
Farsang az 1. A osztályban 

Február 12-én tartottuk a farsangi bálunkat 

osztályszinten. 

A következő programjaink voltak: 

• finom sütiket, édességeket ettünk 

• almalevet ittunk 

• vidám, játékos feladatokat oldottunk meg 

• jókat táncoltunk 

• jókedvvel buliztunk 

Mindenki szép ajándékkal tért haza.  



 

 

 

 

Játék, móka, kacagás és sok- sok tánc! 

2021.február 12. 

1.b  

- fánkevő verseny 

- székfoglaló 

- tombola 

- maszk készítés 

- táncverseny 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Farsangi bál 1.c 

Nagyon jól sikerült a farsangi mulatságunk. Sokat játszottunk, táncoltunk, sok finomságot ettünk. A 

gyerekek színes, ötletes jelmezekbe bújtak.  

 

Az osztály kapott egy új gyurmakészletet, amit ki is próbáltunk. Vidám farsangi ötleteket jelenítettek meg. 

 

Olvasási versenyt rendeztünk, ahol mindenki nyert egy farsangi könyvjelzőt. 

A tombolahúzást mindenki nagyon várta. Sok szép ajándékkal tértek haza a gyerekek. 

 



Farsang a 2.a osztályban 

 

Izgatottan vártuk ezt a napot. 

Volt közülünk olyan, aki már jelmezbe öltözve jött iskolába és a tanórákon is így 

vett részt. Nagyon mókás volt. 

Ebéd után mindenki jelmezt öltött és kezdetét vette a mulatság. 

Volt: 

- jelmezverseny 

- zene 

- tánc 

- büfé 

- székfoglaló játék 

- táncverseny 

- tombola 

 

Mindenki jól mulatott! 

 



Farsang a 2.b-ben 

 

A farsangi mulatságot délután 1 órakor kezdtük. Mindenki felöltözött jelmezbe, utána 

bemutatkoztunk. Volt cica, kutya, szuperhős, katona, rendőr,… Egy kis tánc után ügyességi vetélkedőt 

rendeztünk vidám feladatokkal a fiúk és a lányok között. Ez után következett a tombolasorsolás. 

Mindenki nyert valamit. A főnyeremény egy szép mesekönyv volt, amit mi tanító nénik ajánlottunk 

fel. Ettünk, ittunk, mulattunk. 

 

 

 



A farsang 

Pénteken volt a farsang. Reggel elindultunk, mint mindegyik másik napon az iskolába. 

Ugyanúgy meg voltak tartva a tanórák, de az utolsó óra után bepakoltunk a táskába, a 

szekrénybe és utána elmentünk ebédelni. Majd széthúztuk a padokat és mindenki átöltözött. 

Kapcsoltunk zenét és utána jött a Ki mit tud? Nagyon jó volt, sokat is nevettünk. Megint 

táncoltunk és most a jelmezverseny következett. Sok szép jelmez volt, még Réka néni és Vera 

néni is beöltözött. Ettünk, ittunk és limbóztunk. Én nagyon jól éreztem magam, de sajnos haza 

kellett menni. 

Pusztai Dorina 3.a 

 

A farsangi bál 

Reggel, amikor kinyitottam a szememet, rájöttem, hogy farsang van. Gyorsan felöltöztem és 

elmentem az iskolába. Délelőtt tanultunk és ebéd után megkezdődött a farsangi mókázás. 

Sokat táncoltunk és játszottunk. Utána következett a Ki mit tud? Én hegedültem, és ezzel 3. 

helyezést értem el. Jelmezverseny is volt, amin szintén 3. lettem a jelmezemmel. Azután sokat 

táncoltunk, sőt, még limbóztunk is. Végül az egyik osztálytársam zsákbamacskát hozott. Az 

egész osztály nagyon örül ennek. Nekem nagyon tetszett a farsang, mert különleges volt 

számomra. 

Szabó Gréta 3.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A várva várt nap 

Egyszer, egy csodás reggel lett kiderült, hogy ma lesz a farsang. Mikor beértem az iskolába 

még nem volt buli, csak tanultunk. Aztán 1 óra lett és elkezdődött minden gyerek álma. 

mindenki átöltözött a maga jelmezébe. Először táncoltunk, majd leállt a net, úgyhogy 

megkezdtük a Ki mit tud?-ot. Sok jó produkció volt, nekem az egyik bűvészmutatvány tetszett 

a legjobban. A hacukákat is pontoztuk, utána jött az eredményhirdetés. Mindenki megkapta a 

maga jutalmát és így zárult egy csodás nap. 

Hollósi Péter 3.a 

Farsang 

Amikor beértünk az iskolába, még volt pár tanóra. Hamar el is ment. Először táncoltunk, sokat 

nevettünk. A Ki mit tud? következett. Sok szép mutatványt láttunk. Itt is volt ám kacagás. Picit 

még buliztunk. Utána a jelmezverseny volt már csak hátra a versenyek közül. Nagyon szép, 

egyben ötletes jelmezek voltak. De sok finomság is volt, muffin, chips, süti, sajtos rúd, sajtos 

pogácsa. Persze a fincsi italok se maradhattak ki.   Nap végén volt az eredményhirdetés. 

Sokféle ajándékot kaptunk. Nagyon jól éreztem magam! 

Raffai Lara 3.a 

 



 

3.b  

2021.02.12. 

Az idei tanévben osztályszinten került megrendezésre a farsang. A gyerekek egész héten 

készültek, bohócokat készítettek az ovisoknak, tervezték a jelmezeiket. Pénteken reggel már 

nagyon sok gyerek kifestve érkezett. Ebéd után kezdetét vette a mulatság. A gyerekek 

önállóan felöltöztek, apróbb segítséget kértek tanítóiktól és társaiktól. Minden tanuló 

beöltözött, németül elmondták minek öltöztek. Jelmezversenyt tartottunk, Klári nénit és Orsi 

nénit kértük fel zsűrinek. Minden tanulónak értékeltük a jelmezét apró ajándékokkal, az első 

három helyezett és a különdíjas nagyobb ajándékot kapott.  

 

 

 

Ezután játszottak a gyerekek: székfoglaló játékot és újságpapíros táncversenyt. A játékok 

győzteseit jutalmaztuk. A jól ismert Fliegerlied-re és a Limbó hintóra mindenki táncolt. A 

játékok között Horváth Bálint garantálta a jó hangulatot. A hét folyamán összegyűjtötte a 

gyerekek kedvenc zenéit, majd a saját keverőpultján mixelte a zenéket és gondoskodott a 



hangulatvilágításról. A délután során tombolára is sor került. Minden tanuló hozott tombolát, 

így minden tanuló nyert is. 

 

 

Köszönettel tartozunk a szülőknek, hogy gondoskodtak a terített asztalról. Minden 

finomsággal ellátták az osztályt, továbbá vállalták a tombolák beszerzését. 

 

 



Farsangi mulatság 

A farsang napján délelőtt tanultunk.  

Ebéd után egy órakor kezdődött a mulatság. Mindenki felvette a farsangi jelmezét és 

bemutatta. Volt boszorkány, tavasztündér, denevér, Hófehérke, katona, sajt egérrel… Végig 

vonultunk az osztálytermen, mint egy színpadon. Utána ettünk, ittunk. Sok finom süteményt 

hoztunk. Azután jött a legizgalmasabb része a délutánnak, az X-faktor.  Hat produkciót láttunk. 

valaki énekelt, valaki tornázott. Nagyon sokat táncoltunk, just danceztünk. A nap végén 

kihirdettük az X-faktor eredményét. A jelmezversenyen mindenki nyertes lett. Ajándékot is 

kaptunk. 

Nagyon jól éreztük magunkat!  

3.c osztály 

 



FARSANG 4.a 

 

 Jelmezes felvonulás 

 Tánc 

 Lufis versenyek 

 Csapatépítő játék 

 Eszem-iszom 

Nagyon jól éreztük magunkat az osztályban rendezett farsangon! 



                                                     

               
2021. 02.12. 
MNÁMK, 4. B 

Gyurity Luca: 

Végre elérkezett a nagy nap, a farsang. Ebéd után 
mindenki átöltözött, és máris kezdődőtt a buli !! 

Rengeteget ettünk, ittunk, táncoltunk.  

Nagyon izgalmas volt a jelmezverseny, értékes ajándékokat 
kaptak a helyezettek. De akkor jött a meglepetés: 

MINDENKI kapott ajándékot: radírt, faragót, és rengeteg 
édességet! Táncversenyt is rendeztünk lufikkal, érdekes 
feladatokkal. 

Életem legjobb farsangja volt!!!! Várjuk a következőt!! 
 



Farsang a 4.c osztályban 

 

Idén, minden osztály önállóan farsangolt, mindenki a maga 

tantermében. Így tettünk mi is… 

Ezen a napon már a délelőtt is a farsangról szólt. Díszítettük és 

berendeztük a délutáni bálra az osztálytermünket. 

A délután kezdődő mulatságon jókat játszottunk, táncoltunk, 

ettünk-ittunk sok finomságot, nagyon jól éreztük magunkat. 

A távol lévő osztálytársak is bejelentkeztek Teamsen, így mindenki 

együtt ünnepelhetett! 

A móka után következett a rendrakás és az elpakolás. 

Itt is tevékenyen kivette mindenki a részét. 

Ilyen volt ez a „karanténos” farsang a 4.c-ben. 

☺ 

 

    

  


