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A tanórán kívüli nevelés célja: 

 a családi nevelés kiegészítése 

 szocializáció elősegítése 

 hatékony és helyes tanulási szokások, technikák kialakítása, gyakorlása 

 az önálló tanulásra képessé tenni a gyerekeket 

 önálló ismeretszerzés fejlesztése 

 a gyerekek sokoldalú fejlesztése 

 változatos szabadidős programok szervezése 

 részvétel az iskolai tanulmányi versenyben – felzárkóztatás, tehetséggondozás 

 személyiségfejlesztés 

 

Szorosan együttműködünk az alsó tagozattal a kulcskompetenciák, műveltségterületek 

fejlesztésében. 

 

A napköziben dolgozó pedagógusok feladatai: 

 regenerálódást biztosító szabadidős programok szervezése 

 optimális feltételek kialakítása a tanuláshoz (szellőztetés, világítás) 

 társas tevékenységek szorgalmazása, szabályok gyakorlása  

 felkészítés a társadalmi életre 

 adminisztrációs fegyelem betartása 

 

A tanórán kívüli nevelés kiemelt céljai: 

 önálló tanulásra és ismeretszerzésre nevelés 

 a szabadidő kulturált és változatos eltöltésére nevelés 

 önművelés 

 

 

Tanulás irányítása 

A nevelő feladatai: 

 megfelelő környezet kialakítása (tér, eszközök, ülésrend) 

 a tevékenységek irányítása 

 koordinálása 



 tájékozódás a tanult anyagokról, problémákról 

 a problémák tisztázása 

 időtervezés 

 differenciált segítségnyújtás (felzárkóztatás, tehetséggondozás) 

 ellenőrzés, értékelés 

 fontos a korosztálynak megfelelő tanulási technikák elsajátíttatása 

 

 

Szabadidő kulturált eltöltésére nevelés 

A szabadidős tevékenység a személyiségfejlődést segíti, regenerálódást, pihenést, szórakozást, 

játékot, művelődést biztosít. Szabad tevékenység.  

Diákjaink kedvelik a klubnapközi foglalkozásokat, amikor szellemi vetélkedők, kézműves műhelyek és 

mozgásos játékok közül választhatnak. Ezek a foglalkozások alkalmasak a barátkozásra, ismerkedésre, 

ismeretszerzésre is. 

Nagyon fontos hagyományaink ápolása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Terveink a tanévre 

 

 

Minden hónapban szeretnénk klubnapközit tartani: péntek délután 14óra 30-tól 15 óra 30 percig. 

 

 

 

Szeptember 27.  

A magyar népmese napja Benedek Elek születésnapja – klubnapközi.  

Kézműves foglalkozás, mese illusztrálása, a nagyobbaknak vetélkedő, mese dramatizálása 

 

Október 4. 

Foglalkozás az Állatok világnapja alkalmából - klubnapközi. 

Kézműves műhelyek, szellemi vetélkedő, mozgásos feladatok. 

 

November 8. 

Márton napja. Szent Márton történetének megismertetése a gyerekekkel.  

Mécses és libás kép készítése. 

 

November  15. 

Budapest ünnepnapja – játékos délután a főváros születésnapja alkalmából. 



 

November 30. (szombat) 

Adventi készülődés 

                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Január 24. 

Farsangi népszokások – klubnapközi.  A hagyományok megismerése, álarc készítése. Farsangi 

dekoráció.  

 

 

Február 2. 

Farsang. 

 

 

Március 20. 

 Víz világnapjára – klubnapközi.  Miért nélkülözhetetlen a víz? Hogyan tudjuk megóvni? Játékos 

feladatok. 

Részvétel a Duna Múzeum Víz Világnapjára hirdetett pályázatain, internetes játékain 

 

 

 

Április 10. 

A Föld napja. ÖKO iskola vagyunk, környezetvédelmi klubnapközi a DÖK segítségével. 

 

 

 

Május 15. 



Madarak, fák napja – klubnapközi, téma a természetvédelem, a környezet megóvása. Játékos 

feladatok, vetélkedő. 

Részt veszünk az alsó tagozat óvodások részére tervezett programjaiban.  

Segítünk az osztályfőnököknek a Pécsi Gálára való felkészülésben. 

Az adventi készülődés, az Iskolakóstolgató és az iskolai farsang szervezésében és lebonyolításában is 

részt veszünk. 

Az idei tanévben is szorosan együttműködünk az alsó tagozattal, az ott dolgozó kollégákkal. 

Folyamatosan segítjük munkájukat a tanulók előmenetelének érdekében. 

 

 

 

Budapest, 2019. szeptember 8. 

 

 

 


