04.08. csütörtöki tananyag
3. évfolyam
olvasás óra: A didergő király-online óra a Teamsben
Készítsd elő ezeket: otk., omf., tolltartó
Belépési időpont:
3.b 8 órától 8:40-ig tart
3.a 9 órától 9:40-ig tart
 Ott foglak várni! Ildi néni
Aki nem tudott részt venni az online órán, annak itt vannak a feladatai:
olvasás tankönyv: 49-53. oldalait elolvasni
munkafüzet:30/2. 3. 31/4. feladatot kitölteni
Várom a fotót a munkafüzetedről!
Valamint várom, hogy te is legyél ott a legközelebbi online órán!!!
A többiek nagyon szeretik!
Amit csináltak ekkor:
1. A tél elkergetése, télűzés ijesztő
ruházatban, zajosan, álarcban.
Ez a népszokásunk egy igazi
hungarikum.
Mohács nevű városban minden évben
van ilyen felvonulás.

2. Felöltöztettek egy szalma babát
viseletbe, kivitték a patakpartra és ott
elégették, vagy a vízbe dobták. Ezzel
elűzték a telet, a hideget, kivitték a
betegséget a faluból.

3. A patakparton zöld ágakat törtek,
ezzel a kezükben, vonultak vissza ,
énekelve a faluba. Behozták a faluba
az egészséget, az új életet, a tavaszt.
Az ágakat színes szalagokkal, és
kifújt tojásokkal díszítették.

4. A lányok tojást festettek, pingáltak,
azt adták ajándékul a locsolkodóknak.
A fiúk a lányokat a kútból húzott
hideg vízzel locsolták meg, hogy
mindig szépek, frissek, és
egészségesek legyenek.
Hollókőn húsvétkor így locsolkodnak.
Őrzik a régi hagyományt. Jézus
feltámadását ünnepeljük

Képek:

Mi a neve?

Busózás,
busójárás

Kiszézés,
kiszebaba égetés

Villőzés, zöldághordás

Húsvéti locsolkodás, tojásfestés

néptánc óra: Tudáspróba
Vegyél egy üres lapot, írd rá a neved és az osztályodat!
Ismételd át a tavaszi néphagyományokat,(előző oldalon) takard le és
válaszolj az itt lévő kérdésekre!
Csak a kérdés számát írd fel és a rövid válaszodat!
Kérdések:
1. Miért öltöznek be a busók rémisztő figuráknak, miért csapnak olyan nagy zajt
minden februárban?.....................................................................................................
2. Mit ünneplünk húsvétkor? Ilyenkor mit csinálnak a fiúk, mit a
lányok?............................................................................................................................
3. Miért égettek el, miért dobtak a patakba egy viseletbe öltöztetett babát?
…………………………………………………………………………………………..
4. Melyik ez a népszokás: „ a patakparton zöld ágakat törtek és azzal vonultak vissza a
faluba, közben énekeltek”…………………………………………………………
5. Miért tanítottam meg nektek a tavaszi néphagyományokat?
Válassz! (3 jó válasz van, elég csak a betűjelét leírnod)
a) Mert, nem volt más dolgom.
b) Mert, minden régi hagyomány egy kincs, egy örökség.
c) Hogy, már kisgyerekkorban ismerjünk meg a régi szokásokat, dalokat,
táncokat, és ettől mi is tudásban gazdagabbak legyünk.
d) Mert a tanító néni ezt akarja tanítani.
e) Mert a csodálatosan gazdag magyar népi kultúra összetart minket, közös
élményeket ad.
A válaszokat fotózd le, és küldd át nekem!
Jegyet fogok rá adni.
Üdv: Ildi néni
guraildi@gmail.com

Ezt a videót feltétlenül nézd meg! Nagyon szép és aktuális.
https://www.facebook.com/magyarallaminepiegyuttes/posts/3814875128593042

