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HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA 
 

HONGAARSE SCHOOL DEN HAAG 
 

http://www.federatio.org/hmoi.html 

 

CSOPORTOK, OKTATÓK 

WORKSHOP  A  FELSŐ  TAGOZATOSOKNAK 
 

Itt közöljük azokat az információkat, amik a Hágai Magyar Óvoda és Iskola 2013-2014. tanévét 

érintik, többek között a felső tagozatosok oktatását érintő változásokat is (klasszikális oktatás és 

Workshop). 

 

CSOPORTBEOSZTÁS - ÓRAREND 
A csoportbeosztást a gyerekek nevével minden tanítási napon közzétesszük. 

Az órarendet itt közöljük. 

 

NAPSUGÁR csoport (2-4 évesek / peuters) 

Oktatók: 

1. óra: Balogh Marianna 

2. és 3. óra: Csüllög Edina 

 

BÓBITA csoport (4-5 évesek / kleuters) 

Oktatók: 

1. óra: Csüllög Edina 

2. óra: Balogh Marianna 

3.óra: Liptai Éva (beszédfejlesztés) 

 

FARKASKÖLYKÖK csoport (magyar 1. osztály / groep 3) 

Oktató: Kovács Krisztina 

 

GILICE csoport (magyar 2. osztály / groep 4) 

Oktatók: 

1. és 2. óra: Liptai Éva 

3. óra: Balogh Marianna 

 

GÓLYA csoport (magyar 3. osztály / groep 5) 

Oktató: Csonki Katalin 

 

ZSIRÁF csoport (magyar 4. osztály / groep 6) 

Oktató: Körösparti Éva 

 

KENGURU  csoport (magyar 5. osztalytól fölfelé / groep 6-8) 

Oktató: Nagy Ildikó 

A Workshop-okat az erre az alkalomra felkért szülő/oktató tartja sok esetben az oktató lakásán. 
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WORKSHOP (WS) / MŰHELYMUNKA 
A tanárokkal, valamint a szülőkkel folytatott beszélgetések után arra a következtetésre jutottunk, 

hogy a legnagyobb gyerekek (Kenguru csoport) oktatásába egy új dolgot építünk be. 

A klasszikális oktatást Workshop-okkal - műhelymunkával - kiegészítve / kombinálva fogjuk 

nyújtani. Nagy Ildikó, aki már az utolsó két hónapban is helyettesítette a szülési szabadságon 

lévő Fábián Orsolyát, elvállalta az oktatás klasszikális részét. 

A terv a következő: 

 

A klasszikális órákon személyre szabott oktatás lesz. 

Az első félévben a 10 alkalomból: 

6 klasszikális oktatás (Nagy Ildikó) 

3 Workshop / Műhelymunka 

1 Karácsony 

 

A Workshop-ok megtartására felkértünk már néhány Szülőt, s nagyon örülünk annak, hogy 

elvállalták az oktatást. A bejövő témák közül válogat(t)unk az első félévre. Újabb Szülők 

jelentkezését nagy örömmel várjuk és szívesen fogadjuk. 

 

3 Workshop-ot tervezünk félévente. 

1) NÖVÉNYTAN 

Előadó: Murakeözy Éva 

Cím: “Bevezetes a növénytanba” 

Téma: 

- az élővilág rendszere, benne a növények helye 

- A növények jellegzetességei 

- Ehető és mérgező növények a környezetünkben, terepszemlével összekötve (a tengerpart 

irányába). 

 

2) ÜVEG MŰVÉSZET 

Előadó: Kováts Katalin 

Üvegolvasztás, -vágás, üvegtechnikák. Hogyan készül az ólomüveg és a Tiffany lámpa? 

A WS az előadó lakásán lesz megtartva, tekintettel arra, hogy a szükséges eszközök (üveg, 

kemence, stb.) ott helyben megtalálható. 

 

3) MAGYAR FELTALÁLÓK, MAGYAR TALÁLMÁNYOK 

Előadó: Kovács Endre 

 

TERVEZET: 

szept 7  Klasszikális – Nagy Ildikóval 

szept 21 WS Növénytan – Murakeözy Éva, lakáson 

okt 5  Klasszikális - Nagy Ildikóval 

okt 12  Klasszikális - Nagy Ildikóval 

nov 2  WS Üvegművészet – Kováts  Katalin, lakáson 

nov 9  Klasszikális - Nagy Ildikóval 

nov 23  Klasszikális - Nagy Ildikóval 

dec 14  Karácsony 

jan 11  Klasszikális - Nagy Ildikóval 

jan 25  WS Magyar feltalálák – Kovács Endre 
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WORKSHOP / MŰHELYMUNKA TÉMÁK 
 

Tájékoztatásul itt közöljük az eddig bejött Workshop témákat a szülők / oktatók nevével együtt. 

Az időpontokat egyeztetni fogjuk. 

Várjuk további szülők / oktatók jelentkezés. 

 

MURAKEÖZY ÉVA 

Cím: “Bevezetes a növénytanba” 

Téma: 

- az élővilág rendszere, benne a növények helye 

- A növények jellegzetességei 

- Ehető és mérgező növények a környezetünkben, terepszemlével összekötve (a tengerpart 

irányába). 

 

KOVÁTS KATALIN 

A) Nyelvészet: Csináljunk nyelvet! A mesterséges nyelvek, pl. eszperantó 

B) Üveg művészet: üvegolvasztás, -vágás, üvegtechnikák. Hogyan készül az ólomüveg és a 

Tiffany lámpa? 

C) Matematika: A japán eredetű ’Soroban’ számolási eszköz. 

 

KOVÁCS ENDRE 

Magyar feltalálók, Magyar találmányok. 

 

FÁBIÁN ORSOLYA 

Nyelvészeti témában (metaforák, hasonlatok, stb.) 

 

VAN DER ENDE-HIDEGH BENIGNA 

Természetgyógyászat, füves könyvek, 

gyógynövények felhasználása, krémek készítése, stb. 

 

KOVÁCS KATALIN 

Klasszikus magyar zenetörténet 

 

 

CSÜLLÖG EDINA 

Népi hangszerek 

Citerák Uráltól Urálig – hangszerbemutató 

Hangszerkészítés: nádsíp, gyermekhárfa 

 

 

TÁPAI KATALIN 

A) A magyar gasztronómia kultúrtörténete 

Disznóvágás, kolbásztöltés, szilvalekvár, borok, stb. 

Közös főzés, közös étkezés 

Katalin elvállalta 3 gasztronómiai Workshop megrendezését. 

 

B) Továbbá irodalmi témák: 

Egri csillagok, Toldi, János vitéz, stb. 
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FARKAS FLÓRIÁN 

A) Írásrendszerek 

Miért írunk ennyiféleképpen? 

Az európaitól eltérő három nagy írásrendszer: 

kínai, arab-perzsa-urdu, szanszkrit-hindi 

 

B) Indiai klasszikus zene 

Ízelítő a klasszikus indiai zene világából hangszerbemutatóval. 

Szitár, tambura, tabla, bansuri furulya, indiai harmónium. 

A gyerekek ezeket a hangszereket mind kipróbálhatják. 

 

C) A sokarcú gitár 

Hangszerbemutató történelmi háttérrel 

A modern gitár kialakulása és alkalmazása különböző műfajokban: 

Klasszikus, flamenco, rock, blues, jazz, folk 

Bemutatásra kerülnek többek között a következő gitárok: 

klasszikus, flamenco, hathúros akusztikus, 12 húros akusztikus, elektromos, elektromos basszus 

 

D) A sztyeppei népek helye Eurázsiában 

Letelepedett civilizáció versus nomád civilizáció 

Jellegzetességek: lovasság, szkíta harcmodor, ötvösművesség, stb. 

 

E) A világ nagy élő vallásai 

(hinduizmus, buddhizmus, zsidóság, kereszténység, iszlám) 

 


