borral, mondván: “Igyatok ebbôl, mert ez az én vérem.” E rossz elôjelektôl 
terhes este után Jézus tanítványaival a Getsemáné-kertbe megy, s kéri ôket virrasszanak vele. 
Ôk nem teszik ezt meg, s igen hamar elnyomja ôket az álom. Itt lelt rá Júdás a fegyveresek 
kíséretében. Elfogták, s a főpap elé vezették.  

Másnap reggel Júdea római helytartója, Poncius Pilátus elé vitték Jézust, hogy az 
ítéletet végrehajtsák. Ekkorra Júdás megbánva árulását, a vérdíjat, a harminc ezüstöt 
visszaadta a fôpapoknak, s önkezével véget vetett életének. A foglyot, bíborköpenybe 
öltöztették, fejét töviskoszorúval övezték, kezébe nádszálat adtak, és gúnyolták: “Íme a zsidók 
királya!” Majd nehéz kereszttel a vállán Jézus elindult a Golgota hegyre, hogy beteljesüljön a 
sorsa. A katonák, a keresztnél ôrt állók kisorsolták maguk között Jézus ruháit. Sokan 
csúfolták, ha valóban Isten fia, miért nem szabadítja meg magát? Jézus azonban vállalta 
sorsát, s meghalt a kereszten. A sírhoz ôröket állítottak a fôpapok, hogy el ne lopják a testet, 
hisz a jövendölés szerint, a halál utáni harmadik napon elhagyja Jézus a sírját.Vasárnap három 
asszony, köztük Jézus anyja is, finom kenetekkel a sírhoz mentek, mely nagy földindulás 
közepette föltárult, megjelent egy angyal, s jelentette, hogy Jézus nincs már ott, föltámadott. 

 A húsvét ünnepe sok szálon kapcsolódik a tavasz megérkezéséhez, s a megújulás, a 
termékenységgel összefonódó népszokáskincshez. E népszokások nagyrészt nem épülnek be a 
keresztény vallás ünnepi rítusaiba, hanem azzal párhuzamosan, mint a falusi közösségek 
ünnepi szokásai maradtak fenn. Európa-szerte elterjedt szokás a telet jelképezô szalmabábu 
elpusztítása, elégetése vagy vízbe fojtása. Nálunk egyes vidékeken a bábu neve kisze, kice, s 
virágvasárnapi szokásainkat teszi színesebbé. A mulatságok és a böjti idôszak találkozásának 
jellegzetes népi játéka Konc vajda és Cibere vajda, a farsang és a böjt tréfás háborúsága volt. 
A húshagyókeddi (farsang utolsó napja) játék szereplôi szalmabábok, s a legyôzött Ciberét 
végigvitték a falun, elégették, vízbe vetették, vagy keresztüldobták a templom kerítésén, hogy 
elûzzék a betegséget, az éhséget. A böjt alatt régen fôleg kenyeret, száraz növényi étkeket 
ettek. A hosszú böjti idôszakot kisebb ünnepek tagolják. A magyar néphagyományban a 
közbeesô vasárnapoknak nevük volt: a másodiké gulyásvasárnap, az ötödiké feketevasárnap, a 
hatodiké virágvasárnap. Ez az utolsó vasárnap már a húsvéti ünnepsorozat része. A magyar 
népszokások ezen a napon a zöldág-hordás, más néven villôzés: a termékenységet segítô 
eljárás. Az ággal megütögették a fiatal lányokat, menyecskéket. A barkaszentelés a keresztény 
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és a “pogány” szokások ötvözetét mutatja. A virágvasárnapot megelôzô szombaton a 
gyerekek barkát szednek. A barkát virágvasárnap a templomban megszentelik. A szentelt 
barkának bajelhárító szerepe van.      

 A húsvéti tojás ajándékozása sok országban e napon történik, nálunk a hétfôi 
locsoláshoz tartozik. A hagyományos sonkát már szombat este, a böjt lezárásával megkezdik. 
Vasárnap a sonka mellé tojást, tormát fogyasztanak. E nap ünnepi étele a bárány. Húsvét 
másnapján német területeken, nálunk pedig Kecskemét környékén szokás volt az Emmausz -
járás. Annak emlékére, hogy Jézus a tanítványokkal az Emmauszba vezetô úton találkozott, 
kimentek a város határán álló kápolnához és vidám mulatságot ültek. E nap Európa-szerte a 
játék, a vidámság napja. Magyarország egyes vidékein e napot vízbevetô hétfônek is hívják, 
mert e nap a locsolás napja. A lányokat régen kivonszolták a kúthoz, s vödör vízzel 
leöntötték, vagy a patakhoz vitték, s megfürdették. A locsolás, az ôsi termékenységvarázsló és 
megtisztuló rítusban gyökerezik. A víz tisztító ereje a kereszténységnél a kereszteléshez 
kapcsolódik. A mondai magyarázat szerint Jézus sírját ôrzô katonák vízzel öntötték le a 
feltámadást felfedezô, ujjongó asszonyokat, így akarták elhallgattatni ôket. A locsolás ma is 
elterjedt szokás, kissé szelídebb formában, hiszen gyakran csak kölnivízzel locsolnak a fiúk, 
férfiak. 
Forrás: http://www.magyarradio.ca/husvet.html  
 

Történelmi TOTÓ 
 
Karikázd be a helyes betűt! 
1. Mit ünneplünk húsvétkor? 
 a; Jézus születése 
 b; Jézus feltámadása 
 c; Jézus Mennybemenetele 
2. Melyik ember nem tartozott az evangélisták közé? 
 a; Máté 
 b; József 
 c; János 
3. Jézus melyik városba ment megünnepelni a Húsvét ünnepét? 
 a; Jeruzsálem 
 b; Kairó 
 c; Teherán 
4. Hogyan érkezett Jézus a városba? 
 a; gyalog 
 b; szamárháton 
 c; lóháton 
5. Jézusnak hány tanítványa volt? 
 a; 10 
 b; 11 
 c; 12 
6. Jézus hová ment a vacsora után a tanítványaival? 
 a; a Getsemáné-kertbe 
 b; a Paradicsomba 
 c; Jeruzsálembe 
7. Melyik tanítványa árulta el Jézust? 
 a; Júdás 
 b; József 



TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0069  
 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben”című pályázat 

Zsadány Község Önkormányzata 
Zsadányi Általános Művelődési Központ  
Általános Iskola - feladatellátási hely 

 31 

 c; Péter 
8. Megbánta e az áruló a tettét? 
 a; igen 
 b; nem 
 c; nem volt a szövegben 
9. Melyik hegyen feszítették keresztre Jézust? 
 a; Kaukázus 
 b; Pireneusok 
 c; Golgota 
10. Mit csinálnak a telet jelképező szalmabábuval? 
 a; kiállítják a főtéren 
 b; elégetik 
 c; a templomba viszik 
11. Mi a hatodik vasárnap neve? 
 a; gulyásvasárnap 
 b; fekete vasárnap 
 c; virágvasárnap 
12. Mi a szentelt barka szerepe? 
 a; több legyen a termés 
 b; bajelhárítás 
 c; éhségűzés 
13. Mi a Húsvét fő étele? 
 a; szalámi 
 b; sonka 
 c; töltött káposzta 
13+1. Mivel locsolták meg régen a fiúk a lányokat?  
 a; vödörrel 
 b; locsolóval 
 c; kölnivel  
Megoldások: 
1. b 2. b 3. a 4. b 5. c 6. a 7. a 8. a 9. c 10. b 11. c 12. b 13. b 
13+1. a 
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8.sz. melléklet 
HÚSVÉTI KÖLNI 

A húsvéti locsolóvíz magyar, illetve közép-európai kategória, a világ többi részén nemigen 
ismerik. Az illatok intenzitását és tartósságát az alkoholos-vizes keverék koncentrációja 
határozza meg. A legerősebb a parfümé, ezt követi az eau de parfum, az eau de toilette és az 
eau de Cologne. 
Az illatot belesűrítik egy többezerszeresre töményített illatmintába, majd adalékanyagokkal 
hígítva előjönnek a finom árnyalatok, a valódi illatok. Tudni kell azonban, hogy ugyanaz az 
illat minden emberen más és más. Függ a bőr egyedi illatától, sőt a táplálkozási és életviteli 
szokásoktól is. 
A hagyományos húsvéthétfői locsolóeszközöket,- szódásszifont, fürdőkádat- felváltotta a 
locsoló kölni. 
Csalóka, hogy a manapság divatos húsvéti locsolóvizeket kölni néven emlegetik. Kölninek 
ugyanis csupán a német Köln városából származó vizet, a Kölnisch Wassert nevezhetjük, 
minden mást parfümnek, illatszernek hívnak. 
Johann Maria Farina 1709.július 13-án alapította meg Kölnben parfümgyárát. Az onnan 
származó kölnivíz forradalmasította az illatvilágot, királyok és hadvezérek rajongtak érte. 
Farina merőben új eljárásokat alkalmazott a híres Eau de Cologne elkészítésénél: tiszta 
alkoholt desztillált, majd abba szórta bele az illatanyagokat, például limettet, citromot, 
bergamot-ot, grépfrútot, narancsot. Az ily módon előállított friss és könnyű illat egészen más 
volt, mint a nehéz és buja esszenciák, amelyeket előtte ismert a világ. 
A kölnivíz híre hamar szárnyra kapott, bár ára igen borsos volt, üvegcséje egy hivatalnok 
féléves fizetését emésztette fel. 1747-re már egész Európa ismerte Farina mester művét. 
Vásárlói közé tartozott Goethe, Napóleon, II. Frigyes. 
Az eredeti kölnivíz annyira megbecsült, hogy szülővárosában múzeumot szenteltek neki. 
A piros tulipánnal jelölt kölni nyomán persze másolatok is készültek, köztük a szintén 
világhírnévre szert tett 4711 is, amely 1792 óta hódít. A másolatot a legenda szerint egy 
szerzetes készítette és nyújtotta át nászajándékul egy házaspárnak. A 4711-et 
tölgyfahordókban érlelik, a pontos receptje máig nem ismert, csak a legfontosabb 
alkotórészei: citrusfélékből kivont illatanyagok, rozmaring, levendula, tiszta alkohol. 
Az eredeti kölni receptje is titkos, és háromszáz éve nem változott. 
A terméket 85%-ban külföldön értékesítik.   

VÁLASZOLJ AZ ALÁBBI KÉRDÉSEKRE! 
1. Milyen fokozatai vannak az illatok erősségének? Kezdd a legtöményebbel! 
2. Miért fordulhat elő, hogy ugyanaz az illat más embereken másként hat? 
3. Miről nevezték el a kölnit és miért arról? 
4. Hogyan kapcsolódik Johann Maria Farina nevéhez a kölni? 
5. Milyen összetevőket tartalmaz az eredeti Eau de Cologne? 
6. Nevezz meg néhány híres embert, akik használták Farina illatszerét! 
7. Mi az eredeti kölni védjegye? (Mi látható az üvegcséjén?) 
8.  Hogy nevezik a kölni híres másolatát, és mik az összetevői? 

Forrás:  http://www.mult-kor.hu/20090713_rokoko_luxus_300_eves_a_kolniviz  
 http://www.vasarnap.com/clanok.asp?cl=1454239 
 
 

HÚSVÉTI KÖLNI-MEGOLDÁSOK 
1.Milyen fokozatai vannak az illatok erősségének? Kezdd a legtöményebbel! 

A legerősebb töménységű a parfüm, ezt követi az eau de parfum, az eau de toilette és 
az eau de Cologne. 
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2.Miért fordulhat elő, hogy ugyanaz az illat más embereken másként hat? 
Az illat minősége függ használója bőrtípusától, táplálkozási- és életviteli szokásaitól. 

 
3.Miről nevezték el a kölnit és miért arról? 

Köln városáról, mert ott készítették először az említett illatszert. (Kölnisch Wasser) 
4.Hogyan kapcsolódik Johann Maria Farina nevéhez a kölni? 
       1709.július 13-án alapította meg Kölnben parfümgyárát 
5. Milyen összetevőket tartalmaz az eredeti Eau de Cologne? 

Tiszta alkoholt, illatanyagokat, például limettet, citromot, grépfrútot, narancsot, 
bergamotot. 

6. Nevezz meg néhány híres embert, akik használták Farina illatszerét! 
Goethe, Napóleon, II.Frigyes 

7. Mi az eredeti kölni védjegye? (Mi látható az üvegcséjén?) 
A piros tulipán. 
8.  Hogy nevezik a kölni híres másolatát, és mik az összetevői? 
4711-es kölni. Összetevői: citrusfélékből kivont illatanyagok, rozmaring, levendula, 
tiszta alkohol. 
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9.sz. melléklet 
TOTÓ 

1.Mi a tojáshéj fő alkotóeleme? 
     1. konyhasó                                   2. mész                                                     x. kitin 
2.Melyik zsiradék-típusból tartalmaz sokat a tojássárgája? 
     1. koleszterin                                 2. omega 3                                               x. omega 6 
3. Mekkora egy átlagos méretű tyúktojás tömege? 
     1. 10-20g                                       2. 50-60g                                                  x. 80-90g 
4. Hány osztályba sorolják a tyúktojásokat frissességük alapján? 
     1. 3 osztályba                                2. 4 osztályba                                           x. 5 osztályba 
5. Melyik vitaminból tartalmaz sokat a tojássárgája? 
     1. C-vitamin                                  2. D vitamin                                             x. K vitamin 
6. Mit szimbolizál a különböző kultúrákban a tojás? 
     1. megújuló élet                             2.egészség                                               x. betegség 
7. Melyik évszakhoz kapcsolódik a tojásfestés? 
    1. tavasz                                          2. ősz                                                       x. tél 
8. Milyen színű a hagyományos húsvéti tojás? 
     1. kék                                             2. sárga                                                     x. piros 
9. Húsvétkor mire akasztják fel a hímestojásokat? 
      1. fenyőágra                                  2. barkaágra                                             x. mogyoróágra 
10. Milyen hatást tulajdonítanak a patkolt tojásnak a magyar vidékeken? 
      1. szerencsét hoz                           2. rontáselhárító hatást                            x. balszerencsét 
11. Mikor van a tojás világnapja? 
        1. januárban                                2. augusztusban                                        x. októberben 
12. Melyik tojás fogyasztása a legelterjedtebb? 
        1. kacsatojás                               2. lúdtojás                                                 x. tyúktojás 
13. Melyik állat tojása a legkisebb méretű? 
        1. hangya                                    2. kolibri                                                   x. fecske 
13+1. Melyik madár tojása a legnagyobb méretű? 
         1. kőszáli sas                              2. strucc                                                    x. fehér gólya 

TOTÓ-MEGOLDÁSOK 
1.2. mész 2.1. koleszterin 3. 2. 50-60g 4 1. 3 osztályba 5. 2. D vitamin 6 1. megújuló élet 7.  
1. tavasz  8. x. piros 9. 2. barkaágra 10 2. rontáselhárító hatást 11 x. októberben 12. x. 
tyúktojás 13.1. hangya 13+1. 2. strucc  
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10.sz melléklet 
Tollbamondás: Húsvéti főtt tojás 

1. A  főtt tojások aljából  egy vékonyabb, a tetejéből egy vastagabb lapot levágunk. 
Ahonnan a vastagabbat vágtuk, onnan kiszedjük a tojássárgáját. 

2. A tojássárgákat összekeverjük a krémsajttal, a fűszerekkel  és a mustárral. 
Visszatöltjük a tojásba. 

3. A paradicsomokat félbevágjuk, belsejüket kikaparjuk és a tojásokra borítjuk. 
4. A tetejét a megmaradt krémsajttal díszítjük.  

7.o.Elemezd mondattanilag a következő mondatot! 
Visszatöltjük a tojásba. 

6.o.Szófajok felismerése 
a /névelő/, főtt /bef. mn.-i igenév/,tojások /főnév/, vékonyabb /mn./, borítjuk /ige/ 
Forrás:  http://www.nosalty.hu/toltott_tojas_recept_1456 

11.sz.melléklet 
Barta László előadása – Húsvéti hagyományok, népszokások / videó/ 
Forrás: 
http://www.indavideo.hu/video/Barta_Laszlo_eloadasa_Husveti_nepszokasok_hagyomanyok_receptek_locsolov
ersek/  
A látottak, hallottak segítségével írj rövid fogalmazást a húsvétról! 
 

12.sz. melléklet 
Húsvét úgy, mint anno /videó/ 
Forrás: http://www.indavideo.hu/video/Husvet_ugy_mint_anno/ 
A látottak, hallottak alapján készíts rövid fogalmazást a húsvétról! 
 

13.sz. melléklet 
Szövegértés 
Széplaki Erzsébet: Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6. 
Apáczai Kiadó,2005. 
Kiszehajtás, villőzés 30-31. oldal 
 

14.sz. melléklet 
Népi locsolóversek  

Ma van húsvét napja, második hajnala, 
Melyben szokott járni az ifjak tábora.  
Serkenj fel ágyadbol, cifra nyoszolyádbol  
Add ki hímesedet arany kosaradból.  
Add ki most szaporán, ne késsünk sokáig,  
Hogy a mi seregünk mehessen tovább is.  
Hogyha belôle bár kettôt-kettôt kapunk,  
Finom rózsavízzel szépen meglocsolunk! 

E háznak kertjében van egy rózsatő  
Azt gondozza, azt öntözi a Jó Teremtő  
Vizet öntök a fejére  
Szálljon áldás a kezére  
Az Istentől kérem  
Piros tojás a bérem  
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Korán reggel felébredtem, messze-messze jártam,  
Tündérország kiskertjébôl rózsavizet hoztam.  
Na, te kislány, megöntözlek, ma van húsvét napja,  
Tündököljön a két orcád, mint a piros rózsa.  
Az illatos rózsavíztôl megnônek a lányok,  
Zsebemben is elférnek a piros tojások. 

Üdvözlöm e szent ünnepet, a ház minden lakóit,  
Kívánom, hogy töltsék vígan ennek minden óráit.  
Vagyon itt egy szép virágszál, aki, tudom, öntözést vár,  
Mert víz nelkül minden plánta, úgy gondolom, elszáradna !  
De hogy ô soká viruljon, szép orcája is piruljon,  
Megöntözöm piros vízzel, fogadja el jószívvel !  

A,Szótárhasználat gyakorlása: 
Keresd ki az Értelmező kéziszótárból a következő szavakat! 
Nyoszolya, serken, szapora 
B,Költői eszközök keresése 
Hasonlat:”Tündököljön a két orcád, mint a piros rózsa” 
Metafora: „Vagyon itt egy szép virágszál” 
Forrás: http://www.mfa.kfki.hu/~riesz/locsolo/index.htm  
 

15.sz. melléklet 
 
Szókereső 
 

E G G S W A T E R O 

A P I R T K J A L Y 

S H R T B O Y S M H 

T U L I Q O V E H A 

E T S P R I N G O M 

R P Y C G X S K L G 

P A R F U M E L I E 

O I W Q I H F Z D U 
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E N P J E S U S A H 

M T F M O N D A Y W 
A megtalált szavak segítségével közös mondatalkotás. 
Pl.: Boys water girls. 
      Girls paint eggs. 
 

16.sz. melléklet 
Húsvéti kirakó 
PUZZLE 

 

 

 
Forrás: 
http://www.google.hu/images?q=h%C3%BAsv%C3%A9ti+nyuszi&hl=hu&tbs=isch:1&ei=X_coTJ7FFcG5sgb
MmcnEBA&sa=N&start=18&ndsp=18  
http://www.google.hu/images?hl=hu&ndsp=18&tbs=isch:1&q=h%C3%BAsv%C3%A9t&revid=642496566&sa
=X&ei=c_coTOXqMIfBsgb-tLjEBA&ved=0CCMQ1QIoBDgS  
 
A két képet 6-6 tetszőleges alakú darabra vágjuk, mindkettőt 1-1 borítékba tesszük. A párok 
szétválogatják a darabokat és kirakják mindkét képet. 
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17.sz. melléklet 

      Szókereső 
 

H Ú S V É T T V Í Z 

L T S O N K A E U L 

O A V T S Y C R H T 

C V B J É Z U S É O 

S A J E R Z F B T J 

O S K K Ö L N I F Á 

L Z I E T G Z M Ő S 

Á S L F E S T É K T 

S F X R U L Ö B Á C 

S Z Ü N I D Ő U D B 
 
Mondatalkotás a megtalált szavak segítségével. 
 
 
 
 
 
 
 
 


