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70 év telt el intézményünk, a Prizma EGYMI történetében. Ez az időszak izgalmakkal, növekedéssel, új telephelyekkel,

intézményegységek létrejöttvel színesedett. A Prizma 70 ünnepségen, szerényen, de mégis meghatóan emlékeztünk vissza

ezen időszakra, Németh Ildikó intézményvezető asszony és Locsmándi Alajos egykori igazgató úr köszöntőivel. 

Jó volt hallani két, már elballagott gyermek szüleit, Oroszlán Zoltánnét és Harmati Lászlót, hogy ők, hogyan emlékeznek

vissza az elmúlt évekre. 

Az online térben történő megemlékezést, ünneplést, intézményünk tanulóinak, zenés produkciói, táncai, verse díszítette,

tette még felemelőbbé. 

A 70. évforduló alkalmából, intézményünk vezetősége, oklevelet adományozott munkájuk elismeréseként 20

munkatásunknak, akik már több mint 10 éve elkötelezettek a Prizma iránt.

Ezen a napon kapott helyet két előadás is, szakmai programként: a tatai Esőemberekért Egyesület életét, működést,

tevékenységét ismerhettük meg, Schenk Lászlóné elnök közreműködésével. Illetve, az óvodai intézményegységben folyó

állatasszisztált mozgásfejlesztés elméletét hallhattuk, gyakorlatokat bemutató képekkel, minivideókkal illusztrálva,

Kurucz Eszter Mária gyógypedagógus előadásában. 

A Prizma 70 és Szakmai nap fővédnöke dr. Házlinger György igazgató úr volt, a Közép-Pesti Tankerületi központ vezetője. 

Minden munkatársamnak, akik közreműködtek a program szervezésében, megvalósításában köszönöm a segítő

együttműködését.

Dudikné Iski Mónika 
Prizma EGYMI Óvodai intézményegység vezető, szervező

PRIZMA 70



Miért választotta a Prizma Iskolát?
A Prizma Iskolát, amikor 23 évvel ezelőtt ide jöttem még Váci úti iskolának hívták. Az akkori igazgatót – Locsmándi Alajost
még főiskolás korából ismertem, így biztos voltam benne, hogy egy nagyon jó szemléletű, jól működő iskolába jövök
dolgozni. 
Miért lett gyógypedagógus? 
Az, hogy pedagógus leszek, nem volt kérdés a családban, hiszem édesapám is pedagógus volt. A gyógypedagógiai
kezdetben egy ötlet volt, de nem volt sok ismeretem erről. A főiskola előtt egy évet a Nagyothallók Általános Iskolájában
dolgoztam gyermekfelügyelőként. 18 éves fejjel nem mindig volt egyszerű például a rám bízott 16 éves fiúkat kordába
tartani, de sikerült, megtaláltuk a közös hangot. Az itt töltött egy év megerősített abban, hogy valóban gyógypedagógus
szeretnék lenni.

Mire a legbüszkébb a pályája során? 
Leginkább arra a 42 évre, amit a pályán töltöttem! Nagyon büszke vagyok azokra a kollégákra akiket főiskolás koruk óta
ismerek – talán az én kezem is benne van egy kicsit abban, hogy kiváló pedagógusok lettek. 
Büszke vagyok azokra a tanulókra akik felnőttként megállják a helyüket az élet különböző területein – például, van
közöttük színész, sportoló, kertész, kézműves, felszolgáló, sokan kiválóan zenélnek.
Büszke vagyok azokra az elismerésekre, kitüntetésekre amiket az évek során kaptam.
 

Milyen hatással vannak Önre a tanítványai?
Rengeteg szeretetet kapok tőlük. Kitartásra, kreativitásra ösztönöznek, nálunk a tanítás nem válhat rutin munkává.
Edzésben is tart az örökmozgó kis csapat, ülni azt nem sokat lehet mellettük.
Van háziállata, s ha igen milyen fajta, mi a neve? 
Jelenleg nincs háziállatom, de míg a lányom kisebb volt, repkedett nálunk a papagáj, mászott a teknős, lubickoltak a halak,
vagy éppen a macska nyávogott – persze szerencsére ez nem egyszerre történt.
Hol nyaral/na a legszívesebben? 
Talán még egyszer szívesen elmennék Amerikába. 
Ha lehetne, milyen szuperhős lenne? 
Harry Pottertől szeretnék kapni egy varázspálcát, amivel jobbá lehetne tenni a „világot”.
Mi a kedvenc filmje? 
Gyűrűk Ura
Mi szeretett volna lenni kiskorában? 
Óvónéni, tanítónéni szerettem volna lenni, így azt mondhatom, hogy meg is valósultak az álmaim.
Ha elölről kezdené.....? 
Ugyan itt tartanék, a munkámban mindenképpen.
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Matematika

Az élményszerű tanuláshoz, fejlesztéshez és szemléltetéshez kívánnak segítséget nyújtani
az alábbi játékos és színes eszközök, melyek megtalálhatóak a Prizma EGYMI
eszközkölcsönzőjének kínálatában. Örömteli matekozást és játékot kívánunk mindenkinek!

Szárnyas számcsapás
6 éves kortól ajánlott - Játékosok száma: 1-4
A játék tartalma: 132 db színes karton légy, 4 db műanyag légycsapó

Gyakoroljuk a szorzótáblát! Csapjunk le a helyes válaszokra! Ezzel a játékkal a gyerekek
könnyen elsajátíthatják a szorzótáblát. Első lépésként kiválasztjuk, melyik szorzótáblát
szeretnénk gyakorolni, majd a színes legyeken látható számok alapján a helyes válaszra
csapunk. Az első játékos, aki lecsap a megfelelő légyre, felfordítja azt. Ha a hátoldalon
szereplő kép a „légy-spray”, akkor félrerakja a legyet. Ha a képen lekváros kenyér látható,
akkor magához veszi a kártyát, de kimarad egy körből. Ha a hátoldalon a „barátságos légy”
látható, akkor magához veszi a legyet, és a következő körben csak ez a játékos játszik. Ha
elrontja, vagy nem tudja a választ, akkor a többi játékos is részt vehet a körben. A játékot
addig folytatjuk, amíg az összes légy el nem fogy. 
Az a játékos nyer, aki a legtöbb legyet gyűjti össze!
 
Részekre bontható mágneses alma 
5 éves kortól ajánlott - Játékosok száma: 1-10

A játék tartalma: 4 különböző színű almát tartalmaz (1 egész, 2 db fél, 3 db harmad és 4 db
negyed almát), összesen 10 részből áll. A játék kiválóan használható a rész, az egész,
valamint a törtek fogalmának bevezetéséhez, szemléltetéséhez, illetve a számolási készség
fejlesztéséhez. Az alma formáját a gyermekek jól ismerik, a színek pedig segítenek
megkülönböztetni az eltérő részeket.
A játékot célszerű 10 fővel játszani. Az almákat részekre szedjük, és kiosztjuk 10 gyermek
között. A tanulóknak meg kell találniuk azokat a társaikat, akik ugyanolyan színű részt
kaptak, így csoportokat alkotnak. Az a csoport lesz a nyertes, amelyiknek elsőként sikerül
összerakni az almát. Kiderül, hogy a sötétpiros alma egy egész, majd közösen megbeszélik
az egész fogalmát. Ezután a csoportok szétszedik az almákat, és megszámolják a részeket.
Megbeszélik a tört fogalmát, és különböző szempontok szerint összehasonlításokat
végeznek. Pl.: „Melyik több? Az 1/4 vagy az 1/3?” 

BrainBox - Matematika kicsiknek
5 éves kortól ajánlott - Játékosok száma: 1 vagy több
A játék tartalma: 54 db kártya, 1 db kártya szabályokkal, 1 db homokóra, 1 db dobókocka
A játéknak többféle variációja lehetséges:
1 játékos esetén: A kártyát 10 másodpercig nézheti a játékos, ezalatt alaposan megfigyeli.
Ezután megfordítja a kártyát, és válaszol a hátoldalon lévő összes kérdésre. (Pl.: „Hány db
fagyit látsz a képen?”, „Hány félből áll egy egész?”) Ha az összes kérdésre helyes válasz
érkezett, a játékos megtartja a kártyát. Ha bármelyik válasz helytelen, a játékos visszateszi
a dobozba. A válaszok a kártya megfordításával ellenőrizhetők. 5 vagy 10 perc elteltével a
játékos megszámolja, hogy hány kártyája gyűlt össze.
2 vagy több játékos esetén: A legfiatalabb játékos húz elsőként kártyát a dobozból. A
homokóra megfordítása után 10 másodpercig megfigyeli a képet. (Kisebb gyermekek esetén
többször is megfordítható a homokóra, hogy több idejük legyen.) Átadja a kártyát egy
másik játékosnak, majd dob a dobókockával. Ezután válaszolnia kell a megfelelő kérdésre a
dobott szám alapján. (Pl.: ha hármast dob, akkor a hármas kérdést kell megválaszolnia.) Ha
helyes a válasz, a játékos megtartja a kártyát, és a következő játékos húz, ha helytelen,
akkor visszateszi a kártyát a dobozba, és a következő gyermek húz. Az nyer, aki 10 perc
alatt a legtöbb kártyát gyűjti össze!  

Összeállította: Schultz Adrienn    
Fényképeket készítette: Barna Krisztián 



A kézműves foglalkozások többnyire igazodnak a naptári ünnepekhez, és a néphagyományokhoz.
Természetes anyagokkal dolgozunk. Figyelembe vesszük a gyerekek adottságait, egy-egy órán belül szelektív
foglalkozás van. Cél, hogy örömmel végezzék munkájukat, miközben kézügyességüket fejlesztjük. 
A foglalkozások sokrétűek: szövés gyapjú szállal, ronggyal,  fonaljátékok, gyöngyfűzés egy szállal, több szállal,
agyagozás, korongozás.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, 
megismerje a jól végzett munkaörömét, megízlelje az alkotás izgalmát, 

megtanulja szeretni amit csinál, és megtalálja azt a munkát amit szeretni fog!"   
(Szent-Györgyi Albert)

                           

                             

Móczár Katalin kézműves tanár

 
 
 
 

KÉZMŰVESSÉG A FEJLESZTÉS JEGYÉBEN
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BOLDOG KARÁCSONYT!BOLDOG KARÁCSONYT!



FILMAJÁNLÓ

"Néha jó, ha azt hisszük el, amit látunk, de máskor bizony épp azok a legvalódibb dolgok, amiket nem látunk."

POLAR EXPRESSZ

Főhősünk még csak tízéves, de már majdnem biztos benne, hogy a Mikulás nem létezik, és a karácsony csak a
szülők trükkje, amikor az éjszaka közepén hatalmas robajjal egy csillogó fekete vonat áll meg közvetlenül a
házuk előtt. A kalauz azt mondja, érte jöttek. Miután hitetlen hősünk habozva felszáll, a Polar Expressz pöfögve
megindul apró pizsamás utasaival az Északi-sarkra, hogy ott részesei lehessenek annak az ünnepi pillanatnak,
amikor a Mikulás a manók jelenlétében átadja az általa kiválasztott gyermeknek az első karácsonyi ajándékot.

Kuckózzunk be a kandalló mellé ezzel a szívmelengető
mesekönyvvel, és ünnepeljük együtt a tél csodáit!
Fedezzük fel a fagyos tájakat, ismerjük meg a havasi
tündéreket, a Jegesmedvekirályt és a többi hőst a sok-sok
kaland során, amelyek próbára teszik a barátság erejét.
Ez a gyönyörűen illusztrált könyv téli meséket gyűjt
csokorba a világ minden tájáról: Észak-Amerikától
Szibériáig, Kínától Skóciáig. A díjnyertes szerző, Dawn
Casey és a grafikus, Zanna Goldhawk varázslatos
könyvet alkottak, amely nemzedékek féltett kincse lesz.

KÖNYVAJÁNLÓ
MESÉK TÉLRE


