Sikeresen pályázott
a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Békés megyében
egyedüliként nyerte el azt a lehetőséget, hogy a „GyűjtsVelem Utazó Iskola Program”
környezetvédelmi játszóház ingyen ellátogasson február 11-én az iskolába.
Az egynapos programban délelőtt az alsósoknak és a felsősöknek külön-külön tematikával
előadásokat tartottak, majd 150 gyerek kiscsoportokban részt vehetett egy 6 állomásos
interaktív játszóházi foglalkozáson, amelynek állomásai a szelektív gyűjtésről szólnak.
A LIM-LOM MESE az Erdőben játszódott, amely környezetóvó, óriásbábos előadás
kisiskolások számára. Mesés környezetbe ágyazva beszélgetett a gyerekekkel a szelektív
hulladékgyűjtés fontosságáról Sőnfeld Mátyás gyógypedagógus, zeneterapeuta és Koltay
Eszter környezetkutató, mindezt sok zenével színesítve.
ZENEBATYU ZENGŐ ÉLMÉNYPROGRAM Sőnfeld Mátyás „Hulladékból hangszer”
előadása tudomány, környezetvédelem és hangszerismeret volt egyben A gyerekeket,
pedagógusokat kreatív kísérletezésre ösztönözte, és átadott egy újfajta környezettudatos
szemléletet, hiszen a bennünket körülvevő hétköznapi hulladékokat valóban működő és
hasznos hangszerekké tudjuk alakítani
Vélemények az előadásokról:
Lim-lom mese
„Az alsósok segítettek az Erdő tündérének megtisztítani a kiserdőt, amelyik tele volt
szeméttel. Találkozhattak Jonatánnal, az almafával, aki dalaival rávezette a
gyerekeket arra, hogy a színes kukák milyen hulladékra várnak. Az üvegből,
papírból, műanyagból és fémből készült óriásbábok szerettek volna a helyükre
kerülni, a gyerekek varázslattal segítettek nekik. A szórakoztató műsor alatt
megtanulták, hogy melyik hulladék, hová való, mit jelent és miért fontos a szelektív
hulladékgyűjtés. Nagyon-nagyon jó volt! Leleményes, ötletes, szórakoztató! (Tóth
Annamária magyar – dráma szakos pedagógus)
Zenebatyu
„Mátyás otthoni háztartási hulladékokból szenzációs hangszereket, hangutánzó
eszközöket készített. Például kesztyű-dudát, befőttesüveg-bongót. Az ütős, dudálós, visítós
eszközök minden néző érdeklődését felkeltette. A gyerekek a hangszereket ki is próbálhatták,
megismerték annak a módját, hogyan készíthetnek maguknak ilyeneket otthon. Magával
ragadó volt az egész foglalkozás tanulóknak, pedagógusoknak egyaránt.” (Czudor László
kémia – fizika szakos pedagógus)
„Nagyon jó volt az előadás. Érdekes hangszereket mutattak be hulladékokból.
Valamelyiknek mély, valamelyiknek magas hangja volt. A bácsi is nagyon kedves és
vicces volt. Főleg amikor kihívta Evelint, akkor nagyon nagyot sikított. Az vicces volt.
Nekem az egész előadás nagyon szuper volt.” (Erdős Kiara 7. b))
„Nagyon sok izgalmas hangszert láthattunk. Szerintem a műanyagból készültek
voltak a legjobbak. Jó volt benne az, hogy sokféleképpen fel lehetett használni a
szívószálat. Párnak nagyon fura hangja volt. De voltak még izgalmasabbak is, például a
skót duda is nagyon tetszett.” (Cselei Petra 7.b)
„Egy csütörtöki napon eljött az iskolába az Utazó Iskola Program, nagyon jó volt.
Elsőnek hulladékokból készült hangszereket néztünk, hallgattunk. Nem is gondoltam, hogy
például szívószálból, papírgurigából, fogpiszkálóból ennyi érdekes hangszert lehet csinálni.
Ezután az aulában voltak szelektív hulladékgyűjtésre és újrahasznosításra tanító játékok. Sok
érdekes dolgot tanultam aznap.” (Fekete Csenge 7.b)
Köszönjük a feledhetetlen napot a „GyűjtsVelem Utazó Iskola Program” csapatának!
Iskolánk, a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a jövőben is
törekszik megragadni minden olyan lehetőséget, amely segítségével tanulóinkat ismeretekhez,
élményekhez juttathatjuk.

