Mese rólunk, Neked
Egyszer volt, hol nem volt, de mit is beszélek, hiszen most is áll a kacsalábon forgó Bárdos-vár.
Igaz, hogy 100 éves, de pompáján nem fogott az idő vasfoga, mézeskalács házak között húzódik meg a palota.

A várban nagy a sürgés-forgás, az idén is szép feladat vár a lakókra. Mindenkinek van teendője.
A legszebb és egyben legnehezebb feladata
Hajnalkának,
Eszternek és
Enikőnek van.

Nekik kell felkutatni azt a kincset, amiről el lehet mondani, hogy egyszeri és megismételhetetlen.

Törte a 3 lány a fejét, de nem tudták kitalálni a megfejtést, ezért elindultak, hogy megleljék a kincset.
Hárman háromfelé vették az irányt már kora reggel.
Hajnalka az erdő felé indult, Eszter a mezőre sietett, Enikő pedig a hegy lábánál lévő barlanghoz ment.

Hajnalka beért a rengetegbe, a fák lombjai között átszűrődött a reggeli napfény. A bokrok alatt gombák húzták
meg magukat, a fák ágain mókusok ugráltak, a lombok között madarak üdvözölték a napot. Ahogy lépdelt az
erdei ösvényen, különös csillogásra lett figyelmes. Apró gyöngyszemek gurultak, hintáztak a fák, bokrok
levelein. A nap sugarai szivárványszínűre festették őket. Nem volt két egyforma. Volt közöttük kisebb,
nagyobb, kerek és cseppformájú. Szivárványszínüket pedig úgy változtatták, ahogy a napsugarak táncoltak
rajtuk.

Színezd ki a harmatcseppeket!

Hajnalka nagyon megörült és kötényébe gyűjtötte a harmatcseppeket. - Megtaláltam! - gondolta magában és
elindult vissza a palotába.

Eszter elhagyta a szántót és még oda sem ért a mezőhöz, mikor már messziről látta, hogy tarka virágtengerré
változott a rét. A tavaszi szellő jobbra-balra ringatta a színes virágokat, a kék búzavirágot, a piros pipacsot, a
lila szarkalábat, a sárga pipitért, a fehér százszorszépet és sok-sok színpompás társukat. Nem volt két
egyforma. A virágok között pillangók, méhecskék repdestek. Eszter nem tudott betelni a látvánnyal.
Lehuppant a virágok közé és csodálatos koszorút font a fejére.

Színezd ki a koszorút!

Szedett még egy nagy csokorral a mezei virágokból. - Megtaláltam! - gondolta magában és elindult vissza a
palotába.
Enikő odaért a hegy lábához. A barlang hatalmas száját nyitotta ásításra, a nyílás peremét bársonyos moha
fedte, élénkzöldje simogatásra csalta Enikő tenyerét. Egy cserfes, hűvös vizű patak csörgedezett befelé a
barlangba és kísérte a leányt egyre beljebb. A patak egy gyönyörű, tiszta vizű tóba torkollott, aminek tükrén
csillogott a napfény. Ugyanis a napocska bekandikált a hegy tetején lévő réseken, lyukakon, így a barlang
belsejében nem volt sötét. A tó körül kisebb-nagyobb kavicsok hevertek mindenfelé. Volt közöttük lapos,
hasas, mindenféle forma. Volt köztük barna, sárga, szürke, fehér és fekete. Nem volt két egyforma. Megpattant
felületük csillogott, mint a kvarc.

Színezd ki a kavicsokat!

Enikő gyűjtött jónéhányat a kendőjébe. - Megtaláltam! - gondolta magában és elindult vissza a palotába.

A három leány nagy becsben tartotta a kincseket. Hajnalka fonalra fűzte a harmatcseppeket, Eszter vázába
tette a virágokat, Enikő fonott kosárba rakta a kavicsokat.
Számold meg a kavicsokat!

Rajzold át a virágot a szaggatott vonal mentén!

Színezd ki a gyöngyöket a minta szerint!

A lányok énekeltek, meséltek, rajzoltak, táncoltak, verset mondtak, de a harmatcseppek, a virágok és a
kavicsok némán hallgatva néztek maguk elé. Hiába tettek fel találós kérdéseket nekik, nem adtak választ,
hiába magyaráztak nekik, nem tettek fel kérdéseket, és bizony nem lehetett velük játszani sem. Ezt így nagyon
unalmasnak találták a lányok. Valami másra vágytak.

Egyik nap, mikor sétálni mentek a mézeskalács házak között meghúzódó parkba, élénk kacagásra,
csacsogásra, örömteli sikítozásra lettek figyelmesek. Közelebb merészkedtek és látták, hogy apró manócskák
szaladgálnak, játszadoznak a leveleken, hintáztak, fogócskáztak, bújócskáztak. Szemük csillogott
jókedvükben, kíváncsian vették körbe a lányokat. Nem volt közöttük két egyforma.

Keresd meg a manók árnyképeit! Kösd össze!

– Megtaláltuk a kincset! – kiáltott fel egyszerre Hajnalka, Eszter és Enikő.
Bizony, kedves kis mesét hallgató manó barátom, a Bárdos-vár tanító nénijei megtaláltak Téged.
Rádtaláltak, mert egyszeri vagy és megismételhetetlen és az idő múlásával, ahogy nősz, cseperedsz egyre
okosabb és ügyesebb leszel.

Gyere, legyél te is bárdosos kisdiák, mert a Bárdos-vár téged is vár!

Kardos Eszter

Szabó Hajnalka

Domokos Enikő

1.a osztály

1.b osztály

1.c osztály

emelt ének-zene

logika orientáció

angol plusz orientáció

Óvodások jönnek hozzám, s
ennek megfelelően töltjük együtt
az időt. Énekelünk, verselünk,
játszunk, és mellesleg
megtanulunk olvasni (kottát is),
írni (kottát is),
számolni (kottát is ), és
egymásra figyelve,
alkalmazkodva együtt lenni,
együtt lélegezni, iskolássá és
közösséggé válni.
A közös éneklés, a kóruséneklés
közösséget alakít, hiszen csak a
másikra figyelve, vele lélegezve
sikerül a csoda.

A logikus gondolkodás fejlesztése
nemcsak tantárgyi cél, de át kell
hatnia az egész oktatás
szemléletét, az életre nevelés
része.
Számítástechnika tanári
végzettséggel, ennek alapjait a
társas-, és táblajátékok
szabályrendszerének korai
elsajátításában látom.
A digitális kultúra eleminek
megismerése, etikus használata
szükségszerű, ehhez kapcsolom
tehetséggondozó munkámat.

Fontosnak tartom, hogy a
gyerekek korán megismerkedjenek
az angol nyelvvel, annak
hangzásával, ezért a
nyelvhasználatot a
mindennapokban is alkalmazzuk,
nemcsak angolórán. Játékos
formában teremtem meg a nyelvi
közeget, így igyekszem
megszerettetni velük az
idegennyelvet. Célom, hogy a
gyerekek eszközként használják a
nyelvet és ne elvont tantárgyként
ismerjék meg.

Hasznos információk
 Online bemutatkozó szülői értekezlet 2021. március 2. (kedd) 18:00
 Online vagy személyes meghallgatás az emelt szintű ének-zene osztályba.
A szülői videófelvételeket 2021. március 3-16-ig várjuk a
bardos.elsosleszek@gmail.com e-mail címre.
Személyes meghallgatásra 2021. március 19-én 15-17 óráig az érkezés sorrendjében
van lehetőség a központi épületünkben (Iskola stny.18.).
 Beiratkozás a központi épületben 2021. április 15. (csütörtök) 8:00-19:00 és
2021. április 16. (péntek) 8:00-18:00

További részletekért keresse
honlapunkat és Facebook oldalunkat!
http://www.bardosiskola.hu/beiratkozas/
https://www.facebook.com/bardosiskola/

Felhasznált képek: http://kivagottkepek.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1037452

