
 

Kedves Szülők!  Kedves Leendő Első 

Osztályosok! 

 

Fenyvesiné Wuts Viktória, Viki néni 

vagyok. Tanítói diplomámat 2000-ben 

szereztem az Apáczai Csere János 

Tanítóképző Főiskolán, ének- zene 

műveltségi területen. Szakközépiskolai 

tanulmányaim (Árpád Gimnázium és 

Pedagógiai Szakközépiskola) hatására 

elsőként egy óvodában helyezkedtem el. 

2003 és 2012 között a Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskolában dolgoztam Mosonmagyaróváron. 

2012 óta tanítok itt Győrújfalun. Családommal 2008 nyarán költöztünk a községbe. Két lányom van, 11 és 14 

évesek.  

Az első osztály elején nagyon fontosnak tartom, hogy zökkenőmentes legyen az óvoda és iskola közötti 

átmenet. Az előkészítő időszak fő feladata az iskolai szabály és jutalmazási rendszer kialakítása, a kisgyerekek 

egyéni igényeinek megismerése, és kielégítése, a támogató hozzáállás, a türelem, az érzelmi biztonság 

megteremtése sok-sok játékkal, mesével. Arra törekszem, hogy a tudás megszerzése mellett családias 

légkörben minél több élményhez jussanak a tanulók, és egy igazán jó közösséget alkothassunk. (pl. 

osztálydélutánok, közös farsangi beöltözés, ünnepségeken való részvétel, kirándulás, Mikulás látogatása 

busszal, kiállítás, gyereknapi osztályvetélkedő stb.).  

Tanításom során kiemelt figyelmet fordítok a különböző munkaformák, szemléltető eszközök alkalmazására. 

Gyakran dolgozunk interaktív táblánál is. Azt is szem előtt tartom, hogy a kisgyerekeknek minél több 

lehetősége legyen a tapasztalás útján való ismeretszerzésre. Lehetőséget biztosítok a tehetségek 

kibontakoztatására (versenyek, szakkörök) és a lassan haladók felzárkóztatására is (differenciálás, 

korrepetálás, segédeszközök használata).  

Mindig az életkoruknak megfelelően alakítom ki az értékelési formákat, jutalmazási rendszert. Először rajzos, 

kreatív formában ( pl. matricagyűjtés, bagolyfa, pecsételés ), később kisjegyek gyűjtésével, dicsőségtáblával. 

Munkám során a dicséretet, a pozitív megerősítést, a problémák megbeszélését részesítem előnyben.  

 

Iskolánkban a kis osztálylétszámok miatt több figyelem jut egy- egy kispajtásra. Mindenki jól ismer 

mindenkit, ennek előnye, hogy egy nyugodt, barátságos közegben tölthetik mindennapjaikat.  

A gyerekek érdekében fontosnak tartom a szülőkkel való kapcsolattartást. Csak együtt, összedolgozva 

tudjuk a legtöbbet kihozni a gyerekekből. 

 

A legszebb dolog megszerettetni az apróságokkal a tanulást, megtanítani őket az alapokra, amire később 

minden ráépül.  

 

Izgalommal várom a NAGY találkozást: Viki néni 

 

Kérdéseikkel keressenek bizalommal! 

( +3696339015, iskolai telefonszámon, vagy a wiktoria.3bosztaly@gmail.com e-mail címen )  

 

 

 

Ui.: Mivel egyelőre nem találkozhatunk, szeretnék néhány képpel betekintést nyújtani a munkánkba és az 

osztályomba.  
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Alkotásaink közül 

néhány… 
 



                                               

Együtt… 



                                             

Tanulás közben… 



                  

 

             

 Munka, zene, vidámság… 


