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MIÉRT FONTOS, HOGY AZ ÓVODÁSOK SOKAT RAJZOLJANAK, 
FESSENEK, SZÍNEZZENEK, GYÚRMÁZZANAK?

Manapság az informatikai eszközök egyre több óvodás gyermek szóra-
koztatását szolgálják. A szülők a környezetükhöz alkalmazkodva a gyer-
meküket tabletekkel, számítógépekkel, televízió nézésssel foglalják le. 

Főleg 3-6 éves korban a normál érési folyamatra építve lehet ugrás-
szerű fejlődést elérni, mert ebben az időszakban zajlik a kézizmok, 
kézközép-csontok erősödése, a finommozgás koordinációjáért felelős 
agyi struktúrák kiépülése. Játékos kéz-ujj tornával, az agyféltekék össze-
hangolt működését is elősegítő keresztezett nagymozgásokkal, válto-
zatos apró mozgásokból álló feladatok gyakorlásával – például sok-sok 
origamival, gyurmázással, kopírozással, rajzolással, festéssel – érhetjük 
el a legjobb eredményeket.  
A finommozgások fejlettsége hatással van a mentális fejlődésre, az 
iskolaérettségre, a diszgráfia/diszlexia kialakulására, ezért fontos, 
hogy óvódás korban sokat rajzoljanak, fessenek, színezzenek, gyúrmáz-
zanak a kisgyerekek.

A GRAFOMOTOROS ZAVAROK JELEI:

A gyermek ügyetlen, finommozgás koordinációja gyengébben fejlett 
azonos életkorú társainál. Nem akar, nem tud, nem mer, vagy nem 
szeret rajzolni, gyöngyöt fűzni, aprólékos, finom kézmozgásokat 
igénylő feladatokat végezni, pld. nehezen tudja ruháját begombolni, 
cipőfűzőjét befűzni, csomót, illetve masnit kötni, cipzárt bekapcsolni, 
stb.

Ha ügyes, okos gyermeket szeretnénk nevelni, akkor nem árt időben 
megkezdeni a grafomotorikus képességnek a fejlesztését. Ez pedig sok-
kal egyszerűbb annál, mint gondolnánk.
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GYERMEKES SZÜLŐKÉNT HOGYAN TÁMOGATHATOD AZ 
ÓVODÁSOKAT?

Sajnos a mai óvodák anyagi helyzete önerőből nem engedi meg, hogy 
az óvodás gyermekek jó minőségű írószereket használjanak, ráadásul a 
közintézmények jelenős része forrás hiányos, így a megfelelő mennyi-
ségű írószerek sem biztosítottak a 3-6 éves korosztály számára.

A Rajzolva Fejlődj Támogatási Program azért jött létre, hogy az óvo-
dás korú gyermekeket az óvodai foglalkozások keretében megfelelő 
mennyiségű és jó minőségű írószerekhez juttassa, és támogatásunkkal 
fejlesszük a gyermekek finommotorikus készségét, hogy ez a későbbi-
ekben pozitív irányba befolyásolja az iskolaérettségüket.

Szülőként, irodaszer beszerzőként azzal tudsz segíteni, hogy a Raj-
zolva Fejlődj Támogatási Programba résztvevő helyi papír-írószer, 
irodaszer kereskedésektől vásárolsz a lent felsorolt márkákból is-
kolaszereket ill. irodaszereket, és így a vásárlásaid 3%-nak megfelelő 
összegű írószerekkel támogathatod a helyi kereskedő által kiválasz-
tott óvodát.

EZEKNEK A MÁRKÁKNAK A MEGVÁSÁRLÁSÁVAL TÁMOGATOD AZ 
ÓVODÁSOK FEJLŐDÉSÉT:

A programban részt vevő helyi papír-írószer, irodaszer kereskedések és 
támogatott óvodák listáját a rajzolvafejlodj.hu weboldalon találod.
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A TÁMOGATÁSI PROGRAM CÉLJA

Célunk az óvodás korú gyerekek grafomototikus készségének fejlesztése

Látva azt, hogy a mai felgyorsult digitális világban az óvodás gyerekek 
az idejüknek nagy részét a szülők „elfoglaltsága miatt” a számítógép, a 
tablet és a televízió köti le, ezért sok esetben az otthoni környezetben 
egyre kevesebbet rajzolnak 3-6 éves gyerekek, így a manipulációs kész-
ségeik fejlesztése az óvodára marad. Sajnos az állami fenntartású óvo-
dáknak egyre kevesebb forrás áll a rendelkezésünkre, hogy jó minőségű 
író és rajeszközöket vásároljanak.

A Rajzolva Fejlődj Támogatási Program azért jött létre, hogy For-
tuna Irodaszer Regionális Hálózat tagjaival összefogva, együtt gon-
dolkodással, közös értékrendet kialakítva jó minőségű írószerekkel 
és rajzeszközökkel támogassa az óvodás korú gyermekek grafomo-
toros (rajz- és íráskészségének) fejlődését. A finommozgások egyik 
speciális területe a grafomotorika, azaz írásmozgás koordináció, ennek 
fejlettsége teszi lehetővé iskolás korban az írás elsajátítását.

Nem is gondolánk, hogy a finommotoros mozgás fejlődése milyen ha-
tással van az iskolaérettségre, erre vezethető vissza a tanulási zavarok 
kialakulása (diszgráfia, diszlexia), különböző fejlődési rendellenességek 
pl. a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar.

A finommozgás és a koordinált mozgás intenzív fejlődési szakasza az 
óvodai középső és nagycsoporttól számítható. Az életkor előrehalad-
tával, amikor a kéz izomzata, a kézközép-csontok erősödése, a finom-
mozgás koordinációjáért felelős agyi struktúrák kiépülése és az ideg-
rendszer is elér egy bizonyos fejlettségi szintet, egyre ügyesebb lesz a 
gyermek keze. A fejlett finommotorikával rendelkező gyerekek szépen 
írnak, ügyesen használják az eszközöket – pontosan vágnak, színeznek, 
ragasztanak.
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