„Tökjó” Napok
Projekthét
2016.10.17-2016.10.20.

Előkészületek:

 Faliújság dekorálása, a projekt meghirdetése, reklámozása, meghívók
kiosztása.
Felelős: Földi Árpádné, Abonyi Istvánné
 Őszi termések gyűjtése, falevelek préselése osztály-csoport szinten.
 Népszokások, hagyományok felelevenítése, beszélgetés az őszi
betakarításról, annak jellemzőiről.
Felelős: csoportvezető pedagógusok
 Óvoda: őszi képek készítése

2016.10.17. Hétfő

 Kézműves foglalkozások falevélből, őszi termésekből alkotások készítése,
(montázs, figurák, mókás rajzok, őszi képek, csuhébáb készítés,
gesztenye-makk állatok barkácsolása) osztály-csoport szinten
 Őszi dalok felelevenítése az alsó tagozaton és a kollégiumban
Felelős: csoportvezető pedagógusok
 Délután diafilm vetítés, mesélés a kisebbeknek:
1. Makk Marci
2. Iciri-piciri…
Felelős: Hazafi-Szúcs Ágnes

 Tök faragással, kész munkákkal kapcsolatos videók, fotók nézegetése a
nagyobbaknak laptopon
Felelős: Kézér Dávid, Tóth László
 Rajzkiállításhoz a kész munkák leadása
Felelős: Földesi Ildikó, Vassné Csomor Zita (koll. 208 terem)
 Rajzkiállítás előkészítése (aula)
Felelős: kollégiumi nevelőtanárok

2016.10.18. Kedd

 Osztályok, csoportok piaci körsétája, zöldségek, gyümölcsök vásárlása,
zöldség és gyümölcssaláta készítése, sütemények készítése, receptek
megismerése, sütőtök sütése, fogyasztása osztály-csoport szinten
 Tökök beszerzése a töklámpáshoz
Felelős: csoportvezető pedagógusok

2016.10.19. Szerda

 Játékos vetélkedő, rejtvények a könyvtárban 14-15 óráig a nagyoknak
Felelős: Antal Margit könyvtáros
 Töklámpások faragása, mintázása csoportszinten, befőttes üveg festése,
díszítése, lámpás készítés
 Kiállítás előkészítése az elkészült munkákból, dekorálás az aulában
Felelős: kollégiumi nevelőtanárok

2016.10.20. Csütörtök
„Tökjó”- nap megnyitó 15 óra
Felelős: Tóth Tamás
 Rövid felidézés a „Tökjó”- napok mint népi hagyományról, mulatságról,
szokásokról
 Autista-ház tanulójának verse
Felkészítők: Autista - ház pedagógusai
 Közös őszi dalok éneklése hegedű kísérettel
Felelős: Tóth László
Dalok: Ettem szőlőt…
Hull a szilva…
Érik a szőlő…
De jó a dió…
Lipem-lopom a szőlőt…
A kállói szőlőben…
A badacsonyi szőlőhegyen…
Körtéfa…

 Őszi vers meghallgatása Orbán Tamás tanulótól, Kányádi Sándor: „Jön az
ősz”
Felkészítő: Földesi Ildikó
 A kiállított munkák megtekintése az aulában
 Élmények lerajzolása osztályszinten
 Őszi társas memóriajáték közösen az esti pihenő előtt
Felelős: Vassné Csomor Zita
 Óvoda: „Előrehozott Márton-napi Ludasságok”- hagyomány, népszokás
felelevenítése az óvodában, mondókák, versek, dalos játékok játszása
délután
 Meglepetés: libatepertős kenyér kóstolása lilahagymával
Felelős: óvodai pedagógusok

A programot összeállította: Vassné Csomor Zita
kollégiumi nevelőtanár

