
ELSŐSEINK NAPIRENDJE, MINDENNAPJAI 
 

    Röviden szeretnénk bemutatni elsőseink napirendjét, illetve az iskolánkban folyó délutáni nevelő- oktató 

tevékenységet és a délutáni foglakozások rendjét. 
 

     Elsőseink a délelőttjeiket a Szabadság úton, a zeneiskola épületében töltik. Itt vannak a délelőtti tanóráik.  

Ez a közeg segíti az óvodából iskolába való átmenetet. Védett, otthonos környezetet teremt az iskolába lépő 

gyerekek számára. Kötetlenebb, kevésbé szabályozott, mint a „nagyiskola”. Iskolánk csengetési rendje 

érvényes itt is, de nincs csengetés. A tanító nénik a tanítási órák és szünetek időtartamát a gyerekek 

figyelméhez, fáradékonyságához igazítják. Fokozatosan jutnak el a 45 percig tartó tanórákhoz. Az első kb. 

hat hét előkészítő időszak, melyben nagy szerepet kap a képességfejlesztés, a játék, a mozgás.  

      A tanítás 8 órakor kezdődik, de szeretjük, ha 7:45-re érkeznek meg a gyerekek. Ez a 10-15 perc fontos. 

Előkészület, ráhangolódás a napra, lehetővé teszi a nyugodt kezdést. A korábbi időpontban érkező gyerekek 

számára reggeli ügyeletet tartunk. 

      Az első szünet reggeliző szünet. Ekkor fogyaszthatják el a gyerekek az otthonról hozott tízóraijukat. Az 

elsősöknek nincs lehetősége reggelire befizetni. A második és harmadik szünet jó idő esetén levegőzés az 

udvaron. 

      Az 1.a osztály minden testnevelésóráját a sportcsarnokban tartjuk. A b, c, d osztályok testnevelésóráinak 

nagy részét a művelődési házban. 
 

      Iskolánk alsó tagozaton minden tanuló számára biztosítja a napközit. A délutáni foglakozások szerves 

részét képezik az iskolai életnek. Az elsős tanulók esetében a napközi a kötetlenebb légköre révén segít 

átvezetni a gyereket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai világába.  
 

      A napközis tevékenységek is tervezetten, éves foglalkozási terv szerint zajlanak a gyerekek – 

reményeink szerint –ebből csak a közös tevékenységek, a játék és mozgás örömét, az alkotás élményét élik 

meg. 

Mitől lehet vonzó a napközi a gyerekeknek? 

- szeretetteljes, elfogadó légkör  

- társas kapcsolatok fejlesztése 

- napirend szerint tervezett tevékenységek  

- önálló tanuláskor felzárkóztatás, egyéni segítségnyújtás, tehetséggondozás  

- egészséges életmódra nevelés (napirend, higiéniás és étkezési szokások, mozgás stb.) 

- környezeti nevelés (szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékosság, séta a településen stb.) 

- hasznos és kulturált szabadidő eltöltés (sport, játék és kulturális tevékenységek) 
 

Az elsős napközis csoportok napirendje 
 

A délelőtti tanítási órák után a gyerekek szervezetten, pedagógusasszisztensek kíséretével külön busszal 

érkeznek meg az iskola Major úti épületébe, ahol a délutáni foglalkozásokhoz külön tanterem áll a 

rendelkezésükre.  

Az ebédet - az ebédelési rend által meghatározott időben - az iskola felújított ebédlőjében fogyasztják el, 

melyet a szabadban töltött játék és sporttevékenység követ. 
 

A délutáni tanulási idő 14.30 és 15.30 között biztosítja a lehetőséget a gyerekeknek a házi feladatok 

megírására, az önálló tanulásra. Ez idő alatt csak indokolt estben megengedett a gyerekek ”mozgása”, így 

szeretnénk biztosítani, hogy a tanulók a házi feladatukat elkészítsék, és ne zavarják egymás munkáját. 

15.30 és 16 óra között uzsonna és a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazított foglalkozás zajlik. 
 

A napközis foglalkozások 16 óráig tartanak. 16 órától 17.30-ig összevont napközi ügyeletet biztosítunk. 
 

Tekintettel arra, hogy iskolánk szoros együttműködésben van a zeneiskolával, biztosított a gyerekek 

zeneórákon való részvétele a napközi ideje alatt, csak úgy, mint a szakkörökön és az edzéseken.  
 

Szlovák napközi 

A szlovák nemzetiségi oktatást választó tanulók számára kiemelkedő lehetőség, hogy autentikus 

környezetben, a Tót Hagyományok Házában tölthetik a délutáni napközi időszakot. 

 


