
Kedves Szülők! 

Tükör Balázs vagyok, tanító. Hatodik éve dolgozom az Arany János Általános Iskolában. 

A mostani osztályom, a 4. b, ahol kolléganőmmel, Laza Rékával oktatjuk, neveljük a 

gyermekeket szépre-jóra, s terelgetjük őket a helyes útra. Örömmel mondhatom, hogy a 

gyerekekből a negyedik évre sikerült egy összetartó, jó csapatot kovácsolni, nem kevés munka 

eredményeként.  

Az oktatás mellett a kiskórus vezetése is a feladatom. A gyermekek lelkesek, ügyesek, szívesen 

foglalkozom velük. 

Aktuális osztályomban a matematika, az ének-zene, valamint a mindennapos testnevelés 

oktatását végzem. Igyekszem úgy tartani az óráimat, hogy azokon a gyermekek, és én is jól 

érezzem magam, hiszen, ha megvan a tanulók és köztem az összhang, akkor lehet csak 

eredményes munkát folytatni. 

A matekórákba mindig csempészek olyan feladatokat is, amivel a gyerekek testét is 

megmozgatom, hiszen a hosszú, kimerítő koncentrálás közben jól esik némi pihentető torna és 

játék. Szeretek a csemetéknek gondolkodtató, logika problémákkal foglalkozó kérdéseket adni, 

mert hiszem, hogy meg kell őket tanítani az önálló gondolkodásra. Igyekszem türelemre inteni 

őket, hiszen a mai virtuális világban, a világhálón böngészve szinte mindenre azonnal választ 

kapnak.  

A tanórákon külön foglalkozom a tehetséges, a matematika világában otthonosan mozgó 

tanulókkal és külön a felzárkóztatást igénylő diákokkal.  

A digitális oktatás és a továbbképzések során megismerkedtem korunk technikai vívmányaival, 

így nem szokatlan számomra a digitális tábla, a redmenta, google meet, és egyéb digitális 

platformok használata. Óráimon bemutató feladatokat vetítek ki a gyerekeknek, projektort 

használunk. A komplex alapprogram továbbképzés keretén belül módom nyílt arra, hogy 

megtanuljak olyan tanítási módszereket, technikákat, amikkel érdekesebbé, játékosabbá teszem 

a tanulást. 

A tanítás során figyelmet fordítok arra, hogy az elvégzett munkát ellenőrizzem, annak 

megoldásáról visszacsatolást kapjon a gyermek. Igyekszem tanítványaimat pozitívan 

megerősíteni, dicsérni, de ha arra van szükség, bizony figyelmeztetni is szoktam. Az 

értékelésnél figyelek arra, hogy a gyermeknek olyan érdemjegyet adjak, ami valós képet ad a 

tudásáról.  

Az ének –zene oktatására, mint örömtantárgyra tekintek. Huszonhat éve, hogy először fogtam 

a kezembe gitárt, és a szerelem azóta is tart. Az énekórákra rendszeresen viszem a „hathúros 

barátomat” és igyekszem feldobni hangszerrel kísért dalokkal az órát. Gyakran ismerkedünk 

meg a kötelező dalanyagon kívül, más, a gyerekek által kedvelt, modern számokkal.  

A testnevelés órákon, a kötelező gimnasztikai és erőfejlesztő gyakorlatokon kívül nagy 

hangsúlyt fektetek arra, hogy olyan játékokat játsszunk a gyerekekkel, amik a mozgásigényüket 

kielégítik, és testi-lelki fejlődésüket egyaránt szolgálják. A mozgás világa tőlem sem áll távol, 

igyekszem a gyerekeknek minél több sportág alapjait megmutatni. 

Ha úgy döntenek, hogy legféltettebb kincsünket, a gyermekünket a mi osztályunkba íratják, 

ránk bízzák őt, megígérhetem, hogy jó kezekben lesz!    

Tükör Balázs 


