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PÉNZ7 a Prizmában
 

Iskolánk idén is csatlakozott a PÉNZ7 – pénzügyi és vállalkozói témahét programjához, amelynek megtartására 2022. március 7-11. között került sor.
Programjainkat elsősorban a Tanulásban akadályozottak tagozatának felső évfolyamaira dolgoztuk ki, de igyekeztünk olyan feladatokat is választani,
ami a többi tagozat és évfolyam számára is adaptálható. 
Az ötnapos projekt első napján a pénz történetét, funkcióit dolgozták fel az osztályok rövid animációk segítségével, ezt követően megtervezték saját
fizetőeszközüket. 
Az új bankjegyet vagy pénzérmét szabadon választott technikával készíthették el. A legkreatívabb megoldásokkal találkozhattunk: biztonsági
jegyként alufólia csíktól kezdve csillámos dekorgumin át az ajándékkötöző szalagig mindent felhasználtak a tanulók, új pénzérméik hamisítását
flitterekkel nehezítették. 
Volt, aki – a valódi bankjegyekhez hasonlóan – megrajzolta az azt díszítő portrét és nevezetes épületet, de volt, aki saját képmását nyomtatta
papírpénzére. 
A második nap a Pénziránytű Alapítvány Emeld a tétet! című, pénzügyi tudatosságról szóló online társasjátékával telt. A játékot az osztályok külön-
külön játszották, majd az eredményeket összevetettük.
Szerdán mindhárom osztályban egy 60 perces foglalkozást tartottam: a foglalkozás első felében szabad szemmel és nagyítóval megvizsgáltuk a
forgalomban lévő forintbankjegyeket és érméket, biztonsági elemeket, hamisítást nehezítő jegyeket keresve rajtuk, majd UV lámpa alatt is szemügyre
vettük papírpénzeinket. A keresgélést a gyerekek nagyon élvezték, felfedezéseiket azonnal megosztották egymással. Különösen az UV fény alatt
megjelenő motívumok tettek rájuk nagy hatást, meglepett kiáltások hangzottak fel az 500 Ft-osról előbukkanó Rákóczi-nóta kottája láttán. 
A foglalkozás második felében a Rendőrmúzeum pénzhamisításról szóló tárlatának képanyagából szemezgettem. A Hír TV Riasztás című műsorának
archív felvételéből megismertük a híres pénzhamisító módszereket, és megbeszéltük, mi a teendő, ha hamis pénz kerül a kezünkbe.
Csütörtökön minden osztály külön-külön Katona Jánosné Szilvi által vezetett Tanbolt foglalkozáson vett részt. A tudatos fogyasztói magatartással
kapcsolatos beugró kérdések után az osztály két csoportra oszlott: az egyik csoport feladata egy egészséges reggeli, a másik csoporté pedig egy
egészséges vacsora megtervezése, és a Tanbolt kínálatából történő beszerzése volt. Néhány meglepő összeállítástól eltekintve igazán tápanyagdús és
gazdaságos menüt készítettek a tanulók, akik nagyon élvezték, hogy játékos formában kicsit belekóstolhattak a felnőtt létbe.

A projekthét utolsó napján pénztörténeti totó formájában foglaltuk össze a héten tanultakat, illetve egy szókereső rejtvény segítségével régi magyar
fizetőeszközökkel ismerkedtünk meg. Ezt követően az osztályok kipróbálták a Kalózok aranya játékot, amelyben egy vízzel teli vödör aljában
elhelyezett kis üvegbe kellett 5 és 10 Ft-os pénzérmékkel beletalálni, megismerkedve és megküzdve a víz felhajtó erejével. 

A hetet – igazodva a korosztályra jellemző digitális kultúrához – emojikkal megjelenített, pénzzel kapcsolatos szólásokkal és közmondásokkal zártuk.
Projekthetünk igazán sikeresnek bizonyult, mind az átéltek, mind a visszajelzések alapján elmondható, hogy a gyerekek nagyon élvezték a
foglalkozásokat, örömmel vettek részt a játékokban, és mindent beleadtak a vetélkedőbe, így minden osztály teljesítményét elismerő oklevéllel, és
jelképes csokoládé pénzekkel jutalmaztuk. 

 Dr. Lantos Carmen gyógypedagógus
 



1.Miért lett gyógypedagógus?
Eredetileg óvónéni szerettem volna lenni, mert anyukám is óvónő, és nagyon szerettem bejárni hozzá a gyerekekhez. De egy-
egy ilyen alkalommal bemehettem a mozgássérült gyermekek fejlesztő óráira is, és nagyon megtetszett, hogy a
gyógypedagógusok segíteni tudnak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek a fejlődésben, így kötöttem ki a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Főiskolán, és lettem szomatopedagógus terapeuta és tanulásban akadályozottak szakos tanár.
2.Mire a legbüszkébb a pályája során?
Az első elballagtatott osztályomra. Nagyon jó érzés volt, hogy pályakezdőként kerültem hozzájuk Bárczy Lili nénivel még
akkor, mikor 4.-5. osztályosok voltak, és négy évig minden napot velük töltve jutottunk el együtt a ballagásukig, ami után én is
tartottam egy kis szünetet, mert megszületett az első, majd a második gyermekem. Szerettem velük dolgozni, együtt tanultuk
meg, hogyan is alakul ki egy jó kis osztályközösség, és nagyon jó érzés, hogy a mai napig beszélünk néhányukkal Facebook-on.
3.Mi a legkedvesebb emléke a Prizmából?
Talán egy közös tanári meglepetéstánc, amit még Mayte néni fia tanított be nekünk. Alexis, és én is részt vehettem benne. De
nagyon szerettem azt is, mikor az osztálytermeket festettük együtt az önkéntesekkel, és a kollégáimmal. 
4.      Mi szeretett volna lenni kiskorában?
Őszintén szólva, nem emlékszem. 
5.Milyen hatással vannak Önre a tanítványai?
Lehet, hogy furán hangzik, de sokat tanulok tőlük. Mikor elkezdtem dolgozni, elképzeltem, hogyan fogom csinálni, hogyan kell
csinálni, aztán a valóság kicsit felülírta ezt.  A gyerekek mind annyira különbözőek, mindegyikükhöz másképp kell közeledni,
megtanultam, hogy nemcsak az én elképzeléseim működhetnek, hanem az is, amit ők kitalálnak, az is, ahogyan ők megoldják.
És ami még vicces kicsit, hogy otthon az én 3 gyermekemmel is sok mindent kipróbálhatok, amit itt benn a tanítványaimtól
tanulok. 
6.Van háziállata, s ha igen milyen fajta, mi a neve? 
Van, igen. Egy kutyus, őt befogadtuk egy másik családtól, Bodzának hívják, kis keverék, de imádni való, és nagyim kutyusára is
mi vigyázunk már, ő egy 11 éves kis keverék kutyus, Csuri a neve. Illetve most került hozzánk két kis törpehörcsög, Pötyi és
Turbó.
7.Hol nyaral/na a legszívesebben? 
Tengerparton   . Nekem a nyaralás szerves részét képezi a strandolás, és a jó időt sajnos csak ott tudnak nekem garantálni,
szóval az ideális nyaralás nekem csakis tengerpart közelében lehet. Ez nem jelenti azt, hogy máshol nem érzem jól magam, de
legszívesebben ilyet képzelek el .
8.Mi a kedvenc filmje? 
Kifejezetten kedvenc filmem nincs. De, mint említettem a Marvel univerzumot nagyon kedvelem, így a filmeket is szívesen
nézem meg. És felnőtt létemre imádom az animációs filmeket. Nagy kedvencem a Vaiana, az Énekelj, Aranyhaj, és a Hotel
Transylvania összes részét imádom.
9.Ha lehetne, milyen szuperhős lenne?
Marvel kapitány. Imádom a Marvel filmeket, világot, és szerintem ő nagyon menő.
10.  Ha elölről kezdené?
Mindent ugyanígy csinálnék. Szeretem, ahol tartok.
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Maxi Pötyi

Tapasztald meg te is az alkotás örömét!
A gyermekek képzelete határtalan, színes és érdekes, akárcsak a Maxi Pötyi varázslatos világában készíthető képek. Ez a kirakó nagy
szabadságot biztosít a fantáziának, mely által igazi remekművek születhetnek! A játék használata nagyon egyszerű, mégis izgalmas és
szórakoztató. 
A fehér táblára beszúrható színes pötyik segítségével a legkülönfélébb képeket lehet megalkotni: vagyis bármit, amit a gyerekek képesek
megálmodni! Alkotás közben a képzelettel együtt sok más részképesség is fejlődik, így egyszerre tanul, alkot és szórakozik a gyermek. 
A játék segít növelni a gyermek figyelmét, fejleszti a kézügyességét és kreativitását. 

Buszmegálló társasjáték

Legyél te az, aki a legtöbb utassal érkezik a végállomásra!
Ez a társasjáték a buszok iránt rajongó gyerekek kedvence lesz. A játékban mindenki sofőrt játszik. A feladat lényege, hogy minél több utast kell
felvenni, és az győz, aki a legzsúfoltabb busszal érkezik célba. A játékosoknak a győzelemhez szükségük lesz az éles eszükre és egy kevés
szerencsére is: a játék során utasok szállnak fel, vagy éppen le attól függően, hogy melyik mezőre lépnek, és hányast dobnak a kockával. A
gyerekek így játszva ismerkedhetnek a számokkal, gyakorolhatják az összeadást és a kivonást. A játék fejleszti a figyelmet, a szociális készséget,
a matematikai gondolkodást és a szókincset.
Tetszettek a játékok? Mindkettő megtalálható az eszközkölcsönző kínálatában!

Összeállította: Schultz Adrienn    

ESZKÖZAJÁNLÓ
 



MESESZAKKÖR
Hetente tartok a foglalkoztató tagozatnak mese szakkört. A tagozatunkon három összevont osztály tanulói jönnek váltott sorrendben
ezekre az alkalmakra. Egy alkalommal, mindig egy mesét dolgozunk fel. Ez abból áll, hogy megnézzük a mesét, mint filmet. (Ha nem
készült róla film, akkor én készítek egyet a könyv illusztrációit felhasználva.) Ez után, képkockánként haladunk, minden apró részletet
megbeszélve. Miközben mindenki elvarázsolódik, észrevétlenül tanul, elmélyíti, bővíti előző tudását. 

Nagyon szeretek mesefeldolgozás órát tartani a gyerekeknek, mert a mese, a mesélés kötetlenebbé, bensőségessé teszi ezeket az
alkalmakat. Ilyenkor azok a gyerekek is előbújnak elefántcsont tornyocskáikból, akik a többi órákon esetleg nem. 
Sokat nevetünk, sok mindenkinek a bőrébe bújhatunk, kipróbálhatunk, jelmezeket, mozdulatokat. Ilyenkor szabad felállni a székre, fa
tetejének gondolva azt, bújhatunk asztal alá, gombának gondolva azt, kipróbálhatjuk, milyenek lennénk, ha nagy pocakunk lenne,
ilyenkor lehetnek fiúk a lányok és fordítva is. 

Ezeken az órákon a gyerekek önfeledten, boldogan, egymást túlharsogva jelentkeznek a szerepekért. Természetesen a meséket több
szereposztásban is eljátsszuk, hogy mindenki, akinek kedve van, megmutathassa, kipróbálhassa magát. Ilyen módon a történet saját
élménnyé válva, tapasztalattal is szolgál. 

A tehetséggondozás megvalósulásának lehetősége is rejlik ezekben a foglalkozásokban. Nem csak felismerni a gyermekekben a
tehetséget, hanem a tehetség kibontakozásának segítése is feladataim közé tartozik. A jó-rossz viselkedés következményeiről, a
veszélyhelyzetek elkerüléseiről is módunkban áll a szereplők cselekedetei alapján beszélgetni, egymás helyébe való belehelyezkedésünk
érleli személyiségüket. 
Bizonyítékként milyen jól szórakozunk ilyenkor, álljon itt néhány fénykép: 

Kendeh Orsi gyógypedagógus



Az ördög csapdája

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy öreg király. Ennek a királynak volt három leánya. A királynak három országa volt, és úgy döntött, ha a gyermekei a 13
éves kort betöltik, akkor nekik ad egyet-egyet.
Egy napon a három lány elment az erdőbe tűzifát szedni, és építettek egy fakunyhót. Az erdőben töltötték az éjszakát is. Hirtelen nagy világosság támadt, és
megjelent előttük az ördög.
- Most elviszlek titeket a házamba! – kiáltotta.
A lányok nagyon megijedtek, és próbáltak elmenekülni, de az ördög eléjük ugrott, beledugta őket egy nagy zsákba, és elszaladt velük.
A királylányok egy sötét teremben ébredtek fel. Amikor kinyitották a szemüket, és kidugták a fejüket a zsákból, két piros szemet pillantottak meg, ami őket figyelte:
az ördög szemét. Nagyon megijedtek, és sikoltozni kezdtek. Az ördög, ahogy ezt meghallotta, elkezdte nyugtatgatni a lányokat:
- Nyugodjatok meg, segíteni szeretnék nektek! Egy gonosz boszorkány el akar titeket átkozni, hogy sose érjétek el a 13 éves kort, mert ő akarja megszerezni a király
országait.
Vitt nekik enni-inni, ezzel is kedveskedve nekik. Együtt ettek-ittak, és kitaláltak egy tervet. Tudták, hogy másnap jön a boszorkány, csapdát akartak neki állítani. De
boszorkánynak volt egy varázsgömbje, amiben látta, hogy ezek szövetkeznek ellene, és elvarázsolta a csapdákat a varázspálcájával almákká, és mérgében megette
azokat.
A királylányok nem adták fel, kitalálták, hogy ásnak egy gödröt a földbe, és eltakarják levelekkel, ágakkal, hogy amikor a boszorkány arra megy, beleessen, és ott
haljon meg. Azért, hogy a boszorkány ne vegye észre az előkészületeket, egy láthatatlanná tevő varázssapkát kaptak az ördögtől, és letakarták a csapdákat is
varázsköpönyeggel.
Másnap jött is a boszorkány, és nem látta, hogy hol van a csapda, így belezuhant a mély lyukba. Hiába kapálózott, hiába rikácsolt, nem tudott kijutni. Olyan dühös
lett, hogy elkezdett füstölni a feje, és felrobbant. A királylányok ujjongva ugráltak a gödör körül, betemették kövekkel a boszorkányt. A gödörre egy nagy követ
tettek, ráírták, hogy Íme a boszorkány, aki mérgében halt meg.
A lányok hamarosan betöltötték a 13. évüket, megkapták a birodalmakat, az ördögöt a király maga elé hívatta, hogy gazdagon megjutalmazza. Láss csodát, az ördög,
ahogy az öreg király elé állt, maga is királlyá változott. Meghajolt az öreg király előtt:
- Uram királyom, a boszorkány változtatott engem ördöggé, de így, hogy magatokhoz fogadtatok, visszaváltoztam királlyá. Van nekem három szép fiam, akik éppen
feleséget keresnek. 
- A fiaidnak adom a három leányomat jutalmul− mondta az öreg király.
A királyfik és a királyleányok nagy lakodalmat csaptak, meghívták az összes szegényt a birodalomból, és boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Itt a vége, fuss el
véle!

(Írta: Milán, Nátán, Jázmin, Nimród, Krisz, Szabina, Dzseni, Jázmin, Nico és Carmen néni)
 

GYEREKSÉGEK
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FILMAJÁNLÓ

KÖNYVAJÁNLÓ
Bartos Erika: 
                     ŐRANGYAL - Mesék az elfogadásról

 

Bartos Erika hiánypótló mesekönyvet írt az ovis-kisiskolás korosztálynak: az Őrangyal négy meséje
valamilyen szempontból hátrányos helyzetben lévő gyerekek beilleszkedését meséli el. Egy olyan országban,
ahol a játszótéren rendszeresen odébb húzódnak a downos kisgyerekek mellől, és az ovis szülőiken komoly
ellenállást vált ki az integrált csoportról való legkisebb felvetés is, nem tudok fontosabb feladatot, mint ezt a
falat döntögetni.
A négy kisgyerek négy különböző kontextusban jelenik meg: Samu, aki kerekesszékkel közlekedik, iskolás, és
az iskolában kell helyt állnia - ami fontos, hogy ehhez a többieknek is befogadónak kell lenniük, és ez
nemcsak annyit tesz, hogy segítenek, hanem hogy figyelmesek is. Nem kimondva érezteti a történet, hogy
nem pusztán mi aduk, segítünk, ha segítünk, de azáltal, hogy eleve figyelmesebbeknek kell lennünk, mi is
változunk - jó irányba.
Lili, a második kisgyerek az ovis csoportba kell, hogy beilleszkedjen. Itt nagyon szépen megmutatja a mese,
hogy a bizonyos területen korlátozott képességű gyerekek nem kis szentek vagy áldozatok, hanem pontosan
olyanok, mint a többiek: gyerekek. Ha pedig ovis gyerekek: néha hirtelenek, néha összevesznek - de hamar ki
is békülnek. Végül az óvó néni olyan játékkal hozza össze a gyerekeket, ami, akár az előzőben, a beleérzés,
az empátia képességét fejleszti - sötétben esznek a gyerekek, és csak Lili nem lesz maszatos.
Misi történetében kimozdulunk az intézményekből. Az egy dolog, amikor szépen beszabályozott keretek
közt, egy toleráns és hozzáértő pedagógus   óvó tekintete mellett kell megtanulni az elfogadást, és más az,
amikor a szomszéd gyereknek magától kell jófejnek lennie. A mese megmutatja, hogy az ötletesség, a
játékosság mindig segít.
Az utolsó mesében a testvér szempontjából ismerjük meg egy Downos (vagy szellemileg korlátozott) kislány
életét. Azt hiszem a testvérnek a legnehezebb, hiszen ő sosem fog olyan és annyi figyelmet kapni. És minden
idegesítő vonást türelemmel kell fogadnia. Soha nem lesz olyan játszópajtása, és esetleg még csúfolják is
miatta. 
 A történet azt mutatja meg nagyon szépen, hogy nem ennek ellenére kell, lehet szeretni egy ilyen gyereket,
hanem ezzel együtt, mert ettől lesz olyan, amilyen, és ez pont olyan természetes és magától értetődő, mint
amilyen te meg én vagyunk.
 

AZ IGAZI CSODA

Egy új közösségbe bekerülni mindenkinek nagy kihívás - de van, akinek még annál is nagyobb.

Auggie Pullman jó fej, okos, kedves és már ötödikes, mégis most kezdi csak az iskolát. A kisfiú

ugyanis arcdeformitással született, és eddig édesanyjával tanult otthon. 

Auggie nem hétköznapi arca alaposan felkavarja az iskolában a kedélyeket, ő azonban épp

olyan hétköznapi dolgokra vágyik, mint a többi gyerek, és legfőképpen: barátokra. 

A kisfiú mindent megtesz, hogy elfogadják, de a beilleszkedés nem megy zökkenőmentesen. 

A szeretetnek és a kedvességnek azonban, mint tudjuk, mágneses ereje van...


