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Összefoglaló – Az előadás az óvodások iskola-előkésztéséhez 

használható multimédiás lehetőségekbe ad betekintést. 

Definiálja az iskolaérettséget, foglalkozik az iskolaérettség-

gel kapcsolatos félreértésekkel, az IKT eszközök közokta-

tásban való használatával hazánkban és külföldön. Végül 

példákat mutat képességfejlesztési lehetőségekre számítógé-

pes és mobilalkalmazások segítségével. 

Abstract – The presentation focuses on introducing opportu-

nities by multimedia for pre-school education. It aims to 

define what the term being school ready means, and also 

discusses the misunderstandings around the topic and the 

use of ICT tools in public education in Hungary and abroad. 

Finally, examples for mobile and computer applications 

developed for educational purposes are going to be repre-

sented. 
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I. BEVEZETÉS 

A digitális kompetenciák napjainkra olyan alapkés-
zséggé váltak, amelyek megléte elengedhetetlen már gye-
rekkortól kezdve az oktatásban, majd később a munkahe-
lyen és a mindennapi ügyek intézésében. Egy-két évtized-
del ezelőtt elképzelhetetlennek tűnhetett, hogy az iskola-
kezdés előtt álló gyerekek számára az érintőképernyő 
működése magától értetődő, iskolás korra pedig természe-
tessé válik számukra, hogy az internet által szinte minden 
információ elérhető pár kattintással. Olyan okoseszközök 
és mobiljátékok kötik le őket nap mint nap, amelyek né-
hány generációval ezelőtt tudományos-fantasztikus regé-
nyekbe illőknek tűnhettek volna. A gyerekek számára az 
iskolakezdésre játékosan felkészítő alkalmazások ezért 
közkedveltek – és egyben hasznosak is. 

II. A GYEREKEK TEVÉKENYSÉGBE ÁGYAZOTT 

TANULÁSA 

A gyermek világra jöttekor körülbelül 100 milliárd agy-
sejttel rendelkezik, ám ezek többsége között még nincsen 
kapcsolat. 3 éves korra minden egyes neuronnak akár 
10 000 kapcsolata is létrejön más neuronokkal. A külön-
böző oktatási módszerek kombinálásával hatékonyabbá 

tehető ezeknek az új neurális kapcsolatoknak a létrejötte, 
és ezáltal az új készségek elsajátítása [1]. 

Miért fogékonyak a gyerekek az IKT
1
 használatának el-

sajátítására? A gyerekek tanulása akkor a leghatékonyabb, 
ha a tevékenység, amelyet végeznek, számukra érdekfe-
szítő [2]. Játék közben a gyerek érdeklődése folyamatosan 
élénk marad. Kisgyerekeknél hatványozottan igaz, hogy 
játék közben hatékonyabban tanulnak, figyelmüket köny-
nyebben leköthetjük a színes, érdekes mobilalkalmazá-
sokkal. Mobileszközökön hatékonyan alkalmazhatunk a 
gyermekek számára színes, hangos, látványos játékokat. 
Nincsenek fizikailag helyhez kötve, mint PC vagy laptop 
használata esetén. Ezzel szemben a klasszikus, könyvből 
tanulást a gyerekek gyakran kényszernek érzik, s az emiat-
ti nyomás hatására stresszhormonok képződhetnek, ame-
lyek negatív hatással vannak a neuronok közötti új kap-
csolatok létrejöttére [2]. 

Kutatások szerint az érzékszerveknek fontos szerepe 
van a tanulásban, segítenek az energia levezetésében, a 
lenyugvásban és a figyelem megtartásában [2]. A mobil-
alkalmazások segítségével könnyen kihasználható ez a 
tanulást segítő tényező: látványos grafikával és színekkel 
a látásra, hangeffektekkel és kimondott szöveggel a hal-
lásra gyakorolhatunk hatást. Giroszkóppal és digitális 
iránytűvel további, mozgásos lehetőségek nyílnak meg. 

III. AZ ISKOLAÉRETTSÉG JELENTÉSE

Az iskolaérettséggel kapcsolatban sok félreértés él a 
köztudatban: sok szülő csak a jól mérhető, intellektuális és 
kognitív képességeket veszi figyelembe gyermeke iskola-
érettségének megítélésekor. Ha a kisgyermek okos, érdek-
lődést mutat a betűk és a számok iránt, iskolára késznek 
gondolják anélkül, hogy figyelembe vennének olyan 
egyéb tényezőket, mint a gyermek közösségbe való beil-
leszkedési, kudarctűrési vagy szabálykövetési képességei-
nek meglétét [3]. 

1
IKT: „az Információs és Kommunikációs Technológiák 

olyan eszközök, technológiák, szervezési tevékenységek, 

innovatív folyamatok összessége, amelyek az információ- 

és a kommunikációközlést, feldolgozást, áramlást, táro-

lást, kódolást elősegítik, gyorsabbá, könnyebbé és haté-

konyabbá teszik.” [2] 
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Félreértésekre ad okot továbbá a 2013-ban hatályba lé-
pett törvényi szabályozás a tankötelezettségről (2011. évi 
CXC. törvény a nemzeti köznevelésről), amely kimondja, 
hogy azokat a gyermekeket kell beíratni az iskolába, akik 
augusztus 31-ig hatévesek lesznek. A törvényben azonban 
az is szerepel, hogy „Az a gyermek, akinek esetében azt a 
szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az 
óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankö-
telessé [4].” 

A Magyarországon jelenleg hatályos jogszabály szerint 
a gyerekek iskolaérettségéről az Óvodai nevelés országos 
alapprogramjával (363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet) 
összhangban az óvodavezető dönt, illetve vitás esetekben 
a szülő is kezdeményezheti szakértői bizottság döntését 
[5]. 

Az iskola megkezdéséhez szükséges feltételeket 3 cso-
portra oszthatjuk: testi, lelki és szociális tényezőkre [6]. 

 Fizikai érettség alatt értjük, hogy a gyermek elért 
egy bizonyos testi érettséget, testarányai megvál-
toztak, a fogváltás is megkezdődött. Képes koordi-
nálni a mozgását, viselkedését, el tudja látni alap-
vető testi szükségleteit. 

 A lelki szempontból iskolaérett gyermek érdeklőd-
ve várja az iskolába lépést, nyitott az új ismeretek 
befogadására, a tanuláshoz szükséges képességei 
megvannak: vizuális és az akusztikus észlelése, va-
lamint térbeli tájékozódása kellően fejlett. Képes 
szándékosan memorizálni, majd felidézni dolgokat, 
megjelenik a tanulás alapját képező figyelem, ki-
alakulóban van az elemi fogalmi gondolkodás, ké-
pes gondolatait és érzelmeit egyszerűbb összetett 
mondatokban kifejezni, elemi ismeretekkel rendel-
kezik önmagáról és környezetéről. 

 Óvodáskor végére a gyerekek szociálisan is éretté 
válnak az iskolakezdésre, tehát képesek együttmű-
ködni társaikkal és a tanítókkal, valamint képesek 
egyre több szabályhoz alkalmazkodni, feladattuda-
tuk, a feladatok megértéséhez és elvégzéséhez 
szükséges készségeik megvannak. 

A Professional Association for Childcare and Early 
Years (PACEY) Nagy-Britanniában a gyermeknevelésben 
dolgozók és a minőségi gyermekoktatás támogatására 
létrejött önkéntes szervezet. A PACEY által óvodapeda-
gógusok, szülők és általános iskolai tanítók körében vég-
zett felmérés szerint az iskolaérettség a következő ténye-
zőket foglalja magában [7]: 

 viszonylagos függetlenség a saját személyes szük-
ségletek ellátásában, 

 kíváncsiság a külvilágra és az új információk befo-
gadására, 

 a szülőktől való távollét érzelmi toleranciája, 

 erős szociális kompetenciák megléte. 

A kognitív és tudományos készségek (például olvasás 
és számolás ismerete) megléténél sokkal fontosabb a 
gyermek magabiztossága, kíváncsisága és viszonylagos 
függetlensége. Emiatt a tanárok és az óvodapedagógusok 
nagy része szerint sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fek-
tetni a játékra az óvodákban. Kutatások igazolták, hogy a 
játékok fejlesztik a leginkább a gyerekek szociális, emoci-
onális készségeit, valamint a kreativitást [8]. 

A PACEY [7] felmérése rávilágít arra, hogy Nagy-
Britanniában nem helyeznek elégendő hangsúlyt a játékos 
fejlesztésre az óvodás korú gyerekeknél, így az ország 

elmarad olyanoktól, mint például Finnország, amely nem-
zetközileg elismert a koragyerekkori oktatásban alkalma-
zott módszereiért. Bár erre a célra már létrejött kormány-
zati mozgalom az England’s Early Years Foundation 
Stage (EYFS) keretében, a PACEY szerint a Kormánynak 
ennél nagyobb hangsúlyt kellene fektetnie az óvodai játé-
kos oktatás megvalósítására. 

Finnországban az iskolát 7 éves korban kezdik, előtte a 
6 évesek speciális iskolára felkészítő intézménybe járnak, 
ahol a hangsúly a jól mérhető lexikális tudás elsajátítása 
helyett inkább a játékos tanuláson, a szabad felfedezésen, 
a másokkal való együttműködés elsajátításán van, vala-
mint azon, hogy a gyerekek megtanuljanak felelősséget 
vállalni saját cselekedeteikért, és tekintettel lenni társaikra. 
Minden ilyen intézményben erre kidolgozott stratégia van, 
amelynek alapja a 2003-ban publikált National 
Cirrumculum Guidelines on Early Childhood Education 
and Care in Finnland (ECEC) dokumentum [9]. 

Finnországban már a gyakorlatban is megvalósul az e-
learning és az IKT eszközök alkalmazása a közoktatásban 
[10]. Például az Innofactor Skilli olyan tanulást támogató 
eszköz, amely lehetővé teszi a gyerekek és tanítóik számá-
ra a tanulási célok kitűzését, valamint a már elsajátított 
tudás monitorozását is. Elérhető PC-n, tableten és mobilte-
lefonon is [11] (lásd 1. ábra). Továbbá például a 
10Monkeys a matematika tanulását segítő alkalmazás [12] 
(lásd 2. ábra), a Muuvit alkalmazás pedig a fizikai aktivi-
tást segít integrálni az iskolai mindennapokba [13] (lásd 3. 
ábra). 

 
1. ábra: A finn az InnofactorSkilli olyan tanulást támogató eszköz, 

amely lehetővé teszi a gyerekek és tanítóik számára a tanulási célok 
kitűzését, valamint a már elsajátított tudás monitorozását is. Elérhető 

PC-n, tableten és mobiltelefonon is [11]. 

 
2. ábra: A finn1-4 éves gyerekek által használt 10Monkeys matematika 

tanulását segítő alkalmazás kezdőoldala [12] 
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3. ábra: A finn gyerekek által használt Muuvit alkalmazás a fizikai 

aktivitást segít integrálni az iskolai mindennapokba [13]. 

IV. IKT ESZKÖZÖK A KÖZOKTATÁSBAN 

HAZÁNKBAN ÉS KÜLFÖLDÖN 

A gyerekek oktatását segítő számítógépes és mobilal-
kalmazások fejlesztésének támogatására a számos külföldi 
mozgalom mellett egyre több országban biztosított a tanu-
lóknak a tanórákon az IKT eszközök használata. A Digitá-
lis Jólét Program – Magyarország Digitális Oktatási 
Stratégiája (DOS) [14] keretében hazánkban is megvaló-
sulhat a közeljövőben a digitális eszközök és szemlélet-
mód közoktatásba való bevezetése, és ily módon az Euró-
pai Unió tagállamaihoz való felzárkózás. 

A DOS hangsúlyozza a kisgyermekkori informatikai 
nevelés óvodákban való bevezetéséhez a megfelelő inf-
rastruktúra szükségességét, különös tekintettel a vezeték 
nélküli internetelérésre. Szükségesnek tartja a pedagógu-
soknak a digitális óvodapedagógiai tantárgyakkal kapcso-
latos továbbképzését is. Át kell dolgozni az Óvodai neve-
lés országos alapprogramját az informatikai nevelés hazai 
és külföldi jó gyakorlatai alapján, mivel ebben a doku-
mentum még egyáltalán nem foglalkozik a digitális eszkö-
zök megjelenésével vagy az információs társadalom kihí-
vásaival. 

Az óvodás korosztály körében kiemelten fontos, hogy 
figyeljünk arra otthon, a családokban is, hogy a gyerekek 
csak ellenőrzött tartalmakat tekintsenek meg a számítógé-
pek monitorán, illetve mobileszközökön. Az óvodapeda-
gógusok és a családtagok viselkedése lényeges, mert a 
gyermekkorban megszerzett, minta alapú viselkedésfor-
mák nagy hatással vannak a gyermek fejlődésére, tudatos-
ságára. 

Mivel több ország kormánya jelenleg is fejleszt irány-
elveket az IKT eszközök koragyermekkori oktatásba való 
bevezetésével kapcsolatban, ezért az UNESCO aktuális-
nak látta saját dokumentum kidolgozását ezzel kapcsolat-
ban (ICTs in Early Childhood Care and Education [15]). 
Célja az IKT eszközök integrációjának és az ezzel együtt 
járó kockázatoknak, valamint azok elhárításának bemuta-

tása. A magyar DOS-hoz hasonlóan az UNESCO irányel-
vei között is kiemelt szerepet kap a pedagógusok tovább-
képzése. 

Az óvodáskorú gyermekek számára a következő terüle-
teken jelenthetnek kulcsfontosságú támogatást az IKT 
eszközök: kommunikáció és együttműködés, kognitív 
készségek elsajátítása, kreativitás, szociális készségek, 
tanulásra való oktatás. 

V. KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 

MOBILALKALMAZÁSOKKAL 

Ez a fejezet az iskolára felkészítő játékos feladatokra 
mutat, főként mobilalkalmazás-példákat. [16] az alábbi fő 
kategóriákba sorolja képességfejlesztő feladatait: 

 Színek és formák elsajátítása 

 Rész-egész felismerésére szolgáló játékok 

 Környezetben lévő tárgyak, élőlények felismerésé-
re és hozzájuk kapcsolódó fogalmak társítása 

 Hasonló és egymástól különböző tárgyak és fo-
galmak felismerése 

 Térbeli tájékozódás, irányok tudatosítása 

 Beszédkészség és ritmusérzék fejlesztése 

 Logika játékok, problémamegoldás 

 Memóriafejlesztő játékok 

 Betűk, számok és hangok megismerése. 

Ezekkel együtt természetesen mindig ott van a mozgás- 
és a motorikus képességek fejlesztése. 

A Balloon Pop Kid Learning Game a 2-6 éves korosz-
tály számára ajánlott, angol nyelvű, ingyenes alkalmazás 
az ABC betűi, számok, hangok (például állathangok, 
hangszerek, közlekedési eszközök hangjainak) játékos 
oktatására. A gyerekeknek az érintőképernyő segítségével 
különböző szimbólumokkal dekorált, színes léggömböket 
kell kipukkasztaniuk, eközben az alkalmazás hanghatások 
segítségével mutatja meg a szimbólumok jelentéstartalmát 
(például lófigurás lufi kidurranása közben nyerítő hang 
hallatszik) (lásd 4. ábra) [17]. 

 

 
4. ábra: Képernyőképek a Balloon Pop Kid Learning Game alkal-

mazásról [17] 
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A „Dino Tim” Preschool basic skills, numbers & 
shapes alkalmazás különböző nehézségi fokozaton kínál 
feladatokat a formák és számok megismerésére a 3-6 éves 
korosztály számára. Az alapértelmezett angolon kívül 
francia, spanyol és olasz nyelvek választhatók. Az alkal-
mazás működéséről a 5. ábra képernyőképei adnak be-
nyomást [18]. 

 
5. ábra: Képernyőképek a „Dino Tim” Preschool basic skills, numbers 

&s hapes alkalmazásról [18] 

A HippoKidsGames több játékot tartalmazó játéksoro-
zat. A játékokban mindig megtalálható Hippo víziló isme-
rős karaktere, aki érdekes feladványokkal vezeti be a 
kisgyermekeket a játék világában található tárgyak és 
élőlények jelentéstartalmába. Ilyen például, amikor a 
gyerekeket segítségül hívja, hogy találják meg a matricás 
albumába leginkább passzoló matricákat, amelyek az 
éppen aktuális környezetében lettek elrejtve (lásd 6. ábra) 
[19]. 

 

6. ábra: Képernyőképek a HippoKidsGames játéksorozatból [19] 

A Tangram kirakójáték kicsik és nagyok kedvence mo-
bilalkalmazás formájában is. Az ősi kínai játékban 7 db 
alakzatból (2 db kicsi, 1 db közepes, 2 db nagy három-
szög, 1 db négyzet, 1 db négyszög) kell egymás mellé 
helyezve különböző formákat kirakni (emberi figurákat, 
épületeket, állatokat, szimmetrikus alakzatokat, tárgyakat 
stb.) (lásd 8. ábra) [16]. 

 

7. ábra: Képernyőképek a Tangaram alkalmazásról [20] 

A ScrachJr az algoritmikus gondolkodásba vezeti be a 
gyerekeket már 5 éves kortól, és megalapozza a későbbi 
programozási ismeretek szerzését. Az alkalmazás segítsé-
gével a gyerekek grafikus programblokkokból állíthatják 
össze saját, interaktív történeteiket, és játékokat készíthet-
nek [21]. Nem csak abban az esetben ajánlott ezzel játsza-

ni, ha a gyerekek később valóban programozni fognak 
tanulni. A programnyelvek tanulása közben fejlődik a 
kreativitás és a problémamegoldó készség, amelyek min-
den más területen segítséget jelentenek a későbbi tanul-
mányok során (lásd 8. ábra) [27]. 

 
8. ábra: Képernyőkép a ScrachJr alkalmazásból [21] 

A különböző korcsoportok, köztük az óvodás korosz-
tály számára is online, interaktív játékokat kínál a 
ToyTheater cég Educational Games for Kids oldala. A 
játékok 6 főkategórába, alattuk alkategóriákba vannak 
sorolva (lásd 9. ábra) [22]. 

 
9. ábra: Online, interaktív játékokat kínál a ToyTheater cég Educational 

Games for Kids oldala [22]. 

A Quiver– 3D Coloring App virtuális valóság alkalma-
zás a hagyományos színezős gyerekjátékot kombinálja a 
digitális technológia nyújtotta lehetőségekkel: a gyerme-
kek által kiszínezett rajzok „életre kelnek”, valósághű, 3D 
grafikus animációk is megtekinthetőek lesznek. A játék 
használatához szükség van kinyomtatott és kiszínezett 
képekre, amelyeket aztán a tablet vagy mobiltelefon ka-
merája segítségével beszkennelhetünk, majd az alkalma-
zás segítségével „életre kelthetjük” (lásd 10. ábra) [23]. 

 
10. ábra: Képek a Quiver – 3D Coloring App virtuális valóság alkal-

mazás használatáról [23] 

Magyar fejlesztésű alkalmazás a Da Vinci Kids, amely 
díjnyertes, tanmenet szerint szerkesztett tudományos kis-
filmek segítségével tartja fent a gyerekek érdeklődését. 
Így játékos módon tanulhatnak meg sok mindent a tudo-
mányok területeiről a gyerekek (lásd 11. ábra) [24]. 
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11. ábra: Da Vinci Kids képernyőképei [24] 

Az Óra tanulás gyerekeknek 5-9 éves korosztály szá-
mára készült. A magyar nyelven is elérhető alkalmazás 7 
leckét tartalmaz, amelyből csak 3 ingyenes (lásd 12. ábra) 
[25]. 

 

12. ábra: Óra tanulás gyerekeknek logója (balra) és képernyőképei [25] 

VI. ÖSSZEGZÉS 

A magyar nyelven is elérhető számítógépes és mobilal-
kalmazások száma igen alacsony, szükség lenne továbbiak 
fejlesztésére, hiszen az óvodás korcsoport számára az írás-
olvasás tudásának hiánya miatt kiemelten fontos, hogy az 
alkalmazások magyar nyelvűek legyenek, sőt azon szólal-
janak meg, kommunikáljanak a gyerekekkel. 

A PC-s és mobileszközökön játszva a kisgyerekek a 
készségfejlesztés mellett kerettörténetekbe ágyazva isme-
reteket szerezhetnének a magyar kultúráról, például nép-
meséinkről, gyermekdalainkról, őshonos növényeinkről és 
állatainkról is. 
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