
sabbá tehetjük tanítási óráinkat, foglalko-Iskolahívogató a Dózsában Játék és tanulás
zásainkat. Február 24-én 16 órakor tartottuk máso- A Szilárd alapkészségekért munkakö-

Így volt ez a februári összejövetelek al-dik összejövetelünket a leendõ 1. osztá- zösség feladata az alapkészségek megszi-
kalmával is, ahol tanulóink nagyon jól lyosok részére. Farsangi kézmûves fog- lárdítása. Céljaink elérése érdekében ta-
érezték magukat, a játék örömének élve. lalkozást terveztünk - ezzel még utoljára nulmányi versenyeket és fejlesztõ foglal-
Kipróbálhatták a trambulint, az egyen-búcsúztattuk a telet és finomítottuk a kéz- kozásokat tartunk alsós tagozatos diákja-
súlytölcsért, mászókat, az ugráló labdát, mozgást. ink részére. Február hónapban is megtar-
egyensúly létrákat és minden más esz-tottuk foglalkozásainkat.
közt, melyek megtalálhatók fejlesztõ ter-Tevékenységeink helyszíne iskolánk 
münkben. A gyerekek nevében is el-fejlesztõ szobája, mely számos kelléket 
mondhatjuk, hogy kellemes órákat töltöt-biztosít tanulóink sikeres munkájához. 
tünk el a „játékok birodalmában”.Meglévõ készletünket igyekszünk folya-

Szabóné Török Évamatosan bõvíteni. 
tanító, gyógypedagógus
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7 mérföldes csizmában heted 

7 határon át
Készítettünk bohócot tejfölös flakon- Országos Mesevetélkedõ 

ból, ping-pong labdából, színes papírból. 
2013/2014Farsangi szemüveget díszítettünk 

2013. február 19-én került sor a Mese-csillámporral, csillogó kiszúrt mintával. 
vetélkedõ 3. fordulójára a karcagi Déryné Bohócarcot egészítettünk ki a táblán bekö-
Mûvelõdési Központban.tött szemmel, kisebb-nagyobb sikerrel, vi-

dám perceket szerezve egymásnak, mert Ez a törekvésünk ebben a tanévben is 
a szem, orr, száj nem mindig a megfelelõ megvalósult. A rendelkezésünkre álló pá-
helyre került. lyázati keretbõl sikerült vásárolnunk 

egyensúlyérzéket, nagymozgást fejlesztõ 
eszközöket, valamint számos olyan játék 
került a polcainkra, melyek a különbözõ 
képességekterületeket fejlesztik. 

Iskolánkat három csapat képviselte. A 
Kolibrik csapata és a Motoros Csajok csa-
pata harmadikosokból, a Ciróka csapat ne-
gyedikesekbõl áll. Három csapat érkezett 

Nagy lelkesedéssel, ügyesen dolgoztak Túrkevérõl is, és egy-egy Tiszafüredrõl 
a gyerekek. Köszönve az érdeklõdést, a és Örményesrõl. 
szép számú részvételt! Tudtuk, hogy a nyolc csapatból a 4. for-Ezek az eszközök lehetõséget biztosíta-

Szeretettel várunk mindenkit a követ- dulóra csak három csapat juthat tovább, nak a felzárkóztatásra, tehetséggondo-
kezõ foglalkozásra 2014. március 17-én ezért nagyon izgult mindenki.zásra, valamint az órai differenciált mun-
(hétfõn) 16 órára a tornaterembe! Ebben a fordulóban 12 mesébõl vannak kát is segítik. Használatukkal rögzül a ta-

Sportos öltözékben, tornacipõvel gyer- feladatok. A szokásos igaz-hamis, vil-nulók meglévõ tudása és a többoldalú in-
tek. lámkérdés és keresztrejtvény mellett volt formációszerzés megkönnyíti a megér-

Szabóné Török Éva tanító néni puzzle és több feladat szólt az elõforduló tést. Segítségükkel színesebbé, játéko-
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Dózsás hírek

A Mûvelõdési Házban megtartott Egészségnapon Katus Atti-
lával tornáztunk egy nagyon intenzívet. Kis mûsorunkkal itt is 
szórakoztattuk a jelenlévõket. Mégegyszer gratulálunk a 
szervezésért, és köszönet a meghívásért TAR TÍMEÁNAK:)

Bár a tavaszi fáradtság már megérkezett, nálunk nem kapott 
szíves fogadtatást, sõt el is tessékeltük máshová… kitartóan, fo-
lyamatos lelkesedéssel dolgozunk a tanítási órákon csakúgy, 
mint azokon kívül. Készülünk a márciusi ünnepségünkre, ahová 
várjuk szeretettel kis vendégeinket is. Várjuk a tavaszt, a jó idõt, 
a vidámabb napokat, melyeket minden kedves olvasónknak is 
szeretettel ajánlunk :)

Török Tünde, Pál Magdolna tanító nénik és negyedikeseik
Kossuth Tagintézmény


