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A 3-7 év közti gyermekek tipikus 
fejlődésmenete



ÉSZLELÉSI FOLYAMATOK

GONDOLKODÁS

KOMMUNIKÁCIÓ-NYELVI FEJLŐDÉS

SZOCIÁLIS- ÉS ÉNFEJLŐDÉS

MOZGÁSFEJLŐDÉS

ÖNÁLLÓSÁG

AZ ÓVODÁSKOR JELENTŐSÉGE



3-4 éves gyermek

ÉSZLELÉS

Világot egy-egy kiemelkedő tulajdonság szerint észleli 
legfőképp a cselekvések mentén
Rövid ideig tud összpontosítani 

Tudatosabb zaj és hangfelismerés
Saját test észlelés (elsősorban tapintás)

Szortírozás, válogatás (színek, tapintás alapján)
Megismerés a kipróbálás útján



3-4 éves gyermek

GONDOLKODÁS

Egocentrikus látásmód, szigetszerű ismeretek
Egy-egy emlék, gondolat egy konkrét hívókép, hívószó 

esetén 
Ismeretek pótlása saját elképzelésből

Eltérő érdeklődési körök



3-4 éves gyermek

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS BESZÉD
700-900 szót használ

Érti a névutókat, toldalékot
Összetett mondatokat megért

10-15 percig képes történetre figyelni
Használ grammatikai elemeket
„mikor?” „miért?” „milyen?”
Gesztusok, mimika kifejező

3-4 szavas mondatok
Artikulációja 50-70%érthető

Fiziológiás dadogás 



3-4 éves gyermek
SZOCIALIZÁCIÓ, ÉNFEJLŐDÉS

„ÉN” – E/1.sz.
Osztozkodás elindul

Dackorszak
Rövid időre függetlenedik anyukájától

Kifejezi vonzalmát, ellenszenvét
Fel tudja hívni magára a figyelmet, kér

Szerepjáték elemek megjelennek
Közösségbe szoktatás időszaka



3-4 éves gyermek
TESTI FEJLŐDÉS ÉS NAGYMOZGÁS

Rövid ideig (1-2 mp) meg tud állni egy lábon.
Lépcsőn váltott lábbal jár fel-le.

30 cm magasról páros lábbal leugrik.
Futás közben gyorsan és élesen bekanyarodik, hirtelen 

megáll.
Triciklit hajt pedállal, futóbiciklit önállóan



3-4 éves gyermek
FINOMMOZGÁS

Tud ollóval vágni
Gyöngyöt zsinórra fűzni

Kört utánoz papíron
Kedvet kap a rajzoláshoz

Labdadobásnál céloz
Labdaelkapások fele sikeres



3-4 éves gyermek

ÖNKISZOLGÁLÁS

Szobatisztaság
Önálló evés kanállal
Orrfújás, kézmosás
Önálló levetkőzés



ÉSZLELÉS
képes egy jelenségre összpontosítani
szisztematikus letapogatás kezdete
alaklátás, formafelismerés mellett a 
nagyságállandósság is kialakul
biztosan lokalizál és azonosít jellegzetes hangokat
ismeri  a testét, meg tudja mutatni testrészeit

4-5 éves gyermek



GONDOLKODÁS

idő fogalmát érti
összehasonlít látható tulajdonságokat
valódi összefüggések megértése
építős és szerepjátékok
élő-élettelen fogalma kialakul

4-5 éves gyermek



KOMMUNIKÁCIÓ ÉS NYELVI KÉSZSÉGEK

folyamatos beszéd(kb. 1500 szó)
összetett mondatokat használ
több igeidőt helyesen használ
hanglejtése, intonációja színes
ért és nyomon követ egy legalább 8 szóból álló 
mondatot
rövid mondókákat, verseket megtanul, többiekkel 
együtt mondja
3 egységből álló kérést érti
beszél, mesél képekről

4-5 éves gyermek



SZOCIALIZÁCIÓ ÉS ÉNFEJLŐDÉS

beszélgetést kezdeményez,melyben a partnert 
figyelembe veszi
mások érzelmeit felismeri
konfliktusok megbeszélésében részt képes venni
nemek szerinti elkülönülés megjelenik
páros kortárs játékokban részt vesz

4-5 éves gyermek



TESTI FEJLŐDÉS ÉS NAGYMOZGÁS
Állás: egy lábon kb. 6 mp megáll, 2 mp tud lábujjhegyen állni.
Ugrás: helyből előre tud ugrani kb. 30-60 cm távolságra, le 
tud ugrani 70-80 cm magasról, páros lábbal előre tud ugrálni 
folyamatosan, hosszan, egy lábon előre ugrál 3-5-ször vagy 1 
m hosszan.
Járás: vonalon jár, lábait egymás elé téve. Vízzel teli poharat 
tud úgy vinni, hogy a víz nem lötyög ki.
Futás: képes élesen bekanyarodni, hirtelen meg tud állni.
Lépcsőn lefelé is váltott lábbal megy kapaszkodás nélkül.
pedállal hajt három- vagy négykerekű járművet, futóbiciklit, 
jól egyensúlyoz

4-5 éves gyermek



FINOMMOZGÁS

Egyértelművé válik a jobb- illetve balkezesség.
A ceruzát az ujjai segítségével tartja.
Szeret rajzolni, festeni, gyurmázni.
Ollóval ki tud vágni egy egyszerű formát.
Egykezes dobásnál megjelenik a törzsfordítás

4-5 éves gyermek



ÖNKISZOLGÁLÁS

kis segítséggel kezet mos
kis segítséggel önállóan használja a wc-t
ruháit egy helyre pakolja
nadrágot, szoknyát, pulóvert önállóan felvesz
szükségleteit (kakilás, pisilés) rövid időre késleltetni 
tud
orrot fúj, fogat mos

4-5 éves gyermek



ÉSZLELÉS

képes egy jelenségre hosszabban összpontosítani
nagyságállandóság stabil különböző távolságból
egyre több hangot elkülönít és lokalizál
emlékezete 3-4 elem megtartására képes
egyszerű időbeli egymásutániság feldolgozása

5-6 éves gyermek



GONDOLKODÁS
látszat és valóság megkülönböztetésére képes 
főfogalom alá rendez
egy szabály alkalmazása az ítéletalkotásnál
ok-okozat helyes megértése, megítélése
egy szabály mentén ítél

5-6 éves gyermek



KOMMUNIKÁCIÓ ÉS NYELVI KÉSZSÉGEK

szívesen kapcsolódik felnőtt beszélgetéshez
képes visszaadni egy halott történetet
kiejtése teljesen tiszta (kiv. „r”)
szótagolva is tud beszélni
képes összetett több különböző összefüggést 
tartalmazó kérést követni

5-6 éves gyermek



SZOCIALIZÁCIÓ, ÉNFEJLŐDÉS
közlései tartalmát a partnerhez igazítja 
kapcsolatot alakít ki és tart fenn
szabálybetartás nem okoz gondot
kis csoportos együttműködésre fogékony
negatív érzések viselkedés kontrolljára képes
örömét leli szerettei felé való adásban, gesztusokban

5-6 éves gyermek



5-6 éves gyermek
NAGYMOZGÁS

Egy lábon állva 8-10 másodpercig egyensúlyoz
Futása gyors és koordinált
Gerendán lábát egymás elé rakva jár
Helyből előre ugrik 70-80 cm, képes 180 fokos 
fordulatra ugrás közben
Mászókán biztonsággal mozog
Bukfencezik
Hintát hajt



FINOMMOZGÁS

Ügyesedő kezek
Finommozgás+vizuális összehangolás irányítás jó
Helyes ceruzafogás kialakulása
Felismerhető, összetett formákat rajzol
Rajzolásnál megjelennek az írómozgások

5-6 éves gyermek



ÖNKISZOLGÁLÁS

önállósodása minden téren megszilárdult:
wc, kézmosás
fogmosás
ruhák rendben tartása
önálló öltözködés
játéktárgyak helyére pakolása

5-6 éves gyermek



6-7 éves gyermek
GONDOLKODÁS
Képes egy jelenségre nemcsak fókuszálni, hanem 
annak mozgását követni.
Egy jelenségnek egyszerre több tulajdonságát is 
képes vizsgálni.
Érzékeli a mennyiségállandóságot 
Biztosan alkalmazza a több-kevesebb fogalmát.
Biztosan választja ki az alakot a háttérből.
Biztosan felismeri a tárgyak közti téri 
viszonyokat.
Emlékezete egyszerre 4-5 elemre terjed
Kialakul a testséma
Szimbólumok, betűk, számok



6-7 éves gyermek
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS NYELVI KÉSZSÉGEK

Körülbelül 3000 szavas az aktív szókincse.
Nyelvtanilag helyesen beszél.
Képes a párbeszédben, társalgásban egyenrangú félként 
részt venni.
Közléseit rugalmasan módosítja a partner igényeihez.
Képes a beszédet különböző célokra használni (pl. 
információ közlése és szerzése, érzelmek, szükségletek 
kifejezése, stb.).
Kívülről tud verseket, mondókákat, éneket.
Anyanyelve hangjait elsajátította, kiejtése tiszta.
Képes a szó első hangzóját megnevezni.
A téri viszonyokat megérti



6-7 éves gyermek
SZOCIALIZÁCIÓ, ÉNFEJLŐDÉS

Egyszerű szabályjátékokat játszik.
Közösségi, társas viszonyai alapja a kölcsönösség, az egymás 
viselkedésére való elfogadható reagálás.
Vannak a kortárscsoportban baráti kapcsolatai.
Tudatában van saját aktuális érzelmi állapotának. 
Tudatában van érzelmeinek.
Általában érzelmi elégedettséget él át.
Ismeri testét, irányítani tudja cselekedet



6-7 éves gyermek

NAGYMOZGÁS

Egy lábon állva egyensúlyoz nyitott szemmel 10-15 másodpercig.
Egy lábon állva egyensúlyoz csukott szemmel 6-10 másodpercig.
Dinamikus egyensúly
Tud vonalon járni hosszabb távon (3-4 méter) jó egyensúllyal.
Átugik 25 cm magas kötél fölött.
Helyből páros lábbal előre tud ugrani kb. 1 méter távolságra.
Egy lábon előre tud ugrálni gyorsan és hosszan, vagy helyben tud 
ugrálás egy lábon 6-7-szer folyamatosan.
Változatos mozgásformákra képes: ugróiskolázik, ugrókötelezik, 
görkorcsolyázik, jól kerékpározik.



6-7 éves gyermek

FINOMMOZGÁS, MANIPULÁCIÓ
Apró elemekből összetett építményeket épít.
Késsel és villával képes szabályosan enni.
A jobb- vagy balkezesség kialakult és megszilárdult.
Megjelennek az írómozgások.
Ábrázolása részletező, színezésnél betartja a határokat.
Ügyes minden kézműves technikában
Csukló és ujjak mozgása függetlenedik a válltól
Betűelemek, számok írására képes



6-7 éves gyermek
ÖNKISZOLGÁLÁS

Önállóan felveszi és beköti a cipőjét.
Önállóan öltözik.
Önállóan fésülködik.
Önállóan mosdik, törölközik.
Evőeszközzel önállóan, tisztán eszik.
Kancsóból kis segítséggel önt.
Ételt a tálból kis segítséggel mer.
Segít a terítésben, mosogatásban, más házimunkákban.



közösségbe kerülés, beszokás, kortárs helyzetek
szülőkről való leválás, szülők munkába állása
kistestvér születése
válás
költözés
óvó néni váltás
szülők közti konfliktus
közeli hozzátartozó elvesztése

Óvodás kort érintő pszichés 
hatások



Forrás:

http://koragyermekkor.hu/

Michael Core, Sheila R. Core: Fejlődéslélektan (Osiris 
Kiadó, Budapest, 1998)

Őrzők (Országos Tisztiorvosi Hivatal, Budapest, 2014.)

http://koragyermekkor.hu/


Köszönöm a figyelmet!


