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Rövid összefoglaló az elvégzett tevékenységről: 

 

A hónap színe: zöld 

Témakörök: Színházi világnapja, Nemzetközi Pí-napi  

Március 14-e (3.14) a pí (π) nemzetközi napja, amúgy teljesen véletlenül Einstein születésnapja. E 

szám egyébként dalokat, verseket is ihletett. A nemzetközi π-nap a matematika egyik leghíresebb 

számának, a π (pí) számnak az ünnepe. A π-napot 1988 óta március 14-én ünnepelik, mivel az 

aznapi dátum (03.14.) számjegyei két tizedesjegyig megegyeznek a matematikai π értékével 

(3,14). Ez alkalomból egyre szélesebb körben világszerte különböző rendezvényekkel, 

vetélkedőkkel és konferenciákkal ünneplik a napot.  

A pi-nap mára hagyománnyá vált több intézményben, az amerikai kontinensen több egyetem is 

rendszeresen ünnepli a különlegességekben bővelkedő számot. A sort idén a neves amerikai 

Princeton kezdte, az egyetemen, pénteken, még tanítási időben tartották meg a pi-napot. A 

programok természetesen délután 3 óra 14 perckor kezdődtek.  

Einstein , a fizikus születésnapja is ezen a napon van. 

A tanulók az internet segítségével tájékozódtak a világnapról, valamint kész ppt-t néztünk meg 

Einsteinről. 

A kör kerületének számítására játékos matematikai feladatokat oldozzak meg. 

Nagyon ötletes verseket írtak a gyerekek a Pí számról, Szász Pál magyar matematikus Pí-

versének megismerése. 

A Pí szám megzenésítésének meghallgatása. 

 

1957. március 27-én volt a Párizsban működő Nemzetek Színházának évadnyitója. 1961-ben a 

Nemzetközi Színházi Intézet bécsi közgyűlése által elfogadott határozat alapján e napon van a 

SZÍNHÁZI VILÁGNAP. A Nemzetközi Színházi Intézet 1975. évi kongresszusa úgy határozott, 

hogy 1978-tól a világ valamennyi országában üzenettel köszöntsék e napot. A színházi világnap 

célja, hogy felhívja a figyelmet a színházművészet – és tágabb értelemben a kultúra – 

fontosságára, tisztelegjen a színészek, a színházi dolgozók előtt, kérje a 

közönség szeretetét és támogatását. Ezen a napon köszöntik a 

színészeket.  
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Március 27-e minden évben világszerta a színház világnapja. Ez alkalomból az ITI, vagyis a 

Nemzetközi Színházi Intézet évente felkér egy-egy alkotót, hogy fogalmazza meg üzenetét a 

színházcsinálóknak és -kedvelőknek. 2013-ban Dario Fo drámaíró sorait olvashatjuk. 

Tájékoztatót hallhattunk meg aa világnapról, beszélgettünk a színjátékról. A színjátszáshoz 

szükséges képességeket soroltuk fel. Felelevenítettük Petőfi színészkedését, verseit. 

Beszélgettünk a színház fejlődéséről az ókortól napjainkig: görög színház, középkori…. Kerestünk 

híres magyar színészeket. - szituációs gyakorlat??? 

 

Felhasznált szakirodalom:  

https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/nemzetkozi_pi_nap 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tudósok 

 

Tantárgyi fejlesztés: 

Kommunikáció,szókincsfejlesztés: Törekedtünk arra, hogy a tanulók önállóan fogalmazzák meg  

gondolataikat, kerek egész mondatokban beszéljenek az adott témáról, igyekezzenek, választékos 

kifejezéseket használni. Minden órán fejlesztettük  kommunikációs készségüket.  

Irodalom, nyelvtan: A tudós életének megismerése, elolvasása, 

 önálló vers- és szövegírás tudós  

Fogalmazás: színházi élményről írtak közösen 

-Szabó Evelin előadása a Rómeó és Júliáról 

Szituációs játékok 

Informatika: az internet használata 

Matematika, fizika: a Pí szám fogalmának megértése, szerkesztési feladatok segítségével. 

 


