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Link Ajánlás 

https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/kisgy

erekek/14064/a_sikeres_gyermek_avagy_a_pozitiv_

onertekeles_kialakitasa 

Módszervadászat, avagy lehet-e 

megoldásfókuszú a nevelés? 

https://www.eletrevalogyerek.hu/egyprobatagsag-2/ Tanácsok a gyermekneveléshez. Próbatagság 

https://365letszikra.hu/sikeres-gyerek-waldorf-

vekerdy/ 

Hogyan lesz a gyerekből sikeres felnőtt 

http://www.leleknavigator.hu/lelki-

bongeszo/lelkizavarok/108-enkep 

Iránymutató a lelki élet világában 

https://www.youtube.com/watch?v=5gSMajQr0Mw Bagdy Emőke – Az önismeret fontossága 

https://www.youtube.com/watch?v=yci3zPAibeA 11 tipp pszichológusok, terapeuták és szakértők 

tollából gyűjtve. :) 

https://www.facebook.com/groups/35755. Tanulom Magam Tanulók csoport 

https://www.youtube.com/watch?v=LLn2rvdgA7c Hogyan fejleszd az önbizalmad? - Az 

Önbizalom 6 pillére 

https://www.youtube.com/watch?v=1MwINjXKAqE 10 igazolt módszer az önbizalom növelésére 

https://www.pszichofeszek.hu/stresszcsokkentes.html Szorongásoldás 

https://divany.hu/szuloseg/2017/10/24/hogyan_olt_te

stet_a_szuloseggel_kapcsolatos_szorongasunk/ 

A szülői stressz 

 

TÉMA: ÖNISMERET 

TÉMA: TESTI-LELKI EGÉSZSÉG 

https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/kisgyerekek/14064/a_sikeres_gyermek_avagy_a_pozitiv_onertekeles_kialakitasa
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/kisgyerekek/14064/a_sikeres_gyermek_avagy_a_pozitiv_onertekeles_kialakitasa
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/kisgyerekek/14064/a_sikeres_gyermek_avagy_a_pozitiv_onertekeles_kialakitasa
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/kamaszok/29701/modszervadaszat_avagy_lehet-e_megoldasfokuszu_a_neveles
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/kamaszok/29701/modszervadaszat_avagy_lehet-e_megoldasfokuszu_a_neveles
https://www.eletrevalogyerek.hu/egyprobatagsag-2/
https://365letszikra.hu/sikeres-gyerek-waldorf-vekerdy/
https://365letszikra.hu/sikeres-gyerek-waldorf-vekerdy/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F357558988087676%2F&v=yci3zPAibeA&redir_token=QUFFLUhqbkdpQm5NSWJBZG5jM1dwTmNQSEZPS3MwYndyUXxBQ3Jtc0trTUx6bzczTUtfY19BY2t0SmFSUWx6bV9URFhjNmxCRENhWm8yM2o4UEkyRXJvakxrUmFnNlhKTllpaE0yWXZ1bkJ5VXpxX3FPal9EZHZJU09zZ2R6dXNPR2FmVGFxWjVHd0hkdmpKQXlIZEtPR0VoSQ%3D%3D&event=video_description
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Link  Ajánlás 

https://www.youtube.com/watch?v=lINZ6O3o8Mg Bagdy Emőke – Utak az egészség 

megőrzéséhez: relaxáció, imagináció, 

meditáció (Debrecen 2015) 

https://www.webbeteg.hu/cikkek/egeszseges/15149/testi

_es_lelki_egeszseg_iskolaban 

Testi lelki egészség az iskolában 

https://tizperciskola.blog.hu/2016/02/23/test_es_lelek_e

gysegben_az_egeszseg 

Testi-lelki egészségnevelés az iskolában  

https://pszichoforyou.hu/szezonalis-depresszio/ Szezonális depresszió megelőzése 

https://pszichoforyou.hu/bezartsag-extravertaltkent-es-

introvertaltkent/ 

„Amikor a normális életviteledet elnevezik 

karanténnak” 

https://femina.hu/gyerek/stressz-karomkdas-gyerek-

elott/ 

Sérül –e a gyerek lelke? 

https://hogyanmondjamelneked.hu/stressz/2017/07/07/g

yermekkori-stressz-es-egy-trening-ami-segithet 

Hogyan segíthetünk gyermekünknek? 

 
 
 
 
 

Link  Ajánlás 

https://cskwiki.hu/pub/szocialis-kompetencia/ Szociális kompetencia készsége 

http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/magiszter/2004/nyar/

2.pdf 

A szociális kompetencia fejlesztése 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXVNKtYBZt4 Bizalom, szociabilitás, kooperáció 

fejlesztése 

https://www.youtube.com/watch?v=FsBzFBDl0Ec Szociális kompetenciák fejlesztése magyar 

TÉMA: SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁK 
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népmesék segítségével 

 
 
 
 

Link  Ajánlás 

http://lelkidolgaink.hu/szemelyisegfejlesztes/ Te mennyire ismered a határaidat? 

https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-

kozneveles/jatekgyujtemeny 

Játékgyűjtemény 

https://neszorongj.hu/onismeret-fejlesztese-gyerekeknek-

otthon/ 

Szorongás oldása 

https://uni-

eszterhazy.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/gyakorlatok_jtkok

_gyjtemnye.html 

Gyakorlatok és játékok gyűjteménye 

https://megoldaskozpont.com/jatekos-empatiafejlesztes/ Játékos empátiafejlesztés 

https://femina.hu/gyerek/gyerek_empatia/ Mókás gyakorlatok az empátia 

fejlesztésére 

https://www.youtube.com/watch?v=TLCOgyZXeGE&list=

PLg_9ldadoTZ7vZ2Kbekl-3DkaUVaMudjn 

A kommunikáció és a 

személyiségfejlesztés 

https://www.youtube.com/watch?v=TLCOgyZXeGE&list=

PLg_9ldadoTZ7vZ2Kbekl-3DkaUVaMudjn 

Kommunikációs készség 

https://www.youtube.com/watch?v=bdY8Plkmg88 A beszélgetés 

 
 
 
 
 
 
 

TÉMA: SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
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Link  Ajánlás 

http://www.varazsbetu.hu/letolt/index.htm Részképességzavarok korrekciója 

https://egyszervolt.hu/ Képességfejlesztés 

http://www.tanuljhatekonyan.hu/ Hatékony tanulás módszerei 

https://oktatojatekok.hu  A legjobb logikai fejlesztő játékok 

 
 
 
 

Link  Ajánlás 

https://realika.educatio.hu/ctrl.php/unregistered/preview/ Matematika – tanulói leckék 

http://irjhelyesen.hu/gyakorlas.php?inditas=1 Helyesírás gyakorlása 

http://www.tanulasmodszertan.hu/blog/2007-02-22-

olvasast-fejleszto-abc-jatekok/ 

Olvasástechnika fejlesztése 

https://https://matematika-online.hu/ Matematika tanulása 

https://www.matekmindenkinek.hu/tananyagok/ Matematika önállóan 

http://gyakorolj.hu/ Otthoni korrepetálás 

https://tanulasjatekkal.hu/termek/kalozok-kincsei/ Komplex megsegítés 

http://www.szuloforum.hu/kepessegfejlesztes Szülőfórum 

http://varazsbetu.hu/beszelgessunk/kepessegfejlesztes_otth

on 

Képességfejlesztés a családban 

https://szulovilag.hu/?magazin=tapi2 Szülővilág magazin 

TÉMA: TANULÁSMÓDSZERTAN 

TÉMA: TANTÁRGYI MEGSEGÍTÉS 

http://www.varazsbetu.hu/letolt/index.htm
http://www.varazsbetu.hu/letolt/index.htm
https://egyszervolt.hu/
https://egyszervolt.hu/
http://www.tanuljhatekonyan.hu/
http://www.tanuljhatekonyan.hu/
https://www.okosjatek.hu/a_legjobb_online_oktato_logikai_fejleszto_jatekok_79
http://irjhelyesen.hu/gyakorlas.php?inditas=1
http://irjhelyesen.hu/gyakorlas.php?inditas=1
http://www.tanulasmodszertan.hu/blog/2007-02-22-olvasast-fejleszto-abc-jatekok/
http://www.tanulasmodszertan.hu/blog/2007-02-22-olvasast-fejleszto-abc-jatekok/
http://www.tanulasmodszertan.hu/blog/2007-02-22-olvasast-fejleszto-abc-jatekok/
https://matematika-online.hu/
https://matematika-online.hu/
https://matematika-online.hu/
https://www.matekmindenkinek.hu/tananyagok/
https://www.matekmindenkinek.hu/tananyagok/
http://gyakorolj.hu/
http://gyakorolj.hu/
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https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=EXPIdr

7eV6o 

A jó szülő 

https://www.youtube.com/watch?v=gp5uPqhp4EU Érzelmi intelligencia fejlesztése 

https://www.youtube.com/watch?v=66gTqZJmtf4 Érzelmi intelligencia gyakorlatok 

https://go.onlinetantaki.hu/matek-gyakorlasa/ Logikai képességek 

https://www.youtube.com/watch?v=xdQawEtYsoQ Szöveges feladatok 

https://www.youtube.com/watch?v=b53r1ZQKt6U Tesztes video – 15 matematikai feladvány 

https://www.youtube.com/watch?v=qOzV-ZnmYIA Tanul, akár egy zseni! 

 

 

 
 
 
 

Link  Ajánlás 

https://www.mienkapalya.hu/teszt Pályaorientációs online tréning 

https://kozepsuli.hu/palyaorientacios-tesztet-kell-tolteni-

nyolcadikosoknak/ 
Irányultságvizsgálat 

https://www.bama.hu/baranya/pr-cikkek-

baranya/palyavalasztas-donteshelyzet-segitseggel-

egyszerubb-533854/ 

Iskolaválasztás megsegítése 

https://www.felvi.hu/felveteli/teszt Pályaorientációs és önismereti tesztek 

https://www.youtube.com/watch?v=zgPXuCPIWJg Amit a gimi előtt tudni kell - sorozat 

https://www.youtube.com/watch?v=Lx43R6CM9jQ Az írásbeli felvételi 

https://www.youtube.com/watch?v=xismUnP7NS4 Beilleszkedési tutoriál 

 

TÉMA: PÁLYAORIENTÁCIÓ 
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Összeállította: Pummer Józsefné 

 



        

 

 

TARTALOM 

 

I. Személyiség fejlesztése 

     „Amit szívedbe rejtesz, szemednek tárd ki azt” (József Attila) 

1. Tanulóknak – önismeret 

2. Szülőknek – Pozitív önértékelés kialakítása 

II. Képességfejlesztés a családban 

1. A játékról 

2. Konkrét fejlesztési területek játékai 

III. Tanulásmódszertan 

1. A tanulás feltételei 

2. Tanulási stílus teszt 

3. Ajánlás tantárgyi felkészüléshez 

 

 

 

 

 

 



        

 

 

 

 

 

 

Személyes célok  

Nevezd meg milyen hosszú távú céljaid vannak! Ezek a célok vonatkozhatnak az iskolára, barátokra és 

barátnőkre, továbbtanulásodra, szabadidődre, családodra, későbbi munkádra, érdeklődési területedre 

és számos más dologra. Ezek a Te személyes hosszú távú céljaid legyenek!  

Ami a célok megnevezését illeti, alapvetően két irányt lehet meghatározni: vagy szeretnél bizonyos 

SZEMÉLYISÉG FEJLESZTÉSE 



        

 

dolgokat elérni, vagy pedig éppen elkerülni.  

Gondold végig, milyen hosszú távú céljaid vannak, amelyeket a jövőben szeretnél elérni, vagy pedig 

éppen elkerülni! 

Sorold fel a következő táblázatban, hogy milyen hosszú távú személyes céljaid vannak! Annyit sorolj fel, 

amennyi az eszedbe jut! 

 Mindegyik sorba csak egy célt írj! A következő kifejezésekkel kezdheted a mondataidat: 

 Szeretném elérni, hogy … 

 Szeretném elkerülni, hogy … 

 Nem szeretném, hogy … 

 Szeretném, hogy … 

  Személyes céljaim Fontosság Megvalósulás Konkrétság Iskola 

támogatása 

Szülők 

támogatása 

Életkor 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10               



        

 

       

    

  

Most pedig a felsorolt céljaidat kellene megbecsülnöd a következő szempontok alapján: 

 

1. Fontosság 

Először azt kellene megbecsülnöd, hogy a megnevezett személyes céljaid mennyire fontosak számodra! 

A táblázatban találsz egy "Fontosság" -elnevezésű oszlopot. Ide 0-tól 6-ig kellene egy számot beírnod, 

amely azt fejezi ki, hogy mennyire fontos számodra, hogy a megnevezett célod megvalósuljon! Az 

értékek a következők: 

    0                      1                      2                       3                     4                    5                      6 

Egyáltalán – 0 

Közepesen – 3 

Nagyon- 6 

  

2. Megvalósulásra való esély megbecslése 

Most azt kellene megbecsülnöd, hogy mennyi az esélye annak, hogy ezek a céljaid megvalósulnak majd a 

jövőben! A fenti táblázatban találsz egy "Megvalósulás" - elnevezésű oszlopot. Ide 0-tól 6-ig kellene 

beírnod egy számot, amely azt fejezi ki, hogy mekkora esélyt látsz arra, hogy ezek a céljaid a jövőben 

megvalósulnak! Az értékek a következők: 

  0                      1                      2                       3                     4                    5                      6 

 

 

Semmi – 0 

Közepes – 3 

Nagy esély -6 



        

 

  

 

3. Célok konkrétsága 

Most azt kellene megbecsülnöd, hogy mennyire konkrétak a céljaid! Azokat a célokat nevezhetjük 

konkrétnak, amelyekről világos, egyértelmű és meghatározott elképzeléseid vannak, hogy hogyan 

érheted el őket. A táblázatban találsz egy "Konkrétság" - elnevezésű oszlopot! Ide 0-tól 6-ig kellene 

beírnod egy számot, amely azt fejezi ki, hogy mennyire konkrét a megnevezett célod. Az értékek a 

következők: 

  0                      1                      2                       3                     4                    5                      6 

 

 

 

Egyáltalán – 0 

Közepesen – 0 

Nagyon konkrét - 6  

 

4.  Iskola támogatása 

Most azt kellene megbecsülnöd, hogy mennyire érzed azt, hogy az iskola támogat abban. hogy 

megvalósítsd céljaidat! A táblázatban találsz egy "Iskola támogatása" - elnevezésű oszlopot.  Ide 0-tól 6-

ig kellene beírnod egy számot, amely azt fejezi ki, hogy mennyire érzed, hogy az iskola támogat céljaid 

megvalósulásában! Az értékek a következők: 

    0                      1                      2                       3                     4                    5                      6 

 

Semmi – 0 

Közepes – 3 

Nagy támogatás - 6 



        

 

 

 

5. Szülők támogatása 

Most azt kellene megbecsülnöd, hogy mennyire érzed azt, hogy szüleid támogatnak abban. hogy 

megvalósítsd céljaidat! A táblázatban találsz egy "Szülők támogatása" - elnevezésű oszlopot.  Ide 0-tól 

6-ig kellene beírnod egy számot, amely azt fejezi ki, hogy mennyire érzed, hogy szüleid támogatnak 

céljaid megvalósulásában! Az értékek a következők: 

    0                      1                      2                       3                     4                    5                      6 

 

 

Semmi – 0 

Közepes – 3 

Nagy támogatás - 6 

  

 

6. Életkor, amikor eléred céljaidat 

Végül azt kellene még meghatároznod, hogy véleményed szerint mikor, hány éves korodban fogod 

megvalósítani ezeket a céljaidat! A táblázatban találsz egy "Életkor" - elnevezésű oszlopot, oda írd be 

hány éves korodban gondolod, hogy a megnevezett célod meg fog valósulni. 

Forrás: 

 Jámbori Sz. (2007): Hogyan tervezik a serdülők a jövőjüket? SZEK, JGYF Kiadó, Szeged 



        

 

 



        

 

 

A sikeres gyermek, avagy a pozitív önértékelés kialakítása 
 
 

1. Fontos a szülői példamutatás. 
. 
2. Lényeges egy gyerek számára, hogy szülei hogyan reagálnak saját hibáikra.  
 
3. Egyszerű az összefüggés a dicséret és az önértékelés között.  
 
4. A kudarcok, vereségek elviseléséhez nagyon fontos a sokoldalú személyiség.  
 
5. Elengedhetetlen, hogy a gyerek megélje azt, hogy őt, hibáival együtt is szeretik.  
 
6. Lényeges, hogy a szülő engedje cselekedni gyermekét.  
 
 
Így lesz boldog és sikeres iskolás a gyereked! 12 dolog, amit a tanárok fontosnak tartanak!   ( Papás-
mamás magazin) 
 „A gyerek világra nyitott lény, kész a befogadásra, jóra jóval válaszol, simogatásra simogatással, 
jókedvre jókedvvel, tevékenységre tevékenységgel.”  
 
1. A gyermeknevelés alapjait a család rakja le 
 
2. Beszélgessünk sokat, mutassunk jó példát 
 
3. A jól nevelt gyermeket szerető család veszi körül 
 
4. A legnagyobb ajándék az együtt töltött idő 
 
5. A gyereknek érzelmi bázisra van szüksége 
 
6. A gyerek tanulja meg tisztelni a szüleit, a felnőttet 
 
7. Tanítsuk meg a munka szeretetét 
 
8. A házimunka önállóságra nevel 
 



        

 

9. A sikerért meg kell küzdeni 
 
10. Szerető szigorral neveljünk 
 
11. A gyerekeknek elegendő alvásra van szükségük 
 
12. Ne terheljük túl a gyereket különórákkal                        (Forrás: Facebook / Scoala Benedek, Pinterest) 

 

 

Olvasnivaló: 

https://365letszikra.hu/sikeres-gyerek-waldorf-vekerdy/ 

https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/kisgyerekek/14064/a_sikeres_gyermek_avagy_a_poziti

v_onertekeles_kialakitasa 

https://www.eletrevalogyerek.hu/egyprobatagsag-2/ 

http://www.piknikmagazin.hu/magazin/4-mod-hogy-a-gyermeked-sikeresnek-erezze-magat 

https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/okos-megis-bukdacsol 

https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/kreativ-gondolkodas-sikeres-gyermek 

https://family.hu/2018/02/hogyan-lehet-sikeres-vallalkozas-gyerekneveles/ 

https://forbes.hu/legyel-jobb/a-mentalisan-eros-szulok-ezeket-a-dolgokat-kihagyjak-a-

gyereknevelesbol/ 

https://momoradio.hu/link-ajanlo/ 

https://boldogsagmagazin.hu/a-gyermekneveles-nem-bukhat-meg/ 

                                                
 

https://365letszikra.hu/sikeres-gyerek-waldorf-vekerdy/
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/kisgyerekek/14064/a_sikeres_gyermek_avagy_a_pozitiv_onertekeles_kialakitasa
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/kisgyerekek/14064/a_sikeres_gyermek_avagy_a_pozitiv_onertekeles_kialakitasa
https://www.eletrevalogyerek.hu/egyprobatagsag-2/
http://www.piknikmagazin.hu/magazin/4-mod-hogy-a-gyermeked-sikeresnek-erezze-magat
https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/okos-megis-bukdacsol
https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/kreativ-gondolkodas-sikeres-gyermek
https://family.hu/2018/02/hogyan-lehet-sikeres-vallalkozas-gyerekneveles/
https://forbes.hu/legyel-jobb/a-mentalisan-eros-szulok-ezeket-a-dolgokat-kihagyjak-a-gyereknevelesbol/
https://forbes.hu/legyel-jobb/a-mentalisan-eros-szulok-ezeket-a-dolgokat-kihagyjak-a-gyereknevelesbol/
https://momoradio.hu/link-ajanlo/


        

 

                    
 
                                
 

Így játsszunk a gyerekkel 

 

Pethő Orsolya, a Kölyökszervíz tapasztalt pszichológusa a gyakorlatban hasznosítható szakmai tanácsait 

osztja meg velünk cikkében. 

Sokan vagyunk, akiknek fizikai fájdalmat okoz autókat tologatni a szőnyegen, vagy huszadjára is 

átöltöztetni a babákat. Vár még a vacsikészítés, még el kell küldeni egy e-mailt, és jajj, kifolyik a szennyes 

a kosárból.  A szőnyegen üveges tekintettel, félig már alvó szülő nem ritka jelenség és sokukkal 

találkoztam, akiknek fogalma sincs, mit is kéne játszani a gyerekkel. És tökéletesen megértem őket. A 

játék a gyerekek „munkája”, mi meg már komoly felnőttek vagyunk és nem emlékszünk rá, hogy is megy 

ez az egész.  

 

Minden emlős csemete játszik, ezen keresztül tanulja meg az életet. Eközben utánozza a felnőtteket, 

gyakorolja, pallérozza készségeit. Ám emellett a játéknak kulcsszerepe van az érzelmek feldolgozásában 

is, az érzelmi intelligencia fejlődésében.  



        

 

 

 

Remek szorongáscsökkentő, de lehet az egyik legjobb kapcsolaterősítő otthon a családban. S bár nagyon 

fontos, hogy a kicsik egyedül is el tudjanak merülni ebben a csodálatos világban, és semmi szükség arra, 

hogy egész áldott nap őket szórakoztassuk, a közös játékoknak kiemelkedő szerep jut. Az 

autótologatáshoz nincs ránk feltétlenül szüksége egy gyereknek, de létezik néhány olyasfajta játék, amit 

kizárólag a szeretett felnőttel, szülővel jó együtt átélni. A közös hancúrozás és a nevetés a legjobb 

feszültségoldó szerek, és óriási hasznukat veheted a nevelésben is. Ám most nem azokra a játékokra kell 

gondolni, amelyeket szabályleírással együtt leemelhetsz a polcról, hanem azokra, amelyekhez szinte 

semmiféle eszköz nem szükséges. Lássunk néhány területet, ahol jól jöhet a közös hancúrozás: 

 

 Fegyelmezés:  

Ha gyermeked állandóan ellenkezik, nem csinálja meg, amit kérsz tőle, gyors eredményt hozhat, ha 

sikerül a megfelelő játéktípust megtalálnod. Sok apukát és anyukát láttam már a játék közben dirigálni, 

és jól megmondani, hogyan is kell ezt az egészet csinálni, és az miért nem jó, ahogy a gyerek csinálja. 

Nem ritka az az apuka, aki nem hagyja, hogy az általa épített csodához a gyerek hozzányúljon. A LEGO 

Kalandbéli Business elnök egyáltalán nem fikció, maga a valóság. Ezzel csak azt érjük el, hogy az amúgy 

egész napos megfelelési kényszer tovább folytatódik a gyerek „elvileg” felszabadult tevékenységében is, 

azaz további frusztrációt okoz. Nyilván mire a fürdésre kerül a sor, elege lesz, és nem fogad szót. Szóval 

hagyd, hogy ő irányítson, „hajtsd végre a parancsait” és örömmel megy majd fürdeni, ha arról van szó. 

Régi szabály, hogy csak akkor tudok valakit vezetni, ha előtte követtem őt. 

 

 Hiszti:  

Ha gyermeked agresszív, indulatos mostanában, dacos, esetleg rombol, csíp, erőszakosan játszik, jól 

jöhetnek a megfelelő játékok. Fegyelmezés helyett olyan tevékenységeket kínálj fel, amiben ki tudja élni, 

meg tudja mutatni ezeket az erős érzéseket. Minden jöhet például, amiben legálisan lehet erősen dobni:  



        

 

 

párnacsata, vagy az egyszerű labdázás, célzás egy puha szivacslabdával – a mozdulatba adjon bele apait-

anyait. Fontos, hogy jókat nevessetek közben, nem kelljen bűntudatot éreznie ezeknek az érzéseknek a 

felszabadításáért. 

 

Információszerzés:  

Biztos rájöttél már, hogy a „mi volt az oviban/suliban” kérdésre teljesen megbízhatatlan válaszok jönnek, 

és sokszor épp a lényeg veszik el, azaz a fontosabb eseményeket, az azt kísérő érzéseit nem akarja, vagy 

nem tudja elmondani a gyerek. Reggel folyton sír az ovi miatt, és nem tudod, mi lehet az oka. Rosszul 

alszik, rémálmai vannak, de nem derül ki, hogy mitől. Megváltozott a viselkedése az utóbbi időben, és 

hiába faggatod. Vagy egyszerűen nem akarod pszichológushoz vinni, csak azért, hogy a teljesen 

normális, ám számára rendkívül frusztráló, felkavaró és összevissza érzéseket, élményeket feldolgozza. A 

játékon keresztül ugyanis remekül lehet faggatózni. Ha szerep szerint ő az óvónéni, te pedig a gyerek, 

például kiderül, milyennek látja Jutka nénit, mennyire ijesztő a számára, vagy hogy az egyik gyerek 

állandóan őt vegzálja. Közben kérdezgethetsz is: jól játszom? Mit érzek most? Mit csináljak, hogy jól 

játsszam a kisfiú szerepét? Hidd el, rengeteg mindent megtudsz így, és nincs szükség a harapófogóra 

sem. 

 

Alacsony az önbizalma:  

Az óvodáskorú gyerekek  többsége azt mondja, hogy a szüleivel, vagy más felnőttekkel szeret a 

legjobban játszani. Nem véletlen, hiszen tudja, hogy a vele egykorúak sosem fogják hagyni őt nyerni, 

velük kénytelen teljes bedobással játszani, és kegyetlenül felszínre kerülnek az erőviszonyok. A 

felnőttektől pedig méltán várhatja, hogy behúzott karmokkal álljanak oda a társastól kezdve a 

birkózáson át, a labdázásig. Az ott szerzett győzelmekkel pedig önbecsülését táplálva mehet a csatába, a 

többi kiskorúval játszani. Úgyhogy hagyd nyerni, kerekedjen ő felül, teperjen le, kapjon el. 

 



        

 

 

 

Előre szorong egy esemény miatt:  

 

A rossz érzéseket az okozza, hogy nem tudom, mi fog velem történni, hogy fogom magam érezni, 

hogyan tudok majd megküzdeni a helyzettel. Először megyek oviba, iskolába, vért vesznek tőlem, netán 

mandulaműtétem lesz, először jön egy új babysitter. Egy kis irányított szerepjátékkal ügyesen fel lehet 

készülni, benyomásokat szerezni, hogyan is alakulnak majd az események, hogyan viselkedjek majd én 

ezekben a helyzetekben. Arról nem is beszélve hogy egy kicsit konkrétabban is megfogalmazódnak 

ilyenkor a félelmek, érzések, ami tudjuk, hogy alapvetően csak jót tesz. Még alapvető szociális  

 

készségeket is tudunk a játékon keresztül tanítani, ha keresünk jó megoldásokat a játszótéri 

konfliktusokra: mit mondhat/tehet ez a kisfiú, akinek elvették a lapátját, azon kívül, hogy ráborítja a 

homokot a másik fejére? Mi van, ha határozottan azt mondja, légyszíves add vissza a lapátomat. 

 

Még több játék:  

Tanácsadási munkám során szinte mindig javaslok a szülőknek közös játékokat, amivel segíteni tudják a 

változást. Amikor ellátogatok a családokhoz, ritkán látom azt, hogy szülő és gyerek képes együtt 

önfeledten játszani. Közösen unatkoznak valami társasjáték, vagy kreativitást fejlesztő tevékenység 

felett, amiből már öt perc után mindkettőjüknek elege van.  

Ezeknek a szülőknek szeretnék segíteni és az évek során kipróbált 

játékokból összegyűjtöttem a legjobbakat a Kölyök Szerviz 

Játékgyűjteménybe: 

http://www.kolyokszerviz.hu/shop/index.html  

  

 



        

 

 

 
 
 

Foglalkoztatási ötletek fejlesztési területek szerint  
   
Figyelemfejlesztés 

 

Mi változott? 

Keresd a párját! (pl. memóriakártyákkal) 

Kakukktojás játékok 

Melyik nem illik a sorba? 

Keresd az egyformákat! 

Pontok összekötése 

Építs ugyanilyet (pl. pálcikából, kockából stb.) 

Labirintus játék: térben papíron, mágnessel 

  

Érzékelés, észlelés, tájékozódás 

   

Azonosság, különbözőség észlelése 

Kösd össze/jelöld az ugyanolyat! 

Színezd az egyformát egyforma színűre! 

Alakállandóság (azonos formák különböző méretben, helyzetben) 

Alak-háttér megkülönböztetése (mi bújt el?) 

Rész-egész pl. kép, rajz kiegészítése, mozaik játékok, puzzle 

Változás megfigyelése: hiányok pótlása minta alapján 

 Légzésgyakorlat hangutánzással egybekötve 

Hangutánzás (állatok, járművek, zörejek) 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS A CSALÁDBAN  



        

 

Magánhangzók képzése hallás alapján 

 

Ritmus visszatapsolása, kopogása 

Suttogó gyakorlatok 

Hangfelismerés, hangdifferenciálás (zöngés-zöngétlen, zörej, hangszerek, hangok,  

Hideg-meleg érzékeltetése 

Különféle formák, tárgyak felismerése tapintás alapján 

Mit rajzolok a hátadra, tenyeredbe?  

 

Térészlelés, téri tájékozódás 

Testséma kialakítása: fő és résztestrészek, funkciójuk, saját test elhelyezése térben, tájékozódás a saját 

teste 

Oldaliság kialakítása: egyik majd másik oldal, az oldalak változtatása, oldaliság gyakorlása változó 

helyzetekben pl. körben 

Tájékozódás térben: viszonyfogalmak pl. tedd a kockát a szék alá stb., test mozgatása megadott irányba, 

hármas tagozódás észrevétetése padon, szekrényben stb 

Labirintus játék 

Síkbeli tájékozódás 

Vízszintes irányban: szőnyeges, homokban, asztalon, padon, füzetben, vonalközben 

             Függőleges irányban:   u.a. 

Időérzékelés, tájékozódás időben 

Eseménysor összeállítása (képek, mondatcsíkok) 

Hét napjai, eseményei 

Évszakok, napszakok eseményei 

Tájékozódás egy napon belül: napszakok, napi események, időtartam 

Naptár használata 



        

 

Dátumok, események időrendje, időtartama 

Egyéni ünnepek, dátumok időrendje, az eltelt idő érzékeltetése 

 

Mozgás 

Szabadmozgásos játékok: csúszás, kúszás, mászás, futás, ugrálás, lépcsőn járás stb. 

Mozgásutánzó játékok álló helyzetben, mozgó helyzetben pl. állatok mozgásának utánzása, szoborjáték 

Szabályokhoz kötött mozgásos játékok (alapmozgások) 

Az egyensúlyozást fejlesztő játékok, gyakorlatok pl. padon, kötélen, útvonalon, guggolás, féllábon állás, 

ugrálás, szökdellés 

Koordinált mozgások fejlesztése pl. ellentétes végtagmozgás, hintázás, lépcsőn járás váltott lábbal, 

akadályfutás, ugrókötelezés, hullahopp karika használata 

Mozgássorok kitalálása, ütemezése 

Irányváltások, tempóváltások a mozgásban 

 

Finommozgás 

     Önkiszolgálás, kézzel végzett mozgások 

      Gyurmázás: gömbölyítés, nyújtás, lapítás, formázás 

      Színezés különböző nyomatékkal 

      Formák, betűk, rajzok átírása 

      Pontok összekötése 

      Festés ujjal, szivaccsal, ecsettel, 

      Labirintus játék 

      Kéztorna, ujj-játékok, zongorázás, gépelés, ujjbábozás 

      Tépés, csipegetés, 

      Ollóhasználat, nyírás 

      Fűzés 



        

 

      Játék pálcikákkal, magokkal: forma, sor kirakása, folytatása, változtatása, ragasztása, 

      Marokkó 

      Puzzle 

      Gyöngyfűzés 

       

      Célbadobó játékok 

      Összerakó, építő- szerelőjátékok, makett készítése dobozokból 

      Grafikus formák másolása szabadon, vonalközbe, négyzethálóba 

 

Gondolkodás 

Puzzle játék 

Keresd a kisképet a nagyképen 

Mi hiányzik a képről? 

Melyek az egyformák? (tréfás rajzok, tárgyak) 

Betűhiány szavakban, mondatban 

Betűpótlás: rövid-hosszú, zöngés-zöngétlen, j-ly stb. 

Fölösleges betű keresése szavakban 

Betűtáblában értelmes szavak keresése 

Szóalkotó játék: betűkockával 6-8 betű kiválasztás, értelmes szó alkotása 

Szótagkereső: összekevert szótagokból szókirakás. Nehezítés: fölösleges szótagok 

Csoportosítás, osztályozás, rendszerezés 

Keresd a párját! (összetartozó tárgyak, állatok és kicsinyeik ) 

Csoportosítás adott szempontok szerint (szín, forma, méret, azonosság, különbözőség) 

Csoportosítás, halmazalkotás tárgyakkal, színezéssel, főfogalom keresése 

 

Apró tárgyak válogatása, rendrakás, főfogalom alá sorolás 



        

 

Föld, víz levegő játék  

 

Összehasonlítás 

Mi a különbség? Mi az egyforma? 

Ellentétpárok 

Szabályfelismerési játékok: kakukktojás, barcohba 

Dominó: kép, szám, betű, kép-szó, római számok, szorzó stb.           

  

Lényegkiemelés 

 Rövid mesék, olvasmány, dal tartalma 

Kép, tárgy és tulajdonságok párosítása 

Képsorok mondanivalójának verbális megfogalmazása 

 

 Ok-okozati összefüggés 

 Eseménysor összeállítása: képsor, mondatok 

Megkezdett mondat folytatása, befejezése 

Képhez tartozó igaz állítások megkeresése, gyűjtése, válogatása 

 

 Aritmetikai gondolkodás  

Ugyanannyi, több, kevesebb fogalmának érzékeltetése változó helyzetekben 

Mennyiségek, képek, számok, kockák stb. sorbarendezése, 

Variációs lehetőségek a soralkotásban 

Számkép-mennyiség-számnév egyeztetése 

Számlálás növekvő-csökkenő sorokban 

Viszonyfogalmak, összehasonlítások, mérések: nagyobb, több, rövidebb stb. 

 



        

 

Több érzékszerv bevonásával mennyiségek  számlálása, egyeztetése pl. lépegetés, ugrálás, koppantás, 

mozgás stb. 

 

 Emlékezet 

Memória játékok 

Mi változott? 

Rontó játék 

Tárgyak, nevek, sorozatok visszamondása 

Mondókák, énekek 

Szóvonat, szókereső 

 

 Kommunikáció 

Utánzás: állathangok, beszédhangok, 

Mondókák, énekek, versek tanulása 

Képek megnevezése, értelmezése, párkereső, 

Rokonértelmű szavak gyűjtése 

Események, mese eljátszása, 

Szerepcsere 

Meselánc 

Barcohba 

Asszociációs játék: erről jut eszembe 

Fehér, fekete, igen, nem játék (a letiltott szavakat 

lehet változtatni) 

 

 
 

 



        

 

 

 

 

 

Optimális fizikai körülmények kialakítása 

• Megfelelő hely, sorrend 

• Tervezés+ szünetek beiktatása 

• Rend 

• Világítás 

• Hőmérséklet 

• Testtartás 

• Csend 

 

• Izgalmi állapot - kíváncsiság 

• A tanulást tervezni kell! 

• A tervet és a megvalósítást rendszeresen vessük össze egymással! 

• A szünetek a tanulási folyamat részét alkotják (jutalmazás). 

• A rendszeresség elősegíti a kedvező tanulási szokások kialakítását. 

 

TANULÁSMÓDSZERTAN 



        

 

 



        

 

 

HATÉKONY PROBLÉMAMEGOLDÁSI STRATÉGIA ELSAJÁTÍTÁSA 

 

• Mit keresünk? 

• Hasonló feladat felidézése 

• Megoldási mód „leutánzása” + gyakorlás, hogy rögzüljön. 

• Más felosztás 

1. A feladat megértése 

2. Tervkészítés 

3. Terv végrehajtása 

4. A megoldás vizsgálata 

 

 
 



        

 

A TANULÁS ÖTLÉPCSŐS MÓDSZERE 

 

LÉPCSŐ – Hatékony problémamegoldás 

 

L: Leírjuk a problémát 

É: Észtorna: Hogyan lehetne megoldani a problémát? Lehetséges alternatívák 

P: Próbáld ki gondolatban a fenti ötleteket, és írd le, mik az előnyei, hátrányai! 

CS: Csináld meg valamelyiket! 

Ő: Összejött? 

 

 



        

 

 

 

AJÁNLÁS KONKRÉT TANTÁRGYI FELKÉSZÜLÉSHEZ 

 

MATEMATIKA = feladatmegoldás 

  Figyelmes átolvasás 

  Hasonló már megoldott feladat felidézése 

  Feladathoz kapcsolódó összes tanult képlet, tétel, fogalom felírása 

  Ábra, grafikon készítése 

  Kidolgozás, megoldás pontos végrehajtása 

  Ellenőrzés, mértékegységek egyeztetése 

  Válaszadás 

GYAKOROLJ, GYAKOROLJ, GYAKOROLJ 
 

IDEGEN NYELV 
 
 Olvasás, szövegértés: külföldi újságok, TV adók, könyvek olvasása, rádió, magnó hallgatása 

  Beszéd, szókincs: 

a. 3 oszlopos szótár technika: szó, jelentés, példamondat 

b. Kapcsos füzet: szavak témákhoz rendezve 

c. Memória-kártyák 

d. Agytérkép 

e. Reggel buszon leírni magamban, mit látok 

f. Ismétlés 

g. Beszélj minél többet (pl. chatelés) 

h. Megfelelő szótárhasználat 

 



        

 

 

 
 

TÖRTÉNELEM 

 

Kronológia 

 

 

Táblázat 

Évszám Esemény Helyszín Szereplők Megjegyzés 

     

 
 
Térkép 

  Fordíts időt a térkép áttanulmányozására (térkép típusok, jelek jelentései) 

  Minden lecke tanulásánál használd! 

  Legális puskaként is segíthet a térkép felelésnél 



        

 

 

  Használd az égtájak szerinti elnevezést! (kerüld: itt van, erre van) 

 Felelésnél az államokat ne rábökéssel, hanem körbekerítve mutasd! 

  Folyókat folyás irányába, hadműveleteket támadás és visszavonulás irányában mutatni! 

 
 

Földrajz, biológia 

 Tájékozódj a térképen! 

 

  Tanulj meg ábrát és képet elemezni! 

  Készíts sok táblázatot! 

  5 lépcsős módszer!!! 

 

 

 

 

 

 



        

 

 

Példa az ábraelemzésre: 

 

Irodalom 
 

Fogalmak tanulása 

 

 3 oszlopos technika 

  Memória-kártya: 

  Ragasztás ajtóra, falra, ágyra stb. 

 

 

 



        

 

 

Név Meghatározás Példa 

Hasonlat   

 
Életrajzok  
 
Kiskártyák Például: Petőfi Sándor 
 

1823 
Kiskörös 

Pest, 
piarista 
gimnázium 

Selmecbánya 
líceum 

Sopron, 
katonaság 

1847. 
Házasság 
Szendrey 
Júliával 

1849. 
Segesvár 

 

Memoriter tanulása 

 Némán, majd hangosan felolvasni 

  Megérteni a lényegét, mondanivalóját 

  Vers ritmusát felfedezni 

  Ismétlés, soronként, versszakonként 

  Gyakori hibákat újra javítani (pl. felírni kis papírra) 

  Lefotózni képzeletben 

  Készülhet magnófelvétel!, Hangos felmondás! 

  Kicsit pihentetni, majd újra elővenni. 

  Felidézni magadban, éppen bárhol, amikor magad vagy (busz, este stb.) 

  Iskolában figyelni, ahogy osztálytársaid mondják. 



        

 

 

Nyelvtan 
 

 Helyesírás 

 Minden nap 3 sor diktálás újságból/ másolás újságból +hangos felolvasás 

 Életközeli pl-k: Média Markt reklámplakát 

 Szellemes hasonlatok: hall: két l: két füllel hallunk 

 Szabály tanulására: 4 oszlopos technika  
 

NÉV DEFINÍCIÓ PÉLDA KIVÉTEL 

    

 

 

Ötletek A-F-ig 

 

A. Készíts táblázatot! 

B. Minden mindennel összefügg: Milyen tantárgyak anyagaival függhet össze? 

C. Rajzolj! 

D. Tanuljunk játszva 

  Barkochba 

  Mozaikjáték 

  Találós kérdés 

  Apróhirdetés 

  Kérdezz! Felelek! 

E. Végezz megfigyeléseket, egyszerű kísérleteket! 

F. Nézd meg „élőben! 
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Tanulási stílus 

Pontozd 0-3 –ig, mennyire jellemző rád az adott állítás! 

 0 = egyáltalán nem    3 = teljesen igaz 

1. Jobban emlékszem a mondanivalójára, ha látom a beszélőt.   V 

2. Vonzanak a rikító színek.   V 

3. Szívesen hallgatok felolvasást.   A 

4. Nehezemre esik néhány percnél tovább egy helyben maradni.   K 

5. 
Álmodozásnak tűnik, amikor próbálok valamiről képet alkotni 
magamban. 

  V 

6. 
Könnyebben emlékszem, ha hallhatóan kimondom a 
megjegyezni valót. 

  A 

7. 
Úgy tudok megjegyezni valamit, ha újra és újra elismétlem 
magamban. 

  A 

8. Sokat segítenek nekem az ábrák, képek, grafikonok.   V 

9. Az eseménydús könyveket olvasom szívesen.   K 

10. A testem valamelyik része majdnem mindig mozgásban van.   K 

11. 
Az, hogy hangosan kimondok egy problémát, segít a 
megoldásban. 

  A 

12. 
Szeretek kisebb tárgyakkal játszani, amikor figyelek vagy 
tanulok. 

  K 

13. A grafikonokat, ábrákat nehezen tudom megérteni.   A 

14. Sokkal jobban megértek bármit, ha felrajzolják, felírják nekem   V 

15. Ha beszélek, erőteljesen gesztikulálok.   K 

Számold össze, hány pont gyűlt össze az egyes betűk mellé! A három 
szám aránya mutatja, hogy melyik információfeldolgozási módot 
részesíted előnyben.  

  

  

  

  



        

 

 

ÉRTÉKELÉS 

Vizuális típus: 

Ez a leggyakoribb típus. Főleg az ragad meg az emlékezetedben, amit látsz. Könnyen megjegyzel apró 
részleteket, arcokat. Jól tudsz tanulni ábrákból. Segíthetnek a  gondolattérképek, színes szövegkiemelők, 
rövid jegyzetek. Különösen figyelj a leckéhez tartozó  ábrákra, grafikonokra, képekre. Ezeket könnyen elő 
tudod hívni az emlékezetedből. Hatékonyabbak a rövidebb, intenzívebb tanulási szakaszok. 

Auditív: 
Nagyon gyorsan fel tudod dolgozni a hallott információkat. Gyakran sokat beszélsz, de csak azért, mert 
hangosan kell gondolkodnod. Szereted a zenét, könnyen megjegyzed a dalszövegeket is. Könnyebben 
megjegyzed egy ember nevét, mint azt, hogy hogyan néz ki. Segítheti a tanulásodat, ha órán odafigyelsz, 
részt veszel a beszélgetésekben. Hasznos lehet, ha magnóról tanulsz vagy tanulócsoportban egymással 
megbeszélitek a tananyagot. 

Kinesztétikus: 
Nem szeretsz egy helyben ülni. Szereted a fizikai tevékenységeket, a kézműveskedést. Nem szereted 
a használati útmutatókat, inkább magadtól kitalálod, hogy rakd össze, akármi is az.  Legkönnyebben 
érintésen, cselekvésen, mozgáson keresztül tanulsz. Segíthet, ha fel - alá járkálva olvasol vagy  mondod 
fel a leckét. Ajánlott a vázlatolás, jegyzetkészítés, gyors sémák felvázolása. 

 

 


