
szka101_40 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Ma ünnepnap van náluk 
Születésnap, karácsony, szilveszter 

 
Kompetenciaterület: 

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 
 
 

1. évfolyam 
 
 

Programcsomag: Én és a világ – Ember és környezte 
 
 

A modul szerzője: Bánki Vera 
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MODULLEÍRÁS 
 
Ajánlott korosztály 6-7 évesek 

Ajánlott időkeret 3 × 45 perc 

A modul közvetlen célja Az ünnepekkel és hagyományaikkal való ismerkedés 

A modul témái, tartalma Témák: 
Kapcsolatok: ünnepek, hagyományok 
A társadalom és a gazdaság: szokások, hagyományok, életmódok 
Pszichikus működésünk, személyiségünk: jelképek 
Tartalom: 
Az ünnepek meghittségének, történetének és a hozzájuk kapcsolódó tárgyak (tűz, gyertya stb.) megismerése 
és az ünneplési kultúra elsajátítása. Ünnepek és motívumaik művészeti alkotásokban.  

Megelőző tapasztalat Bárhol szerepelhet a tudásanyagtól függetlenül, inkább alkalomhoz illesszük. 

Ajánlott továbbhaladási irány További legendák a természet jelenségeinek megmagyarázására, tábortűznél énekelhető dalok összegyűjtése 

A kompetenciafejlesztés 
fókuszai 
 

Önszabályozás: felelősségvállalás, tekintet másokra 
A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: szabálykövetés 
Társas kompetenciák: empátia; kommunikációs készségek: véleményalkotás 
A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom, Művészetek 
Tantárgyakhoz: irodalom, ének 

Kapcsolódási pontok 

Modulokhoz: Nagyapa, mesélj!, Az úgy van nálunk, Az én családom, a Te családod 

Támogató rendszer Zenei felvételek 
Füzesi Zsuzsa – Kovács Attila: Ünnepekre. Gyerekdalok. Urbis könyvkiadó. Budapest, 2005 
Haider Edit – Csikesz Katalin: Bújj, bújj, zöld ág. Népi gyermekjátékok. Sziget Könyvkiadó. Budapest, 1997 

 
 
Módszertani ajánlás 
 
Ünnepélyes érzésre, ünnepi pillanatra mindenkinek szüksége van. Ez nem anyagi kérdés: rajtunk múlik, hogyan tehetjük kellemessé, széppé, 
örvendetessé, emlékezetessé ezen alkalmakat. Az adni tudás életre szóló, fontos dolog. Tanulható is szüleinktől, egymástól, másoktól, kinek mi 
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nélkülözhetetlen egy-egy ünnep megtartásához. Az ünnep sokaknak együtt jár az ajándékozással. Ki szokott segíteni az előkészületben? Az 
alkalom szüli a velejáró kellékeket, mint ahogy sok családban a születésnap torta nélkül olyan, mint az étel só nélkül. A sütésen kívül mi 
mindenhez kell még az embereknek a tűz? Tűzijáték: mikor láthatjuk? Tüzes menyecske, tűzről pattant lányka: szó szerint kell értenünk? A 
mesékben hogyan kapcsolódik össze a sárkány, a boszorkány, a varázsló a tűzzel? A beszélgetésben mindenki sokat elárul magáról, családjáról, 
álmairól, illetve a realitásról – ez fontos adalék lehet a tanító számára a gyerekek megismeréséhez. A téma betekintést enged, rávilágít a családi 
„fészekre”. Óvatosnak kell lennünk, az intimitás távolságtartást, tiszteletet kér, kíván. Ezt a sokféle gondolatot, érzést szeretnénk átadni a 
modullal. 
 
A modul mellékletei 
 
Tanári mellékletek 
 
P1 – Játékok 
P2 – Hogyan ünneplünk? 
P3 – Barkochba 
P4 – Dalok a tűzről 
P5 – A tűz 
P6 – Párválasztó dalok 
P7 – Varázslás 
P8 – Szólások 
P9 – Születésnapi dal 
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