
 

Miben, hogyan segítheti a szülő, gyermeke iskolaérettségének elérését? 

 

A következő ötletekkel szeretnénk segítséget adni Önöknek a mindennapokra. Ezekkel a 

játékokkal pontosan azok a képességek fejlődnek, amelyek birtokában könnyebben fog 

megbirkózni gyermekük az iskolai feladatokkal. Könnyebben indul majd el a tanulás izgalmas 

útján. 

 

Pontos napirend kialakítása: ha következetesen, minden napban megtalálja a biztos pontokat, a 

napirend olyan szokássá válik, ami megkönnyíti az életét, és el tudja fogadni majd az iskola 

rendjét is. 

 

Mozgás, játék, szabad levegő: erősödik, fejlődik egyensúlyérzéke, mozgása összerendezetté 

válik 

 

• rendszeres napi járás közben lépjünk kicsit, nagyot, előre, hátra, jobbra, balra, csukott 

szemmel 

• ugrálás: előre, hátra, oldalt, páros lábbal, jobb lábbal, bal lábbal, felváltva                    

•   (ugróiskola) 

• futás, mászás a mászókákon 

• labdajátékok: labdaadogatós, labda dobása falhoz, pattintgatás, feldobás  a levegőbe, 

célba dobás, rúgás, labdavezetés 

• egyensúlyozó járás padon, vékony vonalon, szőnyegen 

• hintázás 

• ugrókötelezés 

 

Testtudat kialakulása: segíti a biztos téri tájékozódást 

 

• tükör előtt állva érintsd meg a füledet, térdedet, …… 

• emeld föl a kezed, lábad, mindkét kezed 

• testfelületre rajzolás: vonalat a hátára, kört a tenyerébe, hullámos vonalat a hasára……. 

• ujjak játéka: szorítsd ökölbe a kezed, nyisd ki a középső ujjad a bal kezeden, mindkét 

kezeden a mutatóujjad….. 

 

Finommozgás fejlesztése 

 

• tészta gyúrása, szaggatása, tepsibe rendezése 

• golyók rakosgatása 

• színes tépett papírból mozaik ragasztása 

• gyöngyfűzés 

• gyurmázás 

• pálcikák, korongok rakosgatása 

• legózás 

• kártyajátékok ( kártyalapok megtartása a kézben ) 

• rajzolás, festés, színezés 

 

Munkaérettség 

 

• önkiszolgálás 

• öltözés 

• bármilyen segítség 

( előre tervezzük meg, ne a játékból szakítsuk ki őt ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Általános tájékozottság 

 

• saját, és családtagjai nevét ismerje, lakcímét tudja 

• lehet közösen nézegetni, és felolvasni az igazolványokon szereplő adatokat, levelek 

címzettjeit 

• tudja hány éves 

• ismerje az évszakokat, napszakokat 

 

Mennyiségfogalom kialakulása 

 

• Mindent számoljunk meg: hány cukor van a zacskóban, hányan vagyunk a szobában, 

hány evőeszköz van az asztalon, hány krumplit pucolt meg anya, hányféle virág nyílik a 

kertben….. 

 

Társasjátékok haszna 

 

• megtanul együttműködni 

• fejlődik a figyelme 

• közben számol 

• elfogadja a szabályt 

• elviseli a kudarcot 

• segíti a térben és a síkban való tájékozódást 

• megismerkedik a sorszámokkal, a számok írott alakjával 

• rendhez szoktat, amikor elpakolja játékot 

 

Beszéd 

 

BESZÉLGETÉS, MESÉK OLVASÁSA 

 

• bővül a szókincse 

• gyarapodnak ismeretei 

• értelmi képességei fejlődnek 

• fantáziája fejlődik 

• Lehetőségek: szógyűjtő játékok téma szerint, hasonló jelentésűt, ellentétes jelentésűt, 

szólánc, mondatbővítős játék, súgójáték, igaz-hamis állítások, beszélgetés képről…… 

 

Megfigyelőképesség, emlékezet 

 

• rejtvényújságokban van sok  hasznos feladat: hasonlóság, különbség keresése, párkeresés 

• tapogatós játék: csukott szemmel kap a kezébe egy tárgyat, ki kell találni mi az 

• barchoba játék: mire gondoltam, kire gondoltam?  

• párkereső memóriajátékok 

Rész-egész 

 

Puzzle játékok 

 

Feladatlapok Csak akkor jó ez a tevékenység, ha: 

 

• igénye az ilyen foglalkozás 

• tud figyelni az utasításokra, és el is fogadja azokat 

• 5-10 percig tud egyhelyben ülni és a munkájára figyelni 

• a síkban látott dolgok is vonzóak számára 

• szívesen vesz ceruzát a kezébe 

• tudja irányítani a ceruzát 

• a sikertelenséget is el tudja viselni 

• Ne erőltessük, ne várjunk tőle első osztályú munkát, engedjük hogy önállóan javítson, 

fogadjuk el, hogy nem minden feladat érdekli egyformán! 

 



 

Szociális érettség 

 
      A szociális érettség egy nagyon hosszú folyamat az életünkben. 

Fejlődés-lélektani szempontból kb. 6 éves kor körül kezd kialakulni a gyermekeknél és 

tudományosan bizonyított, hogy 8 éves korig fejleszthető a leghatékonyabban! 

 

             Mit is jelent ez? – Amit ebben az időszakban megtanulnak a szocializáció útján, az 

fogja meghatározni egész életükben az emberi kapcsolataik alakulását, hiszen ebben a két 

évben még ösztönösen fogadják a személyiség fejlesztő foglalkozásokat. 

      Úgy is mondhatnám- nyitottak erre-valóban magukévá teszik az erkölcsi normákat! 

 

Gondoljanak bele, mennyi felnőtt küzd, mindenféle beilleszkedési problémával. 

 Sokat hallunk a felnőtt képzésekben is különböző személyiségfejlesztő tanfolyamokról. 

 Nos, ezekről az  is bizonyított, hogy sokkal nehezebben érik el azt a pozitív hatást, amit a 

gyermekeknél, megfelelő időben, egy élethosszra lehet megalapozni! 

 

A szociális érettség alapkövei: 

 

• helyes énkép kialakítása 

• ön-és társismeret 

• magunk és társaink elfogadása 

• empátia, azaz együtt érző képesség 

• együttműködő képesség 

• beilleszkedési képesség 

 

Ezen érettség fejlődése a szülők részéről indítható el, méghozzá a következőkkel: 

 

• Irányított beszélgetésekkel, amikor egy bizonyos témáról beszélgetnek 

kérdés- felelet formájában. Nagyon fontos, hogy ki tudja fejezni saját 

érzelmeit és gondolatait. 

• A mesék olvasása közben, képzelje magát valamelyik szereplő helyébe és 

indokolja meg miért őt választotta. Ennek másik változata, hogy miért nem a 

másik szereplőt választotta?! Fontos, hogy ebben az életkorban már sokszor 

hangozzon el a- MIÉRT? –kérdés. 

• Türelemre nevelés: Próbálják magukat a másik (családtag, barát…) helyzetébe 

képzelni, hogy ők, hogy éreznék magukat, mit tennének akkor, ha….. 

A negatív helyzetek problémamegoldása a legfejlesztőbb.(pl.: szomorúság 

kezelése) 

 

(Még egy szeretettel teli jó tanács: szociális érettség szempontjából, ebben a korban –virtuális 

világban létezni (számítógépes játékok….)- hihetetlen rombolást végez bennük……….!) 

 

 
Ezekkel a gondolatokkal kívánunk jó felkészülést az iskolára! 
 

Szeretettel: tanító nénik 
 

 
 

 


