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1 Bevezetés
Kiadványunkat elsősorban azoknak a szülőknek

ajánljuk, akik szeretnének hozzájárulni gyermekük

sikeres iskolakezdéséhez.

A tanulási nehézségek megelőzhetők vagy

csökkenthetők, ha időben célzott terápiával, játékos

gyakorlatokkal segítjük gyermekeink képességeinek fejlődését.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény szabályozza, hogy a gyermek abban az évben,

amelynek augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti, tankötelessé válik, szeptemberben

megkezdi az iskolát. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a 6. életkor betöltésével elérte az

iskolakezdéshez szükséges fejlettségi szintet. A szülők figyelemmel kísérik és segítik a

pedagógusokkal együtt gyermekeik fejlődését. Felvetődik a kérdés, vajon tanév végéig

megfelelnek –e az iskolaérettség feltételeinek?

Az iskolakezdéshez megfelelő testi, szociális és értelmi érettségre van szükség.
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2 Iskolaérettség kritériumai
2.1 Testi fejlettség
Hat éves korára egy átlagos gyermek kb. 120-130 cm
magas, és 20-22 kg. súlyú. Természetesen eltérések
lehetnek, de, ha túl nagy, felmerül a kérdés, fizikálisan
bírja –e majd az iskolával járó megnövekedett terhelést?
Tapasztalatok azt mutatják, a kisebb súlyú gyermekek
fáradékonyabbak, teljesítményük változó.
Ebben az életkorban megkezdődik az első alakváltás, fogváltás. Ez a változás az idegrendszer
érettségéről ad tájékoztatást, jelezheti az iskoláskor kezdetét.
Fontos, hogy az elemi mozgásformák (kúszás, mászás, járás, futás, stb.) kialakuljanak,
összerendezettek legyenek, a gyermek biztos egyensúlyérzékkel rendelkezzen.
A cipő megkötésének képessége a finommozgások fejlettségéről, a térbeli tájékozódásról, a
vizuális (látási) megfigyelő képesség állapotáról ad tájékoztatást.

2.2 Szociális érettség
Az iskolaérett gyermek képes a felnőttek elvárásainak megfelelni, bizalommal fordul feléjük,
ha segítségre van szüksége. Kezd kialakulni a kötelességtudata, tud alkalmazkodni a
változásokhoz, szabályokhoz, be tud illeszkedni az új közösségbe. Jó kudarctűrő képességgel
rendelkezik, azaz mer és akar újra és újra hozzáfogni egy feladathoz. Nem esik kétségbe, ha
valamit ki kell javítani. Fontos, hogy tudja, hibázni szabad! A hibázás a tanulás útja.

2.3 Értelmi fejlettség
Hatéves korára a gyermek már széleskörű ismeretekkel rendelkezik saját magáról és az őt
körülvevő világról. Fontos, hogy el tudja helyezni magát az időben és a közvetlen
környezetében. Ismerje saját teljes nevét, szülei nevét és foglalkozását, lakhelyét, születési
évét, évszakokat, napszakokat, a napokat, hónapokat. Tudja megnevezni a saját testrészeit,
valamint testének a jobb és a bal oldalát. Képes térben és síkban is az irányok
differenciálására és megfelelően használja a névutókat. (pl.: A labda a szék
alatt/fölött/mellett/stb. van.).

Jó látási megfigyelőképességgel rendelkezik: tud mozdulatokat vagy látott formákat
megfelelő sorrendben másolni, felismeri és megkülönbözteti a színeket és a formákat.
Jó a hallási figyelme, például érzékeli a különböző hangokat, a hangzók hosszúságát.

Megfelelő az analizáló-szintetizáló képessége, azaz a szavakat hangokra bontja, a hangokból
szavakat alkot.

Megfelelő anyanyelvi ismeretekkel rendelkezik. Beszéde jól érthető, nem beszédhibás,
nyelvtanilag helyesen fogalmaz, a ragokat jól használja. Szókincse, kifejezőkészsége életkori
szintű. Képes bővített mondatokkal kifejezni gondolatait.

Emlékezete fejlett, ügyesen idézi fel a látottakat és a hallottakat, könnyen megtanulja a
verseket.

Figyelme tartós, képes egy feladatra legalább 20 percig koncentrálni.
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Kellően fejlett számolási készséggel rendelkezik. Tud
egyesével növekvő sorrendben számlálni, tárgyak
segítségével műveleteket (összeadás, kivonás, pótlás)
végezni.

Amennyiben bármely területen elmaradás tapasztalható,
nehezebbé válik a gyermek számára az olvasás, írás és
számolás sikeres elsajátítása.

3 Ötlettár az eredményes iskolakezdés elősegítésére
Az óvodáskorú gyermekek legfőbb tevékenysége a játék, mely során szerzett tapasztalatok, a
rácsodálkozás élménye jelenti az ismeretszerzést, ami fejleszti a tanuláshoz szükséges
képességeket. Kiadványunkban ehhez szeretnénk játékötleteinkkel segítséget nyújtani.

3.1 Nagymozgások játékos fejlesztése
Ahhoz, hogy a gyermek képes legyen hosszabb ideig figyelni, kitartóan részt venni a
feladatvégzésben, fontos, hogy monotónia tűrő képessége, terhelhetősége megfelelő legyen.
Ehhez elengedhetetlen a jó fizikai állapot, helyes testtartás, összerendezett nagymozgás, ügyes
kézmozgás.
Felsorolunk néhány mozgásos gyakorlatot, melyek hozzájárulnak a test izmainak
erősítéséhez, erős fizikum kialakulásához, idegrendszer éréséhez:

- kúszás, mászás vonalak között, alagútban, padon
- járás vonalon, szőnyeg szélén, kötélen
- utánzó mozgások (törpejárás, óriásjárás, gólyajárás, indián szökdelés, stb.)
- guruló mozgások
- ugrálás, ugróiskola, szökdelés
- bukfenc
- mérlegállás
- biciklizés
- labdajátékok
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3.2 Finommotorika, grafomotorika
A megfelelő szintű íráskészség kialakulásához
elengedhetetlen a kézujjak ügyes mozgása.
A következő feladatok fejlesztik az ujjak koordinált
mozgását, erősítik a kéz izmait, segítik a helyes
ceruzafogás elsajátítását.

Kézmozgás ügyesítése:
- gyurmázás, gyöngyfűzés, csipeszelés

(ruhacsipesszel)
- papírtépés, papírhajtogatás, vágás, ragasztás
- termésekből formák kirakása egyéni elképzelés szerint, megrajzolt minta alapján
- puzzle játékok, építőjátékok, lego
- festés kézzel, ujjal, ecsettel
- versek, dalok mondókák elmutogatása
- gombolás, cipőkötés, cipzár felhúzás

Helyes ceruzafogás kialakítása, grafomotoros készség fejlesztése:
- A helyes ceruzafogás kialakulásának elősegítése céljából használható ceruzafogó vagy

háromszög alakú ceruza.
- Először vastag, majd vékony ceruzákat használjanak!
- Kezdetben a nagyobb formákat, majd egyre kisebb formákat rajzoljanak, színezzenek!
- Vonalkövetés kézzel, ujjakkal, eszközökkel
- Útkeresők (labirintus)
- Szaggatott vonalak átírása, rajzok kiegészítése hiányozó vonalakkal
- Sorritmus írása (Folytasd a sort! Kör, háromszög, négyzet, kör… )
- Minták átrajzolása, színezése

3.3 Testséma, saját testen való tájékozódás fejlesztése
Ahhoz, hogy a gyermek biztosan tudjon térben, síkban tájékozódni, képes legyen az irányokat
helyesen értelmezni, szükséges a saját test megfelelő ismerete. Ez a betűk és a számok
felismerésének, valamint írásának az alapja.

Feladatok a saját testen való tájékozódás erősítése:
- Önmaga felismerése, azonosítása tükörben (testrészek megnevezése, megérintése)
- Babaöltöztetés, fürdetés
- Hová szállt a pillangó? (A gyermek könyökét, vállát, térdét, stb.

megérintjük a játékkal, s megkérjük nevezze meg a testrészt!)
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- Hiányos emberrajzok kiegészítése
- Ember kirakó
- Mozdulatutánzás
- Arckirakó

3.4 Térbeli tájékozódás fejlesztése
A térbeli tájékozódásban a gyermek saját teste a
kiindulópont, amihez mindent viszonyít. Ez lesz az alapja
annak, hogy később a tárgyak egymáshoz való helyzetét is meg tudja határozni (pl.: A maci a
szék jobb oldalán van.).

Jobb és bal oldal, irányok elsajátítása, névutók (elé, mögé, fölé, alá, közé) gyakorlása
Először csak az egyik oldalt gyakoroljuk (jobb kéz, jobb láb, jobb szem, jobb könyök, stb…),
majd, amikor ezt biztosan elsajátította, áttérhetünk a bal oldal kialakítására!

- A testmozgás megadott irányba (jobbra, balra, előre,
hátra, stb.)

- Szalag átlépése jobb lábbal, majd bal lábbal
- Babzsák csúsztatása jobb, majd bal kézzel, előre, hátra
- Szökdelés karikából jobbra, balra, előre, hátra
- Jobb lábbal a padon, bal lábbal a talajon

továbbhaladás, majd fordítva
- képek, tárgyak válogatása „bal-jobb” használatuk

szerint
Téri irányok felismerése síkban
Téri irányok felismerését rajzos feladatokkal tudjuk fejleszteni a legegyszerűbben. Pl.: Rajzolj
a lap közepére egy házikót. Rajzolj a ház mellé, jobb oldalra egy virágot. Rajzolj a virág fölé
egy napocskát! stb.
Emellett segítségünkre lehetnek a nyilas feladatok is. Rajzoljunk nyilakat, s kérjük meg a
gyermeket, nevezze meg, merre néz vagy színeztessük ki vele különböző színűre a más-más
irányba nézőket (Pl.: felfelé néző nyíl = sárga, lefelé néző nyíl= zöld, stb.)!
A ponthálós vagy négyzetrácsos papírokat is felhasználhatjuk az irányok gyakorlására. Pl.:
Lépj a ceruzáddal kettőt jobbra, egyet fel, hármat balra!

3.5 Tájékozódás időben
Óvodás korban a gyermekek nagyon nehezen tájékozódnak az időben, mert ez számukra
nehezen megfogható. Ezért úgy segíthetjük, hogy saját tevékenységeikhez, élményeikhez
kötjük, pl.: Reggel felkelünk, fogat mosunk, reggelizünk. Délben ebédelünk, este
vacsorázunk, fürdünk, mesét olvasunk és alszunk.
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Beszélgessünk az évszakokról, ünnepekről, soroljuk fel a
hét napjait (Napsoroló mondókák)! Beszélgetés során
használjunk képeket. Keressünk őszi, tavaszi, téli, nyári
képeket! Figyeljük az időjárás és a természet változásait
napról napra, hónapról hónapra, évszakról évszakra!

3.6 Figyelem fejlesztése
Fontos, hogy a gyermek a lényeges dolgokat el tudja különíteni a lényegtelentől, egy adott
dologra tudjon összpontosítani, más inger ne terelje el a figyelmét.

- Válogassanak tárgyakat színek szerint!
- Mi változott meg? (A gyermekkel figyeltessük meg jó alaposan a játékainak helyét,

majd küldjük ki a szobából, s változtassuk meg az egyik tárgy helyzetét. Mikor
visszaérkezik, kérjük, mondja meg, mi változott?)

- Építs ugyan olyat! (Alakzatok kirakása pálcikákból, korongokból, építőjátékokból.)
- Keresd a formát (almát, holdat, napot) a képen!
- Tréfás képek! Mi az, ami nem illik oda?

3.7 Emlékezet fejlesztése
Az iskolai tanulmányaink során sokszor hívjuk segítségül a látási és a hallási emlékezetünket.
Hallási emlékezet segítségével emlékezünk a hangokra, szótagokra, szavakra, mondatokra és
a szövegre, látási emlékezet segítségével véssük be a betűformákat, jegyezzük meg a
szóképeket.

- Jegyezd meg! Válogasd ki! (Mutassunk a gyermeknek egyszerre több tárgyat, kérjük,
hogy jegyezze meg azokat, majd több tárgy közül válassza ki a korábban látottakat.)

- Rajzold le! (Mutassunk a gyermeknek több formát, majd takarjuk le, s kérjük meg,
rajzolja le emlékezetből.)

- Rakd ki a formaképeket! (Rakjunk ki a gyermek elé egy képet logikai játék lapjaiból
vagy pálcikákból, kérjük, hogy figyelje meg, majd emlékezetből rakja ki.)
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- Visszhang játék: Soroljunk fel a gyermeknek
hangokat fokozatosan növekvő elemszámmal: ó,
a/ é, e. ő/a, o, i, é/ stb., s kérjük, hogy ismételje,
amit mondok.

- Mit visz a kishajó? Mondjunk a gyermeknek
egyre növekvő elemszámú szósorokat (pl.: autó,
baba/ autó, tévé, láda)! Kérjük meg, hogy
ismételje meg azokat!

- Mondatnyújtás: Mondjuk egyre hosszabb
mondatokat, s kérjük a gyermeket, mondja vissza!

Pl.:
Zsolti könyvet olvas.
Zsolti érdekes könyvet olvas.
Zsolti érdekes könyvet olvas a szobában.
Zsolti vasárnap érdekes könyvet olvas a szobában.

3.8 Gondolkodási műveletek fejlesztése
A megfelelő fejlettségű gondolkodás előfeltétele az új ismeretek elsajátításának.
Analitikus-szintetikus gondolkodás fejlesztése

- Puzzle játékok: Boltban kapható egyre növekvő elemszámú kirakók vagy régi
képeslapokat vágjunk fel tetszőlegesen két/ három/négy, stb. részben.

- Keresd a kis képet a nagy képen!
- Nevezd meg a hiányzó képrészletet!
- Tangram játék

Összehasonlítás
- Mi a különbség a két kép között?
- Keresd meg az egyformákat!
- Melyik a kakukktojás?

Lényegkiemelés
- Meséljenek mesét! Tegyenek fel kérdéseket az olvasottakkal kapcsolatban! Ki volt a

mese főszereplője?, Mit csinált?, Hova ment?, Mi történt vele?, stb.

Ok-okozati összefüggés felismerés képességének fejlesztése
- Eseménysor összeállítása
- Megkezdett mondatok folytatása, befejezése

Általánosítás
- Sorolj fel:

gyümölcsöket/virágokat/járműveket/ételeket/ruhadarabokat/bútorokat/ékszereket/hang
szereket/vízben élő állatokat/stb.!

3.9 Matematikai készségek fejlesztése
Számnevek, számok helyes sorrendjének elsajátítása
A számolási képesség fejlődésében elengedhetetlen első lépés a számok neveinek,
sorrendjének megtanulása, mely szorosan összekapcsolódik a nyelvi fejlődéssel. Magukat a
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számokat és a sorrendjüket memorizálni kell, melyben
segítséget nyújtanak a különböző mondókák, versek,
számolódalok1.

Egy - megérett a meggy,
Kettő - csipkebokor vessző,
Három - te leszel a párom,
Négy - bíz oda nem mégy,
Öt - leszállott a köd,
Hat - hasad a pad,
Hét - sáros ez a rét,
Nyolc - üres a polc,
Kilenc - kis Ferenc,
Tíz - tiszta víz,
Ha nem tiszta, vidd vissza,
Ott a szamár, megissza!

Egy – Jaj, de magas ez a hegy!
Kettő – Tetején kerek erdő.
Három – Ott lakik a barátom.
Négy – Akihez ebédre mék.
Öt – A levesben sok a tök.
Hat – így holnapra is marad.
Hét – Véget ért már az ebéd.
Nyolc – A ruhámon ott egy folt.
Kilenc – Ezért most megfizetsz.
Tíz – azonnal ki kell tisztítsd!
Ha ezt meg nem teszed, egyed mással a levesed.

Miután a gyermek képessé válik a számok egymás utáni sorrendben történő előhívására,
megtaníthatjuk nekik, hogy a számlálás során elhangzott utolsó szám jelöli a halmaz
elemeinek számát. A gyermekek már 3 éves korukra megértik, hogy a számok nevei egy-egy
mennyiségnek felelnek meg.

Fontos, hogy a gyermekek ne csak felsorolni tudják egymás után a számokat, hanem képesek
legyenek a mennyiségeket pontosan megszámlálni. A pontos számolási képesség
elsajátításában segítségünkre lehetnek a különféle dobókockás társasjátékok, mozgásos
játékok.

Pl.: Kérjük meg a gyerekeket, hogy társasjáték közben számolják hangosan a lépéseiket vagy
óvodából hazafele menet számoljuk együtt a fákat, a lépcsőfokokat, elhaladó autókat,
gyalogsokat. Számolás helyes ritmusának elsajátítását a labdajátékok is kiválóan segítik.
Közös labdázás során számoljuk a dobásokat, stb.!

Minél többet számlálnak a gyermekek, annál hamarabb kialakul a globális
mennyiségfelismerés. Gyakorolhatnak ujjaikon, dobókockán, korongképeken. Ennek a
képességnek a segítségével már nem szükséges a megszámlálás, ránézésre tudjuk, hogy
például mennyi méhecske van a képen vagy hány pötty van a dobókockán.

1 A számolás fejlesztése  4-8 éves életkorban Szülőknek, óvodapedagógusoknak, tanítóknak. 44.-45. old.
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Matematikai műveletek elsajátítása
Miután a gyermeknek kialakult a számfogalma, s tud
pontosan számlálni, elkezdhetjük az összeadás, kivonás
gyakorlását 6-os számkörben tárgyakkal, különféle
eszközökkel (autó, cukor, csoki, figurák, pálcikák,
korongok). Fontos, hogy először kis számkörben
számoljunk, s ha már biztosan megy a
mennyiséglétrehozás és a műveletvégzés, akkor kezdjünk
nagyobb mennyiségekkel dolgozni. Pl.: Vegyél két
cukorkát a kezedbe! Csinálj valamit, hogy egy maradjon. Várjuk el a gyermektől, hogy
fogalmazza meg, mit csinált, hogy egy maradt. Ha már biztosan megy a műveletvégzés 2-es
számkörben, akkor lépjünk tovább a 3-as számkörre, stb.

3.10 Beszéd és nyelvi készségek fejlesztése
A jó beszédkészség kialakulásának fontos feltételei az ép beszédszervek, a helyes
légzéstechnika. A megfelelő hangképzéshez, beszédhangok tiszta ejtésének kialakításához
hozzájárul a beszédmozgás ügyesítése, mely elsősorban a szakemberek (logopédus, nyelv- és
beszédfejlesztő) feladata. De szülőként mi is segíthetjük gyermekünket a hangok helyes
képzésében, elsősorban megfelelő beszédminta adásával (ne gügyögjünk gyermekünknek),
hangok tiszta kiejtésével, megfelelő beszédtempó, hangsúly és hangerő alkalmazásával. A
megfelelő szintű beszéd elsajátítása a gondolkodás fejlődésének alapja, és a zökkenőmentes
iskolai tanulás elengedhetetlen feltétele. Hogyan is segíthetjük gyermekünk
beszédfejlődésének megfelelő alakulását?  Lássunk erre néhány példát!

3.10.1 Az artikuláció fejlesztése
Fújó-, szívó gyakorlatok

- síp, játéktrombita, pipa, lufi, papír zsebkendő, gyertya, papírdarabka, vattagombóc,
pinpong labda, szappanbuborékfújás

- szívószállal papírdarabok felszívása, vattagombóc megtartása

Légzőgyakorlatok
- Derékra, hasra tett kézzel érzékeltessük a beszívott levegő mozgását!

Artikulációs izmokat ügyestő gyakorlatok
- Fejlesszük a mimikai izmokat tükör előtt (grimaszoljunk)! Pl.: Utánozzunk mérges,

mosolygós, vidám, csodálkozó, stb. arcokat!
- Utánozzuk a kismalac (u-i), farkas (a-ú), mentőautó (i-o) hangját!
- Alsó ajkak pörgetésével berregjünk!

Ajakgyakorlatok
- puszídobás, tátogás, csücsörítés, arc felfújása, felfújt arc kipukkasztása, zizi

szedegetése nyelvvel, ajakkal

Nyelvgyakorlatok
- Nyelvvel ropi, zizi megtartása
- Nyelv mozgatása szájtéren belül és kívül (föl, le, ajkak, fogak nyalogatása): nyelvvel

fogmosás, fagyinyalás, lefetelyés utánzása
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3.10.2 Szókincs fejlesztése
A megfelelő szókincs segíti a gyerekeket abban, hogy
saját gondolatvilágukat, érzéseiket ki tudják fejezni. Meg
tudják magukat értetni az őket körülvevő környezetben,
értik a feléjük intézett kéréseket, kérdéseket, rövid
meséket, s később az olvasott szövegeket.
E terület fejlesztésének legkiválóbb eszköze a mese.
Törekedjünk arra, hogy minél többet olvassunk
gyermekünknek, s kérdezzük vissza a mese tartalmát
egyszerű kérdésekkel (pl. Ki volt a főszereplő? Mi történt vele?, stb.).
A szókincs bővítése során fontos, hogy minden szót magyarázunk meg, amiről úgy
gondoljuk, hogy a gyermek nem érti, vagy nehezen tudja kiejteni. Alkossunk mondatokat
ezekkel a szavakkal, használjuk őket a mindennapi élet során!
Hogy is csináljuk?

Főfogalom alá rendelés
- Soroljunk fel háziállatokat, zöldségeket, virágokat, majd gyűjtsük össze ezek

jellemzőit!

Főfogalmak megnevezése
- Mire gondolok, mik ezek? Mondd egy szóval! pl.: ibolya, nárcisz, hóvirág (virágok)

Ellentétpárok megnevezése
- Fejezd be a mondatot! Mondd a szó ellentétét! pl.: Nem kicsi, hanem…. ?, Nem

piszkos, hanem…?

3.10.3 Beszédészlelés fejlesztése
A betűk írását megelőzi a hangok azonosítása, felismerése. Ehhez szükséges a jó
beszédészlelés.
A beszédészlelés fejlesztése a környezet zajainak, zenei hangoknak a felismerésével
kezdődik, s követi a hangok, szótagok, szavak és mondatok észlelése.
Hogyan gyakoroljunk?

Hallási figyelem fejlesztése
- Ketyeg az óra: Dugjuk el az ébresztőórát! Hol ketyeg? Keresse meg a gyermek!
- Hangosítsd ki! (Suttogjunk a gyermek fülébe számára ismerős szavakat, majd kérjük

meg, ismételje meg hangosan!)
- Tapsolj! (Soroljunk fel szavakat a gyermeknek, s a gyerek tapsoljon, ha hallja a kutya

szót!)
- Rejtett szavak. (Mondjuk mesét a gyermeknek, s a gyerek koppintson, ha hallja a cica

szót!)

Zörejek, zajok megkülönböztetése
- Különböző hangokat (kulcscsörgés, papírtépés, kanálzörgés a pohárban, papírvágás,

cipzár húzás /internet segítségével állatok hangját/) hallgatunk a gyermekkel. Kérjük
meg, találja ki, minek a hangját hallotta?

- Különböző intenzitású hangok megkülönböztetése. Hallgassunk zenét a
gyermekünkkel! Ha hangos hangot hall, maradjon állva, ha halkat, üljön le!
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Beszédhangok differenciálása
Zöngés-zöngétlen párok differenciálásában például az
alábbi feladatok nyújtanak segítséget:

- Nevezzük meg mindkét képet és mutassunk
rájuk! Aztán mondjuk, mutassa meg, melyiket
mondom! Előtte nevezzük meg egyenként a
képeket!

- Mondjuk a gyermeknek szópárokat! Kérjük meg,
mondja meg, ugyanazt vagy nem ugyanazt hallotta! Például:

b-p differenciálására:
- hab – kap
- láb – láp
- lop - lop
- báp - báb
- boros - boros

t- d differenciálására:
- tad – tad
- det – dett
- dút – dúd
- date – date
- attad - atad

k – g differenciálására:
- kíg – keg
- kák – gák
- geke – géke
- góki – góki
- kokke - kogge

Beszédészlelés fejlesztésére feladatokat az alábbi feladatgyűjteményben találnak:
Nagy Adrienn, Takács Marianna: Az eredményes iskolakezdésért 2. kötet.

Analízis-szintézis gyakorlatok
Olvasás, írás egyik alapfeltétele a jó szótagolási képesség, amit például „robotnyelvvel”
fejleszthetünk.

- „Találd ki, hogy mit mond a robot? Mondd ki helyette! (ab-lak, ku-tya)”
- Később fordítsuk meg, kérjük meg, hogy a gyermek legyen a robot, ő mondja

szótagolva a szavakat!
- Tapsoljuk el a nevünket!
- Mondókázzanak közösen gyermekükkel!

3.10.4 Beszédmegértés fejlesztése
Ha a gyermeknek gondjai vannak a beszéd megértésével, akkor később az iskolában nemcsak
a tanítói utasításoknak fog tudni nehezen megfelelni, hanem az olvasott mondatok, szövegek
megértése is nehezítetté válik.
Beszédmegértést segíthetjük például azzal, ha képekkel, ábrákkal szemléltetünk, ha időrendi
sorrendben lerajzoljuk az eseményeket, vagy eljátsszuk a történetet, mesét, verset.
Kérjük meg a gyermeket, mondja el saját szavaival, mit hallott, mi volt a feladat!

4 Ajánlott kiadványok, könyvek, munkafüzetek
❖ FEJÉR NOÉMI – SZŐKÉNÉ PAPP IBOLYA: Pörci, Időbeli tájékozódást fejlesztő feladatok
❖ FEJÉR NOÉMI – SZŐKÉNÉ PAPP IBOLYA: Figyu, figyelemfejlesztő feladatok
❖ NAGY JÓZSEF: Fejlesztés mesékkel, Az anyanyelv, a gondolkodás fejlődésének segítése

mesékkel 4-8 éves életkorban, Mozaik Kiadó – Szeged, 2017
❖ NAGY ADRIENN, TAKÁCS MARIANNA: Az eredményes iskolakezdésért 1., 2., 3., 4.,

Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen
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❖ ROSTA KATALIN: Színezd ki és rajzolj te is,
Íráskészséget fejlesztő feladatlap – gyűjtemény
4-7 éves gyermekeknek, Gönczöl Kiadó Kft. -
2012

❖ ROSTA KATALIN: Színezd ki és számolj te is,
Számoláskészséget fejlesztő feladatlap –
gyűjtemény 4-7 éves gyermekeknek, Gönczöl
Kiadó Kft. - 2012

❖ PERLAI REZSŐNÉ: Az óvodáskor fejlesztőjátékai, Flaccus Kiadó, 2014
❖ ROBERT FISHER: Gondolkodásfejlesztő játékok 0-9 éves korig, Műszaki Könyvkiadó,

Budapest, 2011
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5 A járási pedagógiai szakszolgálat
munkájának bemutatása

Szolgáltatásaink:
• Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés,

fejlesztő nevelés: 0-3 éves korú gyermekeket
fogadunk szülő kérésére, illetve gyermekorvos,
védőnő javaslatára.

• Járási szakértői bizottsági tevékenység: Tanulási, alkalmazkodási,
beilleszkedési problémák esetén komplex szakértői vizsgálatok elvégzése szülői,
szülő beleegyezésével intézményi kérésre.

• Konduktív pedagógiai ellátás: A központi idegrendszer sérültek konduktív nevelése,
fejlesztése szakértői vélemény alapján.

• Nevelési tanácsadás: Pszichológiai, gyógypedagógiai tanácsadás, konzultáció,
vizsgálat, indokolt esetben terápia, fejlesztés biztosítása szülő kérésére.

• Logopédiai ellátás: A hangképzés, a beszéd és a nyelvi fejlődés nehézségével küzdő
gyermekek ellátása.

• Kiemelten tehetséges gyermekek gondozása
• Iskolapszichológusok munkájának koordinálása
• Gyógytestnevelés: iskolaorvosi, szakorvosi beutalóval érkező gyermekek speciális,

egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, a tanév rendjéhez igazodva.

Módszerspecifikus terápiáink:
- mozgásfejlesztés 0-8 éves korig
- Sindelar terápia óvodásoknak, iskolásoknak
- számolási nehézség, zavar (diszkalkulia)terápiája
- tanulási technika tréning, alkotó tanulási módszerek, memória technikák,
- Nild-ritmikus írás (diszgráfiások grafomotoros fejlesztése, írás előkészítése)
- nyelv és beszédfejlesztés

Akik segítenek:
Pszichológusok:

- magatartási, beilleszkedési, alkalmazkodási problémák
- figyelemtartási nehézség, nyugtalanság, túlzott impulzivitás
- agresszivitás
- szorongás
- lelki eredetű, ún. pszichoszomatikus tünetek (alvási, étkezési problémák,

szobatisztasághoz kapcsolódó nehézségek, tic, stb.),
- krízishelyzetek a családban, (válás, haláleset, betegség)
- nevelési nehézségek

Logopédusok:
- tanköteles korú és a három évet betöltött gyermekek szűrővizsgálata
- artikulációs nehézség, nyelvfejlődési elmaradás
- dadogás, diszfónia, hadarás
- megkésett beszédfejlődés
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Gyógypedagógusok-fejlesztőpedagógusok:
- tanulási nehézség
- a tanulmányi eredmények átmeneti, vagy tartós

leromlása
- mozgásfejlődés területén tapasztalható elmaradás

Az intézmény szolgáltatásait igénybe veheti minden 0-18
éves korú gyermek, fiatal, aki a Devecser Járás területén
él, tanul születéstől a középfokú tanulmányainak
befejezéséig.

Bejelentkezés módja:
❖ személyesen (8460 Devecser, Árpád utca 7.),
❖ telefonon (06 30/811-70-59, 88/777-171),
❖ írásban (devecser@mpisz.hu).

Hivatalos ügyintézés:
❖ hétfő-csütörtök: 8:00-tól-14:00-ig
❖ péntek: 8:00-tól-14:00-ig

Munkatársaink fogadó órájának időpontja:
❖ hétfő: 13,00-tól-14,00-ig. Ettől eltérő időpontban előzetes telefonon történő

egyeztetést követően biztosítunk időpont.

Szolgáltatásaink ingyenesek!

Összeállította:
Gazsó Martina szakvizsgázott gyógypedagógus, hit- és nevelőtanár,
Vers Istvánné szakvizsgázott óvodapedagógus, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus,
pedagógiatanár

6 Felhasznált irodalom
❖ SZÁSZNÉ CSIKÓS KLÁRA – VARGA KATALIN: Segítőkészség, Ec-Pec Alapítvány
❖ FAZEKAS PÉTER: Honnan hová?, Gyomai Kner Nyomda Zrt., 2012
❖ JÓZSA KRISZTIKÁN: A számolás fejlesztése 4-8 éves életkorban, Szülőknek,

óvodapedagógusoknak, tanítóknak, Mozaik Kiadó – Szeged, 2017

7 Képjegyzék
https://hu.pinterest.com/pin/303218987407858955/?nic_v2=1aGZuDBX6

https://hu.pinterest.com/pin/298152437811832773/?nic_v2=1aGZuDBX6

https://hu.pinterest.com/pin/156781630757229732/?nic_v2=1aGZuDBX6

https://hu.pinterest.com/pin/841399142870993088/?nic_v2=1aGZuDBX6

https://hu.pinterest.com/pin/69735494217084318/?nic_v2=1aGZuDBX6
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