
„Kalendárium” komplex művészeti nevelés lehetősége  

30 órás kurzus 

 

A kurzus történeti háttere: 

Az 1990-es években több általános iskola – Széchenyi Iskola Tiszafüred, Petőfi Iskola 

Salgótarján, Újvárosi Iskola Szolnok, Madách utcai Iskola Békéscsaba, Török Béla Iskola 

Budapest – segítségével, Dr. Trencsényi László irányításával sikerült integrált tantervvé 

fejleszteni a Kalendáriumot.  

A tanterv a Nemzeti alaptanterv követelményrendszerének figyelembe vételével készült. 

„Elsősorban a Művészetek műveltségterület általános és részletes követelményei 

teljesithetők általa. Emellett részt vállal az irodalmi nevelés, gyakorlati-technikai nevelés 

(Életvitel gyakorlati ismeretek) és a mozgáskulturális neveléshez sorolható követelmények 

révén a Testnevelés és sport műveltségterület követelményeinek megfelelő fejlesztésből. 

Összefüggésben van az Ember és társadalom műveltségterület követelményeivel is.”  

A tanterv központi gondolata a népszokások hiteles, ám egyben gyerekszerű, korszerű 

feldolgozása, átélése, amelyhez egyebek mellett elengedhetetlenek a hagyományos 

nyersanyagok.  

A fejlesztési területek tagolása a következő: 

 néprajzi ismeretek, tájékozottság 

 irodalmi képességfejlesztés 

 zenei (énekes-zenei) képességfejlesztés 

 mozgáskulturális képességfejlesztés 

 dramatikus képességfejlesztés 

 vizuális - kézműves - gyakorlati képességfejlesztés 

A tantervben használatos témakörök megnevezése évenként azonos, a 

parasztkalendárium hagyományos elnevezéseit követi.  

 

 



 

E szerint a következő témakörök jelennek meg a tantervben:  

Témakörök 

 

 

Évfolyamonkénti bontásban 

 

1. osztály 2. osztály 3. osztály 

Szent Mihály hava Mihály napi búcsú Aratástól kenyérig Pásztorélet 

Mindszent hava Szüret Szüreti bál 

Gyümölcsszedés, 

aszalás 

Szent András hava Mindenszentek napja Márton nap Tollfosztó 

Karácsony hava Advent, Luca napja Betlehem Regölés 

Boldogasszony hava Újév, Vízkereszt Vízkereszt Este a fonóban 

Böjtelő hava Farsang Farsang, balázsolás Farsang 

Böjtmás hava Tavaszváró napok 

Komázó hét, vízbevető 

hétfő Kiszejárás 

Szent György hava Húsvét Az állatok kihajtása Húsvét 

Pünkösd hava Májusfa, zöldágjárás Zöldágjárás Pünkösd 

Szent Iván hava Határjárás Határjárás Határjárás 

 

A témák, tartalmak feldolgozásának leghatékonyabb módja a projekt. A foglalkozások 

alapvető módszertani elve, hogy minél többször választható kiscsoportban lehessen űzni 

hasonló funkciójú, de különböző nyersanyagú, nehézségi fokú tevékenységet. 

Ennek megfelelően a foglalkozások szerkezete háromszintű: tájékoztató jellegű 

informáló, előkészítő szakasz; felkészülés, előkészülés, munkadarabok elkészítése, 

jelenetek begyakorlása; a szokás rekonstrukcióját bemutató szakasz. 

 

  



A kurzus célja: 

A fent említett történeti, elméleti háttér tükrében a kurzus célja felkészíteni a 

hallgatókat egy komplexebb, a gyermekek életkori sajátosságait szem előtt tartó 

szemléletmódra, melyhez a jeles napok népszokásait, a művészetek eszközrendszerét 

hívjuk segítségül. További cél az elmúlt évtizedek hagyományátadásának, 

művészetközvetítésének vívmányait, tantervi kínálatait összefoglalni, összegezni.  

A kurzus elsődleges feladata, hogy az általános iskola tankönyveiben jelenleg is szereplő 

jeles napi szokásokat komplexebbé formálja. 

Hosszú távú célja a kurzusnak, hogy a féléven át tanult, összegyűjtött, feldolgozott 

forrásanyagot látványosan, élményszerűen, a művészetek összefonódását sugárzóan 

átfogó művészetélményhez juttassa a hallgatókat, melyet aztán a művészeteknek járó 

szűkös időkeret ellenére vihetnek tovább pályájukon.  

 

A kurzus oktatói:  

Várszeginé dr. Gáncs Erzsébet  

Dr. habil. Trencsényi László 

 

A kurzus tematikája: 

A kurzus elején Dr. Trencsényi László elméleti felvezetője után a félév során a fent 

említett témák körüljárása, feldolgozása történik, melyet a félév végén bemutatóval és 

összegzéssel zárunk. Mindehhez elengedhetetlen a művészeti nevelés és a 

hagyományőrzés fogalmának tisztázása, a tanterv keletkezésének neveléstörténeti 

elhelyezése, az alternativitás fogalmának értelmezése. A kurzus fő feladata elsősorban 

gyakorlati eszköztár kialakítása. 

  



A kurzus tematikája hetekre lebontva alkalmanként 3x45 perc: 

1. Elmélet bevezető – Dr. Trencsényi László, Várszeginé dr. Gáncs Erzsébet 

2. A félév témaköreinek megbeszélése, csoportalakítás, feladatok kiosztása – 

Várszeginé dr. Gáncs Erzsébet 

3. Böjtelő hava – Böjtmás hava – Várszeginé dr. Gáncs Erzsébet 

4. Szent György hava – Pünkösd hava - Várszeginé dr. Gáncs Erzsébet 

5. Szent Iván hava – Szent Mihály hava - Várszeginé dr. Gáncs Erzsébet 

6. Mindszent hava – Szent András hava - Várszeginé dr. Gáncs Erzsébet 

7. Karácsony hava – Boldogasszony hava - Várszeginé dr. Gáncs Erzsébet 

8. Bemutató 1. - Dr. Trencsényi László, Várszeginé dr. Gáncs Erzsébet 

9. Bemutató 2. - Dr. Trencsényi László, Várszeginé dr. Gáncs Erzsébet 

10. Összefoglalás – zárás - Dr. Trencsényi László, Várszeginé dr. Gáncs Erzsébet 

 

Ajánlott irodalom: 

Baka Judit: Ki játszik ilyet? 

Balatoni Katalin-Kovács Henrik: Így tedd rá! 

Baloghné Zsoldos Julianna-Balla Tibor: A gyermekek folklórja 

Barsi Ernő: Néprajz az általános iskola kezdő szakaszában 

Barsi Ernő: Daloló Rábaköz, Daloló Szigetköz, Kisalföldi játékok 

Trencsényi László: Művészeti neveléstől a gyermekkultúráig 


