
A Divéky Adorján Hétvégi Magyar Iskola a varsói magyar nagykövetségnek és a 

Lengyelországi Magyarok Egyesületének támogatásával, de akkreditáció nélkül, honismereti 

szakkör jelleggel működik 1999 szeptembere óta. A szervezők, az oktatók, és a tanulók 

önkéntesen vehetnek részt a foglalkozásokon októbertől május végéig minden második 

szombaton a Varsói Magyar Kulturális Intézetben. Az iskolát minden Lengyelországban élő 

magyar és magyar származású gyermek látogathatja. A diákok négy csoportban – bölcsődés, 

óvodás, kisiskolás és nagyiskolás - tanulnak a kor, a nyelvismeret, és a létszám függvényében. 

Az iskoláskorúak magyar nyelv- és irodalom, történelem és honismereti órákat látogatnak; a 

bölcsis és ovis csoport résztvevői különböző zenei, mozgásos és fejlesztő foglalkozásokon 

vehetnek rész, ezekről alább részletesebb tájékoztatás található. 

Óraadó:    Szász Klára  

Asszisztensek:    Agnieska Jankowska, Pfeifauf Gabriella 

Az órák helyszíne:   MAGYAR KULTURÁLIS INTÉZET (ul. Moniuszki 10).  

Bemutatott csoport neve:  Babóca és Menőmanó csoport 

 

Babóca csoport 

 
Célcsoport Bölcsőde korosztály 

(0.5-2 éves gyerekek) 

Kezdés: 10:00 Feldolgozásra szánt idő: 30-45perc 

Foglalkozás témája: 

 

 

 
 

 

 

Foglalkozások célja: 

- Ölbeli játékok, magyar népi dalocskák, mondókák 

elsajátítása (hintáztatók, lovagoltatók, ujj-játékok, 

tapsoltatók, sétáltatók, altatók, stb.)  

- Hangszeres zene hallgatás ill. zenekíséret, 

ritmushangszerek használata, éneklés. 

- Ismerkedés az állatokkal, képek, dalok és bábok 

segítségével. 

- Szabad játék 

- A szülőktől még nem leválasztott gyermekek 

közösséghez való szoktatása, és a szocializációs 

folyamatok alapjainak elsajátítása. Értelmi és 

érzelmi fejlesztés, memória, szókincs, hallás, és 

ritmusérzék fejlesztés.   

Értékelés, jutalmazás: 

 

A foglalkozások után matricák osztása a résztvevő 

gyerekek között. 

Minden év végén a legtöbb foglalkozáson részt vevő 

gyermekek külön ajándékban részesülnek. 
 

 

 

 

 



Menőmanó-csoport 

 

Manótorna 

 
Célcsoport Óvoda 

(2-6 éves gyerekek) 

Kezdés: 10:30 Feldolgozásra szánt idő: 15 - 30 perc 

A foglalkozás témája: 

 

 

 

A foglalkozás célja 

- Csoportos mozgásfejlesztő játékos feladatok 

elsajátítása és gyakorlása 

Szem-kéz, szem-láb koordináció, egyensúly érzék 

fejlesztése 

- Játékos feladatlapok megoldása 

- Értelmi, logikai, memória fejlesztés 

Ellenőrzés, értékelés módjai: 

 

Matricák, pecsét, házilag készített érmek, koronák 

készítése, osztása 
 

Felhasznált feladatlapok: szerző: Deákné Bancsó Katalin 

1) Foltika feladatai 2.  
2) Foltika feladatai 3. 
3) Foltika feladatai 4.   
5) Mi lenne ha? 
6) Tornamesék 
7) Tíz kicsi óvodás 
 

Célcsoport Óvoda 

(2-6 éves gyerekek) 

Kezdés: 11.00 Befejezés: 13.00 

A foglalkozás témája: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkozások célja: 

- Mesék, versek felolvasása. 

- Bábozás. 

- Magyar népi dalok, mondókák, körjátékok 

elsajátítása, gyakorlása, előadása. 

- Zene- és hangszeres zenehallgatás, 

ritmushangszerekkel való ismerkedés és 

használata. 

- Magyar népi körtáncok, körjátékok elsajátítása. 

- Kreatív kézműves foglalkozás. 

- Jeles magyar ünnepekkel és hagyományokkal 

való ismerkedés és e napok megünneplése (mint 

pl.: húsvét, Mikulás, karácsony, stb.) 

- Új ismeretek szerzése, a meglévők elmélyítése; 

értelmi, érzelmi fejlődés, közösséghez való 

szoktatás, szocializáció fejlesztése. 

Értékelés: 

 

Foglalkozások után matricák osztása a résztvevő 

gyerekek között. 

Minden év végén a legtöbb foglalkozáson részt 

vevő gyermekek külön ajándékban részesülnek 

 

http://www.libri.hu/szerzok/deakne_bancso_katalin.html
http://www.libri.hu/konyv/deakne_bancso_katalin.foltika-feladatai-2.html
http://www.libri.hu/konyv/deakne_bancso_katalin.foltika-feladatai-3.html
http://www.libri.hu/konyv/deakne_bancso_katalin.foltika-feladatai-4.html
http://www.libri.hu/konyv/deakne_bancso_katalin.mi-lenne-ha-1.html
http://www.libri.hu/konyv/deakne_bancso_katalin.tornamesek.html
http://www.libri.hu/konyv/deakne_bancso_katalin.a-tiz-kicsi-ovodas.html


 


