TÚRÓ RUDI

Foglalkozás 3 év alatti gyerekeknek és
szüleiknek. Előtte14.00 órától
játszószőnyeggel várjuk ezt a
korosztályt.

15.45-16.30

MEKK ELEK

Óvodai foglalkozás, benne bábozás,
mese, dal, vers, tánc és
kézműveskedés 3-5 éveseknek, szülők
részvétele nélkül

14.00-15.30

VUK

Magyar írás-olvasás alapjai,
szókincsfejlesztés 5-7 éveseknek

14.00-15.30

JANIKOVSZKY ÉVA

Magyar írás-olvasás megerősítése,
Further literacy aszőkincsfejlesztés 79 éveseknek

14.00-15.30

HÉTVEZÉR

Magyar honismeret: irodalom,
történelem, nyelvtan 9-11 éveseknek

14.00-15.30

MAGYAR VÁNDOR

További magyar honismeret:
irodalom, történelem, nyelvtan 11-13
éveseknek

16.30-18.00

RÍMHÁNYÓ ROMHÁNYI

További magyar honismeret:
irodalom, történelem, nyelvtan 13-18
éveseknek,de mellette felkészítés az
ECL B1/B2 szintű magyar, mint
idegennyelv vizsgára

16.30-18.00

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ /
REJTŐ JENŐ

Az év első felében (szeptembertől
decemberig) “Kosztolányi Dezső”
osztály 13-18 éveseknek: felkészítés
az ECL B2/C1 szintű vizsgájára
Az év hátralevő részében (januártól
júliusig) “Rejtő Jenő” osztály: magyar
irodalom, történelem és nyelvtan

16.30-18.00

MaMI

Magyar, Mint Idegennyelv, azaz
nyelvi felzárkóztatás 5-17 éves
gyerekeknek az írás-olvasás,
illetve honismereti órák helyett.
Szükség esetén külön tandíjas!

14.00-15.30

SZÜRKEBARÁT

Magyar, mint idegennyelv
felnőtteknek – alapfok. Külön
tandíjas!

17.15

TOKAJI ASZU

Magyar, mint idegennyelv
felnőtteknek – középfok. Külön
tandíjas!

15.45-17.15

UNICUM

Magyar, mint idegennyelv
felnőtteknek – felsőfok. Külön
tandíjas!

14.15-15.45

ÖTÓRAI TEA

Társalgási angol nyelv felnőtteknek.
Külön tandíjas!

16.30-17.15

KODÁLY ÉNEK

Ének- és hallásfejlesztés, szolmizáció
magyar dalok segítségével 3-5
éveseknek (12 fős csoport – várólista
lehetséges)

16.30-16.55

KODÁLY ZENE

Furulyaóra 5-11 éveseknek

17.15-17.40

NÉPTÁNC

Az óvodás korosztály (3-5) a Rumini
képezde keretében, az általános

18.00

iskolás korosztály (5-11) a
Szórakatéma műhelyben kap
lehetőséget a néptáncra. A 11 év
fölöttieknek – felnőtteknek is – a
tanítás végén 45 perces néptánc
foglalkozást tartunk.

SZÓRAKATÉMA

Színjátszás a kisebbeknek (5-11):
dráma-gyakorlatok, klasszikus és
kortárs szöveges/zenés/táncos
gyermekszíndarabok tanulása, vagy a
gyerekek által írt darabok színpadra
állítása (benne hang, díszlet,
kosztümök)

15.45-17.15

HUNLAP

Újság, amit a 11 év fölötti diákjaink
írnak és szerkesztenek. A különböző
rovatok különböző stílusú
íráskészséget fejlesztenek. (A
Pszichológia és Zabhegyező órákkal
váltakozva)

15.45-16.30

PSZICHOLÓGIA

Bevezetés a pszichológia
tudományába 13-18 éveseknek (A
Hunlap szerkesztőségi üléssel
váltakozva)

15.45-16.30

