
A NYÍLT NAPOK PROGRAMJA: 
 

2011. március 2. (szerda) 
 
 

Idıpont 
Foglalkozás 
megnevezése 

Vezeti: Helyszíne: 

745-755 
Intézményegység-vezetıi tájékoztató az iskoláról, 

speciális képzésekrıl. 
ebédlı 

Dr. Sipos Ferencné 1. a terme földszint 
800-845 Matematikaórák 

Keszler Józsefné 2. z terme földszint 

845-855 
SZÜNET 

Kiállítás megtekintése a zsibongóban. 
Magyaróra Dr. Sipos Ferencné 1. a terme földszint 

855-940 
Énekóra Sellyei-Cseh Ágnes 1. z terme földszint 

940-955 SZÜNET - tízórai vásárlási lehetıség a büfében 

Dr. Sipos Ferencné 1. a terme földszint 
955-1040 Magyaróra 

Keszler Józsefné 2. z terme földszint 

1040-1050 
SZÜNET 

Egész délelıtt játszóházi foglalkozás az ebédlıben a napközis tanító 
nénikkel 

Néptánc 
Szijártóné Lovász 

Gabriella 
1. z alsó zsibongó 

 

német Muzsi-Stark Irma 
3. a terme földszint (3. 

évfolyam) Játékos 
nyelvórák 

angol Németh Szilveszterné 
3. z terme földszint (3. 

évfolyam) 

1050-1120 

Ismerkedés az iskola 
számítógépparkjával 

Gál Attila emelet számítógépterem 

1120-1135 

Fórum 
a szülıknek  

A fórum ideje alatt a 
gyerekek játékos 

foglalkozáson vesznek 
részt a 

gyógytestnevelés-
teremben 

Gál Attila 
intézményegység-vezetı 

 
dr. Bakné Vollmuth 

Noémi 

2. z terme földszint 
 

Gyógytestnevelés-terem 
emelet 

 

A NYÍLT NAPOK PROGRAMJA: 
 

2011. március 3. (csütörtök) 
 
 

Idıpont 
Foglalkozás 
megnevezése 

Vezeti: Helyszíne: 

745-755 
Intézményegység-vezetıi tájékoztató az 

iskoláról, speciális képzésekrıl. 
ebédlı 

Dr. Sipos Ferencné 1. a terme földszint 
800-845 Matematikaórák 

Keszler Józsefné 2. z terme földszint 

845-855 
SZÜNET 

Kiállítás megtekintése a zsibongóban. 
Magyaróra Dr. Sipos Ferencné 1. a terme földszint 

855-940 
Magyaróra Keszler Józsefné 1. z terme földszint 

940-955 SZÜNET - tízórai vásárlási lehetıség a büfében 
Magyaróra Dr. Sipos Ferencné 1. a terme földszint 

955-1040 

Énekóra Sellyei-Cseh Ágnes 1. z terme földszint 

1040-1050 
SZÜNET 

Egész délelıtt játszóházi foglalkozás az ebédlıben a napközis tanító 
nénikkel 

Néptánc 
Szijártóné Lovász 

Gabriella 
2. z alsó zsibongó 

 

német Muzsi-Stark Irma 
4. a terme földszint (4. 

évfolyam) Játékos 
nyelvórák 

angol Németh Szilveszterné 
4. z terme toldalék (4. 

évfolyam) 
1050-1120 

Ismerkedés az iskola 
számítógépparkjával 

Gál Attila emelet számítógépterem 

1120-1135 

Fórum 
a szülıknek  

A fórum ideje alatt a 
gyerekek játékos 

foglalkozáson vesznek 
részt a 

gyógytestnevelés-
teremben 

Gál Attila 
intézményegység-vezetı 

dr. Bakné Vollmuth 
Noémi 

2. z terme földszint 
 

Gyógytestnevelés-terem 
emelet 



 
Ovisok! – Sulisok? 

 
Családi nap leendı elsı osztályosoknak és 

szüleiknek 
 

Február 26. (szombat) 9,00-12,00  
 

Ezen a délelıttön célunk, hogy a szülık és a gyermekek egymást segítve 
érezzék jól magukat úgy, hogy aktívan részt vesznek a foglalkozásokon. A 
játékon kívül lehetıség nyílik arra, hogy a szülık és a gyermekek is 
kötetlenül beszélgethessenek, ismerkedhessenek a leendı tanító nénikkel, 
napközis pedagógusokkal és az iskolával. 
 

Programjaink: 
 

9,00-9,15  Rövid ismertetı 

9,15-10,00  Játékos sport (Kérjük kényelmes ruhát és tornacipıt mindenki 

hozzonmagával!) 

10,00-10,10 Tízórai szünet 

10,10-11,10 Játszóházi foglalkozások természetes anyagokból 

 (rongy, csuhé, dió, termések) 

11,10-11,30 Ének, daltanulás, ritmushangszerek kipróbálása  

11,30-12,00 Népi gyermekjátékok, tánc 

 

Ha felkeltettük érdeklıdését részvételi szándékát kérjük, jelezze az óvó 

néniknél február 18-ig! 

 
Ovisok! – Sulisok? 

 
Családi nap leendı elsı osztályosoknak és 

szüleiknek 
 

Február 26. (szombat) 9,00-12,00  
 

Ezen a délelıttön célunk, hogy a szülık és a gyermekek egymást segítve 
érezzék jól magukat úgy, hogy aktívan részt vesznek a foglalkozásokon. A 
játékon kívül lehetıség nyílik arra, hogy a szülık és a gyermekek is 
kötetlenül beszélgethessenek, ismerkedhessenek a leendı tanító nénikkel, 
napközis pedagógusokkal és az iskolával. 
 

Programjaink: 
 

9,00-9,15  Rövid ismertetı 

9,15-10,00  Játékos sport (Kérjük kényelmes ruhát és tornacipıt mindenki 

hozzonmagával!) 

10,00-10,10 Tízórai szünet 

10,10-11,10 Játszóházi foglalkozások természetes anyagokból 

 (rongy, csuhé, dió, termések) 

11,10-11,30 Ének, daltanulás, ritmushangszerek kipróbálása  

11,30-12,00 Népi gyermekjátékok, tánc 

 

Ha felkeltettük érdeklıdését részvételi szándékát kérjük, jelezze az óvó 

néniknél február 18-ig! 



 


