6. OLDAL

KERESZTESI HÍREK

Helye: Hősök tere, a nap végén Park szabadtéri színpad
A – Mesehallgatás, mesejáték dramatizálására, bábozásra készülés
kiscsoportokban
B – Rejtvényfejtők klubja, internetes segítséggel
C – Filmnézés kívánság szerint Multimédia terem
D – Activity bajnokság
E – A mese vagy bábjátékok megtekintése
„Ha jössz, leszel; ha főzöl, eszel!
5.nap
Hely: Ártánd – Bányató
A – Kirándulás kerékpárral az ártándi bányatóhoz
B – Bújócska és számháború vagy népi játékok: abroncshajtás,
gólyalábazás, kötélhúzás
C – Játék közben főzés (paprikás krumpli vagy slambuc)
D – Táborozás – tábori dalok éneklésével
A napok sorrendje az időjárás függvényében változtatható, több
napos rosszidő esetén a helyszínek módosulhatnak.
A programok irányítói és szervezői az alsó tagozatos tanítók és a
Pedagógiai Szakszolgálat dolgozói.

Együtt az egészséges, harmónikus mindennapokért
(Felső tagozat)
1. nap Önismereti foglalkozás - „Ki vagyok én?”
a pozitív énkép megalapozása, egyedisége; pozitív tulajdonság
jellemvonás (érték, egyediség, egyedülvalóság); énszimbólum
kártya készítése; gyengéim (Segítségre szorulok, terveim, az eredmény amit várok, eredményeim, erősségeim)

„Egészséges testben ép lélek” Labdajátékok, sportversenyek
2. nap Varázsecset
Barátunk a természet, Dalok, versek a természetről; Képmontázs,
rajz, illusztráció készítése különböző technikákkal
Dramatikus játékok
Mesék, sulikomédiák dramatizálása, mímes-improvizatív helyzetgyakorlatok, fantáziafejlesztés, bajelhárító játékok
3. nap Hangolda (zenei műhely)
A gyermekekhez közel álló zenei alkotások megismerése, megismertetése, saját egyéni ízlés formálása, modern zenei irányzatok
megismertetése, népi gyermekjátékok, a környék jellegzetes népdalai, lakodalmas és ünnepi szokások, családi hagyományok gyűjtése,
táncház Karaoke
4. nap Honismereti nap
A helytörténeti kiállítás anyagának megismerése, feldolgozása,
kézműves hagyományörzőink kézműves foglalkozások tartása, az
egészséges táplálkozás megismertetése, egyszerű ételek készítése
Játszóházi foglalkozások
5. nap Klubkönyvtár
Műveltségi vetélkedő, filmvetítés, lexikon és szótárhasználat vetélkedő, rejtvényfejtő verseny, családban játszható játékok tanulása,
társasjáték készítése, számítógépes játékok, diákújság szerkesztés a
programokról.
„Gyere velünk, csináld velünk” játékos sportversenyek

KÍSÉRLETI DÉLUTÁN A MI ISKOLÁNKBAN
Munkám során egyre többször tapasztalom azt, hogy a gyerekek egyre jobban eltávolodnak a természettől, annak szépségétől és varázsától.
Elhatároztam, hogy egy kicsit közelebb hozom a természet
világát, törvényszerűségeit a fiatalabb korosztályhoz is.
Mondván, hogy nem lehet elég korán kezdeni. Amikor ez a
gondolat megszületett a fejemben, úgy elgondolkodtam a
tavalyi „FIZIBUSZ” –os látogatáson. Ahol sok csillogó,
mosolygós szempárt láthattam. A gyerekeknek nagyon tetszettek az érdekes kísérletek. Én ezt igyekeztem folytatni az
idei tanévben is, az alsó és a felső osztályok számára.
Meg kell, hogy mondjam én nem vagyok alsós tanító, ezért
egy kicsit féltem is, hogy fog sikerülni. Mikor láttam a sok
boldog szempárt egy kicsit megnyugodtam. Meglepődve
tapasztaltam, hogy menyire aktívak voltak a 2x1 órás fogla-

kozás alatt. A tanító néniknek meg is jegyezték a gyerekek,
hogy nagyon hamar elszállt az az 1 órás kísérleti délután.
Törekedtem arra, hogy az általuk megtapasztalt, megtanult,
átélt törvényszerűségek domináljanak. Teret engedtem a
logikus gondolkodásnak, érvelésnek és az oknyomozásnak.
A felső tagozatosoknak már az I. félévben szerveztem egy
kísérleti délutánt, ahol sok érdeklődő gyerek vett részt.
Bízom abban, hogy a gyerekekben sikerült felébreszteni a
természet iránti tiszteletet, szeretetet, hiszen a jövő rajtuk
múlik.
További tervem, hogy még az idei tanévben szeretnék ilyen
délutánt szervezni a felsőben. A következő tanévben szeretném a gyerekeket elvinni a Nyíregyházi Főiskolára, ahol
minden évben megrendezésre kerül az Őszi Fizikus Napok.
Nagy Sándor, biológia-földrajz-fizika szakos tanár

„SZÜLŐFÖLDEM – BIHARORSZÁG”
A Város Hete Programsorozat keretében (2009. április 2025.) a „Szülőföld Napján” április 22-én tartottuk az általános
iskolások területi, honismereti vetélkedőjét. A rendezvénysorozat a Millecentenárium jegyében indult, amelynek egyik
központi gondolata a Honfoglalás volt. Ebben az évben
immár 14. alkalommal rendeztük meg honismereti vetélkedőnket Biharkeresztes város és vonzáskörzetének általános
iskolásai számára, valamint a határon túli Romániából érkező testvériskolák diákjainak. Célunk a szűkebb szülőföld
megismerése utáni vágy felkeltése, értékeink ápolása, megőrzése. Megismerkedés kézműves mesterségekkel, a munkafolyamatok elsajátítása, egyszerű mintadarabok elkészítése.
A fiatal nemzedék felelősségének kialakítása a Bihari táj
Sárrét vidékének természeti, földrajzi, néprajzi, történelmi,
kulturális emlékeinek, értékeinek és hagyományainak megismerésével és ápolásával.

Feladatunknak tekintjük, hogy a nemzet nagy egységében
kiemeljük és a mindennapos tevékenységünkben hangsúlyozzuk Biharország iránti felelősségvállalásunkat. A verseny több fordulós, 5 fős csapatok képviselik iskolánkat, egy
alsós, egy felsős csapat.
A szellemi vetélkedőt játékos feladatok, kézműves foglalkozások tarkítják.
Az idei vetélkedő eredményei:
Alsó tagozat: I. helyezett Körösszakál (Méhész csapat)
II. helyezett Nagyvárad (Pákász csapat)
III. helyezett Körösszegapáti (Békász csapat)
Különdíjas:
Biharkeresztes (Juhász csapat)
Biharkeresztes (Kanász csapat)
Felső tagozat: I. helyezett Nagykereki
II. helyezett Biharkeresztes 8.b csapata
III. helyezett Szentpéterszeg II. csapata

Nagy Zoltánné, intézményvezető

A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

