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KÉPESSÉG FELMÉRŐ FELADATLAP 

3 ÉVES KORTÓL 

 

 

 

Értékelje az alábbiak szerint, hogy mennyire jellemzőek gyermekére a következő állítások, 

majd adja össze a pontokat - minden részképességnél külön-külön! 

 

 

 

IGEN = 4 pont 

INKÁBB IGEN = 3 pont 

INKÁBB NEM = 2 pont 

NEM TUDJA = 1 pont 

NEM IS PRÓBÁLJA = 0 pont 

 

 

 

I. BESZÉD Pontszám 

Rövid mondatokban beszél.  

Ismer és elmond néhány mondókát.  

Felismeri és megnevezi a hétköznapi tárgyakat.  

Folyton kérdez.  

Élménybeszámolót tart (elmondja, hogy mit csinál).  

Személyes névmásokat használ (enyém, őt ...).  

Legtöbb szavát idegenek is megértik.  

Suttog.  

Kérdésekre felel (Mit? Hol?).  

Gyakran használ múlt időt.  

Tudja a nevét.  

Tudja a falu/város nevét, ahol lakik.  

Tudja az apja nevét.  

Tudja az anyja nevét.  

Képes hosszabb mesét (5-10 perc) végighallgatni, befogadni.  

Összesen:  

 

 

 

II. ÉRTELMI KÉPESSÉG Pontszám 

Meg tudja különböztetni az álmot a valóságtól.  

A tárgyat tudja azonosítani a képpel (pl. a plüss kutyát a könyvbéli kutyával).  



 

© Dudáné Driszkó Adrienn  2. oldal 

Szívesen emlékszik vissza közös programokra.  

Ismeri a főbb színeket (piros, kék, fehér..).  

Megérti és használja a méretek elnevezését (nagy, kicsi).  

Szívesen hasonlítja össze a tárgyakat (ez nagy ez meg kicsi).  

Ismeri a főbb testrészeit (láb, fej, térd, nyak ... ).  

Megérti a téri relációkat (alatta, mögötte, benne).  

Kezdi megérteni az idő fogalmát.  

Elszámol 5-ig.  

Tudja, hogy mennyi az 1 (képes kivenni 1 szem cukrot).  

Tisztában van a 2 fogalmával (képes kettő babot rakni a tálra).  

Tud csoportosítani (Pl. Ebbe a dobozba az állatokat rakjuk, ebbe pedig a járműveket).  

Működtetni tudja a mechanikus játékokat.  

3-4 darabos puzzle képet kirak.  

Összesen:  
 

III. SZOCIÁLIS KÉPESSÉG Pontszám 

Szobatiszta.  

Szívesen játszik más gyerekekkel.  

Megfigyeli és eljátssza a különböző szerepeket (orvos, buszsofőr..).  

Utánozza a felnőtteket és a gyerekeket is.  

Képes megvárni, míg rákerül a sor.  

Kikerüli a veszélyeket.  

Segít a játékokat elpakolni.  

Elfogadja a tiltásokat.  

Követi a napirendet.  

Zsebkendőt kér, ha folyik az orra.  

Könnyen elválik az anyától.  

Képes más gyermekkel osztozni.  

Kíváncsi arra, hogy egyedül mire képes („Én akarom! Egyedül!”).  

Szívesen segít a házimunkában (pl. asztalterítés).  

Vannak barátai.  

Összesen:  
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IV. NAGYMOZGÁS Pontszám 

A lépcsőn felfelé váltott lábbal közlekedik (nem mellélépéssel).  

Az utolsó lépcsőfokról le tud ugrani.  

Néhány másodpercig tud fél lábon állni.  

Az egyszerűbb ruhadarabokat önállóan felveszi.  

Az egyszerűbb ruhadarabokat önállóan leveszi.  

Szabályosan tud mászni (ellentétes kar-láb mozgással).  

Bele tud rúgni a labdába.  

Erőlködés nélkül tud futni.  

Tudja hajtani a 3 kerekű biciklit.  

Könnyen lehajol, nem esik el.  

A feje felől el tudja dobni a labdát.  

Szökdécsel.  

Kisebb árkot képes átlépni.  

Szeret szabadtéri játékokon (játszótereken) játszani.  

Bátran lecsúszik a csúszdán.  

Összesen:  

 

 

 

 

 

 

V. FINOMMOZGÁS Pontszám 

Önállóan eszik  

Becsatolja a szandálját  

Tudja használni az ollót  

8-10 kockából tornyot épít  

Előmutatás után Ő is megépíti a hidat  

Kézben fogja a ceruzát (nem marokra!)  

Kört tud rajzolni  

Oldalanként tudja lapozni a könyvet  

Csavaros üvegre rátekeri a kupakot  

Tud lábujjhegyen járni  

Végig tud menni egy vonalon úgy, hogy nem lép le róla (1-2 méteres szakaszon  

Ki tudja gombolni az ingét  
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Néha már a begombolás is sikerül neki.  

Cipzárt fel-le húz  

Kis kancsóból vizet tud tölteni a pohárba  

Összesen:  

 

 

 

ÉRTÉKELÉS - FEJLESZTÉS 

 

 

 

I. BESZÉD 

 

45-60 pont 

Gyermeke beszédkészsége korának megfelelő. 

 

31-44 pont 

Gyermeke beszédkészsége kissé elmarad a korának megfelelő eredménytől. 

 

0-30 pont 

Gyermeke beszédkészsége elmarad a korának megfelelő eredménytől. 

 

Hogyan segítsen gyermekének? 

Ha nagyon alacsony pontszámot ért el gyermeke, keressen fel egy logopédust. Előtte célszerű 

átesni egy hallásvizsgálaton (orr-fül-gégészeten, illetve audiológián), a vizsgálat 

eredményével jelentkezzenek a logopédusnál. 

 

Otthoni fejlesztési lehetőségek: 

1. Beszéljen röviden, tagoltan gyermeke jelenlétében. 

2. Hallgassa meg, amit gyermeke mond, éreztesse vele, hogy fontos az, amit közölni 

akar. 

3. Ne legyen túlságosan igényes gyermeke kiejtésével szemben, ne javítgassa, mert ezzel 

elveszi beszédkedvét, esetleg dadogást idézhet elő. 

4. Minden cselekvést kísérjen beszéddel, mintha egy vak embernek számolna be minden 

lépéséről. 

5. Nézzenek rövid meséket oly módon, hogy lehalkítják a készüléket, és Ön meséli 

rövid, tömör mondatokban a képernyőn látható eseményeket! 

6. Ugyanígy meséljen képeskönyvből is, használjanak „keresgélős” mesekönyveket 

7. Matricás könyvekkel gyermeke beszédértését és finommozgását is fejlesztheti 

8. A memóriajátékok a beszédfejlesztésen túl a memória és a figyelem fejlődését is 

elősegítik. A Granna Első játékaim társasjátékcsalád Memó változata az emlékezet, 

memóriafejlesztését segíti. A kártyapárokon játékok képei találhatóak, melyek 

segítségével nemcsak a memóriát fejleszthetjük, hanem a képek megnevezésével a 

beszédfejlesztésre is ragyogóan használhatjuk. 

 http://www.jatekliget.hu/eletkor-szerint-201/1-2-3-eveseknek-jatekok-203/granna-

memo-jatekok-705 

 

 

http://www.jatekliget.hu/eletkor-szerint-201/1-2-3-eveseknek-jatekok-203/granna-memo-jatekok-705
http://www.jatekliget.hu/eletkor-szerint-201/1-2-3-eveseknek-jatekok-203/granna-memo-jatekok-705
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II. ÉRTELMI KÉPESSÉG 

 

45-60 pont 

Gyermeke értelmi képessége korának megfelelő. 

 

31-44 pont 

Gyermeke értelmi képessége kissé elmarad a korának megfelelő eredménytől. 

 

0-30 pont 

Gyermeke értelmi képessége elmarad a korának megfelelő eredménytől. 

 

Hogyan segítsen gyermekének? 

 

A legfontosabb, hogy ne essen kétségbe az eredményt látva! A gyermekek ebben a korban 

különbözőképpen fejlődnek, teljesen más-más ritmusban. Van, aki apránként, minden nap egy 

kicsit, mások pedig hosszú ideig szinte semmi újat nem produkálnak, aztán egyszerre csak 

mindent tudnak. Ebben a korban hihetetlenül gyorsan tanulnak, ezért is fontos a korai 

felismerés. Ne próbáljon meg egyszerre mindent megtanítani gyermekének! A közösen 

végzett munka (tésztaszaggatás, teregetés...) segítheti gyermekénél a sorrendiség kialakulását. 

Öltözködés közben nevezzék meg a ruhaneműk színét, a megszáradt zoknikat közösen 

párosítsák. Hasonlítsanak össze minden lehetséges dolgot.  

Jó szívvel ajánlom a Granna játékcsalád alábbi tagjait: 

 

Puzzlinó: Hol a párja? 

Vajon a mókus szereti a lágy tojást? Hol lakik a nyuszi, kutyaházban? Gyűjt mogyorót a 

tyúk?  Gondolkodjunk egy picit és már tudjuk is a megoldást! A mókus eszi a mogyorót, a 

tyúj tojást tojik, a kutyus lakik a kutyaházban. Keressétek meg minden kép párját!    

Párosító oktatójáték kicsiknek, ahol két logikailag összetartozó dolgot kell felismerni a 

gyermeknek. A játék 24 képes puzzle-elemet tartalmaz. 

http://www.jatekliget.hu/jatekkategoriak/bebijatek/az-elso-jatekaim-puzzlino-hol-a-parja-641 

 

Lottó: Ház 

Hol van a maci a szobában? Látod a virágot az udvaron? Keresd meg gyorsan és tedd a 

tábládra!  

Hagyományos lotto játék, melyben a gyermekek a ház, az otthon tárgyaival ismerkedhetnek. 

A doboz tartalma 4 tábla 24 kép. 

http://www.jatekliget.hu/az-elso-jatekaim-lotto-haz-642?keyword=Granna 

 

Meminó: Ellentétek 

A játék 12 könnyen párosítható ellentétpárt tartalmaz. Van pici kutyus és ismerek nagy 

kutyust, nyáron meleg van télen viszont hideg, a citrom savanyú, a süti édes, a csizmám szép 

tiszta, de néha piszkos lesz.  

Keressük meg minden lapka ellentétpárját és gyűjtsük össze mindet!  

http://www.jatekliget.hu/jatekkategoriak/bebijatek/az-elso-jatekaim-memino-ellentetek-640 

 

Dominó – Színek 

Dominó-Színek párosító, színfelismerést fejlesztő oktatójáték 

http://www.jatekliget.hu/az-elso-jatekaim-domino-szinek-1044 

 

http://www.jatekliget.hu/jatekkategoriak/bebijatek/az-elso-jatekaim-puzzlino-hol-a-parja-641
http://www.jatekliget.hu/az-elso-jatekaim-lotto-haz-642?keyword=Granna
http://www.jatekliget.hu/jatekkategoriak/bebijatek/az-elso-jatekaim-memino-ellentetek-640
http://www.jatekliget.hu/az-elso-jatekaim-domino-szinek-1044
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III. SZOCIÁLIS KÉPESSÉG 

 

45-60 pont 

Gyermeke szociális képessége korának megfelelő. 

 

31-44 pont 

Gyermeke szociális képessége kissé elmarad a korának megfelelő eredménytől. 

 

0-30 pont 

Gyermeke szociális képessége elmarad a korának megfelelő eredménytől. 

 

Hogyan segíthet gyermekének? 

 

Ebben a korban a tanulás legfontosabb színtere a család. Teremtsen nyugodt, 

kiegyensúlyozott légkört otthonában, igyekezzen kialakítani egy napirendet, amit 

következetesen tartsanak be. Ez biztonságot nyújt a gyermeknek. Mutasson példát 

csemetéjének, járjanak „társaságba” (pl. játszótérre), ahol megfigyelheti Önt 

kapcsolatteremtés (pl. beszélgetés) közben.  

Játsszanak együtt, minél többet! A közös játék során tanulja meg a gyermek a társas 

együttélés szabályait és normáit. Megtanulja, hogyan alkalmazkodjon másokhoz, hogyan és 

milyen módon érvényesítheti saját akaratát, szándékait. Fejleszti a kapcsolatteremtő 

készséget, az akaraterőt, az önfegyelmet, szolgálja a csapathoz tartozás élményét, a társas 

kapcsolatok megerősítését. 

 

Ha komolyabb problémák adódnak, vagy nagyon tanácstalan, kérje a védőnő segítségét. 

 

Játékajánlat: 

 

Macicsalád – Fa öltöztető játék 

 

Az öltöztető játékok kiválóan alkalmasak a ruhadarabok és a testrészek megismertetésére. A 

játékban a gyerekek kreativitásuknak megfelelően öltöztethetik a vidám vagy szomorú 

macikákat. 

http://www.jatekliget.hu/fa-oltozteto-macicsalad-1509 

 

Süniálom – Készségfejlesztő társasjáték 

 

A süncsalád téli álomra készülődik. Segíts Sünmamának, hogy minél előbb begyűjthesse az 

őszi faleveleket, hogy puha kuckóban tudják a Süngyerekek álomra hajtani a fejüket. Ki lesz a 

legügyesebb? Kinek sikerül a legtöbb levelet megszereznie? Vidám családi társasjáték. A 

Keller Mayer legújabb őszi készségfejlesztő társasjátéka rendkívül igényes kivitelben, 

csodálatos színekben, kedves illusztrációval örvendeztet meg bennünket. 

http://www.jatekliget.hu/sunialom-keszsegfejleszto-tarsasjatek-keller-es-mayer 

 

 

http://www.jatekliget.hu/fa-oltozteto-macicsalad-1509
http://www.jatekliget.hu/sunialom-keszsegfejleszto-tarsasjatek-keller-es-mayer
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IV. NAGYMOZGÁS 

 

45-60 pont 

Gyermeke nagymozgása korának megfelelő. 

 

31-44 pont 

Gyermeke nagymozgása kissé elmarad a korának megfelelő eredménytől. 

 

0-30 pont 

Gyermeke nagymozgása elmarad a korának megfelelő eredménytől. 

 

 

Hogyan segíthet gyermekének? 

 

Biztosítson teret a számára: mászókázzanak, hintázzanak, engedje a lépcsőn járni, ugrándozni. 

Amennyiben 30 pont alatti eredményt kapott, érdemes felkeresni egy mozgásterapeutát.  

 

Játékajánlat 

 

 

Upsz, Te is meg tudod csinálni! 

 

Ki ne szeretne jobban koncentrálni?! OUPS segít! A kártyákon a legkülönbözőbb dolgokat 

mutatja, és a játékosoknak utánoznia kell. Ez a vidám játék egyúttal kiváló gyakorlat a 

tanuláskészség, ügyesség fejlesztésére. Egy játék sok-sok játékvariációval! Már 2 éves kortól 

is játszható!  

http://www.jatekliget.hu/jatekkategoriak/fejleszto-eszkozok/mozgasfejlesztes/upsz-te-is-meg-

tudod-csinalni-kartyajatek-590 

 

Ugrálólabda 

 

A mókás arccal díszített ugrálólabda remek játék, és egyben hasznos sportszer is, mely játszva 

mozgatja meg a kicsiket. A használata erősíti az apró lábakat, javítja a mozgáskoordinációt és 

erősíti a gerincoszlopot, a helyes testtartásra ösztökéli a gyermeket. 

 A labda mérete 45-50cm, piros színben kapható. Gumiból készült és 2 füllel is ellátták, hogy 

biztonságosabban használhassák a gyerekek.  

http://www.jatekliget.hu/ugralolabda-1869 

 

Tipegő egyensúlyozó – mozgásfejlesztő játék 

 

Tipegő egyensúlyozó keményfából. Gólyaláb szerűen használható, a lapos és domború felével 

egyaránt. 

http://www.jatekliget.hu/tipego-egyensulyozo-577 

 

 

 

 

 

http://www.jatekliget.hu/jatekkategoriak/fejleszto-eszkozok/mozgasfejlesztes/upsz-te-is-meg-tudod-csinalni-kartyajatek-590
http://www.jatekliget.hu/jatekkategoriak/fejleszto-eszkozok/mozgasfejlesztes/upsz-te-is-meg-tudod-csinalni-kartyajatek-590
http://www.jatekliget.hu/ugralolabda-1869
http://www.jatekliget.hu/tipego-egyensulyozo-577
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V. FINOMMOZGÁS 

 

45-60 pont 

Gyermeke finommotorikája korának megfelelő. 

 

31-44 pont 

Gyermeke finommotorikája kissé elmarad a korának megfelelő eredménytől. 

 

0-30 pont 

Gyermeke finommotorikája elmarad a korának megfelelő eredménytől. 

 

Hogyan segíthet gyermekének? 

 

Hagyja, hogy egyedül öltözködjön, egyedül tevékenykedjen. Tudom, hogy mostanában kissé 

felgyorsult az ÉLET, nincs idő megvárni, míg a gyermek kigombolja a kabátját. Próbáljon 

meg 10 perccel hamarabb indulni, több időt szánni a közös tevékenységekre. Gyurmázzanak, 

fessenek nagy csomagolópapírra az ujjukkal, ragasszanak terméseket (pl. babot) különböző 

formákba. Amennyiben 30 pont alatti eredményt kapott, érdemes felkeresni egy 

mozgásterapeutát.  

 

 

Játékajánlat: 

 

Fűző szett – 24 db apró forma 2 szállal 

 

Saját csomagolású fűzőszett apró formákkal. 

A csomag tartalma: 

- 24 db fűzhető forma, 

- 2 db fűzőszál. 

A formák mérete: kb. 3,5 - 5 cm. 

http://www.jatekliget.hu/jatekkategoriak/kreativjatek/fuzo-szett-24-db-apro-forma-2-szallal-

2910 

 

Sakai – Fűzögetős fajáték 

 

Varrjunk gombot a süni kabátjára, hímezzünk mintát a róka ruhájára, vagy fűzzük körbe az 

erdei állatokat színes fonállal. Szem-és kézkoordinációs ügyesítő kihívás, és jó szórakozás 

kicsiknek és óvodásoknak. 

http://www.jatekliget.hu/jatekkategoriak/kreativjatek/sakai-fuzogetos-fajatek-djeco-3064 

 

6 színű ujjfesték tubusban, palettával 

 

A szárnyaló fantáziához nem kell ecset, elég, ha az ujjait használja. 

Mókás perceket szerezhet ez a szett, amelyben 6 db élénk színű, lemosható ujjfesték található. 

Ideális a szárnyaló, kreatív elméknek, kezdő művészeknek, bátor elképzelések 

megvalósításához. A készlethez paletta is tartozik, hogy még könnyebb legyen az ötletek 

papírra vetése. 

http://www.jatekliget.hu/eletkor-szerint-201/1-2-3-eveseknek-jatekok-203/6-szinu-ujjfestek-

tubusban-palettaval-1860 

http://www.jatekliget.hu/jatekkategoriak/kreativjatek/fuzo-szett-24-db-apro-forma-2-szallal-2910
http://www.jatekliget.hu/jatekkategoriak/kreativjatek/fuzo-szett-24-db-apro-forma-2-szallal-2910
http://www.jatekliget.hu/jatekkategoriak/kreativjatek/sakai-fuzogetos-fajatek-djeco-3064
http://www.jatekliget.hu/eletkor-szerint-201/1-2-3-eveseknek-jatekok-203/6-szinu-ujjfestek-tubusban-palettaval-1860
http://www.jatekliget.hu/eletkor-szerint-201/1-2-3-eveseknek-jatekok-203/6-szinu-ujjfestek-tubusban-palettaval-1860

