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Biharkeresztes Város Önkormányzata, mint fenntartó a „Kalandozás a kreativitás birodalmában” című
projektet a Városi Művelődési Ház és Könyvtár és 6 nevelési-oktatási intézmény bevonásával valósítja
meg.
Együttműködő partnerek:
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Biharkeresztes
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Petőfi Sándor Tagiskola Bojt
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Bocskai István Tagiskola Nagykereki
Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Biharkeresztes
Biharkeresztesi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Célunk óvodai nevelésben résztvevő gyermekek, és a köznevelésben résztvevő gyermekek tanórán
kívüli ismeret- és tudásgyarapításának kompetenciafejlesztésének támogatása, továbbá a kulturális
szolgáltatások, tevékenységek és a programkínálat fejlesztése a nevelési-oktatási intézményekkel
együttműködve. A projektbe 36 fő pedagógus, közművelődési szakember kerül bevonásra, mint
szakmai megvalósító, emellett külső szolgáltatókkal valósítjuk meg a programokat.
A projektet 18 hónap alatt valósítjuk meg (2017.02.01.-2018.07.31.), a bevont 7-24 éves fiatalok
száma 160 fő.
A projektben megvalósuló kulturális tevékenységek mind a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai
programját támogatják, azok a kínálatot gazdagító tanórán és óvodai foglalkozáson kívüli kulturális
tevékenységek. A projektidőszak alatt az alábbi tevékenységeket biztosítjuk: heti szakkör – 117 db,
témanap – 48 db, verseny 24 db és tábor - 4 db.
Heti szakkör: „Népi gyermekjátékok”; „Múltunk szőtte örökség”- népi mesterségek; „Így kell járni,
…..” – táncszakkör; IQ kuckó - komplex képességfejlesztő szakkör; Neumann Galaxis szakkör;
Könyvmolyképző – olvasószakkör; ”Barangolás Biharországban”; Könyvkuckó szakkör; Népi játékok és
tánc; Ügyes kezek - kézműves szakkör; Bocskai katonája voltam – helytörténeti; Táncoló talpacskák;
Furulyázó szájacskák; Dal-dal-ének; Könyvmolyok szerint a világ; Mozgókép–Tár – film; „Nagyanyáink
öröksége” – hagyományőrző; Zöld, zöldebb, legzöldebb – kreatív; Kicsiny kezem kincset terem –
kreatív; „Kerek egy ég alatt, kerek egy istenfa…”; Heted 7 országban; Zene-Bona; Mesevarázs;
Falatka; Periniţa; Heuréka!; Retye-Rutya; Csicsergő; Ángyom-Bingyom; Szórakaténusz; Mesterségem
címere ….; Híres, nevezetes …; Varázstükör
Verseny: Szülőföldem Biharország – honismereti verseny; „Családi kör” – rajzverseny; „Volt egyszer
egy mesebolt” – mesemondó verseny; „Hagyomány-adomány” – néphagyományok; Az Óperenciás
tengeren és azon is túl …. - mesemondó verseny; Kóstold meg Magyarországot – közös főzés a
szülőkkel; Miből lesz a cserebogár? Ki –mit- tud? - mese- dal, tánc … verseny; Biharkeresztes így
szeretlek! – tájékozódási verseny szülőkkel közösen
Tábor: Honismereti tábor – Telkibánya; Biharkeresztes így szeretlek! – napközis kreatív tábor
Témanapok tématerületei - hagyományőrzés, honismeret: Bihari hagyományaink; Bocskai katonája
voltam; Jeles napok – Adventi; Jeles napok – Húsvét; Jeles napok – Szüret;
Témanapok tématerületei – mese: Mesevilág; Mozivarázs; Bábvarázs; Gyerekszemmel
Témanapok alkalmával a szülők aktív közreműködésére is számítunk.

