
Tanulás otthon- ötletfüzet alsós gyerekek és szüleik részére 

 

 

Tisztelt Szülő! 

 

Köszöntöm ebben a megváltozott helyzetben, amikor egyszerre vált gyermeke (i) 

tanítójává, saját munkáját nagy valószínűséggel otthonról ellátó munkavállalóvá, 

akinek a háztartás, az élelmezés feladatait is biztosítania kell családja számára! 

Ezt a helyzetet nem Ön választotta, ráadásul azt sem lehet tudni, hogy meddig fog 

tartani! 

Ebben a sok ponton bizonytalan helyzetben kell most mégis nekünk, felnőtteknek 

biztosítani a stabilitást gyermekeink számára, nagyobb mértékben, mint eddig 

bármikor! 

Talán a legcélravezetőbb stratégia az, ha úgy gazdálkodunk az erőnkkel, időnkkel, 

energiánkkal, hogy mindig legyen „tartalék”, hiszen nem tudhatjuk, hogy meddig 

kell így kitartanunk. 

Ez a kis füzet olyan apró, hétköznapi, mégis praktikus tanácsok gyűjteménye 

kíván lenni, amelynek megkönnyíti az otthoni tanulást a gyerek számára és a 

kényszerű tanító szerepet a szülők számára! 

A füzet végén talál egy táblázatot. Ezt kinyomtatva, szem elé téve naponta látja 

milyen programpontokat követve célszerű vezetni karanténbeli hétköznapjainkat. 

Természetesen mind a táblázat, mind a lentiekben részletesen kifejtett pontok csak 

ajánlások, érdemes ezekre rugalmasan tekinteni, és közülük azokat megtalálni, 

használni, amelyek az Önök minél gördülékenyebb mindennapi életvezetését 

támogatni tudják.  

 

 

Jó egészséget kívánok : 

Kálócz Katalin pszichológus, iskolapszichológus  

VMPSZ Szombathelyi Tagintézménye 

 

 



I. Új életmód-új hozzáállás 

 

Először is, próbálja meg pozitívan átkeretezni a helyzetet!  

Gondoljon arra, hogy megszűnt a reggeli stresszforrás, nincs idői sürgetettség, 

kötelező korai kelés, forgalmi dugó, vagy zsúfolt tömeg a buszon, ráadásul 

mindez az aktuális időjárás függvényében. Otthonunkból, kényelmes ruhában 

dolgozhatunk, és az időnket is mi oszthatjuk be! 

A mindennapi otthonmaradás azt az üzenetet sugallja a gyerekeknek, hogy 

vakáció van, nem kell tanulniuk. Számukra a tanulás elsődleges terepe az iskola, 

és mivel most oda nem kell járniuk, azt hiszik, tanulniuk sem kell. 

Fontos azonban megértetniük a gyerekekkel, hogy ez nem vakáció, hanem 

legjobb esetben is „félvakáció”, azaz tanulni ugyan kell, de otthonról, és a munka 

végeztével jöhet a játék, a kikapcsolódás. 

Reggelente-ha korán keltek iskolaidőben- engedjenek meg maguknak egy kis 

extra pihenést, viszont viszonylag időben keljenek fel és készülődjenek el! 

Fontosak a külsőségek, legyen meg a reggeli rutin!  

Ez azt üzeni a gyerek számára –de talán még felnőttként is ezt fogja tapasztalni!-

hogy ez nem egy lazítós, „egész nap pizsamában” nap!  

Járjon elöl jó példával és várja el gyermekétől is a felöltözést (lehet melegítő, de 

semmiképpen se maradjanak hálóruhában, hacsak nem betegek, viszont akkor 

értelemszerűen úgyis ágyban maradnak.) 

 

II. Tanulás előtt-alatt-után: 

 

Tanulási előkészületek: 

 

 

Reggelizzenek meg, mosakodás, fogmosás, fésülködés és irány a tanulóhely, 

ami mindenképp asztal és szék legyen!  

Fekve nem megy a tanulás sem heverőn, sem kanapén egy alsó tagozatos gyerek 

számára! Írnia kell, ehhez szükséges egy akkora asztal, amire a könyökét fel tudja 

fektetni, és amin kényelmesen elfér a tankönyv, füzet, munkafüzet, tolltartó, 

minden, tanuláshoz szükséges holmi.  



Éhesen-szomjasan-fázva nem lehet jól tanulni, és ezek ellenkezője (közvetlenül 

többfogásos bőséges étkezés -WC inger- izzadás, túlöltözöttség) esetén sem! 

A figyelem egy pontra rögzítésének gyakori megzavarói manapság a 

mobiltelefonok, a hívási csengés, a csoportbeli bejegyzések, üzenetek, értesítések 

jelzőhangjai. Ezért érdemes ezeket legalább a tanulási tevékenység idejére 

elnémítani, a telefont lehetőség szerint félretenni!(Mind a gyermekét, ha van neki, 

mind a szülőét, ha ez lehetséges!) 

Mobilokat némítani, félretenni! 

 

Tanulás közben ne legyen evés-ivás-nassolás, ezekre - ha szükséges - szünetekben 

kell sort keríteni.  

Hozza gyermeke tudomására, minél hamarabb kész a lecke, a tanulás, annál 

hamarabb „szabad” lesz, annál többet játszhat. 

A tanító néni által megadott feladatok sorszámait érdemes egy lapra kinyomtatni, 

vagy kiírni és az elvégzett feladatok után kipipálni. A kipipálás legyen a gyermek 

dolga! Minél kisebb a gyerek, annál inkább élvezi, hogy az elvégzett munkát ezzel 

nyugtázhatja  ! 

Lényeg, hogy minden kéznél legyen, ami szükséges, és semmi, ami elterelő, 

zavaró hatású! 

Plüss állatka, egyéb játék, figura jöhet az asztal sarkára, ha igényli a gyerek és ha 

beéri a passzív jelenlétével a vele való játék helyett! 

 

Tanulás: 

Érdemes a különböző tantárgyak feladatait váltogatni abban az esetben, ha 

tantárgyanként 2-3-nál több feladatot kapnak egyszerre. 

Írás, olvasás első osztályban még eléggé különböző típusú feladat, azonban 

felsőbb évfolyamokon (nyelvtanból is írni kell, szövegértés feladathoz is) 

unalmas lehet ezek egymás utáni elvégeztetése. Célszerű ezeket időben 

szétválasztani, közéjük ékelni matematika vagy környezet tantárgyakat. 

A rajz, ének, technika feladatokat a nehezebb, „tanulósabb” feladatok után, 

esetleg közöttük érdemes elkészíteni. 



Nem véletlenül 45 percesek az iskolai tanórák és ezeket nem véletlenül szakítják 

meg szünetekkel! A fáradással erőteljesen romlik a tanulási teljesítmény, ha nem 

iktatunk be szüneteket! 

A szülő nézze a tanulással töltött időt! Természetesen lehet, hogy fél óra 

matematikai feladatok után is igényel gyermekünk pihenőidőt, az is lehet, hogy 

50 percet is kibír, ha ennyi idő alatt sikerül egy olvasmányt vagy környezet leckét 

elkészíteni, de a 45 perc legyen a tanulási szakasz hozzávetőleges időtartama! 

Egy óránál tovább semmiképpen se ültessük a gyereket egy helyben, tanulásra 

sarkallva! Ennyi idő elteltével egy alsós figyelme már olyan terhelt és fáradt, 

annyira kis hatásfokon működik, hogy a tanulás erőltetésével csak azt érjük el, 

hogy elvesszük a kedvét! 

Pihenésképp igyon egy pohár vizet, álljon fel, mozogjon, kérjük meg, idézzen 

fel mozgásos mondókát, amit még az iskolában tanultak, énekeljen egy dalt, 

amit szintén még az iskolában tanultak, említsék meg a tanító nénit, az 

osztálytársakat, barátokat, próbálják kitalálni ki mit csinálhat akkor éppen! 

 

Ezzel is erősíti a szülő a gyermekben a közéjük tartozás érzését, továbbá azt, hogy 

mivel valószínűleg arra jutnak majd, hogy ők is tanulnak-dolgoznak, a gyermek 

is nagyobb kedvvel tanul, ha tudja, hogy most, vele egyidőben társai otthonaikban 

ugyanezt teszik. 

Fontos, hogy a tanulás legyen a napirendben előkelő helyen, ezáltal is arra 

szoktatjuk a gyereket, hogy ez a dolga. Nemcsak mellékesen, délután, vagy este 

gyorsan összecsapjuk a leckét, hanem jól és alaposan igyekezzünk megcsináltatni 

gyermekünkkel! Délelőtt még frissebb a gyermek, szülő egyaránt, nagyobb kedve 

is van a munkavégzéshez.  

Még egy –mai idők vonatkozásában nagyon fontos- szerepe van annak, hogy a 

gyerekekben rögzüljön: első a munka, a tanulás, azután, -mintegy jutalomként!-

jöhet a lazítás, a kikapcsolódás. Nagyon sok szórakozásra, lazításra csábító 

lehetőségük van tanulás helyett, szülői kontroll pedig nem lesz mindig jelen. A 

kötelességtudatukat most, otthon, ezáltal nagymértékben tudjuk formálni!  

Ha kész a lecke, a szülő is nyugodtabban láthat hozzá saját teendőihez! 

 

Érdemes egy optimális terhelést megcélozni. Ez azonban nyilván nem a szülőn 

múlik, a tanító nénik által adott feladatokat mindenképp el kell végezni, akár sok, 

akár kevés, akár épp optimális annak mennyisége a gyermekünk számára… 



A legcélszerűbb tehát a tanító néni által adott feladatokon túl nem gyakoroltatni 

pluszban, kivéve, ha ezt a tanító néni kéri, vagy javasolja! 

Az olvasás természetesen más, azt lehet pluszban is gyakoroltatni, de ez esetben 

törekedjünk arra, hogy ne „iskolaszagú” olvastatás legyen a gyakorlás, hanem 

játékos mesélés a gyerek aktuális olvasástudásának és szintjének megfelelő 

(mese)könyvből! 

 

A tanuláson túl… 

Ezen kívül mozogjon sokat a gyereke, ha van udvaruk, ott; ha erdős, parkos hely 

közelében laknak, akkor ott (olyan időpontban, amikor elkerülhető a tömeges 

találkozás emberekkel), rossz idő illetve szükség esetén a lakásban. Interneten 

nagyon sok, gyerekek által is végezhető mozgásos gyakorlat elérhető! 

 

Kortárs kapcsolatok aktív állapotban tartása: 

Fontos a gyerekekben frissen tartani az osztálytársakkal, barátokkal való 

kapcsolattartást! Ennek számos módja van, osztálytársak legtöbbször messenger 

vagy viber csoportokban tudnak egymással kommunikálni. Ezen túl, -amikor 

mindenki látja mindenki üzenetét- igény szerint érdemes egy-két gyerekkel 

szorosabban, gyakrabban is kapcsolatot tartani, azokkal, akikkel a gyermek 

iskolaidőben is szívesebben barátkozott. 

Egymás társas támogatása révén, azáltal, hogy továbbra is tudnak egymásról, 

fennmarad egy folytonosságérzés az iskola-karantén „idő”vonalon, ami 

megkönnyíti majd a visszatérést a régi kerékvágásba is, addig pedig biztosítja a 

kortársak kölcsönös érzelmi támogatását. 

 

Foglaljuk össze, eddig mi volt a lényeges napi teendő: 

 

1. Felkelés minden nap fix időpontban, reggeli rutin elvégzése  

2. Tanulás 

3. Pihenés, feltöltődés, mozgás, kapcsolattartás osztálytársakkal, barátokkal 

 

Jó, ha van minél több fix időpont és tartalom a gyerekek életében alaphelyzetben 

is. A kiszámíthatóság, a rend, a biztonság érzetét közvetíti számukra. 



Ebben az új helyzetben –értelemszerűen- az ebéd ideje eléggé változó lehet, 

hiszen a szülő gyereke(i) tanítása mellett saját munkáját is végezni kénytelen, 

valószínűleg sorrendben ezután következik csak a család étkeztetéséről való 

gondoskodás. Semmi gond azzal, ha nehéz napokon csak szendvics, 

melegszendvics, bundás kenyér stb. könnyen-gyorsan elkészíthető étel kerül az 

asztalra, csak kerüljön! Inkább egy szendvics délután 2-kor, mint egy 3 fogásos 

menü este 8-kor úgy, hogy előtte egész nap nem evett semmit a gyerek/család! 

A folyadékfogyasztásáról is gondoskodjunk! Készítsünk be reggel egy palackba 

vizet, ami kéznél van egész nap. Így láthatjuk mennyit iszik, és a gyermek is 

hajlamosabb  inni, ha könnyen elérhető a folyadék, nem kell mindig a konyhába 

ki/lemennie 1-1 pohár vízért! 

Tehát, teljesen rendben lévő, ha az ebéd mozgó programpont. Ezt a gyerekek 

ebben az életkorban már jól viselik, kivéve olyan gyerekeket, akiknek állapotuk, 

betegségük miatt fontos ezt illetően is egy fix időpont. Ez esetben a szülőknek 

biztosítaniuk kell a fix időpontbeli étkezést, aminek tartalma is ezeknél a 

gyerekeknél sokszor jóval leszűkítettebb (jóval kevesebb, esetleg csak 1-2 féle 

ételt fogyasztanak el).Viszont mivel ezek a családok eddig is küzdöttek már ezzel 

a problémával, valószínűleg kialakítottak már erre nézve egy bevált stratégiát 

amin most önmagában nem változtat a karantén. 

A délutánra-estére vonatkozólag azonban célszerű ismét kialakítani olyan 

napirendi ponto(ka)t, amelyek minden hétköznap az élet részei lesznek a karantén 

idején és talán azon túl is! 

Minél inkább haladunk az esti órák felé, annál fontosabb a strukturáltság: ahogy 

reggel szorosan van egy fix napirend a felkeléstől a tanulásig bezárólag, ugyanígy 

fontos, hogy este újra legyen egy biztonságot adó, a napot keretbe foglaló rituálé, 

ami a vacsora-fürdés-esti mese köré szerveződjön elsősorban! 

 

A telefonon, tableten, számítógépen, X-Boxon, Play Station-on, stb. történő 

játékokkal való foglalkozás inkább délutáni órákban és időben korlátozottan 

történjen, ne parttalanul és ne este, lefekvés előtt/helyett! 

Valószínűleg épp eleget ülnek most a gyerekek monitor előtt, egészségesebb 

választás délutáni programnak akár a mozgás, akár valamilyen kétkezi, 

barkácsolós tevékenység! 

Legalább egy órával a lefekvés előtt már semmiképpen NE játsszon a gyermek 

ilyenekkel! 



Legjobb záró rituálé a nap végére, ha a szülő a gyermek szobájában, ágya szélén 

ülve mesél könyvből, vagy fejből! Olyan régi „találmány” mégsincs jobb helyette! 

Szomorúan tapasztalom a gyerekeknél, hogy az este legtöbbjüknél úgy néz ki, 

hogy ahány, családtag annyi telefonnal megy ki-ki a saját ágyába! 

Ebben a helyzetben, amikor a híradásokból csakis a riasztó hírek özönlenek a 

világból, legalább most adjuk meg a gyerekeknek és magunknak (!!!) azt a 

lehetőséget, hogy beszélgetni tudjunk egymással, odafigyeljünk a másik 

igényeire, gondolataira, érzéseire! 

A gyerekek lelki egészségének legfőbb záloga a lelkileg egészséges szülő. 

Ez ebben a helyzetben fokozottan érvényes! 

A kapcsolat, a kommunikáció az, ami át tud segíteni bennünket ezen a bezártság, 

bizonytalanság, ijesztő hírek által okozott nehéz helyzeten! Ez a szupererő, ezt 

kell megtalálnunk saját otthonunk falai között! 

Zárójelben, mégis zárójelen kívül most csak a kedves szülőhöz fordulok: miként 

az ő dolga, felelőssége most a gyerek tanulási teljesítésének biztosítása, saját 

feladatokkal is rendelkezik. 

Emiatt különösen fontos, hogy maga is töltekezni tudjon, azzal, amit a 

körülmények lehetővé tesznek: ha van kertjük/udvaruk, akkor kertészkedéssel, ha 

az kapcsolja ki, olvasással, filmmel, vagy zenével, barkácsolással, stb! 

Fontos, hogy ez napi programpont legyen a szülő számára is! Ha csak napi 10 

percet engedhet meg magának a megnövekedett teendők miatt, akkor annyit, de 

mindenképp törekedjen ezt naponta biztosítani önmagának! 

Feljebb írtam, hogy az egészséges gyerek záloga az egészséges szülő (mind fizikai 

mind lelki értelemben)! 

 A pszichés jól-léthez most, a bezártság idején különösen fontos valamilyen 

kedvelt tevékenység rendszeres végzése! Ezt időzítheti akkorra, amikor a 

gyermek is önállóan tevékenykedik/játszik, vagy -ha olyan jellegű, és ehhez 

önnek is kedve van- ezt is végezhetik együtt! 

Fontos azonban, hogyha magányosan, gyerek nélkül szeretné megtenni, merje 

felvállalni a családja előtt, joga van elvonulni! 

 

 

 



Összegezve az eddigieket: 

 

Gyerekeknek: 

 

1. Felkelés minden nap fix időpontban, reggeli rutin elvégzése  

 

2. Tanulás 

 

3. Pihenés, feltöltődés, mozgás, kapcsolattartás osztálytársakkal, barátokkal 

 

4. Esti rutin (vacsora, fürdés, fogmosás, esti mese) 

 

 

Felnőtteknek: 

 

1. Felkelés minden nap fix időpontban, reggeli rutin elvégzése  

 

2. Tanulás biztosítása, segítése a gyerek(ek)nél 

 

 

3. Pihenés, feltöltődés, mozgás, kapcsolattartás osztálytársakkal, barátokkal 

–ezek lehetővé tétele, támogatása 

 

4. Saját teendők elvégzése 

 

 

5. Saját kikapcsolódás!!! 

 

6. Esti mese/fürdés, fogmosás /vacsora körüli családi élet 

 

 

 

 

 

 



Gyerek 

 

 

Teljesítés Felnőtt Teljesítés 

Reggeli rutin 

 

 

 Reggeli rutin  

Tanulás  Tanulás biztosítása, 

segítése a gyerek(ek)nél 

 

 

Pihenés, 

feltöltődés, 

mozgás, 

kapcsolattartás 

osztálytársakkal, 

barátokkal 

 

 Pihenés, feltöltődés, 

mozgás, kapcsolattartás 

osztálytársakkal, 

barátokkal –ezek lehetővé 

tétele, támogatása 

 

 

 

Esti rutin (vacsora, 

fürdés, fogmosás, 

esti mese) 

 

 Saját teendők elvégzése 

 

 

 

  Saját kikapcsolódás!!! 

 

 

 

  Esti mese/fürdés, 

fogmosás /vacsora körüli 

családi élet 

 

 

 

 


