
Napközis munkaközösségünk bemutatása
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Iskolánkban a napköziben folyó nevelés-oktatás célját, tartalmát a hatályban lévő közoktatási
törvény rendelkezései, a pedagógiai program, a helyi tanterv határozza meg, kiegészítve a
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium sajátosságaiból adódó feladatokkal. Ezen
dokumentumok alapján, együttműködő partnereink (szülők, gyerekek) igényeit figyelembe
véve alakítjuk ki a napközi otthon éves munkatervét, melyben havi bontásban meghatározzuk
az elvégzendő feladatokat.
A napközi otthon alapvető feladata, hogy szervezett formában biztosítsa az eredményes,
nyugodt tanuláshoz illetve a szabadidő hasznos, változatos eltöltéséhez szükséges feltételeket;
tevékenységével járuljon hozzá a tanulók autonóm személyiségének kibontakozásához.
Biztosítson olyan körülményeket, melyek által a gyermekek megtapasztalhatják a
közösséghez tartozás élményét.
A legfontosabbnak tartott, irányadó pedagógiai értékek:

1. Egészség
  - testi, lelki épség
 - az egészséges életmód iránti belső igény

2. Aktivitás
 - tevékeny élet
  - kezdeményezőkészség

3. Érdeklődés:
  - a valóság (az ember külső-, belső világa) megismerése, megértésére
való törekvés
 - a művelődési igények kialakulása

4. Kommunikációs, kooperációs képesség:
  - egyetértésre, megegyezésre, együttműködésre való törekvés

5. Az életfeladatokra való felkészültség (gyakorlatiasság)
 - az életkori követelményekhez, adottságokhoz mérten megfelelő
gyakorlatias életvitel képessége

6. Produktivitás (kreativitás és innovációs képesség):
 - az értékteremtésre való képesség és törekvés

7. Átfogó- valóságérzékelés – és értékelés:
 - az egészben, a rendszerben, a hosszú távú folyamatokban való
gondolkodás képessége

8. Autonómia:
 - személyiség önállósága
 - önálló döntésekre és tettekre való képesség

9. Igényszint:
 - az ember önmagával szemben támasztott követelményeinek
színvonala

10. Felelősség:
 - a felelősségtudat és a felelősségvállalás egysége

Célunk a fenti értékekre alapozva, az életkori sajátosságok figyelembevételével mindazon
képességek, kompetenciák fejlesztése, melyek a társadalmi és természeti környezetben való
tájékozódást, az ismeretek alkalmazását illetve más ismeretekkel való összekapcsolódását
segítik elő, melyeknek végső célja az autonóm személyiség kibontakoztatása. A fejlesztés
szempontjából lényeges, hogy az érzelmi, motivációs tényezők is szerepet kapjanak.
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A következő nevelési területeken segítjük az iskolai célok megvalósulását:

1. Önálló tanulás, információk befogadása, feldolgozása, alkalmazása:
- a tanulók érdeklődésének felkeltése
– a nyugodt tanulás környezeti feltételeinek biztosítása
– a munkaeszközök megfelelő használatának elsajátíttatása
– a tanulás tervezésének tanítása (sorrendiség, idő tervezése)
– a helyes tanulási technikák elsajátíttatása
– az igényes, kitartó munkavégzés szokássá alakítása
– kérdések illetve vélemény kulturált megfogalmazására nevelés, kommunikációs kultúra
alakítása
– a tanulók önművelődési igényének fokozatos kialakítása
– az önálló ismeretszerzés lehetőségének biztosítása

2. A szabadidő tartalmas, önálló felhasználására nevelés:
A tanulók életkori sajátosságait, érdeklődési körét figyelembe véve minél változatosabb
szabadidős programokat tervezünk.
– különböző játékok megismertetése
(konstrukciós-, szabály-, szerep-, sport-, csapat-, szituációs-, dramatikus-, önismereti- stb.
játékok)
– kézműves tevékenysége, manuális foglalkozások
– vetélkedők (műveltségi, játékos, sport, környezetvédelmi, egészséges életmód)
– kulturális programok (színház, mozi, hangverseny, múzeum, könyvtár látogatás)
– művészeti tevékenységek kipróbálása (táncház)
– népszokások megismertetése
– mesék dramatizálása
– versek tanulása, versmondás
– vers ill. mese illusztrációk készítése
– pályázati munkák készítése (rajz, kézműves)
– jeles napok, Világnapok – megemlékezés (pl.: Magyar Költészet Napja)
– ismerkedés a különböző foglalkozásokkal
(Rendőrség Napja, Mentők Napja, Tűzoltók Napja)
– játszóházak (karácsonyi, húsvéti)
– ünnepségek osztálykeretben (Mikulás, Karácsony, Farsang, Anyák Napja)
– Szakkörök (origami, szituációs játék, informatika stb.)
– iskolán kívüli programok (városi rendezvények, kiállítások stb.)

3. Társas kapcsolatok, csoportélet, közösségformálás irányítása
– napirend szervezése
– csoportszabályok kialakítása, betartatása
– csoportszokások, hagyományok kialakítása
– megbízatásokkal a csoport iránti felelősség kialakítása
– csoportrendezvények kezdeményezése, szervezése, lebonyolítása
– a kulturált kommunikáció tanítása, elvárása a csoportban
– együttműködésre képes, egymásra figyelő, egymásnak segítséget nyújtó-, a „másság”
iránt toleranciát tanúsító közösség kialakítása
– a közösséghez tartozás élményének biztosítása



4

4. Egészséges életmódra nevelés
– alapvető higiénés szokások megismertetése, alkalmaztatása
– általános testápolási és öltözködési szokások elsajátítása
– a kulturált étkezés szokásainak, illemszabályainak megismertetése, alkalmaztatása
– az egészséges táplálkozás alapvető elveinek megismertetése
– mindennapos testmozgási lehetőség biztosítása
környezet tisztaságának, rendjének megőrzése
– esztétikus környezet kialakítása

5. Környezeti nevelés
– környezettudatos magatartás elősegítése
– környezeti károk megelőzése
– személyes környezeti élmények nyújtásával a természet, az élővilág szépségének,
változatosságának felfedeztetése
– a környezetvédelem fontosságának megismertetése
– hagyományteremtő eseménynaptár (Csillagászat Napja, Föld Napja, Állatok Világnapja,
Madarak Fák Napja, Víz Világnapja)
– környezetvédő tevékenységek (papírgyűjtés, elemek, műanyagpalackok gyűjtése)
– madarak rendszeres etetése, megfigyelése a téli hónapokban, „Madárkarácsony”

Iskolánkban az alsó tagozaton, az első évfolyamon kettő, a többin három osztály van. A felső
tagozaton évfolyamonként 2-2 osztályban folyik a tanítás.
A napközis csoportok a fentieket figyelembe véve a következőképpen alakulnak:
- alsó tagozat: nincs csoportbontás, azaz egy osztály egy napközis csoport
- felső tagozat: az igénylők számának megfelelően különböző osztályokból alakulnak a

napközis csoportok.

11 alsós és 3 felsős, azaz összesen 14 napközis csoport működik iskolánkban. Az átlagos
csoportlétszám 22 fő, ami elősegíti a minőségi munkavégzést.

csoport osztály Létszám (fő) napközis nevelő
1. 1.a 21 Szabóné Kovács Gabriella
2 1.b 22 Páliné Gondos Éva
3 2.a 20 Horváthné Nyári Éva
4 2.b 20 Takács Anett
5 2.c 22 Róth Aranka
6 3.a 26 Kanyó Andrea
7 3.b 24 Dr.Kalózné Pápa Ágnes
8 3.c 21 Szabó Károlyné
9 4.a 19 András Csabáné
10 4.b 18 Siposné Kiss Aranka
11 4.c 21 Bors Ilona
12 5-6.o. 26 Knoll Andrea
13 5-6.o. 26 Wilhelmné Ambrus Ánges
14 6-10.o. 22 Nagyné Boros Mária

Átlagos alsós csoportlétszám: 21,27
Átlagos felsős csoportlétszám: 24,66
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A csoportokat vezető napközis nevelők felsőfokú végzettségét tanúsító oklevelekről, az
elvégzett tanfolyamokról, továbbképzésekről a mellékelt táblázat adatai nyújtanak
tájékoztatást.

Napjainkban egyre inkább nélkülözhetetlenné válik az elektronikus kommunikáció képessége.
Iskolánkban a napközis pedagógusok 93 %-a rendelkezik alapfokú számítógépes illetve
szövegszerkesztési ismeretekkel. A korszerű tanulásszervezési módok közül a kooperatív
technikák alkalmazásának új lehetőségeivel a napközis tanítók 57 %-a ismerkedett meg az
elmúlt tanév folyamán. A kollégák szerteágazó érdeklődését az elvégzett tanfolyamok
sokszínűsége mutatja. Megszerzett ismereteik segítségével változatos délutáni
tevékenységeket biztosítanak napközis tanulóink számára illetve az iskolai élet más területein
is hasznosítják megszerzett tudásukat.

A napköziben végzett munka mellett más iskolai, szakmai tevékenységben is résztvevő
kollégák:
Dr.Kalózné Pápa Ágnes
- francia nyelvet tanít
- részt vesz a főiskolás hallgatók francia nyelvi képzésében
- francia nyelvű szaktanácsadó (Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai

Főiskolai Kar Pedagógiai Továbbképző- Szolgáltató Intézet)

Kanyó Andrea
- a diákönkormányzat alsó tagozatos felelőse
- a művelődésszervező szakos hallgatók munkájának irányítója

Nagyné Boros Mária
- szakszervezeti főbizalmi

Róth Aranka
- gyermek – és ifjúságvédelmi felelős
- a gyermek – és ifjúságvédelem szakos hallgatók munkájának irányítója
- balesetvédelmi felelős

Szabó Károlyné
- SZM összekötő (SZM= Szülői Munkaközösség)

Iskolánk feladata a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Karának
tanítószakos főiskolai hallgatói számára a gyakorlati képzés megszervezése, valamint az
egyetem művészeti karán tanuló rajz szakos hallgatók gyakorlati képzése.
4 alsós (évfolyamonként 1-1) és 1 felsős csoportban délután is folyik hallgatói képzés.

A gyakorlati képzésben résztvevő szakvezetők:
Páliné Gondés Éva (tanítói képzés)
Szabó Károlyné (tanítói képzés)
Horváthné Nyári Éva (tanítói képzés)
Siposné Kiss Aranka (tanítói és rajztanári képzés)
Wilhelmné Ambrus Ágnes (rajztanári képzés)
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A napközis szakvezetők hallgatói képzéssel kapcsolatos feladatait a tanítójelöltek gyakorlati
képzésének rendje határozza meg a tanévre vonatkozóan.
A főiskolai hallgatók napközis képzésében résztvevő gyakorlatvezetők heti kötelező
óraszáma: 18 óra, amit napközis munkával töltenek, kivéve Dr. Kalózné Pápa Ágnest, aki
délelőtt heti 12 órában francia nyelvet tanít és fennmaradó óráit tölti napközis csoportjában.
A hallgatói képzést nem vezető kollégák kötelező óraszáma heti 23 óra, amit napközis
munkával töltenek.

A gyermekközösségek típusai a napköziben:
- valamely osztályból nevelési-oktatási céllal alakult napközis csoportok
- azonos érdeklődés alapján létrejött, heterogén összetételű közösségek (pl.:

Természetbarátok köre)
Az utóbbi közösségek fontos ismérve a közös érdeklődési kor mellett az, hogy a gyerekek
foglalkozásokra való jelentkezése önkéntes és általában fél éves időtartamra szól. Indításukat
a tanulói igények felmérése előzi meg. Az azonos érdeklődésű tanulók heterogén
csoportokban dolgoznak, így lehetővé válik számukra saját napközis csoportjukon kívül más
közösségi formák előnyeinek megtapasztalása is. Ezek a foglalkozások úgy illeszkednek a
napközi rendjébe, hogy a tanóra védelme biztosított legyen.
A napközis csoportok napirendje:
A csoportok 12 órától folyamatosan ebédelnek az érvényben levő étkezési rend szerint. Az
idősávos beosztás lehetővé teszi az étkezés szervezettebb, gyorsabb lebonyolítását, így több
időt tölthetnek a gyerekek ebéd után a szabad levegőn. Ilyenkor kötetlen játékkal, focizással,
beszélgetéssel, szabadon választott mozgásformákkal töltik az időt. Néhányan ez alatt
érdeklődésüknek megfelelő csoportokban foglalkozáson vesznek részt (pl.: francia nyelv). A
kötött szabadidő foglalkozások változatos tevékenykedésre nyújtanak lehetőséget 14.-tól -
14.30.-ig Ezután 14.30.-tól -15.45.-ig a tanóra következik; a házi feladatok megoldása,
szorgalmi feladatok végzése, gyakorlós, olvasás, szükség esetén egyéni segítségnyújtás. A
házi feladatok mennyiségi és minőségi ellenőrzésével zárul a foglalkozás. 15.45-től a
gyerekek elfogyasztják az uzsonnát, majd 16.-tól-16.45-ig ismét lehetőségük nyílik
érdeklődési körüknek megfelelő témákban elmélyedni. (pl.: Modern tánc, Számítástechnika,
Origami, Gyöngyfűzés stb.)

A napközis nevelők és a szülők kapcsolattartását, együttműködését fontosnak tartjuk napi
munkánk során. Formái a következők:
- fogadóórák
- szülői értekezletek
- egyéni kapcsolatfelvétel (mindkét részről)
- nyílt napok
- ünnepi rendezvények szülők részére (osztálykeretben: Anyák Napja, Karácsony; iskolai:

Gyakorlós est)
- rendezvények a szülők részvételével, közreműködésével) Farsang, 24 órás ünnepvárás –

Kosárgála)
- Szülők munkahelyének megismertetése napközis csoportokkal
- Szülők-nevelők bálja

A nevelő-oktató munka eredményessége érdekében jó munkakapcsolatot alakítunk ki az
osztálytanítókkal, együttműködésünk a szaktanárokkal.  Folyamatos párbeszédet folytatunk az
alsós munkaközösség tagjaival. Rendszeresen hospitálunk a délelőtti tanítási órákon, s az így
megszerzett tapasztalatokat felhasználjuk a délutáni munkánk során.

Bevezetés
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Testületünk tisztában van azzal, hogy a XXI. század társadalmi elvárásai magasabbak, erőteljesebbek a
korábbiaknál.
Napközis munkánk során is érvényesül, hogy

• fel kell készítenünk tanítványainkat az egész életen át tartó tanulásra, a társadalmi életben való aktív
részvételre,

• meg kell tanítanunk őket a környezet védelmére, egészségi állapotuk, és életminőségük megőrzésére,
javítására,

• a kulturális javak iránti igényük kialakítására és fenntartására,
• meg kell tanítanunk őket a szolidaritásra és együttműködésre, toleranciára, felelősségvállalásra,
• képessé kell tennünk őket az önálló életvezetésre.

Napközi otthonunk hagyományos funkciói mellett tevékenységünk minden színterén igyekszünk kiegyenlíteni az
esélyeket, megszüntetni a szociális körülmények különbözőségéből adódó hátrányokat. A reális tervezést és
célmeghatározást az első osztálytól végzett diagnosztikus vizsgálatok, a családi háttér ismerete segíti.

Mindannyian eleget teszünk annak az elemi követelménynek, hogy a tanulókat megtanítsuk az életkornak
megfelelő tanulási stratégiákra. Törekszünk arra, hogy tanulóink hiánytalanul végezzék el tanulmányi
munkájukat úgy, hogy a család hétköznapjai ettől mentesüljenek.

Célunk, hogy foglalkozásaink változatosak legyenek, örömet, aktív pihenést is nyújtsanak. Biztosítsák tanulóink
számára a felzárkózást vagy tehetségük kibontakoztatását.
Egyaránt építünk az egyes pedagógusok és a projektek által szerveződő csoportok kreativitására. (I.)

A napközi otthoni tevékenységrendszer alakítását és a cselekvési terv megfogalmazását a közoktatás középtávú
fejlesztési stratégiai céljainak szem előtt tartásával helyi sajátosságaink határozzák meg.

Testületünk célként, követelményként a személyiség átfogó komponensrendszereit, és azok alapvető
komponenseit jelölte meg, valamint az elsajátításukat segítő alapvető tartalmakat, a pedagógiai és a tanulói
tevékenységekkel szembeni elvárásokat fogalmazta meg. (II.)

Intézményünk gyakorlóiskolai léte kiemelt felelősséget ró munkaközösségünk minden tagjára.
(III.)

Ahhoz, hogy jól érezzék magukat gyermekeink a napköziben, elengedhetetlennek tartjuk, hogy kellemes, a
lehetőségekhez mérten oldott környezetet teremtsünk. Tanulóink a közösen alkotott szabályok, szokásrend
betartásával aktív részesei a biztonságérzet, az otthonosság kialakulásának.

Az önkiszolgálási motívumok alakítása a szülőkkel egyetértésben történik, a gyerekek öntevékenységére épül.
Továbbfejlesztjük, építjük az óvodában már kialakult szokásokat. A szociális képességrendszert tudatosan
fejlesztjük a tevékenységek szervezésénél.

A napközi otthon programjában szervezett tevékenységeink alkalmasak az egészséges és kultúrált életmód
igényének kialakítására és gyakorlására. Minden tanítványunk naponta minimum fél órát vesz részt szervezett
testedzésben, mozgásos játékokban.(modern tánc sportfoglalkozás, gerinctorna, úszás, korcsolyázás)
Az úszás iskolánk tanmedencéiben, a korcsolyázás a város fedett csarnokában rendszeres és ingyenes. A
társastánc és néptánc külső szakemberek bevonásával ad lehetőséget a pozitív élmények nyújtására, a lelki és
testi egészség fenntartásához.

A szervezett séták, túrák, kirándulások mozgósítják a szülőket, testvéreket is, elmélyítve az iskola és a család
kapcsolatát. (IV.)
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Kézműves foglalkozásaink a szabadidő tartalmassá tételére, hasznos eltöltésére szerveződnek. Ezek lehetővé
teszik A kézműves technikák elsajátítását, az alkotókedv kibontakoztatását, önálló ötletek megvalósítását, a
közös munkában való részvétel örömét.
Az alkotásban történő önmegvalósítást. (V, VI.)

A környezettudatos magatartás alakítását a környezet védelmére nevelés érdekében hívtuk életre „a barátunk a
természet” foglalkozást.  (VII.)

A számítógéppel játékos informatikaoktatás keretében ismerkedhetnek meg tanulóink. (VIII.)

Az idegen nyelv tanulását a napköziben is segítjük. A francia szakkör az alsó és felső tagozatosoknak egyaránt
hatékony tanulási lehetőség. (IX.)

Programjaink mindenki számára elérhetők, ingyenesek.

A szülők és gyermekeik igényeinek felmérése alapján a tanévet követően napközis táborok szervezésére kerül
sor .
A táborok programját a tanév közben eredményesen működtetett foglalkozások motiválták.
Így a kézműves és a barátunk a természet tábor szervezését továbbra is szeretnénk megvalósítani. Igény alapján
önálló táborként vagy részprogramként szerepeltetjük az idegen nyelvet (angol, francia, német) és a játékos
informatikát.

Céljaink elérésének biztosítéka a tanítókkal, szaktanárokkal történő együttműködés, összehangolt munka.

A tartalmi munka eredményessége érdekében minden bevált, kipróbált tevékenység megtartása,
alkalmazása mellett az új tevékenységek szervezésére nyitottak vagyunk. Közös munkánk során a
kollektív szellem erősödése az iskoláért való elkötelezettség kialakítását, mélyítését is eredményezi.

Nevelési terv

a pszichikus rendszerek és komponensek alapján
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A nevelés feladatai nem köthetők konkrét időpontokhoz, tanévekhez. Az egyéni tudás, a kompetenciák
sokéves, évtizedes fejlődés eredményei. Nevelési szempontból csak a gyermekek (1-6. évfolyam) és a
serdülők (7-12. évfolyam) teszünk különbséget, vannak olyan fejlesztési feladatok, amelyek az
iskolázás egészére vonatkoznak, a két fejlődési szakasz sajátos nevelési feladatait csak akkor
fogalmazzuk meg, ha a megkülönböztetés lehetősége reális volt.

SZÍNTEREKPszichikus rendszerek,
komponensek

I.

Évf.
II. tanórai feladatok

III./1.
tanórán kívüli iskolai fela

III./2.
ingergazdag közeg szervezése tanórán és tanórán kívülKognitív

kompetenciák
(az értelem
kiművelése)

tanulói
motívumok
fejlesztése
1. Megismeré

si irány
fejlesztése

2. Érdeklődés

- a tantárgyakban rejlő
motivációs lehetőségek kihasználása,
a tananyagtartalmakból az analízisre
alkalmasak kiválasztása és azoknak a
tanulók által szívesen végzett
feladatokká alakítása

- az információk hírértékének
maximalizálása az előfeltétel-tudás
színvonalára építve

- önálló szintetizálási,
rendezési, rendszervezési feladatokkal
az egész rendszer létrehozása a
tanulók felkészültségének megfelelő
formában.

- pozitív attitűdök, meggyőző
vélemények, vonzó minták adása a
nevelőknek és a társaknak pozitív
viszonyulásán keresztül, tanítványaink
érdeklődési vonzódásainak, azok
alakulásának, változásának számon
tartása.

kiterjesztése napközis tanárok 
tervező szakaszára

kiterjesztése napközis szabadid
foglalkozásokra, játékokra

Ezek megerősítése a napközis 
tanórán és szabadidőben valam
tanuló részvétele a
- tömegsport – dél
- vonzódás alapján

sportkörökben, edzéseken
részvétel
(labdajátékok, duatlon, tri
atlétika, torna, úszás, játék
sportvetélkedők…), tánc- 
mozgásművészeti csoport
(néptánc, társastánc, mazs
turisztika („Barátunk a ter
szakkör), gyermekkapcsol
színházlátogatás
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SZÍNTEREKPszichikus rendszerek,
komponensek

I.

Évf.
II. tanórai feladatok

III/1.
tanórán kívüli iskolai fe

III/2.
ingergazdag közeg szervezése tanórán és tanórán kívül

2. Felfedezési
vágy
fejlesztése

3. Értelmezési
vágy
alapozása,
erősítése

4. Játék
szeretet és az
alkotásvágy
fejlesztése

5. Tanulási
teljesítményvágy
optimalizálása

7-12.

Olvasásszeretet kialakítása valamennyi
tantárgyban (alapozó) könyv, folyóirat
segítségei, könyvtárhasználat megtanítása,
könyvtári órák.

megfigyelési késztetések biztosítása a
tananyagtartalomból alkalmas témákon,
problémamegoldó tevékenység késztetése

Az értelmezéshez szükséges ismeretek
előzetes feldolgozása, kézbeadása,
értelmezések probléma-bemutató, -
magyarázó tanítása, a felfedezés
történetének ismertetése

Játék, játékosság, szimuláció a tanítás-
tanulás gyakorlatában az arra alkalmas
tantárgyi témákban

Tanítványaink sikervágyának fejlettségét,
jellemzőit megismerve sikerélményt ígérő
feladatokat válasszunk.

- Leitner Art kép
szakkörök

- zenei: furulyasz
énekkar

- iskolai könyvtá
használata

- pályázatok, „Ol
velünk!” szakkör 3. oszt

- Színházi előadá
kapcsolása

fakultációk

szabálykövető játékok; tánc,
mozgásjátékok, éneklés, rajzo
formázás, festés, éneklés-zen
/szabadidőszervezés napközib
gyermekjátékok, versek, játék
kezek” szakkör; „Dramatikus
szakkör, aszfaltrajz-versenye
rajzpályázatokon való részvé
szakkör, Suli-Póló, akadályve
népi iparművészek foglalkoz
napköziben kiterjesztendő eg
tanító-tanár-napközis nevelő-

SZÍNTEREKPszichikus rendszerek,
komponensek

I.

Évf.
II. tanórai feladatok

III/1.
tanórán kívüli iskolai fe

III/2.

a) optimális
tanulási
sikervágy és
kudarcfélelem
kialakítása,
fenntartása

b) tanulási
elismerésvágy
és a
bírálatfélelem
optimalizálása

c) kötődés

ingergazdag közeg szervezése tanórán és tanórán kívül
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A szorongásos kudarcfélelem felismerése
és különös gonddal biztosítani a szorongás
feloldását sikerélményekkel

Az elismerés, dicséret biztosítása –
minden adandó alkalommal az
erőfeszítések, eredmények elismerése,
az elmarasztaló, büntető szociális közeg
kiiktatása

Kötődést nélkülöző steril nevelő-nevelt
viszony kialakulásának elkerülése, a
nevelői személyiség tudatos alakítása
tanítványaink védelmet, támaszt,
segítséget kapjanak tőlünk, számíthatnak
ránk

Tanulási szokások kialakítása az
önállósodás folyamatos, tervszerű
építésével
Reálisan elvégezhető házi feladatok
kitűzése, a teljesítés rendszeres,
következetes értékelése

Napköziben kiterjesztendő,
együttműködés tanító-tanár-n
nevelő- szülő

Napköziben kiterjesztendő,
együttműködés tanító-tanár-n
nevelő- szülő

Valamennyi, a tanulókkal fog
pedagógus

napközis nevelő is végezze a 
együttműködés a tanítóval, ta

SZÍNTEREKPszichikus rendszerek,
komponensek

I.

Évf.
II. tanórai feladatok

III/1.
tanórán kívüli iskolai fe

III/2.

e) tanulási
igényszint
optimalizálása

f) egészséges
tanulási ambíció

Tanulási
életprogram
fejlődésének
segítése

a) a tanulás
értéke

b) továbbtanulási
szándék

1. o-tól
adapt
7-12.
évf.

7-12.

6-12.

ingergazdag közeg szervezése tanórán és tanórán kívül
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a tanulók adottságainak, képességeinek,
aktuális fejlettségének figyelembevétele a
feladatadáskor, értékeléskor

Reális önismeret alakulásának segítése
korrekt nevelői magatartással, szülői
házzal szoros együttműködésre alapozva

Különösen osztályfőnöki órák,
az iskolázottság és az életmód közti
viszony megismertetése tanítványainkkal

Aktuális helyzetek és feladatok taktikai
értékelése

Napköziben

Szülőkkel együttműködés (fo
szülői értekezlet), pályaválas
fórumok. Gyár- és üzemlátog
munkahelyek bemutatása (szü
munkahelye)

Versenyekre való felkészítés,
értékelése, fakultáció
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SZÍNTEREKPszichikus rendszerek, komponensek
Évf. tanórai feladatok tanórán kívüli iskolai fe

KOGNITÍV
KOMPETENCIA

KOGNITÍV
KÉPESSÉGEK
FEJLESZTÉSE

1.Kognitív
rutinok
a) Felismerés és
kivitelezés,
kapcsolás,
aktiválás és
előrejelzés

b) Összevonás

c)
sorrendfelismerés
és sorképzés

d) elemi
kombinálás
e) tapasztalati
következtetés

1.évf.-
tól

A testmozgásban, a manipuláció rutinjai
testnevelésórákon, technika, ének-zene
órákon, az artikuláció, íráselsajátítás feltételeit
biztosító rutinkészlet magyarórákon

Kivonás, összeadás,
tulajdonságfogalmak készletének
gyarapítása matemat., magyar,
körny.ism. órákon játékos
módszerekkel

A környezetben megtalálható dolgokkal,
játékokkal, eszközökkel, események ábráival
gyakoroltatjuk a rendezési viszony szerinti
sorképzést, sorszámnevek 20-ig, címkéző
rangsorolás játékos és direkt módon különösen
matematika, magyarórákon

Valamennyi tantárgy tartalmának ésszerű
kiválasztásával és rendezésével direkt és
játékos gyakorlásával

Napközis tanórákon és szervez
tevékenységben

Napköziben kötött és szabadfog
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SZÍNTEREKPszichikus rendszerek, komponensek
Évf. tanórai feladatok tanórán kívüli iskolai felad

KOGNITÍV
KOMPETENCIA

KOGNITÍV
KÉPESSÉGE
K
FEJLESZTÉS
E

 Beszéd és
beszédértés

Írás és olvasás

Formalizált

1-4.

SZÍNTEREKdszerek, komponensek
Évf. tanórai feladatok tanórán kívüli iskolai feladatok iskolán kí

CIA

KOGNITÍV
KÉPESSÉGEK
FEJLESZTÉSE

Megismerés

Átkódolás

Értelmezés

Kognitív
kommunikáció

1-4.

5.évf.-
tól

7-12.

1.évf.-
tól

Megfigyelési képesség- különösen a
leképező megf. a tantervi tartalmak
felhasználásával, egyszerű kísérletek
rajzos lejegyzése ped. Irányításával

Jegyzőkönyvezés ellenőrző és kísérleti
megfigyelések
Bármely tantárgy megfigyelési alkalmainak
kihasználása, bővítése

Technika, term.tud.-os tárgyak, magyar…
felhasználása – az írásbeli instrukciók
átkódolása cselekvéssé
Szöveges feladatok formalizálása, formalizált
feladatok szöveggé konkretizálása (matemat.)
a fokozatosság érvényesítésével rendszeresen
különösen term.tud.-os tárgyak
Rendszerek működése, viselkedése

Ábraolvasás, ábrázolási képesség rajz,
technika, matemat., magyar, körny.ism.
órákon (Tk.választás)

Passzív szókincs aktiválás, szókincs és
fogalomkincs fejlesztése, gyakorlása, olvasás,
szövegtanulás

Napközis tanórákon

Szakkörök, fakultációk

Szakkörök

Napközis tanórákon, szabadidőben
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Artikulációs készség
Kialakítása,, szóbeli és írásbeli közlési,
befogadói képesség kialakítása
valamennyi tantárgy tantervi anyagának
felhasználásával

Valamennyi – erre alkalmas tantárgy
keretében – az értő olvasás
kialakulásának segítése,
szövegfeldolgozás célirányos fejlesztése

Táblázatok, formalizált szövegek,
szótárak, lexikonok, könyvtárak
célirányos, a tanulási folyamatba
beépített használata

Többszempontú viszonyítás,
szelektálás, keresés, szortírozás
kevesebb elemmel, szemponttal

Komplexitás növelése

Általánosításokra vonatkozó feladatok
adása, lehetőség biztosítása korrelatív,
valószínű szabályszerűségekkel való
találkozásra fokozatosan

Napközis tanórákon, szabad
történő gyakorlás, megerő

Napközis munkában

Fejlesztő foglalkozáso

Napközis tevékenységben
feladatok megoldásako

SZÍNTEREKPszichikus rendszerek, komponensek
Évf. tanórai feladatok tanórán kívüli iskolai fe
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KOGNITÍV
KOMPETENCIA

KOGNITÍV
KÉPESSÉGE
K
FEJLESZTÉS
E

Tanulás

Szociális tanulás

1.évf.-
tól

1.évf.-
tól

Cselekedtető oktatás arányának
növelése

Értelmező tanulás, a tanulók önálló
munkájának, a segítés módjainak alapos
előkészítése alapján

Az önálló tanuláshoz szükséges megfelelő
közeg megteremtése,
A feldolgozandó szövegek, feladatok pontos
kijelölése, az eredmények rendszeres
értékelése

Feladat-megoldási stratégiák gyakorlása
tanítási órákon

Egymás meghallgatása, véleménynyilvánítás,
együttműködési alkalmak biztosítása, vita,
versengés tanítása, gyakorlása

Napközis tevékenységb

Napközis tanórán

Napközis szabadidős tevék
diákfórumok, szakkörök, v
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 kompetencia 1. Egyéni
szociális
értékrend
fejlesztés
e

a) szociális
hajlamok

b) rangsorképzés

c)csoportképzés,
hovatartozási
kötődés

d) birtoklás

9-12.

1.-től

9-12.

1.-től

Tanítványaink kötődési hajlamának
megismerése, feltérképezése, fejlesztése
Védettség, biztonság nyújtása valamennyi
pedagógus feladata tanórán és tanórán kívül

Az értelmező és önértelmező szint kialakítása a
személyközi kapcsolatok gyakorlatias
ismereteivel, ahok önmagukra vonatkoztatásával
(osztályfőnöki órák, társadalom ism., etika)

Ösztönözni kell a rangsorképzést úgy, hogy
érzékeljék és tudják a tanulók: mindenki előbbre
juthat valamilyen kompetencia rangsorában, de
csak az eredményei, teljesítményei alapján

Csoportmunkák tanórákon, a kooperatív tanulás
stratégiájának gyakori alkalmazása
Irodalmi alkotások felhasználása a csoportléttel
kapcsolatos elemzésre, történelemtanítás
szemléletmódján ak alakítása ehhez

Szociálpszichológiai elemzések
(társadalomism.)
A birtoklási hajlam működésének,
természetének elemzése, megbeszélése,
szimulatív esetelemzések irodalmi művek
kapcsán is, oszt.főn. órákon

Csoport-ünnepek, óvodáso
vendéglátása,
Szülőkkel együtt szervezett ünn
(karácsony, anyák napja,…) isko
ünnepélyeken való aktív részvét
ballagás, szalagavató), megisme
táborozások, túrák, kirándulások
foglalkozások

Napközis tevékenység, játékos f
kirándulások, szakkörök, megbí
feladatok teljesítése, diákönkorm
munka…- az iskolai élet valame

Csapatjátékok, csapatsportok, sz
vegyes életkorú csoportok szerv

Pszichikus rendszerek,
komponensek

Évf. tanórai feladatok
III/1.

tanórán kívüli iskolai fe
III/2.
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Szociális
kompetenci
a

Családi lét

Párképzés,
szexualitás,
Családi lét,
Utódnevelés

Szociális
attitűdök és
szociális
meggyőződések

9-12.

1-4.

5-12.

Szokások, erkölcsi normák, jogszabályok,
szankciók történeti alakulásának
megismertetése, megvitatása, hatályos
jogszabályok megismertetése

Társadalmi ismeretek (környezetvédelem)

Biológia, osztályfőnöki órák,

Élő és történelmi személyek csoportok,
szociális magatartások, események kiemelése,
elemzése irodalmi, művészeti élmények
biztosítása magyarórákon, a vizuális kultúra,
ének-zene, történelemórákon Konkrét
tevékenységek, cselekvések megbeszélése,
értékelése
Kooperatív csoportoktatás előnyeinek
kihasználása

Napköziben is

Az iskolai élet valamennyi

SZÍNTEREKPszichikus rendszerek,
komponensek Évf. tanórai feladatok tanórán kívüli iskolai fe
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Szociális
kompetenci
a

A szociális
képességrendszer
fejlesztése

Szociális
szokások és
minták

Szociális
készségek

Személyes példamutatás, egyéb élményszerű
pozitív minták felmutatása,
Pozitív szociális szokások kialakítása,
gyarapítása, kiszámítható, rendezett környezet,
életrend megteremtése, következetes elvárása.
Az elvárásnak megfelelő magatartás
megerősítése, az eltérő helyesbítése. Irodalmi
hősök tetteinek átélési lehetőségének
biztosítása

Szociális készségek folyamatos fejlesztése,
tárházának fokozatos gazdagítása tanórákon,
tanórákon kívül minden lehetséges
szituációban: kapcsolatképző és
kapcsolatápoló, kötődésképző- és ápoló
készség, empatikus készség,
toleranciakészség, érdekelemző, szociális
értékelő készség (elismerés és bírálat), siker-
és kudarc/bírálatfeldolgozó készség,
konfliktuskezelő, vitakészség (érvelés,
meggyőződés), alkalmazkodási készség,
szervezőkészség

+Fejlesztésének elemi színter
otthon, az iskolai él

Fejlesztésükhöz direkt és indirek
szükséges bármilyen céllal szerv
csoportban – alapja a személyes
nevelői hitelesség, következetes

SZÍNTEREKPszichikus rendszerek,
komponensek

I.
Évf.
II.

tanórai feladatok
III/1.

tanórán kívüli iskolai fe
III/2.
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Szociális
kompetenci
a

Szociális
kommunikáció
fejlesztése

Szóbeli szociális
kommunikáció

Szociális
érdekérvényesítés

Dominánsan pozitív érzelmi légkör
kifejlesztése és fenntartása az osztályokban,
csoportokban, a tantestületben, amelyben a

tanulók, pedagógusok, (szülők) biztonságban
érzik magukat, a tanulók érzelmi karaktere,

személyisége optimálisan fejlődhet

Meghallgatás, érdeklődés, kérdezés, kérés,
reagálás, vita, társalgás módjainak

megtanítása, gyakoroltatása

Segítő együttműködés, segítő vezetés
kialakítása a tanítási órákon

Az erre alkalmas minták kiemelése a
tantárgyak anyagából, életkori

sajátosságoknak megfelelő bemutatása,
elemzése

Osztályfőnöki órák felhasználása Kooperatív
tanulás alkalmazása a segítő közreműködési

képesség fejlesztésére

Az iskolai élet valamennyi
megvalósítandó fela

A szabadidős foglalkozásokon
szakkörökön, fakultációkon, ve

felkészüléseken, versen
Szabályozottság, esélyesség el

fair play elvárása, megkö
Táborokban, túráko

Diákönkormányzati m

SZÍNTEREKPszichikus rendszerek,
komponensek

I.
Évf.
II.

tanórai feladatok
III/1.

tanórán kívüli iskolai fe
III/2.
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Feladatunknak tartjuk az iskolai nevelés valamennyi színterén a biológiai szüksé
optimális kielégítéséhez való hozzájárulást az alábbiak szerint:
              - folyamatos gondoskodás (a felelősi rendszer bevonásával is) a
                A tiszta és friss levegőről, az optimális hőmérsékletről

- tisztán tartott mellékhelyiségekről
- a tanórák és kötött foglalkozások közötti pihenésről
- az egészségvédő akciók (szűrések, védőoltások…) megszervezésé
- az iskolában étkező tanulók optimális táplálkozásának megoldásá

Személyes
kompetenci
a

1. A személyes
motívumok
fejlesztése

a) önkiszolgálási
motívumok

1-4.

5-12.

Az oktatás tartalmából az idevágó ismeretek
kiválasztása, azok megbeszélése, megvitatása

Környezetismeret – ld. A helyi tantervben
megjelölt témakörök

Természetismeret, biológia – a szervezet
egészséges működésének feltételei
Osztályfőnöki órák
Előnyös és hátrányos szokások, minták, téves
és helyes ismeretek bemutatása,
szembeállítása, megvitatása

Előnyös és hátrányos szokások
és helyes ismeretek bem

szembeállítása, megvitatása n

SZÍNTEREKPszichikus rendszerek,
komponensek

I.
Évf.
II.

tanórai feladatok
III/1.

tanórán kívüli iskolai fe
III/2.
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Személyes
kompetenci
a

5-12.

9-

Rendben tartási, tisztálkodási
szokások kialakítása és elvárása

Prevenciós munka a tanítási tartalmak
felhasználásával

A tanulók mozgásszükségletének kielégítésére
mindennapos testnevelés, Úszásoktatás
1.évfolyamtól

Az élményszükséglet szocializálására
különösen a művészeti tárgyak színvonalas
oktatása ad lehetőséget, illetve a magyar nyelv
és irodalom tantárgy, a tárgyba beépülő tánc
és dráma,
Mozgóképkultúra és médiaismeret

Osztálytermek szépítése sz
a kellemes közeg megőrzé
egyetértésére, illetve a tanu
Öntevékenységre építve
Káros szokások elterjedésének
megakadályozása (dohányzás,
alkoholfogyasztás, drog)

A napközis tevékenységen keres
és mozgásművészet foglalkozás
kirándulások rendszeressége
Testnevelési és sportjátékok, spo
Rendszeres sportolás, testedzés 

Az élmények, a lelki egészség fe
jelentősen hozzájárul a napközis
foglalkozások változatos megsz
művészeti szakkörök (képzőműv
néptánc, társastánc, iskolai kóru
művészeti bemutatók

SZÍNTEREKPszichikus rendszerek,
komponensek Évf. tanórai feladatok tanórán kívüli iskolai fe
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Személyes
kompetenci
a b) önértékelési

motívumok

A reális önbecsülés kialakulásának
Megalapozása, megerősítésének és
fennmaradásának segítése, a
túlértékelés vagy alulértékelés
kiküszöbölése a szociális közeg
(csoportok) és az egyének
demokratikus, tapintatos irányításával

A reális önbizalom kialakulásának,
megszilárdulásának érdekében olyan
feladatokat tűzünk ki, amelyek megfelelnek a
tanulók kompetenciájának: erőfeszítést
igénylőek, de sikert ígérőek.. Nélkülözhetetlen
a megvalósításhoz a teljesítmények rendszeres
és reális értékelése, amely az eredményen
kívül tekintetbe veszi a tanuló képességeit,
kompetenciájának aktuális színvonalát.

Reális ambíció alakítása a rátermettség,
tehetség, lehetőség és a választott
érvényesülési irány összeegyeztetése –
osztályfőnöki órák…

Napköziben, játékokban,
csoportfoglalkozásokon,
diákönkormányzatban, ver
szakkörökön

Team-munka a tanítók-tanárok- 
nevelők között
Önismereti szakkör, tréning

Szakkörök, fakultációk
Pályaválasztási tanácsadás

Felhasznált irodalom: Nagy József: Nevelési kézikönyv személyiségfejlesztő pedagógiai programok
készítéséhez. Mozaik, 1996.

A hallgatói képzésről

Gyermekközpontú nevelővé válni! – Ez minden itt dolgozó és gyakorlatát töltő leendő nevelő célja kell, hogy
legyen!
Sokoldalú, egy életen át tartó tanulással, az ennek során megszerzett tudással, megfelelő színvonalon oktatni és
megtanítani arra, hogy csak így felelhetünk meg a mai kor követelményeinek. Ezek fontos változások az
eddigiekhez képest még akkor is, ha mindig is jobbító-újító szándékkal tevékenykedtünk.
A hallgatóknak egyre több, változatosabb lehetőséget biztosítunk hospitálásra, gyakorlatképzésre, de a
meghatározó élmény mégis az, amikor a jelölt személyesen éli át a tanítás csodáját.
Hogyan jut el idáig?

Erről röviden és tényszerűen szóljon az Évkönyv erről szóló anyaga: ..

A KE CSVM PFK hallgatói első alkalommal tanulmányaik második félévében látogatnak el a
gyakorlóiskola számukra kijelölt napközis csoportjába. Ekkor még csupán külső szemlélőként vesznek
részt egy irányított szabadidős foglalkozáson és az azt követő tanórán. Tapasztalataikról – a főiskolai kar
által meghatározott megfigyelési szempontok alapján – naplót kell vezetniük, melyet később be kell
mutatniuk a napközis szakvezetőnek is.



24

Az ezt követő három félévben szintén, mint megfigyelők vannak jelen a már megismert napközis
csoportban, de már vállalhatnak bizonyos részfeladatokat is (pl. a manuális foglalkozáshoz szükséges
alapanyagok előkészítésében, az írásbeli házi feladatok minőségi ellenőrzésében). Gyakorta előfordul részükről
az önálló játékkezdeményezés is, az ebéd utáni kötetlen szabadidőben. Ezek a délutánok szintén egy-egy
alkalmat jelentenek félévenként, melyekről – csakúgy, mint a második félévben – feljegyzést kell készíteniük a
már említett naplóban, a félévenként változó megfigyelési szempontok alapján.

Az első tanítási gyakorlatukat harmadévesként, a hatodik félévben teljesítik a hallgatók a napköziben.
Egy irányított szabadidős foglalkozást és egy tanórát kell vezetniük. A foglalkozások témáját és típusát többnyire
ők választhatják meg. Általában a műveltségi területüknek megfelelően terveznek pl. mozgásos tornatermi vagy
udvari játékos foglalkozásokat (testnevelés műv. terület), manuális foglalkozásokat (vizuális nevelés, technika
műv. terület), kulturális foglalkozásokat, vetélkedőket (magyar nyelv és irodalom műv. terület), dalos játékos
foglalkozásokat (ének-zene műv. terület). A szabadidős foglalkozás után következik a tanóra, amelynek
vezetésére nehezebb előre felkészülni, hiszen aznap délelőtt jelölik ki adott tantárgyból a megoldandó és
elsajátítandó írásbeli és szóbeli feladatokat.

A hallgatóknak a napközis foglalkozás mindkét részéről tervezetet kell készíteniük. Természetes, hogy a
harmadéves hallgatók munkájának előkészítése nagyobb odafigyelést, alaposabb felkészítést igényel a napközis
szakvezető részéről is.

A következő félévben, már negyedéves hallgatóként, sokkal rutinosabbak kistanítóink. Régi
ismerősként köszöntik őket tanítványaink is. Nem ritka, hogy még az előző alkalommal velük készített kis
munkadarabokra is emlékeznek. A tanóra vezetésében is határozottabbak, szakszerűbbek. Saját bevallásuk
szerint is felszabadultabban tevékenykednek a második alkalommal. A napközis szakvezetők az utolsó két
félévet gyakorlati jeggyel értékelik.

A délutáni hallgatói képzés az alsó tagozaton 6 csoportban folyik – évfolyamonként egy kijelölt
csoportban. A rajztanár szakos hallgatók délutáni képzése 1 felső tagozatos napközis csoportban történik. A
hallgatók szerencsés esetben délután is ugyanabban az osztályban végezhetik tanítási gyakorlatukat, amelyikben
délelőtt tevékenykedtek, de mindenképpen ugyanazon az évfolyamon valamelyik szomszédos csoportban.

Tanítványaink számára nem jelent különösebb megterhelést a kistanítók állandó jelenléte. A változatos
szabadidős foglalkozások folyamatosan ébren tartják érdeklődésüket, motivációs eszközként funkcionálnak a
tanórai fegyelem fenntartásához, a jó tanulmányi munka eléréséhez.

A továbbiakban néhány óravázlat segítségével szeretnénk bemutatni annak a munkának egy kis szeletét, amit
hallgatóink végeznek nálunk.
Korántsem a teljesség igényével, inkább csak egy-egy jól megvalósított példát kiragadva.

1. 2.o. – szabadidős foglalkozás és tanóra
2. 4.o. - szabadidős foglalkozás és tanóra
3. 5-6.o. tanóra (rajz műveltségterület)
4. Óvodásoknak szóló foglalkozástervek (leendő iskolások) (művelődésszervező hallgatók)

Hallgatói képzésről – ifjúságvédelem

Egyik napközis kolléganőnk végzi iskolánkban a gyermek és ifjúságsegítő munkát. Ebben a tanévben
ifjúságsegítő hallgatók képzése indult. A hallgatók a gyermekekre vonatkozó összes dokumentációt, ügyintézési
formát, érdekvédelmi tevékenységet teljes mértékben megismerték. A gyakorlati munkában aktívan részt vettek.
Lehetőséget kaptak a kapcsolattartási formák megismerésére, párbeszédet folytathattak a szülőkkel, a hátrányos
helyzetű ill. a veszélyeztetett gyerekekkel. A kolléganő fontosnak tartotta, hogy az ifjúságvédő hallgatók
megismerkedjenek a napközi megváltozott helyzetével is. Lényeges, hogy őszinte empátiával forduljanak a
gyerekek felé, akik napi 8 órát töltenek el az iskolában. A hátrányos helyzetű tanulók még nagyobb odafigyelést,
még színesebb programokat, szakköröket, táborokat igényelnek, mivel otthon a család ezt nehéz anyagi helyzete
miatt nem tudja biztosítani, hiányoznak a megfelelő feltételek.
A napközis nevelőkre ezáltal óriási felelősség hárul.
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SPORT ÉS MOZGÁS
LEHETŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA A NAPKÖZIBEN
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„A testkulturális nevelés fejlesztését szolgáló programokban alapvető cél az
egészségtudatos magatartás, a fizikai erőnlét fejlesztését szolgáló tevékenységi
formák és a testnevelés és sport iskolai helyének erősítése. Jelentősebb
felmérések eredményei bizonyítják, hogy az ifjúság fizikai állapota, testi
fejlettsége nem megfelelő. Ezért tartjuk fontosnak az iskola tartalmi
megújításában az egészséges életmód, a szomatikus nevelés hangsúlyozottabban
átértékelt szerepét… a tanulók életvitele, személyiségének fejlesztése
érdekében. A nevelési céloknak, a nevelési folyamat fejlesztésének a szomatikus
nevelés szempontjából is döntő kérdése, hogy megtalálja a közoktatási
intézményeken belül azokat a gyakorlati lehetőségeket, amelyek ma részben
vagy teljes mértékben adottak…” – olvashatjuk az Oktatási Minisztérium
középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiájának Az egész életen át tartó tanulás
megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése révén című fejezetében.

Iskolánk napközis munkaközössége is folyamatosan keresi azokat a gyakorlati
lehetőségeket, amelyekkel biztosíthatjuk tanulóink számára a rendszeres,
természetes, életszerű cselekvési helyzeteket (járás, futás, ugrás, dobás, mászás,
úszás, mozgásos játékok). Csak ezeken keresztül fokozható a gyorsaság,
ügyesség, a mozgáskultúra – tehát mindazok a képességek, amelyek
kifejlesztése elengedhetetlen ahhoz, hogy egészséges és egészségüket, épségüket
megőrizni tudó gyerekeket neveljünk. A kellő megterhelést az iskolai
testnevelés önmagában nem tudja biztosítani. Ezért abban, hogy megfelelő
mozgáskultúrára és edzettségre tegyenek szert, a napközis nevelőkre óriási
felelősség hárul. A 34/2001. IX. 14. OM-ISM együttes rendelete előírja a
mindennapos iskolai testnevelést. A törvény a tanórai testnevelés,  a délutáni
sport foglalkozások és a napközis szabadidős foglalkozások együttes
működésével valósul meg.

Biztosítjuk, hogy napközis tanulóink minél több időt tölthessenek szabad
levegőn tudatosan tervezett, sokoldalúan fejlesztő mozgással és mozgásos
játékokkal – ezek helyszíne iskolánk két udvarrésze és a sportudvar. Ezek a
tevékenységek sokrétűek: az 5-10 perces gimnasztikai vagy speciális gerinctorna
gyakorlatoktól (melyeket egyik testnevelő, gyógy testnevelő kollégánk állított
össze úgy, hogy ezeket rossz idő esetén akár az osztályteremben is
elvégeztethessük a gyerekekkel anélkül, hogy tréningruhára, tornacipőre kellene
vetkőzniük), egészen a labda-, fogó-, reflexfejlesztő játékokig, játékos
sportvetélkedőkig. Iskolánk fedett sportlétesítményei (tornatermek, uszodák)
eléggé leterheltek, de minden segítséget megkapunk ahhoz, hogy a szabad
kapacitást kihasználhassuk. Ezzel rendszeresen élünk is: egyik napközis
csoportunk például beiktatott még egy délutáni uszodai foglalkozást a heti egy
kötelező úszás órája mellé. A kisebbik tornatermünk pedig heti háromszori
alkalommal áll a mozgásra vágyó napközisek rendelkezésére.
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HAGYOMÁNYOS SPORTVERSENYEINK

Játékos sportvetélkedők

(Nagyon jól fejleszthető a sorversenyben résztvevő gyerekek szociális
képessége, figyelemkoncentrációja, egymásra való odafigyelésük képessége,
fegyelme, kitartása, sportszerűsége, ritmusérzéke.)

Karácsony és húsvét előtt évfolyamonkénti vagy évfolyamok közti játékos
sorversenyeket szervezünk. 1. számú mellékletünkben a második évfolyam (3
osztály) karácsonyi „Fenyőcske” sorversenyének forgatókönyvét közöljük.

Szintén játékos sportvetélkedőre hívjuk minden tavasszal a környékbeli óvodák
nagycsoportosait, akik iskolánk első osztályos tanulóival versenyezhetnek. (2.
számú melléklet.)

Labdajátékok

(A labdajátékok általában csapatjátékok, melyek kialakíthatják az összetartozás
élményét, jó színterei a közösségépítésnek, megtanítják kezelni a vereséget és
megfelelően értelmezni a győzelmet. Ezen felül fejleszthetik mindazokat a
képességeket és készségeket, amelyeket a sorversenyekkel kapcsolatban már
fent leírtunk.)

Május végén, június elején évfolyamonkénti zsinórlabda és foci bajnokságot
írunk ki napközis lányok, illetve fiúk részére (alsó és felső tagozatosoknak
egyaránt).

TÁNC
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A tánc minden fajtája fejleszti a ritmusérzéket, belső hallást, zenei hallást, zenei
ízlést, zenei harmóniát, esztétikus mozgást, állóképességet, fegyelmet,
figyelemkoncentrációt, kitartást, az egymásra való odafigyelés képességét,
alkalmazkodóképességet és nem utolsó sorban közösségépítő szerepe is van.

Társastánc

(Megismertet a különböző kultúrák, korok táncaival, zenéivel, viselkedési
formáival, fejleszti a kommunikációs és metakommunikációs képességeket.)

A Mikrokozmosz Művészeti Iskola szervezésében, az általuk biztosított
táncpedagógus vezetésével, adott napközis csoport nevelőjének tevékeny
közreműködésével, heti két alkalommal (l. és 2. osztályosoknak 1-1 órában, 3.
és 4. osztályosoknak 1,5-1,5 órában), délután a napközis foglalkozásokba
szervesen beépítve sajátíthatják el tanulóink a különböző latin-amerikai,
standard és egyéb társasági táncok alapjait.
Bemutatkozási lehetőségeik: iskolai rendezvények, a helyi művelődési házak,
Csiky Gergely Színház.

Népi játék, néptánc

(Alkalmas hagyományaink ápolására, a magyarságtudat kialakítására
fejlesztésére, elmélyítésére, gyökereink felkutatására, a Kodály által említett
„anya-lábi” nevelésre. „Az a nemzet, amelyik nem ismeri a múltját, az nem
érdemli a jövőjét.” – Tamási Áron.)

A Mikrokozmosz Művészeti Iskola szervezésében, az általuk biztosított
táncpedagógus vezetésével, adott napközis csoport nevelőjének tevékeny
közreműködésével, heti két alkalommal, délután a napközis foglalkozásokba
szervesen beépítve sajátíthatják el tanulóink a különböző, tájegységenként
változó népszokásokat, hagyományokat, táncokat és a hozzájuk kapcsolódó
zenéket, dalokat.
Bemutatkozási lehetőségeik: iskolai rendezvények.
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Modern tánc

(Többfajta zenei stílus bemutatására, megismerésére és az ezekhez kapcsolódó
mozgás elsajátítására szerveződött.)

Az 1-4. osztályos tanulók számára, heti egyszeri alkalommal (45 percben), két
napközis nevelő vezetésével.
Bemutatkozási lehetőségeik: iskolai rendezvények.
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Egyéb táncos produkciók

Említést kell még tennünk azokról a táncos, mozgásos „produkciókról” is,
amelyeket alkalmanként, egy-egy iskolai vagy osztály szintű rendezvény
kedvévéért (farsang, anyák napi ünnepség, iskolai kulturális est, stb.),
tanítványaikkal közösen „alkotnak” napközis munkaközösségünk tagjai.

FRANCIA NYELVŰ JÁTÉKOS SZAKKÖR

A nyelvi szakkör tárgya, célja

A szakkörök olyan játékok sorozatai, amelyek lehetőséget adnak a tanórákon tanult ismeretek megerősítésére.
Cél a tanulók különböző kompetenciáinak megdolgoztatása. A feladatokhoz egyszerre van szükség a vizuális és
az auditív memóriára a különböző eszközök (dialógus, dal, vers, kiszámoló, rajz) és munkatípusok (testbeszéd,
drámajáték, ritmusgyakorlat, csapatjáték, szövegértés, szóbeli és írásbeli kifejezés) váltakoztatása során.

A foglalkozások felépítése olyan, akár azon kis játékoké, melyekben a kedvtelés játszik fontos szerepet. A játék
feloldja a gátlásokat és lehetővé teszi a nyelv feszültségmentes környezetben történő elsajátítását. A cselekvés, a
mozgás, a csapatjáték, a szabályok betartásának szükségessége egy közös cél érdekében arra ösztönzi a
gyerekeket, hogy idegen nyelven kommunikáljanak, így a nyelv fontos eszköze a kapcsolattartásnak és nem
csupán tárgya a tanulásnak.

A nyelv strukturális és nyelvtani aspektusa is jelen van, de mindig a megfelelő szituációnak alárendelve.

2005/ 2006.

2., 3. ÉVFOLYAM ( 1. CSOPORT)

FELHASZNÁLANDÓ MONDÓKÁS ÉS DALOS KÖNYVEK:

Garabédian- Lerasle- Pétreault- Vailleau:
Le grand livre des comptines 1
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Guerard: Je découvre les comptines

Chante avec moi

Éves óraszám: 35 óra
Heti óraszám: 1 óra
A tanulók száma: 12 fő

Cél:

 Francia nyelvű gyermekdalok, versek, kiszámolók, népi és gyermekjátékok tanítása
 Az előforduló kifejezések, nyelvtani szerkezetek szituációban történő alkalmazása
 Játékot, mozgást, aktivitást, versengést biztosító feladatok használata
 Szóbeli nyelvi készségek fejlesztése

N° du cours Titre de la chanson, du poeme, du petit récit
1 Je te tiens…
2 Un, deux, trois…
3 Sur le pont d’ Avignon
4 C’ est demain dimanche
5 Une poule sur un mur
6 Il court, il court, le furet
7 Dansons la capucine
8 Alouette
9 Bonjour!
10 Pomme de reinette et pomme d’ api
11 Petit papa noel
12 Mon beau sapin
13 Au clair de la lune
14 Ainsi font, font, font
15 Dans la foret lointaine
16 Il pleut bergere
17 Un petit chat gris
18 Un chat et un chameau
19 Un petit cochon
20 Il fait beau dehors
21 Mes petites mains font tap, tap, tap…
22 Tape, tape, petite main
23 Ma tante vend des pommes
24 Mes petits lapins…
25 Il pleut, il mouille
26 Tombe, tombe, tombe la pluie
27 J’ aime la galette
28 Promenons- nous dans les bois
29 Une souris verte

30-35 Révision des chansons apprises
Contes, histoires a choix
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2005/ 2006.

3. - 4. ÉVFOLYAM
( 2. CSOPORT)

Munkatankönyv:
Chamfrault- Gál- Tamussin: Coccinelle
Francia nyelv 8- 11 éveseknek

Éves óraszám: 35 óra
Heti óraszám: 1 óra
A tanulók száma: 16 fő

Unité 1

N° du cour Objectifs linguistiques Objectifs communicatifs et autres
 1 Bonjour!

Comment tu t’ appelles?
Bonjour, je m’ appelle…

Saluer et se présenter

Jeux de roles
L’ accord de la communication verbale et
nonverbale

 2 Comment tu t’ appelles?

Comment tu t’ appelles?Oh, dis-le-moi.
Comment tu t’ appelles?
Je m’ appelle…

Prénoms francais

Saluer, se présenter

Jeux de roles

Mémorisation de la chanson

 3 Je m’ appelle Valentin

Oui, non
Prénoms francais
Mon nom est…

Saluer
se présenter
dire: oui, non
comparaison des prénoms francais et
hongrois

 4 Toc, toc, toc, qui est-ce?

Bonjour, au revoir

Qui est-ce?/ C’est…

Entre/ Entrez.

Saluer
identifier, reconnaitre q

Jeu: Colin Maillard

Jeux de roles

 5 Bonjour, grand-mere!

Révision des expressions apprises
Nouveaux éléments linguistiques selon les besoins
des enfants

finir une histoir individuellement

comprendre une situation

jeux de roles
6/7 Valentin rencontre Mamadou dans la rue

Il/ elle s’ appelle…
C’ est mon frere.
C’ est ma soeur.

situations de tous les jours
reconnaitre une situation

le rapport frere-soeur
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Elle, c’ est qui?
Lui, c’est qui?

Unité 2

8 L’ alphabet francais travailler le timbre de la voix, le rythme, l’
intonation
séparer les sons
les sons et leur écriture

9 nombres de 1- 12
Un, deux, trois, je vais dans les bois

reconnaitre une situation a l’ aide de dessins
et de la mimique

10 Sautez! Tournez!
L’ impératif

donner un ordre
exécuter un ordre

11 Que fait ma main?
Verbes en ER ( 3e pers.)
Les onomatopés

accorder gestes et parole a l’ aide de l’
intonation

12 Qu’ est-ce que c’est?
les objets de la salle de classe
L’ aricle indéfini

poser une question

donner une réponse
13 Dans le panier, il y a

Il y a
enrichir le lexique

mémoriser une énumération

énumérer

14 Il y a 6 oiseaux sur un arbrisseau

révision des nombres
enrichir le lexique

accorder image, écriture et parole

mémoriser une chanson

un poeme francais

Unité 3

15 Le boeuf et la grenouille

le verbe etre + adjectif
traits de caractere
décrire une personne
les adjectifs
l’ article défini

les contes de La Fontaine

différentes formes de comportement, leurs
expression par les moyens des
communications verbales et nonverbales

développement de la compréhension écrite a
l’ aide d’ images et de jeux de roles

16 Qui fait „ coa”?

les animaux
les articles définis
le vedrbe: faire

Qui fait…?/ Le / La ….fait comment?

„il y a” dans une autre situation

l’ accord de l’image, du texte et de l’ écriture

apprentissage d’ un poeme et d’ une chanson

17 Le jeu du Top Top

l’ exercice du lexique appris sous des formes
ludiques

Qui fait…?

questions et réponses posées/ données
spontanément

le développement de l’ esprit d’ équipe

18 Marcher comme le chat donner/ exécuter un ordre
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l’impératif
l’ article défini
les animaux
la comparaison: comme le…, comme la…
les adverbes
les pronoms personnels

l’ expression des mouvements des animaux

le développement de la créativité

19 Bleu comme le ciel

les couleurs
les noms comptables et noncomptables
le développement du lexique

le développement de la compréhension
orale

la reproduction d’ une structure
grammaticale dans une situation

la description du monde qui nous entoure en
utilisant les couleurs

20 Dans la basse- cour, il y a

il y a …
les animaux et notre envirron
le pluriel

apprentissage d’ une chanson

le développement de la compréhension orale

Unité 4

21 C’ est bon! C’ est pas bon!

les onomatopés
j’ aime, je n’ aime pas le/ la/ les
les aliments

l’ expression du gout
le mimétisme

22 Le petit déjeuner

les articles partitifs
Je mange/ je bois…
Il/ elle mange/ boit
les repas
les boissons

situations de tous les jours

jeux de roles

parole spontanée

23 Valentin a neuf ans

J’ ai 9 ans
il/elle a 9 ans
je voudrais…

communication téléphonique
appeler q au téléphone
inviter q

24 Le gateau au chocolat

la quantité définie/ 1 kg de…
l’” impératif
les produits alimentaires
les objets de la cuisine

les recettes

la préparation d’ un plat simple

25 Ma famille Relier le texte et l’ image
le développement de la compréhension orale

26 Décrivez une personne ou un animal

il/ elle est+ adjectif
description d’ une personne
c’est mon/ ma…
il/ elle aime…
il/elle a …ans
il/ elle s’appelle

décrire, présenter q

situations de tous les jours



35

Unité 5

27 Mots croisés, mots cachés révision du lexique appris
28 Jeu du béret révision du lexique: les couleurs, les

nombres, les lettres

parole et compréhension spontanées
29 Jeu de Kim

il manque..
il y a, c’ est…

Révision du lexique: les objets
dire des hypotheses
mémoriser, énumérer
le développement de l’ esprit d’ équipe

30 Jeux des questions

formes d’ interrogations apprises
révision du lexique

poser une question

situations variées

31 La saliere

les couleurs
les nombres

apprentissage d’ un petit récit

situations ludiques

32 Jeu de piste dans l’ Institut Francais de Budapest l’ emploie des connaissances dans des
situations réelles

demander/ donner des informations

Unité 6

33- 35             Enseignement des chansons pour les fetes de l’ école
                       Enregistrements vidéos
                      Contes, histoires
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„Az a gyerek nevelésében a csoda, hogy (a pedagógus mint egy szobrász, aki nekiáll
a kőnek és megálmodja benne a szobrot, lehántja a fölösleges dolgot, s kihozza a
szépséget belőle”

Kulturális tevékenység

A szabadidős foglalkozások célja, hogy a gyerekek legyenek képesek szabadidejük
személyiségfejlesztő, önálló felhasználására. Feladata, hogy adjon lehetőséget a gyerekeke
pihenésére, regenerálódására, a többféle, különböző jellegű szabadidős tevékenységek
megismerésére, járuljon hozzá a szabadidőben folyó többoldalú, kitartó tevékenykedés képességének
kibontakozásához, az önálló kultúrált szabadidő eltöltés képességének kialakításában és
fejlesztésében.

Iskolánkban kiemelten fontos feladatnak tekintjük a gyermekek szabadidejének kultúrált, hasznos
eltöltésének tervezését. Ezen a területen keresztül tudjuk tanítványainkat olyan felnőtté nevelni,
akiknek értékrendjében fontos szerepet tölt be a kultúra. Ezzel kapcsolatban, a társadalmi elvárások is
egyre magasabbak, mert a szülők ma már nem tudnak gyermekeik számára iskolánkhoz hasonló
feltételeket biztosítani.
A kulturális foglalkozások során irodalmi, zenei, képzőművészeti ismereteket alakítunk ki, esztétikai
élményekhez juttatjuk a gyermekeinket. Erkölcsi meggyőződésünket szilárdítjuk, a világ helyes
szemléléséhez visszük tanulóinkat. Szokásokat gyökereztetünk meg. Az önművelés igényét erősítjük,
a környezethez való helyes erkölcsi és esztétikai viszonyt formáljuk. Megszerettetjük az igazi
művészetet.
Ezen célkitűzések megvalósításának területei:
1. Olvasóvá nevelés:

A vers, mese érzelmi telítettségével és játékosságával hat a gyermekekre. Verssel mindig
közelebb férkőzünk a gyermek lelkivilágához, mint egyébként a szavakkal. Ezért tartjuk fontosnak,
hogy az 1. o.-ban rendszeresen meséljünk tanulóinknak, majd az azt követő osztályokban már
együtt olvassuk a meséket, olvasmányokat.
Pl. Csukás István: Pom-Pom mesék
Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmese
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3.-4. Osztálytól pedig a regények megismerése bír jelentőséggel.
Ezt támasztja alá a napközis foglalkozás mellett működő Olvass velünk! Szakkör, ahol G.Szabó
Judit, Nógrádi Gábor, Csukás István műveivel ismerkednek diákjaink.
Nemrégiben emlékeztünk meg Móra Ferenc születésének 125.évfordulójáról. Ennek méltó
emlékére napközis csoportjaink egy-egy Móra-sarkot készítettek osztályukban. Így jobban
megismerve Móra életművét, az életrajzi adatok és fényképek mellett, bemutatva A kincskereső
kisködmönben megismert szobácskát. Jelentős verseit, elbeszéléseit.
3. És 4.osztályos tanulóink mérték össze tudásukat e témakörben, ezt követően sikeresen
szerepeltek a városi és megyei fordulón is.
Idén Csukás István tiszteletére szeretnénk ezt újra megvalósítani.
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2. Zenei nevelés
A zenének jelentős helyet kell elfoglalnia, hisz lélekformáló, jellemalakító, emberszépítő erő. A
Nestlé fülharmóniák koncertsorozatának egyik állomása a Szivárvány Zeneházban volt. Diákjaink
itt játékos formában ismerkedtek a hangszerekkel és a komoly zenével. Osztatlan sikert aratott
körükben.
Ugyancsak lelkesen látogatják az Együd Árpád Művelődési Központban megrendezésre kerülő
hangversenyeket is.

3. Képzőművészet
A képzőművészeti alkotások megismerésével fogékonnyá tesszük a szép iránt, megtanul
gyönyörködni az igazán szépben, s igényesebbé válik a saját munkájával szemben is. Ezt szem
előtt tartva visszük diákjainkat a városi kiállításokra, akár a közeli iskolába vagy városunk
múzeumába.

4. Hon és népismeret
Felfedezzük az elmúlt világ szépségeit, életmódjának nehézségeit, minden értékét, amelyre a mi
korunk ráépülhetett.
Napközi gyerekeink szép számmal vesznek részt a honismereti szakkör munkájában.
Karácsonykor betlehemes játékot mutattak be. Lelkesen készültünk a farsangi időszakra is. A
gyerekek szívesen gyűjtenek népművészeti tárgyakat, helyi történeteket, szokásokat.
Érdeklődnek, beszélgetnek idős emberekkel a múlt eseményei felől. A múlt jelentősége élménnyé
válik számukra. Ugyanilyen fontossággal bír számunkra, hogy megismerjék szűkebb hazájuk
Kaposvár történetét, jelenét, jelképeit. Ennek érdekében 4.-es osztályainkkal felkeressük a
Városházát, ahol a gyerekek az ismerkedés után feltehetik kérdéseiket a város vezetőinek.

5. Hagyományok ápolása
A tanév folyamán iskolai ünnepségeket, megemlékezéseket tartunk. A gyerekek számára
kiemelkedő helyet kap minden ünnep játékosságával, hangulatával elkülönül a hétköznapoktól,
különlegességével, pompájával örömet varázsolunk a gyermeki szívekbe. Nőnap alkalmából fiaink
apró figyelmességgel lepik meg tanítóikat és a kislányokat.
Ugyancsak szeretettel köszöntjük a pedagógusokat is. A Gyakorlós est immár hagyomány
iskolánkban, ahol színvonalas műsorral mutatkoznak be napközis csoportjaink.
Célunk, hogy a gyermek érezze a négy évszak varázsát, a nemzeti ünnepek méltó hangulatát, az
anyák napja szeretetteljes áhítatát, A Mikulás várását, a karácsony meghittságát, a farsang
játékos vidámságát.

6. Egyéb kulturális foglalkozások színterei
A kulturális foglalkozások helyét nagy körültekintéssel választottuk meg.
Bérletünk van a Csíky Gergely Színházba is. A kiváló előadásokat évről-évre több gyakorlós
gyermek látogatja.
Évente pár alkalommal moziba is eljutunk, ahol az aktuális előadásokat tekintjük meg.
Több alkalommal látogattunk el a Városi és Megyei Könyvtárba, ahol találkoztunk Janikovszky
Évával, májsusban pedig Bosnyák Viktóriával fogunk. Részt vettünk a könyvtár által kiírt
pályázatokon. E mellett tanulóink egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható
iskolai könyvtár segíti.
Első osztálytól tudatosítjuk a helyes könyvtárhasználatot.

7. Versenyek
Levelezős versenyekre is beneveztünk, ahol is öregbítettük iskolánk hírnevét.
(Olvass velünk! Jonatán, Bendegúz, Szepi, TIT:Ö
Ezek a versenyek a következő területeket érintették: újságírás, szövegértés, környezetismeret,
nyelvtan, matematika.

Mit nyújtunk mi a tanítványainknak?

 Változatos, színes mintát a szabadidő kultúrált eltöltéséhez,
 a gyermeki személyiség önmegvalósításának módjait,
 sikerélményt, ráirányítjuk a figyelmet arra, amiben tehetséges, amiben sikeres lehet,
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 életre szóló hobbit, kedvtelést ismerhetnek meg,
 közösségformáló, pozitív gondolkodás kialakítását,
 prevenciót, ösztönzést az elfoglaltságot nehezen találó gyerekeknek.

A mi felelősségünk fejleszteni azokat a kulcskompetenciákat amelyek a 21.sz. társadalmában
fontossá váltak a személyes életszférában is.

Kézművesség

Napközis életünkben központi helyet foglal el az a tevékenységkör, melyet így foglalhatnánk össze =
kézművesség. Ide sorolhatjuk a szakköröket, kiállításokat, pályázatokat, különböző rendezvényeket,
műhelymunkában való részvételt, táborokat, szabadidős foglalkozásokat, játszóházakat, stb.

Lakótelepi iskoláról lévén szó, tanulóink többsége a szürke különböző árnyalataiban „pompázó”, szögletes
házakban él. Sajnos, ez alól iskolánk épülete sem kivétel, így nem mindegy, milyen kép fogadja a gyerekeket és
pedagógusokat, ha belépnek a kapun, illetve az osztálytermek ajtaján. Elsősorban a napközis kollégákra hárult a
feladat, hogy ez a kép színes, esztétikus, kellemes legyen. Ezért már a bejárattól gyerekek által készített
festmények fogadják a belépőt, a szemben elhelyezett paravánon az adott évszakhoz, ünnepkörhöz kapcsolódó
dekorációval. Az első emeleten a napközis csoportok évfolyamonként egy-egy vitrint kaptak, ahol bárki
megnézheti, mi mindent készítenek a tanulók a délutáni szabadidős foglalkozások keretében.

Az osztályok a szó szoros értelmében versengenek egymással a szép környezet kialakításáért. Mivel manapság
egyre szűkösebbek az anyagi lehetőségek, néha saját erő is szükséges ahhoz, hogy az ablakokra vidám, színes
függönyök, az asztalokra színpompás terítők kerüljenek. S az ízléses környezethez sok-sok ötlet, és lelkes
tanuló-nevelő, hogy az iskolánk alsós osztálytermeinek esztétikája példaértékű legyen. Ehhez időt és lehetőséget
a délutáni szabadidős foglalkozások és a szakkörök adnak. S hogy melyek ezek?

A délutáni tanórák végeztével – szeptembertől – napközis gyerekeink heti rendszerességgel vehetnek részt
dekopázs, gyöngyfűzés, üvegfestés, origami, rajz-dekoráció, vizuális játékok szakkörökön, ahol számukra új
technikákkal, eljárásokkal ismerkedhetnek. A tanórát megelőző szabadidős foglalkozások is jórészt a
kézművesség jegyében telnek. A feladatok kapcsolódnak az aktuális évszakhoz, ünnepkörhöz.

S hogy milyen munkák készülnek? Csak példaként: virág és terménybábok, szélcsengő csigaházból, az őszi táj
kincseiből terméskoszorú. Képek és használati tárgyak spárga, fonal, madzag felhasználásával; festett kövek,
üveg -– és tükörmozaik; szalma – vessző és csuhédíszek; matricázás; gyertyaöntés-díszítés; könyvkötés; adventi
kalendáriumok; papírmasé; gyűrtpapír plasztikák; tojásfestés, cserépfigurák; jelmeztervek, álarcok
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papírtányérból … Az elkészült darabokat az osztályok saját termükben állítják ki, így a szülők is
megcsodálhatják gyermekeik ügyességét. Hisz gyakran épp a szülők azok, akik segítséget nyújtanak ahhoz, hogy
mindez létrejöhessen: őszi kirándulások alkalmával gyűjtött terményekkel, a „rongyoszsákból” előkerült
használaton kívüli darabokkal, a háztartásban már feleslegessé vált holmikkal.

Karácsony közeledtével igazi nagy kézműves-műhely veszi kezdetét a napközisek életében. Minden évben részt
veszünk Kaposvár város karácsonyfa díszítő versenyén. Az Együd Árpád Művelődési Központban gyerekeink és
napközis nevelőik kézműves munkáiból rendezünk ünnepi kiállítást. Immár hagyomány, hogy a város óvodásait
– képviselőiket – meghívjuk egy ünnepi délutánra, ahol az iskolások saját készítésű apró ajándékokkal
kedveskednek a kicsiknek. Idén először képző- és iparművészeti pályázatot hirdettünk az ovisoknak. A szép
számmal beérkező pályamunkákat kiállítottuk, s ünnepélyes megnyitó keretében jutalmaztuk. A rendezvényen
játszóházat is szerveztünk, ahol a kisgyerekek nagy lelkesedéssel festettek, ragasztottak, gyurmáztak, míg
szüleik iskolánkkal ismerkedtek.
Intézményünk életének fontos része az un. 24 órás kosárgála, melyre a téli szünet előtti két napban kerül sor.
Ennek keretében a napközis nevelők feladata is a forgószínpadszerű  játszóház megszervezése és lebonyolítása.
Lehet itt karácsonyfadíszt készíteni, gyöngyöt fűzni, nemezelni, dekopázsolni, origamizmi, könyvet fűzni,
subázni… vagy a tankonyhában mézeskalácsot sütni és díszíteni.
A hagyományos szülők-nevelők alapítványi báljának dekorálása is napközis feladat ugyanúgy, mint az iskola
karácsonyi-, farsangi- húsvéti ünneplőbe öltöztetése.
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Pedagógusaink minden alkalommal részt vesznek a város által szervezett – ünnepkörökhöz kapcsolódó –
iparművészeti műhely foglalkozásain, ahol új technikákkal, eljárásokkal ismerkednek. Több alkalommal
azonban a mi napközis munkaközösségünk volt a „vendéglátó”; saját ötleteinket, tanulóink munkáit mutattuk be
a kollégáknak, de részt vettünk városi pályázaton is. (Szép város Kaposvár)

Intézményünkben hallgatói képzés is folyik, így a főiskolások is kiveszik részüket a kézműves foglalkozások
szervezésében, levezetésében, segítenek ötleteikkel. Különösen a rajztanár szakos hallgatók közreműködnek
abban, hogy a felső tagozatos napközisek se maradjanak ki – sok tanulnivalójuk mellett – a manuális
foglalkozásokból. (lásd melléklet)

A nyári szünet sem telhet el „művészkedés” nélkül. A szorgalmi időszak végeztével két napközis kollégánk
szervez és vezet kézműves tábort alsós gyerekeknek, változatos programokkal kiegészítve.

Kézműves tábor

A tanév végén 5 napos kézműves tábort szerveztünk 1 osztályos napközis tanulók részére. A tábor nagy sikert
aratott mind a szülők, mind a gyerekek körében, mivel érdekes programokat ígért a hosszú nyári szünetre.
A tábornak iskolánk biztosított helyet és a konyha kényeztetett el finomságokkal.
Így a szülők pénztárcáját csak 2500 Ft-tal terheltük.
Reggel 8 órakor találkoztunk és egész délelőtt munkálkodtunk. A tervezett programokat sikerült megvalósítani.
Így a foglalkozásokon volt:

gyöngyfa készítés
sógyurma
dekopázs hőre, üvegre
fonott karkötő
tészta festés és fűzés
fonalkép
montázs
textilkép
hajtogatás
batikolás

Olyan módszereket választottunk, melyekre a délutáni szabadidős foglalkozások alatt kevés idő és pénz jut.
Óriási lelkesedéssel dolgozták végig a délelőttöket a gyerekek, munkadarabjaikat dobozban gyűjtögették, melyet
az utolsó nap hazavihették. A „kincsekből” szeptemberben kiállítást rendeztünk.

A délután a sporté volt. Tornateremben kezdtük, ahol sorversenyek, zsinórlbada, kidobó, méta, fogójátékok,
labdarúgás mozgatta meg a gyerekeket. Nagy élvezettel vették birtokba az egész tornatermet.
Ezt követte a napi 1 óra „vízi-dili”.
Uszodánkban érdekes versenyeken, játékos feladatokban vehettek részt a „táborlakók”.
Uzsonna után, 16.00 órakor jóleső fáradtsággal indultunk haza.
Emlékezetes program volt még az 1 napos kirándulás a Tokaji parkerdőbe, ahol a természettel ismerkedtünk,
különböző állatokat figyelhettünk meg, játszottunk és ebédre szalonnát sütöttünk.
Mindenről szép képeket láthatunk a mellékelt CD-n.

Gasparkovics Réka IV/10
Rajztanár – kommunikáció

45 perces kézműves foglalkozásra elképzelt feladatok
Eszközök: - üres gyufásdoboz

- több fajta színes karton
- olló, ragasztó, cérna
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Karácsonyfadísz melybe cukrot, csokit lehet rejteni
1. A gyufásdobozt, ha van rajta valami minta, leragasztjuk fehér papír segítségével
2. A színes kartonból két egyforma csillagot, az egyik közepén vágunk egy kicsi csillagot
3. Fúrunk két pici lyukat a doboz oldalára, ide fűzünk cérnát így lehet majd felakasztani
4. Most ráragasztjuk a két csillagot a dobozra úgy, hogy az legyen felül, amelynek a közepén van egy kis

csillag.

S ha készen vagyunk és van rá lehetőségünk csillámport is szórhatunk rá és ragasztó segítségével rögzítjük. Ha
valamelyik gyerek tovább díszítené festékkel, vagy temperával az is jó.

Nemcsak cukrot vagy csokit rakhatunk bele. A gyerekek is és a tanárnő is gyűjtsön karácsonyi verseket,
idézeteket vagy vicceket azt felírni egy kis cetlire és el lehet dugni a dobozban majd az ünnep alkalmával
felolvasni.

Ajándék tölcsér
Eszközök

- színes kartonok
- olló ragasztó

1. színes kartonból sablon vagy megadott méretek alapján 4 megadott háromszög és a záró rész
kivágásával egyszerűen elkészíthető.
Lehet egészen kicsi és nagy

Lehet ezt is díszíteni különböző technikák segítségével. Temperával, kicsiknek zsírkrétával, kivágott
karácsonyi motívumokat lehet felragasztani vagy apró fenyőfa ágakat, bogyókat.
- A záró részt is lehet variálni fenyőfa, harang stb.

Angyalkás, hóemberes, Mikulásos asztaldísz vagy karácsonyfadísz
1. Asztaldísz

- Kartonpapírból kivágjuk a különböző figurákat. Ki színezzük őket vagy temperával kifestjük őket nem
sok vizet használva.
- Ha fára akarjuk akasztani akkor már nem sok dolgunk van, cérnát rögzítünk a hátoldalára és kész is.
- Ha asztali díszt vagy szalvéta gyűrűt szeretnénk készíteni, akkor egy kartonból egy vastag csíkot
vágunk ki kb. 15-20 cm de lehet nagyobb is.
Ezt összeragasztjuk a figurával úgy, hogy a figura lábánál legyen, majd a csíkból formázzunk kört, kész
is.

Plussz feladatként svédnarancs. Ha tudunk előtte szólni a gyerekeknek 1 db narancs + fél zacskó szegfűszeg
elegendő.
A narancsot különböző motívumokkal díszítjük szegfűszegből, ha valamivel át tudjuk szúrni fel is lehet
akasztani ehhez egy hurkapálca elegendő.

Gyöngyfűzés
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Pár évvel ezelőtt egy nyáron, volt szerencsém egy alkotótáborban 5 napot eltölteni. Ott láttam 
először mennyi mindent lehet gyöngyből elkészíteni. Nyakéket, fülbevalót, karkötőt, gyűrűt, 
virágokat, állatokat és még ki tudja mi mindent. Azon a nyáron végig próbáltam a fűzések 
több válfaját és a gyöngyszövést is. Türelemmel és kitartással csodálatos dolgok születhetnek.
 
Szeptember óta vezetem ezt a szakkört és nagyon élvezem. Nem gondoltam volna, hogy ennyi 
gyereket fog vonzani ez a kézműves foglalkozás. Jelenleg 32 diák jár hozzám, szerdán az első 
csapat, csütörtökön a másik fele. 3-4.osztályosoknak hirdettem meg, de már „beszivárogtak” 
1-2. osztályosok is. Egyszerű mintákkal kezdtük, fokozatosan haladunk a bonyolultabb felé. 
 
 
Egyszálas fűzések  

 Egysoros fűzés 
 Kitérés egysoros fűzésből 
 Virágos fűzés kásagyöngyből 
 Kétszemes fűzés 
 Szalma- és kásagyöngy váltakozó fűzése 

 
Nyaklánc, karkötő különböző méretű gyöngyökből 

 Virágos nyaklánc és karkötő 
 Lila nyaklánc kásagyöngyből 

 
Egyszerű gyöngyszalag 
 
Kétszálas fűzések 

 Bebújós változat 
 Kapocs nélküli kapcsolós változat 
 Kapcsos változat 

 
Állatok és figurák fűzése 

 Süni 
 Télapó 
 Fenyő 
 Karácsonyi csillag 
 Gyöngyfa 
 Egér 
 Hóember 
 Katica 
 Teknős 
 Krokodil 
 Hangya 
 Méhecske 
 Pók 
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2003-2004. tanév szeptembere óta vezetem ezt a szakkört. 1-2.osztályos tanulók járnak 
hozzám, jelenleg 15 tanuló. Nagyon hasznosnak tartom ezt a fajta elfoglaltságot, mert a 6 éves 
gyerek kézügyessége itt nagyon sokat finomodik, fejlődik. Ez nagy segítséget fog jelenteni az 
írás tanulásakor. Az alaphajtogatástól a bonyolultabb alakzatokig is eljutunk a tanév végére. 
Az origami speciális jeleit is elsajátítják, így a nyáron már egyedül is tudni fognak könyvből 
hajtogatni. 
 
 
 
Munkáink: 
 
 
Ősz 

• jelek, jelölések 
• falevél, gesztenye 
• makk 
• gomba 
• teavirág 

 
Tél 

• fenyőfa 
• mikulás 
• télapó 
• rénszarvas 
• nyolcágú csillag 
• hóember 
• malacpersely 
• farsangi álarc 
• cicamaszk, kutyamaszk 

Tavasz 
•  huszár ujjbáb 
•  papírhuszár 
•  nád 
•  kokárda 
•  hóvirág 
•  harangvirág 
• aranyeső 
• barackvirág 
• tyúkanyó 
• tojás, csibe 
• nyuszi 
• kisbárány 
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Környezeti nevelés

Intézményünk osztályaiban már hagyományos, rendszeres iskolán kívüli élményeket jelentenek a különböző
kirándulások, terepgyakorlatok, táborok.
Napközis csoportjaink tanévente több kirándulást szerveznek. A nagy felfedezés az utóbbi években megnyílt és
fejlődő Katica-tanya Patcán. Szívesen látogatjuk meg a tanulmányainkat kiegészítő, önfeledt pihenést nyújtó
mintagazdaságot. Programkínálata egyaránt alkalmas rövidebb és hosszabb tartózkodásra is.
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Napközis életünk környezeti nevelésében az utóbbi tanévek fő mozgatójaként a szakkör emelkedik ki.
Szervezője, irányítója a különböző programoknak.

1. Barátunk, a természet szakkör

2004/05-ös tanévben első-másodikosok számára szakköri keretekbe foglalva megindult egy „Barátunk, a
természet” foglalkozás-sorozat, heti rendszerességgel.
A korosztály lehetőségeit figyelembe véve a fő cél ekkor a nyitottság megőrzése a természet felé.
Életkori sajátosságaik miatt inkább a kézügyességet fejlesztő feladatok álltak a középpontban – természetes
anyagokkal manipulálva használati és dísztárgyakat, ajándékokat készítettünk, állatokról szóló mesékkel
fűszerezve.
Emellett már letettük az idei tanévben testet öltő „Madarak karácsonya” alapjait – az udvaron lévő madáretető
soha nem maradt üresen. Kihasználtuk a közeli parkocska vagy akár a hóesés nyújtotta lehetőségeket: a park
fáiról tablót készítettünk (kéregminta vétel, préselt levél, termések összegyűjtése, fák meghatározása; hómanók
készítése – termésekkel, terményekkel dekorálva). Sokat beszélgettünk, és a természettel kapcsolatos játékokat is
kedvelték. A tanév vége felé vetélkedőt, totót is meg tudtunk oldani, hiszen megtanultak olvasni, írni.

Mindezeket a tevékenységeket a lehetőségeinkhez, a gyerekek érdeklődésének megfelelően alakíthattuk

2005. március: Kirándulás a Tókaji-parkerdőbe

A tavasz folyamán rövid kirándulást szerveztünk a Kaposvár határában lévő Tókaji Parkerdőbe. A parkerdő
vadregényes részekkel, kis halastavakkal, fenyvessel tarkított terület, ahová a város és a szomszédos falvak lakói
szívesen járnak ki. Rendelkezik egy iható vizű forrással, szalonnasütő hellyel, és fa-játszótérrel is. A kirándulást
fél naposra terveztük. A gyerekek felügyeletét 3 felnőtt látta el. Az út során a kora tavaszi érdekes lágyszárúakat
(gyógy- és mérgező növények) figyeltük meg – pl. foltos kontyvirág érdekes szépségű virágát, levelét;
illatmintát gyűjtöttünk kis dobozba, pl. medvehagyma, odvas keltike; valamint igen egyszerű szennyezettségi
vizsgálatot is végeztünk – cellux és fehér papír segítségével. Emellett élveztük a korai napfényt, jóízűen
falatoztunk a szendvicsekből, és jókat beszélgettünk, futkároztunk.

A gyerekek is, és mi is nagyon élveztük a túrát, melyet a szülők finanszíroztak. A gyerekek igénylik, várják a
kirándulásokat. Éppen ezért az idei tanmenetünkben évszakonként 1-1 túra szerepel!

A feldolgozó órán memóriajátékkal hívtam elő új ismereteiket, melyeket életkoruknak megfelelően
rendszereztünk, a könyvtár segítségével ki is gyűjtöttük a látottakat. Természetesen eltérő fogékonyságról,
emlékezőtehetségről tettek tanúbizonyságot, de az a jó a szakkörben, hogy semmi nem vérre megy!



50

2005. … Utolsó szakkör – „nyílt nap”

A tanév utolsó szakköri foglalkozására a szülőket is meghívtuk. A 45 perc alatt a gyerekekkel egy csapatot
alkottak, játszottunk (memóriajáték), vetélkedtünk (természettel kapcsolatos – mint utólag érzem, picit nehézre
sikeredett), és végül együtt készítettünk csuhé-nyuszit. Így ők is bepillanthattak a tanév fő munkálataiba.

2. 2005. jún.27 – júl.1. Tábor

Az évet a nyár második hetében megrendezett 5 napos, napközis jellegű tábor „zárta”. Hamar betelt a létszám,
főként az apróbbakkal – ez annak is betudható, hogy esténként otthon aludtak családi körben, náluk ez még
nagyon fontos. 22 főt (1-4. osztályosig, nem csupán szakkörösök jelentkeztek!) tudtunk elvállalni, 3 felnőtt
segítséggel.
Az 5 nap reggelén az iskolában találkoztunk, és ide tértünk vissza. Minden nap más és más élményeket nyújtott,
a lovaglástól, a túrán át a múzeumlátogatásokig. A részletes programot a mellékletben közöljük.
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2005/06-os tanév

1. Barátunk, a természet szakkör

A „Barátunk, a természet” szakkör folytatódik, szintén heti egy alkalommal, változás azonban a korosztály
megbontásában van: egy alkalom a második osztályosoké, egy pedig a harmadikosoké. A bontást a jelentkező
gyerekek növekvő száma jelentette – úgy látszik a tábor, és a tanév elején a tábor anyagából rendezett kiállítás
megtette a hatását. A gyerekek szívesen jönnek, ám azt is meg kell vallani, hogy a legjobban a kirándulásokat
várják.

Az év célja:
• A madárvédelem fontossága
• Állatvédelem
• Környezetvédelem
• Környezetszennyezési problémák

2. Kirándulások

Őszi:
2005. okt. 1. Pellérd
Utazás: egyénileg, szülői ill. tanító autókkal mentünk – a gyerekek számára nem került semmibe.
Cél: részvétel a Nemzetközi Madármegfigyelő Nap szervezett megfigyelésén, ahol vezetőnk Madas Katalin volt,
a Magyar Madártani Egyesület tagja.
Mindannyiunk nagy élménye a pihenő réti sas pár volt, amit spektívvel hosszú perceken keresztül láthattunk.
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2005. okt. 22. Bőszénfa, Szarvasfarm
Utazás: távolsági járatú busszal (166,-/gyerek)
Kíséret: 2 fő
Belépő jegy: 400,-/fő

Ez a túra a szarvasbőgés utolsó időszakában történt. Részt vettünk az etetésben, egészen közel merészkedve a
rudlihoz, gím-, és dámvadat láttunk. Aztán egészen szelíd őzpárt meg is simogathattuk. A farm rendelkezik egy
logikusan felépített kiállító termi anyaggal, ahol kézbe vehették az agancsokat, megtanulták a szarvaskorona
elnevezéseit, hibáit, lemérték a vaddisznó agyart, és rajzoltak, feladatokat is megoldottak. A vadon élő állatok
mellett háziállatokat is láttunk közelről – szamarak, pónik, szürkemarha, kecske, merinói juh, szárnyasok.

A feldolgozó órán kooperatív módszerrel dolgoztunk.

Ezek voltak a már megvalósult túrák. Íme a tervezettek:

Téli:
A Madárkarácsony keretében a park madarainak eleség kiakasztása. (pl. madárkalács)
Téli madárgyűrűzés – kapcsolatfelvétel a Toponári Ált. Isk.-val.

Tavaszi:
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Cél: a Deseda-tó partja, vízmintavétel, egyszerű vízvizsgálat. A kerékpár út mentén álló fás szárúakhoz
kapcsolódó feladatok (vetélkedő szerűen), nyomfelismerés.
Tavaszi madárgyűrűzés – Toponári Ált. Isk.ban.

3. Madarak karácsonya

A tanév tervezett feladatai között szerepelt a „Madárkarácsony” programjainak kibővítése a szakkörösök
segítségével a napközis csoportok között is. Ennek első lépése már november végén a madáretetés
megszervezése – tehát már nemcsak a szakkörös gyerekek etettek. A téli szünetben egy iskolán belüli verseny
keretei között madáretető készítés volt a feladat, ezeket az etetőket a napokban helyeztük el az udvaron, a már
kint lévők körül. Nagyon kedves munkák születettek szülői, nagyszülői segítséggel.
További terv, hogy a tél leghidegebb hónapjában a park madarain is segítsünk, ehhez jelenleg madáreledel
gyűjtés folyik a csoportokban. A magokat, aszalt gyümölcsöket, zöldségeket minden csoport kézműves
foglalkozás keretén belül fűzi fel, helyezi el hálókban, majd egy közösen kijelölt napon a csoportok a parkba
sétálnak, és ott elhelyezik. Élményeiket, és ennek a munka fontosságát pedig rajzban, ill. fogalmazásban örökítik
meg.

     

4. Tábor II.

A nyári, napközis jellegű tábort idén is szeretnénk megrendezni, szintén a kisiskolások között, egy „nagyobb”
kaliberű változtatással – az utolsó éjszakát egy turistaházban töltenénk, ennek pszichikai jelentősége van.

5. Más, környezeti neveléssel kapcsolatos programok

a)       Jeles napok
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Minden évben az iskola Diákönkormányzata programokat szervez - a környezetvédelem területén - ezeken a
napokon. Legnagyobb segítséget a napközisek nyújtjuk ebben a munkában, ösztönözve, mozgósítva
tanítványainkat.
 Október 4. Állatok világnapja

Totó, színezős, összekötős feladatok, felelet - választós, találós kérdések. Az idén 1-8. évfolyamokon
valósult meg.

 Márc. 22. Víz világnapja / Plakátok tervezése volt a feladat, az iskola diákjai részére/

 Április 22. Föld Napja / 13+1 kérdésből álló feladatlap, 1-4. osztályok számára/

 Május 3. vasárnapja Madarak, Fák Napja
Az elmúlt tanévben ezen a napon akadályversenyt rendeztünk az alsósoknak a közeli játszótéren.
Mellékelve az akadályverseny „pályabeosztása”.
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 Június 5. Környezetvédelmi világnap
/Kirándulás szervezése - szemétszedés a Deseda - tó körül/

b) Szelektív hulladékgyűjtés

Mindenki, aki iskolánkba jár, közösen munkálkodik ezen a szemléleten!

Papírgyűjtés: évente háromszor tesszük ezt. 20 - 22 osztály dolgozik ilyenkor egész délelőtt hordjuk, mérjük,
rakjuk a papírt.

     

Pet palack, műanyag ásványvizes- kólás üvegek: 2004-2005. tanév során kapcsolódtunk be a Toponári Ált.
Iskola által meghirdetett versenybe. Kezdők vagyunk még ezen a téren, de a lelkesedésünk annál nagyobb. Egész
tanévben hordják a palackokat a  szülők, a tanárok, a diákok és a  technikai dolgozók is.

Szárazelem gyűjtése: Ez is városi verseny, melyhez szintén tavaly csatlakoztunk először. A porta mellett van egy
tároló edényünk, melyben biztonságosan tárolhatjuk a veszélyes hulladékot.
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c) Holdleső

Munkatervünkben először szerepel a csillagos ég vizsgálata, aminek megvalósulása nagyban függ az időjárástól.
A márciusi holdtöltekor az iskola teraszáról távcsöves megfigyelést szervezünk a gyerekeknek. Mélyég
objektumokat az intézmény elhelyezkedéséből adódóan (város „közepe”, fényszennyezés!) nehezen látnánk, de a
telihold vizsgálata izgalmas kezdet a csillagászati élmények sorában!
A felsős csillagász tábor előzményeként tartjuk számon ezt az új programot, amely leginkább a kisiskolásoknak
szól, szintén napközis tanítók vezetésével.

Előzmény: évfolyam beszélgetés – fotókkal, egyéb illusztrációval, plakáttal készülünk
Előre a Hold megfigyelésére. Néhány egyszerű kísérlet, ill. rejtvény vagy feladat szintén szerepelhet a műsoron.
A gyerekekkel meghívót készítünk, hiszen az éjjeli – késő esti eseményre szülővel, hozzátartozóval érkeznek
majd.
A távcsövet az egyetemtől kapjuk, az iskola egyik teraszán helyezzük el. Kollégákkal, vállalkozó szellemű
nagyobb napközisekkel zsíros kenyeret kenünk, és teát főzünk majd.
A következő napi foglalkozásokon megerősítjük a látottakat – a gyerekeket felszólítjuk búvárkodásra, érdekes
csillagászattal kapcsolatos könyvek bemutatására, és egy vetélkedőt is szervezhetünk.

6. Továbbképzések
Az elmúlt tanévben két kollegánk vett részt egy hetes erdei iskola szervezésével kapcsolatos továbbképzésen,
Dombóváron, ahonnan sok ötlettel és nagy lelkesedéssel tértek vissza. A továbbképzés anyagáról diavetítést
készítettek, és a szerzett tapasztalatokat, ötleteket továbbadták munkatársaiknak. A továbbképzés egybegyűjtött
anyagához és a vetítésről készített cd-hez a könyvtárunkban bárki hozzájuthat.

7. Külsős kapcsolatok
Magyar Madártani Egyesületi (MME) tag – 1 fő
Az MME-n keresztül kapcsolatban állunk a Toponári Ált. Isk.ban dolgozó Máté Sándorral, aki gyűrűző
vizsgával rendelkezik, valamint az egyesület 29. sz. helyi csoportjával.

„INFORMATIKA KISISKOLÁSOKNAK”

Iskolánk a Nemzeti Tankönyvkiadó refenciaiskolája, ami szakmai napok szervezése mellett azt is jelenti, hogy új
tankönyveket próbálhatunk ki. Az elmúlt tanév újdonsága így került hozzánk is – ez pedig nem más, mint
Füzesiné Kazinczi Zsuzsanna és Rizdi Gizella szerkesztette Informatika kisiskolásoknak. Mivel a
tankönyvcsaládból abban az évben csupán az első osztály könyve jelent meg, így az elsősök között hirdettük a
szakkör indulását is. Nagy volt a jelentkezők száma, ezért két csoportot „kellett” indítanunk. Előnyben azokat a
kisgyerekeket részesítettük, akik otthon nem rendelkeznek számítógéppel.

Idén már szeptembertől el tudtuk kezdeni az órákat, heti 1-1 gépteremben zajló óra áll rendelkezésre a 2 csoport
számára, míg tavaly már zajlott a tanév, amikor elkezdtük a próbatanításokat a napközisek között, így csupán
heti 1 alkalommal tudtunk bejutni a gépterembe, a két csoport tehát felváltva számítógépes feladatokat ill.
tantermi szituációs játékos, munkatankönyvet alkalmazó órákat élt át. Életkori sajátosságaikból adódóan élvezték
a játékos feladatokat, az érzékelő feladatokat, szituációs és kommunikációs játékokat, a rajzokat, a „robotozást”.
Idén ezekre kicsivel kevesebb idő jut. A gyerekek fejlődését év eleji és év végi felmérésekkel kísérjük
figyelemmel – természetesen ez „tét” nélküli, kihívásként, versenyként érzékelik.

Célok, és feladatok:
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A kisiskolás már az oktatás bevezető szakaszában szerezzen tapasztalatokat a legalapvetőbb informatikai
eszközök helyes használatáról, az információszerzés és a kommunikáció „játékszabályairól”, alapelemeiről: pl.
irányok, betűk – írás, számok – számolás…

• Ismerje meg a tanuló a számítógép kezelésének alapjait, az egér és billentyűzet használatát.
• Használjon oktatójátékokat, iskolai tanulmányaihoz, ill. közösségi feladataihoz kapcsolódó

számítógépes programokat, melyek hozzájárulnak minden tantárgy alátámasztásához.
• A problémamegoldás és a képességfejlesztés eszköze az algoritmus. Játsszon el, fogalmazzon meg

algoritmusokat, ismerjen meg olyan programozási nyelvet, mely alkalmas a robotszerű működés
megmutatására, az algoritmusok kipróbálására.

• Tudja, hogy személyi adatai fontosak, és ismerje őket.
• Ismerje meg a könyv értékét, a könyvtár lehetőségeit.
• a tanórákhoz szükséges alapvető képességek, ismeretek fejlesztése, bővítése.

Emellett a munkatankönyv szerzőinek nem titkolt céljai:

- a tanulók felkészítése az informatikai társadalom kihívásaira
- a sokféle informatikai eszköz és módszer használatára
- fontos a hátrányok csökkentése, az esélyegyenlőség biztosítása – hogy az információ mindenki számára
elérhetővé, nyilvánossá váljon
- ismerjék meg az informatikai környezet egészségünkre gyakorolt hatását és a túlzott számítógép-használat
ártalmait.

A hangsúly a tanulói tevékenységen és a kompetenciák fejlesztésén van!

1. Kiemelt fejlesztési feladatok:
- énkép és önismeret
- hon- és népismeret
- környezeti nevelés
- információs és kommunikációs kultúra
- test és lelki egészség
- tanulás

2. Kulcskompetenciák:
- kommunikációs
- narratív
- döntési
- szabálykövető
- lényegkiemelő
- életvezetési
- együttműködési
- problémamegoldó
- kritikai
- komplex információk kezelésével kapcsolatos képességek

3. Gondolkodási képességek fejlesztése:
- induktív és deduktív gondolkodás
- korrelatív gondolkodás
- analógiás gondolkodás
- vizuális memória

4. Megismerési képességek fejlesztése:
- információszerzés- és feldolgozás
- az ismeretek új helyzetben való alkalmazása
- szövegalkotás képessége
- a mindennapi életben való eligazodás
- önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek.
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Tapasztalatok:

A foglalkozások nem is annyira a számítógépről szóltak, inkább a különböző tantárgyakhoz szükséges
ismereteket, képességeket, készségeket gyakoroltatják, melyek végpontjában mindig valamilyen játékos
számítógépes feladat áll. Ez nem is baj, két okból. 1. Az intézményben a Pedagógiai Program szerint 4.
osztálytól évek óta folyik szervezetten, komolyan az informatika oktatás – szakemberekkel. Jómagam ugyan
nem vagyok informatikus, azonban ez a program nem is kifejezetten nekik íródott. Minden szégyenkezés nélkül
bármilyen más műveltségterületi képzéssel rendelkező alsós tanító is vezetheti a foglalkozásokat, persze alapvető
softver felhasználási ismeretek azért elengedhetetlenek. 2. a gyerekek nagyon élvezték a munkatankönyv játékos
feladatait, sikerélményhez jutottak. A legjobban talán azt élvezték, hogy speciális tanteremben, számítógépek
előtt ülhettek.

A tanítást nagymértékben megkönnyíti a módszertani kézikönyv használata, valamint az, hogy a számítógépes
feladatok zöme a Comenius Logo programhoz kapcsolódik – ez pedig minden gépünkön megtalálható, emellett a
Paint, a Wordpad pedig bármilyen „régi” otthoni gépen is előhívható, így a gyerekek otthoni feladatokat is
végezhetnek, megmutathatják, mit tanultak az iskolában.

A munkatankönyv feladatai a matematika, magyar, környezetismeret tárgyakat támasztják alá. Pl. a közlekedési
témakör, mely az első év első feladatai közé tartozott. Idén egy háttéranyagot is jelentetett meg a kiadó cd-n,
kinyomtatható táblaképekkel, és néhány játékos feladattal. Idén előtérbe kerül a logikus gondolkodás, az írás,
helyesírás kérdése több nyelvi jellegű feladattal, „gépírással”.

Tanmenet 2004/2005-os és 2005/2006-os tanév – mellékletben
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