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1. Az intézmény rövid bemutatása 
  
Zsadány község Békés megye észak-keleti részén található, a Kis-Sárréten, Debrecentől 75 
km-re. Az itt működő Zsadányi ÁMK Általános Iskolájának 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. 
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. 

 
1.1. Legfontosabb céljaink: 

 
o A sikeres munkaerő-piacialkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó 

tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése 
o Kompetencia alapú oktatás elterjesztése 
o A kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű 

elterjesztése 
o A pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése 
o A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése és 

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

esélyegyenlőség biztosítása 
o Szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása 
o A digitális írástudás elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának támogatása 
o magas szintű óvodai nevelés 
o Az SNI gyermekek, tanulók integrált nevelése, a testi- lelki egészség biztosítása 
o A környezeti nevelés szerepének növelése 
o Az egészségnevelés szerepének növelése 
o A művelődési kezdeményezések segítése 
o A település hagyományainak megismerése és megismertetése, a hagyományok 

ápolása 
o A Zsadányi közösség értékeinek közvetítése 
o a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez való feltételrendszer biztosítása 
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2. Az innovációt kidolgozó fejleszt ők bemutatása 
 

 
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. 
 
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.  
 
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 hatodik 
évfolyamon a matematikát tömbösítve tanította. Részt vett a Húsvét témahét programjának 
kidolgozásában, lebonyolításában és a három hetet meghaladó projektben is. 
 
 
Polgári József 
 
 2001-ben végzett a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai karán 
történelem-művelődésszervező szakon. Munkáját 2000. szeptember 1-én elkezdte a Zsadányi 
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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. 
 
 
 
 

3. A témaválasztás indokoltsága, kapcsolódása az in tézmény 
pedagógiai programjához 

 
 

Iskolánk fontosnak tartja a település hagyományainak megismerését és megismertetését, a 
hagyományok ápolását, a zsadányi közösség értékeinek közvetítését, a szabadidő kulturális 
célú eltöltéséhez való feltételrendszer biztosítását. Szerettük volna, ha a falu fiatal generációja 
részese lehet a régi hagyományoknak, megismeri és elfogadja azt. Iskolánk ötödik évfolyama 
egy jól motiválható, aktív, lelkes tanulócsoport. Szívesen részt vettek a projekt minden 
lépésében- a témaválasztástól az értékelésig- életre szóló élményt szerezve ezzel. A tanulók és 
a pedagógusok is egy számukra új tanulási módszerrel ismerkedhetnek meg. A szülők 
bevonásával erősíthető a diák-szülő-tanár kapcsolat, aminek köszönhetően egy szorosabb 
kötelék alakulhat ki iskolánkban. Azáltal, hogy a régi hagyományok ismét előtérbe kerülnek, 
a gyerekek meg tanulják még jobban tisztelni az időseket, meghallgatni őket, és ha csak rövid 
időre is, de visszautazni az időben. A szociális kompetenciák fejlesztése az egyik 
legfontosabb célunk, hiszen e nélkül a gyerekek nehezen állják meg helyüket az élet sok 
területén. A témaválasztásban az is szerepet játszott, hogy igen sokféle eleme van egy 
lakodalomnak, így a több mint három hét, amit a témával töltünk, nem fog a gyerekek 
számára unalmasnak hatni. Minden oldalról megközelíthető ez az igen fontos népi 
hagyomány, több tanórába is beilleszthető, illetve a tanórán kívüli foglalkozások is lekötik 
tanulóink figyelmét. Fontos hogy a tanulók szinte észre se vegyék, hogy ők most tanulnak, de 
mégis érezzék a feladat komolyságát és fontosságát. Nagy hangsúlyt fektessünk a gyakorlati 
alkalmazásra. Célunk, hogy minden nap új élményekkel gazdagodva térjenek haza és érezzék, 
hogy itt most valami új jön létre, ami értéket képvisel mindennapjaikban. A projektünk célja a 
kulcskompetenciák fejlesztésén túl az értékteremtés és annak megőrzése.     
 

4. Az innováció tartalmi leírása 
          Az innováció témája: Lakodalom Zsadányban- három hetet meghaladó projekt 
 

4.1.A projekt célja: 
 

A diákok kérése alapján egy hagyományos lakodalom lebonyolítása, az ehhez tartozó 
népszokások felelevenítése. Az adott témán keresztül a tanulók ismerjék meg és sajátítsák el a 
kompetencia alapú oktatás követelményeinek megfelelő kompetenciák alkalmazását az 
ismeretanyagon és gyakorlati tevékenységeken keresztül.  
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Adott témában a meglévő ismeretek rendszerezése, élményszerű-cselekvő megismerés, 
együttműködési készség és empátia, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 
 

4.2.A projekt pedagógiai célja: 
 
A diákok képesek legyenek csoportban együttműködni, egymás tanácsait elfogadni, 
véleményüket igényesen előadni. 
A projekt fejleszti a diákok kreativitását, megismerteti őket a hagyományokkal, azok 
alkalmazásával. 
 

4.3. A probléma felvetésének lehetőségei 
 

1. Az előző években hiányolták a gyerekek a népi hagyományok megismerésének 
lehetőségét, felelevenítését. 

2. Lehetőség nyílik a szereplésre és feleleveníthetjük, hogy  milyen hagyományok éltek 
Zsadányban és a környéken. 

3. A diákok megmutathatják, milyen remek vendéglátók, kreatív és ügyes szereplők, 
meglepetéssel kedveskedhetnek barátainak, családtagjaiknak. 

4. A generációk közötti szakadékok áthidalására nyílik lehetőség 
 
 4.4. Célcsoport: 
 
Az 5. osztály 21 tanulója 
4.5. Erőforrások: 
Személyi: 21 diák, az osztályban tanító pedagógusok 

Külső erőforrásként: a Legaláb Alapfokú Oktatási és Művészeti Intézmény tánc tanára,  
szülők, nagyszülők, a falu idős lakosai, pedagógiai asszisztens, hitoktatók. 
Egyéb: a projekt folyamat lebonyolításához szükséges engedélyek  

(intézmény vezetése) 
 
4.6. Kapcsolódó tárgyak: 
 

A projekt által feldolgozott téma a tanmenetben több tananyagot is érint. E projekt az iskola 
profiljának megfelelően hangsúlyos szerepet kaphat az átdolgozásra kerülő pedagógiai 
programban és a helyi tantervben is. 

 
Technika – szociális kompetenciák fejlesztése 
Matematika – mérések, kicsinyítések, költségvetés készítése, szöveges feladatok 
Magyar nyelv és irodalom – lakodalommal kapcsolatos szövegek olvasása, szövegértés 
fejlesztése, szóbeli és írásbeli szövegalkotás  
Természetismeret – zöldségfélék fogyasztható szerveinek tanulmányozása 
Testnevelés – népi játékok felelevenítése, kerékpártúra és gyalogtúra a farmra.  
Ének – lakodalmas dalok tanulása, éneklése 
Rajz – élmény megörökítése vizuálisan, különböző rajzolási technikák használata  
Informatika – internet használat, információ és anyaggyűjtés  
Történelem: szövegértés, rajz készítése. 
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4.7.Munkaformák: Csoportos-, páros-, egyéni munka  
 
4.8. Várt eredmények: 

- az iskola népszerűsítése 

- megvalósuló hangulatos lakodalom 

- művészi produkciók 

- elkészült portfoliók 

- közösségi szellem alakulása 

- szociális kompetenciák fejlődése 

- a hagyományok és az idősek tisztelete 

 
 
4.9. Időtartam: 
3 hét: május 20-től- június 12-ig 
A projektre naponta átlagosan 2-3 tanórát fordítunk, melyeket néhány délutánon tanórán 
kívüli, illetve iskolán kívüli foglalkozások követnek. 
 
A projekt id őbeosztása:  

 Időterv  - 2. hét  - 1. hét Mérföldkő 1. hét  2. hét  3. hét Mérföldkő 4. hét Mérföldkő 

Tanár  
Tervezés, 

szempontok 
meghat. 

Gyermek 

Döntés a 
projektről 

Adatgyűjtés 

Az 
előkészítés 

lezárása 

Lakodalmas 
népszokások 

Lakodalmi 
ételek 

Lakodalmas 
tánc és 

népviselet 

A projekt 
megvalósítása 

A projekt 
bemutatása 

A projekt 
értékelése 

Iskola Nevelőtestületi 
döntés 

Órarend 
szerint 

Tájékoztatás 
a projekt 
tervről 

Folyamatos bemutatás az hirdetőn Beszámoló 

 
4.10. A produktum: 
 

• Népi szokások gyűjteménye (portfolió) 
• Lakodalmi ételek receptkönyve 
• Lakodalmi jelenet megjelenítése 
A projekt termékei folyamatosan kiállításra kerülnek az iskolai folyosón található 

hirdetőtáblán. Az iskola tanulói és a falubeli érdeklődők részt vesznek a projektet záró 
lakodalmas népi játékon. 

 
4.11. A projekt szervezése: 
A projekt tervezése: 
Az osztályfőnöki órán a tanulók 4-5 fős csoportokba szerveződnek. Konkrét feladatokon 
keresztül gyűjtik össze a válaszokat a probléma megoldásához, amelynek részeként 
megvitatják az elhangzottakat, illetve közösen megbeszéljük, hogyan hasznosíthatók az órán 
tanult útmutatók a népi szokások megismeréséhez, felelevenítéséhez. 
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4.12. A projekt értékelése 
• A három hetet meghaladó projekt eredményessége az alapján válik értékelhetővé, 

hogy a portfoliókon milyen mélységben jelennek meg azok a kompetenciák, amelyek 
az ismeretek megszerzése révén alakulnak ki.  

• Az együttműködés színvonalának, a csoportokon belüli szervezettségnek, az 
együttműködési képesség fejlődésének értékelése. 

• Az elkészült produktumok esztétikai színvonalának értékelése. 
• A projekt megkezdés előtt a gyerekek megismerik az értékelési szempontokat. 

Értékelésünk írásban ill. a produktum bemutatásával történik. 
 
Az értékelés szintjei: 

a) Tanulói önértékelés 

b) Csoport önértékelés 

c) Tanári értékelés  

 

1. Tanulói önértékelés 

  

Értékelési szempontok 

1 = egyáltalán nem 2 = egy kicsit 3 = igen 4 = nagyon 
 

 Ilyennek látom magam… 
 
 

  1 2 3 4 

Szükség esetén tudok segítséget kérni.     

Szükség esetén minden társamnak egyformán tudok 
segítséget nyújtani. 

    

Tapintatosan tudok kritikát megfogalmazni.     

A segítő kritikát el tudom fogadni.     

Elfogadom társaim ötleteit, javaslatait.     

Hagyom érvényesülni a lassabban haladó társamat is.     

Aktívan részt veszek a csoportmunkában.     

Munkámat törekszem pontosan, koncentráltan végezni.     

 
 

2. Csoport önértékelés 

  

Értékelési szempontok 

1. projektegység 2. projektegység 3. projektegység 4. I (igen) – N (nem) 
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 Ilyennek láttuk a projektet… 
 

 
 1 2 3 4 

Mely lépéseknél éreztétek magatokat bizonytalannak?    

Mely lépések voltak a tervezettnél időigényesebbek?    

A kapott feladatok közül melyiket éreztétek a 
legsikeresebben megvalósítottnak? 

   

 

Tetszett a csoportnak projekt-téma?   

Adott-e alkalmazható tudást a projekt-téma?   

 

 
 
 
 
 

3. Tanári értékelés 

  

Értékelési szempontok 

1 =  
egyáltalán nem v. meg 

2 = 
részben megv. 

3 =  
igen, megvalósult 

4 =  
Tökéletesen 
megvalósult 

 

 A csoportmunka eredménye… 
 
 

  1 2 3 4 

A cél megvalósulása a projektben     

Együttműködés     

Munkafegyelem     

Feladatok követése     

Aktivitás     

Források sokszínűsége     

Munkamegosztás     

 
4.13. Táblázatok 
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 Kompetencia 
képességfejlesztés 

Ismerettartalmak 
(tananyag) 

Feladat Felelős  Résztvevők köre 
 munka 
-megosztás  
(tanulók, tanárok 
,egyéb) 

Szükséges 
eszközök, 
anyagok 

Végrehajtás 
módja  
(forma, módszer, 
technika) 

Tanórai, tanórán 
kívüli időtartam  
(tanítási óra,  
Több, 
 modul) 

Teljesítés 
kritériuma 

Értékelés, 
visszacsato
lás 

1. nap 
május 20 

Szociális és 
állampolgári 
kompetenciák 
 

A projekt 
lépéseinek 
felelevenítése 

Csoportalakítás, 
stratégiai 
megbeszélés, 
jegyzetkészítés 

osztályfőnök 5. osztály tanulói, 
osztályfőnök 

Papír, toll beszélgetés Tanórán kívüli 
foglalkozás 

Aktív 
részvétel 

 

2. nap 
május 21 

Digitális 
kompetencia 
Kitartás és 
rendszeresség 

Tájékozódási 
ismeretek 
alkalmazása az 
interneten 

Lakodalmas 
hagyományok 
keresése 

Informatika-
tanár 

5. osztály A.csop. 
informatika tanár 

Számítógép, 
keresőprogra
m 

Önálló, egyéni 
munka, csoportos 
összesítés 

informatika Portfolió 
kereteinek 
kialakítása  

Csoportos, 
folyamatos 

 Esztétikai-
művészeti 
tudatosság és 
kifejezőképesség 
koncentráció 

Szerelemmel, 
házassággal 
kapcsolatos 
népdalok  

Előzetesen 
gyűjtött 
népdalok 
bemutatása, 
dalok tanulása 

Énektanár 5. osztály 
Ének tanár 

Magnetofon, 
CD-lejátszó 

Egyéni munka ének Népdalok 
eléneklése 
csoportosan 

Értékelés, 
önértékelés 

3. nap 
május 25 

Matematikai 
kompetencia, 
kreativitás, 
problémamegoldás 

Számlálás, 
összehasonlítás, 
rendszerezés 

Szöveges 
feladatok 

Matematika-
tanár 

5. osztály 
Matematika tanár 

Írásvetítő, 
feladatlap 

Egyéni munka, 
csoportos munka 

matematika Szöveges 
feladatok 
megoldása 

önértékelés 

 Szociális 
kompetenciák 
Testi-lelki egészség 

Mozgásos népi 
játékok 

Ugrókötelezés, 
karikahajtás, 
ugróiskola 

testnevelésta
nár 

5. osztály 
Testnevelés tanár 

Bot, karika, 
ugrókötél 

Csoportos munka testnevelés Eszközök 
rendeltetéssz
erű 
használata 

Folyama- 
tos, 
csoportos 

 Esztétikai-
művészeti 
tudatosság és 
kifejezőkészség 
Anyanyelvi 
kompetencia 

Népi mondókák, 
vőfélyversek 
megismerése 

Szövegértési 
feladatok 

magyartanár 5. osztály 
Magyartanár 

Szövegek, 
feladatlap 

Egyéni és 
csoportos munka 

irodalom Versek 
megértése 

Folyama-
tos, egyéni, 
csoportos 

 Esztétikai-
művészeti 
tudatosság és 
kifejezőkészség 
 

Lakodalmas 
táncok tanulása 

Lakodalmas 
táncok tanulása 

osztályfőnök 5. osztály tanulói, 
osztályfőnök, 
tánctanár 

Magnó, Cd 
lejátszó 

Frontális, 
csoportos, páros 

Tanórán kívüli  A tánc alap-
lépéseinek  
tanulása 

Folyama-
tos  

4. nap 
május 26 

Idegen nyelvi 
kommunikáció 

Szókincsbővítés 
a lakodalom, 

Önálló 
szótárhasználat 

angoltanár 5. osztály 
angol tanár 

Kézikönyvek
, feladatlap, 

Csoportos munka Angol Néhány új 
kifejezés 

Folyama-
tos, 
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Hatékony önálló 
tanulás 
Kommunikációs 
képesség 

házasság, család 
témakörben 

Képes szótár 
készítése 

rejtvény elsajátítása csoportos 

 Szociális 
kompetenciák 
Testi-lelki egészség 

Mozgásos népi 
játékok 

Ugrókötelezés, 
karikahajtás, 
ugróiskola 

Testnevelés 
tanár 

5. osztály 
testnevelés tanár 

Bot, karika, 
ugrókötél 

Csoportos munka testnevelés Eszközök 
rendeltetéssz
erű 
használata 

Folyama-
tos, 
csoportos 

 Szociális 
kompetencia, 
kezdeményező 
képesség 

Szokások, 
hagyományok 
megismerése, 
gyűjtése 

Interjú készítése 
idősekkel 

Magyartanár 
Pedagógiai 
asszisztens 

5. osztály, a falu 
idős lakossága 
magyartanár 

Jegyzettömb, 
fényképező 
gép 

Kutatómunka, 
gyűjtés, 
csoportmunka 

Tanórán kívüli 
foglakozás 

Az interjú 
lejegyzése és 
portfolióba 
szerkesztése 

önértékelés 

5. nap 
május 27 

Matematikai 
kompetencia, 
kreativitás, 
problémamegoldás 
Matematikai 
kompetencia 

Geometriai 
alapismeretek, 
mértékegységek, 
mértékegységvál
tás 

A portfolió 
méreteinek 
meghatározása 
régi és ma 
használatos 
mértékegységekk
el 

Matematika-
tanár 

5. osztály 
matematika tanár 

Vonalzó, 
ceruza, körző 

csoportos munka Matematika Az elkészült, 
összeszerkes
ztett 
portfolió 
értékelése 

Csoportok 
munkáinak 
értékelése 

 Szociális és 
állampolgári 
kompetencia 
Tolerancia 
empátia 

Elfogadás Az elfogadás 
képességének 
fejlesztése, az 
elfogadás mint 
értékteremtő 
magatartás 

Technika 
tanár 

5. osztály 
Technika tanár 

Papír, toll, 
szerep 
kártyák, 
nyomtatott 
történet 

Csoportmunka Technika Aktív 
részvétel, 
feladattudat 

Csoportos 
önértékelés 

 Anyanyelvi 
kompetencia 
kommunikáció 
Helyesírási készség 

Lakodalmi 
hagyományokkal 
kapcsolatos 
szöveg 
tollbamondása, 
helyesírás 
gyakorlása 

Helyesírási 
feladatok 

magyartanár 5. osztály 
matematika tanár 

Írásvetítő, 
feladatlap 

Egyéni munka, 
csoportos munka 

nyelvtan Régi szavak 
helyesírásán
ak 
megismerése 

Folyama-
tos, egyéni, 
csoportos 

6. nap 
május 28 
 

Digitális komp. 
Kitartás és 
rendszeresség 

Tájékozódási 
ismeretek 
alkalmazása az 
interneten 

Lakodalmas 
hagyományok 
keresése 

Informatika-
tanár 

5. osztály B csop. 
Informatika tanár 

Számítógép, 
keresőprogra
m 

Önálló, egyéni 
munka, csoportos 
összesítés 

informatika Portfolió 
kereteinek 
kialakítása  

Csoportos, 
folyamatos 

 Természet-
tudományos 
kompetencia 

A vöröshagyma A vöröshagyma 
fogyasztható 
szervének 

Természet 
ismeret tanár 

5. osztály 
természetismeret 
tanár 

Vörös-
hagyma, kés, 
szalvéta 

Csoportmunka természetismeret Tudatosítani 
a 
tanulókban, 

Tanári 
értékelés 
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Problémamegoldás 
Szociális 
kompetencia 
Együttműködés, 
csoportmunka 

megismerése 
Helye a magyar 
gasztronómiában 

mennyire 
fontos 
szerepe van 
a vörös -
hagymának 
a hagyomá-
nyos magyar 
gasztronó-
miában 

 Szociális és 
állampolgári 
kompetencia 
együttműködés 

Elfogadás Az elfogadás 
képességének 
fejlesztése, az 
elfogadás mint 
értékteremtő 
magatartás 

Osztály -
főnök 

5. osztály 
Osztályfőnök 

Papír, toll Csoportmunka osztályfőnöki Aktív 
részvétel, 
feladattudat 

Csoportos, 
folyamatos 

7. nap 
május 31 

Idegen nyelvi 
kompetencia 
Kommunikációs 
képesség 
fejlesztése 

Zöldségek, 
gyümölcsök, 
ételek 
alapanyagai 

Szókincs 
ismétlése, 
gyakorlása, 
rejtvény, 
rendszerezés 

angoltanár 5. osztályos tanulók Feladatlap, 
rejtvény, 

Egyéni munka, 
csoportmunka 

angol A tanult 
szókincs 
felismerése, 
aktív 
használata 

Önértékelé
s, tanulói 
értékelés 

 Esztétikai , 
művészeti 
tudatosság és 
kifejezőkészség 
Koncentráció 
fejlesztése 

Lakodalommal 
kapcsolatos 
dalok tanulása 

Szövegtanulás, 
éneklés, 
zenehallgatás 

Ének tanár 5. osztály tanulói 
Ének tanár 

Dalszöveg, 
CD, Cd 
lejátszó 

Frontális, egyéni Ének-zene A 
hagyományo
s, népi 
lakodalmas 
dalok 
megismerése 

Tanári 
értékelés 

 Digitális 
kompetencia, 
problémamegoldás,
döntéshozatal 
Kitartás és 
rendszeresség 

Tájékozódási 
ismeretek 
alkalmazása 
interneten 

Lakodalmi 
receptgyűjte- 
mény készítése 

Informatika 
tanár 

5. osztály A 
csoport 

Számítógép, 
kereső-
program 

Önálló, egyéni 
munka, csoportos 
összesítés 

informatika Receptkönyv 
kereteinek 
kialakítása 

Csoportos, 
folyamatos 

8. nap 
június 1. 

Természettudo-
mányos 
kompetencia- 
problémamegoldás, 
szociális és 
állampolgári 
kompetencia-

A sárgarépa és a 
petrezselyem 

Meglévő 
ismeretek 
összegzése, a 
sárgarépa és a 
petrezselyem 
fogyasztható 
szerveinek 

Természetis
meret tanár 

5. osztály tanulói 
Természetismeret 
tanár 

Totó, 
sárgarépa, 
petrezselyem 
kés 

Páros munka Természetismeret Aktív 
részvétel, 
feladattudat, 
tapasztalatsz
erzés 

Tanulói 
önértékelés 
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együttműködés, 
csoportmunka 

megismerése 

 Matematikai 
kompetencia 
kreativitás, 
problémamegoldás 

Arány, 
arányosság, 
mértékegységvál
tás, becslés 

A hozzávalók 
mennyiségének, 
becslése, 
mértékegységvál
tás, rendezés 

Matematika 
tanár 

5. osztály tanulói feladatlap Csoportos munka Matematika Feladatlap 
helyes 
megoldása 

Csoport 
értékelése, 
önértékelés 

 Szociális és 
állampolgári 
kompetencia 
Testi és lelki 
egészség 

Tanulmányi séta 
a 
baromfiudvarban 

Séta Testnevelés 
tanár 

5. osztály tanulói 
Testnevelés tanár 

  Testnevelés Aktív 
részvétel 

Tanári 
értékelés 

9. nap 
június 2. 

Anyanyelvi 
kompetencia 
Kommunikációs 
képesség 
fejlesztése, 
szövegértés 

Régi receptek 
magyarról 
magyarra 
fordítása, a régi 
és a mai nyelv 
összehasonlítás 

Értelmező 
kéziszótár 
használata, 
szövegfeldolgozá
s, helyesírási 
feladat 

magyartanár 5. osztály tanulói Kinyomtatott 
Szövegek, 
kézikönyvek 

Egyéni munka, 
csoportmunka 

Nyelvtan A szótár 
önálló, 
eredményes 
használata 

Folyamato
s, egyéni 

 Esztétikai-
művészeti 
tudatosság és 
kifejezőképesség 
Szövegértés, 
kreativitás 

Szövegalkotás és 
lakodalommal 
kapcsolatos 
irodalmi 
szövegek 
megismerése 

Fogalmazás 
készítése: 
ételkészítés 
folyamatának 
leírása 

magyartanár 5. osztály tanulói Irodalmi 
szöveg 

Egyéni munka, 
pármunka 

Irodalom Aktív 
részvétel, 
szöveg 
megértése, 

Folyamato
s tanári és 
tanulói 
értékelés 

 Szociális és 
állampolgári 
kompetencia 
Testi- lelki 
egészség 
Együttműködés 

Kerékpártúra a 
közeli tanyára 

Kerékpározás Testnevelés 
tanár 

5. osztály tanulói 
Testnevelés tanár 

Kerékpár  Testnevelés Aktív 
részvétel 

Tanári 
értékelés 

 Szociális és 
állampolgári 
kompetencia 
Testi -lelki 
egészség 

Kerékpártúra a 
közeli tanyára 

Kerékpározás Segítő 
pedagógus 

5. osztály tanulói 
Segítő pedagógus 

Kerékpár  Tanórán kívüli 
foglalkozás 

Aktív 
részvétel 

Egyéni 
önértékelés 

10. nap 
június 3. 

Matematikai 
kompetencia-
kreativitás, 

Arány, 
arányosság, 
mértékegységvál

Alapműveletek, 
vásárlási lista 
készítése, 

Matematika 
tanár 

5. osztály tanulói feladatlap Csoportos munka Matematika Feladatlap 
helyes 
megoldása 

Csoport 
értékelése, 
önértékelés 
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problémamegoldás tás, becslés költségvetés 
készítése 

 Szociális és 
állampolgári 
kompetencia 
Együttműködés, 
kompromisszum 
készség 

A jó megegyezés Vélemények és 
tapasztalatok 
gyűjtése a jó 
megegyezés 
feltételeiről, 
mások 
véleményének 
meghallgatása és 
elfogadása, új 
élethelyzetek 
megfigyelése 

Technika 
tanár 

5. osztály tanulói 
Technika tanár 

Közmondás 
szókártyái, 
papír, toll 

Csoportmunka Technika Aktív 
részvétel, 
együttműköd
és a 
csoportban 

Csoportos 
önértékelés 

 Szociális – és 
állampolgári 
kompetenciák 
Szövegértés, 
hatékony 
együttműködés 

Élet a sztyeppén Kifejező olvasás, 
szövegértés 

Történelem 
tanár 

5. osztály tanulói 
Történelem tanár 

Tankönyv, 
rajzlap, 
színes ceruza 

Csoportmunka Történelem Feladattudat, 
aktív 
részvétel 

Csoportos 
önértékelés 

 Esztétikai-
művészeti 
tudatosság és 
kifejezőkészség 
 

Lakodalmas 
táncok tanulása 

Lakodalmas 
táncok tanulása 

osztályfőnök 5. osztály tanulói, 
osztályfőnök, 
tánctanár 

Magnó, Cd 
lejátszó 

Frontális, 
csoportos, páros 

Tanórán kívüli  A tánc alap 
lépéseinek  
tanulása 

Folyama-
tos  

11. nap 
június 4. 

Digitális 
kompetencia, 
problémamegoldás,
döntés hozatal 
Kitartás és 
rendszeresség 

Tájékozódási 
ismeretek 
alkalmazása 
interneten 

Lakodalmi 
receptgyűjtemén
y készítése 

Informatika 
tanár 

5. osztály B csoport Számítógép, 
keresőprogra
m 

Önálló, egyéni 
munka, csoportos 
összesítés 

informatika Receptkönyv 
kereteinek 
kialakítása 

Csoportos, 
folyamatos 

 Idegen nyelvi 
kompetencia 
Kommunikációs 
képesség 
fejlesztése 

Szókincsbővítés 
az ételek 
témakörben 

Fordítás angolról 
magyarra 

angoltanár 5. osztály tanulói szótárak Egyéni munka, 
pármunka 

Angol Aktív 
részvétel, 
szótár 
eredményes 
használata 

Tanári 
értékelés 

 Esztétikai , 
művészeti 
tudatosság és 
kifejezőkészség 

Színismeret Lakodalmi 
meghívó,étlap 
készítése 

Rajz tanár 5. osztály tanulói 
Rajz tanár 

Színes 
ceruza, 
filctoll, 
színes papír, 

Páros munka Rajz Elkészült 
alkotás 

Tanári 
ellenőrzés 
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Fantázia, képzelet, 
kreativitás 

olló, ragasztó 

 Esztétikai , 
művészeti 
tudatosság és 
kifejezőkészség. 
Szociális és 
állampolgári 
kompetencia 
Hatékony 
együttműködés, 
vitakészség, 
kompromisszum 
készség 
 

Receptkönyv 
készítése  

Receptkönyv 
készítése az 
összegyűjtött 
receptekből 

Osztály-
főnök 

5. osztály tanulói 
Osztályfőnök 
Segítő pedagógus 
Pedagógiai 
asszisztens 

Színes papír, 
rajzlap, 
karton, olló, 
ragasztó, 
filctoll 

Csoportmunka Tanórán kívüli 
foglalkozás 

Elkészült 
alkotás 

Csoportos 
értékelés 

12.nap 
június 7. 

Szociális és 
állampolgári 
kompetencia: 
 Testi-lelki 
egészség  
Esztétikai-
művészeti 
tudatosság és 
kifejezőképesség 
 

Lakodalmi 
táncok 

Lakodalmi 
táncok 
lépéseinek 
elsajátítása 

Testnevelés 
tanár 

5. osztály tanulói    
Testnevelés tanár 

CD lejátszó, 
népzenei CD 

Páros munka Testnevelés Lakodalmi 
táncok 
alapvető 
lépéseinek 
elsajátítása 

Tanári 
értékelés 

 Idegen nyelvi 
kompetencia 
Szociális és 
állampolgári 
kompetencia: 
hatékony 
együttműködésre 
nevelés 

Mondatalkotás, 
szövegértés 

Lakodalommal 
kapcsolatos 
szöveg 
értelmezése 

Angoltanár 5. osztály tanulói 
Angol tanár 

Feladatlap Páros és 
csoportmunka 

Angol Aktív 
részvétel 
Feladatlap 
kitöltése 

Tanári 
értékelés 

 Esztétikai-
művészeti 
tudatosság és 
kifejezőképesség 
Szövegemlékezet, 
fantázia fejlesztése 

A tanult 
lakodalmi dalok 
felelevenítése. 
Körjátékok 

Éneklés, 
zenehallgatás 

Ének tanár 5. osztály CD lejátszó 
Népzenei CD 

Frontális 
osztálymunka 

Ének-zene A hagyomá-
nyos népi 
lakodalmi 
dalok 
rögzítése  

Tanári 
értékelés 
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 Esztétikai-
művészeti 
tudatosság és 
kifejezőkészség 
 

Lakodalmas 
táncok tanulása 

Lakodalmas 
táncok tanulása 

osztályfőnök 5. osztály tanulói, 
osztályfőnök, 
tánctanár 

Magnó, Cd 
lejátszó 

Frontális, 
csoportos, páros 

Tanórán kívüli  A tánc 
alaplépésein
ek  tanulása 

Folyamato
s  

13.nap 
június 8. 

Szociális és 
állampolgári 
kompetencia 
Együttműködés a 
csoportban 

Egyházi 
anyakönyvek 
megtekintése 

Egyházi 
anyakönyvek 
megtekintése 

Történelem 
tanár 

5. osztály 
Történelem tanár 
Hitoktatók 
Református lelkész 

Egyházi 
anyakönyvek 

Csoportmunka Történelem Aktív 
részvétel 

Csoport 
értékelés 

 Anyanyelvi és 
kommunikációs 
kompetencia 
Esztétikai-
művészeti 
tudatosság és 
kifejezőkészség 
 
 

Házassággal 
kapcsolatos 
irodalmi művek 
megismerése 

Szövegértés, 
műelemzés 

Irodalom 
tanár 

5. osztály, 
irodalomtanár 

Versek, 
novellák, 
Biblia 

Páros munka, 
csoportmunka 

Irodalom Szövegek 
megértése 

Csoportos 
értékelés 

 Esztétikai-
művészeti 
tudatosság és 
kifejezőkészség 
Szociális és 
állampolgári 
kompetencia 
Együttműködés a 
csoportban 
 
 

Lakodalmi 
népviselet 
megismerése 

Lakodalmi 
öltözet, 
vőfélybot 
elkészítése 

osztályfőnök 5. osztály 
Osztályfőnök 
Pedagógiai 
asszisztens 
Szülők 

Tű, cérna, 
textil, bot, 
szalag 

Csoportmunka Tanórán kívüli Aktív 
részvétel 
Lakodalmi 
népviselet 
megalkotása 

Csoportos 
értékelés 

14. nap 
június 9. 

Anyanyelvi és 
kommunikációs 
kompetencia 
Helyesírási 
készségek 
fejlesztése 

Hagyományos 
írásmód 
gyakorlása 

Ly-os és j-s 
szavak írása, 
hagyományos 
családnevek 

magyartanár 5. osztály, 
magyartanár 

Feladatlap, 
munkafüzet 

Egyéni munka Nyelvtan Helyes 
írásmód 
elsajátítása 

Tanári 
értékelés 

 Matematikai 
kompetencia 

Vendéglátással 
kapcsolatos 
számolási 

Szöveges 
feladatok 
megoldása 

Matematika 
tanár 

5. osztály 
Matematika tanár 

Feladatlap Páros munka Matematika Feladatok 
helyes 
megoldása 

Tanári 
értékelés 
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feladatok 
 Szociális és 

állampolgári 
kompetencia 
 

Lakodalmi 
táncok 

Lakodalmi 
táncok 
átismétlése 

Testnevelés 
tanár 

5. osztály 
Testnevelés tanár 

CD lejátszó Páros munka, 
frontális 

Testnevelés Aktív 
részvétel 

Ön 
értékelés 

 Szociális és 
állampolgári 
kompetencia 

Lakodalmi ételek Lakodalmi ételek 
készítése 
(pogácsa, rétes) 

osztályfőnök 5. osztály 
Osztályfőnök 
Pedagógiai 
asszisztens 
Szülők 

Fehér póló, 
sapka 

Csoportmunka, Tanórán kívüli Aktív 
részvétel 

Ön 
értékelés 

15.nap 
június 10. 

Szociális és 
állampolgári 
kompetencia 
Együttműködés a 
csoportban 
Esztétikai-
művészeti 
tudatosság és 
kifejezőkészség 
Anyanyelvi és 
kommunikációs 
kompetencia 
Vállalkozói 
kompetencia 
Informatikai 
kompetencia 
 
 

Hagyományos 
lakodalom 
Zsadányban 

Lakodalom 
megjelenítése 
Lakodalmi 
szerepek 
eljátszása, 
vendéglátás, 
tánc, muzsikaszó 

Az iskola 
pedagógusai 
5. osztály 
tanulói 
 

Az iskola 
pedagógusai 
5. osztály tanulói 
6. osztály tanulói 
7. osztály tanulói 
Érdeklődő szülők 
A Legaláb 
Alapfokú 
Művészeti Iskola 
táncoktatói 

CD lejátszó 
Cd lemezek 
Népviselet 
Asztalok, 
székek 
Dekoráció 
 

Közös munka Tanórán kívüli Aktív 
részvétel 
A lakodalom 
meg 
jelenítése 

 

16. nap 
június 11. 

Szociális és 
állampolgári 
kompetencia 
Anyanyelvi és 
kommunikációs 
kompetencia 
 

Értékelés A tanulók 
értékelik a 3 
hetet meghaladó 
projektet 

Osztály 
főnök, 
résztvevő 
pedagógu-
sok 

5. osztály tanulói és 
a résztvevő 
pedagógusok 

Értékelő-
lapok 

Frontális, csoport Osztályfőnöki óra A tanulók 
tudják 
értékelni 
saját és 
társaik 
produktumát
, a projekt 
egészéhez 
való 
viszonyát 

Önértékelé
s, 
csoportérté
kelés, 
tanári 
értékelés 
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5.A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások leírása 
 

5.1. Informatika  
 

2. nap és 6. nap informatika  
Az óra célja: 

• a lakodalomhoz kapcsolódó népszokások, hagyományok megismerése. 
• szabadon felhasználható források megismertetése  
• a magyar elektronikus könyvtár adatbázisának megismerése 
• rendszerezés, lényeg kiemelésének fejlesztése.  

 
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. 
 
Tartalom és tevékenység: Az alprojekthez kapcsolódó anyagok, leírások keresése 
tanulmányozása az adott témában. Balassa-Ortutay: Magyar néprajz/ Lakodalom művét 
ajánlom a csoportok figyelmébe. Nem feltétlenül ezt kell forrásként használniuk. 
 A csoportoknak a következő részfeladatokat osztom ki: (a hatodik plusz feladat, a már 
elkészült csoport számára) 

1. A lakodalom szereplői  
2. A lakodalom előzményei 
3. Vendégek meghívása 
4. A lakodalom napján 
5. A vacsora 
6. Lakodalomi szokások  

A csoportok által összegyűjtött anyagokból és ez ezt követő órán beillesztett képekből tevődik 
össze az az anyag, ami a portfolióba kerül. 
Forrás: http://mek.niif.hu/02700/02789/html/168.html  
Balassa-Ortutay: Magyar néprajz/ Lakodalom 
(A tanulók által elér útvonal: www.mek.oszk.hu oldal: keresés; Balassa; III. szellemi 
műveltség; Népszokások-dramatikus hagyományok; Az emberi élet szokásai, ünnepei; 
Lakodalom) 
Az elkészült anyagok a portfólióba kerülnek. 1. számú melléklet 
 
7. nap és 11. nap informatika  
Az óra célja: 

• a lakodalomi receptgyűjtemény összeállítása. 
• szabadon felhasználható források megismertetése  
• a kereső programok segítségével az internetes keresés megismerése 
• rendszerezés, lényeg kiemelésének fejlesztése.  

 
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. 
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Tartalom és tevékenység: Az alprojekthez kapcsolódó anyagok, leírások keresése 
tanulmányozása az adott témában. Forrásként felajánlom a következő oldal felkeresését, 
tanulmányozását: http://drinfo.hu/eletmod/taplalkozas/jo-tudni/460-igazi-lakodalmas-etelek  
 Ezt követően a csoportoknak a következő részfeladatokat osztom ki: 

1. Fogadás 
2. Edéd/vacsora leves 
3. Edéd/vacsora második fogás 
4. Edéd/vacsora édesség 
5. Éjfél után 

Receptek, képek gyűjtése, rendszerezése. A csoportok által összegyűjtött anyagokból és az ezt 
követő órán beillesztett képekből tevődik össze ez az anyag, ami a portfolióba kerül.  
Az elkészült anyagokat a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 
5.2. Matematika  
 
3. nap matematika  
Az óra célja: 

• a háromszögekről tanultak ismétlése 
• háromszögek csoportosítása különböző szempontok szerint 
• A háromszög belső szögeinek összegére alapozva a külső szögek összegének 

meghatározása következtetéssel. 
• rendszerezés, lényeg kiemelésének fejlesztése.  

Kiemelt fejlesztési területek, kompetenciák: Megfigyelő és rendszerező képesség, 
megfigyelőképesség. Rendszerező képesség, Induktív gondolkodás. Következtetések, logikus 
gondolkodás. 
Tartalom és tevékenység: Az öreg háromszög (matematikai tanmese) kiosztom minden 
csoportnak - 3. melléklet. 

1. feladat: A szövegben található eddig tanult matematikai fogalmak aláhúzása. 
2. feladat:A háromszögel kapcsolatos fogalmak csoportosítása, rendszerezése. 
3. feladat: A tankönyv összefoglaló részében a háromszöggel kapcsolatos feladatok 

megoldása. 
 
5. nap matematika  
Az óra célja: 

• a portfolió méreteinek meghatározása régi és ma használt mértékegységekkel 
•  a régen használt mértékegységek megismerése. 
• mérés, mértékegység váltás  
• rendszerezés, lényeg kiemelésének fejlesztése.  

Kiemelt fejlesztési területek, kompetenciák: Deduktív, induktív következtetés, Rendszerezés, 
megfigyelő képesség, logikus gondolkodás, vizualitásalkalmazás. Megfigyelő képesség, 
kombinatív gondolkodás, számolás, alkalmazás. Számolás, alkalmazás 
Tartalom és tevékenység: Az általam összeállított régi mértékegységekről szóló ismertetőt 
kiosztom minden csoportnak - 4. melléklet. 

1. feladat: A szövegben található eddig tanult mértékegységek kiemelése. 
2. feladat: A4-es lap mérése, a kapott értékek átváltása ma hasznát SI hosszúság 

mértékegységekre.  
3. Az A4-es lap területének kiszámítása, a kapott értékek átváltása ma használt 

terület mértékegységekre. 
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8. nap és 10. nap matematika  
Az óra célja: 

• a lakodalmas ételek hozzávalóinak kiszámítása 
• az arányosságoknál az együtt változó mennyiségek megfigyelése 
• arányossági következtetések egyenes arányosságok esetén egyszerű és összetettebb 

feladatokban. 
• arányossági következtetést kívánó szöveges feladatok. 

Kiemelt fejlesztési területek, kompetenciák: Logikus gondolkodás, kombinatív gondolkodás, 
számolás, alkalmazás. Összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. A gyakorlati életből vett 
egyszerű példákban a kapcsolatok felismerése, lejegyzése, ábrázolása. Számolási 
kompetencia, becslés. Kombinatív, rendszerező, kompetenciák, szövegértés 
 
Tartalom és tevékenység:  
1. A következő feladat megoldásával kezdjük az órát:  
A lakodalomi ebédhez/vacsorához elkel készíteni a csigatésztát. Ezt a tevékenységet már 
jóval a nagy nap ellőtt elkezdi a rokonság. Esténként (4 óra alatt) az asszonyok szorgalmasan 
gyúrják a tésztát, sodorják a csigát, 8 asszony két kilogramm csiga készül el. Egy vendég 
levesébe 5 dkg csiga kerül. 150 vendég kapott meghívást a vacsorára. Hány este alatt készül el 
szükséges mennyiség? Ha még két rokon is besegítene, akkor hány estét dolgoznának? 
Megoldás: Mivel 1 kg = 100 dkg, ezért 2 kg = 200 dkg. 200 dkg:5=40vendég/este. 
150:40=3,75 ~4 este alatt a 8 asszony elkészíti a csigatésztát. 
Ha 10 asszony dolgozik, akkor egy este 2,5 kg=250 dkg csiga készül. 150*5=750 dkg csiga 
kell, ami 750:250=3 este alatt elkészül. 
2. A csoportok által informatika órán összeállított lakodalmi ételek receptjeit felhasználva, 
számítási, számolási feladatok megoldása.  
Minden csoport előveszi az általa összeállított recepteket. Meghatározzuk, hogy a neten talált 
receptek hány főre készültek. Sajtos pogácsa - 4fő-re, tepertős pogácsa - 7fő, tyúkhúsleves - 6 
fő, rántott szelet – 3 fő, birkapörkölt – 3 fő, töltött káposzta – 4 fő. 
A lakodalmat 150 főre tervezzük. Minden csoportnak 2 tanórája van a megfelelő 
mennyisségek kiszámítására, bevásárlási lista összeállítására. Ha lesz rá idő, megkérdezhetik 
a zsadányi boltokba a termékek árait, és költségvetés is állíthatnak össze. 
A számítást végezgetik táblázatban is. 
 
14. nap matematika  
Az óra célja: 

• vendéglátással kapcsolatos számolási. Számítási feladatok megoldása 
•  ülésrend készítése 
• mérés, mértékegység váltás, kicsinyítés 
• arányosság fogalmának gyakorlása 

Kiemelt fejlesztési területek, kompetenciák: Megfigyelő képesség, logikus gondolkodás. 
Induktív, deduktív következtetés, kombinatív gondolkodás. Rendszerező képesség, 
következtetések. 
Tartalom és tevékenység: Az órát a következő feladat megoldásával kezdem: 
Egy esküvőn 416 poharat és 224 tányért hordtak ki az asztalokra. Minden ünneplőnek 
ugyanannyi pohárral és ugyanannyi tányérral terítettek. Hányan lehettek az esküvői vacsorán, 
ha tudjuk, hogy 30-nál többen fogadták el a meghívást. 
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Megoldás: 32 vendég volt, mindenki 13 poharat és 7tányért kapott.  
Informatika órán az 5. csoport által készített anyagok kiosztom minden csoportnak - 1. 
melléklet. 

1. feladat: A szövegben található vacsora ülésrendjét alapul véve minden csoport 
elkészíti saját ülésrendjét. A feladat megoldása során 1:10 kicsinyítést alkalmaz. 

2. feladat: Kiszámítja a terítéshez szükséges tányérok, poharak, evőeszközök számát.  
3. feladat: A terem díszítéséhez szükséges kellékek, virágok kiszámítása. 

 
5.3. Lakodalmas táncok tanulása 
2010. május 25. 
2010. június 3. 
2010. június 7. 
Célunk: a hagyományos lakodalmas táncok megismertetése, elsajátíttatása, megszerettetése a 
gyerekekkel. A tanulók tanórán kívüli foglakozások keretében megismerkedhettek a csárdás 
lépéseivel, a körtáncokkal, a vőfély szerepével. Sok új élménnyel gazdagodtak tanulóink, egy 
nagyszerű tánctanár segítségével. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4. Interjú készítése idősekkel 
2010. május 26.  
Célunk: a gyerekek ismerjék meg az interjúkészítés lépéseit, a kulturált viselkedés alapjait, a 
falu időseit, a régi hagyományokat. 
Tanórán kívül a gyerekek felkeresték a helyi idősek otthonának lakóit magyar tanáruk és 
osztályfőnökük kíséretében. Az otthon lakói nagy örömmel várták a gyermekeket és szívesen 
meséltek nekik a régi szép időkről. A gyerekek csoportokban dolgoztak, és sok érdekes 
kérdést tettek fel az időseknek. 
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5.5. Tanulmányi séta a baromfiudvarban 
5. osztály 
2010. június 01.  
Célunk: A baromfiudvar megismerése, elsősorban a lakodalmi leveshez való „tyúkok” 
tanulmányozása. A tanulók beszélgettek az idős háziasszonnyal a baromfitartás szokásairól, a 
jó tyúkhúsleves receptjéről, a csigakészítésről. A tanulók szinte testközelből megvizsgálhatták 
a tyúkokat. Nagy élménnyel zártuk a sétánkat, és sok tapasztalatot szereztünk. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6. Kerékpártúra a közeli tanyán 
5. osztály 
2010. június 02. 
Célunk: A lakodalmi vacsorához „szükséges” állatok megismerése, a mai nap témája a birka 
és a birkapörkölt. Amikor kiértünk a tanyára a gazda már fogadott bennünket. A gyerekek 
egyenesen a birka ólhoz szaladtak. A gazda mesélt a birkatartásról, az etetésükről, nemrégiben 
nyírták meg a birkákat, így a levágott gyapjút is megtekinthettük. Az állatokhoz nem tudtunk 
bemenni, mert a kos mérges volt és a gazda szerint a gyerekeket felöklelte volna. Közben a 
gazda felesége mesélt nekünk az alföldi birkapörkölt elkészítéséről. Ismét gazdag 
élményekkel térhettünk haza. 
 
 
5.7. Lakodalmas receptkönyv készítése 
2010. június 4. 
Célunk: A hagyományos lakodalmas ételek megismerése, receptek megértése, manuális 
készség és fantázia fejlesztése.  
A tanórákon összegyűjtött ételreceptekből a tanulók receptkönyvet készítettek, melyek a 
lakodalmas portfólió részét képezik. 
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5.8. Egyházi anyakönyvek megtekintése 
5. osztály 
2010. június 08. 
Célunk: hon-és népismeret bővítése, családfakutatás, egyházi lakodalmi szertartás 
megismerése. A helyi református templomba látogattunk, ahol Demeter Ottó lelkész úr már 
előre elkészítette számunkra az egyházi házassági- születési- és halotti anyakönyveket. A 
gyerekek már nagyon várták ezt a programot, hiszen többen is kutathatták a családfájukat. 
Egészen visszamehettünk az 1800- as évek közepéig. Több tanuló is megtalálhatta a szüléjét, 
nagyszülejét, déd szülejét sőt még az ükszülőket is. Ezután a tiszteletes úr beszélt a templomi 
házasságkötésről, a hitoktató pedig megszólaltatta a gyermekek nagy örömére az orgonát.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.9. Lakodalmi népviselet megismerése 
2010. június 8.  
Célunk: A gyerekek ismerjék meg a hagyományos lakodalmas viseletet 
Tanulóink szülők és tanárok segítségével elkészítik a fátylat, a menyasszonyi ruhát és a 
vőfélybotot. 
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5.10. Lakodalmi ételek készítése 
2010. június 9.  
Célunk: a gyerekek ismerjék meg a lakodalmakon felszolgált pogácsa és rétes készítés 
menetét. A csoportok néhány képviselője pedagógus kíséretében felkereste a helyi pékséget, 
ahol megfelelő szabályok mellett (fehér póló, sapka) előbb megfigyelőként, majd aktívan 
részt vehettek az ételkészítésben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.11. Irodalom, nyelvtan és angol  
 

Népi mondókák, vőfélyversek megismerése 
 
 1.A menyasszony búcsúztatása 
 
Most a                       némuljon zengése 
 A sarkantyúnak is szűnjön          pengése, 
 Mert búcsúzásomnak most leszen                     ;  
Legyünk csendességben, míg leszen végzése!  
A                   búcsúzik édes szüleitől,  
Szívből szeretett jó testvéreitől.  
                    , de nem tud, látom bús arcáról,  
Én tehát elmondom, mit elméje gondol.  
Legyünk                            nemes kompánia, 
 A gyermeksuttogás szűnjön oda hátra! 
 
 
Pótold a szövegből hiányzó szavakat! 
Megoldás: 
mátka, szólna, kezdése, türelemmel, hegedűnek, meg    
 
2. A menyasszony búcsúztatása 
 
 
Most a hegedűnek némuljon zengése 
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A sarkantyúnak is szűnjön meg pengése, 
Mert búcsúzásomnak most leszen kezdése;  
Legyünk csendességben, míg leszen végzése!  
A mátka búcsúzik édes szüleitől,  
Szívből szeretett jó testvéreitől.  
Szólna, de nem tud, látom bús arcáról,  
Én tehát elmondom, mit elméje gondol.  
Legyünk türelemmel nemes kompánia, 
A gyermeksuttogás szűnjön oda hátra! 
 
A vőfélyvers sorait állítsd sorrendbe! /papírszeletekből/ 
 
 
Lakodalmi  hagyományokkal kapcsolatos szöveg tollbamondása, a helyesírás gyakorlása  
1. Javítsd ki a vőfélyvers hibás ékezeteit! 
            A menyasszony búcsúztatása 
 
Most a hegedünek némuljon zengés,e 
 A sarkantyunak is szünjön meg pengése, 
 Mert bucsuzásomnak most leszen kezdése;  
Legyünk csendességben, mig leszen végzése!  
A mátka bucsuzik édes szüleitöl,  
Szívből szeretett jó testvéreitöl.  
Szólna, de nem tud, látom bus arcárol,  
Én tehát elmondom, mit elméje gondol.  
Legyünk türelemmel nemes kompánia, 
 A gyermeksuttogás szünjön oda hátra! 
 
 
2. Tollbamondás 
 
A lakodalom népköltészete rendkívül gazdag. Ezek között elsőként kell megemlítenünk a 
vőfélyverseket. Ezek kézírásos, de kinyomtatott formában is terjedtek. Előadójuk a 
nagyvőfély, ritkábban a násznagy. A figyelemfelhívásra a versek megkezdése előtt néhány 
botkoppantás szolgál, melyre a cigány tust húz. Ma minden esetben dallam nélküliek ezek a 
versek, de néhány évszázaddal ezelőtt énekelt változataikról is van tudomásunk 
 FORRÁS: http://mek.niif.hu/02700/02789/html/168.html  
. 
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Régi receptek magyarról magyarra 

1. Fordítsd le a recepteket mai magyar nyelvre! Használd az Értelmező 
kéziszótárt!/csoportmunka/ 

A, Májashurka 
"Végy négy zsemlyét, áztasd meg, azután főzz meg fél sertéstüdőt, vágd meg nagyon finomra, 
tedd tálba, tedd hozzá az áztatott sertésmájat, melyet előbb finomra kell vágni, sót, borsot, 
majoránnát, piritott vöröshagymát. Mindezt keverd el jól, töltsd meg vele a jól kimosott 
beleket." 
 
B, Paprikás Tsirke 
A paprikás csirke első, szakácskönyvben megjelent receptje: 

Paprikás Tsirke (Tsibe, Pisellye). Végy két vagy több tsirkét 's vagdald darabokra. 
Izzasz rézlábasban egy darab vajat, vagy zsírt, vess bele paprikát, szegfűborsot, 
vöröshagymát 's fojtsd sárgásra - osztán az összevagdalt tsirkét vessd közibe, 's ismét 
addig fojtsd, míg meg nem puhul, - hintsd be egy kalán liszttel, önts reá egy kevés hús-
lévet, adj hozzá gondolatod szerint téjfelt, hogy a' mártása sűrű legyen - paprikázd 
meg 's add fel.  
 
 
 

C, „Káposztát közönséges módon” 
 
Végy sós káposztát, az ormóját vedd le, azaz a levelekről a torzsácskát metéld le, és szép 
aprón metéld fel, vagy pediglen csak úgy levelenként, két vagy három darabokra metélvén, 
tedd fel a fazékba igen szép kövér szalonnával, tehén- vagy berbécshússal; ezeket elsőbben 
felforralván abárold meg, és úgy tedd a káposzta közibe; vagy pedig csak szalonnával tedd 
fel, egy darabocska avast is tégy belé, hogy jobb ízt adjon; bort belé, és mikor megfő, add fel; 
felyül egy kevés törött borssal, ha tetszik, hintsd meg.” 
 
D, „Szilvás béles” 
 
Törd meg a szilvát, azonban a magvát kihányván vagdald meg szép aprón, abba bors, 
gyömbér, szegfű; csinálj tésztát, mint a laskának, terítsd el kerekdéden, mint a tenyered, a 
szilvát rakd reá felyül, más tésztával fedd bé, és fond bé körül, hogy ki ne bomoljék, akár 

cifrázd meg, és mártsd kadocba; csinálj egynéhány ilyet, vajban rántsd meg, és add 
fel.”  
 
 
FORRÁS:http://hu.wikibooks.org/wiki/Szak%C3%A1csk%C3%B6nyv/R%C3%A9gi/
R%C3%A9gi_receptek/%C3%89telek  
 
http://ww2.bibl.u-
szeged.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=432&Itemid=3452  
 
http://grocceni.com/recept/regiszegedimajashurka.html 
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Szókincsbővítés a lakodalom, házasság, család témakörben 
 
1. Mit jelentenek a kiemelt kifejezések? 
 
My wife’s sister is my sister-in-law.   __________________________________ 
 
My husband’s brother is my brother-in-law. __________________________________ 
 
My wife’s mother is my mother-in-law.  __________________________________ 
 
My husband’s father is my father-in-law.  __________________________________ 
 
My daughter’s husband is my son-in-law.  __________________________________ 
 
My son’s wife is my daughter-in-law.  __________________________________ 
 
2. Használd a fent tanult szavakat! 
 
My husband’s sister is my    _________________________. 
 
My wife’s brother is my        _________________________. 
 
My wife’s father is my       __________________________. 
 
My husband’s mother is my __________________________. 
 
3. Keresd ki az ábrából az alábbi szavakat! 
 
Marriage, bride, bridegroom, bridesmaid, best man, wedding, guest, witness 
 
Keresd ki a jelentésüket a szótárban! 
 

m a r r i a g e b b 

s r w t w h j e r r 

b r i d e z g f i i 

c t t t d u u d d d 

n g n r d j e v e e 

l d e t i x s b s g 

h c s k n y t s m r 

r u s u g w i q a o 

b e s t m a n a i o 
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u q l p z e d f d m 
 
Zöldségek, gyümölcsök, ételek alapanyagai 

 
1. Az alábbi szavakat írd a megfelelő oszlopba szótár segítségével! Add meg a szavak 
jelentését magyarul! 
 
Celery, cauliflower, melon, pineapple, beetroot, cucumber, currant, cherry, bean, pea, 
strawberry, fig 
 
 

VEGETABLE      FRUIT 
  
  
  
  
  
  

 
 
 

2. Fordítsd le a receptet szótár segítségével! 

Chilled Sour Cherry Soup 

Ingredients 
500 g sour cherries,150 g sugar, peel of a lemon, pinch of salt, cinnamon,1 tablespoon of 
flour, 100 ml sour cream  

Preparation 
In a large pan put 1 and a half litres of water, the sugar, salt, lemon peel, and cinnamon. Boil 
for 3-4 minutes.Add the cherries.Mix the cream and the flour. Pour into the soup. 
 
FORRÁS: http://www.fsz.bme.hu/hungary/cuisine/foods/meggy_soup.html  
 
 
3. Állíts össze lakodalmi étlapot az alábbi ételekből! 
 
Stuffed cabbage, sausage, hen soup, cake, stew, vegetables, red wine, potato, meat,  
In the evening: 
At midnight: 
 
MONDATALKOTÁS, SZÖVEGÉRTÉS 
 
 
1. Alkoss mondatot a minták segítségével! 
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The bride is wearing a long, white dress. 
 
Is, black, the, tie, shirt, bridegroom, wearing, and, a, white, a, suit, a, black 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
The guests are dancing at the wedding. 
 
Are, stuffed, eating, the, guests, cabbage. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
2, Válaszolj magyarul! Használd a fent szerzett ismereteket! 
 
Mit csinálnak a vendégek a lakodalomban? 
- 
- 
 
Mit visel a menyasszony? 
- 
Mit visel a vőlegény? 
- 
 
Házassággal kapcsolatos irodalmi művek megismerése 
 
1. Keressünk a versben metaforát, megszemélyesítést, ismétlést, párhuzamot, ellentétet! 
 
Erdő, erdő, de magos vagy,  
Édes rózsám, de messze vagy.  
 
Küldsz messziről vigasztalást,  
Hogy többet nem látjuk egymást.  
 
Kicsi tulok, nagy a járom,  
Jaj, de messze vagy, virágom.  
 
Küldsz messziről vigasztalást,  
Hogy többet nem látjuk egymást.  
 
Szeress, rózsám, csak nézd meg, kit,  
Mer a szerelem megvakít.  
 
Engemet is megvakított,  
Örökre megszomorított.  
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Szomorítson meg a halál,  
Mikor legjobb kedvvel talál. 
 
FORRÁS:  http://www.folkradio.hu/szoveg/nepdal_show.php?id=3798  
 
 
 
2. Pótold a népdal hiányzó szavait! 

 
___________ galamb szállt a ____________,  
Édesanyám, isten áldja!  
Tudom is, hogy _________ a szíve,  
De azér(t) csak ________ véle!  
 
___________ száll a háztetőre,  
Édesanyám, isten véle: 
_____________ a nevelését,  
Eddig való ___________________!  
 
 
Galgamácsa (Pest megye)  
 
FORRÁS: http://www.olvasnijo.hu/olvasni.php3?tipus=olv&id=256  
 
fáj, fehér, szívességét, Isten, köszönöm, házra, galamb 
 

A hagyományos írásmód gyakorlása 

1. Pótold az asztalhoz hívó vőfélyvers j és ly betűit! 

ASZTALHOZ HÍVÓ 

Dálnok /Háromszék/ 

Va--da, hegedűdnek szűn--ék meg zengése, 
Némul--on el immár sarkantyúk pengése! 
Hallgasson menyecskék tréfás bigyegése, 
Mert szóért a garast, ehol, én teszem le! 
Ne beszél--ünk többet haszontalanságot! 
Kétszer össze--ártam az egész világot, 
Láttam szúnyogbőrből készített nadrágot. 
Egyszer egy roppant nagy erdőn eltévedtem, 
Egy dohányasztagba lovamat megköttem. 
Egy bug--a pánkóba beléheveredtem, 
Másnap egy sült tyúkkal esszeverekedtem. 
Kevés órák után onnét odébb mentem, 
Egy nagy borpatakba szinte belévesztem. 
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Üggyel-ba--al abból amint kieveztem, 
Egy kürtös kalácsnak784 odvába béestem. 
De én még abból is kivágtam magamot, 
Vígan cincogtattam rezes sarkantyúmat. 
Szom--azván, kiittam egy zúgó patakot, 
Sűrű nád nőtte be attól az orromot. 
De még ezeknél is értem nagyobb csudát. 
Láttam egy csukorban hetvenkét boszorkányt: 
Kigyót, békát ettek, süttek, főztek fo--vást, 
Szúnyogszalonnából készítettek rántást. 
Csakugyan nem tréfa, ne moso—og--atok! 
Hanem --obb lesz, minnyát asztalhoz hí--atok; 
Négy u-- szalonnáig engem hízlal--atok, 
De nehogy a borba beléfullasszatok!785  

 
Dálnok (Háromszék) 

 
 
 
 
FORRÁS: 

http://mek.niif.hu/06200/06234/html/nepdalok0010100009.html 
 
 
5.12. Testnevelés  
 
Testnevelés: FORRÁS: 
        http://jatek.gyujtemeny.com// 

 
http://www.homoludens.hu/nepi-jatekok 

 

Danczurázás 
   Játékszabály: A játékosok sorba ülnek. Aki a sor egyik végén ül, azt elnevezik 
danczurának. Egy gyermek a kérő, a többiek az eladó lányok. A kérő kimegy: ezalatt a 
danczura valamelyiknek egy zsebkendőt ad. A kérőnek, midőn visszatér, ki kell találnia, hogy 
kinél van a zsebkendő. Mikor a kérő visszatér, a kérő és danczura így beszélgetnek: 
Kérő: Isten áldja, kokácza! 
Danczura: Récze, rucza, fogadja. 
Kérő: Danczura, danczura, 
Maga lányáért jövök. 
Danczura: Melyikért? 
Kérő: A legszebbikért. 
Danczura: Én leányom, én leányom 
El nem adom hat ló hintó nélkül. 
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Fekete gyászba öltöztetem. 
Melyiknél van a zsebkendő?  
Ha a kérő kitalálja, kinél van a zsebkendő,  a  leányt elviszi, s újra visszamegy a másikért. 
Míg odajár, a danczura a zsebkendőt más gyereknek adja. Ha pedig a kérő ki nem találja, 
kinél van a zsebkendő, azt mondja: Maradjon az anyjának 
Mosogató ruhának.  
Egy így folyik tovább mindaddig, míg a lányokat a kérő mind el nem viszi, s ekkor a játéknak 
vége.  
 

Elvesztettem zsebkend őmet 
    
Játékszabály: A kör halad jobbra, egy játékos a körön kívül zsebkendővel a kezében halad 
balra. Énekelnek. Amikor végére ért a dal, a külső ember valaki előtt lejti a zsebkendőt, majd 
elkezd rohanni körbe, a másik felkapja a kendőt, és rohan utána. Két kör után, aki előbb ér az 
üres helyre (addig a kör áll), az beáll, a másik pedig folytatja. 
 
 A dal: Elvesztettem zsebkendőmet, szidott anyám érte, 
annak, aki megtalálja, csókot adok érte.  
Szabad péntek, szabad szombat, szabad szappanozni,  
szabad az én galambomnak egy pár csókot adni.  
 

Csuprosdi 
Páratlan számban játsszuk. Párosával körbeállunk úgy, hogy mindenki a kör közepe felé néz. 
A belsők leguggolnak: ők a csuprok. Egyvalakinek nem jut pár; ő körbejár, és megfogja 
valamelyik állónak a kezét. Kérdi tőle, a másik pedig felel: 

Van-e eladó csuporkátok? Hogy adjátok? 
Egy tetűért, egy bolháért, öregapád szakálláért! 
Erre ketten ellenkező irányba kezdenek szaladni a kör körül. Aki előbb visszaér a csuporhoz, 
beáll mögé, a másik pedig jár körbe, és választ valakit, akivel elölről kezdődik a párbeszéd, 
majd a futás. 

Fehér liliomszál-párválasztó játék 

Kiválasztunk valakit fehér liliomszálnak. Körbeállunk, ő beáll a kör közepébe. Énekeljük: 
Fehér liliomszál 
Ugorj a Dunába, 
Támaszd meg oldalad 
Két aranypálcával, 
Meg is mosakodjál, 
Meg is fésülködjél, 
Valakinek kötényébe 
Meg is törülközzél. 
A dal végén a fehér liliomszál választ valakit, beáll a helyére, és akit választott, az megy be a 
körbe. A dal végén ő fog választani megint valakit. 

Hoppon maradt vőlegény 

Két csapatban játsszuk úgy, hogy az egyikben eggyel több játszó legyen, mint a másikban. 
Ahol többen vannak, az a "fiúk" csapata, ahol kevesebben, az a "lányoké". A "fiúk" 
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csapatában többnyire lányok is vannak (szükségszerűségből, ha nincs elég fiú), de a lányok 
közé nem állnak fiúk. 
A lányok összebeszélnek egymás között, hogy ki legyen a hoppon maradt vőlegény; őt a játék 
folyamán senki sem fogadja el. Ezután fölállnak két sorban egymással szemben. A "fiúk" 
sorából az egyik szélen álló kezdi: odamegy az egyik lányhoz, és meghajol előtte. Ha a lány 
elfogadja, belekarol, és odébb mennek, ők már csak figyelik a játékot. Ha nem fogadja el, 
kikosarazza (pl. tapsol egyet); a "fiú" akkor visszamegy a helyére. Indul a következő, és 
sorban valamennyi "fiú". Mindenki addig választ a még megmaradt lányok közül, amíg 
minden lányt el nem visz valaki: akinek a játék végén nem jut lány, az a hoppon maradt 
vőlegény. 
 

5.13. Természetismeret  
 

Természetismeret:  6. nap 
Az óra célja: a tanulók ismerjék meg a vöröshagyma felépítését, gyógyhatásait, tudják, 
hogyan kapcsolható a lakodalmas hagyományokhoz, mi a szerepe a magyar gasztronómiában. 
Kiemelt fejlesztési területek, kompetenciák: probléma megoldás, szociális kompetenciák, 
természettudományos kompetenciák, együttműködés a csoportban, kreativitás, manuális 
készségek. 
Tartalom és tevékenység: 
 

A gyerekek 5 csoportban dolgoznak. Feladataik a következők: 
 

1. Gyűjtsenek a csoportok olyan ételeket, melyekhez vörös- és fokhagymát használnak! 
2. Válogassák ki azokat, melyek a hagyományos lakodalmas ételekben is megjelennek! 
3. Vágjanak kétfelé egy fej vöröshagymát, vizsgálják meg, és közösen nevezzék meg a 

részeit! (buroklevél, húsos hagymalevél, tönk). Majd a látottakról készítsenek egy 
magyarázó rajzot! 

4. A csoportok kapnak egy-egy rövid részletet, és keressék ki a szövegből a vörös-(1.2. 
és 3. csoport) és a fokhagyma (4. és 5. csoport) szervezetre gyakorolt jótékony hatásait 
és a betegségeket, melyeket ezek a hagymafélék gyógyítanak. 
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VÖRÖSHAGYMA 
( Allium cepa) 

 
Régóta ismert, gyakori konyhakerti növény, mely a kiskertekben tavasztól őszig megtalálható. 
A hagymafélék családjába tartozik. Mind a gasztronómiában, mint a gyógyászatban jelentős 
szerepet tölt be. Jellegzetes illatát és ízét kénvegyületek adják. Tartalmaz B és C vitamint, 
ásványi anyagokat. A népi gyógyászatban régóta ismerik és használják, külsőleg és belsőleg 
is. Használjuk hurutoknál, légúti megbetegedéseknél, emésztési problémáknál (sokaknál 
azonban bél felfújódást okoz), szívbetegségek kezelésére. Csökkenti a vér koleszterinszintjét, 
az érelmeszesedés kockázatát. Baktériumölő tulajdonságai kiválóak, gyulladásos 
betegségeknél napjainkban is használjuk. Erősíti az immunrendszert, csökkenti a megfázás 
tüneteit, tisztítja a bedugult orrot, fülfájáskor a nyers hagyma leve a tüneteket szünteti, 
akárcsak a rovarcsípések tüneteit. Fogyaszthatjuk nyersen, szárítva, teaként, szirupként is. 
 
 

FOKHAGYMA 
(Allium sativum) 

 
Régóta ismert, gyakori konyhakerti növény, mely a kiskertben tavasztól őszig megtalálható. A 
hagymafélék családjába tartozik. Mind a gasztronómiában, mind a gyógyászatban jelentős 
szerepet tölt be. Jellegzetesen erős ízét és illatát kénvegyületek okozzák. Vitaminokat és 
ásványi anyagokat nagy számban tartalmaz. Gomba- és baktériumölő tulajdonságai miatt 
közkedvelt gyógynövényünk. Erősíti immunrendszerünket, véd a fertőzésektől, megfázáskor 
kitűnő gyógyszer. A mézbe kevert zúzott fokhagyma baktériumölő tulajdonságai régóta 
ismertek. Védi a szívet és az ereket, csökkenti a koleszterinszintet és a vérnyomást. A 
lányoknál, nőknél csökkenti, csillapítja a menstruációs görcsöket. Ha nyers fokhagymát 
rágcsálunk, távol tartja a szúnyogokat. Fogyaszthatjuk nyersen (így hat leginkább), kapszula, 
por formájában. 
 
 
Természetismeret:  8. nap 
 Az óra célja: a tanulók elevenítsék fel a sárgarépa és a petrezselyem felépítését, tudják, 
hogyan kapcsolható a lakodalmas hagyományokhoz, mi a szerepük a magyar 
gasztronómiában. 
Kiemelt fejlesztési területek, kompetenciák: probléma megoldás, szociális kompetenciák, 
természettudományos kompetenciák, együttműködés a csoportban, kreativitás, manuális 
készségek. 
Tartalom és tevékenység: 

Totó kitöltése páros munkában. A totó ellenőrzése után sor kerül a sárgarépa és a 
petrezselyem szerveinek felismerésére, felelevenítésére csoportban.  
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TOTÓ 
A SÁRGARÉPA ÉS A PETREZSELYEM 

 
1. Honnan származik a petrezselyem? 

1. Szicília                                     2. Szardínia                                 x. Korfu 
      

2. Milyen talajt kedvelnek ezek a növények? 
1. porhanyós, humuszos         2. humuszban szegény      x. nem fontos a talaj minősége 

 
3. Milyen a gyökerük? 

1. mellékgyökérzet                  2. bojtosgyökérzet            x. raktározó karógyökér 
 

4. Milyen színű a virágzatuk? 
1. rózsaszín                              2. lila                                 x. fehér 

 
5. Milyen típusú a virágzatuk? 

1. ajakos virág                          2. ernyősvirágzat               x. fészekvirágzat 
 

6. Élettartamuk szerint hová sorolhatók? 
1. egynyári növények                2. kétnyári növények         x. évelő növények 

 
7. Milyen vitamint tartalmaz a petrezselyem levele? 

1.A vitamin                              2. B vitamin                       x. C vitamin 
 

8. Milyen vitamint tartalmaz a sárgarépa gyökere? 
1.A vitamin                               2.C vitamin                       x. D vitamin 

 
9. Melyik növény a sárgarépa őse? 

1. lóhere                                     2. vadmurok                        x. vadhagyma 
 

10. Melyik növény a legközelebbi rokonuk? 
1. fejes káposzta                         2. karfiol                             x. zeller 
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11. Melyik lakodalmi ételben használnak ezekből a zöldségekből? 
1. töltött káposzta                       2. tyúkhúsleves                   x. csirkesült 

 
12. Milyen anyagból tartalmaz sokat a sárgarépa gyökere? 

1. cukor                                      2. só                                      x. vitaminon kívül semmit 
 

13. Ehető-e nyersen a sárgarépa? 
1. igen                                       2. nem, mert nyersen mérgező      x. nincs erről adat 

        
      13+1. Csecsemők fogyaszthatják-e? 
            1. igen                                       2. nem                                            x. nincs erről adat 

 
 
 
 
 

TOTÓ-MEGOLDÁSOK 
A SÁRGARÉPA ÉS A PETREZSELYEM 

 
1.Honnan származik a petrezselyem? 

1. Szicília                                     2. Szardínia                                 x. Korfu 
      

2.Milyen talajt kedvelnek ezek a növények? 
1. porhanyós, humuszos         2. humuszban szegény      x. nem fontos a talaj minősége 

 
3.Milyen a gyökerük? 

1. mellékgyökérzet                  2. bojtosgyökérzet            x. raktározó karógyökér 
 

4.Milyen színű a virágzatuk? 
1. rózsaszín                              2. lila                                 x. fehér  

 
5.Milyen típusú a virágzatuk? 

1. ajakos virág                          2. ernyősvirágzat               x. fészekvirágzat 
 

6.Élettartamuk szerint hová sorolhatók? 
1. egynyári növények                2. kétnyári növények         x. évelő növények 

 
7.Milyen vitamint tartalmaz a petrezselyem levele? 

1.A vitamin                              2. B vitamin                       x. C vitamin 
 

8.Milyen vitamint tartalmaz a sárgarépa gyökere? 
1.A vitamin                               2.C vitamin                       x. D vitamin 

 
9.Melyik növény a sárgarépa őse? 

1. lóhere                                     2. vadmurok                        x. vadhagyma 
 

10.Melyik növény a legközelebbi rokonuk? 
1. fejes káposzta                         2. karfiol                             x. zeller 
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11.Melyik lakodalmi ételben használnak ezekből a zöldségekből? 
1. töltött káposzta                       2. tyúkhúsleves                   x. csirkesült 

 
12.Milyen anyagból tartalmaz sokat a sárgarépa gyökere? 

1. cukor                                      2. só                                      x. vitaminon kívül semmit 
 

13.Ehető-e nyersen a sárgarépa? 
1. igen                                       2. nem, mert nyersen mérgező      x. nincs erről adat 

        
      13+1. Csecsemők fogyaszthatják-e? 
            1. igen                                       2. nem                                            x. nincs erről adat 

 
 
5.14. Ének-zene  
 
 

Ének-zene 
Nevelési célok: 
� Logikus gondolkodásra nevelés. 
� Esztétikus, pontos, önálló munkára nevelés. 
� Kreatív személyiségtulajdonságok fejlesztése. 
� Önellenőrzésre nevelés. 
� Tapasztalja meg a közösen végzett munka örömét. 
� Fejlődjön a tanulóban a közösségi szellem. 
� Fejlődjön a tanuló felelősségtudata. 
� Fejlődjön az önértékelés képessége. 
 

Oktatási célok: 
 
� Ismerje meg a népdalok egy-egy csoportját. 
� Fedezze fel, és várjon számára magától értetődővé a dalokban található szimbólumok. 
� Hangmagasságok közötti különbségtevés,  
� Hangok helyes elhelyezése térben. 

 
Képzési célok: 
 
� minimum: a tanuló az oktatási célokban megfogalmazott tevékenységeket segítséggel 

végzi 
� optimum: a tanuló az oktatási célokban megfogalmazott tevékenységeket önállóan 

végzi 
 

Alkalmazott munkaformák:  
 

Ismétlés, megbeszélés, önálló ismeretszerzés, frontális munka, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszközök:  
 

Tankönyv, füzet, tábla képe, furulya, magnó… 
Tanítás ideje:  2010 .május 31. 
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Témakör:  lakodalommal kapcsolatos dalok tanulása  
 

FELADATOK  MÓDSZER ESZKÖZ  IDŐ 

I: Szervezési feladatok 

Táblakép kialakítása 
Magnó, szükséges felszerelések előkészítése. 

    1’ 

II. Bevezetés, célkitűzés 

- Légző gyakorlat  

- Rövid beéneklő gyakorlatok  

- Dalcsokor éneklése 
 

Dalcsokor: 

-Megyen már a hajnalcsillag lefelé 
-Megrakják a tüzet 
-Erdő, erdő, erdő 

„-Mi a közös ezekben, a dalokban?” 

(Mindegyikben megjelenik a szerelem.) 

Célkitűzés 

Ma egy újabb párválasztó dalt fogunk tanulni. Kodály 
Zoltán gyűjtéséből a „Felülről fúj az  őszi szél” c. 
népdalt. 

 III:. F őrész  

 - Daltanítás hallás után:  

 Zenehallgatás: Felülről fúj az őszi szél  

(forrás: Internet: 
http://www.youtube.com/watch?v=cqLh0Vq_bIk) 

Felülről fúj az őszi szél 

 

Frontális 

 

 

 

Frontális 

 

 

 

 

 

 

 

Frontális 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1’ 
 
 
 
4’ 
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 (forrás:Internet: 
http://www.cimbalom.nl/nepdalok.html) 
 
„ -Figyeld meg milyen hangszereket hallottál!” 

„-Mi a különbség a két népdalfeldolgozás között?” 

        
-Éneklés hallás után. Szöveg részenkénti tanulása. 
  
- Képességfejlesztő gyakorlatok  

1.)Melyik dalról lehet szó? 

Szolmizáld le! Az első hang a dó! 

 Miután ez a feladat kész, ennek a résznek az  

ellenőrzése következik. 

2.) Párválasztó, szerelmes népdalok           
felismerése furulya hangszerről. Dalok 
éneklése. 

3.)„Keress olyan népdalokat, amelyeket 
Kodály Zoltán gyűjtött! Énekeljük el az 
általunk már tanultakat!” 

III. Ellen őrzés 

 Az új dal ismétlése – másodlagos rögzítés  
Ismétlés hangerő váltó gyakorlattal. 

IV. Óra végi értékelés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önálló munka 

 

 

 

 

 

 

Frontális 

 

 

Frontális 

 

 

 
 
 
5’ 
 
 
 
 

5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
5’ 
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Tanítás ideje:  2010 június 7.. 
Témakör:  Tanult lakodalmi dalok felelevenítése. Körjátékok 
 

 Tanulók munkájának értékelése   

 

 

2’ 
 

FELADATOK  MÓDSZER ESZKÖZ  IDŐ 

I: Szervezési feladatok 

Táblakép kialakítása 
Magnó, szükséges felszerelések előkészítése. 

     

 

1’ 

II. Bevezetés, célkitűzés 

- Légző gyakorlat  

- Rövid beéneklő gyakorlatok  
- Dalcsokor éneklése 
 

kapcsolatát? 

Célkitűzés Dalcsokor: 

-Csillagok, csillagok 
-Erdő mélyén piros a szamóca 
-Édes Rózsám 

„-Mi a közös ezekben, a dalokban?” 

 

frontális 

 

 

 

frontális 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5’ 
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(Mindegyikben megjelenik a szerelem.) 

A szerelem után milyen meghatározó esemény erősíti 
tovább a szerelmesek 

Több kiházasító dalt költöttek az emberek, amely már a 
családban lévő lányka vagy legény házasításának 
szándékát fejezte ki.  

Mi lehet a párválasztó és kiházasító népdalok között a 
különbség? 

Ma a lakodalmi népszokásokba is fogunk egy kis 
betekintést nyerni. 

Ki volt már lakodalomban? 

Mit hallottatok már a lakodalmi szokásokról? 

 

 III:. F őrész  

 - Daltanítás hallás után:  

 Zenehallgatás: Rózsa Rózsa labdarózsa levele 

Forrás:http://www.youtube.com/watch?v=aL0t4khLn 

-Milyen hangulatú? Miben nyilvánul ez meg? 

 Éneklés tankönyv segítségével. Szöveg 
részenkénti tanulása.  
  
-Írjuk le a következő szavakat a füzetbe!Magyarázd is 
meg őket! 
  
 Vőfély 
 Nyoszolyóleány 
 Örömanya 
 örömapa  
 násznép 
 summás 
 
  
Beszélgetés 
 
 -Hogyan zajlik egy lakodalom? Mi a menete? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontális 

 

 

 

Önálló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5’ 
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 -Találd ki, hogy a lakodalom napjának mely 
részéhez kapcsolódhat a vőfély beszéde. 
Vőfély beszéd meghallgatása. Zenehallgatás:  
 Forrás: 
 http://www.youtube.com/watch?v=7Pv- 
 Képességfejlesztő gyakorlatok  

1.) Melyik dalról lehet szó? ( Erdő Erdő) 

Szolmizáld le a füzetedbe az első két sort! Az első hang 
a dó! Miután ez a feladat is kész, ennek a résznek az 
ellenőrzése következik. 

  

 

 

 

 

 Milyen típusba tartozik ez a népdal? 

Énekeljük el! 

2.) Párválasztó, szerelmes népdalok felismerése furulya 
hangszerről. Dalok éneklése. 

3.)„Keress olyan  szerelmes, párválasztó népdalokat, 
amelyeket Bartók Béla, Kodály Zoltán gyűjtött! 
Énekeljük el az általunk már tanultakat!” 

III. Ellen őrzés 

 Az új dal ismétlése – másodlagos rögzítés  

 

 

 

magnó 

 

 

 

Írásvetítő 

 

füzet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Önálló 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontális 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Önálló  

 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3’ 
 
 
 
 

2’ 



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 

 44 

 
6.  A tananyaghoz kapcsolódó egyéb mellékletek 

 
 
 

6.1. 
 1. számú melléklet 

A lakodalom szereplői  
A magyar lakodalmak fő szereplői, irányítói az egész nyelvterületen nagyjából azonosak. A 
menyasszonynak (kiadó) és a vőlegénynek (kikérő) egyaránt van násznagya, akik a 
legtekintélyesebb személyek ugyan a lakodalomban, de még nekik is a tréfák egész sorát kell 
kiállniok. A leány kikérésekor, kiadásakor, az étkezésekkor játszanak aktív szerepet. Az egész 
rendezője, irányítója a nagy- vagy másképp első vőfély, akinek kiváló tulajdonságokkal kell 
rendelkeznie. Így elsőrendű szervező, aki elhárítja a nehézségeket, veszekedéseket, tudja a 
lakodalom egész menetét, az összes verseket, a megfelelő nótákat. Rendelkezik a zenével, 
figyelemmel kíséri, hogy mindenki el legyen látva élelemmel és itallal. Vezeti a lakodalmas 
menetet, egyéni táncot mutat be az utcán végig. Ilyen csak néhány akad minden faluban, 
akiket állandóan hívnak a nagy esemény lebonyolítására. A kisvőfélyek mindkét lakodalmas 
háznál többen is vannak, akik a meghívásokat, az ételfelszolgálást végzik. A szakácsasszony 
is olyan személy, aki a nagyban történő sütés-főzés nagy körültekintést igénylő munkáját a 
háziak segítségével irányítani tudja. 

Érdekes tanulságot rejtenek a lakodalom magyar elnevezései. Legrégibbnek látszik a ma már 
nagyon háttérbe szorult menyegző, melyet a XIV. század végétől ismerünk, és az uráli korból 
származó meny szóból származik. A XV. század első felétől kimutatható házasság, a ház-hoz 
köti a fogalmat, akárcsak a bolgárban, oszmán-törökben és más nyelvekben. A ma 
legáltalánosabb lakodalom a XVI. század elejétől a lakik igéből származik, mely korábban 
mindenféle lakomát jelentett. Ez utóbbi elnevezés kétségtelenül mutatja, hogy az evés és a 
hozzá kapcsolódó ivás milyen fontos szerepet tölt be az ünnepségen. 

A lakodalom népköltészete rendkívül gazdag. Ezek között elsőként kell megemlítenünk a 
vőfélyverseket, melyek jelentős része félnépi, kántorköltészet terméke. Ezek kézírásos, de 
kinyomtatott formában is terjedtek, és így bizonyos kiegyenlítődést eredményeztek egyes 
területek között. Előadójuk a nagyvőfély, ritkábban a násznagy. A figyelemfelhívásra a versek 
megkezdése előtt néhány botkoppantás szolgál, melyre a cigány tust húz. Ma minden esetben 
dallam nélküliek ezek a versek, de néhány évszázaddal ezelőtt énekelt változataikról is van 
tudomásunk. Ezek általában a lakodalom menetéhez kapcsolódnak, s ebben a sorrendben 
közölték őket az ún. vőfélykönyvek is. 

A lakodalmi énekek a magyar népdal szinte minden rétegét képviselik. Így az étkezések 
közben szinte minden műfaj előadható: a bordal, a köszöntők, éppen úgy a mulattató és tréfás 
nóták, sőt a biblikus és moralizáló énekek is. A legtöbbjük szorosan kapcsolódik a lakodalom 

Ismétlés hangerő váltó gyakorlattal. 

IV. Óra végi értékelés 

 Tanulók munkájának értékelése  

 

 
 
 
 
Frontális 
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szertartásaihoz. Számos olyan akad közöttük, melyet csak ekkor szoktak dalolni, ekkor 
azonban mindenképpen elő kell neki kerülnie. 

 

Menyasszony-búcsúztatás 

A lakodalom előzményei 

Ha a leánykérés megtörtént, rövidesen sor kerül az eljegyzésre, más szóval kézfogóra. A 
vőlegény az eljegyzéskor almába szúrva vagy kicifrázott papírba csavarva arany- vagy 
ezüstpénzt adott át a menyasszonynak. Ezt a múlt század második felétől kezdve egyre 
általánosabban az arany karikagyűrű váltotta fel. A legény sok helyen bokrétát kapott a 
kalapja mellé, amit egészen az esküvője napjáig hordott. Az ünnepség végén a „kikérő 
násznagy”, vagyis a legény násznagya megáldotta a jegyeseket, majd a menyasszonytól 
mindkét násznagy gazdag díszítéssel szőtt kendőt kapott. 
 
Aki e kendőket szőtte, fonogatta, 
Gyönge ujjaival orsón sodorgatta 
És a mi számunkra varrta, tartogatta: 
 
Azt kívánom, hogy az asszonyok kenderje 
Nagyra nőjön! A jég soha el ne verje! 
Az úrnak áldását mindenekben nyerje: 
Máskor is a telet, hogy el ne heverje. 
 
Mindezek után elkezdődtek az előkészületek. Ezek egyik fontos állomása, hogy a násznagy a 
jegyespár és egy idősebb nőrokon kíséretében elment a paphoz feliratkozni. Ezek után három 
vasárnap kihirdették őket, és úgy illett, hogy ezt egy alkalommal legalábbis a jegyespár is 
meghallgassa. Az utolsó kihirdetés után került sor a lakodalomra. Ennek napja időben és 
térben változott ugyan, de rendszerint szerdára, de még inkább szombatra tették. Az év kora 
téli időszakában és farsang után tartották a legtöbb lakodalmat, mert az így a munkát nem 
akadályozta. 

A lakodalmas háznál egy-két nappal előtte megkezdődött az ételek készítése. Ekkor 
csinálták az Alföldön elmaradhatatlan csigatésztát, a töltött káposztát, kopasztották a jércéket, 
tyúkokat. Ezen az asszonyok vettek részt, akik az előkészületi munka befejezésekor kisebb 
táncos mulatságot rendeztek, melyre a násznagyok, vőfélyek is előkerültek.  
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Kelengyevivés lakodalomkor 

Vendégek meghívása 

A vendégek meghívását a kisvőfélyek végezték, elsősorban a családból, a helyi szokásoknak 
megfelelően harmad-, negyed-, sőt helyenként ötödíziglen Természetesen a szomszédok és a 
falu vezetői sohasem maradtak ki a meghívásból. A rendszerint párosan járó kisvőfélyek a 
menyasszony, illetve a vőlegény családja nevében hívogatták rigmusokkal: 

Szívhajlandósággal jövünk be e házba 
Hívjuk a ház népét egy ártatlan nászba. 
Az ősatyáink is mikor házasodtak 
Minden jó atyafit oda meghívattak. 
 
Őseinktől bírjuk e kötelességet. 
Szereti a magyar a szép vendégséget. 
 
Szívesen látjuk és elvárjuk kenteket, 
Itthon ne maradjon még az se, ki beteg! 
Azért jó bátyámék, magukat felkérem, 
Adjanak parolát ezen percbe nékem, 
Hogy el fognak jönni pontosan és szépen! 
Ég áldása legyen ezen a háznépen! 
 
A meghívás elfogadásának egyik megnyilatkozása, hogy az esküvőt megelőző napon elviszik 
ajándékaikat, melyek használati eszközökből s különböző élelmekből állnak. 
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Vendégek hívása 

 
 

A lakodalom napján 
Az esküvő reggelén a két násznép a menyasszony, illetve a vőlegény házánál gyülekezik. A 
vőlegény felveszi azt a jegyinget, amit a menyasszonytól kapott, majd a nagyvőfély 
elbúcsúztatja legénypajtásaitól, és megindulnak gyalog vagy szekéren a menyasszonyos 
házhoz. Ide azonban először nem tudnak bejutni, mert eltorlaszolják a kaput, és csak a kikérő 
és kiadó násznagy hosszas alkudozása után nyílik az meg előttük. Közben a menyasszonyt a 
nyoszolyólányok öltöztetik, fésülik. A múlt században még a legtöbb menyasszony a magyar 
nyelvterületen sötét ruhát hordott, a ma általános fehér szín csak a századforduló idején vált 
egyeduralkodóvá. 

A kikér ő násznagy egyre jobban sürgeti a menyasszonyt, hogy útnak indulhassanak a 
templomba. Először egy öreg púpos asszonyt mutatnak neki, másodszor lánynak öltözött fiút 
vagy az egyik nyoszolyólányt vezetik oda, csak mikor egyiket sem fogadják el, akkor 
mutatják meg az igazi menyasszonyt, és a nagyvőfély megkezdi a búcsúztatást: 

 
A délutánt a fiatalok játékkal, az idősebbek csendes beszélgetéssel, nótázással töltik. A 
cigányok ún. „hallgató” nótákat húznak. Közben a szakácsné vezetésével az asszonyok 
készülődnek a vacsorával, amihez a házból minden bútort kiraknak, csak az asztalok, székek, 
lócák maradnak. Ha az idő még kedvező, akkor az udvaron sátort állítanak fel, és abban 
szolgálják fel a vacsorát. 
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Indulás esketésre. 

 

 

 

 

A vacsora 
 
 
A vacsora üléssorrendje megszabott.  
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1. Vőlegény. 2. Menyasszony. 3. Kérő násznagy. 4. Vőfély. 5. Vőlegény apja. 6. Vőlegény anyja. 7. 
Menyasszony apja. 8. Menyasszony anyja. 9. Nyoszolyó lány. 10. Nyoszolyó asszony. 11. Vőlegény 
rokona. 12. Menyasszony rokona 
 
A fiatal pár a legtöbb helyen egy tányérból eszik, és egy pohárból iszik, hogy ezzel szoros 
összetartozásukat mutassák. A felszolgálás a vőfélyek feladata, míg az elsővőfély az ülés 
elrendezése után az egymás után következő ételt megfelelő rigmussal jelent be. 
 
Ezután sorban következnek az ételek: paprikás hús, töltött káposzta, sült hús és mindegyikhez 
megfelelő versezet, éppen úgy, mint a bort is rigmussal kínálják. Az Alföldön a násznaggyal 
szemben vidám fiatalok ülnek, akiket „kun kapitányoknak” mondanak. Ezek mindenből 
igyekeznek tréfát csinálni, ezért őket a nagyvőfély még külön borral kínálgatja 
 
Utolsó ételként a hagyományos kását szolgálják fel, amit később az aprósütemények, torták 
váltottak fel. A szakácsné a vacsora végeztével megjelenik, és a nagyvőfély így jelenti be az 
őt ért súlyos szerencsétlenséget: 

 
Adakozik is mindenki a tányérba, de közben emelgetik a szakácsné kezén a ruhát, meg néha a 
szoknyáját is, ő pedig a másik kezében tartott fakanállal nagyokat húz az okvetetlenkedőkre. 

Mikor vége szakad a vacsorának, a cigányok akkor kezdenek hozzá az evéshez, mialatt a 
vőfélyek kihordják a székeket, asztalokat, hogy megkezdődjék a tánc. Az idősebbek a 
kisebbik szobába húzódnak, és borozgatás közben beszélgetnek. 

Lakodalomi szokások  

Az alábbiakban lakodalom három mozzanatát mutatjuk be.  

A fektetésre a táncok után kerül sor, amikor a vőfély az új asszonyt ismét elbúcsúztatja 
családjától, leánypajtásaitól, majd kivezeti a házból. Itt a nyoszolyóasszonyok veszik át, és a 
fiatal férjjel együtt a padlásra, a kamrába vezetik, ahol megvetették számukra a nászágyat. A 
fiatalasszony most már leveszi a koszorúját, amit a vőfély botjára tűz, és úgy visz vissza a 
táncolók, a mulatozók közé. 

A felkontyolás tényleges elismerése annak, hogy a leányból asszony lett, és ennek viseletében 
is kifejezésre kell jutnia. A kontyolást többnyire a fiatalok hálóhelyén végzik el, és a férjen 
kívül csak asszonyok és lányok lehetnek jelen. Miközben a menyecske haját kontyba rakják, 
állandóan sír, mert az illem így kívánja meg. Közben az ide való nóták is előkerülnek: 

A menyasszony- vagy másképpen menyecsketánc a lakodalom egyik záró eleme. 
A kitett tányér mellé egy üveg bort és poharat állítanak, és ezzel valóban megkezdődik a tánc. 
Mikor a nagyvőfély befejezte, elkiáltja magát: Eladó a menyasszony! – és ekkor a 
násznagyok, majd a rokonok sorban pénzt dobálnak a tányérba, és néhányat fordulnak a 
menyecskével, s miután a következőnek adják át, egészségére isznak egy pohárral. Mikor már 
mindenki – még a nagyobbacska gyerekek is – táncolt a menyasszonnyal, akkor az új férj egy 
nagyobb összeget dob a tányérba, és együtt fejezik be a táncot. Közben a nagyvőfély 
összeszámolja a többnyire jelentős mennyiségű pénzt, mely az új pár életkezdését könnyíti 
meg. A lakodalom e motívuma nemcsak megmaradt, hanem újra terjedőben van még a városi 
szokások között is. 
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A lakodalom régebben – természetesen jobb módúaknál – két-három napig is eltartott, és még 
számos etnikai és táji csoportonként változó részletet tartalmazott. A vége felé, akik sehogy 
sem akarnak távozni, azoknak „kitoló kását” szolgáltak fel, és a násznagy, nagyvőfély is 
értésükre adta, hogy véget ért a lakodalom: 

Ezután már csak azok jönnek össze, akik a lakodalom lebonyolításában segédkeztek, amikor 
már az újasszony főztjét eszik és dicsérik, az alábbi jókívánsággal. 

 

Lakodalom 

 
6.2.  
2. számú melléklet 

Igazi lakodalmas ételek 
A vendégfogadás formája, lehetőleg az ültetett vacsora vagy ebéd legyen. A fogásokat 4-6 
főre méretezett tálakon szolgálják fel. Az alábbi ételek további előnye, hogy otthoni esküvői 
vendégfogadás esetén is könnyen elkészíthetők. 
FOGADÁS 
Sajtos pogácsa, Tepertős pogácsa, Sajtos rúd, Linzer, Kókuszgolyó, Kókuszkocka. 
EBÉD / VACSORA 
Levesek: 
Lakodalmas leves csigatésztával, Legényfogó leves, Ököruszály leves eperlevéllel (levesből 
általában egyfélét szoktak választani), főtt hús, mártások (torma, paradicsom).  
A Második fogás lehet: 
Fasírtgombóc, Malacsült, Marhapörkölt, Natúrszelet, Rántott szelet, Sült kacsacomb, Sült 
libacomb, Sült libamáj, Töltött csirkecomb (húsételekből általában háromféle választandó). 
Vegetáriánus vendégekre is gondolni kell! Gombapaprikás, Rántott gombafejek, Rántott sajt 
(vegetáriánus ételekből általában kétféle választandó).  
Köretek: 
Galuska, Hasábburgonya, Hagymás törtburgonya, Párolt káposzta, Párolt rizs, Petrezselymes 
burgonya, Pirított burgonya, Rizi-bizi, Sós burgonya, köretekből általában háromféle 
választandó.  
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Savanyúság: 
Csemege uborka, Ecetes paprika, Káposzta saláta, Kovászos uborka, Vegyes saláta, 
Zöldsaláta (savanyúságokból általában egy-kétféle választandó).  
Hmm…, és a finom édességek: 
Dobostorta, Gesztenyepüré, Mignon, , Rétesek, Somlói galuska, Vargabéles, torták minden 
mennyiségben…édességekből általában egy-kétféle választandó.  
ÉJFÉL UTÁN  
Borjúpörkölt, Gulyásleves, Hidegsültek, Páros debreceni, Székelykáposzta, Töltött 
káposzta(éjfél utáni ételekből általában egy-kétféle választandó).  
 

Fogadás 
Forrás: http://www.mindmegette.hu/egyszeru-sajtos-pogacsa.recept  
Sajtos pogácsa 
Hozzávalók: 40 dkg liszt, 25 dkg ráma sütőmargarin, 2 dl tejföl, 3 dkg élesztő, 15 dkg reszelt 
sajt (a tésztába), 3 teáskanál só. A tetejére: 1 tojássárgája reszelt sajt. 
Elkészítés: A hozzávalókat összegyúrjuk. Nem kell se dagasztani, se keleszteni. Kb. ujjnyi 
vastagra nyújtjuk, apró pogácsaszaggatóval szaggatjuk, a tetejét tojássárgájával megkenjük, és 
egy csipet sajtot teszünk rá. Aranysárgára sütjük. 

 
Sajtos pogácsa 

Tepertős pogácsa 
Hozzávalók: 1 dl tej, 3 dkg élesztő, 1 kávéskanál cukor, 50 dkg liszt, 40 dkg tepertő, 10 dkg 
ráma sütőmargarin, 1 dl tejföl, fél dl fehérbor, 1 tojássárgája a kenéshez 
Elkészítés:  A tejet meglangyosítjuk, belemorzsoljuk az élesztőt, beleszórjuk a cukrot, egy 
evőkanál lisztet, összekeverjük, és langyos helyen megfuttatjuk. Közben a tepertőt 
megdaráljuk. A lisztet tálba szitáljuk, elmorzsoljuk a margarinnal, hozzáadjuk az élesztős 
tejet, a tejfölt, egy csipet sót, a bort, és összegyúrjuk. Ha nem elég rugalmas a tészta, adjunk 
hozzá még kevés tejet. Alaposan összedolgozzuk.  A tésztát kb. fél cm vastagra kinyújtjuk, 
rákenjük a darált tepertőt, ízlés szerint kissé megsózzuk és megborsozzuk. Alulról felfelé 
felcsavarjuk a tésztát, téglalap alakúra kinyújtjuk, és két oldalát egymásra behajtjuk. Fél órát 
pihentetjük, majd ezt a hajtogatást még háromszor megismételjük, és közöttük fél-fél órát 
pihentetjük a tésztát. Végül ujjnyi vastagságúra kinyújtjuk, tetejét sűrűn kockásra 
bevagdaljuk, és nem túl nagyméretű pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk. A sütőt előmelegítjük 
220 fokra (gázsütő: 4. fokozat). A pogácsák tetejét megkenjük tojássárgájával, és a sütőben 
kb. 20 percig sütjük. 
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Tepertős pogácsa 

Lakodalmas tyúkhúsleves csigatésztával 
A csigatészta tojásból és lisztből készített levesbetét. Elengedhetetlen hozzávalója a 
magyaros tyúkhúslevesnek (csigalevesnek). 
 Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Csigat%C3%A9szta  
Elkészítése: Fél kg lisztet deszkára kell tenni, a közepébe lyukat kell kotorni, és abba egész 
tojásokat kell kiüríteni, lehet egy kevés vízzel is szaporítani, de minél tojásosabb a levesbe 
való tészta, annál jobb. A tojással a lisztet össze kell egyenlíteni, és azután jól meg kell 
gyúrni, úgy, hogy a tészta szép sima legyen és olyan keménységű, amelyet a nyújtófával kissé 
nehezen, de mégis el lehessen nyújtani. Fél liter lisztből két darabba szakítsuk a tésztát, azután 
nyújtsuk ki szép vékony levelekbe, először csak az egyik tésztát kell kinyújtani, mert amíg a 
csigát készítjük, egészen elszáradna a kinyújtott tészta; míg az egyik tésztát elkészítjük, a 
másikat fedjük be egy tállal a kinyújtásig. A csigakészítésnél gyorsan kell eljárni, mert 
rendkívül hamar elszárad, és akkor lehetetlen csigának sodorni. 
A csigatészta készítése jellegzetes társas munka, amikor 100-150 levél tésztát is meggyúrtak, 
majd csigává formáztak, ami a tyúkhúslevesbe került a lakodalmi asztalon. A csigatészta nem 
hiányozhatott az alföldi lakodalmak étrendjéből. 
 

 
A csigatészta készítésének segédeszközei 

 
Tyúkhúsleves:  
Forrás: http://grocceni.com/recept/ujhazytyukhusleves.html  
Hozzávalók:3 kg tyúkhús, 30 dk sárgarépa, 20 dkg gyökér, 10 dkg zeller, 10 dkg karalábé, 10 
dkg gomba, 10 dkg hagyma, 20 dkg karfiol, 15 dkg zöldborsó, 3 gerezd fokhagyma, 1 
zöldpaprika, 1 paradicsom, 1 csomó petrezselyemzöld, só, kb. 30 szem bors, darabka 
gyömbér. 
Elkészítés:A tyúkhúst szép darabokra osztom, megmosom és hideg vízben felteszem főni. 
Mikor felforrt, leszedem a habját. Utána hozzáadom a tisztított zöldségeket és a fűszereket, 
majd sózom. Kis lángon (takarék) főzöm. Mikor a tyúk megfőtt, kicsontozom és a húst 
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csíkokra vágom. A levest átszűröm. A zöldségeket vékonyan felszeletelem. A zöldségeket, a 
húst és a levesbetétet levesestálba teszem és felöntöm a forró levessel. Apróra vágott 
petrezselyemzölddel tálalom. 

 
Tyúkhúsleves csigatésztával 

Második fogás 
 
Rántott szelet 
Forrás: http://www.nosalty.hu/rantott_hus_recept_887  
Hozzávalók: 60 dkg kicsontozott sertés rövidkaraj  20 dkg zsemlemorzsa  (házi készítésű) 3 
tojás 2 tk só 20 dkg liszt olaj a kisütéshez (kb. 1/2 l) 
Elkészítés: A húst a zsiradéktól megtisztítjuk, 1 cm vastag szeletekre vágjuk. Enyhén mindkét 
oldalán kiklopfoljuk, kb. fél centi vastag szeleteket kapunk. Egy csipet sóval mindkét oldalát 
meghintjük. Előbb lisztbe, majd kicsi sóval elkevert, felvert tojásba, végül zsemlemorzsába 
forgatjuk a húsokat. Közepesen forró olajban, ami ellepi a hússzeleteket, szép arany barnára 
kisütjük, először az egyik, majd a másik oldalát. (Én két részletben sütöttem ki: adagonként 
30 perc alatt) Háztartási papírtörlővel bélelt tálba szedjük, hogy a felesleges olajat felitassuk 
róla. 

 
Rántott szelet 

 
 

Sült csirke: 
A tyúkhúslevesben megfőtt csirkét fűszerezzük, sütőben kisütjük. 
Választható köretek: párolt rizs, petrezselymes burgonya, pirított burgonya, rizi-bizi 
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Sült csirke 

 
Édességek 

Dobos torta.  Forrás: http://www.mindmegette.hu/dobostorta.recept  
Hozzávalók: 16 szelethez, a tésztához: 6 tojás,  3 dkg ráma sütőmargarin, 12 dkg porcukor,12 
dkg liszt a krémhez: 6 tojás, 15 dkg porcukor, 10 dkg reszelt étcsokoládé, 20 dkg ráma 
sütőmargarin, 2 tasak vaníliás cukor a mázhoz: 1 kávéskanál ráma sütőmargarin, 15 dkg 
kristálycukor, néhány csepp citromlé, vaj a kés kenéséhez 
Elkészítés: A tésztához a tojásokat szétválasztjuk, a vajat/margarint felolvasztjuk, hagyjuk 
langyosra hűlni. Sütőpapírból kivágunk 6 db 26 cm átmérőjű korongot, tepsikre fektetjük 

őket. A sütőt előmelegítjük 220 Celsius-fokra (gázsütő: 3. 
fokozat). A tésztához a tojásfehérjéket kemény habbá verjük. 
A tojás sárgákat habosra keverjük a porcukorral, apránként, 
felváltva hozzáadjuk a lisztet és a tojáshabot, végül a vajat. 
Arányosan elosztva a papírkorongok tetejére simítjuk a 
masszát, és a forró sütőben, amilyen gyors egymásutánban 
csak tudjuk, világosra sütjük. Azonnal kivesszük a tepsiből, 
egyenként a tetejükre helyezünk egy 24 cm átmérőjű 
tortakarikát, és körbevágjuk a szegélyüket, hogy azonos 
nagyságú lapokat kapjunk. Hagyjuk kihűlni. A krémhez a 
tojásokat simára keverjük a porcukorral és a csokoládéval, 
meleg vízfürdőbe állítva, folyamatosan keverve besűrítjük, 
kihűtjük. A vajat/margarint habosra keverjük a vaníliás 
cukorral, kanalanként hozzákeverjük a kihűlt krémet. A 
legszebb lapot félretesszük, a többit megkenjük a krémmel, 

egymásra illesztjük, kissé le is nyomjuk őket. Vékonyan bevonjuk a krémmel a torta oldalát 
is, és a hűtőszekrényben hagyjuk megdermedni (3 óra). A mázhoz egy lábaskában 
felolvasztjuk a vajat/margarint, hozzáadjuk a cukrot és a citromlét, aranysárgára pirítjuk, 
vajjal megkent széles pengéjű késsel a félretett lapra simítjuk (gyorsan kell dolgozni, mert 
hamar dermed!). Még melegen, minden vágás előtt vajjal átkent késsel 16 szeletre vágjuk. 
Tálaláskor egyenként a torta tetejére illesztjük a karamell-lapokat, és azok mentén szeleteljük 
fel a tortát. 
 



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 

 55 

Rétesek. Forrás: http://www.izletes.hu/tesztak/retes  
Meggyes: A réteslapokat egyenként megkenjük 
olvasztott vajjal, majd egymásra fektetjük őket. 
A meggyet összekeverjük a dióval, 
zsemlemorzsával, fahéjjal és porcukorral, majd 
mindkét csomag réteslapot megtöltjük. 
Óvatosan feltekerjük, majd kivajazott tepsibe 
fektetjük, és olvasztott vajat kenünk rá. Forró 
sütőben pirulásig sütjük. Porcukorral meghintve 
tálaljuk. 
Almás: Az almát, diót, cukrot, fahéjat 
összekeverjük. A tölteléket a rétestészta recept 
alapján készített tésztába töltjük, és megsütjük. 
Csokoládés-mandulás: Egy tálban alaposan összekeverjük a tojásokat a mandulákkal és az 
aromával. Három réteslapot egymásra teszünk úgy, hogy mindegyiket megkenjük olvasztott 
vajjal, majd a harmadik réteget megszórjuk a reszelt csoki felével. Ezután a maradék három 
lapot ugyanígy rárétegezzük, majd a lap egyik harmadára kanalazzuk a mandulás tölteléket. A 
maradék csokival megszórjuk, majd felgöngyöljük, és a maradék vajjal kívülről megkenjük. 
Előmelegített sütőben 175 C-on kb. fél órát sütjük. Eközben a csokit a tejszínben 
megolvasztjuk, majd ezzel meglocsolva kínáljuk a rétest. 

Éjfél után 
Birkapörkölt  
Forrás: http://www.mindmegette.hu/birkaporkolt_2.recept  
Hozzávalók: 1-1,5 kg birkahús, 15 dkg zsír vagy olaj, 3 fej vöröshagyma, 2 zöldpaprika, 1 
paradicsom, só, pirospaprika, cseresznyepaprika, vörösbor 
Elkészítés: A húst megmossuk, a faggyús részt eltávolítjuk, majd felkockázzuk. A 
vöröshagymát felkockázzuk, és a zsíron vagy olajon üvegesre pároljuk. Lehúzzuk a tűzről, 
megszórjuk pirospaprikával, beletesszük a felkockázott húst, összekeverjük, majd felöntjük 
kevés vízzel vagy ízlés szerint vörösborral, ízlés szerint megsózzuk. Hozzáadjuk a 
felkockázott paradicsomot és zöldpaprikát, esetleg egy kevés cseresznyepaprikát, és lassú 
tűzön főzzük. Ha szükséges, az elpárolgott vizet pótoljuk. Sós vízben főtt burgonyával 
tálaljuk. 

 
Töltött káposzta 
Forrás: http://www.mindmegette.hu/toltott-kaposzta_1.recept  
Hozzávalók: 80 dkg savanyú káposzta, 8 savanyított káposztalevél, 2 fej hagyma, 1 gerezd 
fokhagyma, 5 dkg füstölt szalonna, 40 dkg darált sertéshús, 2 kávéskanál édesnemes 
pirospaprika, 8 dkg rizs, 1 tojás, 1 csipet őrölt köménymag, 1 mokkáskanál szárított 
majoránna, 2 evőkanál olaj, 2 evőkanál liszt, 2 dl tejföl. 
Elkészítés: A savanyú káposztát hideg vízben átmossuk. A káposztalevelekről levágjuk a 
vastagabb ereket. A hagymát és a fokhagymát meghámozzuk, apróra, a szalonnát kis 
kockákra vágjuk. A szalonnát nagy lábosba zsírjára pirítjuk, a pörcöt a darált húshoz adjuk, és 
a zsírban megpirítjuk a hagymát. A felét a darált húshoz adjuk. A maradékot lehúzzuk a 
tűzről, meghintjük 1 kávéskanál pirospaprikával, ráöntünk 1 dl vizet, és összekeverjük a 
savanyú káposzta felével. A darált húshoz adjuk a fokhagymát, a rizst, a tojást, 1 kávéskanál 
pirospaprikát, a köménymagot, a majoránnát, és ízlés szerint sóval, borssal fűszerezzük. A 
masszát arányosan elosztva kis gombócokká kerekítjük, a káposztalevelekre rakjuk. A 
hosszanti széleket a húsra hajtjuk, majd alulról feltekerjük a leveleket. A lábosba tesszük a 
káposztára. Rászórjuk a maradék savanyú káposztát, és fedő alatt, lassú tűzön, puhára főzzük 
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(kb. 1 óra. Közben többször megrázogatjuk a lábost, keverni nem szabad! A töltelékeket 
óvatosan kiszedjük, és berántjuk a káposztát. Ehhez az olajat felforrósítjuk, megpirítjuk benne 
a lisztet. Felöntjük 2 dl hideg vízzel, csomómentesre elkeverjük, a káposztához adjuk, és 10 
percig forraljuk. A töltelékeket a tetejére tesszük, és tejföllel kínáljuk. 
 

  
Birkapörkölt  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
6.3. 
 3. számú melléklet 

Egy öreg háromszög 
(Matematikai tanmese) 

Forrás: http://sagv.gyakg.u-
szeged.hu/diak/95a/andrew/mindket/nevethec/padfirka/3szog.htm  
 
Élt egyszer a végtelenen innen, a váltószámokon túl, egy nagy sötét koordinátarendszer 
közepén egy öreg háromszög. Nem volt egyebe, mint három daliás szöge: Alfonsó, Bétamás 
és Gammatyi. Egyszer, amikor közeledni érezte nullára redukálásának idejét, így szólt 
szögeihez: „Menjetek szögeim számegyenest látni."   Csomagolt nekik hamuba sült 
logaritmust és elbúcsúzott tőlük. Ők meg fejükbe nyomták hatványkitevőiket és elindultak. 
Estére, amikor elfáradtak, leheveredtek egy terebélyes egyenlet alá. Hallgatták a köbgyökök 
csicsergését és a tangensek távoli üvöltését, egykedvűen interpoláltak. Egyszer csak elébük 
toppant egy kis piros sapkás sinus, és hamuba sült logaritmust kért. Ők azonban nem adtak 
neki. Erre a piros sapkás sinus előrántotta törtvonalát és pivel osztotta Alfonsót. Bétamás és 
Gammatyi sem volt rest, rátámadtak. A sinus idejében 180 fokossá vált, nullára redukálódott, 
és menekülni próbált. Mentek árkon-bokron át, nevezetes szorzatokon és gyöktényezős 
alakokon keresztül, míg egy sötét, dőlt síkban lévő koordinátarendszerbe nem értek. Ennek 
közepén egy kacsalábon forgó emeletes tört irt le hatalmas köríveket. A sinus elszántan 
beugrott. Alfonsó, Bétamás és Gammatyi kergették őt a számlálóban, majd a nevezőben, 
benéztek minden gyökjel alá, kinyitottak minden zárójelet. Gyönyörű, aranyos gyökmegoldó 
képletek és bíborbársony függvények között siettek tovább. Egyszer csak, amikor az egyik 

 
  Töltött káposzta 
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árnyas körképletbe bepillantottak, egy implicit alakba mit láttak? Egy megkötözött polinomot. 
Gyorsan kiemelték a gyökjel alól, és normál alakra hozták. Ekkor az öreg polinom így szólt: 
"Alfonsó, Bétamás és Gammatyi! Megmentettetek! Hálából nektek adom három lányom, 
Amália, Beáta és Cecilia kezét. Lett nagy öröm, átrendezés, hétperióduson át, hetedhét 
számrendszeren keresztül tartott a lakodalom. Ezalatt folyt szorzás, osztás, gyökvonás, 
hatványozás, míg a fiatalok közös nevezőre jutottak. Ezután létrehozták legkisebb közös 
többszörösüket, és még ma is élnek, ha ki nem vonták őket. 
 
6.4. 
4. számú melléklet 

Hagyományos mértékegységek 
Forrás: 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Hagyom%C3%A1nyos_m%C3%A9rt%C3%A9kegys%C3%A9
gek  
Hosszmértékek 
 

megnevezés váltószám SI-ben megadott érték 
ujj  1,85 cm 
tenyér 4 ujj 7,4 cm 
hüvelyk  2,54 cm 
arasz 3 tenyér 22,2 cm 
könyök (sing) 2 arasz 44,5 cm 
láb  16 ujj 31,6 cm 
hosszú könyök 7 tenyér 51,8 cm 
rőf  60-78 cm 
yard 3 láb, 36 hüvelyk 0,9144 cm 
mérőnád 6 könyök 2,67 m 
hosszú mérőnád 6 hosszú könyök 3,11 m 
öl  1,8 m 
(római) láb  2,96 m 
sztadion(futam) 62,5 láb 185 m 
szombatnapi járóföld  ~ 900 m 
million vagy mérföld 8 stadion (500 láb) 1479,5 m 

 
Néhány mértékegység magyarázata, története 

Arasz 
A mérés úgy történik, hogy tenyerünktől oldalirányban kinyújtjuk a hüvelykujjunkat és 
kisujjunkat, középső három ujjunkat a tenyér felé bezárjuk. Ily módon közel vízszintes 
vonalat kapunk, amely mintegy három tenyérnyi hosszat ad. Létezik gyermekarasz, női és 
férfi arasz. Mivel az ókorban illetve a bibliai időkben a kereskedés a férfiak dolga volt, így a 
bibliai mértékegységek között is szerepelt már az arasz, amely nagyjából 22 cm-nek felelt 
meg. 
Hüvelyk  
A római eredetű mértékegység egész Európában általánosan használt volt. Magyarországon a 
13. századtól alkalmazták. A hüvelyk nem a tízesen, hanem az egyik korábbi számrendszeren, 
a tizenkettesen alapul, egy lábnak a 12-ed része. Egy hüvelyk 12 vonalból áll, azaz 2,6 cm 
(tehát egy vonal 0,2 cm). Négy hüvelyk (azaz 10,4 cm) alkotott egy markot. Főleg 
kézművesek, ácsok, asztalosok, műszaki szakemberek körében elterjedt a hüvelyk német 
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eredetű neve, a col: colos deszka, colos szeg, colstok, 20 colos gumi, 15 colos (vagyis 15″-os) 
képernyő. 
Láb 
Magyar mértékként görög-római és európai előzménnyel indult 1266-ban. Általános 
mértékegység. Ma leggyakrabban angolszász jelentésében fordul elő, ahol 30,48 cm-t jelent. 
Yard 
A yard (rövidítése: yd) a távolság alapmértékegysége az angolszász, birodalmi és az Egyesült 
Államokban használt mértékegységben. Napjainkban a leggyakrabban alkalmazott a 
nemzetközi yard. Egy yard egyenlő 36 hüvelykkel, vagy 91,44 centiméterrel. Terület 
mértékegysége a négyzet-yard. Gyakran alkalmazzák távolságok egyszerű meghatározására is 
ezt a mértékegységet. 
Terület mértékegységei 
 
A négyzetláb vagy négyszögláb föld-, illetve terület-mértékegység. 
bécsi négyszögláb (144 bécsi négyszöghüvelyk = 0,099907 m2) 
 
A négyszögöl vagy négyzetöl föld-, illetve terület-mértékegység. 
bécsi négyszögöl (6×6 bécsi láb = 36 négyszögláb; 3,596 m2 = 0,03596 ár) 
1 négyszögöl = 0,0003596651 hektár (ha) = 3,596651 négyzetméter (m²) 
1 négyzetméter = 0,278 négyszögöl 
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7. Az innováció várható eredményei 
 
 

 Szeretnénk, ha a falu fiatal generációja részese lenne a régi hagyományoknak, megismerné és 
elfogadná azt. Iskolánk ötödik évfolyama egy jól motiválható, aktív, lelkes tanulócsoport. 
Szívesen részt vettek a projekt minden lépésében- a témaválasztástól az értékelésig- életre 
szóló élményt szerezve ezzel. A tanulók és a pedagógusok is egy számukra új tanulási 
módszerrel ismerkedhettek meg. A szülők bevonásával erősödött a diák-szülő-tanár kapcsolat, 
aminek köszönhetően egy szorosabb kötelék alakult ki iskolánkban. Azáltal, hogy a régi 
hagyományok ismét előtérbe kerültek, a gyerekek meg tanulták még jobban tisztelni az 
időseket, meghallgatni őket, és ha csak rövid időre is, de visszautazni az időben. A szociális 
kompetenciák fejlesztése az egyik legfontosabb célunk, hiszen e nélkül a gyerekek nehezen 
állják meg helyüket az élet sok területén. A témaválasztásban az is szerepet játszott, hogy igen 
sokféle eleme van egy lakodalomnak, így a több mint három hét, amit a témával töltünk, nem 
fog a gyerekek számára unalmasnak hatni. Minden oldalról megközelíthető ez az igen fontos 
népi hagyomány, több tanórába is beilleszthető, illetve a tanórán kívüli foglalkozások is 
lekötik tanulóink figyelmét. Fontos hogy a tanulók szinte észre se vegyék, hogy ők most 
tanulnak, de mégis érezzék a feladat komolyságát és fontosságát. Nagy hangsúlyt fektettünk a 
gyakorlati alkalmazásra. Célunk volt, hogy minden nap új élményekkel gazdagodva térjenek 
haza és érezzék, hogy itt most valami új jön létre, ami értéket képvisel mindennapjaikban. A 
projektünk célja a kulcskompetenciák fejlesztésén túl az értékteremtés és annak megőrzése 
volt.     
Azt várjuk a megvalósított projekttől, hogy egy szociálisan érzékeny, a kultúra és a népi 
hagyományok iránt fogékony gyerekcsoport szemléletmódját tudjuk pozitív irányba 
változtatni. Szeretnénk, ha a tanulók beépítenék a mindennapjaikba az itt szerzett 
tapasztalataikat és majd egyszer a saját gyermekeiknek is azt adják tovább. A következő 
tanévekben is szeretnénk a téma fenntarthatóságát biztosítani a mindenkori ötödik évfolyam 
szervezésében, a hatodik és hetedik évfolyam bevonásával. Fontosnak tartjuk a projekt 
szervezésekor és kivitelezésekor a tanulók aktív bevonását és véleményük meghallgatását. 
 

8. Az innováció újdonságértéke az intézmény életében 
 

Mind tanulóink, mind pedagógusaink egy új tanulási technikával, eljárással ismerkedtek meg, 
ami sok előkészületet igényelt mindenki részéről. Átalakul a pedagógus szerepe, aki most 
mint segítő, irányt adó személy vesz részt a munkafolyamatban. Előtérbe kerülnek adott 
problémák megoldásának lehetőségei, az ismeretek gyakorlati feladatokon keresztül való 
megszerzése. A három hetet meghaladó projekt újdonságértéke ezen kívül a témaválasztásban 
rejlik, hiszen a mai rohanó világunkban kevés lehetőség adódik egy kicsit megpihenni, és 
visszanyúlni egészen a gyökereinkig. Minden nemzedéknél fontos a régmúlt értékeinek 
tisztelete és megőrzése, projektünkkel is ezt a célt szerettük volna megvalósítani. Átadni a 
népi hagyományok tiszteletét a következő generációnak. 
 
Az innováció alkalmazása az általános iskola minden évfolyamán megvalósítható, ezeknek a 
korosztályoknak ajánlott leginkább. 
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9. Felhasznált irodalom 
 

Linkek: 
  
http://mek.niif.hu/02700/02789/html/168.html 
 
http://drinfo.hu/eletmod/taplalkozas/jo-tudni/460-igazi-lakodalmas-etelek  
 
http://mek.niif.hu/02700/02789/html/168.html  
 
:http://hu.wikibooks.org/wiki/Szak%C3%A1csk%C3%B6nyv/R%C3%A9gi/R%C3%A9gi_re
ceptek/%C3%89telek  
 
http://ww2.bibl.u-
szeged.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=432&Itemid=3452  
 
http://grocceni.com/recept/regiszegedimajashurka.htmlhttp://www.fsz.bme.hu/hungary/cuisin
e/foods/meggy_soup.html  
 
http://www.folkradio.hu/szoveg/nepdal_show.php?id=3798  
 
http://www.olvasnijo.hu/olvasni.php3?tipus=olv&id=256  
 
http://mek.niif.hu/06200/06234/html/nepdalok0010100009.html 
 
 http://jatek.gyujtemeny.com// 

 
http://www.homoludens.hu/nepi-jatekok 

http://www.youtube.com/watch?v=cqLh0Vq_bIk) 

 http://www.cimbalom.nl/nepdalok.html)  

http://www.youtube.com/watch?v=aL0t4khLn  
 
http://www.youtube.com/watch?v=7Pv- 
 
http://www.mindmegette.hu/egyszeru-sajtos-pogacsa.recept 
 
 http://hu.wikipedia.org/wiki/Csigat%C3%A9szta 
 
http://grocceni.com/recept/ujhazytyukhusleves.html 
 
http://www.mindmegette.hu/dobostorta.recept 
 
 http://www.izletes.hu/tesztak/retes  
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http://www.mindmegette.hu/birkaporkolt_2.recept 
http://www.mindmegette.hu/toltott-kaposzta_1.recept 
 
 http://sagv.gyakg.u-szeged.hu/diak/95a/andrew/mindket/nevethec/padfirka/3szog.htm 
 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Hagyom%C3%A1nyos_m%C3%A9rt%C3%
A9kegys%C3%A9gek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


