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A tantárgyi fejlesztés e heti foglakozásán továbbra is a roma tánc- és zenekultúráé volt a főszerep.
Miután ízelítő gyanánt megnéztek néhány autentikus folklór videót az interneten, a tanulók további
tánclépéseket tanultak, majd szabadon táncolhattak a roma dallamokra. Némelyek ügyesen
felhasználták a tanult lépéséket, míg mások inkább az automatikusan, szívből jövő mozgásukra
bízták magukat. Kis csoportokban összeállított produkciókat is bemutattak egymásnak.
Kipróbálhatták a jellegzetes roma hangszereket is (kanta, kanál) és egy rögtönzött együttest is
szerveztek.

Végül egy dokumentumfilm rövid részletét tekintették meg, amelyben egy roma származású
egyetemista lány mesél az életéről, a befogadásról, a nehézségekről … (You-tube: Te cigány vagy?
– Brassói Vivien története)
A tematikus foglalkozás Etnikai kisebbségek Magyarországon című modul negyedik óráján a roma
zászlóval ismerkedtek meg közelebbről a gyerekek, amelynek létezéséről sokan nem is tudtak.

A zászlót a tanulók színező formájában kapták meg, nekik kellett megtölteniük a
rajzot színekkel. Mikor végeztek a feladattal, megbeszélték, hogy melyik
szín, mit jelent, mit jelképez a roma kultúrában. A foglalkozást
játékkal zárták, amelyben kiemelkedő szerepet kapott az
egymásra figyelés, a közösség építés erősítése.
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Az angol foglalkozás heti témája a Föld körüli utazás, melynek következő állomása Kanada volt.
Első feladatként PPT bemutató segítségével gyűjtöttek sokrétű információt az ország legfontosabb
tudnivalóiról.

A bemutatót követően a tanulók egy Kanadát bemutató képes anyagot dolgozhattak fel, majd egy
rövid természetfilm mutatta be számukra az ország legjelentősebb és legvonzóbb turisztikai
látnivalóit, kirándulóhelyeit és városait.
Ezen a héten Kanadába látogattunk el. Egy összefoglaló bemutató segítségével megismerkedtünk
Kanada földrajzával, népességével és kapcsolatával, az angol királynővel. Egy ismeretterjesztő film
segítségével láthattuk Kanada csodás élővilágát, hegyeit és kulturális fesztiváljait, valamint
különleges kanadai ételeket is italokat is megismertünk. A tanulóknak leginkább az okozott
meglepetést, hogy megtudták a kosárlabda sportot Kanadában találták fel. A foglalkozás második
felében egy prospektust készítettünk Kanada különlegességeiről, fontos
tényekről és sportjairól.
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