
Az iskolakezdéshez szükséges alapképességek, ismeretek

Fejlesztési javaslatok, ajánlott irodalom

Általános tanácsok:

● Következetes nevelés, a szülők között is legyen egyetértés.
● Jól értelmezhető, betartható szabályok a gyermekek számára.
● Töltsenek együtt minőségi időt, kiránduljanak, alkossanak, énekeljenek, főzzenek együtt.
● Beszélgessenek a gyermeket és az önöket foglalkoztató dolgokról. Vonják be őket a

beszélgetésekbe. Bíztassák őket, hogy kérdezzenek.
● Legyen jól követhető, könnyen betartható napirendjük, ami az egész család számára

megfelelő.
● Legyen minden családtagnak egy-egy –életkorának megfelelő- feladata (pl. egyszerű

házimunka, saját játékok elpakolása, terítés, virágok locsolása).
● Csökkentsék a gyermekek körüli „háttérzajt” minimálisra.
● Vegyék körül őket életkoruknak megfelelő, több területet fejlesztő játékokkal. (nem a

mennyiség, hanem a minőség a fontos)
● Dicsérjék, bíztassák, emeljék ki ha valamiben ügyes a gyermekük. Bátorítsák, ha bizonytalan

egy-egy tevékenység elvégzésében.
● Vegyenek részt aktívan a gyermek óvodai, iskolai életében
● Biztosítsanak elegendő időt az önellátás, önkiszolgálás fejlődésére, gyakorlására

Téri, idői és általános tájékozódás, tájékozottság:

● A hét napjai, évszakok ismerete, egymáshoz viszonyításuk
● Tegnap, holnap holnapután fogalma
● Jobb-bal irányok magabiztos differenciálása szeparált helyzetben és feladatvégzések során is
● Névutók helyes használata: előtt, fölött, között, mellett fogalma
● Sorminta követésnél, képolvasásnál a balról jobbra olvasásirány tartása, valamint a fentről

lefelé irány tartása
● Saját magáról és a közvetlen környezetéről legyen elegendő, pontos információja (saját név,

lakcím –település és utca neve, házszám, életkor, szülők neve és foglalkozása, elérhetősége,
testvérek neve és életkora)

Téri orientáció, testséma, irányfelismerés

● A testrészek megnevezése, megérintése tükör előtt. Felszólításra mutassa, ha lehetséges
mozgassa meg egyes testrészeit.

● Hol szúrt meg? A méhecskével a játékvezető megérinti valahol a gyermeket. A gyermeknek meg
kell mondania és mutatnia, hol szúrta meg a méhecske. Ülve, hason- és háton fekve stb. is
játszhatjuk.

● Szobrászjáték: Különböző pózokat mutat egy gyermek úgy, hogy háttal áll a többieknek, azért,
hogy az oldaliság meglegyen. A többi utánozza.

● Tükörkép:  Egy gyermek középre áll, különféle mozdulatokat végez lassan, míg a szemben álló
igyekszik utánozni, mintha a tükörképe lenne.



● Színes szalaggal jelöljük a jobb csuklót, bokát, majd különböző mozgásos feladatokat adunk a
játékosoknak. Pl.: Szalagos jobb kézzel labda gurítása.

● Párosítsanak a gyermekek bal és jobb kesztyűket, cipőket, papírból készült kezeket, és lábakat,
fent és lent látható dolgokat. /Madarak, tengeralattjárók stb.

● Cipők válogatása, párosítása
● Mese és rajz: Rajzold le, amit mesélek: Volt egyszer egy hóember mellette jobbról állt egy kisfiú,

felette sütött a nap, mögötte fák álltak stb.

Írástanulás előkészítése

● pontos vonalhatárt tartó színezés begyakorlása
● formamásolás: háromszög, négyzet forma pontos kivitelezése, szögek pontos megjelenítése
● sorminta 3-4 elem pontos váltakozása, méretarány tartása
● vizuális figyelem, emlékezet és észlelés fejlesztése (pl. karikázd be az összes almát a képen,

de csak az almákat)
● alak-háttér felismerése
● Testközépvonal átlépését gyakoroltató feladatok (pl. fekvő nyolcas rajzolása különböző

méretben)

Finommotorika fejlesztése

● A tenyér letámasztva. Ujjak felemelése egyenként, dobolás az ujjakkal az asztalon

● Ujjtorna mondókákkal kísérve (pl. „Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi így csipeget a pipi”)

● Labda nyomogatása, lehet teniszlabda vagy szivacslabda

● Labda átrakása, átdobása az egyik kézből a másikba,

● Gyurmázás, formázási technikák elsajátítása: gyúrás, sodrás, gömbölyítés, lapítás, kicsípés,

mélyítés, kinder figurák kicsomagolása gyurmából

● Labda pattintása a földhöz csuklóból indított mozgással

● Leeső tárgyelkapása (utána kapás)

● Újságpapír gyűrése. A domináns kéz tenyerével felfelé fordítva fogja meg az újságpapír sarkát,

és a másik kéz segítsége nélkül szedje be a tenyerébe. Csak az ujjak dolgoznak. Gyűrje

gombóccá a papírt

● Újságpapír összetépése apró darabokra, csíkokra, kockákra. (A gyermekek ne szakítsák,

hanem finom, apró mozdulatokkal tépjék a papírt.) Az apró darabokat szórjuk szét. Szedjük

össze csipegető mozdulatokkal.

● Célbadobás a gombóccal különböző méretű és különböző távolságban lévő dobozokba

● Festett rizs válogatás, zizi válogatása színek szerint

● Termények szétválogatása (Hamupipőke játék) kézzel vagy csipesz használatával

● Képek kitépése újságból, a képek felragasztása rajzlapra. (Gyűjtemény készítés.)

● Nyirkálás ollóval szabadon (az eszközhasználat gyakorlása).

● Előre meghatározott minta elkészítése, vagy spontán rajzolás tálcára öntött grízbe, sóba.

● Anyacsavarok és csavarok összerakása, csavarozás kézzel és eszközzel



Olvasástanulás, szövegértés előkészítése

● Szavak szótagolása, letapsolása

● Szókezdő, szóvégi hang leválasztása (t hang és nem té, l hang és nem el)
● Hangkeresés szavakban, hol hallod a pl. S hangot, szó elején, közben, végén
● Nehéz szavak pontos ismétlése: nabukodonozor, szponzorál, szeizmográf
● 7-8 szóból álló mondatok pontos ismétlése, utánmondása
● Az „az” névelő helyes használata
● Rövid mese felolvasását követően lényegkiemelés, kérdésekre válaszadás (szereplők,

események, helyszín részletek)
● Önálló mesélés, illetve képekről történetek alkotása, játék story kockával
● Versek pontos felidézése, figyelve a megfelelő ritmusra
● Főfogalom alá  rendelés: szókeresés (sorolj minél több: állatot, zöldséget, gyümölcsöt,

járművet, ékszert, foglalkozást, szerszámot)

Beszédészlelés, beszédértés fejlesztése

● Szavak, szókapcsolatok hangsorok ismétlése: hosszú, rövid szavak ismétlése : lassan,
normál tempóban, majd gyorsan (5-10 sz.)

● Értelmetlen hangsor ismétlése
● Szóismétlés, súgás alapján
● Szógyűjtés: rövid, hosszú szavak gyűjtése
● Szógyűjtés:  az alábbi témákban:

● Állatok Iskola Növények Család
● Lakás Evés Bútorok

Járművek
● Szógyűjtés: olyan szavak gyűjtése, amelyek azonos a kezdő szótagja
● Szógyűjtés: azonos kezdő hanggal
● Szólánc (kép-pók-kar)
● egyszerű utasítások alapján tevékenységek elvégzése

Szókincsbővítés

● Szóismétlés: a gyermek által ismert szavakat mondjunk, kérjük a gyermeket, hogy ismételje
meg: kéz, méz, nap, mese, majd hosszabb szavakat: zsebkendő, televízió, számítógép

● Szóismétlés súgás alapján: jól látható szájmozgással súgjuk a szavakat, majd súgjon a
gyermek.

● Szógyűjtés: azonos főfogalom alá tartozó szavakat gyűjtsünk a gyermekkel, kb. tizet
(állatokat, virágokat), majd emlékezetből mondjanak el annyit amennyi csak eszükbe jut.

● Rövid, képes mesét olvassunk a gyermeknek, kérdések alapján mondjuk el együtt a
történetet, egy-egy történetet többször is nézzünk át.

● Eseményképek sorba rendezése: történetrendezés képek alapján: Lexi56., 58., 59. o.
● Barkochba játék, fekete-fehér-igen-nem játék
● „Hogy mondod máshogy” rokon értelmű szavak gyűjtése
● Találós kérdések
● Mese felidézése, történetek kitalálása
● Gondoltam egy játékra, amivel a lányok szeretnek játszani…..
● Szógyűjtés: azonos szófajú szavak gyűjtése, vagy szavak szófajuk szerinti csoportosítása
● Mondatok befejezése értelem szerint



● Szómagyarázatok: nehéz, a tanuláshoz kapcsolódó szavak értelmezése, vagy  egyszerű
szavakat írjon le a saját szavaival, a másik találja ki az adott szót.

Számolási készség fejlesztése

● Számolás, ujjak pontos nyitogatásával 10-ig, majd visszafelé
● Tárgyak pontos leszámolása rámutatással húszig
● Tárgyválogatás, csoportosítás színek, méret, súly szerint
● Formaegyeztető játék
● Építés minta szerint, pontos elemszám és szín megfigyelése
● Ujjkép- számkép egyeztetése
● Több, kevesebb, ugyanannyi fogalma, jelének megismerése, majd használata  = , <, >
● Kiszámlálás: halmazból megadott mennyiség elvétele pl. vegyél el belőle 3-at
● Hozzászámlálás: megadott elemszámú halmaz elemszámának növelése megadott elemszámú

halmazzá. pl. most kirakok neked 5 pálcikát, vegyél hozzá annyit, hogy 8 legyen
● Elvétel: megadott elemszámú halmaz csökkentése megadott elemszámig. pl. vegyél el a

10-ből annyit, hogy 6 maradjon
● Bontás, pótlás: (háromhoz mennyi kell, hogy öt legyen, oszd el a 6 gyöngyöt kétfelé)

A gyermekek fejlesztéséhez ajánlott irodalomjegyzék

● Csabai Katalin: Lexi, Nemzeti Tankönyvkiadó
● Csabai Katalin: Lexi iskolás lesz
● Szabó Szilvia: Látogatás a beszéd birodalmába Pirkadat 2003. Bt. 2016.
● Szabó Szilvia: Látogatás a tudás birodalmába Pirkadat 2003. Bt. 2017.
● Szabó Borbála: Mozdulj rá! Mozgással kísért vers- és mondókagyűjtemény (Logopédia Kiadó,

2005)
● Ambrus- Németh: Csodatölcsér Anyanyelvi részképességfejlesztő feladatgyűjtemény
● Csonkáné Polgárdi Veronika: Számolás 1. Logopédiai kiadó 2006.
● Arany Ildikó-File Edit-Rosta Katalin: Színezd ki és rajzolj te is-íráskészséget fejlesztő

feladatgyűjtemény Göncöl Kiadó KFT.
● File Edit, Egri Katalin: Színezd ki és számolj Te is - számoláskészséget fejlesztő

feladatlap-gyűjtemény 4-7 éves gyermekeknek   Göncöl Kiadó Kft
● Lukács Józsefné: A részképességek fejlesztése az óvodában Flaccus Kiadó KFT.


