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1.a  emelt szintű ének – zene osztály 

                    (német nyelvoktatás) 

  

19 éve élek Dunakeszin, férjemmel három gyereket 

nevelünk. Legkisebb gyermekem tavaly kezdte az első 

osztályt, tehát közelről ismerem ennek a korosztálynak az 

igényeit, életkori sajátosságait. A tapasztalatszerzés 

remek lehetőségeként második éve veszek részt az iskola 

- előkészítő foglalkozásokon.  

Az iskolakezdés különleges fordulópont a gyerekek életében, fontos feladatomnak 

tartom a zökkenőmentes átmenet biztosítását az óvodából az iskolába. Nagyon sok játékkal, 

verssel, mondókával, énekléssel, vidámsággal, ugyanakkor következetesen betartott 

szabályokkal igyekszem megkönnyíteni ezt az időszakot számukra. 

Pedagógiai munkámban a „játszva tanulás” a mottóm, hiszen a különböző típusú 

játékokon keresztül lehet legkönnyebben fenntartani a motiváltságot, a természetes 

kíváncsiságot, a kreativitást. Első osztályban a játék szerepe jelentős a társas kapcsolatok 

kialakításában, a gyerek lelki folyamatainak megélésében és a tevékenység iránti igényében 

is. Alsó tagozaton az alapkészségek elsajátítása mellett fontosnak tartom a differenciált 

készségfejlesztést. A lassabban haladó kisgyerekek felzárkóztatásában szorosan 

együttműködöm a segítő kollégákkal, a tehetséggondozás pedig szívügyem. Tehetségfejlesztő 

szakon szakvizsgáztam, kreativitásfejlesztésből írtam a szakdolgozatomat. Igyekszem 

megragadni annak minden lehetőségét a tanórákon és tanórán kívüli tevékenységekben is, 

hogy a gyerekek minél több területről kapjanak impulzusokat saját személyiségük 

kibontakoztatásához. 

Vallom, hogy mindenki jó valamiben, arra törekszem, hogy mielőbb megtaláljam a 

gyerekekben ezt a valamit, és meg is erősítsem az önmagukba vetett hitüket. Olyan 

osztályközösség kialakítására törekszem kolléganőmmel együttműködve, amelyben a 

gyerekek egymás iránt érdeklődőek, segítőkészek, elfogadóak. A versenyszellem helyett, - 

hiszen az iskolai élet óhatatlanul teremt versenyhelyzeteket, - nagy hangsúlyt fektetek az 



együttműködésre nevelésre. A jövőben, az előrejelzések szerint a felnövekvő generációknak a 

sikeres munkához jól kooperálónak, empatikusnak, kreatívnak és nyitottnak kell lennie az újra, 

az ismeretlenre. Mindezeket szem előtt tartva fontosnak tartom, hogy a mai kor 

követelményeinek megfelelve, a modern eszközök adta lehetőségekkel élve segítsük 

gyermekeink fejlődését, de a széles látókörhöz, az identitás valódiságához ismernünk kell a 

hagyományainkat, a népmeséinket, népdalainkat, a népi kultúránkat is. Népi játék- és néptánc 

oktatói tanfolyamot végezvén, gyakran fogunk ilyen típusú játékokat is játszani. Korábban 

színjátszó szakkört vezettem, a drámajáték is izgalmas terület, amelyben még nagyon sok 

lehetőséget látok.  

Célom, hogy az iskolába örömmel, jókedvvel érkezzenek a kisgyerekek, hogy családias, 

biztonságot nyújtó légkörben töltsék mindennapjaikat. A gyerekek fejlődése akkor a 

legeredményesebb, ha mindhárman: gyerek, szülő, pedagógus folyamatosan együttműködik. 

Szeretek lelkes csapatban dolgozni, együtt átélni a közös célokért folyó küzdelmet, örömöt, 

sikert. 

Szeretettel várom az 1. a osztályba azokat a gyerekeket, akik alig várják, hogy 

„Betűország és Számország Egyesült Királyságának” állampolgárai (lakói) legyenek, szívesen 

énekelnek, hallgatnak verseket, meséket, szeretnek játszani, táncolni, kirándulni és kellő 

önfegyelemmel rendelkeznek ahhoz, hogy a játék és a közösen eltöltött idő mindenki számára 

öröm legyen. 

 

 

 


