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„Felfedeztető-felfedező tanulás és élménypedagógia 
 a folklórismeret, néprajzi ismeretek elsajátításában” 

2. jó gyakorlat 
 Szandaszőlősi Általános Iskola és 

 Alapfokú Művészeti Iskola 
 
 
 

A JÓ GYAKORLAT tulajdo-
nosa, az intézmény neve: Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Az intézményvezető neve: Hegyiné Mladoniczki Éva 

Az intézmény elérhetőségei: www.szandasuli.hu 

szandaiskola@szandaiskola.hu  

+36 56 411 305; +36 56 420 524 

A JÓ GYAKORLAT megva-
lósításának helyszíne: 

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

5008 Szolnok (Szandaszőlős) 

Simon Ferenc út 47. 

Kapcsolattartó neve: Király Eszter 

Kapcsolattartó e-mail címe, 
elérhetősége: 

szandaiskola@szandaiskola.hu 

 

A JÓ GYAKORLAT alkal-
mazási területe: 

Művészeti nevelés, hagyományok megismerése, néprajz oktatá-
sa új módszertani eljárásokkal. 

A JÓ GYAKORLAT célcso-
portja:  

 

 

Közvetlen célcsoport: a partnerintézmény jó gyakorlatot átvevő 
pedagógusai és a koordinátor intézmény jó gyakorlatot átadó 
pedagógusai (tanítók, tanárok, néptáncpedagógusok, népzene 
oktatók). 

Közvetett célcsoport: a partnerség iskoláinak tanulói, tanuló-
csoportjai. 

A jó gyakorlat célja: Olyan jó gyakorlat átadása, amely adaptálást követően 2 alka-
lommal bevihető, kipróbálható legyen a részt vevő pedagógu-
sok tanítási gyakorlatába. 

A néphagyományok rendszerének kialakítása az iskolai nevelés-
oktatás keretében. 

A részt vevő pedagógusok szakmai, módszertani felkészültsége 
gazdagodjon a következő területeken: a tanári szakma profiljai-
nak megerősítése, a pedagógusok készségei és kompetenciái 
megszerzésének elősegítése a megfelelő magas szintű készségek 
és kompetenciák fejlesztésével. 

A jó gyakorlattal a tanulói motiváció felébresztése, fenntartása a 
néphagyományok megismerésében. 

Módszerek: élménypedagógia (benne a játék öröme), felfedező-felfedeztető 
tanulás-tanítás, tehetségfejlesztés, személyiségfejlesztés, egyéni 

http://www.szandasuli.hu/
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bánásmód, inkluzív nevelés, az elfogadás, mások kultúrájának 
megismerése, elfogadása, kutató munka, projektmódszer, koo-
peratív eljárások, játék és ének. 

 
A JÓ GYAKORLAT elemei 

 

1. 
GERGELY-JÁRÁS  

Rövid leírás A konkrét népszokások megismertetésén keresztül a tanulók előtt 
fel kell tárni a néphagyomány ünnepi rítusainak formai és tartalmi 
összetevőit, megjelenését, konkrétan a Gergely-járást, mint nép-
hagyományhoz kapcsolódó ünnepet. 
A gyermekjáték táji és történeti megismertetésével nyújt segítséget 
a gyakorlati képzésben elsajátított ismeretek rendszerezéséhez.  
A játék– és táncalkalmak szerepének megismertetése a faluközös-
ség és az egyén életén keresztül, a kommunikációs képesség, ver-
bális kommunikáció, szocializációs készség, közösségérzet, a tér– 
és időbeli tájékozódás fejlesztése. 
A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való 
figyelemfelkeltés. 

Cél megfogalmazása „Az évkör ünnepei gyermekszemmel” című tematikai egység ré-
szeként megismertetni a néphagyományt a Gergely-járás feldolgo-
zásán, megtanulásán és eljátszásán, bemutatásán keresztül. 

Időintervallum Évente egy tematikai egység 2 tanórában – Gergely naphoz kötő-
dően – minden tanévben március 12-i hét előtt 

Korosztály (évfolyam) 
meghatározása 

 
Alapfok 3. évfolyam 

Előzetes feladatok – peda-
gógus 

Gergely-járás Kolompos Együttes, Ghymes Együttes, valamint a 
Kodály – kórusfeldolgozás elérhetővé, bemutathatóvá tétele. A 
hagyományos Gergely-járáshoz kapcsolódó ruházat, eszközök 
összegyűjtése. 
Fogalommagyarázatok a szerepek megformálásához: adomány-
gyűjtés, iskolások toborzása, püspök, gyermekpüspök, káplán, 
Szent Gergely vitézei, régi foglalkozások (kovács, bognár, kádár, 
huszár, kapitány) magyarázata, jelképes megjelenítésének lehető-
ségei, versbe szedett rigmus. 

Előzetes feladatok – tanu-
ló 

Mikor van Gergely nap? Milyen népi megfigyelés kapcsolódik a 
névnaphoz? 

Eszközigény Feladatlapok sokszorosítása, a történet, szöveg, népi rigmusok 
kinyomtatása, rajz- és festőeszközök biztosítása. 

Tanulói tevékenységek Szövegértelmezés, szerepjáték, ruházat és eszközök megtervezése. 

Módszerek, eljárások Élménypedagógia, felfedező-felfedeztető tanulás, projektmódszer, 
differenciálás és kooperatív eljárások alkalmazása. 

Várható eredmény A tanuló ismerje meg a jeles nap elhelyezkedését a naptárban, a 
gyermekkor jeles eseményét. 
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, má-
sok elfogadására, a szabályok betartására, a társak előtti kommu-
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nikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására, a játék szerep 
szerinti előadására. 

Lezárás A Gergely-járás bemutatása az iskola melletti óvodában. 

 

2. 
A KENYÉR ÚTJA 

A téma rövid leírása Felnőttek, idősek és az elbúcsúztatás szokásai tematikus egység 
feldolgozásában kap szerepet a kenyér útja, mint a paraszti mun-
ka, a paraszti munka szervezése bemutatása. 

Cél megfogalmazása A rituális cselekmények szerepe, a felnőtt korhoz kapcsolódó 
munkák, szokások, hiedelmek, a jeles napok és ünnepi szokások 
megismertetése. 

Időintervallum 3 tanóra 

Korosztály (évfolyam) 
meghatározása 

5. évfolyamos tanulók 

Előzetes feladatok – peda-
gógus 

A kenyér útja témában 2 csoport szerinti feladatok készítése: ve-
tés-aratás és malom-kenyérsütés. Filmek gyűjtése a témához kap-
csolódó paraszti munkákról régen és most.  
Nép ünnepek, szokások, népdalok, népmesék, néptáncelemek, 
gyermekjátékok összegyűjtése a vetéstől a kenyérsütésig. 
Módszerek kiválasztása témánként, feladatonként. 

Előzetes feladatok – tanu-
ló  

Az összes tanuló számára feladat a lakóhelyéhez közel fellelhető 
szélmalmok, még működő malmok felkutatása, gyűjtött képekkel 
dokumentálva/önálló kutatómunka. 
A témában néprajzi leírások, archív fotók, esetleg családi történe-
tek, irodalmi művek, aratóénekek, filmanyagok gyűjtése. 

Eszközigény Kartonok, színes papírok, kapcsok, rajz- és festőeszközök, rajz-
lapok, ragasztó, olló stb. 

Tanulói tevékenységek Hagyományos eszközökről, módszerekről, népszokásokról és 
jeles napokról gyűjtött anyagok kiscsoportban, projekt formában 
való feldolgozása.  
A hagyományos búzavetés, aratás, lisztőrlés és kenyérsütés eszkö-
zeinek bemutatása, rajzok, képek, leírások segítségével. 
Közös produktumok készítése: tablók a hagyományos eszközök 
rajzával, képével, használati leírásával, szélmalom makett készíté-
se. 

Módszerek, eljárások Csoportmunka, kutatómunka, felfedező tanulás, élménypedagó-
gia, kooperatív tanulásszervezés, projektmódszer. 

Várható eredmény A tanuló ismerje a témában tanult jeles napok elhelyezkedését a 
naptárban, a felnőtt kor jeles eseményeit, szokásait, a különböző 
eseményekhez kapcsolódó táncalkalmakat (aratás befejezése, új 
kenyér ünnepe). 
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, má-
sok elfogadására, a szabályok betartására, a társak előtti kommu-
nikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására 

Lezárás A projektproduktumok kiállítása az iskolában. 
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MÓDSZEREK LEÍRÁSA 

1.. 

                                                ÉLMÉNYPEDAGÓGIA 

A tapasztalati tanulást alkalmazzuk, mely jól kiegészíti a hagyományos oktatási módszereket, ki-
használjuk a játék személyiségfejlesztő szerepét. Pedagógiai céljaink: együttműködés gyakorlása, 
kommunikáció fejlesztése, ráhangolódás, tapasztalatok szerzése, egymásra való odafigyelés, biza-
lom kialakítása. A játékos gyakorlatok közé sorolunk mindent, ahol a tanulók nem a hagyományos 
tanulási munkaformák között tevékenykednek: akár helyükről felállva, mozgással, mutogatással, 
énekléssel, vagy a játékos feladatok megoldásával folytatnak tanulási tevékenységeket. 

2. 

FELFEDEZŐ-FELFEDEZTETŐ TANULÁS-TANÍTÁS 

A tanulók maguk próbálják egy-egy népszokás eredetét megvizsgálni, és ezzel olyan készségeket 
aktivizálnak, próbálnak ki, amelyek csak ritkán képezik a szokásos tanórai munka részét. 
Konkrétan idetartozik az önálló tartalom és információgyűjtés, feldolgozás, amelyek lehetőséget 
teremtenek a saját tanulási stratégiák alkalmazására is. A mai kor követelményei szerint az önálló 
gyűjtőmunka elsődleges terepe az online világ, ezért akkor hatékony igazán, ha a tanulók számára 
elérhető az informatikai eszközrendszer is. A kreativitás, a rendszerben való gondolkodás kiemel-
kedő jelentőségű ennek a módszernek az alkalmazásakor. 

3. 

PROJEKTMÓDSZER - PROJEKTPEDAGÓGIA 

Tantárgyi keretekben történő, több tanórát átfogó tanulási folyamat. Ennek során a tanulók ki-
sebb csoportokban, párokban saját maguk által megtervezett tevékenységeket hajtanak végre, és 
ugyancsak előre tervezett eredményeket, produktumokat hoznak létre. Fontos az önálló munka-
szervezés is a projektszerűen megvalósítható gyakorlatoknál, vagy az egyéni felkészülést, kidolgo-
zást igénylő feladatoknál jellemző. Ezek a gyakorlatok építenek a tanulók belső motivációjára, 
felelősségére valamint idő- és feladatbeosztásuk, önszabályozásuk már kialakult képességére. 

4. 

DIFFERENCIÁLÁS 

Olyan tanulásszervezésre lehetőséget adó gyakorlatok, amelyek az eltérő képességű, tempójú tanu-
lók metodikai, szociális, eszközszintű vagy tematikus differenciálásához is segítséget adnak a téma 
kapcsán. 
 


