Írjon be szöveget

A Londoni Magyar Iskola Plusz
rendszertelenül jelentkező, de sokak
á l t a l m e g i nt vá r t , l e g ú j a b b,
informatív hírlevele: (Mert a jót könnyű megszokni.)
Nagy szeretettel köszöntök a
legkisebbektől a legtapasztaltabb,
veterán tagtársainkig mindenkit!
Remélem mindannyian tudásban és
tapasztalatokban gyarapodva, jó
hangulatban abszolváltátok az
idei tanév első online tanítási
óráit.

osztályok valamelyikébe javasol
átülni a tanára. Ha pedig éppen a
szülőnek/ diáknak van ilyen
kérése, azt se habozzon megvitatni
az illetékes tanárokkal.

Örömmel hallom, hogy
kezdenek kialakulni az
osztályok. Továbbra is arra
biztatok minden kedves szülőt és
diákot, ne féljetek egyeztetni a
tanárokkal! Célunk, hogy mindenki
a képességei, illetve tudási
szintjének legjobban megfelelő
oktatást kapja, ezért lehetnek
diákok akiket a “szomszédos”

Szeretettel
várunk
mindenkit a
Magyar
Népmese Napja
alkalmából
szervezett erdei
iskolánkra!
Helyszín:

Az osztályok, tanárok és
elérhetőségeik listáját előző
hírlevelünkben, illetve az
iskola honlapján találjátok.

Sandy Heath,
Hampstead,
London NW11 7JA

Kérünk szépen mindenkit, aki
idáig véletlenül elfeledte, hogy az
éves, kedvezményes tagdíjakat
szíveskedjen átutalni az iskola
számlájára. Köszönjük szépen!

2020. október 17.
szombat du. 14 óra

Számlaszámunk és más fontos
információk az iskola honlapján
olvashatók.

Időpont:

Találkozóhely:

Hampstead Way Wildwood Road Wyldes Close sarka
London NW11 7JA
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TAGDÍJFIZETÉS

ERDEI ISKOLA
IDŐPONTVÁLTOZÁS!!!

OLVASSATOK
NÉPMESÉKET!

A KŐLEVES

Az új időpont:
2020. október 17.

Mellékelt ajánlott
olvasmány lista.

Köszönjük szépen,
hogy nem felejtitek el!
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Tányért és evőeszközt
mindenki hozzon
magának!

a Londoni Magyar Iskola Plusz hírlevele

2020. október
könnyen a mesevilágba tudjuk majd magunk
képzelni.
Hogy senki el ne tévedjen a nagy rengetegben,
egy találkozóhelyet is kijelöltünk, ahol majd
pár, a terepet már ismerő társunk fog titeket
várni és elvezetni az erdő mélyére.

Magyar Népmese Nap
FIGYELEM! IDŐPONTVÁLTOZÁS!!!

Mint emlékeztek, az idei tanévben az online
órák mellett, 10 plusz “erdei iskola”
alkalmat is terveztünk nektek,
amikor különböző parkokban,
erdőkben vagy cserkész
táborokban tudunk személyesen
találkozni és játékos feladatokon
keresztül tovább ismerkedhetünk
a magyar kultúrával is.
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A jelenlegi szabályozás mellett, mint
iskola, elvileg működhetünk is ilyen
formában, amíg betartjuk a
távolságtartásra vonatkozó előírásokat.
Az eredetileg tervezett időpontban
várható esőzések miatt úgy döntöttünk, ezt az
alkalmat két héttel elhalasztjuk.

Parkolni a Hampstead Way-en és a
Wildwood Road-on is ingyenesen lehet.
Cím:

Az új időpont: 2020. október 17. 14 óra

Találka:

A helyszínről:

Sandy Heath, Hampstead,
London, NW11 7JA
a Hampstead Way - Wildwood
Road - Wyldes Close sarkán
London, NW11 7JA

Legközelebbi metróállomás a Golders Green
Station, innen kb. 15 perc séta, vagy a 210,
268, 5N jelű buszokkal lehet közelebb, kb 3
percnyire kerülni hozzá mindkét irányból.
Gyertek minél többen!

Következő erdei iskolánkat egy valódi erdőben
tartjuk. Egy dimbes-dombos, 300(!) éves fákkal
tarkított, igazi elvarázsolt erdőt választottunk
London észak-nyugati részén. Az erdő közepén
lévő kis tóba benyúló félszigeten mindannyian

ISMÉT MEGFŐZZÜK!
Az elmúlt évek nagy sikerére való tekintettel ezen a
napon újra elkészítjük egyik népmesei ételünket.
Nem, nem a hamuba sült pogácsát! Azt mindenki
hozzon magával, tarisznyában, vagy botra kötött
batyuban. A közösen bográcsolt ételünk
alapanyagának költségeit a helyszínen összedobjuk.
Evőeszközöket és tányérokat mindenki hozzon
magának, hogy ne terheljük a környezetet
eldobható műanyag dolgokkal. Jelentkezzetek
facebook oldalunkon, hogy mindenkinek jusson!
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a Londoni Magyar Iskola Plusz hírlevele

2020. október

csapatversenyt. (Fontos! Mivel a játékokon
MINDENKI részt kell vegyen, nem elég a
gyerekeket leültetni olvasni, vagy mesét nézni!
Majd meglátjátok, lesznek ám trükkös
feladatok!)

Ajánlott irodalom:

- Az égig érő fa
- Fehérló fia

Melyik Népmesét
olvassuk?

szöveg videó
szöveg hang

- Mirkó királyfi
- Király kis Miklós

Naná, hogy mindet! A magyar népmesék nem
csupán szép és tanulságos történetek,
valójában nemzeti kultúránk legalapvetőbb
értékei közé tartoznak. Régóta
bebizonyosodott, hogy szorosan összefüggnek
ősi világlátásunkkal, mitológiánkkal és
vallásunkkal, ráadásul nemcsak ezek elemeit,
hanem szerves
összefüggéseit is
m e g ő r i z t é k .
Olvassatok sok
magyar népmesét, a
szórakozás mellett
okulni is lehet
belőlük!

szöveg videó
szöveg (213. oldal) videó

- A kis gömböc

Bár népmesekincsünk
az egyik leggazdagabb
a világon, az
alábbiakban csak
néhányra hívom fel a
figyelmeteket. Ezek
megismerése erőst
segíthet tematikus
n a p u n k o n
megnyernetek a
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elemzés film

szöveg hang

videó

- A csillagszemű juhász

szöveg videó

- A kőleves

szöveg videó

