
Hogyan segítsük gyermekünk iskolakezdését? 

Ajánlás a leendő elsős szülőknek 
 

Az iskolakezdés minden gyermeket megvisel.  

Nem könnyű az új környezetet megszokni, egyszer csak egynek lenni a sok között.  

Néhányan még testi tüneteket is képesek produkálni. 

A szülő úgy tud segíteni, ha olyan életritmust alakít ki, szabályokat állít fel otthon, amelyek megkönnyítik a 

változás elfogadását. 

Nem szerencsés a gyereket ijesztgetni: „Majd az iskolában megnevelnek!”  

A gyermek utánozva tanul, Önökön múlik, milyen viselkedésformák alakulnak ki bennük. 

 

Néhány tanács az iskolakezdésig: 

 

Beszélgessenek sokat! Kérdezzék őt és válaszoljanak az ő kérdéseire! Iskolakezdésre ismernie kell az 

anyanyelvét és nyelvtanilag helyesen kell megfogalmaznia érzelmeit, gondolatát. Egy adott képről, vagy 

témáról tudnia kell összefüggő mondatokban beszélni. Ez csak úgy sikerülhet, ha otthon sokat beszélgetnek! 

 

Hagyják játszani a gyereket! Játsszon a kortársaival, testvérével, szüleivel, de tudja egyedül is elfoglalni 

magát. Játék során fejlődik a kudarctűrő képessége. Tudja elfogadni, hogy valami nem sikerül elsőre, esetleg 

veszít a játékban. Lássa be, hogy hibázhat, és ne veszítse el türelmét, ne adja fel a próbálkozást. Tanulja 

meg, a hibázás a tanulás útja. 

A rengeteg különóra és a rengeteg program helyett inkább játsszon a gyermek! Neki most ez a feladata: a 

játék!  

 

Mozogjanak minél többet! (a mozgáshiány tanulási nehézségeket eredményezhet) Labdázzon, biciklizzen, 

másszon fára, ússzon…bármilyen mozgás fejlesztő hatással van gyermekükre.  

Legyenek sokat a szabad levegőn!  

 

Meséljenek a gyereknek minél többet! Az esti mese megnyugtatja a gyerek lelkét, emellett gazdagítja 

szókincsét, fejleszti kreativitását. Erősíti a szülő-gyerek kapcsolatot, ami a kamaszkorban is segít majd. 

Ilyenkor csak a gyerekre figyeljenek, minőségi időt töltsenek vele! 

 

Szokjon hozzá a gyerek, hogy 8 órakor kerüljön ágyba! A kialvatlan gyerek fegyelmezetlenné, nehezen 

kezelhetővé válik. A tanulási/magatartási problémák mögött is gyakran a fáradtság húzódik meg. 

TV-t, telefont, laptopot stb. csak felügyelet mellett és csak rövid ideig használja! Ne ez legyen a fő 

időtöltése! 

 

Legyen otthon feladata! Apró házimunkákban kérjék a segítségét, sőt legyenek napi feladatai. Ezzel fejlődik 

feladattudata, feladattartása. Az iskolaérett gyermek megérti, hogy vannak kötelességei, aminek akkor is 

eleget kell tennie, ha nincs hozzá kedve, fáradt, vagy inkább játszana. Legyen kitartó, ne hagyja félbe a 

tevékenységeit. 

 

Fontos a rendszeres napirend! Ha a gyermek tudja, mi után mi következik, biztonságban érzi magát. Ha 

biztonságban érzi magát nem feszült, hanem nyugodt. 

 

A jutalmazás és a büntetés következetes legyen! A gyerek így tanulja meg, hogy tetteinek következménye 

van, amit vállalnia kell. 

 

Az iskolába lépéssel külön hangsúlyt kap a problémamegoldó gondolkodás képessége. Fejletlensége 

megnehezítheti a beilleszkedést, az írás, olvasás tanulását. A gyermek a tanulás során, lépten - nyomon 

problémahelyzettel találkozik. A túlzottan védő, óvó környezetből kikerülő gyermekek számára okozhat 

nehézséget az önálló munka. Tehát ne Önök oldjanak meg helyette mindent, hagyják, hogy ő oldja meg a 

problémát! 

 



A gyermeknek nem kell olvasnia! Viszont illik tudni a nevét, szülei nevét, telefonszámát, lakhelyét, születési 

évét, szülei foglalkozását. Ismernie kell az évszakokat, napszakokat, napokat, és azok változásait. 

A színeket és a formákat felismeri, megnevezi.  

Képes egyesével növekvő sorrendben számlálni legalább 10-ig. 

15-20 percig képes nyugodtan ülni, tud figyelni, egy dologgal foglalkozni.  

 

A gyermeknek nem kell tudni írnia! Viszont rajzoljon, legózzon, fűzzön gyöngyöt, kössön masnit 

(cipőfűzőt!), hogy ügyesedjenek az ujjacskái! A helyes ceruzafogás fontos, hiszen a helytelen ceruzafogással 

sokkal nagyobb erőfeszítést jelent majd az írás.  

 

Tudja megnevezni saját testrészeit, meg tudja különböztetni teste jobb és bal oldalát. 

A térirányok felismerése fontos feltétele az írás-, olvasástanulásnak.  

Fontos a névutók jelentésének pontos ismerete. (jobbra, balra, alatt, fölött, mellett, között stb.)  

 

A sikeres beilleszkedéshez elengedhetetlen, hogy képes legyen kapcsolatot kialakítani a kortársaival.  

Tudjon alkalmazkodni a szabályokhoz, betartsa azokat. 

 

Fontos, hogy bizalommal és tisztelettel forduljon a felnőttekhez. Ha segítségre van szüksége, merjen szólni. 

Az iskolaérett gyermek megérti az utasításokat, elfogadja a felnőttek utasításait és azok szerint cselekszik. 

 

 

Egyéb tudnivalók  

 

Az iskolaérett gyermek rendelkezik az alábbi feltételekkel is, melyeknek megtanítása a szülők feladata:  

 

- illendő köszönés, és a megfelelő köszönési formák használata  

- „kérem, „köszönöm”, „legyen szíves” szavak használata 

- önálló öltözködés: felöltözés, levetkőzés; a ruhák összehajtogatása, ki- és visszafordítása  

- cipőfűző megkötése; cipzár fel- és lehúzása, gombolás használata  

- önálló kézmosás, törölköző használata;  

- WC önálló (rendeltetésszerű) használata 

- önálló orrfújás, zsebkendő használat 

- evőeszközök megfelelő használata, kés és villa fogása  

- csukott szájjal való étkezés, csöndben étkezés 

- ajtó becsukása, szék helyre tolása 

- önálló rendtartás a környezetében, a saját holmi el-, ki-, és bepakolása  

- saját holmik felismerése (pl. monogramról vagy ovis jelről is)  

- megfelelő ceruzafogás; radírozás, hegyezés  

- megfelelő színezés 

- rajzeszközök használata: olló, ragasztó, gyurma, ecset, vízfesték  

- versek, mesék; dalok, mondókák ismerete  

- türelem – megvárja amíg rá kerül a sor 

- udvariasság – társaival és felnőttekkel szemben 

 

 

Kérjük segítsék munkánkat azzal, hogy a fentieket az iskolakezdésig gyakorolják 

leendő elsős gyermekükkel! 


