
Kedves Szülők! 

 

     A nevem Óvári Magdolna, Pécelen élek 

családommal, férjemmel és két gyermekemmel. 

 

     Közel huszonöt éve dolgozom pedagógusként, 

jelenleg a péceli Petőfi Sándor általános iskolában. A 

baptista és pünkösdi egyházak megbízásából hittant is 

tanítok mind a nyolc évfolyamon. Szakmai területen 

fontos megemlíteni, hogy tanítói végzettségem mellett 

szakvizsgázott drámatanár és óvodapedagógus is 

vagyok.  

 

Ez utóbbinak köszönhetem, hogy ismerem az óvodás 

korosztályt, így teljes mértékben támogathatom a gyerekeket abban, hogy minél könnyebb 

legyen számukra az átmenet, az akadályok leküzdése a két intézmény között.  

 

    Szem előtt tartva, hogy ennek a korosztálynak még fő tevékenysége a játék, a mindennapi 

munkám során sokat játszom a gyerekekkel dalos népi, kommunikációs, dramatikus, 

matematikai és logikai játékokat. Fontosnak tartom a nagymozgásos szabadtéri 

tevékenységeket, mert a rendezett mozgás, a koordinációs képességek fejlettsége nagyban 

segíti a tanulást. Valószínű, hogy a matematika mellett még egy-két készségtárgy tanítása is 

feladatom lesz, de ez távolról sem jelenti azt, hogy a gyerekek kreativitását keretek közé 

korlátozom. A napközi időtartama a házi feladat elkészítése mellett kiváló lehetőség a 

barkácsolásra, kézműves foglalkozásokra. Így a délutáni órákban gyakran adok lehetőséget 

arra, hogy a gyerekek bármikor hozzáférhessenek az eszközökhöz, amelyek használata pozitív 

hatással vannak a finommozgás fejlesztésére és egyben az írás előkészítésében. Közel állnak 

hozzám a mesék, és figyelembe véve a gyerekek igényét, a tanulás, szabadtéri nagymozgásos 

tevékenységek, társasjátékok és barkácsolás mellett, többször mesélek.  

 

    Mivel a szülők ismerik legjobban a gyermeküket, fontosnak tartom a velük való 

együttműködést, valamint a szülők és az iskola közötti jó kapcsolatot. Mindig a gyerekek 

érdekeit tartom szem előtt! 

 



 

    Arra nevelem a gyerekeket, hogy tiszteljék egymást, ne csak a felnőtteket, tartsanak 

tisztaságot maguk körül, mert ez nagy valószínűséggel bennük is rendet eredményez, 

tanuljanak, mert a tudás hatalom! Mindenkit meghallgatok, ők is hallgassák meg egymást!  

               Mottóm Ady Endre szavai: “Akarom, mert ez bús merészség, 

                                    Akarom, mert világ csodája: 

                                    Valaki az Értől indul el 

                                    S befut a szent, nagy Oceánba.” 

               És hiszem, hogy mindenkinek van egy „óceán”, ahol egyszer célba ér! 

  

 

 

 

 

  


