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önkiszolgáló tevékenységet már csak fejleszteni szeretnénk.
Milyen elvárásoknak kell megfelelniük, hogy kudarc
nélkül éljen, fejlődjön a kis elsőosztályos?
Próbáljon meg minél ügyesebben cipőt fűzni, önállóan
öltözködni, gombolkózni! Vannak, akik még nem rendelkeznek megfelelő térészleléssel, és az íráshoz szükséges–
finom mozgások fejlettsége is igen gyenge.
Esetleg probléma a jobb – bal oldal felismerése. Mozgá-–
sukból hiányoznak a kúszás, mászás, egyensúlyozás gyakorlásának eredményeként kialakuló biztos, jól koordinált mozgásformák. Rendszeres mozgással, játékkal ezek–
pótolhatók. Ebben segíthetnek a szülők: séták, kirándulások, labdajátékok, kerékpározás alkalmával.
A jó iskola, a jó szülőhöz hasonlóan segíti, támogatja
mindenben a kisgyermeket, hogy zökkenőmentes legyen
az átmenet. Nem szabad türelmetleneknek lennünk,
valamennyiünknek szülőknek, pedagógusoknak segíteni
kell a gyerekeket!

Mit kérünk a szülőktől?
– Kipihenten jöjjön a gyerek iskolába.
– Reggel időben keljen, ne kapkodva készülődjön! Az
első időszaktól kezdve, próbáljunk nyugodt körülményeket teremteni. Kísérjük el kezdetben az iskolába.
– A táskájában a holmija hiánytalanul benne legyen.
Meséljünk sokat, hiszen belső képi világa, fantáziája ettől
fejlődik.
Beszélgessünk vele sokat, ugyanis a színes fantázia és
szókincs képezi majd a szóbeli és írásbeli fogalmazás
alapjait, segíti a tartalommondás fejlődését.
Bátran forduljon a szülő egyéni problémáival a pedagógushoz! Kérjen segítséget!
Valamennyien egészséges, fejlődőképes, értelmes, vidám, elégedett nyugodt légkörben felnövekvő gyereksereget kívánunk magunk köré.
Szeretettel várjuk iskolánkba a boldogságra született,
aprócska léptű kis emberkéinket, a leendő elsőosztályosokat!

Képzési kínálat (felajánlott lehetőségek, az iskolahasználók igényei) 2009/2010
Évfoly.
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3.

Tanórai keretben
(emelt óraszámú okt.)

Tanórán kívüli tevékenység

- angol (tagozat)
- emelt óraszámú testnevelés
- néptánc oktatás
- magyar
- matematika (csoportbontásban)
- informatika
- magyar / matematika (csoportbontásban)

- informatika
- német
- angol
- báb
- focisuli
- játszóház
- fejlesztő játékok
- angol
- informatika
„Kis népi mesterségek”
Néptánc Angol
Tehetséggondozás: Kis matematikus
Kis Nyelvész, Kis fürkész
- népdalkör, furulya
Tehetséggondozás

- matematika
- magyar
- angol / német (csoportbontásban)
Alsó tago- Testnevelés óra keretén belül tömbösítve úszásoktatás
Úszásoktatás kezdő, haladó
zat
kezdő, haladó
- angol
- „sportági osztály”
- magyar
- énekkar
- matematika
- informatika
5.
- magyar
a tagozatos osztály fele-fele arányban a fenti kínálatból
legtöbbet választó 2 szaktárgyat tanulná.
6.
- magyar
- matematika (csoportbontásban)
- honismereti szakkör
- informatika
7.
- magyar
- matematika (csoportbontásban)
„Kis Felfedezők” (Természettudományos diákkör)
Pályaválasztási előkészítő foglalkozások
- Környezetvédelmi szakkör
8.
- magyar
- matematika
- Nyelvvizsgára előkészítő
Pedagógiai Szakszolgálat bevonása intenzívebben a tanórai és a tanórán kívüli fejlesztésbe, tevékenységbe
pl.: (önismereti tréning), tanulási technikák, tanulásmódszertanok (Kislétszámú osztály indítása)
4.

Egyéb tanórán kívüli kínálat
Kirándulások
Anglia
Történelmi emlékhelyek
Tanulmányi
Élményfürdő

Testvérkapcsolatok
Határon innen és
túli iskolákkal

Tanfolyam-tábor
Nyelvi tábor
Sport- és szabadidőtábor
Úszótanfolyam
1.o. tábora
Erdei iskola
Nyári tábor

Szakkörök
Önismereti
Drámakör
Színkör
Foci
Röplabda
kosárlabda

Marketing
Honlap
Bumeráng
Kiadvány
Iskolai előadások,
kulturális gála,
tornaünnepély
SzülőföldemBiharország

Lehetőségek eszközpark
Számítógép-park
bővítése
Interaktív tábla
Televíziók biztosítása minden tanteremben
Minden tanterembe
internet elérhetőség

A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

