
NAPIRENDEZŐ-kisfüzet 

 

Tisztelt Szülő! 

Alábbi írásomat kérem olvassa fel gyermekének, vagy olvassák el együtt és 

beszéljenek róla! 

Igyekeztem úgy felépíteni, hogy legapróbb lépésekre bontva, minden szükséges 

kapcsolódó területet érintve, mégsem túlmagyarázva adjak az Önök kezébe 

valamit, ami segítség lehet ebben a mindannyiunk számára új élethelyzetben.  

A füzet témája mindvégig a gyerekek napirendje. 

Kérem, olvassa végig, mert amilyen egyszerűnek tűnik, olyannak, amire talán 

nem is érdemes időt vesztegetni, jól megszervezni nem is olyan könnyű, viszont 

nagyon fontos biztonságot adó keret a gyerekek számára! 

 

Kedves alsó tagozatos Diák, 

Ugye tudod, hogy most egy darabig nem kell iskolába menned? 

Azt is tudod, hogy most akkor sem mehetnél, ha szeretnél találkozni 

osztálytársaiddal, barátaiddal, tanító néniiddel? Bizony nem, hiszen már egy 

ideje és még egy ideig mindenki otthonról dolgozik, mindenki a saját dolgát 

végzi! 

Tanító nénid otthonából küldi neked a tanulnivalót, osztálytársaid is az otthoni 

számítógépek előtt ülve csinálják a leckét.  

Talán azt is észrevetted, hogy a szüleid is otthonról dolgoznak számítógépen, 

vagy telefonon keresztül, ha olyan a munkájuk, hogy ezt meg tudják tenni. 

 

Ez amiatt van, hogy a betegséget, ami most nagyon gyorsan terjed a Földön, 

lelassítsuk és mi magunk lehetőleg ne kapjuk el és ne adjuk tovább másoknak! 

Ez lehetséges, ha otthon maradunk és betartunk minden tisztasággal kapcsolatos 

előírást! 

Ezekről a tisztasági dolgokról majd egy másik írásban lesz szó, most kanyarodjunk 

vissza oda, hogy mit is kezdjünk ezzel az új helyzettel, hogy otthon járunk 

iskolába  ? 

Én arra biztatlak, hogy először is, gondold végig, mi a jó abban, hogy most nem 

kell bejárnod az iskolába? 



Elkezdem, jó? Sorolom, ami nekem eszembe jut! 

Először is, nem kell korán felkelni! Te szeretsz korán felkelni amiatt, hogy időben 

beérj az iskolába? Biztosan előfordult, hogy még szívesen aludtál volna tovább, 

de be kellett érni időre az iskolába! 

Máris megvan az első jó dolog abban, hogy nem kell bejárni: az, hogy nem kell 

korán kelni, tovább aludhatsz ! 

Erről jut eszembe, gyűjtsük össze, milyen küldetéseid lesznek, amíg nem kell 

iskolába járni! 

Itt van mindjárt a nulladik teendő: megbeszélni Anyukáddal, Apukáddal, 

Nagyszülőddel, vagy azzal a felnőttel, akivel együtt laksz, hogy szerinte mikor 

lenne a legjobb felkelned hétköznaponként! 

Legyen benne egy kis kedvezmény a részedre, hogy ne kelljen olyan korán, mint 

amikor iskolába mentél, de ne is aludj későig, mert akkor az egész napod 

összekuszálódhat, pedig célunk, hogy rendszeresség legyen a napjaidban! 

Ha megállapodtatok, ehhez tartsd is magad! Beállíthatsz magadnak ébresztő 

órát, vagy megkérheted szüleidet, hogy ébresszenek minden nap ebben az 

időpontban! 

Az ezután felsorolt teendők minden hétköznapra érvényesek. 

Első teendő: ha felkeltél, öltözz fel (pizsamában lenni napközben nem ér, hacsak 

nem vagy beteg), mosakodj meg, fésülködj, reggelizzél és moss fogat!  

Készülj el, mintha iskolába mennél! Ezt a felnőttek úgy is szokták nevezni, hogy 

reggeli rutin. A táblázatba is így írtam bele, ez tehát a reggeli készülődésre 

vonatkozik. 

Második teendő: a tanulás! 

Erről részletesebben olvashatsz egy másik kisfüzetemben, de mivel iskolásként 

ez a munkád, a napirended egyik legfontosabb része, kicsit beszéljünk itt is 

róla! 

Neked ez a „munkád”, jobb mielőbb megcsinálni, amíg még friss és pihent vagy! 

Ha végeztél, jöhet majd a játék, a kikapcsolódás, de első legyen a tanulás! 

Ehhez is felnőtt segítségére lesz szükséged! Kérd meg szüleidet, biztosítsák 

számodra a tanító néni által elküldött leckét! 

Emlékszel? Azzal kezdtük, mi a jó abban, hogy nem kell bemenni az iskolába? 



A felkelésről beszéltünk, de arról még nem, hogy most biztosan nem marad 

otthon semmilyen szükséges tanszer! Ha rendetlen a fiókod, vagy a hely, ahol a 

tanszereidet tárolod, pihenésképp rendbe rakhatod, ha elfáradtál a tanulásban! 

Legközelebb már tudni fogod mit hol találsz, és nem telik felesleges keresgéléssel 

az idő! 

Nem kell utaznod sem, buszon zsúfolódva, vagy autóval dugóban araszolni, 

esetleg gyalogolni vagy biciklizni ha esik, ha fúj, mert pillanatok alatt eléred az 

otthoni iskolát  !Gondolj erre is egy kicsit, rögtön ott vagy az „iskolában”! 

Érdemes a tanulást a nehezebb tantárgyakkal kezdeni: írással, olvasással, 

matematikával, környezetismerettel, idegen nyelvvel, ha azt is tanulsz már!  

A rajz, technika, ének órák feladatai legyenek egyben pihentető, kikapcsoló 

tevékenységek! Ha sok a lecke és sokáig tart az elkészítés, talán könnyebb úgy, 

ha egy nehéz lecke után jön egy kis lazítás: mondjuk egy hosszabb olvasmány 

után egy rajz elkészítése, barkácsolás, vagy egy dal megtanulása.  

Ezt magadnak kell kitapasztalni szülői segítséggel, hogy milyen módon tanulsz 

legkönnyebben és leggyorsabban! 

 

Harmadik teendő: a többszöri, rövid pihenés! 

Emlékszel? Az iskolában is voltak szünetek, nem véletlenül! Az agyunk elfárad, 

nem tud sokáig szünet nélkül figyelni. Ha nem engedjük meg magunknak a 

pihenést, amíg mindent meg nem tanultunk, rosszat teszünk magunkkal: 

miközben azt hisszük, hogy megtanultuk a leckét-pedig nem alaposan, hiszen 

fáradtak voltunk!- amikor majd fel kell idéznünk, meglepődve tapasztaljuk, hogy 

nem emlékszünk rá, pedig megtanultuk! 

 Ráadásul a fáradtság miatt bizony (halkan súgom, tanító néni meg ne hallja  !) 

lehet, hogy elkezded nem szeretni a tanulást, mindezt csakis azért, mert nem 

tartottál szünetet, amikor erre szükség lett volna! 

Tehát: ha úgy érzed, már nem tudsz figyelni, tarts egy kis szünetet! Beállíthatsz 

magadnak egy időmérőt, ami annyi szünetet ad neked, mint az iskolai. Iskolában 

10, 15, 20 perces szünetek vannak. Reggeli első tanulás utáni pihenésképp 

szerintem a 10 vagy 15 perc elég, de próbáld ki! Szünetben igyál egy pohár vizet, 

nyisd ki az ablakot, hiszen a friss levegő is fontos, hogy jól tudjunk koncentrálni, 

meg csak úgy, az egészségünk érdekében is! 



Bízom benne, hogy 2-maximum 3- ilyen tanulós rész elég lesz naponta arra, hogy 

mindent megtanuljál, amit kért a tanító néni és minden leckét elkészítsél! 

Így, ha ügyes voltál, már a délelőtt folyamán végzel is a feladataiddal, és jöhet a 

jutalom!  

Játék, mesenézés, rajzolás, festés, barkácsolás, legozás, bábozás, mit szeretsz 

legjobban csinálni? 

Ezt is írjuk bele a napirendedbe, jó? 

 

Tehát, negyedik teendő az aktív pihenés, vagyis játék, kikapcsolódás! 

Jó lenne, ha ez nem csupán telefonos/számítógépes/PS/X-Box játék lenne, de 

ebbe most nem megyek bele részletesebben . 

Ide tartozik természetesen a mozgás is! Ha olyan szerencsés van, hogy van 

udvarotok, oda ki tudsz menni levegőzni, futkosni, mozgásos gyakorlatokat 

végezni, kutyával, cicával játszani! 

Ha erdő mellett, vagy olyan helyen laktok, ahol kevés ember jár, szintén 

használni tudod a helyet mozgásra, levegőzésre.  

Akkor sem kell megijedni, ha más emberek is járnak arrafelé, az viszont fontos, 

hogy ne menj hozzájuk 1 méternél közelebb! 

Kérj meg egy felnőttet, vagy nagyobb testvéredet, hogy mutassa meg, mekkora 

az 1 méter (persze csak akkor, ha még nem tudod  )! 

Innentől kezdve már fogsz tudni viszonyítani! 

Tehát, ekkora távolság mindenképp legyen közted és más, arra járó ember 

között! Ennél több lehet, természetesen, de ez az úgynevezett minimális 

távolság, a legkisebb, amit tartani kell most az embereknek, hogy véletlenül se 

fertőzzék meg egymást! 

    

A testnevelő tanárod, vagy az edződ talán már küldött is elvégzendő 

gyakorlatokat, de ha nem, magad is találsz ilyeneket önállóan, vagy segítséggel a 

YouTube videocsatornán! 

Ezek a lakásban végezhető gyakorlatok azért fontosak, mert ezeket akkor is lehet 

végezni, amikor kint rossz az idő. Most például, amikor ezt írom neked, odakint 

hull a hó  és hideg van! Kellemesebb a meleg lakásban, viszont fontos a 

mozgás, hogy megőrizd a mozgékonyságodat, az erődet, az egészségedet! 



 

/Itt nyitok egy zárójelet a szülők részére: meddig bír hatékonyan figyelni a 

gyerek? 

Ezt nem kell felolvasnia  ! 

Ez függ életkorától is, az elsős lényegesen rövidebb ideig, mint a negyedikes. 

 A fáradás ráadásul nagyon könnyen összekeverhető a monoton munkából 

fakadó fásultsággal, unalommal. Emiatt érdemes a tantárgyankénti pl.5-5 

feladatot (pl. írás-olvasás-matematika) úgy megoldani, hogy egyik magyarral 

kezdünk, megcsinál belőle 2 feladatot, aztán 2 matematika példa, végül 2 másik 

fajta magyar feladat. Így majdnem elkészül a 3 féle tantárgy összfeladatainak 

felével és mégsem fulladt olyan unalomba, mintha egymás után az egyik tantárgy 

mind az 5 feladatát megcsinálta volna. Ez még akkor is igaz, ha a gyerek amúgy 

szereti adott tantárgyat, de a sok feladat monotonitása önmagában fárasztó. 

A tanórák 45 percének monotóniáját a tanító nénik úgy szokták megtörni, hogy 

15-20 perc után csinálnak egy mozgásos-mondókázós-éneklős feladatot (kérje 

meg nyugodtan gyerekét, hogy idézze fel, milyen mondókát szoktak óra közben 

pihenésképp elmondani, vagy gyűjtsék össze, hányra emlékszik, melyik a 

kedvence, stb.) vagy ha addig írtak, azután olvasnak, illetve fordítva. Talán ebből 

is látszik, hogy fontos a monotónia megtörése, a tevékenységek váltogatása a 

figyelem felfrissítése céljából! 

Általánosságban: ha azt tapasztaljuk, hogy izeg-mozog, elterelődik a figyelme, 

mindig kitalál valamit, hogy abbahagyhassa a tanulást, akkor érdemes szünetet 

tartani! Szünetbeli ajánlott tevékenységek: vízivás, szellőztetés.  

/Ha ez az állapot már korábban is fennállt, tanulás miatti fáradás nélkül is, akkor 

amint visszaáll az élet a régi kerékvágásába, kérjen időpontot a pedagógiai 

szakszolgálattól gyermeke figyelemvizsgálata céljából! Addig is, igyekezzen minél 

több házi, kétkezi tevékenységre rávenni az elektronikus játékok helyett!/ 

 

Ötödik teendő: 

Házimunka! 

Egyezzetek meg szüleiddel, hogy mi lesz az a feladat, amit most, amíg otthon 

vagy iskola helyett mindennap neked kell megtenned! Legyen valami, legalább 

egy dolog, aminek TE vagy a felelőse! Ez lehet olyan kis dolog, mint a napi 



többszöri szellőztetés a szobádban, vagy az egész lakásban, kicsit nagyobb, mint 

pl. az ágyad, az íróasztalod rendben tartása, még nagyobb, a háziállatod 

gondozása (ha van), vagy olyan egészen nagy is, mint a mosogatás, rendrakás, 

vagy porszívózás,esetleg teregetés, vagy a száraz ruhák összehajtogatása és 

bepakolása a szekrénybe.  

Hogy ez miért szükséges? Azért, mert úgy igazságos, hogyha mindenki kiveszi a 

részét az otthoni teendőkből!  

 

Képzeld azt, hogy ez egy küldetés, amit napról napra igyekezz minél alaposabban 

és profibban csinálni! 

Plusz egy ok: szüleid is segítenek neked a tanulásban, miközben a saját 

munkájukat is el kell látniuk! Biztosan örülnek majd, hogy te is hozzájárulsz 

ahhoz, hogy minél kevesebb dolguk legyen, miután a munkájukkal végeztek! Így 

talán több idejük, erejük marad közös játékra, időtöltésre is! 

Eddig azt gyűjtöttük össze, mi a jó abban, hogy nem kell iskolába járni! 

De biztos olyan is van, ami rossz…például az, hogy nem tudsz találkozni 

osztálytársaiddal, barátaiddal! De erre van megoldás, igaz? Telefonon, 

messengeren, viberen, Skype-on keresztül még láthatjátok is egymást, ha pedig 

már 3-4. osztályos vagy, üzeneteket is tudtok írni egymásnak!  

Osztálycsoportban lehet szóláncozni, ország-városozni vagy bármit, amit 

szeretnétek! 

Tanító nénid is biztos örül, ha tudatod vele, hogy gondolsz rá!  

Küldhetsz neki néha egy-egy rövid szöveges üzenetet vagy matricát, de arra 

figyelj, hogy ne gyakran és sokat, mert akkor pont a figyelmesség fordul át 

kellemetlen zavarásba. Gondolj csak bele, ha mind a huszonvalahány 

osztálytársad ugyanezt tenné és küldözgetné a matricákat, a fontos üzenetek 

elvesznének közöttük, miközben a tanítónénid telefonja megtelne velük! 

 

Tehát, beírjuk 6. teendőkhöz, hogy kapcsolattartás az osztálytársakkal? 

Legalább egyikükkel, az úgy jó? Rendben! Én beírom  ! 

 

7. teendő legyen az önálló esti program! 

Beszéljétek meg, mikor mehetsz minden este a fürdőszobába 

megfürödni/lezuhanyozni és fogat mosni! 



Ez is egy küldetés, hogy ezeket is minden nap, külön felszólítás nélkül önállóan 

megtedd!  

 

8.teendő : korai lefekvés! 

A korai azt jelenti, hogy olyan időpontban feküdj le, hogy ki tudd magadat 

pihenni másnap reggelig, amikor felkelsz, ugyanúgy, mintha iskolába mennél! Ez 

is a szüleiddel való megállapodás kérdése, akárcsak a reggeli felkelés időpontja. 

Nem javaslom a sokáig ébren maradást, hiszen attól függetlenül, hogy nem kell 

bejárnod az iskolába, a szervezetednek, az idegrendszerednek szüksége van a 

pihenésre az egészséges fejlődésed érdekében! 

Tehát feküdj le korán és az ágyba már ne vigyél magaddal telefont, vagy tabletet! 

Igazság szerint a lefekvés előtt legalább fél-egy órával korábban már le kellene 

tenned ezeket ! A vibráló fények, a hangok éberen tartanak, egyáltalán nem 

segítik az idegrendszer lecsendesedését, ami viszont a nyugodt és pihentető 

alvás érdekében fontos lenne! 

Legjobb lenne, ha a szüleid este mesélnének neked könyvből, vagy maguktól, de 

ha ez valami miatt nem lehetséges, akkor talán megnézhetnétek egy „régi 

mesét”, együtt a szüleiddel, az m2-ről, esetleg a Minimax-ról, ami nem kiabálós-

ordítozós, furcsa külsejű figurákról szól, hanem egy nyugis kis mese ! 

Nézz meg több félét is, hogy majd tudj közülük választani „régi kedvenc mesét”, 

rendben? 

 

 

Most elköszönök Tőled! 

A szöveg végén találsz egy táblázatot, amit ha kinyomtatsz és kiteszed a faladra, 

mindennap „pipálni” tudod magadnak az elvégzett teendőidet! 

Legkörnyezetbarátabb megoldás, ha csak egy példányban nyomtatjátok ki és 

csak radírozható írószerrel pipálgatod az elvégzett teendőket naponta. 

 

 

 



Kedves Gyermek, kedves Szülő! 

 

Eddig tartott az új helyzettel előállt otthoni napirenddel kapcsolatos javaslataim 

sora. 

Bízom benne, hogy legalább sorvezetőként, ötletmerítés szintjén használni 

tudják! 

Hangsúlyozom a rendszeres napirend fontosságát, a gyerekekkel a feladataik 

sorrendben előre vetetését (ne halogassák, ne tologassák, annál valószínűbb, 

hogy elmarad a feladat és pár nap alatt felhalmozódik annyi, hogy utána már 

reménytelen bepótolni), az elektronikus kütyük helyett a kétkezi tevékenységek 

előnyben részesítését. 

Interneten nagyon sok lehetőség, ötlet van „kétkezi” tevékenységre, ezek 

részletezése jócskán meghaladná ezen írás vállalási keretét. 

 

Jó egészséget kívánok, vigyázzanak magukra és egymásra:  

Kálócz Katalin iskolapszichológus 

 

Kelt: Szombathely, 2020.03.24. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neved: 

 
 
 
 

Mai dátum: Teljesítés: 

 

1. teendő: 

 

REGGELI RUTIN 

 

 
 
 

 

2. teendő: 

 

TANULÁS 

 

 
 
 
 

 

3. teendő: 

 

RÖVID PIHENÉSEK  

   TANULÁS KÖZBEN 

 
 

 
 
 
 

 



 

4. teendő: 

 

HOSSZABB 

PIHENÉS,  

FELTÖLTŐDÉS 

 

 
 
 
 
 

 

5. teendő: 

 

HÁZIMUNKA 

 

 

  

 

 
 
 

 

6. teendő:  

 

KAPCSOLATTARTÁS  

OSZTÁLYTÁRSAKKAl,  

 BARÁTOKKAL 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

7. teendő: 

 

ESTI RUTIN 

 
 
 

 



 


