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Az iskolaérettség feltételei

jó intellektus

kognitív 
képességek

testi erőnlét
a fizikai jellemzők befolyásolják az 

alkalmazkodást, koncentrációt

immunrendszer

szociális 
érettség
érzelmi érettség

kudarctűrés, szabálykövetés



Minden gyermeket az ő egyéni 
képességeinek megfelelően kell olyan 
szintre hozni, hogy képes legyen az 
iskolai feladatait ellátni.

Az iskolakezdés optimális időpontját 
a gyermek egyéni fejlettségi szintje 
határozza meg.



Iskolakészültség

Magyarországon tanköteles korú az 
a gyermek, aki az adott év 
augusztus 31-ig betölti 6. életévét.



Fejlettségi vizsgálat javasolt:

azoknál a tanköteles korú 
gyermekeknél, akik:
- augusztus 31-ig születtek, de az 
óvoda bizonytalan, nem tud 
egyértelműen állást foglalni
- ha az óvoda éretlenséget állapít 
meg, de ezzel a szülő nem ért egyet 
(a gyermekét iskolába akarja 
küldeni).
- ha az óvoda a beiskolázást 
javasolja és a szülő ezzel nem ért 
egyet (óvodában akarja tartani).



Okosság, ügyesség, 6 éves 
kor = iskolaérettség??? 

Ahhoz, hogy gyermekünk teljesíteni 
tudjon az iskolában, megfelelő 
fizikai, pszichés és szociális 
érettség szükséges. 

Az egész iskolai karrierjét 
meghatározza az első év tanulási 
sikere!



9 kérdés, amelyeken érdemes 
gondolkoznunk:

1. Képes-e 45 percet ülni, 
figyelni olyan dolgokra, ami nem 
nagyon érdekli? (Késleltetés 
képessége)

2. Képes-e egyszeri elmondás 
után 2-3 szavas utasítást 
megjegyezni, végrehajtani?

3. Tud önmagában percekig úgy 
dolgozni, hogy közben nem igényel 
segítséget? 



4. Képes jelezni szükségleteit, ha 
gondja van?

5. Betartja-e a tőle reálisan 
elvárható szabályokat?

6. Szokott ceruzát használni? 
Szívesen fest, rajzol, vág, 
ragaszt?



7. Képes dühkitörés nélkül 
elviselni, ha  valami nem sikerül 
neki elsőre? 

8. Végig tudja csinálni a napot 
délutáni alvás nélkül? 

9. Képes-e szülei nélkül 
közösségben jól érezni magát, 
barátkozni? 





Szociális érettség -
Feladattudat

Fontos, hogy tudja, vannak kötelességei, 
melyeket akkor is meg kell tennie, ha 
nincs hozzá kedve!

A feladattudat 6 éves kor körül 
felerősödik.

• Monotónia-tűrés, feladattartás

Legjobban úgy fejleszthetjük, hogy  az 
otthoni tevékenységekbe bevonjuk.

Legyen saját  feladata!



Szociális érettség-társas 
kapcsolatok

Nem igényli idegen helyzetben 
szülei jelenlétét („átpártolás” 
időszaka

Közösségbe beilleszkedik 
(szolidaritás, érzelmi alapú 
kötődések)

Társakkal való együttműködés 
képessége

Várja az iskolát!



Jó kudarctűrő képesség

Fontos, hogy szembe tudjon nézni azzal, 
ami nem sikerül!

Merjen újra hozzáfogni egy feladathoz.

Fejlesztés:

• Társasjáték

• Csapatjáték



Testi fejlettség

6 éves korra a gyermek magassága: 
110-120 cm

súlya: 18-20 kg

Kisebb súly következménye lehet: 
fáradékonyság

Fogváltás: idegrendszer érettségére 
utal

Cipőfűző megkötése: finommozgás 
fejlettség, térbeli tájékozódás, 
vizuális megfigyelőképesség



Ép érzékszervek

Az írás, olvasás tanulásához 
elengedhetetlen a jól működő látás, 
hallás, beszéd. 

Érzékszervi fogyatékosság esetén 
sokkal nehezebb a tanulás. 



Az elemi mozgások 
összerendezettsége

Elemi mozgások:kúszás, mászás 
lábujjhegyen járás, sarkon 
járás, guggoló járás, szökdelés

Fejlesztése:
Labdajáték  
Lépcsőn járás, váltott lábbal
Akadályfutás
Ugrókötelezés
Ellentétes kar és lábmozgások(indián szökdelés)
Hintázás



Jó egyensúlyérzék

Fejlesztés:

Hintázás

Kötélen járás cipő nélkül

Féllábon állás, szökdelés

Behunyt szemmel állás, járás

Hiánya neurológiai zavart okoz

Tünete: figyelmetlenség, szétszórtság



Mozgás természetes 
közegben



Finommozgások
A vállöv, a csukló és az ujjak egymástól 

független mozgása.

Könnyed eszközkezelés, jó ceruzafogás

A kézcsontok mozgásának 
differenciáltsága és 
összerendezettsége, megfelelő 
érettsége szükséges az írástanuláshoz.



Fejlesztés:

Rajzolás homokba, mákba, gyöngyfűzés,

Sodrott szalvétából, krepp papírból kép 
készítése
Kézmosásnál szappan forgatása, masni 
kötése, gyurmázás, színezés-különböző 
nyomatékkal, festés ujjal
Tépés, csipegetés
Puzzle
Marokkó játék, Lego, stb.



Miért van szükség a 
kézizomzat erősítésére?

A 6 – 7 éves gyerekek már írni 
tanulnak az iskolában, azonban a 
kezük még nem alkalmas erre a 
feladatra. A csontosodási 
folyamatok még nem zárulnak le 
erre a korra.



Ötletek a kézizomzat erősítésére:

1.Kendő marokba gyűrése

2.Csuklókörzések

3. Szivacslabda, stresszlabda 
nyomkodása

4. Újságpapír tépése, gyűrése

5. Papírlyukasztó használata

6. Ujjbábokkal játék (Ujjak egymástól 
külön mozognak!)

7. Árnyjáték

8. Gyurmázás, agyagozás 

9. Vágás ollóval

10. Papírhajtogatás, origami





Keresztcsatornák fejlettsége

Kéz, láb, fejbiccentő izmok, mimikai 
izmok egymástól független mozgása 
szükséges hozzá. 

Hiányában a gyerek nem csak a 
kezével ír - az akaratlan, fölösleges 
mozgások sok energiát igényelnek. 



Kéz, láb, szem, fül 
dominancia

Kialakult kézdominanciával 
rendelkezik („kezesség”)

A dominanciák akkor 
hibátlanok, ha azonos oldalra 
esnek.

Hiánya:visszafelé olvasás, 
betűcsere, szótagcsere, lassabb 
szövegértés és felidézés.



Testséma

Ismerje saját testét, tudjon 
tájékozódni magán. 

Fontos : szájtérben is
• Az őt körülvevő térben biztosan 

mozogjon. 
Fejlesztése:

Fő és résztestrészek
Funkciójuk- Mire való?

.



Téri orientáció
A térbeli irányok ismerete –relációs 
szókincse automatizálódott

• Fent-lent

• Jobb-bal 

• Irányok megkülönböztetése
Hiánya: 

• Tájékozódási nehézségek a  vonalrendszerben.

• Iránytévesztés

• Betűk felcserélése (d-p-b, a-e)

• Számok, műveletek felcserélése



Reprodukáló képesség

Legyen képes utánozni, másolni 
térben, síkban:

mozdulatot,

formát,

betűt,

mozgást...

Utasításokat, mintákat kell 
követni. 



Sorbarendezés, sorrendiség, 
soralkotás, sorminta 

(szerialitás)
Az írás térben és időben 
meghatározott sorrend szerint 
alkotott sor.

Az olvasás egy betűsor 
dekódolása.

Az észlelt hangok sorrendje a 
kimondott szó.



Hiánya:

nehezített az írás és olvasás tanulás

a spontán beszédben hangzócserék 
jelenléte 

– számfogalom megkésett kialakulása

– mennyiségek közötti viszonyok 
megértésének nehézsége

– számolási nehézség

– óra, naptár, mértékegységek 
elvének nehezebb megértése



Szem-kéz koordináció

Úgy tud a gyermek írni, olvasni, 
ha a szem követi az ujj mozgását 
és fordítva. (Fejlett vizuomotoros 
koordinációval rendelkezik)
Egyre tökéletesebbé válik a szem-
kéz koordináció, tudja követni a 
keze mozgását, a szükséges 
irányváltoztatásokat elvégzi. (nem 
forgatja a lapot)



Testközépvonal átlépése

Ha fennmarad a testközépvonali gát 
az iskolás gyermeknél, akkor ez 
komolyan akadályozhatja az írás és 
az olvasás elsajátítását is.

Fejlesztése

Azok a játékok, mozgások, melyek 
során a kezek a testközépvonalhoz 
kerülnek vagy átkeresztezik azt, 
elősegítik e testközépvonali gát 
feloldását. A legtöbb háztartásbeli 
és kerti munka ilyen.



Elengedhetetlen az iskolába 
lépéshez.
A szándékos figyelem 15-20 
percig fennáll
Akkor is, ha nem érdekfeszítő 
dolgok történnek órán
Figyelemátvitelre, 
figyelemmegosztásra is képes.

Értelmi képességek:
észlelés, figyelem, emlékezet



Figyelem

Ha könnyen elterelhető, 

ha koncentrálatlan, 

ha „tapadó” a figyelem, 

akkor ez nagyon megnehezíti, esetenként 
lehetetlenné teszi az ismeretszerzést. 

Hiánya:

Együtt járhat súlyos magatartás és 
beilleszkedés zavarral.



Értelmi képességek-
észlelés, figyelem, emlékezet, 
Nő a gyermek emlékezetének 
terjedelme 

vizuális-látás, 
auditív-hallás, 
verbális-szóbeli, 
rövidtávon, 
hosszú távon egyaránt.

Képes az utasítások követésére
Rövid versek, mesék megjegyzésére

Szeriális (egymásutániság) 
emlékezete pontos. 



Emlékezet

Bármelyik emlékezetfajta elégtelen működése 
nehezíti a bevésést.

Fejlesztése:

• Memória játékok

• Mi változott?

• Rontó játék

• Szóvonat

• Szókeresés



Alak-háttér megkülönböztetése

Fontos, hogy a  gyermek a lényeges 
információt ki tudja választani az adott 
környezetből, és el tudjon vonatkoztatni 
a zavaró körülményektől.

Hiánya:Figyelmét a háttér leköti, ingerli.

Elvonja a kép a figyelmét az                
olvasott szövegről.

Tekintete ugrál a sorok között.

Fejlesztése: „Mi van a képen elöl, hátul? 
Egymásra rajzolt képek elkülönítése.



Alak –forma-,szín –és 
nagyságállandóság

Betűfelismeréshez szükséges képesség.

Fejlesztése:

Színek biztos ismerete

Formák biztos ismerete(háromszög, kör...)

Csukott szemmel forma, zörej felismerése

Hiánya:

Nem tud különbséget a nyomtatott, írott 
betűk között.(Másolás nyomtatottról 
írottra.)



Gestalt látás

Olvasástanuláshoz szükséges 
képesség. Fejlettségén múlik, 
hogy a gyerek a részeket 
tudja-e egészként értelmezni.

(A betűsort szóként felfogni!)
Hiánya: Nehezített vagy lehetetlen 

összeolvasás



Azonosság és különbözőség 
felismerése

Betűfelismeréshez szükséges 
képesség.

Fejlesztés:

„Mi az azonos a képeken?”

„Miben különböznek?”

Hiánya: Szövegkörnyezetben nem 
ismeri fel  a betűket



Auditív-hallási  
megkülönböztetés

Az egyes hangok elkülönítésének képessége 
hat éves  korra alakul ki. A gyermek 
hangokra bont, és hangokat rak össze.

BELSŐ HALLÁS fejlettsége fontos, érése 
egyéni ütemben zajlik.

Gyengesége esetén:

Olvasási, írási nehézség,

Összeolvasásnál hibás szóalkotás, 

Írásnál betűkihagyás.



Analizáló, szintetizáló 
képesség

A gyermek az adott szót 
hangokra tudja-e bontani,illetve 

össze tudja-e rakni a felbontott 
hangokat megfelelő sorrendben.
Hiánya:

Tagolási és helyesírási gyengeség.

Gyakorlási lehetőségek: szétszedés-
összerakás, Puzzle, Mi hiányzik a képről? 
tipusú feladatok



Átfordítási képesség

Különböző észlelési területekről 
származó ingerek összekapcsolását 
jelenti.

látott, hallott, tapintott, vagy 
emlékképek formájában tárolt 
ismereteket képi formában 
jelenítjük meg, vagy egy jelsorral; 
az írással



Fejlesztése

„Figyeld a zajokat!”- csukott 
szemmel

„Mit rajzoltam rád?”

„Mi van a kezedben?”- tapogatással, 
csukott szemmel 



Általános tájékozottság

Ismeri személyes adatait, (neve, 
születési ideje, lakcíme, anyja, apja 
neve, foglalkozásuk) 
az intézmény nevét. (ahová jár, 
ahová megy iskolába)
Az évszakok, napszakok, hét 
napjait tudja, ezek váltakozásait, a 
hozzájuk kapcsolódó cselekvéseket 
megnevezi. (mondókák, versek)
Ismeri az alapvető színeket.



Beszédkészség

Érzéseinek, gondolatainak árnyalt 
kifejezése az elvárható.

Feladathelyzetben, vagy spontán 
tudnia kell beszélni egy-egy 
képről, témáról.

A hiányos szókincs megnehezíti a 
beszédértést és az önkifejezést.

Beszédhangokat ne torzítsa. 
(Logopédus)



Fejlesztése:

Utánzás: állathangok,beszédhangok

Mondókák, énekek

Események, mese eljátszása 

Barcohba

Asszociációs játék

Szógyűjtés, szókincsbővítés adott 
témában

Rokonértelmű, ellentétes jelentésű 
szavak gyűjtése



Gondolkodás
Logikus gondolkodás (Azért esik a hó...)

Ok- okozati összefüggés (képsor  
összeállítása időrend szerint)

Csoportosítás, osztályozás(Keresd a párját!; 
Csoportosítsd adott szempont szerint!)

Összehasonlítás (ellentétpárok, 
kakukktojás, szabályfelismerés)

Lényegkiemelés (kép, tárgy, tulajdonságok 
párosítása, rövid mese tartalma)

Matematikai gondolkodás (ugyanannyi, 
több, kevesebb fogalma, mennyiségek sorba 
rendezése)



Problémamegoldó gondolkodás

A túlóvó, védő környezetből kikerülő 
gyermekeknél nehézséget okoz. 
Jellemzően külső segítségre vár.



Mit tegyünk azért, hogy zökkenőmentes 
legyen az iskolakezdés és elkerüljük a 
tanulási zavarokat?

Inger gazdag környezet

Közös tevékenységek

Beszélgetések

Mozgás 

Játék, zene, tánc

Felolvasás, mese

• Szókincsbővítés

• Sorrendiség

• Igény az olvasásra, írásra



Minden tanulás alapja a játék, a 
mese, a zene, a tánc, a mozgás, a 
rajzolás, valamint a felnőttekkel és 
az azonos korúakkal kialakított 
„szélsőségmentes” kapcsolat.



Felhasznált források:

Képek forrása: Pinterst

https://divany.hu/szuloseg/2014/0
1/03/

iskolaerettseg_kriteriumai/https:/
/eduline.hu/kozoktatas/Kilenc_kerd
es_igy_lehet_megtudni_iskolaeret_
FSCZOD



Sikeres 
iskolakezdést 

kívánok!
Markovics Enikő

fejlesztőpedagógus


