
Alsó tagozatos munkaközösség munkaterve 
2017/2018. tanév 

 

 
A 2017/2018. tanévben munkaközösségünk tagjai: Cseke Réka, Koszna Anita, 

Zipszer-Kiss Orsolya, Mészáros Zsuzsanna és Fodorné Horváth Judit. 

 

NEVELÉSI CÉLKITŰZÉSEINK 

- A házirend szabályainak betartása és betartatása. 

- Együttműködési képesség fejlesztése. 

- Iskolai hagyományok ápolása, értékvédelem, értékközvetítés. 

- A tanulók egészséges, testi, lelki és szociális fejlesztése. 

- Környezettudatos életmód kialakítása. 

 

OKTATÁSI CÉLKITŰZÉSEINK 

Célunk a kulcskompetenciák fejlesztését célzó pedagógiai gyakorlat folytatása. 

- Az olvasás, szövegértés, szövegalkotás területén (komplex szövegekre 

kiterjedve). 

- Problémamegoldó logikus gondolkodás fejlesztése. 

- Kommunikációs képességek fejlesztése (kulturált beszéd kialakítása). 

- Írás- helyesírás fejlesztése. 

 

TANTÁRGYKÖZI NEVELÉSI KÖVETELMÉNY 

Célunk, hogy a tanulóknak felébresszük tudásvágyát, fejlesszük kreativitásukat a 

tanulási tevékenységekben, erősítsük motivációjukat, alkalmazzuk minél többször az 

IKT eszközöket, ezáltal fejlődne egyéni képességük és eredményesebben tanulnának. 

 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Szeptember 

- Alakuló értekezlet: 2017. 08.23. 

- Tanévnyitó ünnepség: 2017.09.01. 8,00 óra 

Felelős: Nagy Nikolett tanárnő 

- Tanmenetek elkészítése, naplók kitöltése, a tanulók adatainak ellenőrzése, 

tantermi dekorációk készítése  



Felelősök: osztályfőnökök 

- Bemeneti mérések elvégzése, értékelése (matematika, szövegértés) 

Felelősök: osztálytanítók 

- Szülői értekezletek megtartása: 

A 2017/2018-as tanév feladatainak ismertetése, követelmények, bemeneti mérések 

megbeszélése, a házi feladat, felszerelés fontossága, szülői értekezleteken, ill. 

fogadóórákon való megjelenés fontossága, tanév rendjének ismertetése, füzetvezetés 

esztétikája. 

    Felelősök: osztályfőnökök 

- Megemlékezés „A magyar mese napjáról” irodalom, rajz órák keretében. 

Írótalálkozók szervezése magyar tanórákra. 

Felelősök: osztálytanítók, 

Koszna Anita iskolai könyvtáros 

 Rajzversenyeken való részvétel 

 

Október 

- Megemlékezés „Az idősek világnapjáról” osztálykeretben. 

- Az állatok világnapja alkalmából tablók készítése, osztályszintű feladatlapok 

összeállítása, megoldatása, interaktív feladatok. 

Felelősök: osztálytanítók 

- DIFER vizsgálat az 1. osztályban  

Felelős: Koszna Anita 

- Budapesti kirándulás szervezése (3-4. osztály)  

Felelősök: Zipszer-Kiss Orsolya, 

Fodorné Horváth Judit 

- Szociometriai mérések (2-4. osztály): Az osztály közösségi szerkezetének 

vizsgálata 

Felelősök: osztályfőnökök 

- Óralátogatások lebonyolítása, óramegbeszélések. 

 

November 

- A tanulók felkészítése az ISKOLAI MESEMONDÓ VERSENYRE (1-4. osztály) 

Felelősök: osztálytanítók 

Fodorné Horváth Judit 



- Nyílt tanítási órák szervezése 

Felelősök: alsós nevelők 

- Egészségvédelem, egészségnevelési program, egészségügyi vetélkedő az 

alsó tagozaton. 

Felelősök: Cseke Réka, 

Mészáros Zsuzsanna 

- A novemberi szöveges értékelés elkészítése az 1-2.osztályban 

Felelősök: osztályfőnökök 

- Óralátogatások lebonyolítása, óramegbeszélések. 

 

December 

- Adventi készülődés, Ajándékkészítés Mikulás napra. 

Felelősök: osztálytanítók 

- Téli témakörben dekoráció készítése, faliújság rendezése 

- Tájékoztató füzetek átnézése, ellenőrzése. Naplóvezetés folyamatossága. 

- Közösségépítő jelleggel: 

o Mikulás napi délután szervezése 

o Karácsonyfadíszek készítése, mézeskalácssütés 

Felelősök: osztályfőnökök 

- Karácsonyi ünnepség szervezése (2. és 6. osztály) 

Felelős: Mészáros Zsuzsanna, 

alsós nevelők 

 

Január 

- Félévi felmérések elkészítése, értékelésük 

Felelősök: alsós nevelők 

- Félévi szöveges értékelés elkészítése 

Felelősök: Cseke Réka, 

Mészáros Zsuzsanna 

osztálytanítók 

- Felkészítés a területi helyesírási versenyre 

Felelősök: alsós nevelők 

- Munkafüzetek, füzetek rendje, esztétikája 

     Felelősök: alsós nevelők 



 

- Félévi osztályozó értekezlet, bizonyítványok írása, kiosztása 

Felelősök: osztályfőnökök 

- Az első félévben kitűnő és jeles tanulók jutalmazása 

Felelősök: osztályfőnökök 

Fodorné Horváth Judit 

- Magyar Kultúra Napja: Abádszalóki területi mesemondó versenyre való 

felkészítés (1-4. osztály) 

Felelősök: alsós nevelők 

 

Február 

- Szülői értekezletek megtartása: félévi értékelés ismertetése a szülőkkel. 

Osztálykirándulás terve, a programok szervezése. 

    Felelősök: osztályfőnökök 

- Farsangi dekorációk készítése 

Felelősök: osztálytanítók 

- Farsangi készülődés, szülők bevonása a munkába, farsangi dekorálás 

- Tankönyvrendelés megbeszélése 

Felelősök: alsós nevelők 

- Ki mit tud? megszervezése 

Felelősök: osztályfőnökök 

- Óralátogatások lebonyolítása, óramegbeszélések 

 

Március 

- 1848. március 15-ére emlékezünk. Nemzeti színű zászló, kokárda készítése az 

osztályokban.  

Felelősök: osztálytanítók 

- Tavasz témakörben dekoráció készítése, faliújság rendezése 

Felelősök: osztályfőnökök 

- Emlékezés a Színházi Világnapra (márc.27.), színházlátogatás tavasszal 

Felelős: Fodorné Horváth Judit 

- Óralátogatások lebonyolítása, óramegbeszélések 

 

Április 



- Húsvéti készülődés az osztálytermekben  

Felelősök: osztálytanítók 

- A „Föld Napja” alkalmából kerékpártúra szervezése a természetbe 

Felelősök: osztályfőnökök 

- A Veress Zoltán Napok programjának összeállítása 

Felelősök: Cseke Réka, 

Fodorné Horváth Judit 

- Szöveges értékelés elkészítése az 1. osztályban 

Felelős: Cseke Réka, 

Koszna Anita 

- Egészségnevelési program: gyümölcssaláta készítés, kóstolás 

- Óralátogatások lebonyolítása, óramegbeszélések 

 

Május 

- Anyák napja az osztályokban:  

▪ Ajándékkészítés az édesanyáknak, nagymamáknak 

▪ Műsor összeállítása 

Felelősök: osztályfőnökök 

- Madarak és fák napja alkalmából előadás szervezése. 

Felelős: Fodorné Horváth Judit 

 

- Sulimajális programjának összeállítása 

Felelősök: Cseke Réka, Mészáros Zsuzsanna, Fodorné Horváth Judit 

- Osztálykirándulások megszervezése, lebonyolítása (1-4. osztály) 

Felelősök: osztályfőnökök 

- Alapkészségek mérése 

Felelősök: alsós nevelők 

 

Június 

- Év végi felmérések elkészítése, értékelése 

Felelősök: osztálytanítók 

- Az utolsó tanítási nap délutánjának megszervezése 

Felelősök: osztályfőnökök 

- Az éves munka értékelése 



 

 

 

 


