
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Családi nevelés 
A kisgyermek életében az első szociális tér a család. 
Ebben a kis közösségben születik meg az első „MI” 
élménye. Minden további közös élmény erre épül, ebből 
táplálkozik. Az első tapasztalatok mélyen beépülnek a 
gyermek tudatába és kihatnak későbbi életére. A 
beilleszkedéshez, együttéléshez elengedhetetlen 
normák, viselkedések alapjait családon belül tanulják 
meg a kisemberek. 
 
A család adja az első mintát a gyermeknek, ahol a 
különböző szerep-kapcsolatokat ellesi és közben 
megtanulja ezeknek a státuszértékét is. Itt szembesül 
azzal, hogy az emberi kapcsolatok a kölcsönösség elvén 
működnek, de vannak alárendelt és fölérendelt 
viszonyok, ezért különbözőek a jogok és kötelességek 
is. Szülőkkel, nagyszülőkkel szemben alárendelt a 
kapcsolatuk, egy testvérrel pedig kölcsönös. Ezeket a 
szerepeket úgy tanulja, hogy betölti. 
 
Az ideális modell: anya, apa és gyerek. A szülőknek, a 
hozzájuk való kötődésnek nagy szerepe van abban, 
hogy a gyermek hogyan látja és tapasztalja a világot, a 
szűkebb és tágabb környezetében élő embereket. 
Keresi-e a másik ember közelségét, tud-e ragaszkodni 
hozzá, nyitott-e a kapcsolatokra. 
 
A család hatására alakul ki az alapszemélyiség, ami 
persze később a tágabb környezet hatására formálódik 
majd. A gyermek megtanulja a viselkedésformákat, 
amelyekkel a körülményekre reagál és kialakul saját 
érzésvilága, vagyis az, ahogy reagál ezekre. 
 
Az első és legfontosabb szociális érzelem egyébként a 
szeretet, amelyet elsősorban a szülőktől tanulnak meg a 



gyermekek. Az utánzás megjelenik itt is és nagyon 
fontos a non-verbális kommunikáció mellett a verbális 
kommunikáció is, vagyis az érzelmeket ne csak 
testbeszéddel (mimika, bújás, stb.) fejezzük ki, hanem 
minden esetben mondjuk is ki. 
 
A beszéd, a kommunikáció ebben a korban a 
legfontosabb. Szükséges, hogy gyermekünk megtanulja 
a másokkal való kommunikálást, ki tudja fejezni 
kívánságait, igényeit és érzelmeit is. Az együtt töltött idő 
sok mindenre szolgál, fokozatosan tanulják meg mi a 
helyes, a jó és mi az, ami helytelen, rossz.  
 
Szülői feladat, hogy a gyermeket hagyjuk kibontakozni, 
önállósodni, segíteni a tapasztalatszerzésben. Közben 
kell a kontroll; bátorítsuk, bíztassuk, de kellenek a 
korlátok is. 
 
A családban alakulnak ki a későbbi csoport-hovatartozás 
motivációi is. Ha egy család nem adja meg a meleg, 
biztonságos légkört, ha ellenségesek a viszonyok, ha a 
gyermekkel rosszul bánnak, akkor később normaszegő 
csoport felé csapódhat, amelyben aztán átveheti a 
deviáns normákat és motivációkat. Hasonló hatást 
válthat ki a túlzott megkötés, a fojtogató érzelmi kötelék 
is, amelyből a gyermek szabadulni szeretne. 
 
Nem mindegy honnan és hogyan jöttünk. A család a 
legfontosabb bázis, a biztonság egy gyermek életében. 
Ha gyermekünk számára egy szeretettel teli, boldog 
gyermekkort biztosítunk, egészséges kötöttséggel és 
szabadsággal, akkor nem kell aggódnunk a jövőjéért. 



  

Óvodai nevelés 

A gyermek fejlődő személyiség, ezért a gyermeknek 
sajátos, életkoronként, életkori szakaszonként és 
egyénenként változó testi, lelki szükségletei   vannak. 
 
A   szükségletek   kielégítésében,   a   gyermeki  személ
yiség alakulásában a gyermeket körülvevő személyi és 
tárgyi környezetnek meghatározó szerepe van. A 
környezeti hatások közül a család szerepe igen jelentős, 
hiszen a család az első szocializációs szintér, amely a 
kisgyermeket formálja. 
 
A családi hatások a legtöbb esetben nem tudatosan 
tervezettek, sokkal inkább jellemző rájuk, hogy spontán 
módon valósítják meg a „társadalomba való 
bevezetés”  feladatait. Természetesen a különböző 
kultúrájú családok másként viszonyulnak a gyerekhez, a 
gyereknek a családban elfoglalt helyéhez és más-más 
szerepet szánnak neki a családi életen belül.  



A családi nevelés mellett az óvodának igen nagy 
szerepe van a szocializáció során. Az óvoda nagy 
előnye a családdal szemben, hogy sokkal tágabb, 
tagoltabb szocializációs teret hozhat létre. Tudatosan 
alakítja, építi azokat a nevelő hatásokat, amelyekben az 
együttműködés és a társas érintkezés kölcsönös 
kapcsolatot alkotnak. Az óvoda nem a spontán 
szocializációnak, hanem a pedagógiailag tudatos 
szocializációnak a színtere, ahol az elemi kooperációs 
és kommunikációs formák tudatos kibontakoztatása 
folyik.  
 
Az óvodáskorú gyermekek érzelmi állapotát, 
befolyásolhatóságát nagymértékben az a családi 
atmoszféra határozza meg, amelyben élnek. 
 

Szociális fejlődés 
A gyermek a szocializáció során sajátítja el a társadalom 
szokásait, értékeit, szabályait. A gyerek életében a 
család az a közeg, ahol először kapcsolatokat alakít ki 
másokkal, miközben alkalmazkodik környezetéhez. 
Emellett megtanulja, hogyan kell viselkednie, hogy 
lépjen kapcsolatba másokkal, hogyan érvényesítse 
akaratát, vagy az adott helyzetben hogyan védje meg 
magát, miközben megtanulja a család értékrendszerét. 
Ekkor rögzülnek benne nem csupán az otthoni, hanem a 
társadalmi értékek és elvárások alapjai is. 
 
A pozitív és érzelemmel teli kapcsolat kialakítása 
gyermekünkkel elengedhetetlen ahhoz, hogy belső 
kontrollt építsen ki viselkedésének irányítására. 
 
Kisgyermekkorban a játékkezdeményezésekkel próbálja 
a szülőket is belevonni a játékba a gyermek. Ezután 
elkezdi az utánozást. A családtagok az elsőszámú 



követendő példák a gyerek számára, ezért elkezdi 
utánozni a szülőket, a testvért és a nagyszülőket, 
mindezt játékos keretek között.  Eljátsszák a családon 
belül látott szerepeket; a lányok főznek, a fiúk 
barkácsolnak. Mindeközben rengeteg tapasztalatot 
szereznek. Lehetőség szerint hagyjuk, hogy egyedül 
oldjanak meg a dolgokat, ne csináljunk meg mindent 
helyettük, mert ez később az önállósodási folyamatukat 
korlátozza és az önbizalmuk is csökken. A kudarcok is 
formáló erejűek, nem kell pánikolnunk tőle, hogy 
gyermekünk ezt hogyan viseli.  
 
A legfontosabb dolga a családnak a beszéd megtanítása 
a gyermeknek, hiszen vágyait, ennek segítségével tudja 
majd környezete felé kommunikálni. Mesékkel, 
mondókákkal, énekekkel gazdagíthatjuk beszédét, 
fejleszthetjük szókincsét. A vele való foglalkozás kihat az 
értelmi fejlődésére is. A járáson és beszéden kívül a 
szobatisztaságot is ebben az időszakban tanulja meg a 
gyermek, hogy a saját testi funkcióin bizonyos 
helyzeteken belül uralkodni tudjon. A szobatisztaságra 
szoktatásnak nagy jelentősége van a későbbi jellem 
alakulása szempontjából, ennek megtanulása az őt 
körülvevő társadalom követelményei szerint alapmodell 
lehet sok hasonló helyzetben a gyerek számára.  
 

A 4-5 évesek fizikai fejlődése 
Egyedül mosakszik, fogat mos és vetkőzik, viszonylag 
kulturáltan eszik, pohárból iszik, előveszi és elrakja a 
játékokat. Egy felnőtt ellenőrzésével végig tud csinálni 
egy egyszerűbb tevékenységet. Emellett szalad, elindul 
és megáll anélkül, hogy elesne, hirtelen ki tud térni, 
ugrándozva vagy galoppban halad. El tudja dobni a 
labdát egy kis távolságra, két kézzel elkapja a kezébe 



dobott labdát. A labdajátékok javítják az 
egyensúlyérzéket és a koordinációt. 
Emellett a gyermek ennyi idősen már képes arra, hogy 
megtanuljon úszni, táncolni, síelni. A mozgása már 
felnőttesebb, bár még hiányzik a felnőttek ereje és 
előrelátása. Még mindig ügyetlen egy kissé és nem 
mindig látja előre a tettei következményét. A 
finommotoros mozgásai már fejlődnek, de még közel 
sem érik el a felnőttek szintjét. A többi gyere kergetése 
és kikerülése segítségével megtanulja előre megtervezni 
a mozdulatait, erre mászókázás, biciklizés és a foci is jó. 
 

A 4-5 évesek intellektuális fejlődése 
Rajzaiban egyes testrészek esetleg még hiányoznak, de 
amit lerajzol, az a megfelelő helyen van. Lehet, hogy 
nincs is test, de a lábak alul és a karok oldalt vannak. A 
rajzokon kevés a ferde vonal. A kémények általában 
nem párhuzamosak a papír szélével. Az események 
leírásánál tekintettel van a hallgatók nézőpontjára is, 
megadja azokat a részleteket, melyek elárulják, merre 
kell nézni, amikor beszámol valamiről. Golyókat és 
hurkákat csinál gyurmából, melyekből emberkéket 
formáz. Szétlapítja a golyókat és tányérra teszi a 
hurkákat. Néha meg szeretné tartani műveit. Szereti a 
"bolondos" gyurmakészleteket, melyekkel hajat vagy 
spagettit lehet csinálni. Ügyesebben bánik a ceruzával, 
mint a festékkel, de mindkettőt gyakorolnia kell, az 
irkafirka kezd írásra hasonlítani. Számol és kezdi 
megérteni a számok jelentését. Rendet tud teremteni 3-4 
tárgy között. 
 
Állandóan összehasonlítja a saját dolgait másokéival. 
Élvezi a párosító játékokat. Egyre hosszabb az 
emlékezete, úgy viselkedik, mintha folyamatos terve és 
gondolatmenete lenne. Csoportosítja a tárgyakat, de a 



felosztás logikája még mindig sajátos, másnak tetteti 
magát, azt játssza, hogy valaki más. Váltakozva saját 
maga és a másik, vagy tárgyakkal helyettesít dolgokat. 
Ezzel annak megértését gyakorolja, hogy a dolgokat 
különböző szempontokból lehet nézni. Játékai 
összetettebbek és fantáziadúsabbak, de csak 
egyszerűbb szerepeket tud alakítani. Követi az 
utasításokat, de nem képes összetett történetet 
irányítani, mint a nagyok, vagy könnyedén váltogatni a 
valóságot és a szerepeket. 
 
5 éves korára egyre részletesebben kidolgozza a 
rajzokat. Az újonnan hozzáadott részletek eleinte nagyok 
és nem mindig pontos a számuk, pl. az emberkéknek 
három hatalmas ujjuk van, vagy a ház tele van 
ablakokkal. A szemek nem pontok, inkább körök, az 
emberkéknek hajuk, nyakuk, gombjaik és térdük is van. 
Gyurmából egyszerre több embert is csinál, kipróbálja, 
mi történik, ha összegyúrja a különböző színeket. Egy-
egy új technika hosszú időre lekötheti. Állítsuk ki a 
műveit a lakásban, ne csak az ő szobájában. Néhány 
parafatáblával "korlátozhatjuk" a mennyiséget. 
 
Egyik-másik gyerek nyomtatott betűkkel ráírja a nevét a 
képeire, s bár a kémény gyakran még mindig furcsa 
szögben ül a tetőn, de egyre több a rézsútos vonal a 
rajzon. 
 

Hogyan lehet fejleszteni, segíteni a gyermeket? 
A szülő legyen edző a kispadon és szurkolótábor, de ne 
siessen a segítségére, ha nincs szüksége rá. Dicsérje és 
értékelje az erőfeszítéseit. Fogja vissza a kritikát, inkább 
a viselkedést bírálja, ne a kicsit. Ő egy jó gyerek, aki 
rosszul viselkedik. Adja tudtára, hogy a felnőttek is 



követnek el hibát. Mondja, mutassa meg neki, hogy 
szereti. 
 
 

Gyakran utánozza a szülők testtartását és 
hangját? 
Játsszunk utánzásra serkentő játékokat! Elsajátította a 
környezete által beszélt nyelvek főbb nyelvtani 
szabályait. Tekintsük természetesnek, ha a gyerek 
szépen beszél. Emellett beszélgessünk a múltról, 
mutassunk neki fényképeket, hogy felismeri-e saját 
babakori képét. Bíztassuk őt különböző nyelvtani elemek 
használatára és megérti, hogy az élete folyamatos, ő 
mindig ugyanaz a személy volt és lesz, nem mondja 
már, hogy ha nagy lesz apu és anyu lesz. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


