
Da Vinci Tehetséggondozó Általános Iskola - felvételi 2022 

- első évfolyam - 

 

Februárban kezdjük meg a felvételi időszakot, amelyre a nagycsoportos gyerekeket 

és szüleiket várjuk. 

 

Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk az élményközpontú tanulásra, ezért a felvételi 

folyamat során is fontos számunkra, hogy jó élményekkel, új tapasztalattal 

gazdagodjanak a hozzánk látogató gyerekek. Érezzék át, hogy milyen a légkör, 

nézzék meg az iskolát, próbálják ki, hogy óvónénik helyett milyen, ha már tanítókkal 

találkoznak. 

A felvételi elsődleges célja, hogy a pedagógusok a jelentkezőkből megalkossák azt 

a csapatot, akik az elkövetkező években hatékonyan, jó hangulatban tudnak majd 

tanulni - együttműködve, sok-sok közös élményen keresztül tudást és 

tapasztalatokat gyűjteni. 

 

A felvételi folyamat során nincs jó és rossz gyerek. Nem lesz jó vagy rossz eredmény, 

viszont nem kerülhet be mindenki. 

Az első osztály összeállításakor fontos szempont, hogy a leendő osztálytársak 

viselkedésben, hozzáállásban, képességekben passzoljanak egymáshoz, illetve 

egészítsék ki egymást. 

A legfőbb kizáró ok az agresszió, az együttműködési képesség és a társakkal 

szembeni tolerancia hiánya. 

 

A játékos felvételi folyamat 

A felvételi három alkalomból áll, a gyermekeknek mindhárom típusú foglalkozáson 

részt kell venniük. A foglalkozások mindegyike 60 perces és külön napokon kerülnek 

megszervezésre. Így összesen 3x60 percet találkoznak egymással a leendő elsősök 

és a pedagógusok.  

  



Mozgás – tornatermi foglalkozás  

Ezen a foglalkozáson azt figyeljük, hogy a gyermek mennyire tud figyelni, milyen a 

ritmusérzéke, együttműködő képessége és persze a mozgáskoordinációja. 

 

Társasjáték 

A társasjáték foglalkozáson a szabálykövetés, az együttműködés, a logika és a 

kitartás kerülnek fókuszba. 

 

Alkotás 

Az alkotó foglalkozás során elsősorban az eszközhasználatot, a kreativitást, a 

finommotorikát és a térérzékelést figyeljük. 

 

Felvételi időpontok 

Mozgás: 2022. február 1. vagy február 8. vagy március 1. 

Társasjáték:  2022. február 2. vagy február 10. vagy március 2. 

Alkotás: 2022. február 3. vagy február 9. vagy március 3. 

 

A foglalkozásokra előzetesen, online kell regisztrálni, a regisztrációs link itt érhető el: 

https://forms.gle/6BCYtw6rQ2B1Bxjq8 
 

A foglalkozások 16:00 órakor kezdődnek és körülbelül 60 percesek. Kérjük, hogy 

15:45-re mindenki érkezzen meg. 

A gyereknek szükségük lesz benti cipőre, illetve a mozgásos foglalkozás alkalmával 

tornaruhára és tornacipőre is. 

 

Kérdés esetén keressétek bizalommal Jónási Krisztiánt a +36 70 317 0008-as 

telefonszámon! 

 

 

Várunk Titeket szeretettel a Da Vinci Suliba! 

https://forms.gle/6BCYtw6rQ2B1Bxjq8

