
ISKOLÁBAN JÁRTUNK 

Készítette: Kőrösi Eszter, Szilágyi Dóra, Somogyi 
Viktor   



Az iskolába lépés feltételei:  

 Óvodáskor végére, 6-7 éves korra, a gyermek eléri 

az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi 

szintet. 

 Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte 

szükséges:  

 Testi 

 Lelki 

 Szociális érettség  



Testi fejlettség 

 Megváltoznak testarányai 

 Megkezdődik a fogváltás 

 Átlagos magasság: 120-130 cm  

 Átlagos testsúly: 20-22kg ( Alacsonyabb súlyú 

gyermekek fáradékonyabbak, teljesítményük 

hullámzóbb) 

 Mozgás: összerendezettebb, harmonikusabb, 

erőteljesen fejlődik a mozgáskoordináció és 

finommotorika 

 

 



Lelki érettség 

 Óvodáskor végére nyitott érdeklődésével készen áll az 

iskolába lépésre. 

 Tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan 

fejlődnek. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik.  

 Lelki egészségesen fejlődő gyermekeknél:  

 Megjelenik a szándékos bevésés és felidézés  

 Megnő a megőrzés időtartama  

 Megjelenik a tanulás alapját képező szándékos 

figyelem 

 



 Egészségesen fejlődő gyermek: 

 Érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél  

 Gondolatait, érzelmeit érthető formában, 

hangsúllyal tudja kifejezni 

 Minden szófajt használ  

 Különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat 

alkot  

 Tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat 

 



Szociális érettség 

 A gyermek készen áll az iskolai élet és a tanító 
elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló 
együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és 
gyermektársaival.  

 A szociálisan érett gyermek:  

 Egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni  

 Késleltetni tudja a szükségletei kielégítését  

 Feladattudata kialakulóban van 

 Önállósága, önfegyelme, kitartása, munkatempója 
megfelelően kialakul 

 



Az iskolai élet megkezdéséhez 

szükséges fejlettségi szint tényezői  

 Látás, hallás  

 Ceruzafogás 

 Elemi mozgások 

 Egyensúlyérzék 

 Pontos, finommozgások 

 Testséma  

 Kéz-, láb-, szem-, füldominancia 

 Jó térérzékelés 

 



A Hriszto Botev Ált. Isk.-ban jártunk 

 Márc. 22.-én, kedden az 1.A osztályt látogattuk 
meg. Ők sakk és informatika tagozatosok. A reál 
tantárgyakat részesítik előnyben.  

 Az iskolában 4 elsős osztály indul. 2 német 
nemzetiségi, angol és reálos(matek,sakk,infó) 
osztály.  

 Egy különleges matematika órán voltunk, amin 
megmutatták nekünk az elsősök az eddigi 
tudásukat és belátást nyerhettünk Németh Ilona 
tanár néni tanítási módszereibe.  

 



 Az órát egy figyelemfelkeltő énekkel kezdte a 

tanár néni. A tanóra alatt a gyermekek használták 

a projektort és különböző játékos feladatokat 

végeztek. Pálcikákkal számoltak és alakzatokat 

raktak ki.  Minden gyerek nagyon fegyelmezett volt 

és látszódott, hogy mennyire szeretik a tanár 

nénijüket.  



 A tanóra után beszélgethettünk és kérdéseket 

tehettünk fel Németh Ilona tanár néninek, aki mesélt 

a gyerekek képességeiről, az órarendjükről és az 

eddigi tapasztalatairól a munkája során. Azt is 

megtudhattuk, hogy ez az utolsó itt töltött éve.  


