
„Az óvodából iskolába” való átmenet megkönnyítése 
 

 Gyakran kérdezik tőlünk iskolába készülő óvodások szülei, hogy mit kell „tudni” egy iskolába lépő leendő 

elsősnek. 

Az alábbi összeállítást segítségnek szánjuk. Fogadják tőlünk szeretettel! 
 

   Az iskolakezdés nagy változás a kisgyerek életében. A játék helyét átveszi a tanulás. A legtöbb 

nagycsoportos izgatottan várja az első osztályt. Vannak azonban olyanok is, akik tartanak, félnek ettől a 

lépéstől, szoronganak. Érdemes velük sokat beszélgetni az iskoláról. Esetleg ellátogatni hétvégén az 

iskolaudvarra körbenézni. Jól oldják a gyerekek félelmét a mesék. Olvassanak nekik!  

Néhány ötlet: 

Iskolások kézikönyve 

 

Szerző: Finy Petra 
Illusztrátor: Pásztohy Panka 

Kiadó: Pozsonyi Pagony (2016) 

ISBN: 978-963-410-154-3 
Korosztály: 5-8 

Már iskolás vagyok 

 

 Szerző: Janikovszky Éva 
Illusztrátor: Réber László 

Kiadó: Móra Könyvkiadó (2017) 

ISBN: 978-963-415-797-7 
Korosztály: 5-8 

Első nap az iskolában 

 

Szerző: Érsek Rózsa 

Illusztrátor: Paulovkin Boglárka 
Kiadó: Scolar Kiadó (2014) 

ISBN: 978-963-244-796-4 

Korosztály: 6-8 

Nyomás a suliba! 

 
  

Szerző: Vadadi Adrienn 

Illusztrátor: Mészely Ilka 

Kiadó: Pozsonyi pagony (2015) 

ISBN: 978-963-410-200-7 

Korosztály: 5-8 

Bori iskolába megy 

 
  

Szerző: Liane Schneider 

Illusztrátor: Eva Wenzel-Bürger 

Kiadó: Manó Könyvek (2015) 

ISBN: 599-903-392-826-7 

Korosztály: 4-7 

Mit? Miért? Hogyan? 

Iskolás leszek 
Szakkönyvsorozat óvodáskortól 

 
  

Szerző és illusztrátor: Doris 

Rübel 

Kiadó: Scolar Kiadó (2018) 

ISBN: 978-963-244-835-0 

Korosztály: 4-7 
 

 

   Iskolánk kapcsolatát hagyományosan jónak tartjuk mindkét csömöri óvodával. Úgy látjuk, hogy nagy 

hangsúlyt fektetnek az iskolára való felkészítésre. A beiskolázás előtt az óvó nénik többször találkoznak a 

tanító nénikkel, tapasztalatot cserélnek. (Sajnos az idei tanévben a járványhelyzet miatt ezek találkozók 

elnapolásra kerültek.) 

 Ajánljuk, hogy üljenek le az óvó nénikkel, s hallgassák meg őket! Ők objektíven látják, hogy 

gyermeküknek mik az erősségei, mik az esetleges gyengeségei. Érdemes a tanácsaikat megfogadni. Ha 

szakértői vélemény van a gyermekről, fontos már a beiratkozáskor eljuttatni az iskolába. Így folyamatos lesz 

a gyermek fejlesztése, sikeresebb lesz az iskolai indulása. 

https://foxbooks.hu/2018/08/06/finy-petra/
https://foxbooks.hu/2018/11/30/pasztohy-panka/
https://foxbooks.hu/2018/07/26/janikovszky-eva/
https://foxbooks.hu/2019/09/04/paulovkin-boglarka/
https://foxbooks.hu/2018/08/17/vadadi-adrienn/


 

Az iskolai siker alapjai 

 

A 6-7 éves kor általános jellemzői, az iskolaérettség alapjai: 
 

1. Biológiai fejlettség: A szervezet teherbíróbb lesz, megritkulnak a betegségek. Fogváltás zajlik. 

Fontos összefüggés van az idegrendszer, a mozgás és a tanulás között. 
 

2. Pszichés érettség : Változik a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás.  

-A gyermek képes a rendszeres, alapos megfigyelésre, ki tudja zárni a felesleges információt.  

-Kialakul a tudatos, szándékos figyelem, képes egy dologra koncentrálni.  

-A rövid idejű emlékezetének kapacitása jelentősen nő. Segítségével a gyermek összetett feladatok 

megoldására képes.  

-Emlékezeti stratégiákat alkalmaz az információ kódolásához, tárolásához, előhívásához.  

-A gondolkodási minőségi változáson megy keresztül. Képes összehasonlítani, megkülönböztetni, 

képes a műveletek megfordítására. 
 

3. Szociális érettség: 

- Egyre önállóbban látja el önmagát.  

- Szülei jelenlétét nem igényli idegen helyzetben.  

- Igyekszik a közösségbe beilleszkedni.  

- Elfogadja a feladathelyzetet, egyedül képes elvégezi a feladatokat. Kialakult a feladattudata, feladattartása, 

teljesítmény-motivációja.  

-Elviseli a monotóniát.  

-Hosszabb ideig tud egy helyben ülni.  

-Általánosságban betartja a szabályokat. 

 

Nézzük az egyes területeket! Mit tehet a szülő, a család? 
 

Beszéd: 

Fontos a tiszta hangképzés. A beszédhiba nehezíti az olvasás elsajátítását. Az óvodában általában kiszűrik a 

beszédhibával rendelkező gyerekeket. Logopédus foglalkozik velük. 

Ajánlott tevékenység:  

-Otthoni gyakorlás. 

-Fontos következetesen javítani a helytelenül kiejtett szavakat. 

Néhány egyszerű játék: 

- „Mit visz a kishajó?” játék. Szógyűjtés. 

-Szólánc: szavak gyűjtése. A szó utolsó hangja legyen a következő szó első hangja: alma-ananász-szín… 

-Beszéd „babanyelven”: csak a magánhangzók kiejtése. 
 

Szókincs:  

Fontos, hogy értelmesen, mondatokban tudja kifejezni magát a gyerek, illetve megértse, amit mondanak 

neki. 

Ajánlott tevékenység: 

-Beszélgetés: „beszélni csak beszélgetés útján tanul meg a gyermek” 

-Ahhoz, hogy a kisgyerek értse az olvasott szöveget ismernie kell a szavak jelentését. Olvassanak a 

gyerekeknek rövid meséket, verseket, majd kérdezzenek vissza a történet tartalmára. Ez a figyelmet, 

memóriát is fejleszti. 

-Képeskönyvek használata. Először a szülő meséljen a képekről, majd kérje ezt a gyerektől.  

(Adjon nevet a szereplőknek, utánozza az állatok hangját stb.!) 

-Képes mesekönyvek olvasása. A kép alapján a mese szövegének, a történet felidézése. 
 

Nyitottság, érdeklődés:  

-A gyermekek értelmi fejlődésének „motorja” a kérdés. 

-Nagyon fontos, hogy a gyermek kérdezhessen és az értelmi szintjéhez mért helyes válaszokat kapjon. 

-Kell, hogy ingerek érjék. (S ne csak a televízióból!)  

Ajánlott tevékenység: Kirándulások, múzeumlátogatások, közös programok. 



Figyelem: 

-Fontos, hogy akkor is, olyan dologra is figyeljen, ami nem igazán keltette fel a figyelmét. 

-Az iskolába lépő gyerek jó, ha tud 10-15 percig koncentrálni, figyelmét megtartani. 

Ajánlott tevékenység: 

- Figyelmet fejlesztő játékok: Logico játékok, LÜK játékok.  

- Egyszerű Mi változott játékok? Pl. Kirakunk öt játékot. A gyerek elfordul. Változtatunk. Neki kell találni 

mi változott. 

- Utazás alkalmával: Hány madarat/őzikét/zöld autót stb. látsz? 
 

Kitartás, monotónia-tűrés és feladattudat: 

Ajánlott tevékenység:  

- Legyenek a gyereknek feladatai, kötelességei, amit akkor is meg kell csinálnia, amikor nincs kedve. 

- Pl. Egy növény gondozása. 

- Foglalkoztató füzet rendszeres használata.  (Logico, LÜK) 
 

Kudarctűrés/sikertűrés: 

Ajánlott tevékenység: Közös társasjáték. Versengések. Ne hagyjuk a gyermeket győzni! Fontos a szülői 

példamutatás.  
 

Memória: 

Ajánlott tevékenység: 

-Mondókák, versikék, dalok tanulása. 

-Memóriát fejlesztő társasjátékok. Pl. (Dobble), párosító memória játékok, kártyajátékok. 

-Megtanítani a szülei nevét, édesanyja nevét, a pontos lakcímet, esetleg valamelyik szülő telefonszámát. 

-Megtanítani az évszakok, hónapok, a hét napjainak nevét. Ehhez jó foglalatosság az évszakokkal 

kapcsolatos társasjáték. 
 

Kézügyesség, finommotorika:   

-Az írás elsajátítását megkönnyíti a megfelelő kézügyesség, a helyes ceruzafogás. 

-Végezzen olyan tevékenységeket, amihez a kezét, ujjait használja: színezés, rajzolás, gyurmázás, újságpapír 

tépése, papírcsíkokból golyó formázása, homokozás, gyöngyfűzés, labdázás …  

-Másolás, sorminta folytatása.  

- Fontos a balkezesség elfogadása. 

Ajánlatos tevékenység: 

- Mikádó, Jenga 

- szerelő játékok: Java 

- gyöngyfűzés: először nagyobb gyöngyök fűzése, majd egyre kisebbeké. Tésztalánc készítése. 

- hajtogatás: ház, csákó, stb. 
 

Téri irányok:  

-A kisgyereknek tájékozódnia kell a tankönyvekben, munkafüzetekben, füzetekben, a vonalrendszerben. 

Ehhez szükséges ismernie az alábbi kifejezéseket: előtt, fölött, között, mögött, alatt, elé, fölé, közé, mögé, 

alá, jobb-bal irányok.  

Ajánlatos tevékenység: 

- Rakosgassanak játékokat, végezzenek mozgásos tevékenységeket! (Tedd a macit az autó elé!, Bújj az 

asztal alá! Emeld fel a jobb térded!)   
 

Összehasonlítások:  

A matematika elsajátításához a nagyságrendi viszonyok ismeretére is szükség van. Ezek: több-kevesebb, 

magasabb-alacsonyabb, rövidebb-hosszabb, keskenyebb-szélesebb …  

Ajánlatos tevékenység: 

- Legozás 

- Számlépcső, rakosgatós játék 

- Számmérleg 

 

 

 



 

Számolás, számlálás 

Ajánlott tevékenység: 

-számlálás, összehasonlítás, párosítás: Abakusz használata 

- Társasjáték: Halli-galli, Ötödölő 

 

Jól használhatók a könyvesboltokban kapható Iskolaelőkészítő munkafüzetek. Amennyiben ezek mellett 

döntenek, javasoljuk, hogy a -gyerek igényétől függően- több alkalommal, rövid időtartamban (10-15 perc) 

oldjanak meg feladatokat.  Pl: 

 

 

 

 

 

 

Türelem: 

Tudnia kell a gyereknek várni. Ezt is ajánlatos gyakorolni. Pl. Csak akkor kezd el enni, ha már mindenki 

leült az asztalhoz. 

Ajánlott tevékenység: 

-Társasjátékok. 

-Szülői példamutatás. 

 

Szabálytudat: 

Ajánlott tevékenység: 

-Jó, ha vannak a családban szabályok. Pl. Ha valaki beszél, a gyermek csendben marad, megvárja míg 

befejezi. 

-„Belső fék” „játékok”: Valamit nem csinálhat 10 percig, 1 óráig, délelőtt, vagy délután, 1 napig. Pl. 

Kitesznek egy általa kedvelt édességet, játékot, bármit, amiről lemondani belső erőre, fékre van szüksége a 

gyereknek. 

Megbeszélik az időt, meddig kell megtartóztatnia magát. Ha betartja, dicséretet kap. 

-Célszerű, hogy a pozitív és negatív dolgoknak egyaránt legyen következménye.  

- Fontos szülői elv legyen a következetesség. 

 

Játék: 

Jó, ha van egy olyan hely a lakásban ahol nyugodtan játszhat a gyerek. A játékot célszerű összekötni az 

elpakolással. 

 

Munka: 

Hagyják, hogy „segítsen” a gyerek! Segítsen a konyhában pl. tésztát gyúrni-fejlődik a finommotorikája. 

Közben lehet vele beszélgetni. 

 

Önállóság: 

-Próbáljon meg egyedül felöltözni, levetkőzni, átöltözni. 

-Ismerje fel saját ruháit.  

-Tanuljon meg cipőt kötni!!! Akkor is, ha tépőzáras cipőt hord.  

-A nyár folyamán fokozatosan szokjon le a délutáni alvásról. 

-Tartsa rendben ruháit, játékait. Ismerje a rendezés elvét, célját!  

-Legyen képes önállóan tisztálkodni. (Kezet mosni, fogat mosni, zuhanyozni,, stb.) 

-Legyen képes önálló WC használatra! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ajánlott fejlesztő kártyajátékok, társasjátékok: (A teljesség igénye nélkül.) 

 

1. Kártyajátékok:  

- Fekete Péter 

- UNO 

Stb. 

 

2. Társasjátékok: 

- Halli galli 

- Ötödölő 

- Torpedó 

- Mikádó 

- Sztorikocka cselekvésekkel 

- Twister 

- Dominó 

- Cica, pizza, taco, gida, sajt kártyajáték 

Stb. 
 

3. Fejlesztő eszközök: 

- Logico 

- LÜK 

- Montessori matematikai eszközök 

- Abakusz 

- Játszva megismerjük az ÉVSZAKOKAT kirakó játék 

- Árnyjáték- párosító játék 

- Logi-vár építőjáték 

- Lego 

- Puzzle-k 

- Homokóra 
 
Csömör, 2021. április 

 

 

https://www.okosjatek.hu/fejlesztos_jatekok/figyelem_fejlesztese/cica-pizza-taco-gida-sajt-kartyajatek

