
 

Kedves Szülők! 

 

Szeretnénk Önöknek bemutatni leendő elsős tanítóinkat, akik már nagy izgalommal 

tekintenek a következő tanév elé, és nagyon várják a leendő első osztályosokat. 

 

Iskolánk lelkes csapata már készíti a bemutatkozó filmet is, amit hamarosan 

megtekinthetnek iskolánk honlapján https://www.gardonyisuli.com/                     

facebook oldalán (Gárdonyi Géza Tagiskola Kaposvár) és az óvodák által megadott 

felületen.  

Fogadják majd azt is sok szeretettel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gardonyisuli.com/


 

 

Tisztelt Szülők! 

Kedves leendő Első Osztályosok! 

 Engedjék meg, hogy bemutatkozzam Önöknek! 

 

Szabóné Pónya Mónikának hívnak. Szeptemberben én leszek a 

leendő első osztályosok tanító nénije. 21 éve tanítom a rám bízott 

gyermekeket. Végzettségem tanító-könyvtáros, informatika 

műveltségterülettel. 2016. augusztusa óta a Gárdonyi Géza 

Tagiskolában tevékenykedem. Nagyon örülök, hogy „Gárdonyis” 

pedagógus lehetek, hiszen én is ennek az intézménynek a diákja 

voltam.  

Férjnél vagyok, két gyermekem van, egy lányom és egy fiam, mindketten „Gárdonyis” diákok.  

Ugyan ők már felső tagozatosok, de élénken él még bennem, milyen volt szülőként kísérni, segíteni 

és bátorítani őket. 

Mivel az első iskolai élmények meghatározóak, ezért fontosnak tartom, hogy tanítványaim a 

kezdetektől fogva jól érezzék magukat az osztályközösségben és szívesen jöjjenek iskolába. 

Nagy türelemmel, sok játékkal igyekszem mindent megtenni, hogy zökkenőmentes legyen az 

iskolába való beilleszkedés. 

Változatos munkaformákat alkalmazok a tanórákon. Interaktív anyagokkal teszem színesebbé az 

órákat, amit a gyerekek nagyon szeretnek. 

Célom, hogy stabil alapokat biztosítsak a tanuláshoz és a gyerekek megfelelő készségekkel tudjanak 

a felsőbb évfolyamba lépni. Azt gondolom, hogy a gyermekek elsősorban nyugodt, egymást 

elfogadó légkörben tudnak igaztán fejlődni, feladatom ennek megteremtése. 

Szeretném elérni, hogy a hozzám járó gyermekek sok sikerélményhez és tudáshoz jussanak.  

Szem előtt tartom a gyerekek adottságait, képességeit és arra törekszem, hogy sokoldalú, érdeklődő, 

vidám és kiegyensúlyozott személyiségekké váljanak. Fontos számomra a szülőkkel való jó 

kapcsolat kialakítása, hogy bizalommal fordulhassanak hozzám. Csak egymást támogatva, 

együttműködve  érhetünk el sikereket, lehet eredményes a munka. A célom, hogy a gyerekek 

szeressék az iskolát, a tanulást, váljanak nyitottá a világra, találják meg, miben tehetségesek. 

Sajnos az idei tanévben nem volt lehetőségünk boszorkányszombat, játszóház és nyílt nap 

alkalmával a gyerekekkel és szüleikkel találkozni., ezért még nagyobb izgalommal várom az első 

találkozást. 

A gyerkőcöket szép tanteremmel, sok vidámsággal és kreatív feladatokkal várom. 

Gyertek és legyetek ti is Gárdonyis diákok! Tegyük meg együtt az első lépéseket! 

 



Végül egy szép gondolatot idéznék: 

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje 

a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és 

megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”                                 (Szent-Györgyi Albert) 

 

 

                                                               Móni néni  

 

 

 



Kedves Szülők, leendő Diákok! 

 

 

Molnár Valéria vagyok. Jelenleg A Gárdonyi Géza 

Tagiskola negyedikeseinek osztályfőnöke, a következő 

tanév elsőseinek egyik tanító nénije. 

 1985-ben kaptam diplomát a tanítóképző főiskola 

testnevelés fakultációján. Azóta iskolánkban tanítok, 

immár 35 éve. Ez alatt a hosszú idő alatt már néhány 

család több tagja is szárnyaim alatt nevelkedett. 

 Munkám során mindig arra törekedtem, hogy az 

iskolában jól érezzék magukat tanítványaim, szorongás 

nélkül lépjenek be minden nap az osztályterembe. 

Az iskolakezdés nehéz, fontos lépés a gyerekek 

életében. Ennek megkönnyítése érdekében a leendő 

elsősökkel már nagycsoportban megismerkedem óvodás foglalkozások, játszóházak 

keretében. Az idei évben ezek a programok sajnos elmaradtak. 

Az osztályban családias hangulatot igyekszem teremteni. A napi munkát 

változatos, élményt nyújtó tevékenységekkel próbálom színesebbé tenni informatika 

szakkör szervezésével, a ma már elengedhetetlen interaktív feladatokkal, játékos 

munkaformákkal. 

A jó osztályközösség kialakítására törekszem osztálytábor, családi programok 

szervezésével.  

A sok dicséretet, jutalmazást nagyon fontosnak tartom. Vallom, hogy ennek 

hatására minden tanuló örömmel tanul, képes a fejlődésre.  

Az osztály szülői munkaközösségével is nagyon közvetlen, kölcsönös 

bizalomra épülő kapcsolatot alakítok ki az együtt töltött négy év alatt. Hiszen közös 

célunk a gyermekek érdekében egymás támogatása, segítése, az együtt nevelés.  

Így felfedezzük a minden tanulóban rejlő értéket, tehetséget. Ha alsó tagozatban a 

biztos alapokat elsajátítják, további életükben is eredményesek lesznek. 

 

 

 



Ezzel a mottóval búcsúzom a jelenlegi kedves osztályomtól és várom a kis 

elsőseimet: 

„Nézz vissza most egy percre, nézz az útra, 

Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka, 

Nézz vissza… aztán ismét előre, 

S indulj tovább az alkotó jövőbe. „ 

       (Kiss Jenő) 

 

 

 

Vali néni 


