
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

      Feszty Árpád Alapiskola 

                      és Óvoda 

                      Ógyalla 



Sok mindent tudok, és mégis keveset, 

s hogy végre a magam 

lábára álljak, 

nekivágok a világnak, 

azaz legelőször 

az iskolának. 

         

 

 

 

  

Ez a te füzeted. Írd ide a neved! 

___________________________       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Lassan véget érnek a gondtalan óvodás évek és gyermekük iskolás lesz. Nem egy 

nagycsoportos szülőben felmerült az a kérdés, menjen-e gyermekük iskolába, vagy 

maradjon még egy évet az óvodában. 

Nagy dilemma ez, azon szülőknek, akik érzik, hogy gyermekük még nem biztos 

hogy készen áll az iskolai élethez. Nem tudják hogyan fog majd reagálni a változásokra, 

hogy képes-e lesz 4-5 órán keresztül a padban ülni, figyelni, dolgozni, ha nincs is hozzá 

kedve, vagy már unja  a feladatokat.  

A törvény lehetővé teszi, hogy egy évvel később menjen a gyermek az iskolába 

így hát, nyugodtan dönthet a szülő úgy is, hogy még egy évet hagyja gyermekét az 

óvodában.  

 

Ha kételyeink vannak, induljanak ki mindig a gyerek életkori sajátosságaiból.  

 

Nagyon fontos, hogy a szülő saját magával szemben is őszinte legyen, és ne a 

saját érdekeit nézze, ne a környezete véleménye befolyásolja, hanem a gyerek érdekét 

tartsa szem előtt. Tegye fel magának a kérdést: mi a legjobb a gyerekemnek? Nem 

szégyen, ha a kicsi csak hétévesen kezdi el az iskolát, mert ezzel nem veszít, hanem 

nyer egy évet. Lehet arra van szüksége, hogy még egy ideig szabadon játszhasson, amit 

az iskolában már nem tehet meg.  

Lehet, hogy el tud számolni húszig, meg tudja mondani, hol lakik, tud szlovákul egy-két 

versikét, de érzelmi, szociális érettségét tekintve még nincs a kellő fokon. 

Hogy mit is jelent a szociális érettség? 

Például azt, hogy képes-e hosszabb ideig odafigyelni valamire, végigcsinálni 

valamit, még akkor is, ha nem olyan érdekes. Mennyire tudja rendben tartani a dolgait, 

képes-e a társaival együttműködni?  Barátságos, esetleg visszahúzódó? Válaszol, ha a 

felnőtt kérdezi? Ezek mind a szociális érettség mutatói.  

Ha nem tudja kezelni a saját érzelmeit, ez problémákhoz vezethet az iskolában. 

Nem fog tudni például mit kezdeni a kudarcélményekkel, pedig ilyenek is érik a kis 

iskolást.  

Az esti mesék mellett meséljenek gyermekeiknek saját iskolai élményeinkről. Ne 

arról, hogy mi bezzeg milyen jó tanulók voltunk, mennyi egyest kaptunk, hanem a saját 

Maradjunk vagy       

menjünk? 

 



benyomásainkról. Milyenek voltak a tanító nénik, az osztálytársak? Ha a gyerek azt 

hallja, hogy bizony anyu vagy apu sem volt mindig a legügyesebb, rájön, hogy nem 

tragédia, ha valami esetleg nem sikerül. Ezen apa, anya is túltette magát, és a végén 

minden jóra fordult. Ezáltal csökkennek a szorongásai a pedagógusoktól, bizonyos 

tantárgyaktól. Amit még tanácsolni szoktunk: mellőzzük a tévét és a számítógépet. Egy 

6-7 éves gyereknek mozgásra van szüksége, futkározzon, játsszon a szabadban. A 

szülők neheztelve szokták mondogatni: ez a gyerek folyton csak játszik. Mikor játsszon, 

ha nem ebben a korban? Hagyjuk a korának megfelelően élni, és akkor kevesebb 

probléma lesz vele az iskolában. 

S ha mégis bizonytalanok, forduljanak tanácsért bátran az óvoda pedagógusaihoz. 

Sok sikert kívánnak a beiratáshoz az óvoda pedagógusai! 

                                                                                          Éles Éva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

        

 

 

  

Minden kisgyerek, ha betölti a 6. életévét iskolakötelessé válik, ami azt 
jelenti, hogy be kell íratkoznia az iskolába.  Az idén már téged is szüleid 
elhoznak beíratkozni. Ne félj, nagyon jól fogod érezni magad a suliban is. 
Az első osztályban még nagyon sokat játszunk, rajzolunk  és énekelünk. 
Ha eljöttök közénk az oviból, akkor még sokat mesélünk nektek és 
megmutatjuk a táskánkat és a könyveinket. Megmutatjuk azt is, hogy 
mennyi mindent már megtanultunk.  
        Bízunk benne, hogy szüleiddel is eljössz közénk és szeptembertől 
iskolatársak lehetünk.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 éves 

lettem 



A mi iskolánknak emblémája és  zászlaja van!  

Iskolánk logóját (emblémáját) Darázs Rozália 
szobrászművésznő tervezte. A Feszty család és Ógyalla 
városának címeréből kiindulva született meg iskolánk jelképe. 
Feszty pajzsának egyszerűsített változatából ágaznak ki 
a levelek, bimbók és a kivirágzott tulipán. Ezt úgy is 
értelmezhetjük, hogy iskolánk a Feszty hagyományokat ápolja, 
erre épít, ebből növekszik. A levelek utalás a könyv lapjaira, 

amiből a tudásunkat gyarapítjuk. A bimbók szimbolizálják az óvódásokat, 
kisiskolásokat, a tulipán pedig a felső tagozatos diákokat. 
Színezetében pedig követi a Feszty család és városunk címerét, melyben a 
kék és a sárga (arany) színek dominálnak. 
      A logó felavatására ünnepi körülmények közt 2008-ban, a Feszty héten 
került sor iskolánk épületében.  

Az összetartozás további  jelképeként 2011-ben avattuk fel az  

Iskola zászlaját. 

Alapjául a Feszty család és Ógyalla városának 
címere szolgált. Felavatása és felszentelése a IV. 
Feszty Hét keretében történt. Anyaga fehér 
szatén, kék selyem, arany stretch. Mérete: 100 x 
150cm. 

A oldal : Középen található fehér alapon a 
címermotívum, körülötte elipszis formában 
aranyszínű felirat : 

FESZTY ÁRPÁD ALAPISKOLA ÉS ÓVODA  ÓGYALLA 
A zászló szélén körben kék paszpol. 
B oldal : Középen fehér alapon a címermotívum,körülötte elipszis formában 
aranyszínű felirat  
ÓGYALLA 1780 - 1950 – 2010 
A kék színű paszpol megegyezö az A oldallal. 
A zászlót arany színű rojt és két saroknehezék díszíti.Készítési technika : 
textilaplikáció. 
A zászló rúdja világos natúr fa. 
A zászlót készitette: Novák Ágota Révkomáromból. 
Felavatására és felszentelésére a IV. Feszty Hét keretében kerül sor. Az iskolazászló 
a jövőben a Feszty hagyatékot és az iskola hagyományait, értékeit szimbolizálja. 
Szolgáljon iskolánk zászlaja küldetésének értelmében sok – sok generáción 
keresztül, iskolánk és magyar közösségünk erősítésére. 
 
                                                                                               PaedDr.    Dibusz János, igazgató 



 

Küldetésnyilatkozat 

 

 Intézményünk, a Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, az ógyallai 
régió – beiskoláztatási körzet – különböző kultúrájú és különböző 
hagyományokkal rendelkező települések központi magyar tannyelvű 
iskolájaként működik. Együttműködik az ógyallai iskolai körzet 
óvodáival, alapiskoláival, középiskoláival,  a körzeti iskolai hivatallal, 
a felsőbbszintű szakmai intézményekkel, a testvériskolákkal és a helyi 
közösségekkel, valamint a Feszty hagyaték minden szereplőjével.  

Tevékenységünket a partnerközpontúság, a szakmaiság, 
gyakorlatiasság, igényesség, az emberi értékek tisztelete, 
a hagyományőrzés, az egészséges nemzeti tudat és önbizalom jellemzi. 
Eredményesen alkalmazzuk a hatékony, modern nevelési-oktatási 
módszereket, munkaformákat, miközben igyekszünk száz százalékra 
növelni a szakképzett pedagógusok és alkalmazottak arányát.  

Célunk, hogy az iskola végzősei három nyelven tudjanak 
kommunikálni, melyből egy világnyelvet középfokon. Haladó szintű 
számítástechnikai ismeretekkel rendelkezzenek és elsajátítsák az 
élethez szükséges Európai úniós kulcskompetenciákat – az élethez 
szükséges képességeket, készségeket, jártasságokat (szociális, 
matematikai, problémamegoldó, személyes, kezdeményezési, kultúrális, 
mediális, projektkészítő, prezentációs ... kompetenciák). 

 

A Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda nevében 

 

 

 

 

                                                                                  Dibusz János, iskolaigazgató 

 

 



Kedves Szülők! 

  

Minden év szeptemberében megkezdik tanulmányaikat iskolánk legkisebb 
diákjai – az elsősök. Idén kilenc új, kis elsős tanulónak szólalt a csengő. 
Megtették az első lépéseket az élet azon rögös útján, amit mi, pedagógusok 
csak úgy nevezünk: OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA. A különféle változatos 
módszerek alkalmazásával megkönnyítjük a gyerekek számára az átmenetet 
az iskola és az óvoda között. Ezt azért tartjuk fontosnak, hogy minél tovább 
megőrizhessék a még rájuk, elsősökre olyannyira jellemző „iskolás lelkesedést” 
és elkerüljük a fásult, monoton tanítási napokat.  

 Ez alatt a pár hónap alatt játékba fonva, könnyedén megismerkedtek 
több betűvel is, melyek segítségével már képesek rövid történetek, mesék 
olvasására. Ugyanígy az írás is nagyon sok élményt rejt, hiszen a gyerekek 
gondolataikat írásban is kifejezhetik. A számok világa is sok érdekes 
feladatot kínál nekik. Lelkesen és ügyesen adnak össze és vonnak ki. A 
gyerekeknek lehetőségük van bővíteni az ismereteiket angol nyelvből, mellyel 
már az óvodában megismerkedtek. Iskolánkban számos  tehetséggondozó 
tevékenység, kör működik, melyek a gyerekek érdeklődését kielégítik, 
valamint képességeiket is hatékonyan fejlesztik.  

 Az a nap, amikor a kisgyermek az iskolába lép, valóban fordulópont a 
család életében,hiszen sok újat hoz mindenki napirendjébe, de azért sem 
túlbecsülni, sem dramatizálni nem tanácsos.  

 A tudás megszerzése és az oktató munka mellett nagyon fontos 
számunkra, hogy kisdiákjaink személyiségét is fejlesztjük, hiszen ebben az 
értékét vesztő világban elengedhetetlen, hogy sokoldalú, öntudatos, magyar 
diákokat engedjünk a felső tagozatos osztályokba. 

 

                                     Deme Judit 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az iskolai klub élete 
      Iskolánk napközi otthonában, a mai nevén iskolai klubban 2007-től különálló 

termekben, kényelmes munkafeltételek mellett összevont évfolyamos (1-3. és 2-4. 

évf.) csoportokban folyik a munka.  

A tantermekben fokozatosan kicseréltük a bútorokat. Új szekrénysor, új 

asztalok és székek készültek a gyerekeknek, ebben az évben pedig új tanéri 

asztalokat kaptak a pedagógusok is. Az egyik csoport színes TV-t, videót, DVD 

lejátszót és HIFI tornyot kapott, a másik csoport termébe pedig a kor szellemének 

megfelelően interaktív tábla is került. Így az iskolai klubnak is lett internet 

hozzáférése, és szükség esetén délután is használhatjuk ezeket a berendezéseket. 

Bevezettük az egész napos oktatás egyes elemeit, ezáltal lehetővé válik számunkra 

nagyobb hangsúlyt fektetnünk az ún. egyéni bánásmód illetve a kooperatív oktatás 

elemeire is. A nevelőnők a tanulók órarendjéhez igazodva vesznek részt a délelőtti 

tanítási folyamatban, délután pedig az iskolai klubban az alsó tagozatos 

pedagógusok is segítenek a tanulóknak a házi feladatok megoldásában. Az oktató-

nevelő tevékenység és az iskolán kívüli oktatás kölcsönösen kapcsolódnak 

egymáshoz. Az iskolai klub nevelési sztenderdjei kapcsolódnak az iskolai képzés 

sztenderdjeihez, meghatározva benne követelményeket  a tudás, ügyesség, készség 

és értelem területén.  

Az iskolai év folyamán az iskolai klub vetélkedőket, előadásokat, bemutatókat, 

kiállításokat szervez, illetve segítséget nyújt az iskolai rendezvények 

szervezésében és lebonyolításában. 

A szeptemberi tanévnyitó kellemes meglepetés volt számunkra, ugyanis az oly 

régóta várt új hinta és mászóka is elkészült, ehhez anyagilag hozzájárult Stifner 

István mérnök és a szülői munkaközösség, a kivitelező Keszeg Tibor volt. 

2009 nyarán napközis tábort indítottunk. Mivel az iskolán csak két nevelőnő 

tevékenykedik (Író Mária és Szvrcsek Veronika), ezért ez csak a július első hetére 

korlátozódik. Az 1 hetes tábor programját igyekszünk úgy megszervezni, hogy 

a gyerekeknek minél több közösségi élményben legyen részük. A nyári tábor nagy 

közkedveltségnek örvendő foglalkozásai közé tartozik a kerékpártúra, horgászás, 

vonatozással egybekötött komáromi strandolás, lovaglás, állatsimogatás, 

farmlátogatás illetve sok-sok játék.                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Író Mária nevelő néni 

 

-Délután már nem kell 

aludni, tanulást után sok 

mindent csinálhatok!  Hogy 

mit?  Figyelj, a következő 

oldalon elolvashatod! 



Délutáni szakkörök 

       Nagyon fontos a szabadidő helyes kihasználása. Iskolába járni, tanulni mindenkinek kötelező. 
Ám a sok kötelező mellett nagyon jó, ha aktívan ki tudunk kapcsolódni. Általában  már 
gyermekkorban felismerhető, ha valakinek tehetesége van valamihez vagy csak egyszerüen 
szeret más dologgal is foglalkozni. A tanuláson túli tevékenységek közül, szakkörökből is  lehet 
válogatni. Az iskola kínálatában szerepel a már több éves múltra visszatekintő Bellő Konkoly 
Thege Gyermeknéptác csoport, Deme László tanító bácsi  vezetésével. Színjátszó és szavaló 
palántákat nevelget Tarr Nóra és Maráz Erika tanító néni. Aki viszont mozogni és sportolni 
vágyik, az már alig várja délután  az igazgató bácsit, hogy mikor toppan be a n apközibe és irány a 
tornaterem vagy a műfüves pálya. A számok világában barangolni Dobay Gábor tanító bácsival 
lehet, de akinek modern táncra szottyan kedve, az Szvrcsek Veronika és Deme Judit tanító 
néniket keresse. Az óvodában elkezdett angol nyelv tanulásának folytatására is van lehetőség 
szakkör fogmájában, hiszen csak a harmadik évfolyamtól kezdve válik kőtelező tantárggyá. A 
szakkört Bódis Kornélia Tanító néni vezeti. 
       Ezeken a szakköri foglalkozásokon sokat nevetünk, de természetesen sok mindent meg is 
tanulunk, hiszen számos versenyre is felkészülünk közben.  

Lépést tartunk a kor kihívásaival 

A kor amelyet élünk rendkívül sok újat hoz nemcsak a tanulók, de a pedagógusok 
számára is. Nagyon sokféle új módszerrel számítógépes feldolgozások és 

rendszerek kezelésével is meg kell ismerkedni. Nagy előszeretettel használjuk ki az 
interaktív tábla adta lehetőségeinket. Arra törekszünk, hogy a tanulók számára 

mind érthetőbbé és szemléletesebbé tegyük a tanórákat. Immár sok a  lehetőség 
játékos módszerek elsajátítására is. Iskolánk vezetősége több alkalommal 

tantestületi tréning formájában továbbképzést szervezett, melyeknek 
köszönhetően a pedagógusok mind gyermekközpontúbban foglalkoznak a rájuk 

bízott gyermekekkel. 
A sokrétű foglalkozás és pedagógus-szülő-diák igyekezete gyakran meghozza 

gyümölcsét. A versenyeken nagyon szép ereményeket érnek el tanulóink. Nagyon 
fontosnak tartom, hogy a gyerekeknek olyan feltételeket biztosítsunk az alsó 

tagozaton, melyek elsősorban sikerélményt hozzanak, felkészülést a komolyabb 
ismeretszerzésre a felsőbb osztályokban. Ehhez szükséges a tanuláshoz való 

viszony helyes kialakítása, amelyből ebben az életszakaszban nem maradhat ki a 
játék és a mesevilág. Nagy hangsúlyt fektetünk, a szövegértő olvasásra, melyet mi 

sem bizonyít jobban, mint az a mesevetélkedő, melyet az 3-5 évfolyamoknak 
szervezünk  nemzetközi szinten. A tehetséggondozás szinte minden területén 

képzett pedagógus áll a tehetséges tanuló mellé. Ha a tehetséges gyerekek mellett 
viszont néhány osztálytárs tanulási nehézségekkel küzd, akkor szintén 

szakértelemmel tudunk segíteni. Ha a szülőnek akadnának kérdései és kétségei,  
helyben kialakított szaktanácsadadóink kézséggel állnak  rendelkezésükre. Úgy 

érzem,  iskolánkon minden feltétel adott arra, hogy a tanulók szép környezetben, 
szakképzett pedagógusok irányításával szilárd alapokat építsenek, hogy álmaik 

megvalósításához. 

 Tarr Nóra 

 



Kedves Édesanya, Édesapa! 

A beiratkozás idején érdemes elgondolkodni a nagy magyar szellemóriások szavain, tettein, 
gondolatain. 
Így Babits Mihályén is: 

 „Magyar vagyok: lelkem, érzésem örökséget kapott, melyet nem dobok el. A világot nem 
szegényíteni kell, hanem gazdagítani. Hogy szolgálhatom az emberiséget, ha nem őrzök 
meg magamban minden színt, minden kincset, ami az emberiséget gazdagíthatja? 
A magyarság színét, a magyarság kincsét! De milyen balga volnék, ha ugyanakkor más 
színt, más kincset el akarnék vetni vagy meggyengíteni.“ 

     A mi iskolánkba több településről járnak a gyerekek. Célunk, hogy a különböző helyi kultúrájú 
tanulókból „sokszínű egységes iskolát“, közösséget alkossunk, ahol különösen fontos 
a kölcsönös tisztelet, egymás megsegítése, a hovatartozás tudatának fejlesztése, a gyermeki 
személyiség egészséges fejlődésének biztosítása. 
Minden család életében vannak nagy pillanatok: a gyermek születése, az óvodáskor, az iskolai 
beíratás, az alapiskola befejezése, az ifjúkor majd a családalapítás mind – mind egy – egy 
örömteli, várakozásokkal teli állomása életünknek. 
Ilyenkor az év kezdetén, januárban, a nagycsoportos óvodások és szüleik életritmusa 
felfokozódik, hiszen közeledik az 1. osztályba való beíratás időpontja. Az iskolák programokat 
dolgoznak ki, rendezvényeket szerveznek, kínálják mindazt amiért hozzájuk érdemes beíratni 
a gyermeket. Mi is, a Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda minden pedagógusa és alkalmazottja, 
igyekszünk elmondani és tájékoztatni a Kedves Szülőket, hogy mit tudunk nyújtani az ide járó 
gyermekek egészséges, értékes és harmonikus fejlődése érdekében. 

 

     Fő kínálatunk és érveink a következők: 

 

1. a mi iskolánkban együtt van az óvoda és az alapiskola 
2. a gyermekek oktatását és nevelését jól felkészült pedagógusok végzik, jó 

feltételek között 
3. a gyermek képességeit folyamatosan és szakemberek segítségével mérjük 
4. a sikeres fejlődésük érdekében alkalmazzuk a napköziotthonos iskola 

elemeit, előnyeit 
5. külön foglalkozunk a tehetséggondozással és felzárkóztatással 
6. lehetőséget adunk gyermekeinknek a hagyomány ápolására – Bellő 

tánccsoport, Feszty hét 
7. alkalmazzuk a legújabb oktatási módszereket 
8. nyílt napon lehetővé tesszük, hogy a szülők, partnerek beletekinthessenek az 

iskola munkájába 
9. külföldi partnerkapcsolatot ápolunk 

10. biztosítjuk az értékes, élménygazdag szabadidős tevékenységet, iskolai életet 
11. különös figyelemmel és tisztelettel ápoljuk nemzetünk és névadónk, Feszty 

Árpád értékeit, hagyatékát. 
 
 
 
 



 
ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA 

ISKOLAÉRETTSÉG 
 

A legtöbb szülő ijedten veszi észre, hogy gyermeke még szinte meg sem szokta az óvodát a 
maga közegével, szabályaival, máris következik egy újabb mérföldkő: az iskola. És ezzel együtt a 
kérdések. Mikor megfelelő az idő az iskolakezdésre, milyen iskola lenne a legjobb? És ahogy 
sokasodnak a kérdések, egyre nő a tanácstalanság is.  
       Megkönnyítendő a döntést, először nézzük meg, milyen is az iskolaérett gyerek: 
      Az óvodáskor végére a gyerek teste megnyúlik, eltűnik, vagy legalábbis csökken a kisgyerekes 
pocak. Megváltozik a fej-test arány, megnyúlnak a végtagok is: míg a csecsemő rövid karjával el 
sem éri „hatalmas” feje tetejét, addig mostanra fején átnyúlva meg tudja fogni az ellentétes oldali 
fülét. 
       Az iskoláskor kezdetére többnyire megindul a fogváltás, gyakran az alsó első két-négy fog 
már maradó, a felsők ilyenkor cserélődnek (tipikus a „fogatlan” elsős látványa). A nagycsoportos 
gyerek mozgása egyre összerendezettebbé, magabiztosabbá válik. 
      A testi változásokkal együtt az érdeklődése is megváltozik: kinyílik a külvilág, a felnőtt 
ismeretek felé, kérdezgeti a betűket, számolni próbál. Mindez még – ugyanúgy, mint a kisebb 
óvodásnál – az utánzáson alapul: szeretne úgy olvasni, írni, számolni, mint szülei, nagy testvére. 
       Fő tevékenysége továbbra is a játék.  Egészségesen fejlődő gyerek számára elég, ha 
biztosítjuk a lehetőséget érdeklődése kielégítésére, nem kell tudatosan „fejleszteni”, „foglalkozni 
vele”. (A csecsemőt sem tanítjuk négykézláb állni, járni, hiszen megtanulja magától, ha van elég 
mozgástere. Beszédtanulásához is elég, ha beszélünk hozzá, nem tanítjuk külön beszélni.) 
Óhatatlanul számolunk, mikor együtt terítünk, hiszen meg kell számolni hány tányér, villa, pohár 
kell; el kell osztani a csokoládét vagy a süteményt, ha több gyerek van. Ha sétálunk, látja és 
kérdezi az autók rendszámát, a cégtáblák kiírásait vagy a lift gombjain a számokat. 
       Ma már tudományos kutatások igazolják, hogy az írás-olvasás megtanulásához szükséges 
idegrendszeri fejlődést legjobban a mozgás serkenti. És ez az, amire olyan kevés lehetőségük van 
ma a gyerekeknek…  
      A hat-hétévesek keze – fizikailag – rendszerint nem érett még a háromujjas ceruzafogásra, 
vastag krétával, vastag ceruzával, nagyban kellene még rajzolniuk, írniuk. Fontos, hogy ne 
szorítsuk be a gyerek kézmozgását kis színezők kereteibe, hagyjuk spontán, szabadon rajzolni, 
festeni. 
      Ha finommozgása nem elég pontos, szabályos, a nagymozgások gyakorlása fogja fejleszteni. 
Sose gyakoroltassuk azt, ami nem megy, erősítsük meg az előző lépcsőfokot, hogy tovább tudjon 
lépni. 
      A fejlődés nem egyenletes, sokszor ugrásszerű: nem tudhatjuk kiszámítani, mire lesz képes 
néhány hónap múlva az a gyerek, aki most esetleg le van maradva valamiben. (Természetesen a 
szakszerű vizsgálat és a szakszerű fejlesztés – ami egyébként a fent leírt elveken alapszik – 
szükséges lehet, ezért fontosak az óvodai szűrővizsgálatok.) 
      Az olvasástanulás alapja a jó hallás, a tiszta beszéd és a jól koordinált szemmozgás. 
     A beszédfejlesztéshez, a szókincs – amire a szövegértés épül majd – bővítéséhez továbbra is 
rendszeres mesehallgatásra és sok „céltalan” beszélgetésre van szükség. Fontos, hogy ne 
faggassuk a gyereket az óvodai élményeiről. (Ismerjük az olyan párbeszédeket: Mi történt az 
óvodában? – Semmi. – Mi volt az ebéd? – Nem tudom. – De mégis, valamit csak ettetek? – Levest… 
stb.) Várjuk meg, amikor magától és szívesen mesél, és akkor lehetőleg hallgassuk meg, ne 
fojtsuk belé a szót. („Jó, most erre nem érek rá, Margit nénivel beszélgetek. Ne szólj bele, ha 
felnőttek beszélgetnek!” – persze előfordulhat ilyen eset is, de csak ritkán és akkor is vissza kell 
térnünk arra, amit a gyerek szeretett volna elmondani.) 

 
Továbbra is nagy szüksége van a gyereknek az esti mesélésre (amit a tévé vagy videó nem 

pótol). A gyerekek gyakran szeretik újra és újra ugyanazt a mesét hallani, akkor is, ha már 
kívülről tudják. A mesehallgatásnak nem az a célja, hogy minél több új mesét, történetet ismerjen 
meg, nyugodtan meséljük el a kedvenc meséjét annyiszor, ahányszor csak akarja, az ismétlés  



biztonságot, erőt ad. Ne használjuk fel az esti mesét „oktatásra”, „fejlesztésre”, őrizzük 
meg az intim hangulatát. És ne „kérdezzük ki” a gyereket („Na, akkor most mondd el szépen te, 
hogy miről meséltem!”) Persze, sokféle kérdés felmerülhet, sok mindenről beszélgethetünk a 
mese kapcsán.  

 
Az óvoda utolsó évében logopédusok szűrik és kezelik a beszédhibákat, hogy mire a 

gyerek iskolába kerül, tisztán ejtse a hangokat – ezáltal könnyebben tudja őket 
megkülönböztetni és a megfelelő betűalakhoz kötni. 

Az iskolaérettség fontos összetevői még a figyelmi koncentráció képessége, a feladattudat, 
a monotónia (egyhangúság) tűrés és a szociális érettség is. 

 
Az iskolába készülő óvodásnak nem kell tudnia végigülni 45 percet – ezt még nem kellene 

elvárni az első osztályostól sem. Az iskolaérett gyerek körülbelül 20 percig tud figyelni, egy 
feladatra koncentrálni. Ha képességeinek nagyjából megfelelő feladatot kap, belső motiváció 
vezeti a feladat megoldása felé, igénye van arra, hogy megoldja, ne adja fel egykönnyen. Legalább 
10 percig egyhangú feladaton is kitartóan tud dolgozni. A szociálisan érett gyerek végig tudja 
hallgatni, amit a másik gyerek mond, az alapvető szabályokhoz képes alkalmazkodni. 

 
Ha bármelyik területen elmaradást észlelünk, vagy az óvónők és a szülő véleménye eltér 

az iskolakezdéssel kapcsolatban, akkor a nevelési tanácsadóhoz fordulhatnak a szülők vagy az 
óvoda, ahol szakszerű vizsgálat után kaphatnak beiskolázási tanácsot. 

Elek Laura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az iskolai alkalmasságról 
Az első év sikerei vagy kudarcai alapvető fontossággal bírnak. Évekre 

meghatározhatják gyermekünk iskolához, tanuláshoz való viszonyát. Nap mint nap 
segítenünk kell őt a tanulásban, hacsak néhány tanáccsal is. Értékelnünk kell 

igyekezetét, s el kell fogadnunk képességeit olyannak, amilyenek. Szeretetünket 
akkor is bizonyítanunk kell, ha Ő nem olyan teljesítményt nyújt, amilyet mi 

szeretnénk, ugyanis „…Az ÉLET HOSSZABB MINT AZ ISKOLA” /Goethe/.  
     Iskolaérett a gyermekem? Ha a gyerek, akkor kerül iskolába, amikor már testileg, 

lelkileg is érett rá, nem fog különösebb gondot jelenteni számára az ott tanított 
ismeretek elsajátítása. 

 

 



 

Az iskolaérettség jelei: 

A testi érettség jelei:  

 elég magas és súlyos (kb. 110 cm-es magasság, 18 kg-os testsúly), 
 megkezdődött nála a fogváltás, az első tejfogak kiesnek, megjelennek a 

maradandó fogak, 
 elbírja, hajlandó és képes cipelni egy iskolatáskát,  
 tud 45 percen keresztül egy helyben ülni.  

 

 

Az érzelmi érettség jelei: 

 a gyermek már várja az iskolát, ami bizonyos fokig a játékaiban is megjelenik,  
 a rábízott feladatokat elvégzi, tevékenységeit nem hagyja félbe,  
 képes kapcsolatot teremteni és fenntartani kortársaival,  
 nehézségek nélkül tud a csoportjába beilleszkedni,  
 képes a felnőttekkel való kapcsolat kialakítására, fenntartására. 

Mit tud egy iskolaérett gyermek? 

 Tartósan (10-15 percig) leköti a rajzolás, a feladatlap kitöltése, a színezés.  
 Nem okoz neki nehézséget a versek, rövid mesék megjegyzése és elmondása.  
 Már kinőtte a beszédhibáit. 
 Ki tudja magát szóban fejezni, az egyszerű és az összetett mondatok használata 

is természetes a számára. 
 Szívesen színez, rajzol (a rajzolás ténye a fontos, nem a minőség).  
 Tisztában van a “több”, “kevesebb”, “ugyanannyi” fogalmával.  

Továbbá: 

 nevének, korának, lakhelyének ismerete, 
 szülei neve, foglalkozása, 
 a testrészek megnevezése, 
 színek felismerése, 
 a számok felsorolása 10-ig, 
 fogalmak ismerete: magasabb, alacsonyabb, hosszú, rövid, alatt, fölött, között, 

mögött, mellett, előtt, 
 érthető, folyamatos beszéd, 
 a hallással felfogott utasítások megértése és teljesítése,  
 önállóság az öltözködésben, tisztálkodásban, étkezésben,  
 megfelelő közösségi magatartás, a viselkedés alapvető szabályainak ismerete.  

     Ezeket a képességeket nem kell külön tanítani, mivel a fejlődés során maguktól 
megjelennek. Egy megfelelő hatásokban gazdag, a gyermekre odafigyelő környezetben 
az “átlagos” gyermek saját érdeklődésétől vezérelve, a neki megfelelő tempóban 
sajátít el mindent, ami az iskola megkezdéséhez szükséges.  
 Mi történjen az iskolaéretlen gyermekkel? 

 



Ha problémát észlelünk, a felmentés egy éve alatt a gyermekre szabott fejlesztési terv 
segítségével a fejlesztő pedagógus, illetve szükség esetén a gyógypedagógus foglalkozik a 
gyermekkel. Játékos feladatmegoldások közben gyakorolják a különböző számkörökben való 
számolást, a mintamásolással kapcsolatos feladatokat, az írást, a mozgásos és sorozatkészség 
fejlesztését, a látási, szóbeli emlékezettel kapcsolatos feladatokat, a formaérzékelési képességet, 
a különböző relációkat, stb. A tanuláshoz szükséges alapkészségek fejlesztése, a hátrányok 
ledolgozása a cél. 

Iskolánkban és óvodánkban gyógypedagógus – logopédusként rendszeresen egyéni fejlesztés 
keretén belül foglalkozom a különféle tanulási vagy beszédzavarral küzdő gyerekekkel és sajátos 
nevelési igényű tanulókkal. 

                                                                                             Matović Misák Judit, gyógypedagógus 

 

 

A beiratkozást vezetik:   Tarr Nóra – pedagógus 

                                                 Deme Judit - pedagógus 

                     Matović Misák Judit – speciális pedagógus 

         

Kérjük hozza magával:  

 

 gyermeke anyakönyvi kivonatát (rodný list) 
 szülő személyi igazolványát (občiansky preukaz) 
 a kitöltött nyomtatványt  
 a pedagógiai – pszichológiai tanácsadó (Pedagogicko – 

psychologická poradňa, PPP) által kiállított írásbeli javaslatot, ha 
a szülő gyermekének iskolakezdését egy évvel halasztani szeretné.  

 gyermeke betegbiztosítási kártyáját 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A beiratkozás időpontjai: 

 

2016. április 7. (csütörtök)  

13: 00 – 17: 00 

2016. április 8. (péntek) 

13: 00 – 17: 00 

2016. április 9. (szombat) 

08: 00 – 12: 00 

                     

                  Jó felkészülést kívánunk! 


