
Iskolanyitogató 
„Kedves Leendő Első Osztályos Szülők!” 

 

Iskolánk a 2020/2021. tanév szeptemberében négy első osztály 

indítását tervezi. A hagyományos oktatás mellett nagy hangsúlyt 

fektetünk a tehetséges gyerekek gondozására, a felzárkóztatásra. 

Ennek érdekében minden évben igyekszünk olyan osztályokat indítani, 

amelyekben ezek a céljaink megvalósulhatnak. A következő tanévben 

sem lesz ez másként. 

Az Iskolanyitogató programsorozat a leendő elsős tanítók 

bemutatásával, megismerésével zárul. Ezt az utolsó, záró alkalmat 

szeretnénk bepótolni pedagógusaink bemutatkozó leveleinek 

közzétételével.  

A bemutatkozó levelek elolvasása után lehetősége van irányultságot 

vagy tanítót választania gyermeke számára. Kérjük, jól gondolja át 

gyermeke képességeit, érdeklődési körét, terhelhetőségét. 

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a választás nem kötelező. 

A választott irányultságot vagy tanítót a beiratkozás során a KRÉTA 

rendszeren belül jelezheti iskolánknak. 

         Iskolavezetés 

 



 

 

 

Kedves Szülők, leendő első osztályos gyerekek! 

 

Móriczné Balló Ida tanító néni vagyok, testnevelés műveltségterületet végeztem. 

Mivel a testnevelés, a mozgás megszerettetése a pedagógusi pályám egyik fontos része, ezért 

szeretnék a 2020/2021-es tanévben elindítani egy testnevelés irányultságú első osztályt. 

Mit is takar ez? Mit szeretnék? 

A gyermekek testi, lelki és szellemi egészségében a rendszeres, mennyiségileg és minőségileg is 

megfelelő testmozgás kulcsfontosságú. Szeretném úgy oktatni, nevelni a gyerekeket, hogy 

megalapozzam, kialakítsam bennük azt az igényt, amellyel élethosszig tartó egészségtudatos 

életet élhetnek. Ehhez első lépés, hogy szeressék a mozgást. Nem a bajnokképzés a célom, de 

lényeges szempont számomra a tehetséggondozás, a sportban tehetségesek felkarolása. Így 

szeretném őket sportversenyekre is vinni. Megszerettetni velük az úgynevezett életmódsportokat; 

úszás, túrázás, kerékpározás, korcsolyázás, stb. 

Mivel most nincs lehetőségem a gyerekek mozgását megfigyelnem, kérem a szülőket gondolják 

át ezeket a kérdéseket gyermekükre vonatkoztatva! 

• Szeret mozogni? 

• Meddig bírja az aktív mozgást? 

• Milyen a gyorsasága, állóképessége? 

• Végig tud menni egy krétával rajzolt vonalon, hogy ne lépjen le róla? 

• Fél felmászni magasabbra? 

• Mennyi ideig tart számára valamilyen új mozgást megtanulni? (pl.; labdapattogtatás) 

• Átugrik-e egy kisebb akadályon vagy inkább kikerüli? 

• El tudja kapni a labdát? 

Ne ijedjenek meg ezektől a kérdésektől. Semmi baj, ha az első kérdésen kívül valamelyik 

kérdésre a válasza, arra utal, hogy gyermeke nem tudja elvégezni, nem olyan ügyes benne. A 

koordinációs képességek (gyorsasági koordináció, egyensúlyozás, térbeli tájékozódás, 

mozgásérzékelés, ritmusképesség) mind fejleszthetők.  

E gondolatok fényében várom a leendő első osztályosokat osztályomba, akiknek a mozgás öröm.  

 

 

                    Ida néni 

 

 



 

 

 

Tisztelt Szülők!  

 

Dula Mária Katalin vagyok, az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola 1. b osztályának 

leendő tanító nénije. Diplomámat 1984-ben szereztem, azóta tanítok az alsó tagozaton. Az 

elmúlt évek során osztályfőnökként és napközis nevelőként foglalkoztam a rám bízott 

gyerekekkel. 

Pedagógiai célkitűzéseim, feladataim leendő osztályomban: 

        Az első időszakban legfontosabb feladatomnak tartom az iskolába lépő kis elsősökkel a 

személyes kapcsolat kialakítását, a nyugodt, barátságos, érzelmi biztonságot nyújtó légkör 

megteremtését. 

       Törekszem arra, hogy munkám során a gyermekek személyiségét megtartva egymást segítő 

és megbecsülő közösséget formáljak. 

       Azon dolgozom, hogy széleskörűen, játékos módszerekkel fejlesszem a gyermekek tanulás 

iránti igényét, kreativitását. 

       Célom, hogy megtaláljam tanítványaimban a bennük rejlő tehetséget, s mindenki 

képességeinek megfelelően fejlődjék. 

       Arra törekszem, hogy ki-ki a saját tempójában haladva, személyre szabott feladatokkal érje 

el a kitűzött célt.  

       Elengedhetetlen számomra a családdal való bizalomteljes kapcsolattartás, hiszen csak 

közösen érhetünk el sikereket. 

Pedagógusi hitvallásomnak az alábbi idézetet tartom: 

 „Az álmok egy tanítóval kezdődnek, aki hisz benned, aki noszogat, ösztökél és fölsegít a 

következő lépcsőfokra.”  

(Dan Rather) 

                                            Nagy örömmel és bizakodva várom leendő elsős tanítványaimat: 

                                                                                        Marika néni 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kedves Szülők! 

 

Pappné Freund Hajnalka tanító néni vagyok. Ének- zene műveltségterületet végeztem. 

Szeretnék ének-zene irányultságú osztályt indítani a 2020/2021-es tanévben. 

Miért is szeretném? 

Erre a kérdésre Kodály Zoltántól idéznék. 

„Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét 

kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami 

benne érték, azt mind meghatványozza.” 

 

Miért is jó énekes osztályosnak lenni? Mi várja a gyerekeket? 

• Sok-sok éneklés, mely csiszolja a hangjukat, fejleszti a memóriájukat. 

• Éneklés közben számos játék, mely együttműködésre készteti őket, térbeli 

tájékozódásukat fejleszti. 

• Rengeteg mondóka, mely segíti a beszédtechnikájukat. 

• Zenei tevékenységek által ritmikai képességeiket formálhatják. 

• Megélhetik, milyen nagy közösségben énekelni az iskolai koncertek, énekkari fellépések 

által. 

• Csoportos éneklési lehetőség népdaléneklési versenyen való szerepléssel. 

• A hangszeres tanulással mind a koncentrációjukat, mind a figyelmüket erősíthetik. 

 

 

 

Kedves leendő első osztályos gyerekek! 

 

Várlak osztályomba szeretettel, ha szeretsz énekelni, ha szeretsz mondókázni vagy ha a zene 

ritmusa táncra hív.  

 

 

        Hajni néni 



 

 

 

 

 

Kedves Szülők! 

 

Balló Marika tanító néni vagyok. Tanítói diplomámat magyar nyelv és irodalom 

műveltségterületen szereztem, amit az elmúlt évek során fejlesztőpedagógusi végzettséggel is 

kiegészítettem. 

Pedagógusi hivatásom egyezik Böjte Csaba szavaival „Elsősorban az a fontos, hogy a gyerekek 

jókedvűek, vidámak legyenek”, ami egyéniségem egyik jellemzője is. 

Mint jövendőbeli elsős osztályfőnök fontosnak tartom az iskolába érkező kicsi elsősök esetében 

egy szeretetteljes, biztonságos légkör megteremtését, ami lehetővé teszi jövendőbeli 

tanítványaim megfelelő beilleszkedését az iskolai környezetbe. Ebből adódóan fontos 

feladatomnak tartom: 

- a szeretetben, egyetértésben való nevelést 

- egymás elfogadását és segítését (az együtt tanító kollégákkal is) 

- tanítványaim igényeinek, készségeinek, képességeinek szem előtt tartását, fejlesztését 

- innovatív módszerek elsajátítását, alkalmazását 

- a szülőkkel való őszinte és rendszeres együttműködést 

A lehetőségekhez mérten, angol nyelvi irányultság bevezetését tervezzük a későbbiek során. 

Nagy várakozással, és a kicsi elsősök iránti türelemmel felvértezve állok e felelősségteljes feladat 

elé. Annak reményében, hogy a négy együtt eltöltött tanév kellemes és maradandó emlékekkel 

zárul. 

Szeretettel várom jövendőbeli tanítványaimat az 1. d osztályba! 

 

 Marika néni 

 


