
Iskolára felkészítő ajánlás 

2020.05.04-08 

Kedves Szülők!  

 

Az ajánlott játékok, játékos feladatok komplex fejlesztő hatásúak, ami azt jelenti, hogy nem 

egy területet fejleszt, hanem egyszerre többet is. Feladatok, játékok végén jelezzük, mely 

képességbeli területeket fejleszt kiemelten az adott tevékenység.  

Az ajánlásból válogathatnak a gyermek adott érdeklődését figyelembe véve, nem szükséges 

végigmenni az egész ajánláson. 

Fontos kihangsúlyoznunk az ismétlés fontosságát. Egy - egy játékos tevékenység többszöri 

ismétlés által éri el fejlesztő hatását.  

 

Ajánlott tevékenységek a testi képességek fejlesztéséhez 

 
1. Pörgettyű készítése 

https://www.youtube.com/watch?v=GINxOYk-8Y0 - kupakból 

http://jatekosfejlesztes.blogspot.com/2011/07/porgettyu.html - papírból 

 

Mit fejleszt: finommotorika, kézmozgás ügyesítése, szem- kéz koordináció 

2. Szökdelj körbe 
Különböző formában (egyenes, cikkcakk…) tárgyakat egymástól távolabb elhelyezünk. 

Ezt szökdeli a gyermek páros lábbal / egyik, másik lábbal,  

 Hullámvonalban 

 Körbe az egyes tárgyakat, majd megy a következőhöz (jobbra is, balra is szökdel) 

 Mászhat, csúszhat előre haladva tárgyakat kikerülve 

 Hátrafele irányban haladva 

 

Mit fejleszt: téri irányok, dominancia, egyensúlyérzék fejlesztése) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GINxOYk-8Y0
http://jatekosfejlesztes.blogspot.com/2011/07/porgettyu.html


 

3. Mondókával testséma fejlesztés: 

Itt a fejem, itt van ni,  

tessék jól megfigyelni.  

Itt a fülem, szemem, szám,  

ez meg a kis orrocskám. 

 Ajkam alatt az állam, 

 rajta csinos szakállam.  

Nyakam alatt kétfelől,  

széles vállam hegedül.  

A vállamon két karom,  

két karommal dolgozom.  

Kezemen az ujjak, 

markolnak és dolgoznak. 

 

Mit fejleszt: testséma, koncentráció, figyelem.  

 

 

Ajánlott tevékenységek az értelmi képességek fejlesztéséhez 

 
1. Mit rejt a zsák? 

Zsákba /kendőbe belerejtek tárgyakat. A gyermek egyet megtapogat, s megnevezi azt. 

Variáció: 

 A felnőtt mondja meg, hogy milyen tárgyat tapogasson ki. 

 a kivett tárgyakat anyaguk/színűk… szerint csoportosíthatja. Összehasonlíthatja: több, 

kevesebb, ugyanannyit észlelje.  

 Elvétel-kiegészítés gyakorlása pl. Legyen mindegyikből 5 db, az egyikcsoportban lévő 

tárgyakból kettővel több legyen, mint a másikban lévő tárgyakból… 

Mit fejleszt: taktilis érzékelés, forma érzékelés, matematikai gondolkodás 

 

2. Tiéd az utolsó szó! 

Hiányos mondatokat kell a gyerekeknek befejezniük időbeli, valamint ok-okozati 

összefüggések alapján. 

Gyorsan játszhatjuk otthon labdával, plüss állatkával, de eszköz nélkül is.  

Elkezdem a mondatot, fejezd be! Tiéd az utolsó szó! 

 

 Példamondatok: 

o Ősszel lehullanak a fákról a…..? 

o Az utcában épült egy magas…? 

o A háziállatok közé tartozik…? 

o Erdőben él a…..? 

Mit fejleszt: gondolkodás, mondatalkotás, ok-okozati összefüggések 

 

 



3. Kakukktojás játék 

A felsorolásból ki kell találni, melyik nem illik a sorba, és miért. Előfordul, hogy több jó 

megoldás is létezik, de többnyire egyértelmű, hogy melyik a kakukktojás. 

https://www.youtube.com/watch?v=qcdEKng1uGQ&t=236s 

Mit fejleszt: gondolkodás, kommunikációs készségek.  

 

4. Találós kérdések növényekről: 

https://www.youtube.com/watch?v=K9itXFrsSkg&t=108s 

Mit fejleszt: gondolkodás, rendszerezés, következtetés 

 

5. Színezd ki 

A lapon 6 labdát találsz, de csak egyik van kiszínezve. Színezd ki a többi labdát is úgy, 

hogy csak ezt a három színt használod, és ne legyen közöttük egyforma. 

 

Mit fejleszt: kreativitás, gondolkodás, megfigyelő képesség, figyelem.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qcdEKng1uGQ&t=236s
https://www.youtube.com/watch?v=K9itXFrsSkg&t=108s


6. Hol a helye 

Rajzolj a házikó fölötti négyzetbe egy napocskát! A ház alatti négyzetbe virágokat, a ház jobb 

oldalán lévőbe egy fát, bal oldalán lévőbe egy gyereket, a háztól jobbra fönn lévőbe egy 

felhőt, a balra fönn lévőbe madarat rajzolj! A háztól jobbra lenti üres négyzetbe egy sünit, a 

balra lentibe egy kisegeret rajzolj!  

 

 
Mit fejeszt: téri irányok, verbális fejlesztés, figyelem. 

 

 

 

 

 

 



Ajánlott tevékenységek a szociális képességek fejlesztéséhez 

 
1. Az érzelmek kezelését fejlesztő (feszültségoldó, lazító, önfegyelem-erősítő) játékok 

 

- Kinyíló virág 

Terpeszben állunk, előreejtett vállal és fejjel. Belégzés közben kitárjuk a két karunkat, 

magastartásba emeljük őket, majd a fejünket is felemeljük. Kilégzés közben 

visszaengedjük a karjainkat,a törzsünket és a fejünket a kiinduló tartásba. 

- Zsák búza 

Képzeljük el, hogy egy zsák búza vagyunk. Belélegzünk, ezzel jelképezzük a tömött 

zsákot. 

- Hóember  

Képzeljük el, hogy hóemberek vagyunk. Süt a nap, olvad a hóember, a végén csak egy 

tócsa marad belőle, állásból lassan görnyedünk, majd guggolunk, a végén pedig a 

talajon fekszünk. 

- Léggömb 

Képzeljük el, hogy léggömbök vagyunk. Felfújatlanul heverünk a földön. Ahogy 

felfújnak bennünket, lassan felállunk, majd sz hangot hangoztatva újra visszafekszünk 

a talajra, ahogy lassan leengednek bennünket.  

Mit fejleszt: képzelet, testtudat fejlesztése 

 

2. Csináljunk érzelem táblát 

Egy nagy lapra rajzoljuk fel azokat az érzelmeket, amiket ismerünk, felismerünk magunkban, 

és amiket gyakran érzünk: boldogság, büszkeség, szomorúság, kíváncsiság, düh, 

közönyösség, stb. 

Beszéljük meg ezeknek a jelentését a gyerekekkel, mondjanak rá példákat, mikor éreznek 

ilyen módon. Egy nagy óra számlapjára is felrajzolhatjuk a különböző érzelmeket és a mutatót 

irányíthatja az aktuális érzelmére. 

Mit fejleszt: érzelmek felismerése, kifejezése, gondolkodás.  

 

 

 

 

 

 

További ajánlások: 
https://iskolas-leszek.webnode.hu/letoltheto-
anyagok/?fbclid=IwAR1nvdeIeVYPeQ7Y3KkJkWtTONisFcvyWnhvBPyApsKJitpZz5NdQU-nPFQ 

 

https://iskolas-leszek.webnode.hu/letoltheto-anyagok/?fbclid=IwAR1nvdeIeVYPeQ7Y3KkJkWtTONisFcvyWnhvBPyApsKJitpZz5NdQU-nPFQ
https://iskolas-leszek.webnode.hu/letoltheto-anyagok/?fbclid=IwAR1nvdeIeVYPeQ7Y3KkJkWtTONisFcvyWnhvBPyApsKJitpZz5NdQU-nPFQ

