
A
Kapocs Magyar-Angol 

Két Tannyelvű Általános Iskola 

tájékoztatója 

a leendő első osztályos szülők részére



1-2. évfolyamon mindenki egyforma 
program szerint tanul – két tannyelvű előkészítő

Heti 26 tanítási óra

- 7 magyar nyelv és irodalom
- 4 matematika
- 4 angol
- 2 ének
- 2 rajz
- 1 technika
- 1 etika/hit- és erkölcstan
- 5 testnevelés

Évfolyamonként 
két osztály
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Foglalkozások egyenletes 
elosztása

- négy tanítási óra

- ebédszünet (napközi)

- utána 1-2 óra (testnevelés, etika, rajz, 
technika)

- etika/hit- és erkölcstan választható

Javasoljuk a 16 óráig való iskolában 
tartózkodást!



Tanítás kezdete 755 – iskolába érkezés 745-ig

Reggeli ügyelet biztosítása 630-tól

16 – 17 óra között összevont napközi ügyelet



Étkezés

- befizethető háromszori (reggeli, 
ebéd, uzsonna) vagy csak ebéd

- diétás is kérhető (ételallergia) –
orvosi lelet szükséges hozzá

- reggeli az 1. óra után a tanteremben

- ebéd 12-től az ebédlőben

- uzsonna 1530 után a tanteremben

Befizetéssel kapcsolatos információk 
www.kapocsiskola.hu  Menza Dokumentumok

http://www.kapocsiskola.hu/


Örökös ökoiskola

- szelektív hulladékgyűjtés (papír, műanyag,
háztartási használt olaj)

- papírgyűjtés évente kétszer

- iskolakert gondozása

- madárvédelem, madáretetés

- őszi és tavaszi zöldítő napok



Tanórán kívüli programok

- témanapok (sport, adventi, 
egészség- és érzékenyítő)

- házi versenyek

- színház- és múzeumlátogatások

- kirándulások

- erdei iskola 4. évfolyam

- Halloween Party

- karácsonyi koncert

- farsang

- gyereknap



2/17/2022

- Szüreti bál (4-8. évfolyam)

- Mikulás

- Karácsonyi vásár

- Gyereknap

- Diákönkormányzat napja

Diákönkormányzat által szervezett 
programok

Iskolánkhoz tartozás jelképei

- ünneplő sál/nyakkendő

- Kapocs póló
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Az iskolaérett gyermek jellemzői

- be tud illeszkedni a közösségbe, vágyik a 
közösségbe tartozásra

- képes a szabályokhoz alkalmazkodni

- megfelelő feladat- és kötelességtudattal rendelkezik

- figyelmét tartósan le lehet kötni

- beszéde összefüggő érthető, hangokat tisztán ejti –
logopédia

- nyitott és érdeklődő

- testalkata arányos, fogváltás folyamatban van

- nagymozgása, finommozgása kellően összerendezett, 
koordinált

- elemi ismeretei vannak önmagáról és környezetéről



Hogyan készüljünk az 

iskolára?

- sok beszélgetés, mesélés

- közös játék, társasjáték – kudarctűrő-

képesség

- mozgásos játékok, kézügyesség erősítése

- önálló öltözködés

- cipőfűző bekötése



A sikeres iskolakezdés feltételei

- természetes folyamat legyen

- támogató, megerősítő családi háttér

- türelem, meghittség, érzelmi biztonság

- megfelelően előkészített iskolakezdés

- gyermek bevonása az előkészületekbe

- napirend igazítása az iskolás életformához –

otthoni szabályrendszer kialakítása

- idő hagyása, türelem

- ne sürgessük, ne állítsunk irreális követelményeket

átmeneti nehézség  fokozott odafigyelés 



Február 23., szerda – nyílt órák szülőknek

Kéréseink

- 1 családból 1 fő regisztráljon csak 1 órára
- iskolánk érvényes védettségi igazolvánnyal 
látogatható

- látogatóknak maszk viselése

Regisztráció a nyílt órákra a

www.kapocsiskola.hu honlapon található 

„Regisztráció nyílt órákra” táblázaton február 

21-ig.

Fontosabb időpontok

http://www.kapocsiskola.hu/


2/17/2022

Március 7-10. 

közötti délutánokon kiscsoportos 
iskolacsipegető foglalkozások

Jelentkezés a www.kapocsiskola.hu

oldalon található „Jelentkezés 

kiscsoportos iskolacsipegető 

foglalkozásra” táblázaton 

február 28-ig.

http://www.kapocsiskola.hu/


Április 21-22. 

beiratkozás a KRÉTA felületén

Előtte megtalálható lesz az 

informatikai segédanyag 

honlapunkon.

Segítséget lehet kérni 

Lengyel Tímeától 

a 295-4629-es telefonszámon.



Tihanyi Anita
tanító

mesterpedagógus

„Alattad a föld, fölötted az ég, 
benned a létra.”

Weöres Sándor

Nyugodt légkör, támogató környezet

- Fontos, hogy a gyermek biztonságban érezze magát

- A saját képességeihez mért fejlődés, értékelés

- Rugalmas, a gyermekek életkori sajátosságaihoz      
igazodó  óravezetés



Előkészítő időszak

– reggeli beszélgetés, felkészülés az ismeret-
szerzésre, tanulásra

– csoport, közösség, felelősök

– játék

– motiváció, figyelem fenntartása

Szokásrend
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- A gyermek személyiségének 
ismerete

- Differenciálás alkalmazása

- Gazdag módszertani kultúra 
változatos módszerek 

Az iskolába kerülő gyermekek 
fejlettségében több évnyi eltérés 

is lehet! 

A nevelő-oktató tevékenység
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-Kb. 6-8 hét előkészítő időszak :

gyerekek megismerése, 
kommunikációs képességek alakítása, 

helyes ejtési gyakorlatok,
szótagolás, ritmusgyakorlatok,

betűelemek írása 

-Decembertől párhuzamos olvasás- és írástanulás

-Olvasás tanulás: szótagoló olvasás

Magyar nyelv és irodalom
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-Kb. 6-8 hetes előkészítő időszak: 

jobb-bal differenciálás térben és síkban, 
mennyiségek összehasonlítása (sok-kevés),
mértékegységek előkészítése (hosszabb-rövidebb, kisebb-nagyobb), 
számfogalom előkészítése: több-kevesebb-ugyanannyi,

számok írásának előkészítése

-1. félév: számok tanulása 1-től 10-ig

-2. félév: számok tanulása 10-től 20-ig

Matematika





A két tanítási nyelvű iskolai 

oktatás célja

- anyanyelvi tudás fejlesztése

- magyar kultúra megismerése

- idegennyelv - tanulás 

képességének fejlesztése

- magas szintű idegennyelv tudás
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Elérendő célnyelvi szintek

- 6. évfolyamon A2

- 8. évfolyamon B1

A nyelvtanulás szakaszai

- 1-2. évfolyam előkészítő 
szakasz (elsajátítás-
szóbeli)

- 3-8. évfolyam két tannyelvű 
szakasz (nyelvtanulás)



- 1-2. évfolyam: angol, ének- zene, technika és 

tervezés, testnevelés 

- 3-4. évfolyam: angol, környezetismeret, technika és 

tervezés, testnevelés

- 5-6. évfolyam: angol, természetismeret, történelem, 

civilizáció

- 7-8. évfolyam: angol, földrajz, történelem, civilizáció

Célnyelvi tantárgyak



Előkészítő szakasz

- előzetes angoltudásra nincs szükség

- tantárgyak játékos, szóbeli, sok 
ismétlés, 2. évfolyam: olvasás és 
írás belép, elősegíti a nyelvtanulást

- anyanyelvi tanár

- angol könyv: Happy House 1, 2, 
Happy Street 1, 2

- csoportbontás, átjárhatóság



Köszönjük megtisztelő figyelmüket!


