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TAVASZI PROGRAMSOROZAT 

Élmény-kultúra-közösség 

 

A NTP-INNOV-21-0333  Könyvtárpedagógiai alapú, integrált művészeti és 

kommunikációs tehetséggondozó program keretében szerveztük meg az idei a 

tanévben iskolánk névadójának, Arany János születésének évfordulójához 

kapcsolódó programsorozatunkat.   

Programjaink által az integrált művészeti nevelés módszertani eszköztárával 

gazdagítottuk diákjaink életét. Hagyományainkra építve méltó emlékezéssel 

fordultunk nemzeti értékeink felé. A változatos tevékenységi körök 

összekapcsolása révén pezsgő életű alkotóbázissá vált iskolai könyvtárunk.  A 

dinamikus alkotómunkában részt vett iskolánk apraja-nagyja.   

Tevékenységeinket kiállítás szervezése kísérte, amely lehetőséget nyújtott a 

született alkotások megosztására, ezáltal mások számára is értékes mintát, akár 

új ötletet, kibontakoztatásra váró ihletet nyújthatott. Minden tanulónk 

megtalálhatta azt a közösségformáló tevékenységet, amely örömére szolgált. 

Adódott lehetőség a diákújságírásra, a bábozásra, színjátszásra, kreatív 

foglalkozásokba való bekapcsolódásra.  

Programjaink között szerepelt az Arany-helytörténeti túra- Arany emlékhelyek 

felkeresése, komplex-versenyek keretében Arany János életével, 

munkásságával kapcsolatos feladatok megoldása csapatmunkában, Arany-



szabaduló szoba kihívás, Arany – illusztrációk készítése, versmondó verseny, 

szépírási verseny, múzeumpedagógiai foglalkozáson való részvétel 

tárlatvezetéssel. 

Tartalmas esemény volt a „Hajrá” diákújság - 2022. VI. évfolyam 1. szám 

bemutatása. A diákújságban megtalálható feladatok megoldását a könyvtárban 

lehetett leadni. 

Március 2-án rádiós műsor keretében emlékeztünk Arany János 

születésnapjára, melyhez kapcsolódóan feladatlapot tölthettek ki a diákok.  

Arany megzenésített verseit hallgattuk a szünetekben, s a Nemzetőr-dalt 

gyakoroltuk, melyhez Győri János Sándor, Csernai Kristóf tanulóink 

szolgáltatták a zenét. 

Rendkívüli élmény volt a közös éneklés, ahol örömmel szolgált Beremendi-

Schultz Henrik tárogató hangszerrel.  

A programsorozat keretében iskolánk méltó módon emlékezett meg a magyar 

történelem egyik legjelentősebb és legdicsőségesebb eseményének, az 1848. 

évi pesti forradalom kitörésének évfordulójára. Minden osztályteremben 

felkerült egy-egy ünnepre emlékeztető jelkép. Az iskolai nagy faliújságot a 3-4. 

évfolyam tanulói és tanítói öltöztették díszbe. Tehetséges diákjaink lélekemelő 

tartalommal közvetítették az emlékezés sorait tanulóközösségünknek. A 

színpadi műsorral mozgalmasan, színesen keltették életre az akkori kor 

eseményeit az 5.c, 6.a, 7.b, 7.c, 8.a osztály tanulói. Az előadást még 

szívmelengetőbbé tették a szép dal- és táncbetétek, valamint az élő 

hangszerek, tárogató, trombita, dob megszólaltatása.  

Sok maradandó, felejthetetlen közösségi élményben volt részünk a programok 

során.  

A tevékenységeinkbe folyamatosan bekapcsolódtak a Károli Gáspár Református 

Egyetem Pedagógiai Karának hallgatói, Fehér Ágota irányításával, aki a Károli 



Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Karának oktatója, klinikai 

gyermekpszichológus és pszichológia szakos tanár. 

A teljes programsorozatot Orisek Márta könyvtárostanár, drámapedagógus, 

okleveles bábcsoportvezető koordinálta. Köszönjük a lelkes munkáját, és a 

gazdag programkínálatot. A programok lebonyolításához nélkülözhetetlen 

segítséget és támogatást nyújtott az Arany János Református Általános Iskola 

és Óvoda nevelői közössége. 

 

       

 

A rendezvény a Nemzeti Tehetség Program támogatásával, az NTP-INNOV-21-0333 
azonosítószámú, 

Könyvtárpedagógiai alapú, integrált művészeti és kommunikációs tehetséggondozó program 
pályázathoz kapcsolódóan valósul meg. 

 

 

 



 

 

 

 


