MÁRTON NAP
2016/2017.
2016. november 11-én, pénteken nemzetiségi napot tartunk iskolánkban a Zánkai Német
Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával, amelynek témája a Márton nap. A tanulók nagyon
sok programon vehetnek részt: sorversenyek, vetélkedők, rejtvények, udvari játékok,
daltanulás, filmvetítés, kézműves foglalkozás és még sok meglepetés várja őket.
Megnyitjuk Márton ajándékboltját is, hiszen ezen a napon a segítségnyújtás is - mint ahogy
ezt Márton is tette-, fontos szerepet játszik. Szeretnénk, ha a gyerekek egy-egy tárgyat
(lehet egy játék, kis ékszer, iskolaszer, könyv, stb.), amire már nincs szüksége, ajándékként
behozná a boltba, s a többieket meglepné vele, akik egy tárggyal gazdagabban térhetnek
haza, miközben így másoknak örömet is okozott.
Mire van szükség a programon való részvételhez? : olló, ragasztó, festék, fehér tempera
festék, színes és fehér cérna, színes papír, tű ( vastagabb lyukú is), befőttes üveg vagy
sajtos doboz, drót, mécses a lampionhoz
A program hivatalosan 8.00-tól 16.00 óráig tart. Fél öttől fakultatív műsor: előadás és a
szokásos felvonulás veszi kezdetét, amelyen a részvétel nem kötelező. A gyerekeket
sütemény, libazsíros kenyér és meleg tea várja az iskola ebédlőjében!! Ehhez a programhoz
várjuk a szülői segítséget. Aki teheti, kérjük járuljon hozzá sütivel, harapnivalóval a program
sikeres lebonyolításához. A segítséget előre is köszönjük!!
A tanulók hazautazásáról a fakultatív programokon való részvétel után a szülőknek kell
gondoskodni.
A program zökkenőmentes lebonyolítása miatt kérjük a visszaigazoló lapon jelezzék, ha
gyermekük a szokásos módon megy haza, tehát nem marad négy óra után az iskolában.
A délutáni kézműves foglalkozásokhoz szívesen fogadjuk a szülői segítséget is.
Köszönjük!

Az iskola dolgozói

A nap programja:
8.00-8.30
8.30 – 10.00
10.00-10.15
10.15 – 11.00
11.15-12.00
12.00-14.00
14.00 – 15.45
16.00
16.30
kb. 16.45
kb. 17.15 -18.30

Megnyitó, filmvetítés
vetélkedő
Tízórai
Sorverseny alsó tagozatnak
dramatikus játék a felső tagozatosoknak
Sorverseny a felső tagozatnak
Libás játszóház és libavadászat az alsó tagozatosoknak
Ebéd, pihenő: színezés, filmvetítés, daltanulás, rendhagyó
hittanóra
kézműves foglalkozások (részletesen lsd. lejjebb)
hazautazás illetve a fakultatív program kezdete
Árnyjáték a 4. osztály előadásában
lampionos felvonulás
sütizés és teázás az iskolában

Kézműves foglalkozások, amelyekre szülői segítséget is szívesen
elfogadunk
KÉZMŰVES ÁLLOMÁSOK

HELYSZÍN

1. papírtányér liba

3.

2. ujjbáb liba

4.

3. mesekönyv

2.

4. hurkapálcikás faliba
5. képeslap liba

technika
1

6. libavarrás

6

7. gyertya díszítés

8

8. ujjlenyomatos liba

6

9. szívecskés liba

3

10. lampion készítés

5

11. Süti

kiskonyha

12. daltanulás, énekeskönyv

7

13. (fa)kanalas liba

7

