
Online !    Megint !   Úristen!!! 

Amikor jött a hír, hogy megint kezdődik, rettenetesen ideges lettem, vérnyomásom az egekbe 

szökött – kávé nélkül! 

A tavalyi 3 hónap után nagyon bíztam benne, hogy akkor egyszer volt ilyen, és ezzel vége. 

Nem így lett. A vírus nem így gondolta! 3 nap alatt kellett újra ráállni erre az útra.  

Tavaly negyedikes osztályom volt. Most így visszagondolva, az a három hónap sétagalopp 

volt.  

Most a kis elsőseimmel hogy is legyen?! Ez a kérdés foglalkoztatott nappal és éjjel egyaránt.  

Milyen platformon dolgozzunk? Hogyan fogom az új anyagokat átadni nekik egy laptopon 

megjelenő pici képen keresztül? Meg fogják érteni így is, ha a kicsit recsegő hangszóróból 

hallják az új hangokat tőlem? És még rengeteg kérdés merült fel bennem, amikre a választ 

senki nem tudta volna megadni. 

Aztán eljött az első nap! A gyerekek tüneményesek voltak, jókedvűen kezdtük el tenni a 

dolgunkat.  

Ugyanúgy viselkedtünk, mint a suliban: beszélgettünk, nevettünk, dolgoztunk. Az első 3 nap 

után felmerült, hogy mi lenne, ha nem csak tanulnánk, hanem reggelente lenne egy fél órás 

„duma-partink” is. Ez nagyon jól bevált, a srácok imádták. Beszámoltak arról, mit ettek 

( többször a reggelijüket akkor és ott, élőben fogyasztották el), mit játszottak, hogy telt a 

napjuk,….  

Pár nap után arra is rájöttek, hogy ha én befejezem a teamsben az órát, ők nem lépnek ki, 

hanem tovább csacsognak, bohóckodnak. Ez szuper ötlet volt tőlük!!! Nem szakadtak el 

egymástól teljesen. 

Igazából ez a három hét gyorsan elszállt. Ha végignézem, nagyon sokat haladtunk. Tanultunk 

újat matekból is, új betűket olvasunk, írunk.  

Ami nagyon hiányzott mindenkinek, a személyes találkozások, egy-egy buksisimi, egy-egy 

ölelés, az órákon a mozgások, a kinti együttjátszás!  

Tegnapi napon éreztem azt először, hogy elfáradtunk mindannyian. Pont jókor jön a szünet. 

Megérdemlik a gyerekek és a szülők is!!! (Én is.) 



Nagyszerű érzés volt, hogy minden  gyerek mellett mindig ott volt valamelyik szülője is, 

akikre egész végig támaszkodhattam!!! Tulajdonképpen hármas csoportokban tanultunk: 

gyerek+szülő+én. 

Hálás vagyok, hogy folyamatosan figyelemmel kísérték a munkánkat, hogy ha kellett, 

helyettem fogták a gyerekek kezét, javították a megoldásokat! Aranyos volt, amikor egy 

verseny után a szülők mutatták a kezükön, hány hibát vétett csemetéjük! Köszönöm! 

Összességében amennyire féltem ettől az egésztől, olyan jól sült el.  

De bármennyire is több volt a pozitívum, mint a negatívum: Hiányoztok Elsőseim!!! 


