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I. Bevezető
A tanköteles korú gyermekeknek és szüleinek a nagycsoportos kor izgalmas időszak. Le
kell zárniuk egy békés korszakot, amit az óvoda jelentett és el kell indulni, egy –már
megmérettetésekkel teli- új élettér felé. Ez a váltás magával hozza az „elég érett-e a
gyermekem” kérdést, mely ott motoszkál szinte minden szülő fejében.
Kiadványunkban igyekszünk körbejárni az iskolaérettség kérdéskörét.

- Ismertetjük a beiskolázással kapcsolatos törvényeket, jogszabályokat,
- igyekszünk összefoglalni az iskolaérettség „kritériumait”, az olvasás, írás, matematika tantárgyak elsajátításához

szükséges részképességek bemutatásával, melyekhez játékajánlót, otthon megvalósítható ötleteket gyűjtöttünk
össze.

- végül bemutatjuk a szülők számára, hogy nehézség, egy-vagy több képesség elmaradása esetén a Pedagógiai
Szakszolgálatok milyen támogatást, megsegítést tudnak biztosítani a szülők és gyermekeik számára.

Reméljük, hogy kiadványunkkal elősegítjük, hogy az iskolakezdés előtt álló gyermekek és szülők játékos, kellemes
hangulatban, teljesítménykényszer nélkül készülhessenek az iskolára.
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II. A beiskolázásra vonatkozó törvényi rendeletek, jogszabályok

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései szerint a
gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti,
tankötelessé válik.

A tankötelezettség megkezdése alól az Oktatási Hivatal a szülő kérésére egy év időtartamra felmentést engedélyezhet. A
szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja be az OH-hoz. Ha a hivatal eljárása keretében úgy ítéli meg,
hogy különleges szakértelemre van szükség a megalapozott döntés meghozatalához- szakértőt vesz igénybe, mely a
szakértői bizottság lehet.

A fenti szabályok alól egy kivétel van, ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő – azaz
január 15. napja – előtt a gyermek további egy óvodai nevelésben való részvételét javasolja, úgy a szülői kérelem
benyújtására nincs szükség, azaz a gyermek a Hivatal döntése nélkül további egy év óvodai nevelésben részesül. Ezt a
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet tartalmazza.

Ezzel párhuzamosan bevezetésre került, hogy a szakértői bizottság adott tanév szeptember 1. és január 15. napja között
elvégzett vizsgálatainál az ötödik életévüket betöltött, de hat évesnél fiatalabb sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési,
tanulási magatartási nehézséggel küzdő gyermekek esetében a szakértői véleménynek tartalmaznia kell a tankötelezettség
teljesítésének következő tanévtől történő megkezdésére vagy további egy év óvodai nevelésre vonatkozó javaslatot. Ezen
esetben a szakértői bizottságnak kötelező rendelkeznie a tankötelezettség megkezdéséről.
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A tankötelezettség megkezdésének új szabályai pontosan azt a célt szolgálják, hogy a
meghatározott életkort elérő gyermekek csak nyomós indokkal maradjanak további
egy évig óvodában.

Ha a gyermek szeptember 1. és január 15. napja közti időszakban elvégzett vizsgálatkor
már a hatodik életévét is betöltötte, további felmentésére a szakértői bizottság nem tehet
javaslatot.

Ha a gyermek vizsgálatára január 15.napja után kerül sor, a szakértői bizottság már
semmilyen esetben sem tehet javaslatot a tankötelezettség megkezdése alóli felmentésre.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a szakértői bizottság a jogszabályban meghatározott esetekben további egy év óvodai
nevelésre tett javaslatot, akkor a gyermek státusza utóbb nem módosítható, vagyis „nem gondolhatja meg magát” sem a
szülő, sem a szakértői bizottság.

A tankötelezettség kezdetével kapcsolatos eljárásra az alábbi jogszabályok rendelkezései az irányadók:

● Nkt. – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
● Ákr. – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
● Okt. Hiv. rendelet – az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet
● Nkt. vhr. – a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
● EMMI rendelet – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
● Ped. rendelet – a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet
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III. Az iskolaérettség kritériumai:
a. a hármas pillér

Az iskolaérettség három fontos összetevője a testi fejlettség, a szociális érettség és a
tájékozottság, ismeretek, készségek. Mindhárom terület egyaránt fontos a
problémamentes, gördülékeny iskolakezdéshez! Ne csak az értelmi képességek, ismeretek
bővítésére figyeljünk!
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Testi fejlettség
Tamás megint kinőtte a néhány hete vásárolt ruháit. Na, nem baj, szerencsére jön a jó idő,
már nem kell a hosszú nadrág, meg a pulóver. Ma ragyogó arccal jött az óvodába, hiszen
végre nem nyelte le a kieső fogát úgy, mint múltkor mikor beleragadt a kalácsba. Délelőtt
színezett a barátaival. Örömmel vette észre, hogy nem fáradtak el az ujjai, nem fájdult
meg a keze, pedig Kati néni egy egész oldalas Pókemberes színezőt másolt neki. Az ebéd
megint fogára való volt, szívesen evett volna még egy második repetát is… hát igen
mostanában nem csak nyúlt, de sokat erősödött is. Apukája elmondta neki, hogy most pont annyi kilogramm, amennyi ujja a
kezein és a lábain összesen van. Ebéd utáni alvás során Kati néninek megint ki kellett találni valami izgalmas elfoglaltságot,
hiszen Tamás már nem sokszor tud elaludni. Pláne ha kint esett az eső és kevesebbet mozgott.
Az alkat megváltozása, 20 kg körüli, vagy azt meghaladó testsúly, fogváltás kezdete, kéztőcsontosodás, kisebb alvásigény
ezek azok a főbb testi változások, amik kellenek ahhoz, hogy testileg érett legyen valaki az iskolára. Bár ezeket siettetni nem
tudjuk, de a megfelelő minőségű ételek, a kellő vízfogyasztás és a mozgás mindenképpen szükséges!

Szociális érettség
Anna nagyon szeret társasjátékozni. Testvérével és a szüleivel 20-25 percet is eltöltenek egy izgalmas kalanddal. Az öccse
egy évvel fiatalabb a kislánynál, így néha lassabban lépi le a dobott értéket, de senki nem türelmetlenkedik miatta. Most apa
nyert. Gratulált Annának, ahhoz, hogy okos döntéseket hozott, így ő lett a második helyezett. A kislány még érzett egy kis
gombócot a torkában mikor apa a bábujával belépett a célba, de a dicséret erőt adott neki, büszkeséggel töltötte el.
Megbeszélte anyáékkal, hogy holnap visszavágót játszanak. A játék elpakolása gyorsan ment. Amióta a bogaras játékból
elveszett egy bábu, azóta Anna tudja, hogy figyelni kell a dolgainkra, különben használhatatlanná válnak.
A szociális érettség kialakulása nagyon fontos az iskolaérettséghez. A társakhoz való alkalmazkodás, várakozási készség,
tartós figyelem, monotónia tűrés, kudarc/siker átélése, feldolgozása, a környezetünkben levő tárgyak rendeltetésszerű
használata fontos tényező. A közös munka alapja a másik ember tisztelete, az együttműködés. Így az iskola, a tudás mellett
megadhatja a barátságok kialakulásának lehetőségét, önmaguk értékeinek, erősségeinek megismerését.
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Tájékozottság, ismeretek, képességek

András az anyukájának naponta elmeséli mi történt vele az óvodában. Olyan apróságokat
is, hogy mi volt a reggeli, délelőtt mit csináltak és azt is, hogy délután apa kocsival ment
érte, pedig szerdára ígérték csak, hogy készen lesz. Szoktak beszélgetni konfliktusokról,
melyekhez van önálló véleménye, javaslata. Tegnap Pétert kellett meggyőznie, hogy a
macskás játék szabályán játék közben nem lehet változtatni. Az óvodában hallott mesét a
húgának szokta elmesélni esténként. A kisfiú szeret legózni. Egész sok elemből álló
készleteket is összerak az útmutató alapján, hiszen nemcsak a saját testén, de papíron is
látja a jobb/baloldal közti különbséget, le tudja másolni, hogy a látott épület milyen részekből áll, a világoskék kocka mögött
van a henger stb. Néha másnap le is szokta rajzolni amit épített, hogy megmutassa barátainak. Ábrái már hasonlítanak az
építményeire. Törekszik is rá, hogy minél pontosabb rajzai legyenek és ügyesen vissza is tud emlékezni a látottakra. Szereti a
legót, mert azzal tanulta meg, hogy melyik elem rövidebb/hosszabb, megtanulta megszámolni hány „bütyök” van az
elemeken, sőt már azt is tudja, hogy ha nincs 6-os eleme, azt egy 4- es és egy 2-es elemmel helyettesítheti.
Az iskolaérett gyermek értelmi képességei már lehetővé teszik, hogy komolyabb beszélgetéseket folytathassunk
gyermekünkkel. Ismereteik, készségeik, képességeik ebben az időszakban ugrásszerűen emelkednek, gondolataik már
rendeződnek, kevésbé csapongóak. A kiadványunk további részében e képességeket gyűjtöttük csokorba, válogattunk hozzá
játékokat, fejlesztőötleteket, könyveket.
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b. a tanuláshoz szükséges alapképességek bemutatása és
fejlesztését, erősítését segítő játékok

A A gyermek munkája a játék. A játéktevékenység változása, fejlődése 0-6 éves kor
között

Ha a gyermeki játék fejlődését akarjuk tanulmányozni, egy szép napsütéses napon sétáljuk
el egy játszótérre és keressünk egy kényelmes padot! A többit bízzuk a gyerekekre!

A legkisebbeknél (kb. két éves korig) megfigyelhetjük a gyakorló- vagy funkciójátékot:
egy éves körüli kisfiú a homokozó szélét ütögeti a lapátjával. A gyermek több percig képes ezt az egy cselekvést végezni,
csak ismétli, ismétli. Az ilyen típusú játék a gyerekeknek segít a mozgásfejlődésben, segítségével érzékelésük, észlelésük
finomodik, ismereteket szereznek a környezetükben előforduló tárgyakról és önmagukról.

Másfél éves kor körül a gyermekek játékában az utánzás tapasztalható. A gyermekek a szülők által végzett cselekvéseket
másolják, tükrözik. Nem kell sokat nézelődnünk, biztos találunk egy kisgyereket, aki éppen tenyerét tapasztja füléhez és
beszél telefonon apával a hinták mellett pont, mint anya, de akad olyan kisgyermek is, aki boldogan berregve, kitárt karral
fut szélsebes repülőként végig a téren. Az utánzás során személyeket, tárgyakat egyaránt másolnak a gyerekek.

3 éves kortól kezdve a legfontosabb játékforma a szerepjáték lesz. Ebben a szakaszban a gyermekek a mindennapi életük
eseményeit játsszák el, többnyire egyedül. E játék gazdagsága vagy szegénysége betekintést nyújt a gyermekek mindennapi
életébe. A homokozóban számos szebbnél szebb homoktorta várja a szülinaposokat, akik elfújják a fadarab gyertyákat.

4-5 éves kor között továbbra is a szerepjáték a jellemző játékforma, de elkezdődik az együttjátszás. Egyre több interakció
figyelhető meg a gyerekek között, már megbeszélik ki milyen szerepet kap, a tárgyak jelentősége is egyre erősebb. A
mászóka-vonaton csak az lehet a mozdonyvezető, aki elől ül, felszállni is csak az szállhat fel, akinek van falevél-jegye.

A szerepjátékokkal párhuzamosan 4-5 éves kor körül az alkotó vagy konstruktív játék is megfigyelhető. Az ilyen játékokban
a gyerekek a körülöttük levő tárgyakból vagy minta alapján, vagy önálló alkotásként építenek. Ezt láthatjuk pl.: egy
homokvár építése során. E játékfajta segít a gyermekeknek a háromdimenziós tér megismerését, a képzelet és a gondolkodás
fejlődését.
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Az együtt játszásból, a tárgyak megnőtt szerepéből fokozatosan alakul ki a szabályok
alkotása, amik aztán mindenkire érvényesek. Ebből táplálkozik a következő szakasz–
óvodáskor vége felé - a gyermekek életébe belépnek a szabályjátékok, melyek a
sportjátékokat és a társasjátékokat egyaránt magukba foglalják. A bújócskázó gyerekek
„Ne less, ez csalás! „felkiáltása mutatja a gyerekek igényét a meghatározott szabályok
iránt. Ez a játéktípus –szerencsés esetben- végigkíséri az egész életet.
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B. Részképességek, javaslatok az otthoni gyakorláshoz, fejlesztéshez

1. mozgás – nagymozgás
A fejlődésünk alapja a mozgás. Mozgásfejlődésünk a későbbi életkorok fejlettségi szintjét
nagyban befolyásolja, a mozgásszegény életmód, a mozgásos tapasztalatok hiánya, a nem
megfelelő minőségű kivitelezése számos idegrendszeri éretlenséget (pl. csecsemőkori
reflexek integrálódásának elmaradása) eredményezhet. Erről bővebben az alábbi cikkben
olvashatnak: https://doksi.hu/get.php?order=DisplayPreview&lid=15728 .

Ennek a területnek az érését nem célzott mozgásformák segítségével alapozhatjuk meg. A szülők „feladata” az életkori
kíváncsiságból adódó, minél több spontán mozgásélmény, tapasztalat biztosítása, játszóterek, kirándulások, sportolási
lehetőségek nyújtása, a mozgástapasztalatot akadályozó tevékenységek (TV, számítógép, telefon) korlátozása.
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A mozgásos játékok hatására fejlődik a gyermekek kitartása, feladattudata. Az
egyensúlyozást igénylő mozgásformák a figyelemre hatnak kedvezően. A szökdelések a
rugalmasságot, ritmikusságot fejlesztik, mely majd az íráshoz és pl. a szótagoláshoz nyújt
majd alapot. A fejlődéstani nagymozgások (pl. kúszás, mászás) szintén az olvasáshoz, íráshoz
adnak stabil kiindulási pontot.

A legnagyobb segítséget azzal adhatjuk gyermekeinknek, ha nem féltjük túl őket, engedjük
feszegetni a határaikat. Ne fogadjuk el, hogy az „okos-eszközök” hatására kialudjon bennük a
mozgás iránti szeretet és igény, mert rövid távon talán egyszerűbb és kényelmesebb, hosszabb
távon azonban tanulási nehézségek formájában visszaüthet!
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2. finommotorika, grafomotorika
A finommotorika és a grafomotorika fogalmát gyakran egymás
szinonimájaként használják. A finom-motorika azonban egy tágabb fogalom,
az apróbb mozgások pontos kivitelezését foglalja magába, nem csupán a kéz
mozgását jelenti. Ide tartozik pl. az arcmimika is, mely a tiszta beszéd alapja.
(Ezért szoktak a beszédhibás gyermekek számára gyakran mozgásterápiát
javasolni.)

Ahhoz, hogy a gyermekünk biztosan tudjon rajzolni, írni érdemes a
kézmozgását erősíteni, ügyesíteni.
Ehhez nem kell drága fejlesztő eszközöket vásárolni. A vágás, gyurmázás,
tépés, válogatások, vagy apró vasalható gyöngyökből minták kirakása
mind-mind alkalmas e terület fejlesztéséhez.

További ötletek a teljesség igénye nélkül: színezés, festés, nyomdázás,
varrás, hajtogatás (origami) kupakok, csavarok tekerése, csavarása, citrom
facsarás, gombolás, zipzárazás, cipőkötés, Jenga, Mikado játék.

Ha mégis fejlesztő füzetet szeretnének vásárolni gyermekük számára, mert e képesség lassabban fejlődne, szívből ajánljuk:

Tóth- Kása Ottília Tépkedős-ragasztós, Firkálós rajzolós, Vágós-nyírós köteteit.

A grafomotorika a rajzolást, írástevékenységet jelenti. E képességet akkor érdemes erősíteni, ha a kéz-ügyesítésre, erősítésre
már kellő időt szántunk.
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A rajzfejlesztés azonban nehéz dolog. A gyermek, ha elront egy rajzot, annak eredménye
ott látható a papíron, a kudarcélmény így mélyebb, erősebb lehet. Ha azonban játékos
formában kezdünk neki a rajzos feladatoknak, közös élménnyé tesszük, akkor az esetleges
sikertelenséget is könnyebb lesz elviselni csemeténknek. Ezt például rajzolós
labirintusjátékokkal, vagy mondókákkal kísért rajzolásokkal is meg tudjuk valósítani:

További ötletek:
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/jatekok_zenek_foglalkoztatok/23919/15_rajzolos_mondoka_-_igy_fejleszthe
ted_jatekosan_a_kicsi_kezugyesseget

Szabó Borbála: Mozdulj rá! Mozgással kísért vers- és mondókagyűjtemény.
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3. testtudat, testséma
A tájékozódás alapja saját testünk ismerete. Ehhez a legalapvetőbb „fejlesztés” a
mozgás, nagymozgás. Sokszínű, gazdag mozgások átélésével a gyermekek egyre
magabiztosabbak lesznek, egyensúlyuk stabillá válik, megtapasztalják testhatáraikat, az
apróbb mozgások kivitelezésére is képesek lesznek.

A baba, és kisgyermekkorban a ringatás, lovacskázás, simogatás, csiklandozás mind-mind
a testtudat kialakulását adja.

Kialakulatlan testtudatra utalhat, ha a gyermek emberrajzában hiányoznak testrészek, vagy ha gyermekünk gyakran
nekimegy valaminek, nem tudja felmérni, hogy befér-e, elfér-e valahol.

A testérzetet pl. a tüskés labdával való „masszírozás”, vagy a
méhecskés játék is erősítheti. Kérjük meg gyermekünket, hogy
csukja be a szemét! Ezután óvatosan csípjük meg valahol! Meg kell
nevezni azt a testrészt, amit a méhecske megcsípett. (Nagycsoportos
gyermekeknél érdemes kipróbálni 2 testrész egyszerre történő
megérintését is.) A másik hátára való rajzolás is vicces perceket
okozhat.
A testtudat erősítését segíti az Operáció játék, az öltöztetős papír
babák, de gyurmázhatunk embert, vagy hiányos emberfigurákat is
kiegészíthetünk.
A testrészek neveinek gyakorlását számos mondóka segíti. pl.: „Itt a
szemem, itt a szám, Ez meg itt az orrocskám. Jobbra, balra két
karom, Forgatom, ha akarom. Két lábamon megállok, ha akarok
ugrálok.” (Szabó Borbála: Mozdulj rá! 7. old. Logopédia Kiadó,
2000.)
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Saját testen a jobb és a bal oldal kialakítása hosszabb, nehezebb feladat. Érdemes olyan
dologhoz kötni, ami a gyermek számára egyértelmű (pl. ha tudja, hogy melyik kezével
rajzol, akkor a „rajzolós a jobb kezem”, vagy ha egy anyajegy, heg, bármi van a kezén,
akkor azt mondani, hogy „az a bal kezem, amin ez az anyajegy van”.) Nem kell képi
megerősítés, ha csukott szemmel is képes megkülönböztetni a két oldalt, ha lábra, fülre,
miden páros testrészére meg tudja mutatni.

A helyes ceruzafogásra is fontos időt szentelni. Miért kell javítani a ceruzafogást, ha
egyébként szépen rajzol a gyermek? Az első, második osztályban lassabb a munkatempó,
rövidebb szavakat, szövegeket írnak a tanulók. A rossz ceruzafogás kellemetlen hatásai (kéztőcsontok, csukló fájdalma) nem
tűnik fel. Magasabb osztályfokokon azonban erősödhetnek. Sokkal könnyebb dolgunk van, ha korábban alakítjuk a helyes
ceruzafogást (és testtartást, alkartámasz, másik kézzel a lap lefogása) mint egy - már rosszul rögzült fogás- javítása esetén.

https://www.curiocity.hu/hirek/helytelen-ceruzafogas-kovetkezmenyei?fbclid=IwAR048XkZoT5PRZi0q1aijJ5Wd7MbkLgK
5e2TBKhYPloGlQgGgqcsQsEVqag

A helyes ceruzafogáshoz többféle ceruzafogót lehet kapni. Meg lehet próbálkozni ezekkel is, megkeresni a gyermekünk
számára is kényelmeset.
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4. tájékozódás térben, síkban, időben

Szintén a nagymozgás ad alapot ahhoz, hogy kialakuljon a térben való tájékozódás. A
futás, ugrálás, labdázás, célbadobás közben észrevétlenül tanulják meg a gyerekek a
távolságokat, az arányokat. Érdemes szülőként használni a téri relációs szavakat (pl.:
alatta, följebb, mögötte, közé) melyet gyermekünk játék közben „szívhat magába”.

(forrás:
Pinterest)
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A társasjátékok a valós, vagy elképzelt világunk ”síkbeli leképezései”. A játéktáblákon
térképek, mesehelyszínek jelennek meg. Az olvasás, írástevékenység biztos síkban való
tájékozódást igényel.

Az egyszerű dobok-lépek típusú társasjátékok segítenek a gyermekeknek a haladási
irány elsajátításában.  A kiindulási mező és az, hogy hova kell érkeznem világosan
meghatároz egy útvonalat, amitől nem fogunk eltérni. Nem megyünk visszafelé (csak ha a
szabály azt kívánja), van, hogy keveset, van hogy sokat lépünk, de folyamatosan a cél felé
tartunk. Ezeket a játékokat már egész kis kortól érdemes játszani, jó alapot ad majd a
füzetben való tájékozódáshoz.
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A jobb és a bal oldal papíron való megkülönböztetését
akkor kérjük a gyermektől, ha saját testén már képes
megkülönböztetni. Gyakorolhatjuk képekről való
beszélgetéssel, pl.: mit látsz a ház bal oldalán, de az alábbi
játékok is segíthetnek:

Az időbeli tájékozódáshoz köthető fogalmak közül talán az évszakok ismerete alakul ki legkönnyebben. Részben az
óvodákban megjelenő ünnepekhez kapcsolódó projekteknek, témaheteknek köszönhetően, részben a természet jellegzetes
„arcai” miatt.
A napszakok ismerete nehezebben alakul ki. A hétköznapjainkban megjelenő napi rutin során érdemes pontosan,
részletesebben használni az időbeli tájékozódást segítő szavakat. pl. „Evés után jövök érted.” mondatban bizony jelentheti az
„evés” az ebédet, de akár az uzsonnát is. A napok sorrendjének megtanulása és annak felsorolása nem garantálja azt, hogy a
gyermekünk a szavak mögött levő tényleges jelentéstartalommal rendelkezik.
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Az időbeli tájékozódás lassabban alakul ki. Nehezen megfogható, még nehezebben ábrázolható. A konkrét támpontok nagy
segítséget nyújtanak gyermekeinknek. A „majd később legózom veled”, vagy „10 perc múlva végzek” nem sok információt
nyújtanak egy 6 évesnek. A „először elmosogatok, utána olvasok neked” típusú mondatok egyértelmű választ adnak a
gyermeknek arra, hogy mennyit kell várnia. Így talán néhány panaszt is elkerülhetünk, hiszen hányszor halljuk azt, hogy „de
anya, már később van”. A sok-sok beszélgetés mellett képek segítségével tudjuk legjobban tartalommal megtölteni az időre
vonatkozó relációs szavakat.  A heti-rend készítésével –jelölve, hogy melyik napon megyünk dolgozni, mikor nincs óvoda,
mikor milyen délutáni elfoglaltságunk van- a hét napjait tartalommal tölthetjük meg.

5. emlékezet
Az emlékezet az életünk során minden pillanatban jelen van. Már a babák is rendelkeznek emlékekkel. Emlékszünk arcokra,
hangokra, ízekre, szagokra… Az emberek e csodálatos képessége az iskolakezdés előtt szokott a figyelem középpontjába
kerülni. Nem véletlenül, hiszen a tanulási folyamat elengedhetetlen része.

Az iskolát megelőző időszakban emlékeink többnyire átélt, elmesélt események hatására keletkeztek és minél erősebb
érzelem társult hozzá, annál élénkebben maradt meg számunkra.
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Az iskolakezdés egy nagy váltás. Az, hogy mire emlékszünk vissza, már irányítottá válik,
a képi és a szóbeli emlékezet lesz a meghatározó. Meg kell jegyezni és fel kell tudni
idézni a betűalakokat, az ábécét, az elhangzott utasításokat, kéréseket, a hallott meséket és
hogy még mit, azt sorolhatnám napestig.

„Kék ceruzával karikázd be a „b” betűket!” Ez az utasítás, mely bármelyik napon
elhangozhat az iskolában, mutatja számunkra, hogy már a tanórák menetének követése is
a rövidtávú szóbeli emlékezeten alapul.

Ha van pár percünk játsszunk, hogy erősödjön a rövidtávú szóbeli emlékezet! Azt, hogy mit is ismételtetünk
„kismadarunkkal”, érdemes variálni, nehezíteni.

Utánmondathatunk:

- szósorokat, melyek felidézésekor nem segítenek a nyelvtani szerkezetek, logikai összefüggések. pl. Elmegyek a
boltba. Veszek tejet, kenyeret, cukrot, vajat, sajtot. Mit veszek?(Érdemes először 4-5 szóval játszani, melyet
folyamatosan bővíthetünk.)

- mondatokat, mely során figyelhetjük, hogy gyermekünk minden szót pontosan vissza tud-e mondani, megtartja-e a
szórendet. pl. Holnap Petivel és az öccsével a tó melletti játszótérre fogunk menni.

- Folyamatosan bővülő mondatokat (mondatonként ismételve) pl.: A kutya fut. A fekete kutya fut. A fekete kutya az
udvaron fut. A fekete kutya a füves udvaron fut.

A hosszútávú szóbeli emlékezet során nem a szó szerinti felidézés az elvárás. Érdemes megfigyelni, hogy gyermekünk sok
részletet el tud-e mondani a hallottakból, de a jól működő emlékezetre utal az is, hogy a történetet összefüggéseiben,
időrendi sorrendben képes elismételni. A szülők e terület erősítéséért a napi szintű mesével tudnak a legtöbbet tenni. Ha
viszont tévét néz a gyerkőc, a mesét követően kérjük meg arra, hogy mondja el nekünk mi történt benne. Szintén e
képességet erősíti, ha a már ismert társasjátékok szabályait gyermekünk magyarázza el apának, vagy a szomszéd kislánynak.
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A képi emlékezetet látott képek, ábrák helyének, alakjának kirakásával figyelhetjük meg.
Ahol kisgyermek van, abban a családban biztosan lapul legalább egy olyan memóriajáték
a szekrényben, melyek során lapkákat kell forgatni, hogy párokat találjunk. Érdemes még
játszani „mi változott meg?” játékokat, mely során kiteszünk az asztalra 8-10 játékfigurát,
matricát stb. majd megfigyeljük a látottakat. Amíg a többiek elfordulnak, egy játékos
megváltoztat valamit az asztalon (pl. elvesz egy játékot, vagy átteszi más helyre). A
többieknek meg kell mondani, hogy mi változott meg. Ha nem vagyunk biztosak abban,
hogy gyermekünk képi emlékezete megbízható, akkor mesekönyvek egy-egy oldalának
megfigyelését követően tegyünk fel kérdéseket pl. Milyen színű volt a macska a képen?

Ha gyermekünk emlékezetének erősítéséhez játékot keresünk,
készíthetünk közösen rajzolt memóriajátékot.
A Grimaffen, a Kukacvadászat, Az elvarázsolt labirintus, a
Sagaland és a Brain Box játékok is alkalmasak, de néha a
telefonokra, tabletre letölthető memóriajátékokat is
bevethetjük.

6. gondolkodási műveletek
Nehezen fogalmazható meg mit is nevezünk gondolkodásnak. Az biztos, hogy egy összetett folyamat, mely során a
környezetünkből kapott információkat hozzá kapcsoljuk a már meglevő ismereteinkhez, ezáltal új fogalmakat tanulhatunk,
következtetéseket vonhatunk le, problémákat tudunk megoldani, általánosíthatunk, felismerhetjük a szabályszerűségeket stb.
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Óvodáskorban ezeknek a gondolkodási műveleteknek számos formájával találkoztak már
a gyermekek.

Analízis-szintézis művelete: részekre bontás, egésszé alakítás. E képességre a szavak
betűkre bontásánál, a betűsorok szavakká alakításnál van szükség.

E képesség fejlesztésére a legismertebb játék a puzzle. A kirakók általában gazdagon
díszített, színes képeket ábrázolnak. A színek, vonalak segítenek a darabkák
elrendezésében. A geometrikus formákból, elvont képekből álló kirakók megépítése
komolyabb analizáló-szintetizáló gondolkodást igényel. A szavak is pont ilyenek. Betűkből álló, fekete absztrakt képek.

Tangram (forrás: pinterest)

Nemcsak a képi, hanem a hallott
információknál is szükség lehet a részekre
bontásra, összeillesztése. Ehhez gyakorlatok
a verbális képességek fejezetben találhatók
hangtani gyakorlatok néven.

Általánosítás-konkretizálás a tanuláshoz egy fontos gondolkodási művelet. Segítségével tudunk kategóriákat alkotni, vagy
a dolgokat besorolni. Sok időt takarít meg számunkra tanulás során, hiszen pl. ha tudom, hogy a madarak tojást raknak,
akkor nem kell ezt külön megtanulnom a fecskénél, a gólyánál és az összes madárnál.
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E terület gyakorlásához ovisoknak a főfogalmak szerinti csoportosításokat és a barkochbát
ajánljuk.

Ilyesmi feladatokra gondolunk:

Melyik nem illik a sorba? Miért? kutya, egér, szekrény, liba (A szekrény, mert az
nem állat, hanem bútor.)

Dobjuk a labdát egymásnak. Akinél a labda van, mondjon egy járművet.

Íme egy társasjáték e képesség fejlesztéséhez.

A barkochbát alapesetben ketten játsszák: az egyik „gondol” valamire, a másik kitalálja ezt a valamit. Amikor a „gondoló”
fél eldöntötte, mi lesz a feladvány, akkor közli: „Gondoltam.” Ekkor kezdetét veszi a játék.
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A kitaláló fél korlátlan számban bármit kérdezhet, amire a másik az „Igen” vagy
a „Nem” válaszok valamelyikével válaszolhat. A kitaláló fél a játék folyamán mindössze
egyszer élhet az ún. rákérdezés lehetőségével: a játék végén. A rákérdezés azt jelenti, hogy
kimondja azt a szót vagy kifejezést, amiről az eddigi kérdésekre kapott válaszok alapján
úgy véli, hogy a másik gondolt. Ekkor, ha a rákérdezés helyes volt, a kitaláló nyer.

Analógiás gondolkodás, szabályok felismerése főként a matematikához szükséges
képesség. Fontossága a számlálásban igazán tetten érhető. Ha a gyermek rájön, hogy
ugyanúgy ahogy a 3 után jön a 4, a 23 után a 24 fog jönni, a 73 után pedig a 74. Ez, és ilyen szabályok felismerése teszi
képessé a gyermeket e tantárgy ismereteinek elsajátítására. Természetesen nem csak a matematikához szükséges e képesség,
de talán a fent említett példa a fontosságát igencsak alátámasztja. Szóbeli játékként ellentétek gyűjtését játszhatjuk és néhány
képi feladatot is mutatnánk hozzá.
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Problémamegoldó gondolkodás során a gyermekeknek egy-egy új, számukra ismeretlen
helyzetre kell megoldási javaslatot, javaslatokat adniuk.

„Mit kellene csinálnod, ha óvodába menet átázik a cipőd?” problémára több szintű
megoldás adható. „Sírok, szomorú leszek.” Ez a legkisebbek válasza.

„Megfázhatok.” Ez már egy következményt mutat, de megoldást még nem.

„Szólok anyának, vagy az óvó néninek.” javaslatban már megjelenik a megoldás alapja,
hiszen tudja, hogy a felnőtt majd segíteni fog.

A beiskolázás előtt azonban a gyermekekben az én akarom megoldani, meg tudom oldani egyedül igénye már jelen van. A
fent megfogalmazott problémára egy nagycsoportos gyermek már képes olyan megoldásokat javasolni, hogy „Lecserélem a
cipőm, zoknim, ráteszem a radiátorra, hogy hamarabb megszáradjon.”

Ez a gondolkodásmód a mesékkel, a hétköznapi helyzetek átbeszélésével erősíthető igazán. Mikor időtakarékosság
szempontjából nem vesszük ki a gyerek kezéből a boltban kapott stikeez figura zacskóját, hanem hagyjuk, hogy ő bontsa ki.
(Akár kipukkasztással, akár ollót hozva.)

E terület fejlődését eredményezi, ha az esetleges konfliktusait átbeszéljük, számbavesszük, hogy milyen lehetőségek
vannak/lettek volna azok megoldására. Ezzel nemcsak a gondolkodását, de a már említett szociális készségét is erősíthetjük.

pl.: Tamás elvette Andrástól a piros lego autót. Mit tehet András? Odaüt, visszaveszi, kiabál, visszakéri, elmondja az
óvónőnek, szó nélkül lemond róla, megbeszéli vele, hogy ezt nem így kellett volna.
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Az összehasonlítás két vagy több információ azonos és különböző
tulajdonságainak megfigyelését jelenti. Ha látunk egy állatot, a külső
tulajdonságiból sok mindenre rájöhetünk, hiszen összehasonlítjuk
azokkal a „képekkel” amiket már eddig láttunk. pl. Ha látunk egy
denevért, akkor a szárnyaiból gondolhatjuk, hogy repül (ebben hasonlít
egy madárra). E képesség segíteni fog a hasonló betűk
megkülönböztetésében, de a matematikai relációkban is.
Ezt számos gyerekjáték fejleszti, de a gyermekújságok kedvelt
feladatai közt is gyakran szerepel. Ehhez nagyon hasonló művelet a
csoportosítás, mikor közös tulajdonságok alapján rendezzük a
tárgyakat, ismereteket.
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Következtetések, ok-okozati összefüggések

Ahhoz, hogy két vagy több összefüggő eseményről eldönthessük melyik történt előbb, mi
miért történt, szükségünk van az ok-okozati összefüggések meglátására. „Megettük a
levest, anya hozta a kanalakat.” Azok a gyermekek, akik az időben jól tájékozódnak,
könnyebben meglátják azt, hogy a fent elhangzott mondat logikailag nem helyes. Az ilyen
típusú összefüggések, sorrendek meglátása szükséges ahhoz, hogy az iskolában a
meséket, hosszabb szövegeket könnyebben megértse a kisiskolás, tartalmukat
könnyebben vissza tudja adni.
Ezt a gyerekek részben a mi magyarázataink segítségével tanulhatják meg. Ha elmondjuk az óvodába menet, hogy „Azért
kell körbenézni, nehogy elüssön az autó.”, vagy „Ha nem veszel fel zoknit a hidegben, akkor megfázhatsz.”, ahelyett, hogy
„nézz körbe!” „Vegyél fel zoknit!”

Játsszunk is ilyet mondatbefejezésekkel. . Kati nagyon örül, mert….., Tamás tegnap már nem volt lázas, így ma már………,
Kint esik az eső ezért,….., Nem ehetek csokit evés előtt. Befejeztem az ebédem, most már……….

Képekkel is erősíthetjük ezt a készséget: történet képeinek sorba rendezésével,
de ha egy családi programon készítünk képeket utána azt is sorba rendezhetjük
és az alapján mesélhetjük el mi történt.
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7. matematikai készségek
Azokban a családokban ahol több gyermek is van, remek lehetőség kínálkozik a relációk
gyakorlására. Próbáljunk csak elosztani egy csokit! A gyerekek rögtön észre fogják venni,
ha a másiké nagyobb.☺ A kisebb/nagyobb, több/kevesebb, hosszabb/rövidebb viszonyok
átlátása elengedhetetlen a számok nagyságának, egymáshoz való viszonyának
megállapításához

A relációk ismerete alakul, bővül, főként, ha gyakran hasonlítunk össze tárgyakat,
élőlényeket egy-egy tulajdonság alapján: apa lába nagyobb, anyáé kisebb, Annáé a legkisebb. Vagy Anna beszél a legtöbbet,
anya kevesebbet, apa meg a legkevesebbet. Az ugyanannyi fogalmának kialakításához a legegyszerűbb helyszín a családi
asztal, ahol ugyanannyi mélytányér kell, mint lapos és kanál is annyi, ahány levesestányér van.

E matematikai készség mellett útjára indul a számlálás, megszámlálás képessége, ami nem csupán a számnevek ismeretét és
felsorolását jelenti. Találkoztam olyan kisgyermekkel, aki a számneveket 25-30-ig is fel tudja sorolni, ennek ellenére
nehézséget okoz 5 korong megszámlálása. Ennek oka, hogy a beszéd (számnév) és a megszámolandó elem ritmusa
különválik. Fontos ugrás a gyermek életében, amikor számnevekhez hozzá tudja rendelni a mennyiségeket. A szavak ekkor
tartalommal töltődnek meg.
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Azoknál a gyermekeknél, akikkel társasjátékoznak otthon ez a képesség gyorsabban tud fejlődni, hiszen a dobott
mennyiséget pontosan le kell lépni: egy lépés=egy számnév. Ha nehezen alakul ki a számlálás ritmusa, érdemes
nagymozgással összekapcsolni. A lépcsőfokok számlálásával, célba-dobásnál az eldobott labdák, kockákból való torony
építésénél az emeletek megszámlálásával.

Ezalatt folyamatosan alakul a gyermekben a „globális számfogalom”. Ez az a képesség, hogy ha ránézünk egy korongképre,
ujjképre, vagy néhány tárgyra akkor anélkül meg tudjuk mondani, hogy hány darab van ott, hogy azt egyesével
leszámolnánk. Azok, akikkel rendszeresen játszanak, - hála a dobókockának - 6-ig igen hamar és stabilan felismerik a
korongképeket, kialakul a globális számfogalom.

Ha ezek az alapok megerősödnek, akkor várhatóan sikeres lesz a matematikai műveletek (összeadás, kivonás, majd a
szorzás, bennfoglalás) tanulása is, továbbá várható, hogy a nagycsoportos gyermek különösebb bíztatás nélkül kérdezgessen
a számokról és 5-ös, 6-os számkörben összeadjon, kivonjon.
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8. beszéd és nyelvi készségek
A mai világban inkább a képi ingerek az erősek. A számítógép és elektromos „kütyük”
használata sokszor az elő beszéd rovására megy.

A szövegértés nem csupán az olvasás tanulástól függ. A gazdag szókincsű gyermek fogja
megérteni, hogy mit olvasott, a beszédértése is e képességen alapul.

Ha pontatlanul használja a toldalékokat, nehezen fogja megérteni a szöveges feladatokat matematikából, hiszen a „többet
evett apunál”, vagy „többet evett apu” nem ugyanazt jelenti.

A szókincs bővítésének legegyszerűbb módja a mese. A szülő által mondott történetek, mesék fejlesztő hatását nem
pótolhatja sem az óvoda, sem a logopédus, fejlesztőpedagógus.

Érdemes elolvasni az alábbi cikket, melyben további ötletek, gondolatok olvashatók a mese fontosságáról.

https://www.szuloklapja.hu/gyermek-fejlodese/5982/rosszul-jarnak-azok-a-gyerekek-akik-nem-hallanak-eleg-meset-kicsiken
t-mi-mindent-fejleszt-a-mesehallgatas.html

A sikeres olvasás-, és írás elsajátításához nem csupán a gazdag szókincs szükséges. A hangokkal való játékok,
feladatvégzések (fonológiai tudatosság) a betűtanulást segítik majd. A hangok szavakból történő kihallása, a hangok
sorrendjének észlelése elengedhetetlen lesz a szavak lejegyzéséhez.

Érdemes a gyermekkorunkban játszott szóbeli, nyelvi játékokat megtanítani saját gyermekeink számára. Azon kívül, hogy
szórakoztatóak, biztos alapokat adnak az olvasás, írás elsajátításához. Mely játékokra gondolunk? Íme, néhány példa:

Robotnyelv (Célja: szótagolás képességének erősítése)

Beszéljünk a gyermekünkhöz „robotnyelven”. Ő hajtsa végre az utasításokat!
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pl. Ké-rek egy pi-ros ce-ru-zát. Ha már jól megy, akkor kérjük meg, hogy ő legyen a
robot, ő beszéljen szótagokban.

Ország, város, híres ember… (Célja: szógyűjtés, adott kezdőhanggal)

Ki ne ismerné ezt a játékot? Mondtunk egy hangot, ezzel a hanggal kezdődő országot,
várost, fiúnevet, lánynevet kellett írnunk. Óvodáskorú gyermekünkkel is lehet már
játszani, állat, fiú név, lány név kategóriákkal. Természetesen nekik csak mondani kell a
szavakat.

Szólánc (Célja: a szavak végén levő hangok leválasztása, szógyűjtés adott kezdőhanggal)

Mondjuk ki egy szót. A következő játékosnak olyan hanggal kezdődő szót kell mondani, ami a hallott szó végén szerepel. pl.
körte – egér – répa

Manó játék (Célja: hiányos szavak szintetizálása)

Mondjuk ki egy állatnak csak a magánhangzóit egymás után. A gyermeknek rá kell jönnie melyik állatra gondoltunk. pl.
o..o..á =oroszlán, ..e…e.. teve, vagy kecske.

Amennyiben szülőként azt tapasztaljuk, hogy gyermekünk többszöri játék során sem „érez rá” a nyelvi játékokra, esetleg
hangokat cserél, visszakérdez, érdemes konzultálni a logopédussal.

Otthoni gyakorláshoz ajánljuk még:

Dr. Gósy Mária: A beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése óvodásoknak című könyvét.
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IV. A pedagógiai szakszolgálat bemutatása
A szakszolgálat a 15/2018-as EMMI rendelet és a 2011. évi nemzeti köznevelésről szóló
törvény alapján működik.

A szakszolgálati ellátásra jogosult minden, 0-18 éves gyermek, fiatal, aki az ajkai járáshoz
tartozó településen él, vagy az általa látogatott nevelési-oktatási intézmény e járáshoz
tartozik.

Szolgáltatásaink:
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozásra 0-3 éves korú gyermekeket fogadunk szülő

kérésére, illetve gyermekorvos, védőnő javaslatára.
- tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység keretében tanulási, alkalmazkodási,

beilleszkedési problémák esetén komplex szakértői vizsgálatokat végzünk szülői, vagy szülő beleegyezésével
intézményi kérésre, szeptember 1.-január 15. között tanköteles korú gyermekek szakértői vizsgálatát végezzük. A
BTMN vagy SNI megállapítása esetén a gyermek beiskolázásának egy évvel történő elhalasztására tehetünk
javaslatot.

- nevelési tanácsadás keretében pszichológiai, gyógypedagógiai tanácsadást, konzultációt, vizsgálatot, indokolt
esetben terápiát, fejlesztést biztosítunk a szülő kérésére. (Módszerspecifikus terápiáink: Sindelar-Zsoldos program,
memoriatechnikák, Gósy M. féle beszédészlelés és beszédmegértés vizsgálata és fejlesztése, diszlexia megelőzése,
mozgásprogram eltérő fejlődésmenetű gyermekek számára, JóLenni etetési és evészavarok komplex terápiája,
Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápia, Szenzomotoros Tréning (TSMT) Megkésett beszédfejlődés terápiája.)
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- logopédiai ellátás keretében a hangképzés, a beszéd és a nyelvi fejlődés
nehézségével, elmaradásával küzdő gyermekek ellátását biztosítjuk. 3 éves
korban a gyermekeknél a KOFA, tanköteles korba lépéskor a SZÓL-E?
szűrővizsgálat elvégzése történik szakembereink által.

- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást a szülő kezdeményezheti,
vizsgálata Veszprémben, a székhelyintézményben történik.

- gyógytestnevelés ellátását azoknak a gyermekeknek biztosítjuk, akik szakorvosi
beutalóval rendelkeznek.

- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása során a korai tehetség felismerése, beazonosítása
igényelhető szülő, vagy nevelési-oktatási intézmény kérésére.

- konduktív pedagógiai ellátásban azok a gyermekek részesülnek, akik számára a központi idegrendszer sérülése
miatt konduktív nevelése, fejlesztése szakvéleményben javasolt.

A pedagógiai szakszolgálat ellátásai ingyenesek.
Bejelentkezni személyesen Ajka, József Attila u. 30 szám alatt, telefonon a 88/510-790-es telefonszámon lehet.
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V. Záró gondolatok
Valójában nincs –vagy elenyésző- azoknak a gyermekeknek a száma, aki az iskolaérettség
minden „kritériumát” tökéletesen teljesíti és ez így természetes.

Szülőként azonban törekedhetünk arra, hogy minél több képesség kialakuljon és fejlődjön.
Nincs varázspálca, mely mindent hipp-hopp kialakít, de mágikus erővel bíró
tevékenységeink vannak: az esti meseolvasás, az étkezések során folytatott jóízű
beszélgetések az elmúlt napok élményeinek, vagy bánatainak átbeszéléséhez, egy-egy családi kirándulás a természet és a
környezetünk felfedezésére és a gyermekek legfőbb „munkája” a játék.

Összeállította: Grőber Gabriella tanító, szakvizsgázott gyógypedagógus, egészségfejlesztő-mentálhigiénikus
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VI. Felhasznált irodalom, kép-, és forrásjegyzék

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa

https://drive.google.com/file/d/1Pjuq8saxI9lC0LvEZBuv404vU8k1OD9G/view

https://doksi.hu/get.php?order=DisplayPreview&lid=15728

https://lelemenyes.blog.hu/2016/10/23/variaciok_oltoztetos_babara_letoltheto_sablonnal

http://keppelkonnyebb.hu/wp-content/uploads/a_gomba_alatt_c._mesehez_differix_abcakademia.pdf

https://hu.pinterest.com/pin/534732155759411577/

https://www.jatekliget.hu/blog-2

https://www.cukimamik.hu/ajanlo/ujdonsagok/item/1681-lurko-naptar

https://hu.pinterest.com/pin/80572280803250685/

https://www.szuloklapja.hu/gyermek-fejlodese/5982/rosszul-jarnak-azok-a-gyerekek-akik-nem-hallanak-eleg-meset-kicsike

nt-mi-mindent-fejleszt-a-mesehallgatas.html

https://hu.pinterest.com/pin/261279215861439133/ https://alunoon.com.br/infantil/atividades.php?c=381

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/kepessegfejlesztes_az_also_tagozaton/44_gondolkodsi_mveletek.html

https://hu.wikipedia.org/wiki/Barkochba

https://hu.pinterest.com/pin/45599014965227004/
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https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=sorminta&rs=typed&term_meta[]=sorminta%7Ctyped

https://hu.pinterest.com/pin/270427152612127505/

https://hu.pinterest.com/pin/16325617387869169/

https://hu.pinterest.com/pin/29484572550386706/

https://hu.pinterest.com/pin/208573026472607603/

Mérei Ferenc – V. Binet Ágnes: Gyermeklélektan, Gondolat – Medicina, 1997

Szabó Borbála: Mozdulj rá! 7. old. Logopédia Kiadó, 2000.

Dr. Gósy Mária: A beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése óvodásoknak, NIKOL KKT. 2005.
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