
Magyar tanévzáró Finnországban 

 

Finnországban a gyereknek már május 30-án véget ér az iskolai tanév. De azért nincs ok az 

irigykedésre, hiszen korábban is kezdenek: már augusztus 11-től újra van tanítás. A május 

eleje - közepe viszont éppen ezért nagyon zsúfolt és nehéz, tele felmérőkkel, dolgozatokkal és 

különféle megmérettetésekkel, bemutatókkal, a május (leg)vége és a június eleje viszont a 

lazításé, sportnapoké és a játékoké. Ez a magyar órákon is így van. Espooban például minden 

magyar diák korosztályának megfelelő évzáró tesztet írt, majd azt kijavítva visszakapják, 

megbeszélik és utolsó órán mindenki bizonyítványt is kap. A jutalom pedig (természetesen a 

megszerzett tudáson kívül) a tanévzáró piknik egy nagy parkban. Ráadásul idén kissé 

felpörgettük ezt az eseményt, mivel a szokásos közös foci és egyéb játékok, majd sütögetés 

mellé állomásos csapatjátékot szerveztünk a résztvevőknek. Habár az ittenieknek új volt ez a 

fajta játék, nagyon örültem, hogy kezdeményezésem lelkesedésre és értő fülekre talált, és az 

espooi tanárnővel máris örömmel nekiláttunk a szervezésnek. 

 

Az állomásos játék lényege igazából a csapatszellem erősítése, a közösségi összetartás 

növelése, egymás jobb megismerése és persze, hogy jól szórakozzunk. A játék egyik alapvető 

eleme egy keretmese, ami állomásról állomásra épül fel és az összes pont végigjárása után egy 

kerek egésszé áll össze a gyerekek fejében, és ezáltal játszva tanulnak. Keretmesénk témájául 

Mátyás királyt választottuk, mivel őt a legkisebbek is ismerik, és igazságos királyunkat 

minden csoportban idén tanulták a gyerekek, ezáltal senki sem indult behozhatatlan előnnyel. 

Kedvenc feladatom a játékot megelőző szervezés, hiszen ott dől el minden: az állomások 

kitalálása, az odaillő feladatok korosztálynak és tudásnak megfelelő felépítése, azok tényleges 

megvalósítása, ezt egységes időkeretbe való tömörítése, és a lelkesedés és a kreativitás 



fenntartása.            

 Hat állomás köré építettük fel Mátyás király életét és uralkodásának jelentősebb 

állomásait. A könyvtárban a Corvinák világába utazhattak el a gyerekek, és kövekre ragasztott 

betűkből kellett Mátyás életével kapcsolatos szavakat, városokat kirakniuk. Igazságos 

királyunk botanikus kertjében a gyógynövényekkel ismerkedtek meg a résztvevők; a 

reneszánsz uralkodó udvarában pedig koronát készítettek a királyi pár számára. 

Természetesen az ügyességi játékok sem maradhattak el: a Fekete sereg állomás első részében 

a csapat összetartozását, kitartását és erejét edzhette, második részében pedig tobozokkal 

kellett célba találni, miközben bátorították egymást – hiszen annyi pontot kapott a csapat, 

ahányszor a legügyesebb ’katona’ betalált a célba. Az utolsó állomás Kolozsvárott volt, ahol a 

gyerekeknek be kellett bizonyítania, hogy igazságszeretetben és furfangban nem maradnak el 

Mátyás király mögött, és meg tudnak felelni a találós kérdésekre, helyes ítéletet tudnak hozni 

egy-két viszályosnak tűnő szituációban. 

   

 

Nagyon jó volt látni, hogy minden gyerek lelkesen szaladt egyik állomásról a másikra, 

ügyesen megoldották a feladatokat, és büszkék voltak a koronájukra, a gyűjtött 

gyógynövényekre, és persze a saját csapatukra. Ráadásul a szülők is szívesen részt vállaltak a 

játékból: ki állomásként, ki pontszámlálóként, ki fotósként, ki pedig lelkes szurkolóként 

tevékenykedett. Az általános lelkesedés, pozitív visszajelzések miatt elhatároztuk, hogy 

tanévnyitó állomásos játékot is szervezünk, amelyre ezúttal szeretettel hívunk és várunk 

minden espooi családot és gyereket! 
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