
Simon Judit, Judit néni vagyok. 4 éve tanítok a Kalász Suliban, előtte Szentendre 

Izbégen dolgoztam.  

Elsődleges vágyam és célom, a „véletlenszerűen” az ölembe pottyanó kis apróságokból 

egy összetartó, egymásra figyelő, egymást segítő közösséget építeni. Meggyőződésem 

szerint a mai rohanó, villódzó, sokszor önző világban nagyon nagy szüksége van a 

gyerekeknek kapaszkodóra, megtartó közösségre. Szeretném megőrizni azt az alapvető 

kíváncsiságukat, ami ebben az életkorban még természetes, amivel az iskolába érkeznek, 

amitől alkalmassá váltak az iskolára. Az oviból, a játék és szabadság világából való 

átmenetet igyekszem sok játékkal, mesével, dallal megkönnyíteni. A mesélés, 

dramatizálás végigkíséri majd az alsós éveinket, épp úgy, mint az éneklés, furulyázás és 

lehetőség szerint az iskolán kívüli programok. Szándékom szerint kb. havonta egy ilyen 

programot szervezünk, színház, mozi, múzeum, hangverseny, kirándulás, biciklizés ...  

Meggyőződésem, hogy ezek az iskolán kívüli tanulási lehetőségek, élmények, még jobban 

összekovácsolják a közösséget, segítik elmélyíteni az ismereteket, hiszen testközelivé 

teszik azokat, azon kívül nagy élményt jelentenek, amiből a későbbiekben is meríthetnek 

a gyerkőcök. 

Rendkívül fontosnak tartom a „rend” megtartó erejét. Életbevágóan fontosnak 

tartom a gyermekek egyéniségének erősítése mellett, az egymás tiszteletben tartásán 

alapuló, a közösség érdekeinek, értékeinek előtérbe helyezését segítő szabályok közös 

kialakítását és megtartását. Meggyőződésem, hogy a ma oly gyakori viselkedési és 

tanulási zavar hátterében sokszor a megtartó korlátok hiánya áll.  

És néhány szó a tantárgyakról: 

 nagyon fontosnak tartom a készség-tárgyakat, ezért nálunk ezek nem „mellékesek”. A 

művészetek a szórakoztatáson túl rendívül nagy lelki és szellemi táplálékot is 

jelentenek, és nem utolsó sorban segítik az agy munkáját a „fontos” tantárgyak 

elsajátításában; 

 a testmozgásról nem is beszélve, ami az egész napos ülésnek igen fontos ellenpontja. 

Ezért nagy vágyam, az órarendbe illesztett úszás megvalósítsa, ahogy ezt mostani 

osztályommal is tesszük. Minden gyermek megtanult a 4 év alatt legalább 2 

úszásnemet, de a legtöbben 3-at. Biztonságban érzik magukat a vízben és ez az 

egészség megőrzésen kívül biztonságérzetet is ad; 

 a matematika egy nagy játék, egy kis komolysággal; 

 Meixner Ildikó módszerével tanulunk olvasni-írni, azt egy kicsit megszínesítve a 

mese-zene módszerrel. Így a gyerekek életébe egy nagy mesén keresztül érkeznek a 

betűk, akik így kedves barátainkká válnak. 

 

Nagy izgalommal és szeretettel várom leendő kis barátaimat: 

Judit néni 

  


