ÓVODÁS PROGRAMOK A 2016/2017-os TANÉVBEN

Kedves Gyerekek!

Idén is szeretettel várunk Benneteket programjainkra!

Szeptember 10.

10.00-12.00

Gyermeknap

Október 21.

17.00-18.30

Őszi játszóház

November 16-17.

8.00-11.00 Nyílt órák a leendő 1. osztályosoknak és

szüleiknek
December

de.

Február 7-8-9-

8.00-11.00

Ovis Télapó
Nyílt napok a leendő 1.

osztályosoknak és szüleiknek
Március 1-2

8.00-10.00

„Tagozataink” bemutatkozása

Március 17.

17.00-18.30

Tavaszi Játszóház

Március 28.

17.00

Április

Szülői Fórum
Beiratkozás

Kedves Szülők!
„ Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti
étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére, és az alkotás
izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit
szeretünk csinálni.” (Szent-Györgyi Albert)
Nyitott, befogadó iskola vagyunk, szeretettel várjuk a leendő elsősök és szüleik látogatását
iskolánkba a bővebb tájékoztatás és megismerkedés reményében.

Gyermeknap:

2016. szeptember 10- én

10.00 - 12 óráig

Nyílt napokat szervezünk:
November 16-17.
szüleiknek

Nyílt órák a leendő 1. osztályosoknak és

8.00-11.00

Február 7-8-9- 8.00-11.00
Március 1-2

Nyílt napok a leendő 1. osztályosoknak és szüleiknek
8.00-10.00

„Tagozataink” bemutatkozása

Szombati játszóház:
2017. március 17- én 17.00-18.30
Ismerkedő beszélgetés a leendő elsősökkel és szüleikkel: 2017. március 28. 17 óra
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Iskolánkról néhány szóban
A gyermekek iskolába kerülése fontos állomás életükben, a Szülők számára pedig
nehéz döntés az iskolaválasztás. Iskolánk rövid bemutatásával választásukat
szeretnénk könnyebbé tenni.
Pedagógiai programunk szellemében törekszünk arra, hogy különféle érdeklődésű és
adottságú gyermekek mind megtalálják helyüket az iskolánkban.
Célunk megalapozni a tanulók műveltségét, fejleszteni képességeiket, segíteni
eligazodásukat a szűkebb és tágabb környezetükben.
Oktató - nevelő munkánk célja, hogy tanulóinkat a tudás, a művelődés iránt
fogékonnyá, nyitottá, érdeklődővé tegyük, felvértezzük a tárgyilagos és
logikus gondolkodás képességével, az ismeretszerzés és bővítés
technikájával. Pedagógiai elveinkhez tartozik az egyéni bánásmód, a
differenciált fejlesztés. Valljuk, hogy minden gyermek - mint különálló
egyéniség- különféle értékekkel rendelkezik. Ezeket az értékeket kívánjuk felszínre
hozni, fejleszteni. Mivel minden kisgyerek valamilyen területen tehetséges, ezt
igyekszünk kiaknázni, megragadni, tanulóinkat sikerorientálttá tenni.

Tanulóink a felső tagozaton bontott csoportban tanulják a matematikát,
számítástechnikát és az idegen nyelvet (angol-német), melyhez 3 számítástechnikai
terem, 2db SMART interaktív táblás terem, valamint egy jól felszerelt nyelvi labor áll
rendelkezésükre. Az alsó tagozaton az angol nyelv oktatása folyik csoportbontásban.
Diákjaink évek óta részt vesznek kerületi és országos szaktantárgyi versenyeken,

kulturális programokon. Színjátszó csoportunk az elmúlt években kerületi, és fővárosi
színjátszó fesztiválokon kimagasló eredményeket ért el.
Az évenként megrendezésre kerülő angol országismereti, valamint a területi
versenyeken is rendszeresen dobogós helyezést érünk el. Büszkék vagyunk
eredményeinkre.
Minden lehetőséget megteremtünk a rászoruló, lassabban haladó gyerekeknek, hogy
ők is eredményesen végezzék tanulmányaikat, megtalálják azt a területet, amelyben
ők is sikereket érhetnek el.
Fejlesztő - és utazó gyógypedagógusaink többféle mozgásterápiával (Ayres,
Delacató, Fitt-ball), és intenzív kognitív fejlesztéssel alakítják gyermekeink készségeit,
képességeit.
Iskolánkban utazó pedagógusként szomatopedagógus, logopédus, pszichológus
segíti tanulóink felzárkóztatását, a diszlexia és diszgráfia kiküszöbölését, valamint a
gyógyító mozgásfejlesztést.
Rendszeresen szervezünk kulturális és szabadidős programokat, melyekre szívesen
fogadjuk a környező iskolák tanulóit, valamint a környezetünkben élők gyermekeit is.
Célunk mind jobban megismertetni környezetünkkel a lelkes és dinamikus
tantestületünk munkáját.
Elsős osztályainkban az alapkészségek biztos elsajátítására törekszünk. A
hangoztató- elemző-összetevő, szótagoló olvasás - írás - tanítási módszert
alkalmazzuk. A tanítók 1-4. évfolyamig tanítják osztályukat.
Az alsó tagozaton iskolaotthonos – guruló formában történik első osztálytól a tanulók
nevelése, oktatása.
A gyerekek szabadidős tevékenységének köre változatos: korcsolyázni, úszni,
lovagolni, evezni, kirándulni, színházba viszik pedagógusaink a tanulókat.

FEJLESZTÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Szülők!
Már hatodik éve keressük meg Önöket levelünkkel, melyben felkínáljuk ingyenes
készségfejlesztő munkánkat óvodások részére. A nagy érdeklődés miatt ígéretünkhöz híven
ebben a tanévben is szeretnénk elindítani óvodás gyerekek részére foglalkozásainkat. Az előző
öt év sikerein felbuzdulva újra felállt kis csapatunk, néhány új, lelkes, jó szakemberrel
kibővülve. Reméljük, hogy ismét sok hasznos ismerettel fognak gazdagodni gyermekeik,

amelyek megkönnyítik majd az iskolai pályafutásukat, eligazodásukat az írás-olvasás-számolás
útvesztőiben. Ezen levelünk megtalálható a Lázár Ervin Általános Iskola honlapján
(http://www.lazaraltisk.hu/). A jelentkezési lap az „Óvodásoknak” illetve a „Fejlesztési
tájékoztató” oldalról tölthető le . Kérem Önöket, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel heti
2 foglalkozásra jelentkezzenek.
A foglalkozások 2015. október 06-án, kedden kezdődnek.
Hétfőnként:

7.10 – 7.50

1. Komplex mozgásfejlesztés, szenzoros terápia:
Varga Éva gyógypedagógus, mozgásterapeuta
2. Mozgáskoordináció fejlesztése fit-ball.
Vezeti: Matestyákné Leskó Judit fejlesztőpedagógus
3. Szem-kéz koordináció, grafomotoros készség, finom

motorika fejlesztése Vezeti: Csillag Tiborné tanító, alsós
munkaközösség vez.
Szerdánként:

7.10 - 7.50

1. Ayres-terápia. Vezeti: Varga Éva gyógypedagógus
2. Grafomotoros készség, kognitív képességek komplex

fejlesztése
Vezeti: Kara Mária, Matusz Gyöngyi tanítónők

Csütörtökönként:

8.00 - 8.45

3. Ayres-terápia Vezeti: Samu Erika fejlesztőpedagógus

7.10 - 7.50

1. Delacato alapozó terápia. Vezeti: Bódis Maya

gyógypedagógus
2. Kognitív képességek komplex fejlesztése:/ figyelem,
észlelés, emlékezet../ Vezeti: Tóthné Szederkényi Henriett tanító
3. Ayres-terápia: Matlák Éva tanító, Varga Éva
gyógypedagógus
A képességek, készségek fejlesztése az írás-olvasás valamint a mennyiségi ismeretek /
matematika/ területét célozza meg.

A foglalkozások után igény esetén szakképzett asszisztenseink átkísérik gyermekeiket az
óvodába!

Szeretettel várjuk gyermekeiket foglalkozásainkon!

Iskola vezetése, fejlesztő team tagjai.

Jelentkezni lehet: evi12.08@citromail.hu,/Varga Éva tanárnő: 06/70-450-3320, valamint a
jelentkezési lapon október 2-ig, (péntek) iskolánk portáján leadva./Bp. IV. Erzsébet utca 31./

- A jelentkezési lap letölthető: itt

