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I. Alsó tagozatos napközis munkaközösségünk

I.1 Az Eötvös József Általános Iskola
Vásárosnamény Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 3 tájegységének a találkozási
pontján fekszik, a „Bereg kapujá”-nak is szokták nevezni. A mai város 3
település egyesülésével jött létre: Vásárosnamény, Gergelyiugornya, Vitka. Az
Eötvös József Általános Iskola a városban működő 3 általános iskola közül a
legnagyobb.

Jelenleg tanulólétszáma 715 fő, mely évek óta csaknem változatlan.
A családok életmódja, anyagi viszonyai széles skálán mozognak.
Az iskolában tanuló gyermekek helyzetét meghatározza a várost jellemző
jelentős munkanélküliség és a cigány kisebbség magas aránya (a tanulók 26%-a
roma, arányuk növekszik). A családok több mint ¼-ében legalább egyik szülő
munkanélküli, a roma szülőknek csak kis része dolgozik. Az alacsony
foglalkoztatás és jövedelem nehézséget jelent számunkra az iskolai felszerelések
biztosításában. Tanulóinknak közel 30%-a hátrányos helyzetű, mely a családi
szocializáció hiányára, a családok értékrendjére vezethető vissza.
Nevelési célkitűzéseinket a környezettel, elsősorban a családdal együtt
tudjuk fejleszteni, ehhez aktív együttműködésre, jól működő kapcsolatra
van szükség. Erősítenünk kell a hagyományos formákat, és új lehetőségeket
kipróbálni. Iskolánkban szülői munkaközösség és iskolaszék működik. A
kapcsolattartás hagyományos formái: szülői értekezletek, fogadó órák,
családlátogatások, szükség esetén elbeszélgetés a szülővel - gyermekkel. Újabb
formák: családos kirándulások, közös sport és szórakozási rendezvények, közös
szereplések, karbantartó – javító – építő munkák a szülők bevonásával.

Iskolánkban kiemelt feladatként kezeljük a tehetséggondozás mellett a
felzárkóztatást is. Ennek érdekében szerveződnek szakköreink, fejlesztő és
felzárkóztató tanórai foglalkozásaink. Az iskola alapszolgáltatásain kívül
minden tanulójának biztosítja a napközis, tanulószobai illetve menzai
ellátást.

Diákjaink szeretik összemérni tudásukat más iskolák diákjaival. Sok-sok
versenyen vesznek részt, azokon sikeresen szerepelnek. Az elmúlt években
szinte minden tantárgyból értünk el megyei vagy országos helyezést.

Tanulóink szabadidejének hasznos eltöltését a Cimbora és Kaláka
Gyermekközösségek valamint a Diákönkormányzat biztosítják. Egész éves
tartalmas, gazdag programjukat feledhetetlen élményeket nyújtó nyári
táborozásokkal zárják.
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Tantestületünk magasan kvalifikált, az új iránt nyitott közösség (65%-a
továbbképzéseken, átképzéseken vesz részt). Szakos ellátottságunk 100%-os.
Pedagógiai törekvéseinket a humanista szellemű értékek kialakítása, a
személyiség sokoldalú fejlesztése, a tanulók teljesítményre való ösztönzése
határozza meg.

I.2 Bázisiskolai feladatok
— 2001. januártól iskolánkban Bázisiskolai tevékenység is folyik.
— Bázisiskolaként szervező központjai vagyunk 23 tagiskolát tömörítő

Beregi Iskolaszövetségnek.

A Szövetség céljai:
— a tájegységben lévő nevelési lehetőségek kihasználása,
— szakmai, módszertani tanácskozások, továbbképzések szervezése,
— a térség történelmi, kulturális hagyományainak ápolása,
— versenyek, vetélkedők szervezése, lebonyolítása,
— hagyományápolás
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I.3 Az alsó tagozatos napközis munkaközösségünk

I.3.1 Napközis feladatokat ellátó nevelők és az óraszámok:

Napközis feladatot ellátó
nevelők osztály óraszám

 1. cs. Kerekesné Bertók Krisztina
Tóthné Lakatos Éva

1. a 13
12

 2. cs. Boda Istvánné
Tóth Józsefné                            

1. b 13
12

 3. cs. Farkas Józsefné
Mártonné Kozma Ilona

1. c 13
12

 4. cs. Varga Katalin
Simon Edit

2. a 13
12

 5. cs. Koncz Csabáné
Bittner Józsefné

2. b 13
12

 6. cs. Dr .Isaák Lászlóné
Bukovinszki Lászlóné

2. c 13
12

 7. cs. Szűcs Judit
Bori Béláné

2. d 13
12

 8. cs. Cserepesné File Enikő
Gorzás Zoltán

3.a 16
7

 9. cs. Szucsányiné Magocsa Edit 3.b 21
10. cs. Tóth Lászlóné 3. c 22
11. cs. Tóthné Fedor Gabriella 3. d 22
12. cs. Földvári Gabriella 4. a 22
13. cs. Illésné Szombaty Katalin 4. b  4. d 22
14. cs. Bordásné Szilágyi Eleonóra 4. c 5. a 22
15. cs. Kiss Sándorné eltérő 22
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I.3.2 Alsó tagozatos napközis csoportjaink

Az 2005/2006-os tanévet 15 napközis csoporttal kezdtük:
— hét csoport iskolaotthonos formában,
— nyolc pedig - köztük az eltérő tantervű napközis csoport -

hagyományos napközis formában.

Napközis csoportok vezetői osztály létszám
 1. cs. Kerekesné Bertók Krisztina 1. a 23
 2. cs. Boda Istvánné 1. b 23
 3. cs. Farkas Józsefné 1. c 22
 4. cs. Varga Katalin 2. a 21
 5. cs. Koncz Csabáné 2. b 24
 6. cs. Dr .Isaák Lászlóné 2. c 20
 7. cs. Szűcs Judit 2. d 20
 8. cs. Cserepesné File Enikő 3.a 17
 9. cs. Szucsányiné Magocsa Edit 3.b 20
10. cs. Tóth Lászlóné 3. c 20
11. cs. Tóthné Fedor Gabriella 3. d 21
12. cs. Földvári Gabriella 4. a 18
13. cs. Illésné Szombaty Kataslin 4. b  4. d 23
14. cs. Bordásné Szilágyi Eleonóra 4. c 5. a 26
15. cs. Kiss Sándorné eltérő 23
Összes napközis létszám 321

Az iskolaotthonos nevelés és oktatás
Iskolánkban az első és a második évfolyamon iskolaotthonos formában tanítunk.
Ebben az oktatási formában valójában a tanítási órák és a napközi foglalkozások
egyfajta egységes nevelési és oktatási folyamatának a megszervezéséről van szó,
amelynek lényeges eleme, hogy kiváltja a tanuló otthoni felkészülését.
Ez a forma megoldást nyújt az óvoda és az iskola közötti átmeneti problémáinak
enyhítésére.
Napi időbeosztás jobban megfelel a tanulók életkori sajátosságainak.
A délelőtt és a délután folyamán a tanítási órák között a szabadidő eltöltésének
számtalan lehetőségét biztosítjuk.
A nap folyamán mivel a tanítás és a szabadidő váltja egymást, egyenletesebb a
tanulók terhelése.
Ezen kívül sokféle tevékenységre, foglalkozásra van lehetőség (játék, kulturális,
olvasás színház, mozi és sport stb.)
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A tanítók között kiegyensúlyozott a felelősség megosztás, hiszen mindkét
pedagógus tanít és napközis teendőket is ellát.
Nálunk a megosztás magyar nyelv és irodalom, környezet ismeret és kézség
tárgyak, illetve matematika és kézség tárgyak.
A házi feladatot az adott tantárgyból a tárgyat tanító pedagógus végezteti. Ennek
előnye, hogy az esetleges hibákat azonnal korrigálhatja.
Mindkét tanító látja a gyermekek személyiség fejlődését.

A hagyományos napközis csoportok
A harmadik és a negyedik évfolyamon hagyományos napközis csoportokban
folyik az oktatás.
Itt is lehetősége van a napközis nevelőknek az osztályukban készség
tantárgyakat tanítani.
A harmadik évfolyamon sikerült megoldani, hogy „egy osztály egy napközis
csoport” oktatási formát. Erre szükség is volt, hisz az osztályokból a gyerekek
mindegyike jelentkezett napközibe.

A sajátos nevelésű igényű napközis csoport
Az iskolában 1971 óta folyik az enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek
nevelése- oktatása az eltérő tantervű osztályokban. A tanulók jelentős része a
társadalom perifériáján élő, hátrányos helyzetű családi környezetből érkezik. A
gyermekek az etnikai kisebbséghez tartoznak.
Az ingerszegény környezet, a szülők alacsony műveltségi szintje, a devianciára
hajlamos mikrokörnyezet jelentősen befolyásolja a gyermekeink érzelmi és
értelmi állapotát.
A hátrányos helyzet csökkentése érdekében délutáni ellátásként napközis
csoportot szerveztünk. Az egytől nyolc évfolyamból összevont csoport
összetétele nagyon heterogén.
A nevelő, oktató munka az életkor, a tanulási akadályozottság, a fejlettség
figyelembevételével folyik.

A napközis csoport fő célkitűzése:
Az általános műveltség megalapozása.
A tanulók szociális képességének, viselkedésének, magatartásának formálása a
konfliktusmentes társadalmi beilleszkedés érdekében.
Alapvető tanulási képességek fejlesztése az ismeretek megszerzése
Oldott, humánus légkör megteremtése.
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I.4 A napközi minőségtudatos iskolai tevékenysége

Napjaink oktatásügyének középpontjában a minőségbiztosítási rendszer
kiépítése áll.
Úgy érezzük, hogy a pedagógusok az ezredfordulóban kerültek „minőség”
bűvöletébe, vonzáskörébe.

Mi lehet ennek az oka?
A mindennapok követelményei, a társadalmi és fogyasztói igények
megváltozása döbbentették rá az iskolaügy szereplőit a minőségfejlesztési
rendszerek fontosságára, kiépítésük szükségességére.
Számunkra állandó elkötelezettséget jelent a folyamatos megújulásra, fejlődésre
való törekvés.
Napjainkban felerősödött egy olyan elvárás az iskola felé, hogy ne csak
oktasson, tanítson, hanem nevelje is a felnövekvő nemzedéket. A társadalmi
változások a hagyományos családi funkciók átalakulását is okozták. Úgy látjuk,
a szülők rohanó és szórakozó életvitele csökkenti a család nevelő hatását. Egyre
többen gondolják, hogy az iskola az a hely, ahol a gyereket nevelni kell.

Érthető módon az iskolánk Pedagógiai Programjában kitűzött célok, nevelési és
oktatási folyamatok a megváltozott igényeknek megfelelően fogalmazódtak
meg.
A célok eléréséhez nélkülözhetetlen a személyi és tárgyi feltételek megteremtése
és fejlesztése. Elengedhetetlen a minőségi szakmai munka.

Ennek tükrében a pedagógiai tevékenységünk során megújulásra
törekszünk

A napközi nevelés során középpontban áll:
— a gondolkodási képességek fejlesztése,
— a tanulók aktívan építsék fel a tudásukat,
— a közös problémamegoldás az órákon, foglalkozásokon
— az ismereteket valódi összefüggésekben tanulják meg a gyerekek,
— a képességek szerinti differenciálás,
— felzárkóztatás,
— tehetséggondozás,
— a folyamatos pozitív értékelés,
— a tanulóközpontúság,
— a gyerekek iránti tisztelet és szeretet.

Egy mondatban megfogalmazva: „feszültségmentes légkör és lelki egészség”
megteremtése.
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I.5 Állandó elkötelezettség a folyamatos fejlődés iránt.
 Továbbképzéseken való részvétel. A szakmai tudásunk bővítése

érdekében a napi munka sikerességét erősítő posztgraduális képzésen
veszünk részt. Egyre többen más-más témában szereznek szakvizsgát.

 ECDL Számítógép-használói továbbképzésen munkaközösségünkben
nagyon sokan részt vettek

 MultiCenter számítógépre épülő oktatórendszerének megtanulása és
alkalmazása a munkánkban.

A program virtuális világában a tanulók felfedezhetik a tudomány, a
művészetek, a zene, közlekedés, család, munkahely stb. valóságát és ismereteit.
Miközben felfedezik és tanulmányozzák az egyes témaköröket, a program
felébreszti az érdeklődést, serkenti a kreativitást, fejleszti a problémamegoldó
képességet. Konkrét dolgoktól jutunk el az absztrakcióig szemléletesen. A
feladatok beilleszthetőek az alsó tagozatos tananyagba és a gyerekek kedvenc
szabadidős tevékenysége is. Frontális és differenciált és csoportmunka egyaránt
megvalósítható a foglalkozásokon.

I.6 Munkaközösségi foglalkozások tartása
Az éves munkaterv szerint havonta egy foglalkozást tartunk közösen az alsó
tagozatos munkaközösséggel, melynek adott a témája. Természetesen az aktuális
feladatoktól függően, más időpontokban is tartunk megbeszéléseket.
A 3. számú melléklet a 2005/2006-os tanév munkaközösségi foglalkozási tervét
tartalmazza.

I.7 Továbbképzések tartása
A bázisiskolai programhoz kapcsolódva munkaközösségünk több alkalommal
szervezett a beregi térség tanítóinak továbbképzést.

I.7.1 Előadások:
2002 az év eleji szakmai továbbképzésen „A gyermekközpontú napközi
megteremtése” címmel.
2005 őszén „A környezeti nevelés fontossága a napközi otthonban” címmel
tartottam előadást.
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I.7.2 Bemutatók
A 2002/2003-as tanévben bemutató tanulmányi foglalkozással egybekötve az
önálló tanulásra nevelés fontosságára hívtuk fel a kollegák figyelmét.

A 2003/2004-es tanévben a manuális tevékenységekhez kapcsolódva a téli
témakörökben adtunk néhány érdekes ötletet.
Az 1. számú melléklet  a továbbképzés programját tartalmazza.

A 2004/2005-ös tanévben egy színes, különleges játékfoglalkozást tartottunk,
„A játék öröme kisiskoláskorban” címmel.
2. számú melléklet a  szakmai továbbképzés forgatókönyvét tartalmazza.

A 2005/2006-os tanévben tavasszal „Virágvarázs” címmel manuális
tevékenységek bemutatóját tervezünk.
Az őszi körzeti szakmai továbbképzésen a kollegák vetették fel, hogy az előző
évihez hasonló felépítésű manuális bemutatón szívesen részt vennének.
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II.  Bemutatandó program

II.1 A napközi sokszínűsége
A napközi alkalmas színtér a gyermekek személyiségfejlődésének
megvalósításához. Nekünk, napközis nevelőknek az a feladatuk, hogy
kiegészítsük, színesítsük az órán folyó nevelő-oktató munkát. Olyan művelődése
anyagot közvetítsünk, ami kimarad a tanítási órákból. Olyan, érdeklődést
felkeltő és megtartó helyzeteket kell teremtenünk, ahol a gyerekek különböző
megközelítésben szerezhetnek ismereteket, támaszkodva az óvodából és
otthonról hozottakra.

Próbálunk olyan művelődési anyagot közvetíteni, ami kimarad a tanítási
órákból, a családi nevelésből, ami a személyiség sokoldalúbb fejlődését
szolgálja.

A napközi otthon feladata, hogy sokoldalúan hozzájáruljon az iskolában folyó
oktatási és nevelési feladatok megoldásához. Biztosítsa a tanulók számára az
iskolai feladatokra való naponkénti nyugodt és eredményes felkészülés
lehetőségét, a hiányok pótlását, valamint a szórakozáshoz, kikapcsolódáshoz
nyújtson megfelelő szabadidős programokat.
A nevelőmunka rendszerében középpontban álló tanulás érthetően szoros
kapcsolatban van a különféle foglalkozási formákkal.

KULTURÁLIS

JÁTÉK

TANULÁS

MANUÁLIS

SPORT

TÁBOR

SÉTA KIRÁNDULÁSSZABADIDŐ
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II.2 Szervezés, tervezés
A mindennapi munkánk alapja a helyzetelemzés és a tervezés Természetesen a
szervezés, tervezés alapja iskolánk pedagógiai programja, az éves alsó
tagozatos napközös munkatervünk.
Lényeges, hogy a napközis nevelő sok információt gyűjtsön arról a csoportjáról.
Alapvető tétel, hogy minden gyerek egy egyéniség, személyiség, különbözően
fejlődik. Az éves célkitűzéseket a csoport neveltségi helyzetéből kiindulva
tervezzük.

Összeállítottunk egy 7 pontból álló szempontsort a csoportok
helyzetelemzésére.

A neveltségi helyzet felmérésének elemei:
1. A gyermek érzelmi beállítottsága (kifejezőképesség, szabályosság)

Figyeljük, hogy a beállítottság egyenletes, vagy változékony? A Gyermek
gátlásos, kiszámítható, vagy szeszélyes? Mi jellemzi jobban, az
elégedettség vagy elégedetlenség, a feszültség, a lelkesedés a
mozgékonyság, a nyitottság vagy az agresszivitás?

2. A gyermek viszonya a felnőttekhez (spontán, visszahúzódó, közömbös,
függő, csalódott, ellenszegül) Támogatásért fordul-e a felnőttekhez,
igényli-e a felnőttek jelenlétét.

3. A gyermekek viszonya a többi gyermekhez (kötődés, változatosság és
következetesség, kezdeményezés). Vannak-e baráti kapcsolatai?

4. A gyermekek viszonya a tanuláshoz (megközelítési mód, érdeklődés,
probléma megoldás, kíváncsiság, kommunikáció használata)

5. A gyermek viszonya a játékhoz. Milyen a képzelete? Egyedül játszik, vagy
másokkal?

6. A gyermekek mozgása (gesztusok, testtartás, mozdulatainak jellemőzi)

A megfigyelésünket tekintsük alapnak ahhoz, hogy hogyan fejleszthessük a
tanulók személyiségét.
Az éves foglalkozási terveket havi és heti felbontásban készítjük. Minden
napközis nevelő a saját csoportjára szabva határozza meg a célokat és
feladatokat.
Fontosnak tartjuk, hogy a tervben tükröződjön az adott osztályközösség és az
osztály tanulóinak egyénisége. A közösségi élet kialakítása mellett nevelő
munkánk célja a tanulók személyiségének fejlesztése.
Ezek a tervek ötletadó, továbbgondolásra serkentő nevelési tartalmakat
hordoznak. Módosítható, átalakítható és egész évben az adottságoknak
megfelelően kiegészíthetőek.
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II.3 Mindennapi pedagógiai tevékenységünk

Az oktató, nevelő munkánk során fő célunk: „az igazi otthon” pótlása.

Megvalósítását szolgáló napközis programunk, pedagógiai tevékenységünk
5 fő elemre épül:

1. Gyermekközpontú nevelés
2. Felkészülés a tanítási órákra
3. Egészségnevelés
4. Szórakozást nyújtó foglalkozások
5. Nyári programok
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II.3.1 Gyermekközpontú nevelés:

Céljaink:

 Mindig lehetőséget kell adni arra, hogy a gyermek nagy érzelmi
biztonsággal, szabadon megnyilvánuljon, mozogjon, cselekedjen és
beszéljen.

 A nevelés során úgy szerezzenek ismereteket a gyerekek, hogy közben a
világról, társaikról, önmagukról egyre többet tudjanak meg.

 A gyerekek és a tanítójuk együttes tevékenységét az öröm és a derű kell,
hogy áthassa.

 A meleg attitűdben élő gyermek sok mindenre képes. A jó személyes
kapcsolat megteremtése az egyik legfontosabb tennivalónk.

 Az osztályközösség építése a tanulók egymás iránti gondoskodása
alapvető érték legyen.

 A kommunikáció területének fejlesztése.

Pedagógiai tevékenységünk:

• Otthonosság a napközi otthonban.
Az iskolánkban az osztályterem a csoportszoba is egyben. A nevelők feladata,
hogy itt oldják meg a másnapra való felkészülést, a gyermekek aktív pihenését.
Ezért jó szervezéssel a tanterem át tud alakulni, ha kell:

— Szőnyegre telepedve „kuckó”, ahol a gyerekek behúzódnak,
játszanak, olvasnak.

— Színpad a bábozás és a drámajátékokhoz.
— Akár busz a közlekedés gyakorlásához, stb.
— 

A napköziben fontos, hogy a tanulók tanuljanak holnapra, de talán még
fontosabb, hogy jól érezzék magukat. Hisz a szorongó gyermek nem tud
teljesíteni. Ezért fontos az otthonosság a napközi otthonban (hisz benne van a
kifejezésben: otthon)
Eleget kell tennünk annak az igénynek, hogy a napközi otthon amilyen
mértékben az csak lehetséges- otthon legyen a tanulók számára. Tisztában
vagyunk azzal, hogy a napközi nem pótolhatja a jó családi otthont.
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Néhány példa az otthonosság kialakítására, amik sokszor lényegtelennek
tűnő dolgok, pedig nem azok.

— Köszönés, üdvözlés (minden tanítványunk köszönését szembenézve,
kedvesen viszonozzuk)

— Egymást keresztnéven szólítsuk (tanító-gyerek, gyerek-gyerek,
becenév)

— Vegyük észre, ha valaki a megszokottól eltérően viselkedik.
Beszélgessünk vele. (Miért vagy ilyen szomorú? Mi a problémád?)

— Kísérjük figyelemmel a név és a születésnapokat (faliújságra
kitehetjük heti, vagy havi ünnepeltek nevét)

— Vegyük észre, ha új ruhát kap, ha új… kap, ha levágták a haját.
— Sorakozásnál annak a gyereknek fogja a kezét, akit szeret.
— Az ebédnél ők alakíthassanak asztaltársaságot (halk beszéd

megengedett)
— Tetszés szerinti ülésrend (ha a munka rovására nem megy)
— Kézfenntartással jelzik, ha valaki közölni szeretne valamit, de ülve

mondhatja el. (otthonosabb, kényelmesebb, beszélgetősebb)
— Napközis fal színessége (gyermekmunkák, felelősök neve, ünnepeltek,

aktualitások, ünnepek, évszakok, fotók, újságcikkek, stb.
— „Kiváló napközis díj” (az éves tanulmányi munka, magatartás,

segítőkészség, gyerekek által értékelt és kiosztott díj)
— Tisztasági verseny
— Felelősök fontossága

• A pozitív gyermek-nevelő kapcsolat kialakítása.
Szükség van a jól felkészült, naprakész pedagógusokra.
Milyen is a jó pedagógus? (A teljesség igénye nélkül egy néhány jellemvonás)

— Kommunikációra képes
— Őszinte- kiszámítható, ezáltal megnyitja a gyerekeket
— Önismerettel rendelkezik, tisztában van személyes jó

tulajdonságaival, de beismeri a hibáit is.
— A jó pedagógus igyekszik a szakmájában kiváló lenni.
— Nyitott az újra
— Kíváncsi, érdeklődő a világ összes dolgaira
— Szakmai tudását képes közvetíteni a tanítványai számára
— Türelmes, segítséget ad a beilleszkedéshez
— A jó pedagógus nem fegyelmez és büntet állandóan, hanem szeretete

korlátozásával figyelmeztet arra, hogy a tanítvány tette „nem esett
jól”

— „Szereti az embert, és mivel szereti, hát keresi, s ezért mindenkiben
meg is találja.”
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• Az értékelés szerepe.

A csoport és a tagok egyéni munkájának, magatartásának rendszere értékelése, e
keresztül a közös és az egyéni értékrend folyamatos formálása.
Tudjuk, hogy értékelni nem könnyű feladat. Nagy odafigyelést kíván. Az
iskolánkban a fő szempont, hogy nevelőink pozitívan viszonyuljanak a
csoportjukhoz, ez kedvezően hat diákjaink teljesítményére. Minden nap szükség
van az értékelésre, de legfőbbképpen a dicséretre, az idejében elhangzott,
elismerő, jó szóra. A gyerekek ezt szinte várják, de az elmarasztalást épp úgy
elfogadják, ha megérzik mögötte a pozitív szándékot, hogy ez az ő érdeküket
szolgálja.
Értékelést a társától és saját magától is kaphat a gyerek.

• A játék szerepe a közösséggé formálódás folyamatában.

A játékon keresztül fejleszthetjük legjobban tanítványainkat. A játékfegyelmező
értékkel bír, a közösen szervezett tevékenység növeli a közösségi érzést.
Pedagógiai tevékenységünk során törekszünk, hogy a játék átszője mindennapos
munkánkat, mint a testi, mint az értelmi, mint erkölcsi nevelés segítője. A
legmaradandóbb tudás, ami játék közben szívódik a gyerekekbe. A derű és a
jókedv erőt ad a „nem szeretem dolgok” elvégzéséhez is.
Mindennapos munkánk során törekszünk, hogy a játék átszője tanításunkat. A
legmaradandóbb tudás az, ami játék közben szívódik bele a gyerekbe.
Nevelőink felismerve a játék fontosságát és szerepét, munkájuk során hasznosan
és eredményesen alkalmaznak készség és képesség fejlesztő játékos feladatokat,
személyiségfejlesztő játékokat, drámajátékokat.
A játék fontosságát felismerve 2005 áprilisában szakmai továbbképzést
szerveztünk, és tartottunk ebben a témában:
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II.3.2 Felkészülés a tanítási órákra

Céljaink:

• Tegyük lehetővé, hogy a rendelkezésre álló idő alatt valamennyi gyermek
képességeinek megfelelően felkészüljön a tanítási órákra.

• Segítsük elő az egyes tantárgyak helyes tanulási technikájának
elsajátítását.

• Járuljunk hozzá a gyermekek önművelési igényéinek felkeltéséhez,
rendszeressé válásához

• Segítsük elő, hogy a tanulók kepések legyenek önálló ismeretszerzésre.

Pedagógiai tevékenységünk:

• A nevelő felkészülése a tanulás irányítására
A nevelők komoly szaktudása, előrelátása, jó szervezése, felkészültsége a
munkánk eredményességének záloga.

A felkészülést 3 szakaszra bontottuk.
1. A tanév előtti felkészülés

A csoportvezető nevelőnek meg kell ismerni a csoportjába járó tanulókat, illetve
az egyes tantárgyak tartalmát, követelményrendszerét. Ehhez a megfelelő
tankönyveket, munkafüzeteket és más tanulást, segítő eszközöket be kell
szerezni. Elkészíteni az éves foglalkozási tervet.

2. Napi felkészülés
Didaktikai feladatok tervezése. A tanórai tananyag feldolgozásának ismerete.

3. A tanulás előtti tájékozódás
Beszélgetés az osztálytanítókkal, szaktanárokkal, gyerekekkel. A napi konkrét
tanulási folyamatok megismerése, a felelősök tájékoztatása.

• Tanuláshoz való pozitív viszony kialakítása:
A tanulási kedv a teljesítményt erősen befolyásolja. Ezért fontos hogy
megerősítést nyerjenek azok a gyermekek, akik szívesen tanulnak, és kedvet
ébresszünk hozzá azokban is, akinek a tanulás nehézségeket jelent.

Kiemelendő a nevelő példamutatása. Olyan szavakkal, hangsúllyal, mimikával
kezdjünk hozzá a tanuláshoz, hogy abba ne kényszer, szigor, fontoskodás,
hanem a jó kedv, derű érdeklődés, lendület legyen.
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• A tanulás helye a napirendben.
A tanulóink megterhelését és fáradságát jelentősen befolyásolják a tanulás
időpontjának a kedvező kiválasztása. Az életkori sajátosságokat (alsó tagozatos
gyerekek) figyelembe véve a szellemi teljesítőképesség délelőtt 9-11 óráig,
délután 14-16-ig tartó időszak a legkedvezőbb.

• A tanulás időtartalma
A tanulási időt az első évfolyamtól kezdve fokozatosan növeljük.
Maximális, önálló tanulási idő korosztályomként, naponta:
1.évfolyam 20 – 45 perc
2.évfolyam 45 – 60 perc
3-4. évfolyam 60 – 75 perc
A tanulmányi munkát a tanulási időt megszakítva pihentető torna, játék
beiktatásával végezzük.

Munkánk során igyekszünk a fent felsorolt tanulási időt betartani. Ha kevés a
javasolt idő, célszerű az okokat feltárni és korrigálni.
Néhány tipikus eset:

— A napközis tanulási idő kihasználása nem elég gazdaságos.
A nevelőnek végig kell gondolkodnia azt, hogyan lehetne a tanulásirányítást
eredményesebbé tenni.

— Optimálisnál több és nem megfelelően differenciált házi feladat.
Egyeztetünk a csoport tanítóival, hogy véleményük szerint mennyi idő
szükséges az általuk kijelölt házi feladat elkészítéséhez, tanulásához. Ezt
hasonlítjuk össze a ténylegesen felhasznált tanulási idővel. Érdemes pedagógiai
szempontból is az órarendet úgy elkészíteni, hogy a várható terhelés egyenlő
elosztású legyen.
A Pedagógiai Programunkban részletesen kidolgoztuk a házi feladatra
vonatkozó szabályokat.

— A gyermekek rossz módszerrel tanulnak.
Ebben az esetben a napközis nevelő az előre megszervezett az életkori szintnek
megfelelő, a tananyaghoz aktuálisan kapcsolódó módszerek ajánlásával tud
segíteni. Naponta kell készülnünk olyan differenciált és motiváló feladatokkal,
amelyekkel az önálló tanulás képességét fejlesztjük és a tanulási idő szabad
perceit jól hasznosíthatjuk.
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• Tanulási módszerek, technikák
Tanszerek, tanuláshoz szükséges eszközök hasznos elhelyezése, célszerű
használatuk.
Megfelelő kézikönyvek ismeretterjesztő könyvek használata.
Célunk a tantárgyak tanulásának helyes sorrendjének kialakítása sorrendjének
kialakítása. Ezt fokozatosan érhetjük el. Fő szempont, hogy a tanulók számára a
leghatékonyabb módszert tudjunk választani, a képességeket figyelembe véve
differenciáljunk.
Tudatosítsuk a gyerekekben, hogy, ha ugyanabból a tárgyból szóbeli és írásbeli
házi feladat is van, ebben az esetben a szóbelit tanulják meg előbb.

Szóbeli feladatok tanulási technikája:
1 Idézzük fel, mit tanultatok az órán! Mire emlékeztek az ott hallottakról?
2 Olvassátok el a tananyagot!
3 Mi a címe?
4 Húzzátok alá a számotokra lényeges szavakat!
5 Mi az, amit nem értettetek?
6 Kinek mi a lényeges?
7 Olvassátok el újra a tananyagot!
8 Írjuk le a vázlatot!
9 Vázlat segítségével mondjátok fel a leckét!
10 Otthon újra olvassátok el!

A verstanulás lépései:
1 Aznap, amikor feladták a verset, kezd el a tanulást!
2 Képzelj el mindent, amit a versből számodra elképzelhető!
3 Tanulj versszakonként, majd mond fel az összes többi versszakot is!
4 Hangosan mond fel a tanulópárodnak vagy nevelődnek!
5 Ellenőrizd, tanulás közben pontosan tanultad-e meg a szöveget!
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• A tanulással kapcsolatos szervezési teendők
A tanulás megkezdése előtt meg kell teremtenünk a nyugodt, otthonos légkört.
Fontos, hogy kiszellőztetett, megfelelő világítású és hőmérsékletű teremben
kezdjünk hozzá a tanuláshoz. Legyenek előkészítve a tananyaghoz kapcsolódó
könyvek, füzetek, eszközök. A nevelők gondoskodjanak a differenciálás és a
gyorsabban dolgozó tanulók foglalkoztatásához szükséges feladatokról és
eszközökről is.

• Az önálló tanulás folyamata
A tanulási foglalkozásnak 3 fő szakasza van

1. A tanulás előkészítése
Az előkészítés célja a motiváció és a problémák tisztázása.
A nevelő a felelősök és a leckefüzet segítségével tájékozódik a házi feladatról.
A gyerekek a nevelő segítségével megtervezik a feladatokra fordítandó időt.
Beszéljük meg, de nem az önállóság rovására a helyes tanulási sorrendet.
Jelöljük ki a tehetségesebb tanulók számára a szorgalmi feladatokat.
A nevelő csak azoknak segítsen, akik önállóan nem tudják elkezdeni a munkát,
és csak annyit, hogy a képességeiknek megfelelően amennyi feltétlenül
szükséges. A tanulás előkészítésekor feltétlenül gondoskodnunk kell az
önállótlan nehezebben haladó tanulók segítésére. Fejlesztésüket tervszerűn
végezzük! Ebben a tevékenységben sokat segíthetnek jobb tanulók is. Nagyon
értékes nevelő hatással jár, ha az egész csoport közösségét érdekelté tesszük a
felzárkóztatás elősegítésében. A nehezebben tanuló gyermek így nem csak
segítséget kap, hanem azt is tapasztalja, hogy az egész közösség elvárja tőle a
jobb eredményt. Az ilyen légkör érleli mindenkinek a felelősségérzetét.

2. Az önálló tanulás
Attól kezdve, hogy mindenki hozzákezdett az önálló munkához, csendet kell
biztosítani. A gyerekek önállóan dolgoznak. Ez alatt a nevelő figyeli a
gyermekek tanulási módszerit. Folyamatosan ellenőrzi az írásbeli feladatokat,
ahol szükséges segítséget ad. Az ellenőrzést tanulópárok, tantárgy felelősök
útján végezzük. Legfontosabbnak az önellenőrzést, az önellenőrzésre való
szoktatást tartjuk.

3. A végzett munka értékelése
Az értékelés első sorban önmagukhoz, eddigi eredményeikhez való viszonyítás
legyen. Akkor igazán kedvező hatású, ha kiemeljük a pozitívumoka, jelezzük a
hiányt, s utalunk arra is, hogy hogyan tudna javítani teljesítményén.
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Kiváló napközis díj bevezetése

A napköziben folyó sokrétű munkában kiemelt helye van a tanulmányi
időnek.
Ezen belül is az önálló tanulásnak, önellenőrzésnek nagy jelentősége van,
hogy a gyerekek jobb tanulmányi eredményeket érjenek el.
Ezért az idén minden harmadik negyedik osztályos napközis csoportban
meghirdetjük „A KIVÁLÓ NAPKÖZIS” cím elnyerését.
Havonta a „hónap kiváló napközisét” csoportonként választjuk meg, majd
év végén csoportonként egy-egy tanuló, aki a legtöbb szavazatott kapta az
ünnepélyes CIMBORA évzárón oklevelet és ajándékot vehet át.
A faliújságokon (iskolai és osztály) folyamatosan ismertetjük az
eredményeket. Az értékelés, szavazás havonta heti értékeléskor a nevelő
irányításával, a szempontok megbeszélésével történik. A gyerekek titkosan
választják meg győzteseket, a „hónap kiváló napközisét”. Reméljük, hogy
ezzel is motiválhatjuk a tanulóinkat a pontosabb, eredményesebb tanulásra.
A díjat nem csak a kitűnő tanuló kaphatja, hisz minden gyerek lehet
szorgalmas, jó munkafegyelmű, aki tanulni akar.

Az értékelés szempontjai:

— A tanuláshoz szükséges felszereléseket, tankönyveket pontosan előkészíti.
— A szóbeli és írásbeli leckét, gyakorló feladatokat folyamatosan oldja meg.
— Ügyel az írásbeli munkája szép külalakjára, tisztaságára.
— Önállóan, csendben tanul, jelentkezéssel kér segítséget.
— Képességeinek megfelelően hibátlanul, vagy kevés hibával dolgozik.
— Munkáját ellenőrzi.

Mivel a fenti szempontoknak egy-egy csoportban több gyerek is megfelel,
értékeléskor célszerű figyelembe venni, a nevelőnek felhívni a tanulók
figyelmét még egy utolsó értékelési szempontra.

— Szabadidőben, ebédlőben, foglalkozásokon példamutató
magatartású-e a jelöltünk.

Ezeket a heti értékeléseket, beszélgetéseket felhasználhatjuk a tanulók
bírálat és önbírálat gyakorlására, kezdeményező kézség, közösségi aktivitás
fejlesztésére.
A felsoroltak a személyiség fejlődésére pozitív hatásúak, amelyek ösztönzik
a tanulókat a jobb teljesítmények elérésére.
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II.3.3 Egészségnevelés

Céljaink:

 Tudatosítsuk a gyerekekben, hogy az iskola a második otthonuk és
vigyázzanak tisztaságára, rendjére, jó hírére.

 A hétköznapi életviteli döntések során a „létezni vagy birtokolni”
alternatívából a „létezés” választása.

 Külsőségeiben szerény, belső értékeiben gazdag életre való törekvés.
 Képesség arra, hogy felismerjük az élet gazdagságát, csoda voltát, testi,

lelki harmóniáját.
 A környezet feletti uralom helyett annak megértése és kímélete.
 Biztosítani kell mindenki számára a környezet védelméhez és

megőrzéséhez szükséges ismereteket.
 Meg kell ismertetnünk a tanulókkal a társadalom és a környezethez

kapcsolódó új típusú magatartási formát.
 Olyan környezetet kell létrehoznunk a gyerekek számára, ahol jól érzik

magukat.
 Igyekszünk folyamatos munkával rászokatni tanulóinkat arra, hogy

környezetünket óvni, ápolni kell.
 Az egészséges, szeretetteljes szokásrendszerek kiépítése.
 A helyes egészségügyi szemlélet és magatartásformák alakítása.

Pedagógiai tevékenységünk:

• Iskolai magatartás
Sajnos egyre több tanítványunk magatartás és viselkedés kultúrája nem
megfelelő. Munkánk során az iskolai élet minden területén igyekszünk ennek a
korrigálására. Ennek érdekében fontosnak tartjuk a gyerekekkel való közvetlen
beszélgetést.
A rendezvényeken, tanórákon, napközi otthonban folyamatosan és
következetesen megköveteljük a helyes viselkedési szabályok és
kommunikációs magatartások betartását.

• Teremdíszítés
Célunk az esztétikus tantermek kialakítása, ízlésformáló dekorációval és sok-sok
virággal.
A fali újságaink mindig követik az aktualitásokat.
A 4. számú melléklet betekintést nyújt csoportjaink faliújságába.
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Élősarok kialakítása a termekben.

1. Beszélgetés a növényekről, a tanterem otthonosságáról.
A négy évszak zenében és képekben.
Gyűjtőmunka: képek a négy évszakról.

2. Évszakkerék készítése a hozott képekből.
Dekoráció, háttér a sarokhoz.

3. Versek a növényekről.
Hajtogatás papírból: virágok /tulipán vagy nárcisz vagy stb./
tetszés szerint
Elhelyezésük a sarokban.

4. Séta a töltésre, termések levelek gyűjtése.
5. Hozott és gyűjtött termésekből, száraz virágokból

csoportmunkában kép, dekorációs kosár készítése. Elhelyezésük a
sarokban.

6. A szülők által hozott élő cserepes virágok elrendezése.
Beszélgetés: „Otthonosabb lett-e a tantermünk?”
Játék: Barchoba a sarokban találtakról.

7. A sarok mindennapos ápolása, gondozása, szükség esetén
felújítása.
Évszaknak megfelelően a lehetőséget figyelembe véve legyen friss
virág a vázában.
 Felelősök kiválasztása.
Rajz a sarokról, amit hazavihetnek a gyerekek a saját szobájuk
díszítésérre.

8. Cserépbe különféle magok vetése. /árvácska, petúnia, bab, stb. /
Ügyeljünk a folyamatos gondozásra!

• Étkezési szokások
A napközi nevelés egyik fontos területe, hogy a gyerekek megismerjék és
gyakorolják a kultúrált étkezést. Mindennapos munkánk során igyekszünk a
következő étkezési szokásokat elsajátítani a gyerekekkel. Ebben segít a heti
váltású ebédlő felelősök munkája.

A kultúrált étkezés alapvető követelményei
— Étkezés előtt kezet mosok.
— Ha sorba kell állni, fegyelmezetten viselkedem.
— Az ebédlőben nem rohangálok.
— Étkezés közben csak halkan, rövid ideig beszélgetek.
— Az evőeszközöket rendeltetés szerint használom.
— Törekszem az éttermi viselkedésre.
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• A művelt embert a tisztaság jellemzi.
Személyi tisztaság ellenőrzése, tisztasági csomagok megléte, tartalma.
Odafigyelünk a helyes öltözködésre.
Mindenek előtt a legfontosabb, hogy a nevelők a teremben, a folyosón, az
udvaron legkisebb szemetet se tűrjék el. Azt a gyermekekkel össze kell szedetni.
Az illemhelyiségek higiéniai szabályait következetesen tartassuk be.
A rendszeres szellőztetésről mindig gondoskodni kell.

Azért, hogy a gyerekek jobban törekedjenek környezetük rendezettségére,
tisztaságára tisztasági versenyt hirdettünk „Tiszta környezetért verseny”
címmel.
Havonta két alkalommal ellenőrizzük a tantermek tisztaságát,
rendezettségét, évszakoknak és ünnepeknek megfelelő aktualizáltságát.
A szempontokat 5 kategóriába foglalunk össze, ezek szerint történik az
értékelés.
Kategóriák:

— Táska jel: A táskák, táskatartók, padok tetejének rendezettségét
jelöli.

— Seprű, lapátjel: A tanteremben a padlónak a tisztaságát, a
szemétgyűjtő körüli rendet jelöli.

— Szekrényjel: A folyosón lévő szekrényekben a kabátok fogason lévő
helyét, a cipők megfelelő elhelyezését, rendjét jelöli.

— A faliújság jel: A tanteremben az évszakoknak és ünnepeknek
megfelelő díszítettségét, a faliújságok, hírmondók aktualizáltságát
jelöli.

— Virág jel: A tanteremben lévő virágok mennyiségét, ápoltságát jelöli.
Amelyik kritériumnak eleget tesz az osztály, az a jel felkerül az osztályt
jelölő kártya mellé az értékelő falra. Azaz osztály, amelyik 3 hónapon át
minden értékelésnél megkapta az 5 – 5 jelet, jutalomban részesül. Koronát
jelző kártyát kap. Amelyik egész évben példamutató volt, elnyeri a „Tiszta,
rendes osztály” táblát.

A 5  számú melléklet a verseny értékelési táblázatát tartalmazza.

• Séta, kirándulás
Mindig valamilyen cél kitűzésével indulunk el. Itt van legjobb lehetőség a
gyűjtőmunkára.
Tudatosítsuk gyermekeinkben, hogy minél többet tartózkodjanak a szabad
levegőn.
Ne mulasszuk el felhívni a figyelmet a séták, kirándulások során, a zajra, az
eldobált hulladékokra, a letört ágakra.



Eötvös József Általános Iskola Vásárosnamény

25

• Sport
Fő célunk, hogy a mozgás és a sport a gyerekek állóképességét, erőlétét növelje.
Rendszeresen szervezünk napközis sport délutánokat, ahol évfolyamonként
játékos vetélkedőkön vehetnek részt a gyerekek.
Minden év februárjában megrendezzük a „Hozd magaddal szüleidet”
elnevezésű sportvetélkedőt.

11. számú melléklet:  DVD a legutolsó rendezvényünkről.

• A környezetvédelemhez kapcsolódó rendezvényeink

Az Állatok Világnapjára rajzpályázat meghirdetésével hívjuk fel a figyelmet.

A Föld Napján meghitt és hasznos tudnivalókat tartalmazó ünnepi műsort
szervezünk.

A madarak és fák napján természetjáró túrát szervezünk a várost körül vevő
változatos természeti adottságokkal rendelkező határba. /A határban három
folyó találkozik, a Tisza, a Szamos, a Kraszna. A partot erdők, mezők tarkítják./

Novemberben az egészségnevelő hónap keretében évfolyamonként játékos
szellemi vetélkedőt, rajzversenyt szervezünk.

Madárkarácsony
December hónapban a madárvédelemmel kiemelkedően foglalkozunk. Minden
csoport madáretetőt, vagy madáreleséget készít, és az iskola udvarán, a közeli
játszótéren kihelyezi azokat. Természetesen az utánpótlásról folyamatosan
gondoskodunk. A hónap tervezett, de csoportonként bővíthető programjai:

1. Motiváció: az itt telelő madarak etetése.
Cél a madarak védelme, szeretete.
Zenehallgatás: téli dalok

2. Foglalkozás a MultiCenterben. / Számítógépes oktató program /
A tél és az állatok témakörben.

3. Séta a város határában, madarak megfigyelése.
4. Találós kérdések a madarakról.

Síkbáb készítése tetszés szerint. Bábok megszólaltatása.
5. Séta a városban, hol találkoztunk madarakkal.
6. Dal tanulása: Pl.: „Erdő szélén házikó …”
7. Hozott termésekből: „pogácsa”, „nyaklánc” készítése,
8. A hozott és készített eleségek elhelyezése a játszótéren és az iskola

udvarán.
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II.3.4  Szórakozást nyújtó foglalkozások

Céljaink:
 Tudatosítsuk a gyerekekben és a szülőkben, hogy a napközi feladata nem

egyenlő a házi feladat elkészítésével, hanem több annál.
 Olyan hasznos szabadidős tevékenységeket, foglalkozásokat szervezzünk,

ahol a tanulók személyisége fejlődik. (viselkedéskultúra, önértékelés,
éntudat)

 Olyan kedvelt időtöltésben vegyenek részt minden nap, hogy az szolgálja
pihenésüket, regenerálódásukat.

 Sokféle értéket, választási lehetőséget mutassunk fel, és engedjük, hogy a
gyermek képességinek, életkorának megfelelően válasszon belőle.

 Tág teret kell adnunk a gyerekek aktivitásának, és önállóságuk
kibontakozásának. A tanulókkal együtt gondolkodva beszéljük meg a
foglalkozások témáját és hagyjuk meg a választás lehetőségét.

Pedagógiai tevékenységünk:

• Foglalkozások a csoportban

A csoportok az éves foglalkozási tervük alapján szervezik a foglalkozásokat.
Az ünnepek, az évszakok, népszokásaink mindig gazdag témakörei
tevékenységeinknek. Ezeket foglalkozásláncokra fűzzük, s úgy dolgozzuk fel,
hogy közben nem ragaszkodunk szorosan a foglalkozástípusok merev
betartásához. Már régóta komplex foglalkozásokban gondolkodunk, amelyekben
az ismeretterjesztés, az irodalmi anyag, a zene, a képzőművészet, a mozgás, a
játék a manuális tevékenység is jelen van
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy mindig mindegyik foglalkozásunk ilyen.

A foglalkozásokat két nagy csoportra oszthatjuk:
— A jeles napokhoz kapcsolódóak
— Mindennapokhoz kapcsolódó tevékenységek.

Mindkét témát meghatározza az őszi, téli, tavasz, nyári ünnepkör tevékenységei.
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Néhány példa a különböző foglalkozásokra.

Játékfoglalkozásokon arra törekszünk, hogy tanulóink minél többféle
módon mérhessék meg magukat a szellemi és mozgásos tevékenységek
során, hogy kikapcsolódjanak, hogy aktívan pihenjenek. Igaz, hogy a játék
ennek a korosztálynak a lételeme, s bármikor könnyen rávehetők.
Azért a játék választása előtt vegyük figyelembe tanítványaink életkorát,
összetételét, kívánságait. A csoportjainkban különösen kedvelt játékok:
Körjátékok, fogójátékok, sportjátékok, puzzle – kirakók, fejtörők
A kognitív nevelést elősegítve olyan játékokat igyekszünk becsempészni a
mindennapjainkba, amelyek során a gyerekeknek nem csak intellektuális,
hanem érzelmi és kommunikációs képességi is fejlődnek. Például e
témakörbe kapcsolódó játékok: megismerő játékok, önismereti és
társismereti játékok, illik, nem illik szituációs játékok, stb.…

Manuális foglalkozások a legkedveltebb tevékenységeink közé
tartoznak. A munkadarabokat úgy válogatjuk össze, hogy nehézségi
fokuk, technikájuk a csoport szintjének megfelelő legyen, de a választás
lehetőségét mindig biztosítjuk. A mintadarab csak ötletadó., tanácsokkal,
ötletekkel segítjük a sikeres munkát. Hagyjuk, hogy a gyerekek fantáziája
érvényesüljön. Mindig jókedvvel dolgozunk ezeken a foglalkozásokon. A
kész munkáknak együtt örülünk, kiállítjuk, és később hazavihetjük. Az
ajándékokat az elkészítés napján hazaviszik a gyerekek.
Például: Az ősz témaköréhez kapcsolódó néhány ötlet: sordísz vágott,
tépett, vagy nyomdázott gyümölcsformákból; gyümölcstál pl.: textilkép,
festés, színes papírból ragasztás, képmontázs; szőlőfürt készítése
korongokból vagy krumplinyomdával, préselt szőlőlevéllel; gyümölcsök
formázása gyurmából; bármely gyümölcs megörökítése természet utáni
tanulmánnyal, szabadon választott technikával; szüret tematikus rajz;
levelekből sordísz, terülődísz készítése; monotípiák, levélnyomatok
készítése papírra, textilre; „levélkép” készítése (levelek csodálatos színeit,
formáit felhasználva bármilyen téma kidolgozása); hangulatkép –
zenehallgatás közben, vagy utána megfestik érzéseiket; a színpompás ősz,
a szomorú ősz – szabadon választott technika; termések megörökítése
természet utáni tanulmánnyal; játékok, figurák készítése termésekből pl.:
makkból, mákgubóból, gesztenyéből, tobozból stb.; mozaikkép
termésekből pl.. kukorica, fehér- és tarkabab, tökmag, napraforgómag;
öltöztetőbaba őszi ruhatárának elkészítése, kiegészítése, „divattervezés”;
szaladó süni készítése kartonból; illusztrációk készítése a témakör
verseihez, meséihez; bábkészítés a mesék dramatizálásához pl.: sík,
fakanál, vagy textilbábok; szárazvirág kompozíciók készítése pl.: falikép,
asztali dísz.
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Kulturális foglalkozások az öröm, a felfedezés élmény nyújtásával
legjobban tudjuk az érzelmi nevelést megvalósítani. Kulturális jellegű
tevékenységeink: mese, dramatizálás, tánc, verstanulás, zenehallgatás,
daltanítás, stb.… Itt is fontos, hogy a gyerekek választhassanak a témák
közül, közösen állítsuk elő a programokat.
Például mit kínálhatunk fel tanítványainknak?

— Mese, vagy mesekönyv ajánlás.
— Kedvenc mesehősöm. Miért kedvelem?
— Kedvenc folyóiratom. Miért olvasom szívesen?
— Kedvenc játékom. Miért játszom vele gyakran rá?
— Melyik film ragadott meg a legutóbb? Miért?
— Kedvenc állatom bemutatása, tulajdonságainak ismertetése.
— Mesemondó-, szavalóverseny, olvasási verseny.
— Ki mit tud?

Rendszeresen elvisszük gyerekeinket moziba, színházba,
kiállításokra. Ezekre a programokra előre készülünk, megbeszéljük hová
megyünk, hogyan viselkedjünk, mit fogunk látni, hallani. A program után
mindig elmeséljük egymásnak, kire, hogyan hatott, mi tetszett benne a
legjobban.

• Közös napközis rendezvényeink

A napközi megszokott, mindennapi életét minden csoportot érintő közös
rendezvényekkel igyekszünk kimozdítani és színesebbé tenni.
Programjainkat a Cimbora Gyermekközösséggel együttműködve szervezzük.

Szüreti mulatság
A szüreti mulatság megrendezését a hagyományőrzés motiválta. Kaotikus,
rohanó hétköznapjainkban háttérbe szorul a hagyományok őrzése. Diákjaink
nem, vagy csak részben ismerik a régi szokásokat, jeles napokhoz fűződő
népi hagyományokat. Ezen hagyományok közül választottuk ki a Szent
Mihály naptól(szept.29.) Simon Júdás(okt.28.) napjáig terjedő időszakot,
szüret idejét.
A 6. számú melléklet tartalmazza a szüreti mulattság forgatókönyvét.
A 7. számú melléklet a szüreti mulattság képei.
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Mikulás ünnepség
A közös Mikulásvárás után a csoportok a tantermünkben ünnepelnek, táncolnak,
ügyességi, játékos feladatokkal szórakoznak.

Adventi készülődés
Iskolánkban sikerült megvalósítani az ünnep meghittségét. A különféle
rendezvények során a gyerekek izgalommal készülődnek a karácsonyra.

— Mézeskalács sütés az iskola ebédlőjében
— Karácsonyfadíszek, ajándékok készítése csoportonként.
— A szülők, nevelők által készített tárgyak karácsonyi vására.
— A karácsonyfa feldíszítése.
— Meghitt karácsony ünnepség.

A 8. számú melléklet mézeskalács sütés lépeseit figyelhetjük meg.

Tavaszköszöntő hét
Ebben a témakörben nagy hangsúlyt fektetünk a csoportonkénti ünnepi Anyák
napi megemlékezésre.
 A 9. számú melléklet tartalmazza a hét programját.

EU-s vetélkedő évfolyamomkén
A 10. számú melléklet tartalmazza a vetélkedő feladatsorát.

Gyermeknapi programok
A gyerekekkel és szülőkkel közösen kirakodó vásárt rendezünk. A napot
különféle szabadtéri játékokon való önfeledt szórakozás teszi maradandó
élménnyé.

II.3.5 Nyári programok

Céljaink:

A szabadidő hasznos eltöltésével, aktív kikapcsolódással, maradandó élmény
nyújtása a gyermekeknek.
A táborozás ideje alatt minél nagyobb részt megmutatni a Szatmár-Beregi
térségből.
Új technikák megismerése: üvegfestés, matricafestés, gyöngyfűzés,
keresztszemes hímzés, fafaragás.

Programjaink:
Kerékpár túra a Tisza töltésen, Úszás oktatás, Napközis tábor, Országjáró
tábor.
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III.  ÖSSZEGZÉS

A mindennapi munkánk során tapasztaljuk, hogy nem könnyű a feladatunk, de
talán a legszebb, mert „mi tanítjuk meg a gyerekeket tanulni”.
Az iskolánk nevelési oktatási rendszerében a napközi otthon fontos helyet foglal
el. A célok elérésében a Pedagógiai Program megvalósításában nélkülözhetetlen
a szerepe.
A napköziben van a legtöbb lehetőség a tudásközpontú teljesítmény orientált
iskola szorongásait enyhíteni.
Célunk a különböző területeken a tehetséges tanulókat továbbfejleszteni.
A gyengébb képességű tanulókat a napi iskolai kudarcok mellett sikerhez
juttatni.
Olyan közösségek kialakítása, ahol az egyén személyisége optimálisan fejlődik.
Bízunk abban, hogy munkánk során a gyermekek személyiségét minél
sokoldalúbban, teljesebben tudjuk fejleszteni.
Meggyőződésünk, hogy iskolánkban ezen belül a napközi otthonban sikerül
megvalósítani a fenti célkitűzéseket.
Nekünk napközis nevelőknek igen megnyugtató az a tény, hogy az alsó
tagozatban a napközis ellátást szinte minden gyerek igényli. Ez is alátámasztja a
napközti otthon fontosságát, de egyben bizonyíték arra is, hogy munkánkat jól
végezzük, hisz szeretik a gyerekek és a szülők is ezt az oktatási formát.
Iskolánkban a napközis nevelők munkáját egyaránt elismerik a gyerekek, a
szülők és az iskolavezetés is.

Magyar Bálint miniszterünk az egyik cikkében, úgy fogalmazott az iskola
feladatáról, hogy „Boldog gyerekeket kellene nevelni”.
Tantestületünk, ezen belül az alsós napközis munkaközösségünk minden
nevelője törekszik ennek a célnak az elérésére.
Reméljük, hogy nemcsak álom, hanem sikerül is megvalósítanunk, hogy
önmagukkal harmóniában élő, önismerettel rendelkező, boldogságra képes
gyerekeket neveljünk.
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Tisztelt Kuratórium!

A pályázatunkat a nevelő testület ars poeticájának is felfogható Váci Mihály
idézettel szeretnénk a figyelmükbe ajánlani.

„Osztani magad; - hogy sokasodjál;
Kicsikhez hajolni – hogy magasodjál;
Hallgatni őket, hogy tudd a világot,
Róluk beszélni, Ha szólsz a világhoz.
Széjjel szóródni – eső a homokra –
Sivatagnyi reménytelen dologra,
S ha nyár se lesz tőled – s a táj se zöldebb:
- Kutakká gyűjt a mély: - soká isznak belőled!”

( Váci Mihály: Eső a homokra)

Tisztelettel kérjük a Kuratórium tagjait, amennyiben lehetséges
támogassák pályázatunkat.

Vásárosnamény, 2006. január 12.

Tisztelettel:

Filep Sándor Boda Istvánné
Igazgató Munkaközösség vezető
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IV. Mellékletek

1. számú melléklet:
2003. november 26. őszi szakmai továbbképzés
Téma: „Ajándékozni öröm.”
Manuális képességek fejlesztési lehetőségei a napközi
otthonban.

2. számú melléklet:
Szakmai továbbképzés
Témája: „ A játék öröme kisiskoláskorban. ”

3. számú melléklet:
2005/2006-os tanév munkaközösségi foglalkozások terve

4. számú melléklet:
Csoportjaink faliújsága

5. számú melléklet:
A tisztasági verseny értékelési táblázat

6. számú melléklet:
Szüreti mulatság forgatókönyve

7. számú melléklet:
Szüreti mulatság képei

8. számú melléklet:
Mézeskalács sütés képei

9. számú melléklet:
Tavasz köszöntő hét programja

10. számú melléklet:
EU-s vetélkedő feladatsora

11. számú melléklet:
DVD „Hozd magaddal a szüleidet is” sportvetélkedőről
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1. számú melléklet

2003. november 26. őszi szakmai továbbképzés

Téma: „Ajándékozni öröm.”
Manuális képességek fejlesztési lehetőségei a napközi
otthonban.
Ötletes technikával ajándékok, játékok készítése.

Bevezető: „Láss, ne csak nézz, nyitott szemmel járd a világot!”
A manuális foglalkozás sikeressége.

A helyszín: a Jókai úti iskola, 3. d osztály tanterme.
Felelős: Boda Istvánné

A szükséges kellékeket, anyagokat a helyszínen biztosítjuk.

Készítendő munkadarabok

Munkadarab neve Anyagszükséglet Felelős
Falikép
Decoupage technikával

Decoupage készlet
szalvéta.

Kerekesné Bertók
Krisztina

Falikép
gyurmából

Gyurma,
ragasztó, termések,
műanyag formák.

Balogh Lászlóné

Ajtódísz Szőlővessző,
szárazvirág, termések,
kötöző fonal.

Varga Katalin

Barba-baba Liszt, léggömb,
flakon, fakanál,
fonal, fóliaíró.

Boda Istvánné

Illatgyertya Gyertya, dió héj,
fonal
fahéj, szegfűszeg.

Tóthné Fedor
Gabriella
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2. számú melléklet

Szakmai továbbképzés

Helye: Eötvös József Általános Iskola Vásárosnamény
Ideje: 2005. április 13. 14 óra

Témája: „ A játék öröme kisiskoláskorban. ”
Célja: Olyan  játéklehetőségeket kísérlünk meg fölmutatni, amelyek jó

eséllyel gazdagíthatják az iskolai élet különböző színtereit.

Napirendi pontok

1. énekes, népi játékok Bori Béláné, Szűcs Judit
1. osztály

2.Tantermi, szabadtéri játékok Tótné Fedor Gabriella
4. osztály

 Székfogyasztó zenével
 Nyúl a bokorban /Rókavadászat/
 Lopakodó indián

3. Drámajáték a kollegákkal Boda Istvánné
 Ismerkedő-, csoportépítő játék

Bemutatkozás egy gombolyag fonallal és egy kérdéssel
Labdadobás névvel, nehezítés: több labdával

 Együttműködési készséget erősítő játék
Hullámjáték

4. Előadás: „ Játék a Pedagógiában. „ Boda Istvánné
Az előadás tartalma:

1. A gyermek fejlődési szakaszai
2. A 6-10 éves gyermekek játéka
3. A játék nevelési területei
4. A gyermek egyénisége
5. A játékvezető személye
6. Szempontok a játék levezetéséhez
7. Játékfajták

5. Beszélgetés
A látott játékok elemzése, értékelése.

Legkedvesebb didaktikai játékom.
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3. számú melléklet

2005/2006-os tanév munkaközösségi foglalkozások terve

Szeptember
• Órarend készítése, ügyeleti rend megszervezése
• Javaslatok az éves munkatervhez
• Szokásrend kialakítása
• Szülői értekezletek megtartása
• Tanmenetek, naplók, munkatervek hitelesítése
• Szakkörök, korrepetálások megszervezése
• Esztétikus, minőségi munka elvégzése
• A MIP kiépítésének folyamatos végrehajtása, munkacsoportok létrehozása a

tantárgyi értékelési rendszer kidolgozásához

Munkaközösségi foglalkozás témája: A 2004/2005-as tanév fő feladatai
Témavezető: Leveleki Józsefné

Október
Munkaközösségi foglalkozás témája: Tanulási zavarok
 Témavezető: Kiss Sándorné

Tanulmányi kirándulás a hegyekbe ( Nógrád megye)
Színházlátogatás Budapestre

November
Munkaközösségi foglalkozás témája: Szöveges értékelés a 2. évfolyamon
Témavezető: Bittner Józsefné

December
Munkaközösségi foglalkozás témája: Differenciált képességfejlesztés játékai
Témavezető: Kiss Sándorné

Január
Munkaközösségi foglalkozás témája: Félévi értékelés
Félévi mérések összeállítása, elvégzése

Tanulmányi versenyek előkészítése, lebonyolítása

Február
Munkaközösségi foglalkozás témája:
Zrínyi Ilona Matematikaverseny és a Buksitörő verseny előkészítése
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Témavezető: Bíró Éva

Március
Munkaközösségi foglalkozás témája: Differenciált tanulásszervezés
Témavezető: Leveleki Józsefné

Március 15.-e megünneplése

Április
Munkaközösségi foglalkozás témája: Környezeti nevelés játékosan
Témavezető:Boda Istvánné

Május
Munkaközösségi foglalkozás témája:Kirándulások hatása a közösségi
nevelésre

• Évvégi mérések előkészítése, lebonyolítása
• Válogatás az emelt szintű osztályokba
• Tanulmányi kirándulások

Június
Nyári táborozások, kirándulások előkészítése
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4. számú melléklet

Csoportjaink faliújsága
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5. számú melléklet

A tisztasági verseny értékelési táblázat
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6. számú melléklet

Szüreti mulatság forgatókönyve

ELŐKÉSZÜLETEK:

a, gyűjtőmunka
b, díszítés

a, Pedagógusok, szülők, gyerekek segítségével történt a szőlőfürtök szedése,
valamint a szürettel kapcsolatos régiségek (eszközök, tárgyak)felkutatása
nagyszülőknél, múzeumokban és tájházakban.
A mulatságot citera hangszeren játszó művészünk: Dér István, illetve
környékünk legismertebb néptánc oktatója: Szlávik László tette hangulatosabbá
Napközis nevelőink segítségével szüreti dalok, versek, körjátékok betanítására
került sor.

b, A szabadban, egy zegzugos sarokban varázsoltunk szüreti hangulatot, az
épület falának díszítésével. (kukoricacső, szőlőágas, kukoricaszár, gyümölcstál,
rongyszőnyeg, hímzett vászonkendő)

PROGRAMOK:

-rövid előadás a szüretről és a szőlő feldolgozásáról
-tanult dalok meghallgatása
-dalcsokor nevelők előadásában citerakísérettel
(csoportmunka körforgásszerűen)
-szőlőfürt szemelgetése
-darálás
-préselés
-gyermekdalok, népi játékok eljátszása citerakísérettel
-néptánc
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7. számú melléklet

Szüreti mulatság képei
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8. számú melléklet

Mézeskalács sütés képei
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9. számú melléklet

Tavasz köszöntő hét programja

Témakör: Tavaszköszöntő hét

Időtartam: 6 nap

Naponkénti foglalkozások:
1. Vers: Weöres Sándor: „Tavaszköszöntő „

Versek a tavaszról.
Zenehallgatás: Vivaldi: Négy évszak
Gyűjtőmunka: képek a tavaszról.

2. Kirándulás Tarpára egy farmra
Kerti munkák megfigyelése, megismerése, ásás kipróbálása.

3. Élményrajz a kirándulásról,
A legjobb rajzok és a hozott képek elrendezése, kiállítása.

4. Játék és dal tanulása: „Beültettem kiskertemet a tavasszal …”
5. Vers: Szalai Borbála: „Az első hóvirág”

Hóvirág hajtogatása, elhelyezése a kiállításban.
Színes papírból virágok nyírása. Előkészület a sorversenyhez

6. Játékos sorverseny: a növények fejlődésének lépéseit követve
— kukorica gyurmába helyezése törpejárással
— öntözés, kanálba víz hordása
— hurkapálcika elhelyezése a gyurmába pókjárással
— színes papírból kivágott virágok rátűzése a pálcikákra futással
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10. számú melléklet

EU-s vetélkedő feladatsora

1. Rajzoljátok le az EU-s zászlót!
(sötétkék téglalapban sárga csillagok körben elhelyezkedve 2. pont

2. Hány tagállama van az EU-nak?
(25) 1. pont

3. Soroljatok fel legalább 5 uniós tagállamot!
(Németország, Franciaország, Olaszország, Magyarország, Svédország,
stb…)

5. pont + pont

4. Milyen közös európai pénz bevezetését tervezik Magyarországon?
(EURO) 1. pont

5. Milyen külföldi pénznemekről hallottatok már? Soroljatok fel
néhányat!
(felsorolva ország + pénznem pl. csehek pénze a cseh korona

3. pont + pont

6. Soroljatok fel néhány ismert olasz ételt!
(pl. pizza, spagetti, stb…) 2. pont + pont

7. Puzzle darabok összerakása következik. Minden csapat 3 borítékot
kap, amelyekben egy-egy zászló darabkái helyezkednek el. Ezeket
kell összeállítani! Plusz pontért megállapíthatjátok, hogy melyik
tagállam zászlóit raktátok össze!
1. borítékban Finnország, 2. borítékban Magyarország, 3. borítékban
Olaszország)

3 pont + pont


