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Az alsós munkaközösség tagjai:  

 

Szileszkiné Jelli Klára 1.a osztályfőnök 

Chmelovics Andrea 1.b osztályfőnök 

Schléglné Erős Hajnal   2. a osztályfőnök, fejlesztő pedagógus  

Vidéki Erzsébet   2. b osztályfőnök 

Tvarosekné Eipl Tímea   3. a. osztályfőnök, napközis nevelő 

Papp Krisztina   3. b osztályfőnök,  

Godóné Koszterics Melinda  4. a osztályfőnök  

Mészáros Edina   4. b osztályfőnök 

Csikivgya Viktória    napközis nevelő ,mk.vezető 

Janki Réka    napközis nevelő 

Antal Bernadett   napközis nevelő,angol nyelv 

 Fekete Bianka   napközis nevelő,matematika 

Feladataink a tanévben: 
 

Az alsós munkaközösség legfontosabb feladata a tanulók alapkészségeinek és kreatív, önálló 

gondolkodásának a fejlesztése. 

- A hagyományos pedagógia mellett kibővítjük módszereinket az élményalapú oktatással. A 

frontális tanítói munkát kiegészíti a tanulók saját élményein alapuló párbeszéd, megfigyelés, 

gyűjtőmunka, gyakorlati feladatok, csoportmunka, tanulói kiselőadás, játékok. 

- Nagy gondot fordítunk a törzsanyag elsajátítására. Arra törekszünk, hogy minden tanuló 

teljesítse a tantervi követelményeket. 

-  Az órákon igyekszünk többféle módszerrel és formában tanítani. A feladatokat 

differenciált formában oldjuk meg a gyerekekkel, figyelembe véve a tanulók egyéni 

képességeit, tehetségét, fejlődésének ütemét. Feladatokat állítunk össze és használjuk az 

iskola digitális tábláit is. 

- Különös hangsúlyt fektetünk a kompetencia fejlesztésére, a tudás gyakorlati alkalmazására. 

Nagy segítségünkre vannak kompetencia alapú tankönyveink feladatai. 

- Helyi versenyeket szervezünk diákjainknak a tagiskoláink bevonásával. A 

tehetséggondozásról délutáni szakköreink és fejlesztő foglalkozások gondoskodnak. 

- A lemaradó tanulóink felzárkóztatásához heti 2 óra áll rendelkezésünkre. Tanulást segítő 

módszerek alkalmazásával segíti munkánkat a fejlesztő pedagógus. Pedagógiai asszisztens 

segítségét is igénybe vehetjük. 

- Ápoljuk hagyományainkat, megtartjuk az ünnepeinket. 

- A természet- és környezetvédelemre nevelés is kiemelt feladatuk. A tantermek, az iskola 

udvarának rendje, tisztaságának megtartása állandó, rendszeres feladatunk. Előnyben 

részesítjük a keletkező hulladékok szelektív gyűjtését. Aktívan részt veszünk az iskolai 

papírgyűjtésen, gyűjtjük a kupakokat, használt elemet. 

- Az egészséges életmódra nevelés megvalósul a rendszeres testmozgással (heti 5 testnevelés 

óra és kézilabda). Örömmel veszünk részt az iskolagyümölcs, iskolatej programban. 

-  Együttműködünk az óvodával, részt veszünk közös programokon. 

- A szülőkkel való kapcsolattartás folyamatos. Rendszeresen tájékoztatjuk őket elektronikus 

naplón keresztül, fogadó órákon, szülői értekezleteken, és tájékoztató füzetek útján 



gyermekük munkavégzéséről, tanulmányi munkájáról, magaviseletéről. Nyílt napokat 

szervezünk. Hívjuk és várjuk a szülőket az iskolai rendezvényekre. 

 

Ütemterv 2022-2023 –as tanév 
 

Tanévnyitó ünnepség szeptember 01.  Schléglné Erős Hajnal 

 

Színházi kapcsolatfelvétel (1 előadás) szeptember Mészáros Edina 

 

Tanmenetek elkészítése szeptember 15-ig tanítók 

 

Osztálytermek díszítése szeptember osztályfőnökök, napközis 

tanítók 

Szülői értekezletek szeptember 6. osztályfőnökök 

 

Levelező versenyek indítása,  

 

Környezetvédelmi csapatverseny 

szeptember  

 

Mészáros Edina 

Tvarosekné Eipl Tímea 

 

Bolyai matematika csapatverseny október Mészáros Edina 

Tökfesztivál szeptember 29 Tökfesztivál 

Csikivgya Viktória 

Moravcsik Renáta 

Difer felmérés kezdése október 15. 1.a-b osztályfőnökök 

Szileszkiné Jelli Klára 

Chmelovics Andrea 

Szépírás verseny október 20. Godóné Koszterics 

Melinda 

Alsós helyi szavalóverseny  november22 Szileszkiné Jelli Klára 

Chmelovics Andrea 

DIFER vizsgálat befejezése november 29. 1. a-b osztályfőnökök 

 

Látogatás a Fővárosi Nagycirkuszba december   Godóné Koszterics 

Melinda 

Mikulás  december 6. osztályok 

Madarak Karácsonya december 13. 2. osztályok  

 

Karácsonyi műsor december osztályfőnökök 

osztályok 

Alsós rajzverseny január 3. hete Papp Krisztina 

 

Farsangi álarcosbál február  1-4. osztályok, 

osztályfőnökök 

 

Olvasás verseny február 23 Schléglné Erős Hajnal 

Alsós népdaléneklési verseny március 9 Vidéki Erzsébet 

 

Alsós matematika verseny április 4. Tvarosekné Eipl Timea 

Óvodások fogadása április 25. 1. osztályok 

 



Héregi és vértestolnai tanulók fogadása április 26. 4. osztály 

 

Látogatás az óvodában május 8. leendő elsős tanító néni 

 

Anyák napja vagy évvégi gála műsor május- június osztályok 

 

Alsós helyesírási verseny 

 

május 11. Papp Krisztina 

 

Osztálykirándulások   június osztályfőnökök 

 

Gyereknap    június  tanítók, osztályfőnökök, 

DÖK, szülők  

Tanévzáró ünnepség június Vidéki Erzsébet 

 

 

Tarján, 2022.09.01. 

Csikivgya Viktória 

alsós munkaközösség vezető 


