
1.a   Bíró Anikó – Dr. Sándorné Pável Györgyi 

informatika irányultságú oktatás - ének–zene irányultságú oktatás 

Tisztelt Szülők, leendő 1. a osztályosok! 

Szeretnénk bemutatkozni Önöknek levélben, ha személyesen az adott körülmények miatt nem 

tudtunk találkozni. 

Mindketten régóta tanítunk itt az „Egyesben” elsőtől negyedikig. Régóta dolgozunk együtt 

mindenkori osztályunkban ebben a munkarendben. Így a reggel elkezdett munka délután ér véget. A 

gyerekek délelőtt Bíró Anikóval, délután dr Sándorné Pável Györgyivel találkoznak, tanulnak, 

játszanak együtt.  

Első évben az az egyik legfontosabb feladatunk, hogy a kicsik megszeressék a közös tanulást, az 

iskolát. Az évek során fokozatosan készítjük fel őket arra, hogy idővel önállóan tudják majd 

ismereteiket bővíteni, alkalmazni.  

Első osztályban olvasásórán szótagolva tanulunk meg olvasni szavakat, majd mondatokat. A betűk 

megismerésével együtt azok írását is megtanuljuk, hogy majd első osztály végére, a maguk kis 

tudásával, néhány rövid mondatot egyedül is le tudjanak írni. Év végéig szeretnénk eljutni oda, hogy 

szótagolva, - de lesz aki akár már folyamatosan is -, több mondatot, rövid mesét is el tudjanak 

olvasni. Majd 2. osztálytól egyre ügyesebben áttérnek a folyamatos olvasásra. Célunk, hogy mire 

kilépnek az alsó tagozatos zártabb világból, szövegértésük jó legyen, s ami még nagyon fontos, hogy 

szeressenek majd olvasni.  

Matematikaórán a 20-as számkörtől jutunk el 4. osztály év végére a 20000-es számkörig. Közben 

persze sok mindent kell megtanulni, de próbáljuk érdekes feladatokkal is változatosabbá tenni ezt.  

Igyekszünk, hogy a négy év alatt olyan alapot biztosítsunk a gyerekeknek, amire a későbbiekben is 

tudnak támaszkodni. A korosztályuknak megfelelően, ehhez próbáljuk kihasználni a digitális 

eszközöket is. 

Persze a játékra is jut idő, hiszen egy 1. osztályos ezt még nagyon igényli. Erre órákon is lesz alkalom, 

de jóval több a délutáni időkben. Tudjuk, hogy a kicsik sok mesét igényelnek még, ezt is 

megpróbáljuk a délelőttökbe és a délutánokba is beépíteni.  



Célunk, hogy olyan közösséget tudjunk kiépíteni, ahol gyerek, szülő és tanító egyaránt jól érzi majd 

magát.  

Bíró Anikó és Sándorné Pável Györgyi 

 

Kedves leendő 1 a osztályosok! 

Nektek is szeretnénk üzenni. Sajnáljuk, hogy nem találkozhattunk, de szeptember hamar eljön! Most 

még együtt dolgozunk a 4. osztályosainkkal, de már közben gondolunk rátok is! Reméljük, hogy ti is 

annyira várjátok az első osztályt, mint a mostani osztályunk várta! Addig is érezzétek jól magatokat, 

játsszatok sokat, rajzolgassatok, hallgassatok sok mesét!  

Várunk benneteket szeptember 1-jén az ISKOLÁBAN!   

Anikó néni és Györgyi néni 

 


