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távolban már felfedeztük a Palotaszállót.
A nap fénypontja a lillafüredi Hámori-tó megpillantása volt. 

A vízesésnél fotózkodtunk, a csodás színekben pompázó 
függőkertben sétáltunk.

Tanulóink közül 80-an vállalkoztak erre a kalandra, 7 
pedagógus kísérte őket. Az egészség megőrzése, a szabadidő 
hasznos eltöltése, az élményszerzés érdekében tervezzük a 
folytatást!

A „Gyermekek öröméért, a sokoldalú személyiségért”
munkaközösség pedagógusai

3.a osztály Szolnokon a Lázár Ervin 
Programban

Magyarország egyik legfontosabb nemzetstratégiai célja a 
kulturális alapellátás kiszélesítése és ennek segítségével a 
nemzeti identitás megerősítése a tanulókban. E célok 
megvalósítása érdekében indult útjára az európai viszonylatban 
is egyedülálló Lázár Ervin Program, amely idén szeptember 
második hetében folytatódik, amennyire a járványügyi helyzet 
ezt lehetővé teszi. A program egyedülállósága, hogy szociális 
helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1-8. 
évfolyamon tanuló általános iskolai diáknak évente egy 
alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc és cirkuszi 
e lőadások, komolyzenei  hangversenyek,  muzeális 
intézmények, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei 
látogatásának élményét.

Ennek a programnak a részeként kapott lehetőséget a 
Kunhegyesi Általános Iskola 3. a osztálya osztályfőnökükkel és 
Török Tünde tanítónővel, hogy megtekintse a szolnoki Aba-
Novák Agora Kulturális Központban a  című Lúdas Matyi
előadást. A zenés mesejáték és a főszereplő parádés alakítása 
magával ragadta a gyerekeket, akik végig szurkoltak a bátor, 
igazságkereső Matyinak, és nagy tapssal jutalmazták a tényt, 
hogy sikerült háromszor is elégtételt vennie az őt ért sérelem 
miatt.

Az előadás után már várta az osztályt az autóbusz. Ahogyan 
kiléptünk a kultúrházból, azonnal megpillantottuk a színdarab 
főhősét, Lúdas Matyit, azaz Posgai Mártont az utcán, aki 
nagyon kedves volt és egy fotóra megállt, hogy még 
különlegesebbé tegye a napot! 

Előzetesen a tananyagba építve irodalomórán már 
feldolgoztuk a Ludas Matyi című népmesét, egy másik 
alkalommal megnéztük a meséből 1979-ben készült Dargay 
Attila rajzfilmet, majd pedig csoportmunkában kiraktuk az 
egyes jeleneteket a gyerekek által behozott LEGO figurákból. 
Több nézőpontból is körüljártuk Ludas Matyi történetét 
megalapozva azt, hogy a tanulás élménnyé váljon!

Holocsi Hajnalka
A 3. a osztályfőnöke
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