
Iskola-előkészítő foglalkozások: 

 

Gyógypedagógusaink a nevelési év elején, ősszel, fejlettségi szűrővizsgálatot végeznek az 

óvodákban, a tankötelezett korú gyermekek körében, ennek keretében a felmerülő problémák 

esetén fejlesztésre, vagy a problémák további, szakértői vizsgálatára tesznek javaslatot. Az öt 

éves kor felett végzett szűrővizsgálatok célja a komolyabb fejlődési diszfunkciók megelőzése, 

a prevenció. Ennek jegyében biztosítunk a nevelési tanácsadás keretében a nagycsoportos 

óvodások számára iskola – előkészítő foglalkozásokat. Ezek komplex (a képességfejlődés 

valamennyi területét felölő), vagy módszer – specifikus fejlesztések, az adott problémától 

függően. A fejlesztésekben olyan gyermekek vehetnek részt, akiknek képességfejlődésében az 

őszi képességvizsgálat (szűrővizsgálat) során kiegyensúlyozatlan fejlődés, egyes részképesség 

területek elmaradása tapasztalható. A fejlesztések hosszúságát a nehézségek súlyossága 

határozza meg. A fejlesztő foglalkozások heti rendszerességgel történnek, egy alkalommal 

általában másfél órásak. Mivel heti egyszeri alkalommal van lehetőségünk a gyermekkel való 

foglalkozásra, ezért nagyon fontos a szülők, a család bevonása is a fejlesztésbe, a velük való 

rendszeres konzultáció, illetve a gyermekkel foglalkozó más pedagógusokkal (óvónővel) való 

kapcsolattartás is, a fejlesztés hatékonyságának érdekében. 

 

Az iskolaérettség fogalma nagyon összetett, a gyermek megfelelő testi, lelki és szociális 

érettségét is magában foglalja. A képességek kiegyensúlyozatlan fejlődése befolyásolja mind 

a pszichés, mind a szociális érettség kialakulását is.  

“A 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról” szerint 

az iskolaérettség kritériumai nagyon összetettek, ebből néhány fontosabb részt emelnénk ki: 



A testileg egészségesen fejlődő gyermek : 

• hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz 

• megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás 

• mozgása összerendezettebb, harmonikus finommozgásra képes 

• mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes 

A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél: 

• megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem 

• fokozatosan növekszik a figyelem tartalma, terjedelme 

Az egészségesen fejlődő gyermek: 

• érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél 

• tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat azzal, hogy a fogváltással is összefüggő nagy 

egyéni eltérések lehetségesek 

• végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét 

• tudja nevét, lakcímét, szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat 

• ismeri és gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető szabályait 

• ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, állatokat, azok gondozását és 

védelmét 

• felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit 

• Ismeri a viselkedés alapvető szabályai 

• elemi mennyiségi ismeretei vannak 

A szociálisan érett gyermek: 

• egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni 

• késleltetni tudja szükségletei kielégítését 

• feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok 

egyre eredményesebb – szükség szerint kreatív – elvégzésében nyilvánul meg 

A felsorolásból látható, hogy az iskolaérettség elérése a problémától mentesen fejlődő 

gyermekek számára is kihívás korunk körülményei között. A beilleszkedési, tanulási és 

magatartási problémákkal küzdő gyermekeknek intenzív fejlesztése van szüksége ahhoz, hogy 

hat éves korára képessé váljon a nagy kihívásokat jelentő iskolai életben való boldogulásra. 

Iskola – előkészítő csoportjainkba azok a gyermekek kerülhetnek, akik – az előzetes 

szűrővizsgálatok alapján – szociálisan érettek a csoportban való munkára, és egy vagy több 

részképesség területén elmaradást mutatnak kortársaikhoz képest. Ezekben a csoportokban 

komplex gyógypedagógiai fejlesztés folyik, vagyis a sikeres olvasás – írás – számolás 

tanulásához szükséges képességek, készségek fejlesztése.  



Az órák felépítésében alapvető fontosságú az a szemlélet, hogy a mozgás, valamint a térben 

és a testen való biztos tájékozódás adja az alapját minden további képesség megfelelő 

fejlődésének. Ezért az órák első részében (45 perc) elsősorban a mozgáskoordináció, a 

testtudat és a téri-idői tájékozódás fejlesztésére koncentrálunk. A második órában kap helyet a 

sikeres iskolai beváláshoz szükséges képességek és készségek fejlesztése, ami a kognitív 

funkciók (emlékezet, figyelem-koncentráció, gondolkodás), a vizuális és hallási észlelés, a 

számolási képességek, a finommotoros képességek, és a beszédértés-beszédpercepció 

fejlesztését foglalja magában. A gyermekeket a mozgás, a játékos tanulás és a természetes 

érdeklődés segítségével igyekszünk felkészíteni a sikeres iskolai kezdésre. Főbb céljaink a 

gyermekek aktuális állapotának feltérképezése, a képességterületek játékos módon történő 

fejlesztése, az egyéni bánásmód biztosítása és a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás. Az 

előkészítés középpontjában az elfogadó, barátságos környezet kialakítása, az állandó 

motiválás és a sikerélményekhez való juttatás áll. Az erre az életkorra nagy hatást gyakorló 

tárgyi, illetve szociális jutalom biztosításáról is gondoskodunk. Minden alkalommal értékeljük 

a gyermekek tevékenységeit, illetve hozzásegítjük őket önmaguk, saját munkájuk reális 

értékeléséhez is. 

Intézményünk speciális eszközökkel jól felszerelt, tágas mozgásteremmel rendelkezik, amely 

alkalmas tornák, akadálypályák és szabad játék lebonyolítására is.   

Csoportjaink a jellegük miatt általában a tanév egészét felölelik, telt létszámmal.  

 

 

 

Ajánlott szakirodalmak a szülők számára az otthoni 

gyakorláshoz: 

 

 

− Szautner Jánosné, Szigeti Gizella: Nebuló 1 – Képességfejlesztő feladatgyűjtemény 

− Rosta Katalin: Színezd ki... és számolj te is –  Számoláskészséget fejlesztő feladatlap – 

gyűjtemény 4-7 éves gyermekeknek 

− Rosta Katalin: Színezd ki... és rajzolj te is – Íráskészséget fejlesztő feladatlap – 

gyűjtemény 4-7 éves gyermekeknek 



− Csabay Katalin: Lexi iskolás lesz – iskola előkészítő 6-7 éveseknek 

− Ambrus Noémi, Németh Brigitta: Csodatölcsér – Anyanyelvi és részképesség fejlesztő 

feladatgyűjtemény 

− Sárosdi Virág: Luca és Marci iskolába készül –  kreatív mesekönyv 

− MiniLük: Mire iskolás leszek 

− Gyereketető honlap: https://gyereketeto.hu/ 

− Gósy Mária és Imre Angéla: Beszédpercepciós fejlesztő modulok – Nikol kkt., 2007 

− Dr. Gósy Mária: A beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztése óvodásoknak – 

Budapest, Nikol kkt. 

 

Képek forrásai:  

https://www.celpreschool.org/preschool 

https://www.freepngimg.com/png/34790-kids-learning-file 

https://felzarkozunk.hu/2018/09/06/az-iskolaerettsegrol/ 
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