
Oroszné Mádlits Anita OPER2/11523 Pályázati beszámoló 

 

A pályázat lebonyolítási menetét előre megterveztem. Minden feldolgozandó mondához, kitaláltam, 

hogy  milyen plusz értéket tudok hozzáadni, amit a gyerekek is szívesen, és jó kedvvel 

megcsinálnának. Az első foglalkozást úgy terveztem, hogy egy furulyaszó nyitja meg- magyar 

népmesék dallam- ezt átgondolva, minden alkalommal eljátszottam a gyerekeknek. Külön kellékeket 

készítettünk nemzeti színű ceruzatartó, kis kosár amiben az eszközeink voltak, magyar papír zászló, 

karkötő, fülbevaló. Minden hétfőt ezen eszközök bevitele volt, egy gyermek feladata. A foglalkozások 

menete hétről hétre ugyan úgy, mégis változatos tevékenységek váltakozásával zajlottak. 

1.furulyaszó-elcsendesedés, 2. monda eszközökkel, bábokkal való előadása 3. szereplők, 

cselekmények megbeszélése, helyszínek-bejelölése vaktérképen (IKT eszköz is segítségre volt néha), 

régi élmények megbeszélése(Ki járt már pl.: aggteleki cseppkőbarlangban?) 4. különféle 

tevékenységgel a monda tartalmi lényegének megértése: Papírból farm készítés=díszlet, könnyebb 

volt a helyszínt elképzelni; mozgásos tevékenység-karikán átmászás=a magyarok barlangból való 

kijutását szimbolizálva; vitéz illetve sárkány készítés szalvétából, színes papírból= a monda szereplői 

életre keltek; bábok dekorgumiból, vattakorongból,wc papír gurigából= még otthon is el tudták 

mesélni mit hallottak az iskolában; íjászbemutató, íjat fogtak a kezükben= a régi magyarok, hogy 

harcoltak; tánc begyakorlás= keressük a helyünket mi magyarok a világban; egy monda feldolgozása, 

olyan formában, hogy én mondtam a szöveget a gyerekek pedig eljátszották az eseményt- ezzel a kis 

produkcióval zártuk a projektet, előadtuk az egész iskola előtt, mint egy kis ízelítő abból, hogy mivel 

is foglalatoskodtunk hétről, hétre. Számomra nagy élmény volt ezt a pályázatot a gyakorlatban 

megvalósítani, mert nagyon sok új információt tudtam meg a gyermekekről a szabad játékok 

folyamán, és szerintem játszva, de nagyon sokat tanultak ők is, én is a régi magyarokról, akikre igazán 

büszkék lehetünk. 

 "A mondák ma is meghatározzák egy-egy népnek a viszonyát a teremtett mindenekhez. 

Meghatározzák milyen az ember nyelve, gondolkodása, magatartása." 

Méltán fogadhattuk a tapsot, a gratulációt az előadásunk után,melyet záró foglalkozásként 

mutattunk be, mert büszkén mondhatjuk MAGYAROK VAGYUNK. 


