
A Szentesi Koszta József Általános Iskola szeretettel várja 

1. osztályos tanulóit!



Oltyán Gyula vagyok, a Koszta József Általános Iskola tanítója és 
úszásoktató. Azt vallom, hogy a pedagógiai munkánk akkor a 

legeredményesebb, ha a szülő és tanító egységes elvek mentén 
gondolkozik, tevékenykedik a gyerek fejlesztése során.



Ezeket az elveket követem a munkámban:

• Lehetőség szerint az ismereteket gyakorlat útján szerezzék meg a 
tanítványaim.

• Következetes nevelés.

• A mozgás, sport fontossága.

• Az alkotó készség, kreatív gondolkodás fejlesztése.

• Igényesség a munkavégzés során.

• Kíváncsiság, érdeklődés felkeltése a környező világunk iránt. 

• Tevékenykedtetés a tanulási folyamatban.

• A társakkal való együttműködésre nevelés.

• Az iskola a jó szokások, a társas kapcsolatok kialakításának a színtere 
is.



Gyakorlati ismeretek szerzése



Anyagismeret, eszközhasználat



Alkotások



Sport télen, nyáron



Kíváncsiság felkeltése a környező világunk iránt



Élmények



Seres Katalin

1990 óta vagyok a Szentesi Koszta 

József Általános Iskola tanítója. 

Matematikát, informatikát, 

készségtárgyakat tanítok.



”Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, 

hogy hogyan érezték magukat szavaidtól.”
C. W. Buehner



Szívesen használom a tanórákon 
az IKT-eszközöket, 

saját készítésű interaktív tananyagaimat.



Informatika óra  



Robotika

a programozás 
alapjai



Gyerekjóga

Játékos mozgás, tartásjavítás

relaxáció





Kirándulások,

szabadidő





színházlátogatás múzeum

farsang karácsonyi ünnepség





Siposné Vincze Andrea

A Szentesi Koszta József Általános Iskolában 
dolgozom 36 éve.

Munkám során nagy hangsúlyt fektetek a 
tevékenységközpontú oktatásra, hiszen a 
kínai mondás is így tartja:

„ Ha elmondod, elfelejtem. Ha megmutatod, 
talán emlékezni fogok rá. Ha részt veszek 
benne, megértem.”

Igyekszem minél több tudást és tapasztalatot 
átadni a gyerekeknek, de ennek egyik 
feltétele a fegyelmezett, befogadó gyermek.

2020-ban mesterpedagógusi képesítést 
szereztem, így bízom abban, hogy 
pedagógusi munkám során képesítésemet 
kamatoztatni tudom a mindennapi munkám 
során.



Mézeskalács díszítése
Minden karácsonykor 
mézeskalácsot sütünk 

nagymamák és anyukák 
segítségével, amit az 
ünnep előtt közösen 

kidíszítünk.



Hímzés

4. osztályban  
megismerkedünk a 
keresztszemes hímzéssel.

Vannak, akik ilyen 
nagyszerűen elsajátítják.



Olvasás órákon múzeumpedagógiai órákra 
járunk az adott tananyaggal kapcsolatban.



Az iskolai munkában is sokat tevékenykedünk. A képeken a 
tápláléklánc megértését segítve bagolyköpetet 

tanulmányozunk és készítünk szemléltetést.



Be-bekukkantunk gödrökbe, ahol ilyen 
érdekes dolgokat láthatunk.



Ősszel lekvárt főzünk, hogy 
megismerkedjünk a gyümölccsel és 

feldolgozásával.



Kukoricát morzsolunk, és tyúkot 
koppasztunk, ha úgy hozza a sors.



Iskolai ünnepségeken szerepelünk.



2. osztálytól erdei iskolába megyünk egy hétre, amit a 
gyerekek nagyon szeretnek.



Ha elfáradunk, megpihenünk, relaxálunk és élvezzük a 
csendet!


