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Hagyománnyá tehető iskolai esemény (Tavaszi játszóház)

Tavaszi játszóház
130
A tantestület tagjai
Martin Gyöngyi
Dátum:
2014. 04. 16.
Iskolánk diákjai számára szervezett kézműves tevékenységek:
kosárfonás; fa formákból, színes mobil; nyuszi formájú alaklemez parafával;
tavaszi papírkép spatula kerettel; textilfestés

Program célja:
A program egyik legfontosabb célja a hagyományőrzésen túl, a diákok szabadidejének hasznos
eltöltése, tevékenykedtető feladatokkal, látványos produktumokkal.
A program bemutatása:
Hagyományos módon, idén is megrendezésre került iskolánkban a Tavaszi Játszóház, mely a tavaszi
szünet előtti utolsó tanítási napon hívta kézműves tevékenységre az ide járó diákokat. A szabadidő
hasznos eltöltése ebben a formában, több ízben is megjelent már iskolánk életében. Korábbi
tapasztalataink szerint, diákjaink eddig is nagy örömmel vettek részt ezeken a programokon, most
sem volt ez másként.
Iskolánk ebédlő helyisége és tantermeink biztosították a különböző helyszíneket. A program, április
16-án, szerdán délután, 14.00-tól 16.00 óráig tartott.
A téma természetesen a tavasz és a húsvéti ünnepkör volt. Ehhez alkalmazkodva gondoltuk ki az
anyagválasztásnál a foglalkozásokat úgy, hogy figyelembe vettük a tudatos egészségnevelést és
egészségfejlesztés prioritását is. Fontosnak tartjuk, hogy a fiataljainkat ennek szellemében neveljük.
Nekünk felnőtteknek, pedagógusként nagy szerepünk van abban, hogy példamutatással, a jó irány
megmutatásával a megfelelő útra tereljük tanulóinkat.
A mai modern, műanyaggal és egyéb nehezen lebomló mesterséges anyagokkal elárasztott
világunkban újra fel kell fedeznünk a természet adta lehetőségeket, a természetes alapanyagokat,
nemcsak környezetünk, hanem saját egészségünk megóvása érdekében is. Ezt a szemléletet szem
előtt tartva választottunk alapanyagként papírból, fából, parafából, rafiából és peddignádból
készíthető produktumokat.
A délután folyamán lehetőség adódott ügyesebb kezek számára, peddignádból kosarat fonni;
barkácskartonból spatula kerettel, tavaszi képet készíteni; nyuszi alakú papírra parafát ragasztva,

üzenőfalat kreálni; fa formákból, színesebbnél-színesebb húsvéti mobilt alkotni és nem utolsó sorban,
kifújt tojásból, csuhé és rafia felhasználásával kismadarat készíteni.
A tevékenységek, foglalkozások nehézségi szintje megfelelt nebulóink életkori sajátosságainak. A
felhasznált anyagok és ötleteink ezek felhasználására csak iránymutatók voltak, a gyerekek kedvük
szerint variálhatták azokat, határt ebben csak fantáziájuk szabhatott.
A szelektív hulladékgyűjtés fontossága szintén napjaink sarkalatos problémáit veti fel. Mivel iskolánk
2011-ben elnyerte az Ökoiskola címet, ezért a délután során felhalmozódott hulladékokat ennek
szellemében szelektáltuk. Az épületünkben elhelyezett, szelektív hulladékgyűjtő konténereink által
mindennapjaik részévé tudjuk tenni ezen eszközök használatának kultúráját is.
A program által kínált feladatok változatossága, sokszínűsége lehetőséget adott kis diákjainknak arra
is, hogy kreativitásukat és ügyességüket kombinálva minél szebb munkadarabok születhettek.

A program összegző értékelése:
A kitűzött célokat sikerült elérnünk. A húsvéti hagyományok szellemében készültek a produktumok,
melyekhez természetes anyagokat használtunk fel. Tanulóink ezt a délutánt hasznosan töltötték el,
nagy lelkesedéssel és kreatív ötletekkel készítették el ajándékaikat. A megmaradt hulladékokat
szelektív módon gyűjtöttük.

A beszámoló melléklete a rendezvény jelenléti íve, fotódokumentációja!

Nemesvámos, 2014. április 16.
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