Petneházi hagyományőrzők
Petneházi hagyományőrzők címmel nyert pályázatunk a Nemzeti Tehetség Program népi
hagyományok és kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programjában, amely NTPMKÖ-14-0074 szerződés szám alatt futott. Célunk az volt, hogy a tavaszi ünnepkörhöz
kapcsolódó néphagyományokat, szokásokat, népi játékokat keltsük életre ez alatt az öt nap
alatt.
Minden nap csoportkohéziót erősítő drámás játékokkal kezdtük, amelyek egyúttal
előkészítették az aznapi eseményeket is. Az első napon az utolsó játék a tapintási érzéküket
fejlesztette, hiszen bekötött szemmel tárgyakat kellett felismerni: hímes tojást, gyertyát,
barkaágat, kölnis üveget. Ebből tudhatták a gyerekek, hogy az első témánk a virágvasárnap,
majd a húsvét lesz.
Először kiszebábot készítettek szénából, majd a tanya bejárása után elégettük a legnagyobb
bábot, hogy elűzzük a telet, a betegségeket és megkezdődhessen a tavasz.
Mivel nagyszombaton a katolikusok gyertyás körmenetet tartanak, ezért viaszt olvasztottunk
még ezen a napon és gyertyát mártottunk és öntöttünk.
Másnap a kapcsolattartó játékokat íz felismerő játékkal zártuk: kolbászt, főtt tojást és
sárgatúrót kaptak a gyerekek. Kikövetkeztették ebből, hogy a második nap témája a húsvét.
Tojást festettünk, majd a minta karcolása következett. A fiúk locsolóversekkel is
megörvendeztették a lányokat, majd következett a vízzel történő locsolás. Délután egy népi
gyermekjátékot készítettünk: az Ormányos Jánost. Majd kipróbálták a gyerekek az új
játékukat.
A harmadik nap a pásztorok ünnepe került terítékre a Szent György nap kapcsán. Kis
csapatunk kemény munkával pásztorrózsát készített és megismerte a pásztorrózsa
készítéshez kapcsolódó történetet is. A nap hátralévő részében agyagedényeket formáztunk
nagy lelkesedéssel.
A negyedik napon egy jeles napról, május elsejéről emlékeztünk meg. Először májusfát
állítottunk, majd szabadtűzön népi ételeket készítettünk. A napból hátralévő időben bőrből
erszényt szabtunk, majd fűztünk.
Az utolsó napon újabb népi játékok készítésébe fogtunk: frászkarikát, Paprika Jancsit, bigét
készítettünk, majd elkészült a csiga is a csigafuttató versenyhez. Nagy lelkesedéssel láttunk
hozzá a gyakorláshoz, hiszen délután kezdődött a parasztolimpia, amelynek győztese elnyerte
a pünkösdi király és királyné címet. A programot a pünkösdi királyné-járással zártuk.
Minden nap sportprogramok is színesítették a táborlakók életét: csónakáztak, íjászkodtak,
lovagoltak, számháborúztak, gólyalábaztak a gyerekek.

Az öt nap alatt a hon- és népismeret órán megtanult ismereteket sikerült tartalommal
megtölteni és a tankönyvíró által választott jelmondatot a magunk számára igazzá tenni:
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron

