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Biztosan kezdek, mert már tudom! 

 

☺ Már tudom… Év/hónap/nap 

1. Tudom a nevem, jelem és az óvodai csoportom nevét  

2. Meg tudom mondani, hogy mikor születtem  

3. Tudom anya és apa nevét  

4. Meg tudom mondani hol lakunk  

5. Ismerem a négy évszakot  

6. Hibátlanul felsorolom a hónapok neveit  

7. Fel tudom sorolni a hét napjait  

8. Monotónia tűrésem kialakult  

9.1. Legalább 20-ig el tudok számolni  

9.2. Képes vagyok számolást folytatni  

9.3. Tudok 10-től visszafelé számolni  

9.4. Párosan is megy a számolás 10-ig  

9.5. Páratlanul is tudok számolni  

9.6. Meg tudom mondani a számok kisebb, nagyobb szomszédjait, 

melyik szám következik a sorban 

 

9.7. Tudok annyit mutatni az ujjaimon, amennyit mondanak 

nekem 

 

10. Ismerem és biztosan használom a relációs jeleket (< = >)  

11. Megmondom a dobókocka pöttyeit ránézésre  

12. Felismerem a számképeket 10-ig  

13. Már képes vagyok tükrözni a formákat  

14. Ismerek több színárnyalatot  

15. Tudok pótlást végezni 10-es számkörben  

16. Képes vagvok halmazokat keletkeztetni (azonos 

tulajdonsággal rendelkező dolgok) 

 

17. Biztosan megállapítom tárgyak közül, hogy melyik a 

legnagyobb és a legkisebb 

 

18. Meg tudom nevezni a síkidomokat (kör, háromszög, 

négyzet, télalap, trapéz, ovális) 

 

19. Biztosan tudok párokat azonosítani  

20. Képes vagyok rajzokat hiányzó részeikkel kiegészíteni  

21. Tükör nélkül is megtalálom a tárgyak hiányzó részeit  

22. Felismerem a különbözőségeket és azonosságokat, a 

különböző tárgyak tükörképeit 

 

23. Bonyolultabb formákat is képes vagyok kivágni  

24. Biztosan meg tudom különböztetni az alakot a háttértől  
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☺ Már tudom… Év/hónap/nap 

25. Be tudom fejezni a megkezdett mondatokat  

26. Biztosan használom a sorszámneveket  

27. A képeken szereplő ábrák szótagszámát el tudom tapsolni és 

rajzolni 

 

28. Képes vagyok lerajzolni azt, amit robot nyelven mondanak 

és le is tudom rajzolni hány szótagból áll 

 

29. Rövidtávú emlékezetem megbízható  

30. Magabiztosan alkalmazom a névutókat  

31. Meg tudom állapítani hány hangból áll egy szó  

32. Biztosan tudom a sorszámneveket és a színárnyalatokat 

is 

 

33. Tisztában vagyok az irányokkal  

34. Felismerem az ugyanolyan betűket  

35. Biztosan le tudok másolni egyszerűbb formákat  

36. Írásmozgásom kialakult  

37 Eseményeket időrendi sorrendbe tudok rakni  

38. Meg tudok nevezni tárgyakat, azok közül képes vagyok 

adott szempont szerint kiválasztani tárgyakat. 

 

39. Tudok „baba" nyelven beszélni  

40. Összetett mondatokat is meg tudok ismételni  

41. Képes vagyok felismerni a szavakban, ha egy hang eltérés 

van 

 

42. Tudok adott hangokkal szavakat alkotni  

43. Adott szótaggal is képes vagyok szavakat mondani  

44. Meg tudok nevezni 5 gyűjtőfogalmat (gyümölcs, állat, 

virág, jármű, zöldség) 

 

45. Le tudom rajzolni önmagam  

46. Emberforma hiányzó érzékszerveit és testrészeit felismerem 

és kiegészítem 

 

47. Képes vagyok hangokat megkülönböztetni, és adott 

szempont szerint szétválogatni 

 

48. Tudok ellentétpárokat megnevezni  

49. Képes vagyok összetett mondatokat is megismételni  

50. Képes vagyok ok-okozati összefüggések felismerésére  

51. A problémamegoldó készségem kialakult  

52. A mese meghallgatása után biztosan tudok válaszolni, 

azokra a kérdésekre, amik a történettel kapcsolatban 

felmerülnek 

 

53. Két vonal között is biztosan vezetem a ceruzát  

54. Önállóan is tudok verset mondani  

55. Be tudom kötni a cipőmet  
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21. A formáknak csak az egyik felét rajzolták meg! Felismered mik lehetnek? Ha igen, 

ragaszd fel a másik felét! (Melléklet 4.) 

 

22. Színezd ki, amelyik ugyanolyan, mint az első! 

 

23. Vágd ki a házikó, szív és autó formákat, majd ragaszd fel ide! (Melléklet 5.) 
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27. Mit látsz a képen? Mond el robot nyelven! Tapsold el! Rajzolj annyi pöttyöt alá ahányat 

tapsoltál! 

 

28. Rajzold le azokat, amiken én mondok robot nyelven! Tapsold el te is és rajzolj a kép alá 

annyi karikát ahányat tapsoltál! Labda, ház, cseresznye, virág, esernyő, fa. 

 
 

29.Mutatok neked képeket, jól jegyzed meg a nevüket és sorrendjüket! Miután letakartam, az 

lesz a feladatod, hogy helyezd el a kivágott képeket helyes sorrendben! (Melléklet 7.) 

 



Pásti Marianna: Biztosan kezdek, mert már tudom  

16 

32. Színezd ki a gyöngysort! Az elsőt pirosra, a negyediket kékre, a hetediket citromsárgára, a 

másodikat barnára, a hatodikat zöldre, a tizediket feketére, az ötödiket rózsaszínre! 

 
 

33. Karikázd be azokat a nyilakat, amelyek jobbra mutatnak! 

 
 

34. Karikázd be azt a betűt, amelyik olyan, mint amilyen az első keretben van! 

 
 

35. Másold le a formákat! 

 
 


