
Óvodából iskolába való átmenetet támogató programok 

a Kispesti Vass Lajos Általános Iskolában 

Az Őszi Pedagógiai Napok 2018 programon tartott 

előadás szöveges kivonata 
  

Minden év szeptember 1-jén nagy izgalommal várjuk az elsősöket. A pedagógusok, a diákok is 

új helyzet elé kerülnek. A szülők és mi, pedagógusok is feltesszük a kérdést: biztos, hogy az 

elsős gyerekeknek, most kell belépni az iskola kapuján? Tudnak majd alkalmazkodni az új 

környezethez, testileg, lelkileg, fizikálisan és szociálisan is érettek?  

Kilépnek az eddig biztonságot jelentő óvoda épületéből, egy új épületben, új közösségben egy 

időre elveszíthetik biztonságérzetüket. Az új környezetbe egy „nehéz iskolatáskával” érkeznek. 

Mitől is nehéz ez az iskolatáska? Mivel kell szembesülniük? Új elvárásokhoz, szabályokhoz 

kell alkalmazkodniuk, szociális érettségüktől függ, hogy mennyire képesek ezekhez igazodni, 

társaikkal milyen stratégiát alakítanak ki, társaikkal mennyire tudnak majd kompromisszumot 

kötni. A nehezen alkalmazkodó tanulóknál alakulhat ki magatartás- és viselkedészavar.  

A beiskolázás másik kulcsa a pszichés és a mentális érettség. Nagyon fontos, hogy figyelembe 

vegyük a diákok motivációs szintjét, hogy milyen a belső késztetésük az ismeretek 

befogadására, milyen a feladattudatuk, feladattartásuk. Mennyire önállóak, tudnak-e pl. egyedül 

öltözni, cipőt kötni. Ugyancsak fontos elem a tanulók értelmi képessége, megfelelő tudásszintje, 

hogy milyen a gondolkodásuk, érdeklődésük, milyen mértékben tudnak figyelni, az új 

ismeretekre mennyire nyitottak.  

      

Konkrét feladataink, bevált jó gyakorlataink a Kispesti Vass Lajos Általános Iskolában az 

átmenet támogatására 

Az előkészítő időszakban, mely az iskolakezdés előtti év, kétszer tartanak (ősszel és tavasszal) 

a 4. évfolyamos tanítók a 4. osztályos diákokkal együtt iskolanyitogató foglakozásokat. A 

gyerekek, a szülők megismerik az iskola hangulatát, a játékos kézműves foglakozásokon 

találkozhatnak a tanítókkal. Az iskola profiljába, a művészeti és a sport világába is 

belekóstolhatnak, együtt néptáncolhatnak a tánctanárokkal, kézilabdázhatnak a gyerekekkel, 

edzőkkel.   

A kerületi óvodákkal évek óta együttműködünk, meghívjuk a nagycsoportosokat karácsonyi 

műsorra, foglalkozásokra. Így az óvó nénik is segíthetnek az iskolaválasztásban a szülőknek. 

Fontosnak tartjuk a szülőket is felkészíteni az iskolakezdésre. Tavasszal iskolakezdési szülőit 

tartanak a leendő tanítók. Fő célunk ezzel, azon felül, hogy elmondjuk a gyermekek napirendjét, 

és hogy milyen iskolai eszközöket célszerű megvásárolni, igyekszünk oldani a szülőkben lévő 

szorongást az iskolakezdés miatt.  

A tanítók személyiségükkel, tapasztalataikkal, az örömteli tanulás lépéseinek vázolásával, és a 

pozitív értékelési rendszer ismertetésével iskolánk gyermekközpontúságát hangsúlyozva 

támogatják a szülőket. Tanácsolják a szülőknek, hogy beszélgessenek gyermekeikkel az 

iskolakezdésről, ismerjék meg gyermekük elképzelését az iskoláról, készüljenek együtt az 



iskolakezdésre. A tanítók felhívják a szülők figyelmét arra, hogy átmeneti változásokra 

számíthatnak a gyermek viselkedésében. Pl. az iskola kapujában nehezen válik le a gyermek a 

szülőről, ezért az első héten a tanulókat az osztályteremig felkísérhetik.  

Igény szerint a szülőkkel, gyerekekkel, pedagógusokkal együtt ismerkedő délutánt szervezünk.  

A kötetlen, közös játék alatt megismerkedhetnek egymással, a szülők és a pedagógus között 

bizalmas kapcsolat alakulhat ki, ennek révén a gyermek érzi, hogy a felnőttek közösen segítik, 

foglalkoznak vele. A közös élménnyel, a közösségi érzés kialakításával felkészítik, előkészítik 

az iskolába lépést.  

A tanítók az életkori sajátosságokat figyelembe véve alakítják ki a tanulási környezetet már 

augusztusban. A tantermeket igyekeznek barátságossá tenni, nyugtató légkört kialakítani.  

Az előkészítő programunk után fontos feladatunk, hogy az iskolakezdés kudarc nélküli legyen. 

Iskolánkban nem elkezdjük, hanem folytatjuk az óvodai munkát. A gyermeki személyiség 

harmonikus kibontakoztatását az óvodai nevelés eredményeire támaszkodva kezdjük el. A 

tanulók kompetenciáit célirányosan és játékosan fejlesztjük annak érdekében, hogy képessé 

váljanak a tanulási tevékenység megkezdésére és képességeikhez mérten a legmagasabb szinten 

tudják majd teljesíteni az iskolai elvárásokat. Célunk, hogy ez a tanulási folyamat örömteli 

legyen.  

Az első napon a gyerekeket a testvérosztály fogadja, velük az iskolanyitogató foglalkozásokon 

már megismerkedhettek, az ismerős arcok biztonságot adnak az elsősöknek. A 2018-2019. 

tanév szeptember 3-án kültéri kézilabdapálya átadására került sor az iskolában, ehhez 

kapcsolódva közösségi program keretében a gyerekek a szülőkkel együtt főztek az iskola 

udvarán. Ez a program is segítette a gyerek, pedagógus, szülők együttműködésének erősítését.  

Iskolánkban a sport kiemelt helyet foglal el. A gyermekek kiegyensúlyozott fejlődésére a 

mozgásnak kedvező lélektani hatása van. Az iskolakezdéssel a tanulók napi tevékenységüket 

nagyrészt ülve végzik. A sporttal mozgásszükségletüket igyekszünk biztosítani, ezen felül a 

sport hosszú távon mozgáskoordinációjukat is támogatja, illetve egészségmegőrző hatású.  

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy visszajelzést kapjanak a szülők az első iskolai napról ezért első 

nap este szülői értekezletet tartanak az elsős tanítók. A szülőkben igyekeznek erősíteni, hogy 

jó helyen fogják legdrágább kincsüket nevelni, oktatni. Feladatunknak tartjuk a szülők 

tanuláshoz, tudáshoz való viszonyának formálását, fontos hogy a családban is érték legyen a 

tudás. Ennek segítésére összeállítottunk iskolába lépést támogató feladatokat Otthoni játékos 

ötletek szülőknek címmel.  

Az első héten az oldott iskolai közeg megteremtése mellett felmérjük a gyermekek képességeit, 

készségeit.  A szintfelmérés után megkezdődik a szükséges területek intenzív fejlesztése a 

tanórákon, fejlesztő foglalkozásokon. A differenciált, játékos feladatokkal a gyerekek 

sikerélményhez jutnak, a siker által kialakult érzések egyben motiválják a tanulást.  

Az első két hónapban a játékok nagy része a nagymozgás, ritmus, irány, szemmozgás 

fejlesztésére épül. A testtudat fejlesztése saját testén történik. A gyakorlatokat a reggeli 

beszélgetőkör után, a kognitív tanulási folyamatok előtt végzik a tanulók. A beszédfejlesztés 

mondókákra, versekre épül. Az auditív érzéskelés a hangok felismerését segíti. A kéz 

fejlődésében anatómiai változások mennek végbe ebben a korban, a kéztőcsontok ízületei 



jelentős fejlődésen mennek át, ami lehetővé teszi a finommotorika kiteljesedését. Az írás 

előkészítéséhez a legfontosabb a finommotorika fejlesztése, ezért először nagy alakban 

festenek, rajzolnak, gyurmáznak. Számfogalom kialakítására őszi terméseket, kupakokat, 

dobókockát használnak a pedagógusok.   

A pedagógusok anyanyelvi alapozó munkáját segíti az Alapozó fejlesztő feladatok című 

gyűjtemény, mely órai bontásban készült. (Összeállította: Siposné Kaszonyi Andrea a Sulinova 

adatbankból, és saját feladatokból, gyakorlatokból.)  

Az alapozó időszakban fokozatosan alakítják ki a tanítók a szokásrendet, megtanítják a 

gyerekeket együtt tanulni, együttműködni a csoporttársakkal. Az értékelés is kiemelt terület, 

melynek erős motiváló ereje van, mert az értékelés a pozitív dolgok kiemelésére szorítkozik. 

Pedagógusaink figyelnek a gyerekek alvásszükségletére, napirendjükbe beiktatják a pihenést, 

ezzel segítve idegrendszerük optimális működését, ezáltal befolyásolják a tanulást, a viselkedést 

és még az érzelmi, hangulati működést is.   

Az iskolai és az osztály közösségébe való beilleszkedést közös programokkal támogatják. A 

testvérosztály diákjai napközben és délután együtt játszanak az udvaron. A kicsiknek és a 

nagyoknak közös foglakozást szervezünk az iskolában. Az első osztályos tanítók 

szeptemberben iskolán kívüli programokra viszik tanítványaikat. Ezzel segítik a gyerekek 

közösségbe való beilleszkedését, és igyekeznek felkelteni érdeklődésüket, mely a figyelem 

egyik alapja.   

Az óvodából iskolába való átmenet intenzív időszaka október végén, november elején zárul. 

Ekkortájt minden évben meghívjuk a kerületi óvodákat a Mit tudok már? című nyílt órára. Az 

óvodapedagógusok láthatják munkájuk folytatását. Meggyőződhetnek arról, hogy az egyéni 

különbségek figyelembevételével, a játékos tapasztalatszerzésre épülő ismeretszerzést 

valósítunk meg.  

Elfogadó, segítő, együttműködő pedagógiai szemlélettel támogatjuk az iskolakezdést. Kiemelt 

területként jelenik meg intézményünkben az előkészítő időszak, mert az iskolai élmény 

alapozza meg a tanuláshoz való viszonyt, mely egyben a minőségi nevelés és oktatás egyik 

feltétele.  

Az átmenet pedagógiáját, és iskolánk hitvallását, hogy mi a feladatunk, miért is érdemes minden 

évben újult erővel, lelkesedéssel fogadni az óvodás gyermekeket, akiket elindítunk egy hosszú, 

izgalmas, nehéz úton, Mária Montessori gondolata foglalja össze legszebben: „Arra taníts, hogy 

önálló lehessek, hogy büszke lehessek magamra! Hogy elgondolkozzam rajta, hogy képessé 

váljak rá, hogy eldönthessem, hogy véghez vigyem. Én magam! Mert ez az út vezet el a 

gyermeki lét végső céljához, a boldog felnőttséghez.”  

  

Budapest, 2018. november 23.   

Siposné Kaszonyi Andrea  

intézményvezető-helyettes  

 

       


