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Iskolások lettünk!

Dózsa iskola 1.a. osztály

Minden család életében talán a legnagyobb változás, mikor 
iskolába kerül a gyermekük. Rengeteg kérdés fogalmazódik 
meg a szülők fejében: hogyan fog csemetéjük beilleszkedni, 
szeretni fogja-e az iskolát?...

Tudjuk, hogy az óvodás korú gyermek legfontosabb feladata 
a játék. A játékon keresztül sajátítja el azokat a tudnivalókat, 
melyek szükségesek a továbblépéshez. Az iskolában a fő 
tevékenység lassan nem a játék, hanem a tanulás lesz. Ezt az 
átmeneti időszakot próbáltuk egy kicsit megkönnyíteni a kis 
elsősök számára. A következő meglepetést találtuk ki: 
szerveztünk egy közös délutánt, ahol a szülők együtt játszhattak 

gyermekükkel. Nagyon örültünk a sok érdeklődő anyukának és 
apukának.

A délután folyamán volt memória játék, lufi fújó verseny, 
őszmanó és fejlesztő játék készítése. Jó volt látni a mosolyt az 
arcokon, amit a közös munka varázsolt oda. A szülői 
visszajelzésekből megtudtuk, hogy örömmel vettek részt a 
programunkon, és máskor is szívesen eljönnek. 

Úgy gondolom, hogy a gyerekek is sokat változtak ez alatt az 
egy hónap alatt. Már egyre jobban érdekli őket a betűk és a 
számok világa. Mi tanító nénik pedig megpróbáljuk érdekessé 
és sokszínűvé tenni a tanulást, hogy felébredjen bennük a 
tanulás iránti vágy. Szeretnénk, ha mindenki egyre több 
sikerélményhez jutna, és mosolyogva jönne reggelenként az 
iskolába. 

Kívánunk mindenkinek tartalmas és eredményekben gazdag 
tanévet!

Dománé Gabi néni
Vajdáné Anikó néni

Szülő-gyermek közlekedésbiztonsági foglalkozás
Mindennapi életünk része a közlekedés. Iskolánkban nagy 

hangsúlyt fektetünk a biztonság növelésére, támogatására. 
Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek minél hamarabb 
elsajátítsák a legfontosabb közlekedési ismereteket, 
szabályokat és mindezeket alkalmazva tudatos közlekedőkké 
váljanak.

Mindezeket szem előtt tartva, szeptember 23-án szülő-gyer-
mek közlekedésbiztonsági foglalkozást tartottunk a 4. b osz-
tályban. Különböző feladatokat oldottunk meg a közlekedés 
témakörén belül, a gyerekek a szülőkkel, nagyszülőkkel egy 
párt alkotva. Foglalkozásunk első állomása az udvaron felál-
lított ügyességi pálya volt, ahol diákjaink jól felszerelt kerék-
párjaikkal minden akadályt leküzdve, kiválóan teljesítettek. Ezt 
követően iskolánk rendőre, Gőz Attila tartott előadást a 
gyalogos és kerékpáros közlekedésre vonatkozó szabályokról, 
közlekedési táblákról, valamint tanulmányoztuk a KRESZ 
szabályai szerint felszerelt biciklit. 

Ezután egy közlekedési táblákról szóló tesztet töltöttek ki a 
résztvevők. Majd ugyanennél a feladatkörnél maradva, táblákat 


