
Kedves Szülők !

Molnár Miklósné  Zsuzsa vagyok, a Nádasdy Iskola leendő elsős tanítója. 

Erre az időszakra terveztünk egy iskolabejáró foglalkozást a gyerekeknek. Sajnos nincs lehetőségünk az in-
tézményben megtartani, ezért más lehetőséget kerestünk a gyerekek foglalkoztatására. 

Ötleteket szeretnénk adni arra, hogy játékos formában hogyan készüljenek az iskolára. Néhány fejlesztő 
játékot válogattam a sok-sok lehetőség közül, melyek segítségével könnyebben ráhangolódhatnak az is-
kolakezdésre, játék közben pedig észrevétlenül tanulnak.

 Kérem segítsenek gyermeküknek, hogy a számítógépen megoldhassák a feladatokat !

Kedves Gyerekek !  FOTÓ(rólam)

Zsuzsa néni vagyok, szeretettel köszöntelek benneteket ! Sajnos még mindig nem találkozhatunk személye-
sen, ezért írok nektek.

Egy izgalmas kalandra hívlak  titeket, ugye velem tartatok ! Ígérem , hogy jól fogjátok magatokat érezni !

Bemutatom nektek Dömötört, / KÉP / aki sajnos nem szeret iskolába járni, ezért sok mindent összekavar.

Szeretnétek neki segíteni ? Akkor tartsatok velem ! Vezessük el közösen Dömötört a Nádasdy Iskolába !

Ahhoz, hogy ez sikerüljön, 7 próbát kell  teljesíteni !

Készen álltok rá ? Akkor induljon a móka !

 A CÉL: NÁDASDY ISKOLA  /KÉP/

Kedves Szülők!
Molnár Miklósné Zsuzsa vagyok, a Nádasdy Iskola 
leendő elsős tanítója. Minden évben erre az időszakra 
terveztünk egy iskolabejáró foglalkozást a nagycsoportos 
óvodásoknak. Sajnos idén nincs lehetőségünk  
az intézményben megtartani, ezért más megoldást 
kerestünk a gyerekek foglalkoztatására. 

Kedves Gyerekek!
Zsuzsa néni vagyok, szeretettel köszöntelek benneteket. Sajnos még mindig 
nem találkozhatunk személyesen, ezért írok nektek. Egy izgalmas kalandra hívlak  
titeket, ugye velem tartatok? Ígérem , hogy jól fogjátok magatokat érezni!

Bemutatom nektek Dömötört, aki nem szeret iskolába 
járni, ezért sok mindent összekavar.
Szeretnétek neki segíteni? Akkor tartsatok velem! 
Vezessük el közösen Dömötört a Nádasdy Iskolába!
Ahhoz, hogy ez sikerüljön, 7 próbát kell  teljesíteni.
Készen álltok rá? Akkor induljon a móka!

A CÉL: NÁDASDY ISKOLA  

Ötleteket szeretnénk adni arra, hogy játékos  
formában hogyan készüljenek az iskolára. Néhány 
fejlesztő játékot válogattam a sok-sok lehetőség  
közül, melyek segítségével könnyebben 
ráhangolódhatnak az iskolakezdésre, játék  
közben pedig észrevétlenül tanulnak.

Kérem segítsenek gyermeküknek, hogy a  
számítógépen megoldhassák a feladatokat!



1. próba: 2.próba

3.próba 4.próba

5.próba 6.próba

Ismerkedjetek meg Dömötörrel, 
hallgassátok meg a róla szóló dalt! 
Halász Judit : Sehallselát Dömötör

Mi a véleményetek róla ? 

Dömötör szobájában nagy  
a zűrzavar! Segítsetek rendet  
rakni, válogassátok szét a tárgyakat!  
Mi kerüljön az iskolatáskába  
vagy a játékpolcra ? Húzzátok  
a képet a megfelelő helyre ! 

Most, hogy minden a helyére  
került, indulhatunk tovább !
De milyen ruhába öltözzünk?  
Minden évszakban másképp.
Az évszakoknak megfelelő ruhák között 
egy felesleges is van, kattintsatok a 
képre, amelyik nem illik a sorba!

Most, hogy már készen áll az 
iskolatáskánk, helyesen  
felöltöztünk, nézzük meg,  
hogy mit is tanulunk  
majd az iskolában!
Hallgassátok meg a dalt! ��
Ábécédé, rajtam kezdé

Segítsetek Dömötörnek választani! 
Keressétek meg a képhez  
hasonló formát!

Most következzen egy 
igazi iskolás feladat! 
Biztos sikerül ezzel is 
megbirkózni. 
Mondjátok ki a képek 
nevét, kattintsatok arra, amelyik  
ugyanazzal a hanggal kezdődik!

KATTINTS IDE A DALHOZ! KATTINTS IDE A FELADATHOZ!

KATTINTS IDE A FELADATHOZ! KATTINTS IDE A DALHOZ!

KATTINTS IDE A FELADATHOZ! KATTINTS IDE A FELADATHOZ!

■ ▲ ◆ ● ★

https://youtu.be/vWxRIOWTuaw
https://youtu.be/vWxRIOWTuaw
https://wordwall.net/hu/resource/9213887/mi-ker%c3%bcl-az-iskolat%c3%a1sk%c3%a1ba
https://wordwall.net/hu/resource/10150395
https://www.youtube.com/watch?v=e-rCrwu7OaI
https://wordwall.net/hu/resource/10145713
https://wordwall.net/hu/resource/9214193


7.próba
Gratulálok, hogy eljutottatok  
az utolsó próbához ! Itt nincs  
más dolgotok, mint meghallgatni  
ezt a dalt az ABC-ről.

KATTINTS IDE A DALHOZ!

Ugye jó  kaland volt?   
Remélem  jól éreztétek  
magatokat! Szeretettel várlak 
benneteket az első osztályban!

SIKERÜLT ! 

Zsuzsa néni

TELJESÍTETTED A  
7 PRÓBÁT, ELJUTOTTÁL 
DÖMÖTÖRREL A CÉLBA ! 

TÁRT KAPUKKAL VÁR A  
NÁDASDY ISKOLA !

https://youtu.be/wdgd91JHYVM

