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Kedves Szülők!Kedves Szülők!

A május 5- ei órát Gazdag Erzsi Fecskenóta 
című versének átismétlésével kezdtük, melyet 
a  gyerekek  ekkorra  már  nagyon  ügyesen 
megtanultak. 
Ezután  csoportjátékot  játszottunk  a  “Süssünk 
süssünk valamit…” kezdetű dalt énekelve.
Az  óvodások  különböző  játékok  segítségével 
megtanultak meghatározott szempontok szerint 
rendszerezni,  osztályozni,  válogatni  (szín, 
nagyság,  forma),  számlálni,  mennyiségi 
fogalmakat  használni  (sok,  kevés,  több, 
kevesebb,  ugyanannyi).  Négy  színes  lapra 
(sárga,  piros,  kék,  zöld)  ragasztottuk  a 
gyümölcsöket,  állatokat,  tárgyakat  ábrázoló 
rajzokat  aszerint,  hogy  milyen  színűek  a 
valóságban. 
Majd  minden  gyermek  kapott  egy  maréknyi 
színes  tésztát, melyeket  kiválogatva  színes 
(sárga,  piros,  kék,  zöld)  gurigába  kerültek. 
Ezután mindenki ügyesen megszámolta  melyik 
színűből  hány  darab  van, megvizsgálhattuk 
melyikből  van  több,  kevesebb  vagy 
ugyanannyi. A gyerekeknek nagyon tetszett ez 
a feladat, többször is megszámolták a tésztákat, 
sőt egymást is leellenőrizték.

Az  egyszerűbb  geometriai  formákkal is 
megismerkedtünk:  kör,  négyzet,  téglalap, 
háromszög, - ezeket a teremben is felfedeztünk 
(ablak, tábla, asztal…).

Gyümölcsöket,  tárgyakat  csoportosítottunk 
formájuk szerint, melyeket fel is ragasztottunk 
egy  lapon  előre  megrajzolt  körbe,  négyzetbe, 
téglalapba,  háromszögbe.  Ezután  a  gyerekek 
épületeket ábrázoló képeken is megfigyelhették 
a  tanult  formákat,  melyeket  színes  filccel 
jelöltek  be;  valamint  különböző  formákra 
kivágott  színes  kartonból  képet  alkothattak: 
szép nyalókák, házak születtek.

Cari Genitori!Cari Genitori!

La  lezione  del  5  maggio  è  iniziata  con  un 
ripasso  della  nostra  filastrocca  di  Gazdag 
Erzsi:  “La  canzone  delle  rondini”  che  i 
bambini  ormai  hanno  imparato  a  memoria. 
Successivamente  abbiamo  giocato  cantando  la 
canzoncina  “Prepariamo  cuciniamo 
qualcosa"… I piccoli con l’aiuto dei giochi hanno 
imparato a  classificare, categorizzare secondo i 
criteri  definiti  (colore,  dimensione,  forma), 
contare, usare concetti di quantità (tanto, poco, 
più, meno, uguale/la stessa quantità). 
Abbiamo  incollato  i  disegni  di  un  frutto,  di  un 
animale o di un oggetto sui fogli a colori (giallo, 
rosso, blu e verde) a seconda del colore che hanno 
in concreto (nella realtà).

Nel  gioco successivo,  ogni bambino ha ricevuto 
delle  paste colorate che hanno separato e hanno 
inserito  nei  rotoli  di  carta  dello  stesso  colore 
suddividendoli in giallo, rosso, blu e verde. Alla 
fine  ognuno  ha  contato  le  paste  di  ogni  colore 
all’interno dei  rotoli,  poi  abbiamo controllato di 
quale  ce  n'è  di  più  o  di  meno  o  uguale  e  li 
abbiamo  contati  insieme. Ai  bambini  piaceva 
molto questo gioco, così tanto che hanno contato 
più volte le paste e hanno anche controllato i conti 
degli altri. 
Poi i bambini hanno potuto riconoscere  le forme 
geometriche  più  semplici:  cerchio,  triangolo, 
rettangolo  e  quadrato che  abbiamo  scoperto 
essere  presenti  anche  in  oggetti  all’interno 
dell’aula (come le finestre, i tavoli, la lavagna…). 
Abbiamo  raggruppato  delle  immagini  di  un 
oggetto o di un frutto secondo le loro forme e li 
abbiamo  incollati  su  dei  disegni  di  un  cerchio, 
triangolo, rettangolo e quadrato. I bambini  hanno 
osservato le foto dei diversi palazzi e costruzioni, 
cercando queste  forme e segnalando con diversi 
colori.  Abbiamo  creato  delle  immagini 
geometriche di varie forme: sono stati costruiti le 
belle lollypop e casette.
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Az  iskolásokkal  újra  elővettük  Böszörményi 
Ilona  Tavaszi  köszöntőjét: a  vers  alapján 
kellett  a  gyerekeknek  sorba  rakni  a  tavaszi 
növényeket  és  állatokat  ábrázoló képeket, 
követve a vers szövegét.
Ezután  a  helyhatározó  ragokkal 
ismerkedtünk: a  Hol  van?  Honnan?  Hová? 
kérdésekre adtunk választ. Miután felolvastuk a 
könyv  19.  oldalát  és  leírtuk  a  füzetbe  a 
ragozásokat,  játék  következett:  aki 
dobókockával  nagyobbat  dobott,  húzott  egy 
szókártyát és a tanárnő kérdése szerint ragozta 
azt,  majd  a  megfejtést  felírta  a  táblára. 
Szabályos verseny folyt azokért a szókártyákért, 
érdekes módon mindenki hatost dobott! 

Házi feladatnak a 21. oldal a) és c) feladatát  
jelöltük be.
Közösen megoldottuk a 26. oldal feladatait is, 
majd  csoportmunka  következett,  melyre 
vendégeink is érkeztek: Arianna és Auróra jött 
nyelvtanozni.  Amíg  az  iskolások  a  könyv  21. 
oldalán található szórelytvényt fejtették, addig a 
kislányok  a  rövid  és  hosszú 
magánhangzópárokkal  ismerkedtek: 
szorgalmasan leírtak minden magánhangzót és a 
hozzájuk  kapcsolódó  szavakat,  abba  sem 
akarták hagyni a tanulást!
A  kézműves  foglalkozás  keretében  anyák 
napjára  virágos  képeslapot  készítettünk, 
valamint papírcsíkokból szép, színes hernyókat 
ragasztottunk.

Május  19-  én  Réka  és  Gergő 
közreműködésével táncházzal búcsúztattuk a 
BOCI Magyar Iskola 2017/2018-as tanévét. 

Együtt énekeltünk, táncoltunk, a népviselettel is 
megismerkedtünk.  Köszönjük szépen Rékának 
és Gergőnek a kedves közreműködést!!

Con i più grandi abbiamo ripassato  la poesia di 
Böszörményi  Ilona  “Saluto  di  primavera”:  i 
bimbi hanno dovuto mettere in ordine le immagini 
ristampati di piante ed animali, seguendo il testo 
della poesia 
Abbiamo studiato i suffissi del complemento di 
luogo ed abbiamo giocato con le domande “dove” 
e “da dove”. Abbiamo letto la pagina 19. nel libro 
ed abbiamo scritto i suffissi del complemento di 
luogo  nel  quaderno.   Abbiamo  giocato  con  le 
carte:  chi  faceva  il  numero  più  alto  col  dado, 
pescava una carta con una parola e rispondeva alla 
domanda della  maestra  usando il  suffisso giusto 
del  complemento  di  luogo.  Ogni  bambino  ha 
scritto  la  parola  giusta  anche  sulla  lavagna. 
Magicamente tutti bimbi hanno fatto sei col dado, 
facendo la gara per prendere più carte possibile!
I compiti da svolgere da casa sono stati segnalati  
sulla pagina 21 del libro: i compiti a) e c).
Abbiamo letto  insieme la  pagina 26 nel  libro 
poi  i  bimbi  hanno  lavorato  in  gruppi. Sono 
arrivati anche due ospiti: sono venuti Arianna ed 
Aurora a studiare un po' di grammatica. Mentre i 
più grandi hanno lavorato con il compito 3 della 
pagina  21  nel  libro,  Arianna  ed  Aurora  hanno 
studiato le vocali corte e lunghe scrivendole con 
grande entusiasmo. Si sono divertiti così tanto che 
non volevano smettere più di scrivere!

Con  dei  cartoncini  colorati  abbiamo  creato  dei 
fiori  incollati  su  un  foglio,  così  da  creare  una 
cartolina di auguri  da regalare per la festa  della 
mamma,  oltre  a  questo  con  la  carta  colorata  a 
strisce abbiamo costruito dei bei bruchi. 
Il  19  Maggio  abbiamo  congedato  l’anno 
scolastico  2017-2018  della  scuola  ungherese 
BOCI  con  una  festa  folkloristica  in 
collaborazione con Réka e Gergő. 
Abbiamo cantato e ballato tutti insieme; abbiamo 
visto il  tipico costume popolare ungherese che i 
nostri  ballerini  ci  hanno  illustrato  e  spiegato  i 
nomi  dei  vari  indumenti  da  loro  indossati. 
Ringraziamo tanto ai nostri bravissimi ballerini!!
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A  kézműves  foglalkozás  keretében  népi 
motívumokat  rajzolhattak  és  színezhettek  a 
gyerekek, valamint vászonból és filcből szintén 
népi  motívumokkal  díszített  könyvjelzők  is 
születtek.

Köszönjük  az  egész  éves  részvételt  és 
szeretettel várjuk jövőre is tanítványainkat!!
Mindenkinek nagyon kellemes nyári szünetet 
kívánunk!

 

   
A hírlevelet készítették:
Réda Lilla 
Győri Ágnes

I  bambini  hanno  potuto  disegnare  e  colorare  i 
motivi  popolari  e  hanno  anche  preparato  dei 
segnalibri di feltro riprendendo i motivi e le figure 
della Pentecoste.

Grazie  della  partecipazione  durante  tutto 
l’anno  scolastico,  vi  aspettiamo  numerosi  il 
prossimo anno! Buona vacanza e buon riposo a 
tutti!

 


