
Készüljünk a nagy kalandra! 

Könyvajánló iskolaelőkészítő csoportok tanításához. 

 

Nagycsoportos gyerekek szülei gyakran felteszik maguknak a kérdést, vajon iskolaérett lesz-e 

a gyermekem iskolakezdésre? Be tud-e illeszkedni egy új közösségbe, eleget tud-e tenni az 

iskola követelményeinek? Szeret-e majd iskolába járni? 

Ha egy mondatban kellene megválaszolnom, mit is csinálnak a gyerekek az első osztályban, 

azt mondanám: megtanulnak írni, olvasni, számolni, valamint egy felnőtt vezetése mellett 

osztályban, velük egyidős gyerekkel együtt lenni. Van, akinek ez könnyebben, másoknak 

nehezebben sikerül, hiszen nincs két egyforma gyerek. Ki ebben, ki abban jobb, gyorsabb, 

alaposabb, stb. Mégis van egy norma vagy bizonyos szint, aminek elérésével biztosak 

lehetünk abban, hogy gyermekünk könnyedén fogja venni az első osztály követelményei 

állította akadályokat. Viszonylag hamar ráérez az olvasás, írás és számolás világára és azok 

rendszerét átlátja, megérti és elsajátítja. 

Az iskolaelőkészítő foglalkozásokhoz nem létezik egy központilag kiadott tanterv. Elsődleges 

irányelvnek tekinthetőek az iskolaérettség követelményei. Ezeket kell ahhoz 

áttanulmányozni, hogy egy felkészítő programot összeállíthassunk. Nem az a kérdés, hogy a 

nagycsoportos gyerek tud-e már írni, olvasni vagy számolni, a fejlesztés középpontjában 

sokkal inkább az áll, hogy a gyereknek megvannak-e a képességei az írás, olvasás, számolás 

elsajátításához. Érett-e arra, hogy az első osztály anyagát befogadja és magáévá tegye, vagyis 

megtanulja. Nem elég a kézügyesség, a megfelelő koncentráció készség vagy a motiváció. 

Sok tényező együttesen teszi a gyereket alkalmassá arra, hogy az első osztályban sikeresen 

érvényesüljön, tanuljon és mindezt örömmel is tegye. 

Az utóbbi években iskolaelőkészítő témában nagyon sok füzet, könyv, foglalkoztató 

feladatgyüjtemény jelent meg, ahol a „bőség zavarában“ egyre nehezebb átlátni, melyik 

anyag az, amelyik egy komolyabb óvodai vagy szervezett iskolai keretek között a 

felkészítésre valóban jól használható. A külföldön élő magyar anyanyelvű gyerekek 

felkészítése pedig eltér a Magyarországon történő felkészítéstől. Mégis van egy „könyv-

család“, amely nagyon jól használható akár külföldön élő magyar gyerekek tanításához is. A 

kiadványsorozat négy kötetböl áll, amelyek együttes használata lehetövé teszi a 

pedagógusnak, hogy egy összetett, komplex tanítási programot állítson össze. 

 



    

 

A kötetek szerzői Nagy Adrienn és Takács Marianna. Illusztrátorok Tamási Kinga és Ács 

Róbert. A kötetek a Pedellus Tankönyvkiadó Kft. kiadásában jelentek meg, amelyek 

könyvesboltban megvásárolhatók vagy online a polc.hu oldalon is megrendelhetők. 

Itt közölném a szerző, Takács Marianna összefoglaló ismertetőjét a kötetekről: 

"Kedves Szülő, Pedagógus Kolléga(nő)! 
 
Az iskolába készülő/lépő gyerekeknél megfigyelhető a képességek, készségek eltérő szintje. 
Ahhoz, hogy az iskolakezdés zökkenőmentes, sikerélményekben gazdag legyen 
gyermeke/tanítványa számára elengedhetetlen az alapkészségek tudatos fejlesztése a 
megfelelő életkorban. 
Az eredményes iskolakezdésért című, 4 kötetből álló kiadványsorozat alapkészségek szerint 
összegyűjtve tartalmaz fejlesztő feladatokat, melyek megoldását elsősorban 5-7 éves 
gyerekek számára ajánljuk. 

Az első kötetben  

- az érzékelés,  
- észlelés,  
- a figyelem, az emlékezet és  
- a gondolkodás fejlesztése;  

A második kötetben  

- a beszédhanghallás,  
- az írásmozgás és  
- a szociális viselkedés fejlesztése; 

A harmadik kötetben  

- a relációszókincs,  
- az elemi számolás és  
- a tapasztalati következtetés fejlesztése; 



A negyedik kötetben  

- a szókincs,  
- a verbális memória, 
- a beszédbátorság,  
- a ritmusérzék fejlesztése  

valósulhat meg a feladatok megoldása által. 
 

A feladatok alkalmazhatók egyéni fejlesztésre (otthoni gyakorlásra), csoportos foglalkozásra 
és osztálykeretben történő megoldásra egyaránt. 
Fontos szempont volt a versek válogatásánál, hogy a gyerekek környezetéhez, mindennapi 
életéhez kapcsolható témák jelenjenek meg bennük. Ezáltal a sokoldalú fejlesztés 
megvalósítható legyen. 
A címben megjelölt fejlesztési területeken kívül beépülnek a feladatok közé az 1-3. kötetben 
már megismert feladattípusok. További lehetőséget kínálva az átfogó képességfejlesztéshez, 
a gyermek életkora és fejlettségi szintje szerinti következetes, visszatérő gyakorlásra. 
Kívánunk Önnek hatékony és eredményes fejlesztést, gyermekének/tanítványának jókedvvel, 
érdeklődéssel végzett, sikeres feladatmegoldást!"  
Az eredményes iskolakezdésért 1-4. kötet (Könyv) szerzője Takács Marianna. 

Mindenkinek sikeres felkészítést kívánok! 

Szabó Sipos Judit  

HMI München 


