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Beszámoló 

 

Pályázati azonosító 3.1.4-12/2-2012-0290 

Pályázat címe  Egy kis iskola nagy lehetőségei 

Rendezvény helyszíne Kultúrház Nemesvámos 

Rendezvény 
pályázatban szereplő 
megnevezése  

Hagyománnyá tehető iskolai esemény 

Rendezvény konkrét 
megnevezése/címe 

Angol teadélután 

Résztvevő gyerekek 
száma  

130 fő 

Résztvevő 
pedagógusok: 

osztályfőnökök 

Felelős: Szmetán Ferenc   

Program rövid 
felsorolása  

 

 

Program célja:  

A nyelvtanulás során célunk az nyelv iránti érdeklődés felkeltésén, a nyel megszerettetése és 

elsajátításán túl az ország kultúrájának, hagyományainak megismerése is. 

Az Angol Teadélután már több éves hagyomány az iskolánkban. Az elmúlt években a gyerekek által 

színpadon előadott versekben, színdarabokban minden alkalommal más - az ír, amerikai, ausztrál, 

vagy az angol - kultúrából merítettünk.  

Célunk továbbá, hogy a gyerekek minél természetesebb, az anyanyelvihez közelebb módon sajátítsák 

el az angol nyelvet. Ezen kívül a szülőket, osztálytársakat megajándékozzunk színielőadásokkal. 

Valamint, megismerkedjünk a ’Lélek italával’, a tea fogyasztás kultúrájával és az előadás után együtt 

teázzunk, énekeljünk, a minket megtisztelő hallgatósággal. 

A program bemutatása:  

Az idei Teadélutánunk annyiban tért el az előző évek során megszokottaktól, hogy az idén nem egy 

nemzetiség kultúrája szerint választottuk a színdarabokat, hanem olyan előadásokat vittünk 

színpadra, amelyek fő mondanivalója az egészséges életmód fontosságára hívja fel a figyelmet. 

Ezeket természetesen a tanulók életkorának megfelelően választottuk ki. Például a negyedik 

osztályosok Ezópus meséjéből a Róka és a kutya történetét. Ebben a róka talál egy kosárnyi 

egészséges ételt egy fa odújában, de sajnos mindent egyszerre megeszik és elhízik, ezért nem tud 

kijönni az odúból. A színdarab végén kimondja, hogy a túl sok étel nem egészséges.  
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Az ötödikesek bolti vásárlást játszanak el, ahol megjelenik a tudatos vásárló karaktere. A hatodikosok 

előadásában a főszereplő édesanyja a piacra küldi a gyermekét, hogy finom kenyeret, gyümölcsöt és 

zöldséget vegyen és semmi mást. Sajnos a főszereplő nem fogadja meg anyja szavait, ezért az anya 

megszidja. 

Végül, a hetedikesek előadásában a fiatalok kirándulni mennek egy szigetre, ahol úsznak, horgásznak 

és felfedezik a szigetet. Egészségesen, aktívan töltik a szabadidejüket. 

A program összegző értékelése:  

Az egészséges életmód fontosságáról – természetesen angol nyelven – szóló színdarabok után 

minden jelenlévőt, gyümölcs és mézes citromos gyümölcstea és teasütemény várt.  

Bízunk benne, hogy a szereplők és a közönség számára is a játékos, de tanulságos egészséges 

életmód fontosságáról szóló színdarabok és az utána kapott ízek erősítették a tudatos egészséges 

életmódra törekvés igényét. 

A beszámoló melléklete a rendezvény jelenléti íve, fotódokumentációja! 

 

 

 

Nemesvámos, 2014. február 7.  
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 Felelős Projekt menedzser 


