
Az olvasástanítási program megválasztásában 

elsődleges szempontunk az olvasás megszerettetése. 

Tanítóink az ún. szintetikus olvasástanítási- 

hangoztató-elemző-szótagoló - módszert alkalmaz-

zák. Az olvasástanulás minden mozzanatában a 

mechanikussággal szemben a megértés kerül 

előtérbe. 

 

Biztosítjuk a gyerekek számára a napközis ellátást, a 

reggeli ügyeletet, s a délutáni időszakban a 

differenciált foglalkozásokat, a szakköröket, az 

önköltséges tanfolyamokat. 

 

 
FONTOS ! 

 

BEÍRATKOZÁS:  

2020. áprilisában az iskola kapujára 

későbbiekben kifüggesztett időpontban és 

helyszínen lesz. 

 

Felelős igazgatóhelyettes: 

     Józsa Andrea 

 

Nyílt nap és szülői tájékoztató: 

 2020. február 12.  de. 8-945-ig 

 2020. március 04.  de. 8-945-ig 

 2020. április 1.  de. 8-945-ig 

 

 

Szülői tájékoztató, iskola bemutatása: 

            2020. február 12.  de.: 10h 

 2020. március 04.  de.: 10h 

 2020. április 1.  de.: 10h 

  

„Manó Akadémia” a Mórában 
Komplex tevékenységsorozat nagycsoportos 

óvodásoknak szerdánként 1630 -1715-ig 

 

 
2019. 11. 20. – Ismerkedünk: névsoroló, 

Őszi természet 

2019. 12. 04. – „Kipeg-kopog Télapó” 

2019. 12. 11. – Karácsony felé 

2020. 01. 08. – Újévköszöntő mondókák 

Gondoskodjunk a madarakról! 

2020 .01. 15. – Színvilág és formák, Mintaritmus 

2020. 01. 22. – Tél.  A téli időjárás,  

Téli örömök, téli sportok 

2020. 01. 29. – Angol/német nyelvi játékok 

2020. 02. 05. – Farsangi mulatság,  

Álarc készítése 

2020. 02. 12. – Angol/német nyelvi játékok 

2020. 02. 19. – Bolondos ceruzák: 

Ceruzafogás fejlesztése, vonalvezetés 

2020. 02. 26. – Számlálgatás;  

Színezés: több, kevesebb, ugyanannyi 

2020. 03. 04. – Játékos testnevelés 

2020. 03. 11. – Ébred a természet, Mondókák, 

ritmusgyakorlatok, Hóvirág 

2020. 03. 18. – Közlekedés 

Térirányok fejlesztése 

2020. 03. 25. – Játékos testnevelés  

2020. 04. 01. -  Sárkányröptetés; Búcsúzunk! 
 

 

 

 

Mottónk: 

„Minden ember más, de éppen ez a jó.” 

                                          Adamis Anna 

 

 

Móra Ferenc 

Általános Iskola 
 

1162 Budapest 

Ida utca 108-110. 

Telefon: 405-57-66 
 

Honlap: http://mora16.hu 

 
„Azért szeretem a Mórát, mert sok értelmes, 

 sportos tanuló jár ide” 

                                                 Simon Zoltán 4.b 

 

 

 
 



Köszöntjük Önöket 
abból az alkalomból, hogy gyermeküknek 

iskolát választanak. 

A Móra Ferenc Általános Iskola 
általánosan képző komplex személyiség- és 

képességfejlesztő 8 évfolyamos iskola. 

 

KIEMELT NEVELÉSI FELADATAINK: 
 

 felzárkóztatás, fejlesztő pedagógiai 

tevékenység 

 színvonalas képesség- és készség-fejlesztés 

valamennyi évfolyamon 

 a tehetséges tanulók egyéni fejlesztése 

 szociális gondoskodás, mentálhigiénés 

segítségnyújtás a gyerekek és a szülők 

körében 

 pályaválasztási tanácsadás, sikeres 

középiskolai beiskolázás 

 

 

 

 

 

 

KÉPZÉSI SPECIALITÁSAINK: 
 

 emelt szintű matematika, emelt óraszámú 

nyelvoktatás alsó tagozaton 

 angol és német nyelv játékos tanítása első 

osztálytól 

 nívócsoportos nyelvoktatás és matematika 

oktatás felső tagozaton 

 színvonalas informatika oktatás korszerű 

géppark segítségével 

 logopédiai foglalkozás  

 kézműves foglalkozás, néptánc 

 koncentráció fejlesztő és kapcsolatot teremtő 

gyakorlatok drámapedagógia alkalmazásával 

alsó tagozaton 

 

A 2020-2021. TANÉVBEN, ELSŐ 

ÉVFOLYAMON A KÖVETKEZŐ 

KÉPZÉSEK KÖZÜL VÁLASZTHATNAK, 

EGY-EGY OSZTÁLYON BELÜL: 
 

-  EMELT SZINTŰ MATEMATIKA 

 

- EMELT ÓRASZÁMÚ IDEGEN NYELV  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
„Ebben az iskolában az a jó, hogy a tanárok olyan 

kedvesek, melegszívűek, hogy olyanok nekem, 

mint a második szüleim.” 

Koródi J. Alexandra 6. a 
 

 

 

 

 

A „Manó Akadémia” 

- komplex tevékenységsorozat - 

minden nagycsoportos óvodást vár a 

továbbiakban is  

minden szerda délután 1630-1715-ig. 


