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Szöv – „a” – alap – Iv.3.1 

fonalJátékok

 készítették: Bakonyi katalin és kulcsár gábor

modUlleÍráS

a modul célja A fonalazás az írás előkészítésének fontos részévé válhat, hiszen amel-
lett, hogy ezt a tevékenységet a gyerekek nagy örömmel és lelkesedés-
sel végzik, a testséma – itt elsősorban a kéz, az ujjak tudatosítása –, a 
térbeli tájékozódás, az oldaliság (lateralitás, dominancia), a szem-kéz 
koordináció, a sorrendiség (szerialitás), a figyelem és az emlékezet erő-
södését is segíti.

Időkeret napi 5-10 perc, vagy heti �0-40 perc

ajánlott korosztály 6–7 évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben
Írástanulás

Szűkebb környezetben
Ujjgyakorlatok
Kötés
Horgolás
Tájékozódási gyakorlatok

a képességfejlesztés fókuszai A térbeli, a síkbeli és a saját testen, elsősorban az ujjakon való bizton-
ságos eligazodást erősíti, segíti az ujjak mozgékonnyá válását, ápolja a 
gyerekek átlátóképességét, egy folyamat végigkísérésével és emléke-
zetből való felidézésével.

pedagógiai Háttér, módSzertani ajánláS

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, valamint úgy érzi, hogy a gyerekeknek is be tudja mutatni, olvassa el a módszertani ajánlást. Nem kell 
törekednie arra, hogy annak minden részletét megjegyezze, csak egyszerűen próbálja ki a gyerekekkel. Az első 
kipróbálások után is csak arra keressen választ a megfigyelési szempontok között és az ajánlásban, amilyen 
problémával saját osztályában találkozott. Ezt szükség szerint megteheti minden gyakorlás után, így egy idő 
után a legtöbb javaslat „életre kel”, és világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között. 

A fonaljáték során kezünkkel – elsősorban ujjainkkal – különböző alakzatokat formálunk a fonalból. Az 
ujjak ügyesítése az első osztályban a legaktuálisabb teendő, nemcsak a ceruzafogás kialakítása miatt, hanem 
mert más ujjgyakorlatokhoz hasonlóan ez is jó előkészítése az írástanulásnak

Az örömteli játékhoz fontos a fonal minősége. A fonalkészítéshez választhatunk kész pamut- vagy műszálas zsi-
nórt is, ami nem túl merev, nem is nyúlik, de azért van tartása. A szivárványszínűre festett fonal amellett, hogy 
esztétikai élményt nyújt, megkönnyíti a segítségadás módját is. (Például: „ahol piros, ott fogd meg a fonalat!”) 
A 3 mm-es körátmérőnél ne használjunk sokkal vastagabbat vagy vékonyabbat. A madzagot a két végénél 
illesztjük össze. A pamutfonalat összecsomózhatjuk vagy varrhatjuk is. Ha műszálas, forraszthatjuk (gyertya 
vagy a gáz lángja fölött megolvasztva és összenyomva), így kevésbé fog megakadni. A fonal ideális hosszát 
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Fonaljátékok

használójához méretezve kétféleképpen is megállapíthatjuk. Lazán érje át négyszer az élével egymás mellé 
állított tenyerünket vagy hatszor a szembefordított csuklónkat.

Többféle fonaljátékot játszhatunk a gyerekekkel. Lehet úgy, hogy az egyik kezünkkel csak tartjuk a fonalat, 
másik kezünk pedig mozgatja a szálakat, éppen csak érintve a passzívabb kezünket.

A már meglévő, ismert formák és módok mellett teljesen egyéni, új utakat is kereshetünk. Így a fonalból 
kitalált formákat is kitehetünk, de a formarajz gyakorlásai vagy az írástanulás során már megismert betűket is 
megformálhatjuk a fonalból.

A még ismeretlen fonaljátékok tanulása közben fontos az utánzás szerepe. Az egyes lépések elsajátításánál 
sok gyermeknek nehézséget okozhat, ha velük szembefordulva mutatjuk a kezünket, hiszen még arra is kell 
ekkor figyelniük, hogy a látottakat áttegyék a saját oldalukra. Érdemes ezért az osztálynak félig háttal állni 
úgy, hogy a kezünk tartása megegyezzen a gyerekekével vagy melléjük is állhatunk; esetleg, ha a földön ülve 
helyezkednek el a gyerekek, le is guggolhatunk (a gyerekekkel azonos irányba fordulva) és felnyújthatjuk a 
karunkat, hogy mindenki jól lássa. Aki már rátalált a formára, segíthet a többieknek.

Történet is kísérheti egy-egy fonaljáték fázisait, melynek képei vezetik az ujjaink mozgásának mikéntjét, 
sorrendjét, és „átlelkesítik” a mozdulatainkat. Támaszt jelenhet a rím, a ritmus is, egy jól eltalált mondóka, 
magunk írta versike. Idővel, bár a képek bennünk élnek, kezünk már nélkülük is magától mozdul: szabad a 
játék. Ha egy formát már biztosan mozgat a kezünk, fokozhatjuk a játék hatását úgy, hogy megpróbáljuk csu-
kott szemmel is megcsinálni. Amikor ez is jól megy már, akkor az utolsó mozdulattól visszafelé is megtehetjük 
az egyes lépéseket, visszatérve a kiindulóálláshoz. Amennyiben a két kezünk különböző mértékű haszná-
latát igényli egy-egy forma létrehozása, felcserélhetjük a kezeinket, és próbálkozhatunk az „ügyetlenebbik” 
kezünkkel is végigjárni a már megtett utat.

A fonalak kiosztásának formája és sorrendje történhet egy meghatározott szokás szerint mindig ugyanúgy, 
például egy dal kíséretében, de a szétosztás és az egymásnak való átadás módjában alkalomról alkalomra ta-
lálhatunk egy-egy új elemet is, ami várakozással tölti el a gyerekeket. Amikor először mutatunk meg egy új 
formát, fontos, hogy a gyerekek a figyelmükkel követni tudják a kezünk mozgását, és mivel a kezükben lévő, 
már kiosztott fonalak biztosan akadályozzák őket a nyugodt odafigyelésben, ezért a megkapott fonalat célsze-
rű, ha a nyakukba akasztják. 

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

A fonalazás során nincs szükség a hagyományos értelemben vett értékelésre. Fontos szerepet játszik a tanító 
figyelme, hogy a tanulási folyamat során minden gyerek elsajátítsa az új formát. A gyakorlás alatt a gyerekek 
egymásnak is segíthetnek. A pozitív megerősítés segíti a lassabban haladó gyerekeket, erőt és lendületet kap-
hatnak általa az önálló, akár otthoni gyakorláshoz is.

ajánlott irodalom

1. Csókos Varga Györgyi: Fonaljátékok, Biadrukt Kiadó, Etyek, 2001.
2. Kulcsár Gábor: Az írás-olvasás tanítása a Waldorf-iskolában, Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési 

Kht. Budapest, 2004., 27–�4. o.
�. Payne, Kim: Gyermekeink játékai, az AKG és a Metódus-Tan BT közös kiadása, Budapest, 1999.
4. Tóth Nóra: Fonaljátékok, Taní-Tani pedagógiai periodika 16–17. Budapest 2001., 116–127. o.
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Szövegértés-szövegalkotás „A” 1–2. évfolyam • Alapozás

modUlvázlat

i. bemutatás

lépések, tevékenységek A tanár bemutatja a gyakorlatot és elmondja a hozzá tartozó törté-
netet vagy verset. A gyerekek eközben figyelmükkel követik a tanár 
mozdulatait.

kiemelt készségek, képességek finommozgás, figyelem

célcsoport 
a dIfferencIálás lehetőségeI

Az egész osztály – egy idő után a differenciált feladatokat is ad-
hatunk.

tanulásszervezés – 
munkaformák

egész osztály, páros, egyes gyerekek

tanulásszervezés –  
módszerek

A tanár bemutatja, a gyerekek figyelnek, másodszorra már lassan 
utánozzák a tanító mozgását.

eszköz, feladat, gyüjtemény Különböző ismert fonaljátékokhoz lehetőségünk van történeteket 
vagy verseket keresni.

ii. gyakorlás

lépések, tevékenységek A bevezetett fonaljátékokat a gyerekek többször gyakorolják, majd 
lehetőség van a feladatok variálására is. Megpróbálhatják az egyes 
formákat a másik kezükkel is kialakítani, visszafelé kibontani az 
adott formát vagy akár csukott szemmel is végigkövetni a feladatot.
Természetesen más történettel, verssel is megváltoztathatunk egy-
egy ismert formát.

kiemelt készségek, képességek finommozgás, figyelem

célcsoport 
a dIfferencIálás lehetőségeI

Az egész osztály – egy idő után differenciált feladatokat is adha-
tunk.

tanulásszervezés – 
munkaformák

Egész osztály, páros, egyes gyerekek; a variációkat a gyerekek önál-
lóan is kitalálhatják és végezhetik. Például a már ismert gyakorlatot 
megpróbálják másik kézzel, visszafelé vagy csukott szemmel végig-
követni.

tanulásszervezés –  
módszerek

Utánzással gyakorolják többször egymás után.

eszköz, feladat, gyüjtemény Különböző ismert fonaljátékokhoz lehetőségünk van történeteket 
vagy verseket keresni.

a feldolgozáS menete
Az alábbi részletes leírás célja elsősorban egyféle minta bemutatása. Nem kötelező jellegű előírás. A pedagó-
gus legjobb belátása szerint dönthet a részletek felhasználásáról, módosításáról vagy újabb variációk kidol-
gozásáról. 

Amikor a gyerekeknek először mutatjuk be, fontos, hogy megszakítás nélkül egyszer az egész mozdulatsort 
és a teljes formát figyelmesen végigkövethessék. Csak azután járjuk végig újra és újra az utat, minden új moz-
dulatnál megállva, hogy pontosan elsajátíthassák azt. A játékhoz kapcsolódó történet (a leírásban kurzívval 
kiemelve olvasható) vezeti a kezünk mozgását, azonban minden mozdulatot többször megismételve elmagya-
rázhatunk a gyerekeknek, pontosan elmondva, hogy a fonal mely részét és melyik ujjukkal kell mozgatniuk. 
Ha látjuk, hogy az osztály nagy része követni tudja a mozdulatot, továbbléphetünk a történettel és a magyará-
zattal is.
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Fonaljátékok

1. mintapélda – egérke

Egérke nagyanyóék házával szemközt, a vén diófa gyökerei alatt lakott.
Az egyik kézhátunkra akasztva leengedjük a fonalat. A másik kezünk ujjai – a kisegér bajusza – finoman 

mozognak. A magunk felé tartott fonalba beledugjuk a szabad kezünket.
A nyitva felejtett ajtón gyakran surrant be a házba. A lépcsők előtt izgatottan szimatolt, vajon merre menjen.
Ujjaink lefelé, tenyerünk magunk felé néz, először így kerüljük meg a lecsüngő fonalat. A körmozgás utolsó ré-

szén az ujjak felfelé, a tenyerünk kifelé néz.
Hegyes orrocskáját megcsapta a pincéből a sajt illata, ezért arra folytatta az útját, óvatosan, nehogy egérfogóba kerüljön. 

Körbejárta a pincét, közben fölkapott egy darabka sajtot, felszaladt, majd ki az ajtón, ahol bejött.
Visszahúzzuk a kezünket a kötél nyílásából ott, ahol először bedugtuk. Egérfogóba kerülhetünk, ha nem 

figyelünk eléggé arra, hogy merre fordítjuk az ujjainkat, tenyerünket.

2. mintapélda – törpeSzakáll

A törpék királyát arról ismerheted fel, hogy neki van a leghosszabb szakálla. Vigyáz is rá nagyon.
A fonalat a jobb kezem hüvelykujjára akasztom. 
A huncut törpegyerekek gyakran törnek borsot az orra alá. Különösen a szakállával szeretnek tréfálkozni. Egyszer olyan 

mérges lett rájuk, úgy felpaprikázták, hogy elhatározta, hogy véget vet a csínytevéseiknek. Kettéválasztotta szakállát, hogy 
megkötözze vele a kis törpéket. Először az első törpének kellett meghajolnia és belebújnia a szakállfonatba. Ezután a király 
kisimította a szakállát. 

Másik kezemmel vízszintesen, párhuzamosan tartom a szálakat. A jobb mutatóujjamat előrehajtom és bedu-
gom a két szál közé, majd felemelem a felém eső szállal együtt.

Ahogy az első törpe mutatta, úgy tettek a többiek is, a legkisebbet kivéve.
Ismét párhuzamosra igazítom a bal kezemmel a tenyerem előtt futó két szálat, és most a középsőujjam du-

gom közéjük. Ugyanezt megismétlem a gyűrűsujjammal is. 
A legkisebbet olyan kicsinek találta a király, hogy megsajnálta. Végigsimította a szakállával az arcát, feje búbját, hátát, 

majd óvatosan körbetekerte.
A kisujjam előtti két szálat úgy teszem az ujjam mögé, hogy a gyűrűsujjam háta mögül jövő szál alulra 

kerüljön. A kisujjamat megkerülve ismét párhuzamosan, vízszintesen halad a két szál, a fordulásból felülről 
érkező esik közelebb a tenyeremhez. 

A többi törpét pedig a biztonság kedvéért ismét belebújtatta a kötelékébe,…
Visszafelé haladva beledugom a gyűrűs, a középső- és a mutatóujjamat. 
… szakálla végét pedig háta mögé dobta. Gondolta, most már senki sem zavarhatja meg a délutáni álmát. Mielőtt elszun-

dított volna, még egyszer meghúzta a szakállát, ellenőrizve, hogy kis foglyai megvannak-e még, és már hortyogott is. Csak 
erre várt a legkisebb és leghuncutabb törpe.

A középsőujjam háta mögül érkező szálat a hüvelykujjam háta mögé teszem. 
Könnyen csusszant ki a szakállgyűrűből, odaosont a királyhoz, és már csattant is az olló az alvó álla alatt. „Nyissz!” 

– levágta a tekintélyes szakállt, majd visszaszaladt a helyére.
Mindkét szálat leemelem a kisujjamról. 
A nyisszantásra felriadt a király, húzta egyből a szakállát, hogy érezze, minden rendben van-e. Azonnal érezte, hogy nincs 

meg a szakálla. De a kis huncut törpéknek is nyomuk veszett. A király azóta is növeszti a szakállát.
Meghúzom egyszerre a hüvelyujjamról lógó két szálat. Így a fonal szabadon tekeredik le az ujjaimról.

variációS leHetőSég

Ugyanezt a mozdulatsort más történettel is végigjárhatjuk. Kányádi Sándor: Vénasszonyok nyara című verse egy 
egészen más hangulatba ágyazza ezt a formát. A vers alatt végzett egyenletes tempójú mozdulatok egy kimért 
ritmust és határozott keretet adnak az ujjaink mozgásának (ld. melléklet). 
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GYűjTEmÉNY – mELLÉKLET

1.

kányádi sándor: vénasszonyok nyara

Ül az őszi napon
három kis anyóka,
fonogatnak, pereg
szaporán a rokka.
Öreg ujjbegyük közt
nem is kenderszálak,
fonallá a napnak
sugarai válnak.
S lemenőben a Nap
azért ragyog vissza
finom fonalukat
nehogy elszakítsa.
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Szöv – „a” – alap – Iv.3.2 

kötéS

 készítették: Bakonyi katalin és kulcsár gábor

modUlleÍráS

a modul célja A kézimunkával, és ezen belül a kötéssel, jelentősen támogathatjuk 
mind a finommozgás, mind a kézügyesség fejlődését. Ezen túl a kö-
tés mindennapi gyakorlásával a gyerekeknek olyan mozdulatsorokat 
kell átélniük, amelyek a figyelmüket és a gondolkozásukat is fejlesztik. 
Közben megtapasztalják a „művészi munka” születését is.

Időkeret Heti 1 x 45 perc, gyakorlásra lehet napi 10-15 percet hagyni.

ajánlott korosztály 6–7 évesek

modulkapcsolódási pontok Írás előkészítése – formarajz, ritmikus mozgás 
Ujjgyakorlatok

a képességfejlesztés fókuszai Finommotorikus mozgás fejlesztése, figyelem összpontosítása

pedagógiai Háttér

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, valamint úgy érzi, hogy a gyerekeknek is be tudja mutatni, olvassa el a módszertani ajánlást. Nem kell 
törekednie arra, hogy annak minden részletét megjegyezze, csak egyszerűen próbálja ki a gyerekekkel. Az első 
kipróbálások után is csak arra keressen választ a megfigyelési szempontok között és az ajánlásban, amilyen 
problémával saját osztályában találkozott. Ezt szükség szerint megteheti minden gyakorlás után, így egy idő 
után a legtöbb javaslat „életre kel”, és világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között. 

A kötés során, míg a gyerekek az életkoruknak megfelelő feladatokon dolgoznak, a ritmikusan ismétlődő 
mozdulatok, a manuális tevékenységek segítik mind az akaratuk, mind pedig logikus gondolkodásuk megerő-
södését. A kötés megtanulásának és gyakorlásának tehát közvetlen kapcsolata van mindazokkal a tevékenysé-
gekkel is, amelyekben a gondolkodás mozgékonyságára van szükség.

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

Mindenkit csak saját magához viszonyítva lehet értékelni. A napi gyakorlás során valamennyi gyerek ügye-
sedik, fejlődik. Egymás munkáinak a megfigyelése a legnagyobb hajtóerő. Egy-egy elkészült munka további 
lendületet adhat a gyerekeknek.
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ajánlott irodalom

1. Carlgren, Frans – Klingborg, Arne: Szabadságra nevelés. „Török Sándor” Waldorf-pedagógiai Alapítvány, 
Solymár. Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ, Pilisborosjenő, 1999, 72–75. o.

2. Kulcsár Gábor: Az írás-olvasás tanítása a Waldorf-iskolában. Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési 
Kht. Budapest, 2004, �5–�8. o.

�. Nagy Mari – Vidák István: Nemezjátékok. Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely, 1996.
4. Vekerdy Tamás: A Waldorf-iskola első három évének programjáról. „Török Sándor” Waldorf-pedagógiai Alapítvány, 

Budapest, 1990, 21. o.

a feldolgozáS menete
Az alábbi részletes leírás célja elsősorban egyféle minta bemutatása. Nem kötelező jellegű előírás. A pedagó-
gus legjobb belátása szerint dönthet a részletek felhasználásáról, módosításáról vagy újabb variációk kidol-
gozásáról. 

Az első osztályos kötést az írás tanulásának időszakához szerencsés kapcsolni, mert fejleszti mindkét kéz 
mozgékonyságát, és a róluk való tudatosságot. 

A kötés tanulását megelőzi a fonalakkal való ismerkedés. Jó tapintani a különböző vastagságú fonalakat, és 
az is jó, ha fonalakkal megtanulnak mindenféle fonási technikákat is. 

Az ismerkedést először a gyapjúval kezdjük: mindenki megfogja, megtapogatja, megszagolja.
A továbbiakban megfigyeljük és átéljük közösen a fonal készítését. Minden alkalommal egy-egy munka-

folyamatot mesélünk el röviden, és ismerkedünk meg velük: gyapjúnyírás, mosás, kártolás (tisztítás, fésülés), 
fonás, festés.  Azért, hogy érthető, átélhető legyen az elsős gyerekek számára, egy mesébe ágyazhatjuk az egész 
folyamatot. Mesélhetünk egy hat-hét év körüli gyerekről, aki családjával egy tanyán él. Születésnapjára kap 
ajándékba egy bárányt, így mindent meg tud figyelni, hogy mi történik egy báránnyal: hogyan etetik, terelik, 
nyírják.

Közben az egyik órán nemezelünk, ahol még nyers formában dolgozunk a gyapjúval: tömőgyapjúval vagy 
gyapjúszalaggal. Nemezelés közben hosszú ideig tapinthatjuk a nyers gyapjút. Készíthetünk labdát vagy kar-
kötőt. 

Később különböző fonási technikákat próbálhatunk ki: kézzel fonás, körmöcske (vagy nyuszifül), lépegetős, 
hurkolásos. 

 Figyelembe véve a gyerekek finommozgás-koordinációjának fejlettségét, a kötés tanulását vastag (lehetőleg 
gyapjú-) fonállal kezdjük. Ehhez szükséges vastag kötőtű is. Nagy örömöt és lendületet adhatunk a gyere-
keknek, ha a fa kötőtűt maguk készíthetik el (lásd még az eszközöknél is!). A boltokban kapható fatipliket a 
gyerekek csiszolópapírral simára csiszolják. Egyik végére fagolyót ragasztanak, a másik végét pedig ki tudják 
hegyezni. 

Tartsuk szem előtt, és az egész folyamatra jellemző, hogy a gyerekek különböző tempóban dolgoznak, tehát 
mindenki más munkafázisnál tart. (Segítséget jelent, ha valakit, például egy szülőt, be tudunk hívni az órákra, mert a kötés 
kezdetekor minden gyerek több egyéni figyelmet kíván. Később már ez nem szükséges, mert tudnak egymásnak segíteni.) 

Ha a kötőtű készen van, kezdődhet a kötés tanítása. 
Először a szemek felvételét kell megtanulniuk a gyerekeknek. A továbbiakban meg lehet mutatni a szemek 

– a sima szemek – átvételét. A saját maguk által készített kötőtűk, a színes, vastag fonalak, a nagy cél, hogy 
valami elkészül abból, amin dolgoznak, mind-mind átsegítik a gyerekeket a nehézségeken. Ugyanakkor azt 
sem árt átélni, hogy valami szépnek a születése erőfeszítéssel jár. Ennek az élménynek a megélése fog segíteni 
a betűk tanulásakor is. Ha kellő időt hagyunk mindenki számára, hogy belejöjjön a kötésbe, és nem siettetünk 
senkit (magyarul: mindenkit hagyjunk saját tempója szerint haladni, nem kell ugyanazon az órán minden-
kinek ugyanott tartania), akkor ezek az órák nagyon nyugodtak, munkazajosak lesznek. A gyorsan dolgozók 
kész munkái elég motivációt fognak jelenteni a lassabban haladók számára.

Mindenképpen fontos, hogy már az első próbálkozásokból is valami kézzelfogható készüljön: kis nyakba 
tehető tartó, kisegér. (Lásd a mellékletet.)

Ezek után köthetnek furulyatokot, labdát (lásd a mellékletet), párnát, edényalátétet, edényfogót stb. Olyat te-
hát, amit az elkészülte után lehet használni, olyat, amire jó lesz ránézni, amit jó lesz kézbe fogni.

Még néhány jótanács. Legyen minden gyerek munkája valamilyen zsákban, hogy ne keveredjenek el a 
munkáik. Szoktassuk őket arra, hogy mindig tegyék el, ha készen vannak a napi munkával. Egyszerre ne ad-
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junk a gyerekeknek sok fonalat, a kevés átláthatóbb, tervezhetőbb. Mielőtt belekezdenek a munkába, lássanak 
egy-egy kész munkát, hogy legyen róla elképzelésük. Jó, ha otthon is gyakorolnak a gyerekek, de az iskolai 
munkájukat jobb, ha nem viszik haza, mert így követhetőbb lesz a munkafolyamat. 

A kézimunka-órára fontos előre előkészülnünk: megfelelő mennyiségű fonállal, a szükséges eszközökkel, a 
zsákokkal, így nem lesz kaotikus az óra. Az előkészítéshez tartozik még az is, hogy az órák és a napi gyakorlás 
után átnézzük a gyerekek munkáit: ahol kell, javítunk, vagy az összecsavarodott fonalat szétszedjük, felszed-
jük az elejtett szemeket. Ha újra kezükbe veszik a gyerekek a munkájukat, azonnal el tudnak kezdeni kötni. 
(Emiatt is fontos, hogy az iskolai munkáikat ne vigyék haza a gyerekek.)

aZ alKalMaZott eSZKöZöK
A fonalazáshoz és a kötéshez is vastag, esztétikus színű, lehetőleg gyapjúfonalat használjunk. Egyszerre csak 
néhány színt vegyünk elő (kék, piros, sárga). A színtelen gyapjú nem annyira drága, és növényekkel nem nehéz 
megszínezni. Ezzel együtt más, szép vastag fonal is megfelelő lesz.

A kötőtűhöz kettes fatiplit kell venni. Egy kötőtű hossza kb. 25-30 cm. A tipli vastagságának megfelelő fago-
lyók kellenek még, vagy más, ami a kötőtű végének megfelel. Szükséges még csiszolópapír, amellyel simára csi-
szoljuk a kötőtűt. Az egyik végét tompán hegyesre csiszoljuk, amivel a szemeket majd átvesszük. Az elkészült 
kötőtűket a végén be is olajozhatjuk.

GYűjTEmÉNY – mELLÉKLET

verSek a munka megkezdéSéHez

A versmondással párhuzamosan végzett mozdulatokat kurzívval kiemeltük.

1. 2.

Jobb kezem és bal kezem,                     
– Kitartva mutatom mindkét kezet
Segít engem mindenben.                        
– a két kézzel, mintha hógolyót gyúrnék
Ujjacskáim fürgén járnak,                      
– a két kéz szemben egymással, az ujjakkal tapsolunk
Ügyesednek, meg nem állnak.                
– ugyanaz tovább.     

 (Tanári vers)

Hüvelykujjam vasgyúró,                         
– Mutatom a két ujjat
Mutatóujjam mutató,                              
– ezt is mutatom
Középsőujjam közbülső,                        
– háztetőbe állítom őket 
Gyűrűsujjam csillog-villog,                    
– egymásnak integetnek
A kisujjam izeg-mozog.
– egymást kerülgetve.

                              (Magyar népköltés)

3. 4.1 (a vers egyben)
„Sokat tud az én kezem,
sokat tud az ujjam,
benne mindenféle régi
s mindenféle új van.”
– Eközben a jobb mutatóujjat a bal hüvelykujjra tesszük, majd 
a jobb hüvelykujjunkat felfelé mozgatva a bal mutatóujjra tes-
szük. Ezzel a mozgással haladunk ujjról ujjra.
 
(Részlet Szabó Lőrinc: Sokat tud az én kezem című verséből)

Hálómászó pók apó bemászott egy csőbe.
Hírtelen kinyílt a csap, víz sodorta földre.
Forrón tűzött rá a nap, meg a szél is fújta,
ezért aztán pók apó visszamászott újra.
 

(Kim Payne: Gyermekeink játékai, 40. o.)
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4.2 (a szavakkal párhuzamosan végzett mozdulatok leírása)

Háló-
– A jobb mutatóujjat helyezzük a bal hüvelykujjra.

mászó
–  A jobb hüvelykujjat felfelé mozgatva a bal mutatóujjra tesszük, eközben a bal hüvelykujjat érintő jobb mutatóujj elfordul. 

Vigyázzunk, hogy eközben a jobb mutatóujj és a bal hüvelykujj továbbra is érintse egymást. Ezzel a mozdulattal egy 
téglalapot képeztünk az ujjaink segítségével. (Ez a mozdulatsor „kötögetés” néven ismert.)

pók apó
–  Most vegyük el a jobb mutatóujjunkat a bal hüvelykujjunkról, mozgassuk magunktól elfelé, s e körmozgás alatt fordít-

suk el a jobb hüvelykujjunkat a bal mutatóujjunkon. Helyezzük jobb kezünk középs ujját bal kezünk hüvelykujjára. Jobb 
középsőujjunkat a bal hüvelyken tartva, bal kezünket fordítsuk magunktól elfelé, s közben váljon szét a jobb hüvelykujj 
és a bal mutatóujj.

bemászott egy csőbe.
–  Ismételjük a mozgássort, de közben mindkét kéz gyűrűs- és kisujjával érintsük meg a másik kéz hüvelykujját, s a „csőbe” 

utolsó szótagja a kisujj és a hüvelyk találkozására essen.

Hirtelen kinyílt a csap, víz sodorta földre.
–  A két kezünket tegyük egymásra a mellkasunkon. Amikor a versben a megfelelő helyre érünk, emeljük mindkét kezünket 

a fejünk fölé, nyújtózzunk fölfelé és tárjuk szélesre a karunkat, s a napot jelképező nagy kört leírva végül nyugtassuk az 
oldalunkon.

Forrón tűzött rá a nap, meg a szél is fújta,
– Mindkét kezünket emeljük magunk elé, majd karunkat lassan, kígyózva mozgassuk jobbra-balra, így érzékeltetve a szelet.

ezért aztán pók apó visszamászott újra.
– Most újra elvégezzük az első mozgássort, ami azzal kezdődik, hogy a jobb mutatóujj megérinti a bal hüvelykujjat.

vers a munka lezárásához

Tettünk-vettünk, serénykedtünk,       
– a két kéz egymás körül pörög, orsómozgás
Építettünk, szépítettünk.                
– a két tenyér egymás alatt vízszintesen, majd megcserélődnek
Megpihen a két kezünk.                   
– összekulcsolva leengedjük a kezünket
Elégedett a szívünk.                          
– a két kéz keresztben van a mellkason
 (Tanári vers)
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Szöv – „a” – alap – Iv.3.3 

HorgoláS

 készítették: Bakonyi katalin és kulcsár gábor

modUlleÍráS

a modul célja A kötés tanulása után (leírását lásd az Alapozás VII. modulleírásban) 
a horgolással is a kézügyességet és a finommozgás (a motorikus ideg-
rendszer) fejlődését segítjük, támogatjuk. A horgolásnál már nem 
mind a két kéz egyforma használatáról van szó, hanem most már a 
domináns oldalon, és csak az egyik kézzel dolgozunk hangsúlyozot-
tabban. A sima és ráhajtott szemek váltakozása mind a képzelőerő fej-
lődését, mind a ritmikus ismétlődések egészséges hatását hívja elő. A 
figyelem összpontosítása a tanulási folyamatokban jelent segítséget.

Időkeret Heti 2 x 45 perc, gyakorlásra lehet napi 10-15 percet hagyni.

ajánlott korosztály 7–8 évesek

modulkapcsolódási pontok Írás előkészítése: formarajz, ritmikus mozgás, ujjgyakorlatok 
Kötés

a képességfejlesztés fókuszai Finommotorikus mozgás fejlesztése, figyelem összpontosítása, a kép-
zelőerő, a fantázia fejlesztése

pedagógiai Háttér

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, valamint úgy érzi, hogy a gyerekeknek is be tudja mutatni, olvassa el a módszertani ajánlást. Nem kell 
törekednie arra, hogy annak minden részletét megjegyezze, csak egyszerűen próbálja ki a gyerekekkel. Az első 
kipróbálások után is csak arra keressen választ a megfigyelési szempontok között és az ajánlásban, amilyen 
problémával saját osztályában találkozott. Ezt szükség szerint megteheti minden gyakorlás után, így egy idő 
után a legtöbb javaslat „életre kel”, és világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között. 

A horgolás során csakúgy, mint a kötésnél a gyerekek az életkoruknak megfelelő feladatokon dolgoznak, így 
a ritmikusan ismétlődő mozdulatok, a manuális tevékenységek segítik mind az akaratuk, mind pedig logikus 
gondolkodásuk megerősödését. A horgolás megtanulásának és gyakorlásának tehát közvetlen kapcsolata van 
mindazokkal a tevékenységekkel is, amelyekben a gondolkodás mozgékonyságára van szükség.

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

Mindenkit csak saját magához viszonyítva lehet értékelni. A napi gyakorlás során minden gyerek ügyesedik, 
fejlődik. Egymás munkáinak megfigyelése a legnagyobb hajtóerő. Egy-egy elkészült munka további lendületet 
adhat a gyerekeknek.
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a feldolgozáS menete
Az alábbi részletes leírás célja elsősorban egyféle minta bemutatása. Nem kötelező jellegű előírás. A pedagógus leg-
jobb belátása szerint dönthet a részletek felhasználásáról, módosításáról vagy újabb variációk kidolgozásáról. 

A kézügyesség fejlődését tovább segíthetjük a horgolással, amely támogatja a nyomtatott kisbetűk, majd a 
folyóírás megtanulását.

A horgoláshoz is vastag fonalakat használunk, vastag horgolótűvel. Az óra elején és végén ugyanúgy, mint 
a kötésnél, elmondhatjuk a verseket, amelyeket a kötéskor is mondtunk (lásd a mellékletet). A gyerekek külön-
böző tempóban haladnak a horgolás megtanulásában, és a horgolásban is. Ezt nyugodtan hagyhatjuk, hiszen a 
folyamat a fontos, és a jól horgoló gyerekek segíthetnek a tanárnak a nehezebben haladók megtanításában. Az 
sem baj, ha végül valaki csak egy-két munkával lesz kész, míg mások többet is elkészítenek.

Kezdetben a láncszemeket tanuljuk meg. Először ennek gyakorlására lehet akár egy méteres láncsort is ké-
szíteni. Ebből azután készíthetünk babákat. 

Ha a láncolás már jól megy, megtanítjuk a ráhajtás nélküli rövidpálcát. Ezzel először egy téglalapot készí-
tünk, melyből kis tarisznya, papírzsebkendő-tartó készülhet.

Az oldalakat is horgolótűvel lehet összedolgozni. Láncszemekből készülhet el a labdaháló is, ami a fiúk ked-
vét is meghozza a horgoláshoz. (Lásd a mellékletet.)

Ezek után kezdhetnek hozzá a gyerekek a különböző állatok horgolásához.
Kezdetben cicát, macit és mókust horgolhatnak, ilyenkor még nem jó a túl sok alternatíva. (Lásd a mellékletet.) 

Később, akik már sok állatot elkészítettek, maguk kitalálhatnak és általában sok-sok fantáziával ki is találnak 
más állatokat is.

Elsősorban négy lábon álló állatot készítsünk, mert könnyebb a karakterét eltalálni, és könnyebb is összeál-
lítani a figurát. Igazából a karaktert a kiegészítők – a fülek, farkak – adják meg, illetve a kitöméskor adhatjuk 
meg az állat végső formáját. A kitömést is gyapjúval végezhetjük. (Ha ez nehézségbe ütközik, lehet vattát is 
használni.)

Nagyon kedves, és a szociális életet is fejleszti, ha egész állatcsaládot (papa, mama, kicsinyek) horgolnak a 
gyerekek. Tavasszal kis állatkertet (kiállítást) rendezhetünk az osztályteremben.

A kötési munkához hasonlóan, a horgolásukat is tartsuk kis zsákokban, nehogy elkallódjon a tű, vagy va-
lamelyik kész darabja a munkának. A horgolásnál az elrontott szakaszokat a gyerekek könnyebben ki tudják 
javítani, kevesebb javítást kell végeznie a tanárnak. Ezért gyakrabban hazavihetik a munkájukat.

A horgolásórákhoz is jó, ha elő tudunk készülni kellő mennyiségű fonallal. Nem kell túl sokféle színt hasz-
nálni, és szebb, ha egy állatot csak egyféle színnel horgolunk.

Az év végén készíthet az egész osztály egy hatalmas takarót, terítőt, úgy, hogy minden gyerek azonos nagy-
ságú négyzetet horgol, amit azután összehorgolhatunk. Szép, ha ezt az osztály díszítésére használjuk, vagy 
esetleg elajándékozzuk.

alKalMaZott eSZKöZöK

A horgoláshoz vastag, esztétikus színű, lehetőleg gyapjúfonalat használjunk. Sok állathoz a nyersgyapjúszín is 
használható. A töméshez is gyapjú, esetleg vatta a megfelelő. 
A fonal vastagságához választhatjuk meg a horgolótű vastagságát.
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GYűjTEmÉNY – mELLÉKLET

verSek a munka megkezdéSéHez

A versmondással párhuzamosan végzett mozdulatokat kurzívval kiemeltük.

1. 2.

Jobb kezem és bal kezem,                     
 – Kitartva mutatom mindkét kezet
Segít engem mindenben.                        
– a két kézzel, mintha hógolyót gyúrnék
Ujjacskáim fürgén járnak,                      
– a két kéz szemben egymással, az ujjakkal tapsolunk
Ügyesednek, meg nem állnak.                
– ugyanaz tovább.     

                                                         (Tanári vers)

Hüvelykujjam vasgyúró,                         
– Mutatom a két ujjat
Mutatóujjam mutató,                              
– ezt is mutatom
Középsőujjam közbülső,                        
– háztetőbe állítom őket 
Gyűrűsujjam csillog-villog,                    
– egymásnak integetnek
A kisujjam izeg-mozog.                           
– egymást kerülgetik.

                               (Magyar népköltés)

3.

„Sokat tud az én kezem,
sokat tud az ujjam,
benne mindenféle régi
s mindenféle új van.”
– Eközben a jobb mutatóujjat a bal hüvelykujjra tesszük, majd a jobb hüvelykujjunkat felfelé mozgatva a bal mutatóujjra 
tesszük. Ezzel a mozgással haladunk ujjról ujjra.

 (Részlet Szabó Lőrinc: Sokat tud az én kezem című verséből)

vers a munka lezárásához

Tettünk-vettünk, serénykedtünk,       
– A két kéz egymás körül pörög, orsómozgás
Építettünk, szépítettünk.                
– a két tenyér egymás alatt vízszintesen, majd megcserélődnek
Megpihen a két kezünk.                   
– összekulcsolva leengedjük a kezünket
Elégedett a szívünk.                          
– a két kéz keresztben van a mellkason.

 (Tanári vers)
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