












 Ha nap süt a rétre,

a rét közepére,

gyerünk, gyerekek, csapatostól.

Hozzuk ki a labdát,

rakjunk güzü-csapdát,

csattogjon a csillagos ostor.

És este a réten,

a rét közepében

tündér-aranyakra találjunk.

S ha eljön az éjjel,

az északi széllel

oda járjon vissza az álmunk.

Weöres Sándor
 „A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. 

Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, 

de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. 

Miért is hasonlítanád őket össze? Mindegyik 

más. Mindegyik különleges. Mindegyik 

gyönyörű.” Orosz Margit

 „A tanító nem varázsló, hanem kertész. Gondozni 

és ápolni tud és fog benneteket. Növekedni 

azonban magatoknak kell.” Eric Kastner

Monostoriné 
Ambrózi Ágnes



33 éve végeztem a Tanítóképző Főiskolán. A tanítást

hivatásomnak tekintem. Ma sem választanék más mesterséget.

Szeretem a gyerekeket, a tanítást, az iskolát. Minden tantárgyat

tanítottam pályám során, az utóbbi 8 évben iskolaotthonos

osztályban magyart, technikát, rajzot tanítok. Családban élek,

két egyetemista gyermekem van. Fontosnak tartom a

továbbképzést: végeztem fejlesztőpedagógiát, megismerkedtem

alternatív pedagógiákkal, különböző tanítási módszerekkel,

tanultam diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia prevenciót.

Monostoriné 
Ambrózi Ágnes

Gyönyörű feladat az elsős kisdiák tudásvágyát, lelkesedését megőrizni, sok-sok

játékkal élménnyé varázsolni. Olvasni, írni, számolni megtanítani őket, az egy csoda.

Fontos számomra a jó közösség, a nyugodt légkör kialakítása, s az, hogy mindenki a

képességei szerint fejlődhessen. Szeretem a tanulás gyakorlati értelmét is

megmutatni, ezért havi rendszerességgel viszem a gyerekeket kirándulni, külső

helyszínekre.

A Meixner olvasás-írás tanítási módszer híve vagyok. Játékos mesékkel vezetem be a

gyerekeket a betűk birodalmába. Első osztállyal kezdődik az iskolai lét csodás közös

utazása. Nem mindegy, hogy hogyan kezdődik…



 „Hacsak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék 

komolyodik munkává. Boldog ember, ki a 

munkájában megtalálja a valamikori játék 

hangulatát.” Sütő András

 „Megismertetni, megszerettetni a szomjas lélekkel a zene nagy 

alkotásait, melyek gyakran oly egyszerű eszközökkel hozzáférhetőek. 

Megmutatni millióknak az igazi zenét, s azzal boldogabbá és 

jobbakká tenni őket.” Kodály Zoltán 

Telbiszné
Náday Márta

 „A szeretet olyan növény, amely bármilyen talajban kinő, 

és édes csodáit sem az őszi fagy, sem a téli hó nem rettenti 

vissza, hanem szépen és illatosan virágzik egész éven át, 

üdvére azoknak is, akik adják, és azoknak is, akik 

kapják..” L.M.Alcott



Megtanítom a gyerekeket a számok fogalmára, hogy 

készségszinten tudjanak számolni. Tanítási célom az életre 

nevelés. Kolléganőmmel  egyetértésben ezért három szinten 

közelítjük meg az adott kérdéseket.

 Az iskolában megismerjük a fontosabb részleteket, pl. 

mértékegységek.

 Az életben megnézzük, hogyan alkalmazzuk ezt a 

megszerzett tudást, pl. piaci vásárlás, receptírás.

 A gyakorlatban kipróbáljuk, pl. sütés az osztályban.

Fontosak számunkra a jókedv, a hagyományok ápolása és az élményszintű oktatás. Ezért 

különböző programokra visszük a gyerekeket: színházba, hagyományőrző 

foglalkozásokra, városismereti sétákra, táborokba. A sok játék és program mellett 

hangsúlyt fektetünk az igényes oktatásra is.

Telbiszné
Náday Márta

Tanítói diplomámat ének-zene műveltség területen 1997-ben 

szereztem. Utána földrajz tanári diplomával is kiegészítettem 

tanulmányaimat. Iskolaotthonos rendszerben matematikát, 

környezetet, éneket, furulyát és testnevelést tanítok. Férjemmel együtt 

három gyermeket nevelünk, mindketten pedagógusok vagyunk. 



 "Szeretet nélkül lehet fát aprítani,

és szeretet nélkül lehet téglákat formálni,

de szeretet nélkül nem szabad gyermekekkel 

bánni!"

Lev Tolsztoj

Több mint 30 éve vagyok a pályán, tapasztalattal, gyakorlattal rendelkezem az

nevelés-oktatás területén. Szeretem a munkám, a sport az életem része.

Első osztályban fontos feladatomnak tartom az óvoda és iskola közötti átmenet

zökkenőmentessé tételét, a gyermekek felső tagozatra való felkészítését. A

motiválás a pedagógiai munkám lényeges része az ismeretszerzésben és a

gyermekek aktívvá tételében. Törekszem a tananyag élményszerű átadására,

ezt sok játékkal, változatos munkaformával igyekszem elérni.

Tímárné Kis 
Csilla



Tímárné Kis 
Csilla

Leendő osztályomban korcsolya oktatás lesz, ami jótékony hatással van a szenzomotoros

képességek fejlesztésére kisgyerekeknél. A korcsolyázás tulajdonképpen a „csúszva futás”

elnevezést is kaphatta volna, hiszen intenzitásában megközelíti a futást, átmozgatja az

egész testet és jótékony hatásai mellett javítja az állóképességet is. A korcsolyázás

rendkívüli módon fejleszti a személyiséget, koncentrálást, fegyelmet és az

egyensúlyérzéket, ezért jó minél fiatalabb korban elkezdeni.

Több továbbképzésen vettem részt azért, hogy bővítsem tudásom a tanulási

nehézségekkel küzdő gyermekek segítésére.

Fontos számomra az összetartó közösség kialakítása, a hármas egység:

gyermek, szülő, és a köztem lévő kapcsolat egyensúlya.

Boldogságóráinkon lehetőséget kapnak a gyerekek arra, hogy

megtanuljanak technikákat, hogyan nézzenek szembe a kihívásokkal,

hogyan őrizzék meg lelki egészségüket. Mindennapi reggeli

beszélgetéseinkkel megoldjuk, kibeszéljük a problémáinkat, kioldjuk az

esetleges feszültségeinket. Megalapozzuk a napi jó hangulatot.



Kukucska Lívia

 Sok kis ember sok kis helyen, 

miközben sok kis dolgot 

megtesz, megváltoztathatja a 

világ arcát.

Mandinka szólásmondás

 A leckét az iskola adja fel, de az élet kérdezi ki.

Dorosmai János

 Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint 

valakit megtanítani valamire, amit nem tud, és 

nagyobb jótétemény sem.

Móricz Zsigmond



Kukucska Lívia
A Domokos Pál Péter Általános Iskolában 4 éve tanítok

osztálytanítóként és napközisként.

A pedagógusi pályán 15 éve vagyok. Jelenleg a 4.c

osztály osztályfőnöke és napközis tanítója is vagyok.

Az első osztályban mesékkel játékosan vezettem be a gyerekeket a betűk világába,

amelyre sok lehetőséget ad a Meixner-módszer alkalmazása.

Hiszek a dicséret és a jutalmazás pozitív erejében. Törekszem arra, hogy jó légkört,

barátságos, feszültségmentes környezetet teremtsek, és a helyes viselkedési normákra

neveljem tanulóimat.

Segítem diákjaimat, hogy saját tempójukban haladjanak, és így érjék el a kitűzött

célokat. Sok-sok türelemmel szeretném sikerélményhez juttatni őket, hogy ezáltal

ismerjék meg az értékeiket.

A legfontosabb, hogy a gyerekek megszeressék a tanulást, érték legyen számukra a tudás!

Ebben a munkában nagy szerepe van a családnak is. A szülőket megkerülhetetlen

partnernek tartom a nevelésben és az oktatásban is. Igyekszem minél élményszerűbben,

színesebben tanítani, a gyerekeket bevonni tevőlegesen az ismeretszerzésbe.



 éneklés,

 furulyázás



 hagyományőrzés



 hittan:

katolikus, 

evangélikus, 

református,



 korcsolya
Magyar Jégkorongozók 

Szövetsége



 sakk-palota
Polgár Judit



 pillanatok az 

osztály életéből



Ovis foglalkozások:

Körzetes gyerekeknek

november 30. 16:30

december 7. 16:30

Körzeten kívüli gyerekeknek

január 25. 16:30

február 8. 16:30

Iskolai beiratkozás

április 20-21.

Első szülői értekezlet

máj. 24. 16:30




