
 

Kedves Nagycsoportos Ovisok! 

 

Kalandos tengeri utazásra hívunk Benneteket, mely során elhajózhattok az oviból 

a suliba, s kiköthettek az Óvárosi Kikötőben. 

Egy ködös téli napon kalózok lopakodtak az Óvárosi Iskola épületébe és elrabolták 

az iskola kapujának kulcsát. Ez a kulcs fontos nekünk, ugye segítetek 

visszaszerezni? 

Ahhoz, hogy sikerüljön a küldetésünk, le kell küzdenetek néhány akadályt, de ne 

ijedjetek meg, mi veletek leszünk, segítünk, ha szükségetek lesz ránk. 

Aki szeretne, tartson velünk! Várunk minden segítőkész, bátor tengerészt! 

                                     

 Leendő elsős tanító nénik 



 

 

         1. PRÓBA – HAJÓKÉSZÍTÉS 

 

Ahhoz, hogy tengerre tudjatok szállni velünk, hajóra is szükségünk lesz. 

A vízi járművet, amivel eljuthatunk a kalózok szigetére, nektek kell  

elkészítenetek.  Most csukjátok be a szemeteket, álmodjátok meg milyen legyen  

a hajónk: evezős csónak, vagy vitorlás, vagy gőzhajó? Ha sikerült kitalálni,  

készítsétek el bármilyen technikával: 

● rajzolhattok 

● festhettek 

● ragaszthattok 

● hajtogathattok, de akár 

● szögelhettek 

● barkácsolhattok kidobásra szánt tárgyakból. 

A hajókészítésbe a szüleitek is bekapcsolódhatnak. Jó móka lesz, együtt  

alkothat a család! Kérjük, aki szeretne részt venni az első próbatételen, az  

2023. február 13-ig adja át a munkadarabját az óvó néninek. Mi érte megyünk  

és kiállítjuk  iskolánkban. 

Bízunk benne, hogy olyan szuper járműveket rajzoltok, vagy barkácsoltok, melyek  

segítségével meghódíthatjuk a tengert és eljuthatunk a kalózok szigetére.  

Hiszen tudjátok, közös célunk megtalálni az iskola elveszett kulcsát! 

 

                                                  Várjuk a munkáitokat:  Leendő elsős tanító nénik 



         2. PRÓBA – LEGÉNYSÉGTOBORZÓ 

 

Elkészültek a hajóink, indulhat a kaland. 

A vízre szálláshoz azonban, legénységre is szükség van. Örülnénk neki, ha  

velünk tartanátok, ha beállnátok a matrózok közé! 

Aki szeretne velünk hajózni, küldje el saját magát matróz ruhában lerajzolva,  

vagy lefestve. Az alkotások elkészítéséhez bármilyen eszközt: ceruza, zsírkréta,  

tempera, stb. használhattok.  

Szeretnénk, ha erősítenétek a legénységünket, ezért várjuk a munkáitokat! 

Aki rajzol, adja oda az óvó néniknek, ők eljuttatják hozzánk, az Óvárosi Iskolába. 

Beküldési határidő: 2023. március 6. 

 

3. PRÓBA – KINCSKERESÉS 

 

Az utolsó próbatételre 2023. március 8-án délután 16 óra 30-tól kerül sor az  

iskolában. 

Reméljük ezen a délutánon, a segítségetekkel sikerül megtalálni az iskola  

kulcsát, amit kalózok elrejtettek! 

Várunk minden kis merész tengerészt és a szüleit is! Ekkor a játék mellett  

lehetőségük lesz beszélgetni az iskoláról az iskola vezetőivel és a tanító nénikkel. 

                                                         

                                                                                     Leendő elsős tanító nénik 
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