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aJánláS

A játék a lélek megnyilvánulása, üzemanyag bármely tevékenységhez, a zűrzavaros, töké-
letlen világba harmóniát, tökéletességet varázsol, így elválaszthatatlan része az emberi fejlő-
désnek.

A játék szeretete velünk született adottság, természetszerűleg bennünk él. A felnőtt is csak 
akkor képes hatékonyan tevékenykedni, ha megőrzi magában a játszó gyermek-önmagát, de 
természetesen a gyermek a játék igazi nagymestere.

még mindig sokan gondolkodnak úgy, hogy a játéknak az iskola falai közt semmi keresni-
valója, hisz az már a „komoly” munka terepe, s a játékosság akadályozza a tanulási folyama-
tot. elfelejtik, hogy a játék segítségével a gyermek feldolgozhatja egyéni problémáit; képze-
letben kielégítheti vágyait, s megtanulhatja a szabályok és konvenciók könnyed kezelését. 
megfeledkeznek a játékos tevékenységekben rejtőző tanulási folyamatokról!

pedig a játék előfeltétele minden alkotó tevékenységnek.

Kocsis Rozi



függöny mögött varázSláda �

BEVEZETŐ                      

 „A játék során egy gyerek mindig átlagéletkora,
köznapi viselkedése fölé emelkedik; 

a játékban olyan, mintha 
egy fejjel magasabb lenne önmagánál.”

(Vigotszkij)

kézikönyv,
amelyben a játékról lehet olvasni.

olyan játékokról, melyet a varázsláda kinyitásával indítunk el.
varázsládánk bábjainak, maszkjainak, eszközeinek segítségével vezetjük el a gyerekeket 

egy olyan világba, ahol, érdemes együtt lenni, ahol könnyebb megszólalni, ahol minden 
megnyilvánulás természetes.

varázslattal segítünk abban, hogy a gyermekek megnyíljanak, merjék gondolataikat meg-
fogalmazni, eljátszani. programunk a dráma- és a bábjáték segítségét használja fel abban, 
hogy a gyerekek kommunikációs készségét fejlessze. A két terület szakértői – gyakorló peda-
gógusok – állították össze ezt a programcsomagot.

Az olvasó olyan könyvecskét tart a kezében, amelyben szakszerű pedagógiai megfogalma-
zásban, felépítésben olvashatja a művészeti eszközökkel tanító szerzők programját. emellett 
azokat az élményeket, eredményeket is megosztják az alkotók, amelyet a báb- és drámajáték 
segítségével értek el.

mit reJt a varázSláda?
Kesztyűs bábokat,  amelyek készen vannak.
Kesztyűs bábokat,   amelyek nincsenek készen, amelyeket a gyerekek tetszés sze-

rint állíthatnak össze.
pálcás bábokat,   amelyek készen vannak.
Botos bábokat,   amelyek készen vannak.
Botos bábot,   amely szétszedhető.
Bábtáncoltató figurákat, amelyekkel ritmusjátékokat játszhatunk.
maszkokat,   amelyek alapján más maszkokat készíthetünk.
Hullámpapírt,   amelyből díszletet készíthetünk.
textilanyagokat,  amelyekből bábot, jelmezt és díszletet is készíthetünk.

miért ezeket a bábokat reJti a varázSláda?
programcsomagunk elsődleges célja, hogy a szövegértés-szövegalkotás kompetenciát fejlesz-
szük. ezért fontos, hogy a varázsláda olyan figurákat, eszközöket tartalmazzon, amelyeket 
rögtön használni tudunk. ilyenek azok a bábok, amelyek már „készen vannak”.

célunk az is, hogy a szabad játékok keretében született történetekhez gyorsan készíthes-
sünk új figurákat. ezért találhatók a ládában olyan bábkészítéshez szükséges alapok, amelyek 
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összeillesztésével, hamar előállíthatók új figurák – ezek azok, „amelyek nincsenek készen, 
amelyeket a gyerekek tetszés szerint állíthatnak össze”. vannak maszkkészítéshez való sab-
lonok is, amelyek különféle maszkok előállítását segítik – ezek azok, „amelyek alapján más 
maszkokat készíthetünk”.

említsük meg a bábtáncoltató figurákat is. ezek a kis bábok, játékok már ismerősek a gyere-
keknek, de beszédgyakorlatokhoz nem használták. A ládában lapuló bábok ritmusgyakorla-
tok alkalmazásakor tudnak segítségünkre lenni. A figurát mozgató gyerekek önkéntelenül is 
megpróbálják ritmusra mozdítani a kis bábokat úgy, hogy közben életet adnak nekik.

MindEn éVET Záró ElŐadással fEjEZünk BE
olyan előadással, amely csak részben előadás. elsősorban játék. játék a szülőkkel, a nézőkkel, 
és egyben alkalom arra, hogy megmutassuk, bemutassuk a legkedvesebb játékainkat, hogy 
felelevenítsük legszebb emlékeinket, mielőtt nyárra bezárjuk a varázsládánkat. 

A záró foglalkozásra vendégeket is hívunk, a gyermekek szüleit, rokonait, ezért előzetesen 
elkészítjük a meghívókat.

ez alkalomból rendezhetünk kiállítást is, amelyen a növendékek munkáit állítjuk ki. A játé-
kosabb kedvű csoportok panoptikumképpel is fogadhatják a vendégeket úgy, hogy a gyere-
kek önmagukat is berendezik a kiállított tárgyak közé. 

A tanulók megmutathatják magukat élőképek sorozatában. Így lehetnek például a várpalo-
ta vagy a várban élő lovagok, esetleg egy piaci vagy csatajelenet szereplői stb. 

A záró foglalkozások együttjátszásra invitálják a szülőket, barátokat, rokonokat. A csoport 
egyszerre játszó és előadó fél is, a vendégeknek is kettős szerepük van, hiszen nézők és ját-
szók is egyszerre. A játék a szülők számára természetesen nem kötelező, ahogy az év során a 
gyerekek számára sem az. erőszakkal ne vonjunk be senkit a vendégek közül a foglalkozás-
ba, hanem örüljünk annak, hogy a hozzátartozóink velünk vannak!



a program Szakmai koncepcióJa �

a program Szakmai koncepcióJa

alapvetéS
A hazai és nemzetközi felmérések nyomán mind markánsabban körvonalazódó társadalmi 
szükségletek és mind jobban erősödő nevelési intenciók ellenére sem tudott elterjedni a ha-
gyományos értelemben vett alapkészségek, - képességek fejlesztésére nagyobb hangsúlyt he-
lyező pedagógiai gyakorlat, valamint a fejlesztést új tartalmakkal bővítő, az együttműködést, 
tevékenység-központúságot, problémamegoldást, kreativitást, általában véve a kompeten-
ciaalapúságot magáénak valló szakmai elkötelezettség.

nem alakult ki kellő tolerancia a másság (értékrend, fejlettség stb.) megfelelő kezeléséhez. 
Az iskola, ahelyett, hogy megoldaná, nem megoldja az „egyentempóból” kilógó gyerekek 
fejlesztését, inkább szabadulni igyekszik tőlük, gyakran ellenséges velük szemben. 

A fenti változásokból eredő problémahalmaz kezelése és megoldása a pedagógustól olyan 
újításokat követel, melyek mindegyike többletráfordítást igényel, időben és energiában 
egyaránt.    

a SzövegértéSi-SzövegalkotáSi kompetencia ala-
kuláSa
Az iskolába lépő gyermekek többsége képes anyanyelve jelrendszerének elsajátítására, azok 
használatára. 

Az első évfolyamok fő feladata az írás és az olvasás megtanítása. A nyomtatott és írott be-
tűk tanulását hosszas előkészítő időszaknak kell megelőznie. A tanítónak fel kell mérnie ta-
nítványai nyelvhasználatának szintjét (mozgáskoordináció, észlelés, beszédkészség, szociális 
képességek stb.), ennek tükrében tervezheti tanítványainak fejlesztését. 

A fejlesztésnek az életkornak megfelelően játékosnak kell lennie. Biztosítania kell az óvodá-
ból iskolába való átlépés zökkenőmentességét. 

ebben tud segíteni a tanórán kívüli foglalkozások rendszere.

Az „A” (a tantárgyi) és a „B” (kereszttantervi) típusú tanórai fejlesztésbe természetszerűleg 
nem fér bele számos fontos feladat, amelyekre mégis nagy szükség van a 6-–12 éves gyere-
kek közösségi nevelésében. ezek kibontására, megoldására nyújt lehetőséget a „c” típusú, 
tanórán kívüli programcsomag, amely a szakmai útmutató és egy rövid képzés révén válik 
alkalmazhatóvá. 

programcsomagunkat nemcsak az adott iskolai osztályt vezető tanítóknak a figyelmébe ajánl-
juk, hanem a délutáni iskolai napközis tanároknak és szakkörvezetőknek, a gyerekkönyvtá-
rak, a művelődési házak, a családsegítő központok kisiskolásoknak szervezett foglalkozásait 
vezető szakembereinek, az alapfokú művészeti iskolák és a nevelőintézetek pedagógusainak, 
illetve a fejlesztő pedagógusoknak.     

esélyegyenlőséget, örömöt, élményt, a siker megteremtésének lehetőségét szeretnénk nyúj-
tani valamennyi, az osztályból „kilógó” gyereknek – akár passzív, lassú, akár figyelmetlen, 
túlmozgásos, vagy bármiféle más gonddal küszködik.
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szeretnénk önfeledt játékkal, a báb- és a drámajáték kínálta komplex lehetőségekkel kibon-
takoztatni a gyerekekben rejlő képességeket, hogy önállóan meg merjenek és meg tudjanak 
nyilatkozni, alkotóan tudjanak tevékenykedni, legyenek eredményeik, és meg tudják valósí-
tani céljaikat egyéni szintjüknek és koruknak megfelelően.

Az értékek megőrzésével, ugyanakkor az újdonságokra nyitottan, rugalmasan, jól tájéko-
zódva, önmagukhoz hűen tudjanak alkalmazkodni a változékony világunk diktálta követel-
ményekhez, biztonsággal tudják alkalmazni megszerzett ismereteiket, képességeiket a legkü-
lönbözőbb területeken.

A tanórán kívüli fejlesztés – sajátos helyzetéből fakadóan – több lehetőséget biztosít a tanul-
tak kipróbálására. ezek a keretek jobban tolerálják a gyerekek között megmutatkozó különb-
ségeket, az időnként ki-kitörő nyers és erőteljes eredetiséget. 

A foglalkozásokon előtörő energiákat a közösség javára fordítják. 
A báb- és drámajáték tanórán kívüli fejlesztő program célcsoportja az általános iskolázás-

ban részt vevő tanulók teljes köre. 

pedagóguS kompetenciák
A művészeti nevelésben résztvevő pedagógusok – drámatanárok, bábtanárok – számára nem 
ismeretlen az a magatartás, hogy a tanulók tevékenységének megszervezése, az önálló mun-
ka lehetőségének biztosítása legyen a legfontosabb feladatuk. 

A foglalkozásokon a tanár egy távolabbi, megfigyelő szerepbe helyezkedik, és megpróbálja 
rendszerezni, összefoglalni, továbbvinni az órákon kialakuló újabb és újabb lehetőségeket, és 
megoldási útvonalakat ajánl a diákok számára.  

A foglalkozás előzetes pontos megszervezése mellett nagyfokú alkalmazkodási és improvi-
zációs képességet vár el a tanártól az óra levezetése.

A programcsomag kialakításakor figyelembe kell vennünk, hogy a báb- és drámajáték terü-
letén a szakképzettség hiánya problémát jelent. míg a drámatanárok képzése a felsőoktatási 
intézményekben fellendülőben van, a bábtanárokat csak külön tanfolyami formában, válto-
zó színvonalon képeznek. A pedagógusképzésben, főleg az óvodapedagógusok oktatásában 
kap hangsúlyt a bábjáték módszertana, igaz, a drámapedagógusok és a szociálpedagógu-
sok is tanulnak a bábozásról néhány órában. ám ez nagyon kevés ahhoz, hogy biztonságot 
szerezzenek a bábjáték alkalmazásához, tanításához. ezt a tényt figyelembe kell vennünk a 
programunk kialakításakor.

a bábJáték éS a drámaJáték Szerepe éS hatáSa a ne-
veléSben
A dráma már comenius óta előkelő helyet foglal el az iskolában. őt megelőzően is, de fő-
ként az utána következő pedagógiai szisztémáknál többé-kevésbé fokozódó szerepet kap 
az iskolai színjáték valamilyen formája. A személyiség harmonikus fejlődésére igen sokat 
adó Waldorf-pedagógia, vagy a nyomába szegődő személyiségközpontú hazai követők, de 
a dán szabad iskola vagy a montessori-pedagógia módszertára is a fontosnak ítélte a nyílt 
színi megnyilatkozást, történjen kisebb létszámú közeg – csoport vagy osztály –, vagy akár az 
egész iskolaközösség előtt.
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A dráma, a bábjátszás iskolai művelése alkalmat ad, keretet, lehetőséget biztosít
 • az elsajátított ismeretek életszerű alkalmazására;
 • a diákok motiválására;
 •  a verbális és nonverbális kommunikáció területén tapasztalható hiányosságok leküzdé-

sére;
 • a családi gyökerű kulturális hátrány csökkentésére;
 • a frontális oktatás ellensúlyozására;
 • a tanár–diák kapcsolat javítására, a személyi kötődések erősítésére;
 • a homogén csoportok kialakulásának elkerülésére;
 • a személyes készségek aktivizálására;
 • a gyakorlásra, a személyes képességek finomítására;
 • a hagyományos ismeretanyagok újszerű hasznosítására;
 • a cél több úton való megközelítésének kipróbálására.

a drámaJáték

„A dráma abban különbözik minden más művészi tevékenységtől, hogy az időt és a teret 
egyaránt alkalmazza; a tánctól az különbözteti meg, hogy annál jóval konkrétabb, s a hét-
köznapok eseményeire részleteiben és ritmusában is reagálni képes. ereje abban van, hogy 
egyetlen cselekvésen, mint dimenzión keresztül számtalan jelentés feltárására képes. … A 
dráma és a színház lényegét tekintve ugyanabból a drámai formából építkezik, hiszen inten-
zitásukat, a fókusz tisztázott voltát, a hangbéli, világításbéli és mozgásos elemek kontrasztját 
és a két tevékenység keretein belül megvalósítható szimbolizációs folyamatokat tekintve azo-
nosak. nincs közöttük státuszbéli különbség sem, bár szándékaik és technikai igényeik elté-
rőek. nem állíthatjuk azt sem, hogy míg a színház művészi és oktatási formaként egyaránt 
megállja a helyét, addig a dráma kizárólag oktatási formaként értelmezhető. A drámaórák so-
rán a tanulók mindenképpen egy művészi kifejezésforma alkalmazási módjaival ismerked-
nek meg, függetlenül attól, hogy a létrehozott tartalmakat előadássá szervezik-e vagy sem. 
„A jó drámaórák és a jó színházi előadások egyaránt a jelentőséggel felruházott hétköznapi 
pillanatok után kutatnak.”  
 (Gavin Bolton: A dráma helye a tantervben. Drama and dance, 1981.)

A dráma – miként a tánc – a közösség építésében, szokásaink elevenen tartásában, a felnőtt 
szerepek szertartásos kipróbálásában s e szerepek játékos alkalmazásában is egyedi formá-
ban ad lehetőséget. A gyermekek mozgás- és mozgásos memóriafejlesztésében, a téri tájé-
kozódás, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék fejlesztésében is kiemelkedő szerepe van. A 
közös ritmus megérzéséhez, a zene mélyebb megismeréséhez, megértéséhez is alkalmat ad. 
Az együttes mozgás élményének átélése és a közös éneklés a lelki tényezők mellett a szociális 
kompetenciákat is erősíti. 

a bábJáték

„A bábjáték azért hatásos, mert:
 • Képszerű, s ez megfelel a gyermek vizuális beállítottságának
 •  Dramatikus, mint ahogy az ősi-átélési, megjelenítési forma is dramatikus. Az álom, az 

ábrándozás is dramatikus. A gyermeki fejlődés aránylag későn ér el a fogalmi absztrak-
cióig; a dramatikus előadás viszont sajátosan megfelel a gyermeki pszichének. de még 
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reánk, mai felnőttekre is a vizuális, dramatikus előadás hat a legerősebben, mivel egy 
fejlődéslélektanilag ősibb jelzőrendszerre támaszkodik.

 •  Mozgásra épül a cselekménye, a gyermekeknél pedig a vitális, a mozgásos komponensek 
nagyon erősek. tehát a mozgásra, mégpedig a saját mozgásával rokon mozgásokra jól 
reagál. A mozgásos élmény mámoros örömet jelent. természetesen ennél többre törek-
szünk. (A mozgásritmussal és magasabb rendű mozgásformákkal fejlesztjük a gyermek 
mozgásformakészségét.)

 • Művészi erejével hat
 •  Jelképes, s így a gyermekutalásos, sűrített gondolkodásának éppen a bábjáték jelképes, 

mesei történésmódja felel meg.
 •  Csodálatos, az élettelen bábu megelevenedik, él. ez a csoda újból és újból átélhető való-

ság. A varázslat nyílt színen, a gyermek előtt történik meg. s ezt a csodát még akkor is 
élvezi, ha ő maga mozgatja a bábut. ilyenkor a gyermek egy személyben alkotó-varázs-
ló és az életre keltett figura is.

 •  Az érzelmek kivetítését, feldolgozását biztosítja. egy jó bábdarabon keresztül elfojtásokat, 
vágyakat, indulatokat lehet kiélni; erősnek, hatalmasnak, csodálatosnak, hősnek lehet 
lenni; büntetni és jutalmazni lehet. s mindezt úgy, hogy a valóságban nincsenek kö-
vetkezményei. A negatív indulatok levezetődnek, feloldódás, megtisztulás jön létre. Az 
indulat levezetése után pozitív indítékot és probléma-megoldási lehetőségeket nyújt-
hatunk a gyermekeknek a bábjátékon keresztül.”

  (Polcz Alain: Bábjáték és pszichológia. NPI. Budapest 1977.)

Az animáció olyan varázslat, amely mindenkit elbűvöl. A tárggyal, anyagokkal való játék, az 
anyag felélesztése, átlelkesítése örömet szerez a gyerekek számára, feloldja a bennünk lévő 
feszültséget. A bábjáték a kisgyerek gondolkodásához nagyon közel áll, s ezt az óvodapeda-
gógusok ki is használják. szinte nincs olyan óvoda, ahol ne találnánk bábot, viszont szinte 
nincs olyan iskola, ahol lennének bábok. 

A bábjáték külön egységként kiemelve nem szerepel a nemzeti alaptantervben. ellenben a 
művészetek műveltségterületen belül több részterület programjában is megtalálható. ezt a 
lehetőséget használja ki a „c” típusú programcsomag.

A bábjáték ugyanúgy, mint a dráma, módszerként és dramatikus műfajként is jelen lehet az 
oktatásban. Azoknak a gyerekeknek ad mással össze nem hasonlítható lehetőséget, akik visz-
szahúzódóak, akik nehezen szólalnak meg, akik félnek attól, hogy megmutassák magukat. A 
bábjátékban azok a gyerekek is szerepet, lehetőséget kapnak a közös játékra, akik ha vállalni-
uk kellene teljes testi mivoltukat, nem lennének képesek rá. lehetőséget kapnak, és itt helyet 
találnak azok a gyerekek is, akik állandóan szerepelni vágynak, önmagukat nehezen fogják 
vissza, illetve a báb- és drámajátékban kiugróan tehetségesek is.
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a programtanterv általánoS leíráSa

cél

Az életkori sajátosságokhoz mindig igazodva, dráma- és bábjátékos formák alkalmazásával 
ösztönözni, támogatni és fejleszteni a gyerekek
 • kíváncsiságát, tanulási kedvét;
 • köznapi verbális és nonverbális kommunikációját; 
 • a báb- és drámajáték révén önkifejezési igényét, képességét; 
 • emberi kapcsolatépítését és kapcsolattartását;
 • idő-, tér- és ritmusérzékét;
 •  önismereten, önkritikán, kritikus szemléleten és tolerancián alapuló együttműködési 

képességét.
célunk segítséget nyújtani a tanulóknak a szélsőségek feldolgozásában, a felzárkóztatásban, 
illetve a tehetséggondozásban. 

fejlesztési feladatok, tevékenységek

•  Az alapvető kommunikációs kompetenciabeli hiányosságok, a tananyag elsajátításában 
mutatkozó különbségek csökkentése a gyakorlásra alkalmas helyzetek megteremtésével, a 
terepek kiszélesítésével.

•  A mindennapi kommunikáció változásait, arányeltolódásait is követő témakörök, helyzet-
gyakorlatok, amelyekkel a szükséges kommunikációs készség elsajátítható.

•   megbeszélés, vita, személyes megnyilvánulás, kritikus megfogalmazás az elért eredmé-
nyekkel, illetve eredménytelenségekkel kapcsolatban.

•  felkészülés a hallgatók, nézők előtti megnyilvánulásra.

szövegalkotás 
 •  az egyszerű mondattól a bonyolultabb művészi vagy tudományos igényű szövegekig.
 A szövegértés gyakorlása: 
 •  értelmező szövegolvasás – globális megértés; lényegkiemelés, átalakítás, egyszerűsítés, 

szituációhoz, kommunikációs helyzethez igazítás;
 •  felolvasás – másokkal együttműködve;
 •  szövegmondás szituációban, metakommunikációs elemekkel ötvözve;
 •  versek jelentésrétegeinek felfedezése játékos formában;
 •  játék ritmikus szövegekkel;
 •  párbeszéd – metakommunikációval kísért verbális reakció a hallottakra;
 •  dokumentumok (pl. menetrend, szakácskönyv stb.) értelmezése;
szövegalkotás bábszínpadi és drámajátékos formákban:
 •  adott helyzethez szövegalkotás az egyes szereplők számára; 
 •  szöveges improvizáció megadott szempontok szerint;
 •   jelentéstartalmak különféle kifejtésére alkalmas szövegek (levél, újsághír, távirat, sms) 

írása, mondása;
 •  báb- vagy drámajátékos helyzetben rövid, lényegre törő telefonbeszélgetés lebonyolítá-

sa – tématartás; 
 •  humoros szituációk eljátszása, viccmesélés, szójátékok
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A szövegalkotás írott formái
 •  transzparensek festése drámajátékos jelenetekhez (plakát, üdvözlet);
 •  reklámszövegek, hirdetések kritikai elemzése; 
 •  reklámszövegek, hirdetések készítése különféle nyelvi struktúrák, megfelelő szókincs 

használatával;
 •  újságcikk, hírmondatok stb. képzése.
egyszerű bábok készítése, játék bábokkal
 •  köznapi tárgyakból – tárgyjáték;
 •  játékbabák, játékállatok – játék talált figurákkal;
 •  provizórikus bábfigurák összeállítása termésekből, vagy különböző papírból, vagy hul-

ladék anyag–darabkákból, textildarabokból stb.
 •  játék maszkokban.

követelmények

A tanuló – a bábjáték, a dráma aktív és alkotó módszereinek segítségével – tegyen szert a 
mindennapi élet során felmerülő helyzetekben jól használható kommunikációs alapkészség-
re. legyen képes különböző céllal, eltérő környezetben és helyzetekben, különféle módon 
létrejött szövegek megértésére, elemzésére. tudja azokat helyesen – esetenként kritikusan  
– értelmezni, ugyanakkor átvitt, másodlagos jelentésüket is érzékelni. Reflektáljon mind-
ezekre saját megalkotott szövegével. legyen képes olyan önálló szövegalkotásra, amelyben 
alkalmazkodik a hallgatóság igényeihez. legyen jártas bizonyos szövegtípusok olvasásában, 
elkészítésében, előadásában – drámajátékos vagy köznapi szituációban egyaránt. 

Beszéljen tisztán, tagoltan, érthetően. Beszédét kísérje adekvát metakommunikációval. 

tartalom

csoportban, csoport előtti megnyilatkozást előkészítő és megvalósító játékok:
 •  önismereti játékok;
 •  az érzékszervek által felfogott az érzetek megfogalmazása;
 •  saját élethelyzet megjelenítése, érzetek közlése;
 •  etűdök – szöveg nélkül, egyéni, később páros munkában;
 •  spontán improvizációk – egyéni munkában;
 •  spontán improvizációk – párban, kiscsoportban;
 •  etűdök megadott szöveggel – egyéni, később páros munkában;
 •  etűdök vágyképekre, konfliktusos helyzetekre.
A kifejező közlés megalapozása. A helyes artikuláció, az alkalomnak megfelelő tempó, a he-
lyes és alkalmas ritmusváltás
 •  beszédre, párbeszédre késztető játékok;
 •  mozgást és szöveget összekapcsoló játékok;
 •  pontos beszédet, kiejtést, szóformálást, hanglejtést kívánó játékok;
 •  folyamatos, kifejező beszédet követelő játékok, helyzetgyakorlatok;
 •  verselés;
memóriát, koncentrálást fejlesztő, később mozgás és figyelemösszpontosító szöveges játékok:
 •  mondókák, versek, kiszámolók;
 •  népi gyermekjátékok, ritmusos/dalos páros és csoportos játékok;
 •  összetett több érzékre koncentráló, térkitöltő, térkihasználó gyakorlatok. 
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A rögtönzést és a másokkal való együttműködést megalapozó és képességfejlesztő játékok, 
fantáziajátékok
 •  utánzó játékok; 
 •  állatok, növények (megszemélyesítésen alapuló) megjelenítése, adott szituációban, 

kommunikáció; 
 •  mások tevékenységének, megnyilatkozásainak kifigurázása eltúlzó utánzással;
 •  szöveggel kísért játék elképzelt valóságos helyzet megjelenítésére;
 •  szituációs játék – mondat(sor), jellegzetes tárgy, helyszín megadásával;
 •  létező és nem létező (mesei, földönkívüli stb.) lények megjelenítése, beszéltetése;
 •  improvizáció közösen kiválasztott témára, rövid eseményvázra;
 •  belső képek megjelentetése szöveggel/mozgással – esetleg különböző vizuális eszközök 

(rávetítés, uv fény, sztroboszkóp stb.) bevonásával;
 •  feszültséggel teli helyzetek megjelenítése spontán vagy előzőleg rögzített cselek-

ményváz alapján – mikro- vagy kiscsoportos forma.
egyszerű elemekből építkező cselekmény(sor) létrehozása. A beszéd, az ének és a mozgás 
összekapcsolása játékhelyzetben. A szerkezet és a részletek megfigyelése, tudatosítása.
 •  kezdet és vég (a rész és az egész viszonylatában); 
 •  szereplők, főhősök;
 •  cselekmény, szándék, feszültség, fokozás, konfliktus;
 •  szokásjátékok, szertartások szereplői, rezonőrök
dramatizálás, adott szöveges nyersanyagok színpadra, bábszínpadra adaptálása.
 •  szerepjáték tárgyakkal – szokásjátékok (pl. lakodalmas);
 •  játék átalakított tárgyakkal – tárgyjáték adott történetre;
 •  csoportos életjáték;
 •  ismert történet eljátszása;
 •  újsághír „átdolgozása”, megjelenítése;
 •  egyszerű magatartásformák és azok reakciói egy adott csoportban – játék;
 •  levél, napló, telefonbeszélgetés, cipővásár stb.;
 •  rögtönzések a dramatizálásra felhasznált nyersanyagban nem szereplő háttéranyagra 

építve.
Az üzenet, a szituáció kettős volta. A kimondott szó és mögöttese egybeesése, illetve eltérése, 
vagy egybe nem esése:
 •  „nem azt mondom, amit gondolok.”
 •  „nem azt teszem, amit mondok.”
 •  mindennapos élethelyzetek – kommunikációs diszharmóniával (váratlan vendég, jég-

hideg a cápauszony-leves, langymeleg az üdítő, száraz a torta stb.)
Bábjáték-alapok:
 •  kézjáték, árny-kézjáték – növények, állatok, emberek;
 •  testárnyjáték – emberek, mitikus szörnyalakok, nagytestű állatok;
 •  „megelevenedik a spájz” – zöldség- és terménybábok, konyhai felszerelési tárgyak, hur-

kapálca, saslikpálca, ágacskák, az erdő ajándékai;
 •  népi játékok, szokások – a falu tárgyalkotó művészeti alkotásainak életre keltése (tárgy-

játék);
 •  egyszerű bot- vagy fakanálbábok, síkbábok a beszédművelés szolgálatában;
 •  játék plasztikus bábokkal – megmozdulnak, életre kelnek a „varázsláda” lakói;
 •  óriásbáb: papír-, textil-, bőr- álarcok, maszkok – lebernyegek, palástok és kézre valók.
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értékelés 

A tanórán kívüli fejlesztés műfaja már eleve az értékelés sajátos változatát igényli. A báb- és 
drámajátékos munka értékelése csak nehezíti ezt a feladatot.
elvi alapok, szempontok:
 •  a viszonyítási alap az önmagához mért egyéni fejlődés;
 •  a foglalkozások során az egyéni és a csoportban való megnyilvánulások folyamatos 

visszajelzése;
 •  a pedagógus a pozitívumok megerősítésével támogassa a tanulót;
 •  legyen elég idő a gyakorlásra, alkalmazásra, a készségek kialakulására;
 •  az egyes évfolyamok záró előadásait a gyerekek ne vizsgafeladatként, hanem az éves 

munka összefoglalásaként, örömteli játékként éljék meg.

felhasznált szakmai anyagok:

szövegértés-szövegalkotás koncepció
A kompetenciák fejlesztésének lehetőségei az alsó tagozaton
A nemzeti alaptanterv művészetek műveltségterületének koncepciója
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programtanterv

i. BEVEZETŐ

1. általános leírás

1.1. a fejlesztés tartalma 
1.1.1.  Célok

A programtanterv legáltalánosabban körvonalazott, egyben legtávolabbi célja az olvasni sze-
rető és beszélni képes ember. 

Részletesebb kifejtésben ez azt jelenti, hogy a program által kínált területeket bejáró gyerekek 
azért nem kerülik ki a csakis olvasás segítségével megszerezhető ismeretek körét, mert megélt 
tapasztalataik alapján és az olvasás terén változatos formában szerzett gyakorlatuk birtokában 
értik az írottakat, biztosak az olvasás eredményében, mi több: örömüket lelik benne. 

A tervünk szerint a programban résztvevő gyerekek élményszerűen ismerkedhetnek meg 
a gondolatok szavakba öntésének mindazon változatával, amelyek előfordulhatnak az élet-
korukból adódó általános szituációkban. ugyanakkor a programtanterv sajátos célkitűzései 
szerint kialakított életszerű „mintha” helyzetek kipróbálása közben olyan gyakorlatra tesz-
nek szert, amely lehetővé teszi, hogy a szokásostól eltérő, olykor azonban mégis előadódó 
élethelyzetekben is megfeleljenek megnyilatkozásaikkal. 

A báb- és drámajáték természetéből fakadóan komplex fejlesztési rendszernek több fontos 
részcélja van. Az egyik fontos részcél, hogy a programban résztvevő gyerekek jártasak legye-
nek mind az olvasott, mind a hallott szöveg megértésében, a szöveg által hordozott üzenet 
felfogásában, illetve pontos rekonstruálásában. egy másik fontos, az üzenettel szorosan ösz-
szefüggő részcél, hogy a helyzettel, valamint a közlési szabályrendszerrel adekvát formában 
kommunikáló, autonóm személyiséget alapozzunk meg.

további részcélunk, hogy a gyerekek képesek legyenek gyönyörködni a legkülönfélébb 
irodalmi alkotásokban, ugyanakkor bizonyos műfajokban kreatívan tevékenykedjenek, és 
legyenek jártasak a beszélt nyelv, illetve a hozzá szorosan kapcsolódó metakommunikáció 
használatában. végül, de nem utolsó sorban, programunk egyik kitűzött részcélja, hogy az 
egyéni kompetenciák és a velük szoros összefüggésben álló szociális kompetenciák, emellett 
a kognitív képességek fejlesztésével kiegyensúlyozott, cselekvőképes, az egyéni és közösségi 
feladatok megoldását igénylő személyiséget alapozzunk meg.

Összességében tehát a gyerekeket azért aktivizáljuk e programterv által felölelt tartalmak 
megismerésére, azért kínálunk nekik a jártasság megszerzéséhez vezető játékos feladatokat, 
hogy – adott kommunikációs helyzetben, a magyar nyelv köznapi illetve írott műfaji konven-
cióinak, törvényszerűségeinek megfelelően – az egyezményesen kódolt valóságot, a hallás 
vagy olvasás útján megszerezhető ismereteket teljességében megértsék, befogadják, és kellő-
képpen tudják visszajelezni.
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1.1.2. A fejlesztés általános területei (fejlesztési feladatok, tevékenységek)

e programtanterv az egymástól elválaszthatatlan szövegértés és szövegalkotás területére 
koncentrál. 

A programterv fejlesztési feladatai azokat a tevékenységeket szervezik rendszerbe, amelyek 
elősegítik és kiteljesítik azt, hogy a gyerekek az írott, nyomtatott vagy elektronikus formában 
rögzített információkat az olvasás és a meghallgatás révén képesek legyenek megszerezni, 
illetve amelyekkel kimutatható és értékelhető előrehaladásuk az adott területen.

Az előbbiekben jelzett előrehaladást megalapozni és fenntartani konkrét formában megne-
vezett, laza keretekkel körvonalazott, játékos gyakorlatokban megvalósuló tevékenységgel 
lehet.

ezt a tevékenységet a gyerekek a komplex dráma, mint gyűjtőfogalom keretébe tartozó 
alkalmazott bábjáték és drámajáték módszereivel, és az eszköztárában fellelhető formák fel-
használásával gyakorolják. A didaktikai és pszichológiai szempontból mindig indokolt és 
megalapozott, a korcsoport fejlődési szintjéhez igazodó, évről évre változó arányú és szerke-
zetű játékos foglalkozások a tanmenetben is kirajzolódva, szerteágazó, esetenként többrétű 
feladatsorokká rendeződnek az évek folyamán.

1.1.3. A fejlesztés speciális területei (fejlesztési feladatok, tevékenységek)

ez a dokumentum a tanórán kívüli lehetőségekre koncentrálva veszi számba a kompetencia-
fejlesztés lehetőségeit. általános didaktikai szempontból speciális területeken: a tehetséggon-
dozásban, valamint a felzárkóztatásban elfogadott és alkalmazott eljárások előtt nyit kaput. 
ennek megfelelően azok a tevékenységek kerülnek előtérbe, amelyek a sokféle tehetséget 
– konkrétabban a jól fejleszthető személyes adottságokat, illetve a felbukkanó eredetiséget 
– gondozzák, bontják ki, segítik megvalósulni. előtérbe kerülnek azok a tevékenységek is, 
amelyek az egyénenként hozott -– jórészt a szociális háttérből adódó – kulturális különbsé-
gek csökkentését segítik elő.

Rendkívüli jelentőséget kap a játékosság, a rugalmasság, az adott lehetőségek közötti kötet-
lenség – mindezek a kreatív tevékenységek elengedhetetlenül fontos tényezői.

1.2. a fejlesztés megvalósításának lépései
A programtanterv által megvalósuló fejlesztés az iskola kezdő-

szakaszának első hat esztendejére terjed ki. A modulokra osztott 
fejlesztő tevékenység olyan fonalhoz hasonlítható, amelynek 
egymásba sodort szálai szorosan összefonódnak. Az elemi szá-
lak – az egyes modulokon átvezető vezérfonalakból – a szöveg-
értés és szövegalkotás, valamint a báb- és drámajáték végigve-
zetéséből adódnak. A programtanterv kidolgozását megalapozó 
tanulmányokból kiolvasható arányok szerint a szövegértés felé 
billen az arány. 
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A bábjáték eleinte több helyet kap, mint a drámajáték, majd átmeneti egyensúly után (az v-
–vi. évfolyamra) átadja a primátust a drámajátékos formáknak.

A komplex fejlesztés fázisainak összetettségét az alábbi ábra szemlélteti

A több dimenziós ábrán a fejlesztő tevékenységet befogó világosabb körrel utalunk arra a 
remény szerinti teljességre is, amely a tanterv által felölelt összes tananyagegység (modul) 
elhelyezkedését – egyben természetét is jelzi. utal arra a sokszínűségre, amely a modulokra, 
és velük együtt a tevékenységre is jellemző.

ugyanakkor a fejlesztés a gyermeki fejlődés szempontjából ívet ír le, amelynek programsze-
rű kidolgozása az óvodás korban kezdődik. célszerű tehát az iskolai nevelésnek az óvodás-
kori foglalatosságokhoz kapcsolódnia – ott már hallották, mint mesét, már mondtak hasonlót, 
mint mondókát stb. 

e programtanterv pontjai olyan lépésekben követik egymást, amelyeknek kezdetén ritmus, 
a mondóka, a dal, a vers, a tündérmese és a monda található, míg a végén a készségszintű 
szóbeli és írott szövegértés és szövegalkotás áll. 
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ezt a sajátos ívet a gyermekkort jellemző kíváncsiság és mozgékonyság alapján a vándorlás 
fogalmával nevesítjük. A gyerekek a szimbolikus vándorút során különböző helyekre jutnak 
el, különböző emberekkel, lényekkel, kerülnek kapcsolatba, más és más módon változtatnak 
helyet, fantáziájuk megelevenedik, és folyamatos tevékenykedésre ösztönzi őket.

A vándorlás folyamán megismert helyszínek alkotják a hat évfolyam számára készült terve-
zet tematikus programjának magvát, és megtöltik időkeretét. A legkülönfélébb világok köz-
ti közlekedés alkalmával lehetőség nyílik mesei, művészi és köznapi élmények eljátszására, 
megélésére.

Az útnak induló kisgyerek nem az óvodába megy már, hanem az iskolába. csomagja egy 
égig érő fa alatt varázsládává változik, ennek kincsei jelennek meg a vándorlás során a legkü-
lönfélébb, de mindig az éppen szükséges alakzatban. 

A vándorlás első kalandjának helyszíne a „vár”, amely mint építmény, mint településszer-
vezési fogalom, mint sajátos középkori vagy mesei konkrétum vagy absztrakció ad lehetősé-
get fejlesztő játékokra. 

második helyszíne az „erdő”, a természet világa, a lakott területektől távoli titokzatos, ön-
törvényű világ. menedékhelye a barlang, lakhatóvá tételéhez tartozik a tűz, amely aztán ár-
nyakat – akár a benn lakó emberekét vagy a képzelet szülötteit -– festheti a falra. 

Az erdei bolyongás után kitárul a harmadik helyszín, a végtelen síkság, a dinoszauruszok 
nyomát őrző táj a „préri, a puszta, a sztyeppe”, ahol a sátor nyújt védelmet a vándoroknak. A 
sátrak között, a föld felett szél fú, amely messzi tájakra elvihet – de arra is alkalmat ad, hogy a 
messziről jött voltunkat, beszélt, írott hagyományainkat, hozott és átvett kincseinket életben 
tartsa.

A negyedikben a hegyről lefutó, a síkságon átvágó, a tenger felé tartó folyó a városba vezeti 
az utazót, legendákkal teli ódon városba, amelyet azután nyüzsgő nagyváros vesz körül tar-
ka forgatagával, vezetékhálózataival, intézményeivel, és kiindulópontja a távoli földrészekre 
induló tengeri utazásoknak, a legkülönfélébb járművekkel, mint például a verne-korabeli 
tengeralattjáróval.  Ötödszörre, vizek hátán, szelek szárnyán utazva, egy lakatlan sziget után 
új, ismeretlen világok, mesevilágok, kultúrák tárulnak fel. A különböző szokások, hagyomá-
nyok alkalmat adnak a nonverbális, az idegennyelvű, illetve az elektronikus kommunikáció 
legkülönfélébb megjelenítésére.

világunk egyre tágul, hatodszorra felszállunk a magasba, rálátunk egyre szürkébb és lyu-
kasabb légkörünkből túlcivilizált bolygónkra, és kiérünk a csillagok közé. cél az űrbázis, a 
csúcstechnológia, a tudomány adta új „támaszpont”. megérthetjük és megfogalmazhatjuk a 
vélhető és az élhető jövőről született gondolatainkat. Kijelenthetünk, megállapíthatunk, de 
akár protestálhatunk is – végül mégis visszahúz a szívünk az anyaföldre, és hazatérünk.

e ”vándorlás” során a szó, a kép, a vers, a ritmus, a mozgás, a verbalitás és a vizualitás – mint 
az a tevékenység során alkalmazott színházi formákból következik – összefonódik. A fejlesz-
tést szolgáló lépések során a pontos reprodukció, a tiszta és egyre művesebb interpretáció és 
az eredetiséget jelző önálló produkció kíván megvalósítást. Az egyes foglalkozások anyaga 
úgy épül fel, hogy minél több eljátszható szituáció aktivizálja a gyerekeket. 

1.3. a fejlesztés eredményei, követelmények
A gyerekek a programtervben felépített tevékenységi sor után a munkálkodás platformját 
adó bábjátékos és drámajátékos keretek között feltétlenül, de a köznapi élet különféle terüle-
tein is megalapozottan, remélhetően a biztos szövegértés és szabatos szövegalkotás képessé-
gével fognak rendelkezni. ezért minimális – mindenki által teljesítendő – követelményként 
az alábbiakat tűzzük ki:
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 •  biztos globális szövegértés hallás útján vagy olvasással egyaránt;
 •  a mondatok közötti kapcsolatok megértése;
 •  a lényeg kiemelése – visszaadása szóban vagy írásban;
 •  a különféle szövegek alkalmazása – adekvát cselekvéssel, válasszal alátámasztva; 
 •  a beszédhelyzet érzékelése, értelmezése;  
 •  az információk több szempontú kiválasztása;  
 •  a lényeg felismerésén alapuló, és a helyzethez alkalmazkodást jelző tématartás, képes-

ség az arányos kifejtésre; 
 •  fejlesztett artikulációs képesség – tiszta, helyesen hangsúlyozott, jó ritmusú beszéd, a 

helyzet felismerésén alapuló dikció;
 •  a konvenciók ismeretében alkalmazott nyelvhasználat – adott helyszínhez, helyzethez, 

a partnerekhez igazított szóbeli megnyilatkozás;
 •  gazdagodó, különféle stílusértékű szavakkal bővülő szókincs;
 •  az anyanyelvi árnyalatok, metaforák korosztálynak megfelelő ismerete, a többjelentésű 

szavak vagy a beszéd érzelmi színezetét gazdagító kifejezések megfelelő alkalmazása; 
 •  a gyermekkorból hozott játékbátorság, a játszmaérzékenység fenntartása és továbbfej-

lesztése, amelyet a foglalkozásba való bekapcsolódás hajlandósága és az improvizáló 
képesség jelez;

 •  változatos csoportmunkákkal kifejlesztett kooperációs készség, szervezetten vagy spon-
tán előadódó tevékenységben; 

 •  képesség impulzív megismerő tevékenységre;
 •  a személyes pszichikai adottságok határait meg nem haladó, azt egészségesen kitöltő 

önbizalom, „én erő”, amelynek alapját a feladatok megoldása és a próbák során szerzett 
jártasság, a támogatott önelfogadás és az önazonosság adja;

 •  gyakorlott bábos kifejezési formák, előadási képesség, kifejező beszéd és mozgatás a 
műfaj megismert változataiban; 

 •  gyakorlott, biztonságos drámajátékos kifejezésformák. 
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programtanterv

1. évfolyam 

1.1. Javasolt órakeret : 30 óra

1.2. Célrendszer (lásd előbb)

1.3. Fejlesztési feladatok, tevékenységek

 • a hallás utáni szövegértéshez kapcsolódó érdeklődés felkeltése és fenntartása;
 • alapozás (általában érzékelés – különös hangsúllyal: fonémahallás fejlesztése);
 • beszédhallás fejlesztése – beszéd- és hangképzés; tempó, ritmus;
 • szóbeli szövegalkotás, a szókincs fejlesztése – bábjátékkal, drámajátékkal;
 • passzív szókincs aktívvá tétele, aktív szókincs fejlesztése;

1.4. Tananyagrendszer

évfolyam VÁR – mesebeli várak

1. modulszám témakörök témák / modulok

1. vándorlás az óvodából az iskolába

2. vándorlás a mesékbe

3. a vár

4. élet a várban

5. A vár lakói – lovagok, apródok, várurak, 
kapcsolatok

6. A palota

7. A piactér

8. Hagyományok, ünnepségek

9. zenészek a várban – viseletek, ruhák

10. vendégek a várban i. – diákok, művészek,
mutatványosok

11. vendégek a várban ii. – kereskedők, 
menedéket keresők

12. műhelyek, mesterségek

13. Bajban a vár lakói! 

14. Útra készülünk, új helyekre – vándorlás 
tovább

15. Így játszunk mi  – záró előadás i.
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1.5. Követelményrendszer 

Az egyéves kompetenciafejlesztő tevékenység eredményeképpen a tanuló
 •  tartsa meg az óvodából hozott játékbátorságát, és fejlesztés nyomán legyen képes zök-

kenőmentesen bekapcsolódni a közös játékba;
 •  erősödjön meg együttműködési képessége, bátran és nyitottan vegyen részt a csoport-

építési, a közösség fejlesztési játékokban, memóriája olyan mértékben fejlődjön, hogy a 
rövidebb szöveges gyakorlatokba be tudjon kapcsolódni, az évet záró előadásban is. A 
szöveges illetve szöveg nélküli feladatokban biztonságosan részt tudjon venni; 

 •  szerzett jártassága birtokában tudjon egyszerű kéz-, tárgy- és bábjátékos technikákkal 
megnyilatkozni (szövegalkotás).

1.5.1. Kimeneti követelmények 

Az év során végzett kompetenciafejlesztő tevékenység eredményeképpen a tanuló beilleszke-
dése, beszédkészsége az év elején rögzített állapothoz képest mutasson kimutatható fejlődést 
(az elinduláshoz képest bátrabban nyilvánul meg foglalkozásokon, vagy visszafogottabban, 
türelmesebben szólal meg, illetve a közösség tevékenységében kötetlenebben vesz részt stb.). 
A tanuló fejlődését a pedagógus konkrétan, szóban értékelje, és minden foglalkozáson adjon 
visszajelzést a tanulónak. ezzel a pedagógus elérheti, hogy a tanulók fokozatosan képessé 
váljanak önmagukat és egymást értékelni.

2. évfolyam 
1.1. Javasolt órakeret : 30 óra

1.2. Célrendszer (lásd előbb)

1.3. Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 •  megélt élményekre támaszkodva -– érdeklődés fenntartása és fokozása az írott informá-

ciók iránt; 
 •  alapozás folytatása – érzékelés, megfigyelés továbbfejlesztése: mozgás, testbeszéd, téri 

orientáció, fonémahallás javítása;
 •  törekvés a kifejező beszédre, hangképzésre – beszéd- és hangképzés; tempó, ritmus; 

játék egyszerű bábokkal, tárgyakkal;
 •  rövidebb-hosszabb memoriterek szöveghű ismerete – visszaadás bábbal, drámajáték-

ban;
 •  részvétel a csoportos beszélgetésben, vitában, saját vélemény alkotása – szereplőkről, 

cselekedeteikről;
 •  eleinte részben, később egyre inkább önálló szóbeli szövegalkotás – bábjátékkal, dráma-

játékkal;
 •  passzív szókincs aktívvá tétele, aktív szókincs fejlesztése – rövid szövegrészletek feldol-

gozása játékos formában
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1.4. Tananyagrendszer

évfolyam ERDŐ – kerek erdő

2. modulszám témakörök témák / modulok

1. Bolyongás az erdőben 

2. növények

3. állatok

4. ércek, ásványok

5. Kapcsolatok

6. titkok, kincsek

7. képzelt lények

8. Sárkány

9. félelem

10. mesebeli motívumok

11. elemek harca

12. tisztás

13. erdőünnep

14. térkép, . jelek olvasása, új tájak felé

15. Így játszunk mi! – záró előadás ii.

1.5. Követelményrendszer

Az  egyéves kompetenciafejlesztő tevékenység eredményeképpen a tanuló
 •  mutasson érdeklődést az írott információk iránt; 
 •  mutasson előrehaladást az érzékelés, megfigyelés terén, testbeszéde, mozgása javuljon, 

fejlődjön téri orientációja, fonémahallása; 
 •  tudjon kifejezően beszélni, figyeljen a helyes hangképzésre egyszerű bábokkal, tár-

gyakkal folytatott játék közben;
 •  legyen képes rövidebb-hosszabb memoritereket bábbal vagy drámajátékban visszaadni;
 •  vegyen részt beszélgetésben, vitában, tudjon egy-kétmondatos saját véleményt alkotni;
 •  legyen képes önálló szóbeli szövegalkotásra – bábjátékkal, drámajátékkal;
 •  passzív szókincs aktivizálása – rövid szövegrészletek feldolgozása játékos formában;
 •  fejlődjön kimutatható mértékben kialakult, személyes játékbátorsága, együttműködés-

re való hajlandósága; 
 •  memóriája olyan mértékben fejlődjön, hogy a szöveges gyakorlatokba be tudjon kap-

csolódni, szerzett jártassága birtokában tudjon az újabban elsajátított tárgy- és bábjáté-
kos technikákkal megnyilatkozni (szövegalkotás).

1.5.1. Kimeneti követelmények 

Az év során végzett kompetenciafejlesztő tevékenység eredményeképpen a tanuló beillesz-
kedése, beszédkészsége az év elején rögzített állapothoz képest mutasson további kimutat-
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ható, differenciált fejlődést (a közösség tevékenységében kötetlenebben, önindíttatással vesz 
részt stb.). A tanuló fejlődését a pedagógus pontosan, továbbra is szóban értékelje, folyamato-
san adjon visszajelzést a tanulónak. ezzel érheti el a pedagógus, hogy a tanulók egyre inkább 
képesek lesznek önmagukat és egymást értékelni.

3. évfolyam 
1.1. Javasolt órakeret : 30 óra

1.2. Célrendszer (lásd előbb)

1.3. Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 •  a beszédhelyzetnek megfelelő, kulturált nyelvi magatartás megalapozása;
 •  az érzékelés, megfigyelés továbbfejlesztése: mozgás, testbeszéd, téri orientáció, tapin-

tás, vizuális észlelés javítása;
 •  folyamatos törekvés megfelelő beszédlégzésre, a gondos hangképzésre, a kifejező be-

szédre alkalmas beszédtempó, ritmus; hangerő, hangsúly megválogatása -– játék bá-
bokkal, tárgyakkal, maszkban, jelmezben;

 •  figyelem, alkalmazkodás a beszélő társakhoz, szereplőtársakhoz – üzenet vétele, meg-
értése, adekvát reakció;

 •  ismert szövegek, memoriterek szöveghű ismerete – megjelenítése dramatizált formá-
ban (bábbal, drámajátékban);

 •  részvétel a csoportos beszélgetésben, vitában, saját vélemény alkotása; 
 •  fantáziajátékok elképzelt személyekkel, elképzelt tárgyakkal, elképzelt helyzetekben;
 •  önálló szóbeli szövegalkotás – bábjátékos, drámajátékos etűdökben; 
 •  passzív szókincs aktivizálása, szókincs fejlesztése – rövid szövegrészletek feldolgozása 

játékos formában.
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1.4. Tananyagrendszer

évfolyam MEZŐKÖN, RÉTEKEN – vándorlás a végtelen mezőkön

3. modulszám témakörök témák / modulok

1. vándorlás a pusztákon

2. sátorverés

3. élet a sátorban – tábori élet

4. élelemszerzés

5. vadászat i.– rítusok

6. vadászat ii.

7. növények

8. gyógynövények, bájitalok

9. Varázslat

10. ellenséges támadás

11. Haditerv

12. Csata

13. Békekötés – Ünnepség

14. Újra útnak indulunk, a költözés

15. Így játszunk mi! – záró előadás iii.

1.5. Követelményrendszer
 
Az egyéves kompetenciafejlesztő tevékenység eredményeképpen a tanuló
 •  megnyilatkozása feleljen meg a beszédhelyzetnek, mutasson életkorához illő előrehala-

dást a kulturált nyelvi magatartás területén;
 •  mozgása, testbeszéde és szóbeli megnyilatkozásai legyenek összehangoltak, ; 
 •  bábokkal, tárgyakkal, maszkban, jelmezben folytatott játék alkalmával használjon al-

kalmas beszédtempót, hangerőt, hangsúlyt -– hangképzése legyen megfelelő, beszéde 
legyen kifejező;

 •  akarjon és tudjon alkalmazkodni a beszélő társakhoz, szereplőtársakhoz – valóságos 
vagy elképzelt helyzetekben;

 •  legyen jártas az üzenetvételben, annak megértését legyen képes – bábos vagy drámajá-
tékos formákkal – adekvát reakcióval igazolni;

 •  tudjon ismert szövegeket, memoritereket szöveghűen dramatizált formában (bábbal, 
drámajátékban) megjeleníteni;

 •  vegyen részt beszélgetésben, vitában, legyen kész és képes saját vélemény alkotására, 
szóba öntésére; 

 •  legyen képes – improvizáció keretében is – önálló szóbeli szövegalkotásra, bábjátékos, 
drámajátékos etűdökben; 

 •  tartsa fenn érdeklődését az olvasás iránt, gazdagítsa szókincsét, igazolja vissza bábjáté-
kos, drámajátékos megnyilatkozásaiban;
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 •  passzív szókincs további aktivizálása, aktív szókincs fejlesztése – válogatott szövegrész-
letek feldolgozása játékos formában;

 •  memóriája olyan mértékben fejlődjön, hogy a szöveges gyakorlatokban részt tudjon 
venni, megszerzett jártassága birtokában tudjon az előző évben elsajátított dráma- és 
bábjátékos technikákkal megnyilatkozni (szövegalkotás).

1.5.1. Kimeneti követelmények
 
A tanuló az év elején rögzített állapothoz képest mutasson további kimutatható, differenciált 
fejlődést. A tanuló fejlődését a pedagógus pontosan, továbbra is szóban értékelje, folyama-
tosan adjon visszajelzést a tanulónak. A tanuló legyen képes önmagát és másokat reálisan 
értékelni.

4. évfolyam 
1.1. Javasolt órakeret : 30 óra

1.2. Célrendszer (lásd előbb)

1.3. Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 •  a kommunikációs helyzet megfelelő értelmezését, a másik ember megértését, az önki-

fejezést folytonosan differenciáló beszéd és mozgásos gyakorlatok, tevékenységek vég-
zése;

 •  a pedagógus irányításával, vezetésével páros, csoportos improvizációs játékok, gyakor-
latok végzése a beszédhelyzetnek megfelelő, kultúrált nyelvi magatartás színesítésének 
céljával; 

 •  ismert történet, saját vagy csoportélményen alapuló eset, mindennapi vagy elképzelt 
esemény tartalmának elmondása a felidézés, a dramatizálás, az eljátszás céljával;

 •  az üzenet lényegének egyre pontosabb megfogalmazását, annak érzelmi tartalmát fel-
táró játékok, gyakorlatok végzése a verbális és a nonverbális dimenzióban létrejövő 
kommunikáció és az azon alapuló együttműködés finomítása érdekében – felismerte-
tés, tudatosítás, adekvát reakció;

 •  a megfigyelés, az érzékenység, az adekvát viszonyulás további fejlesztése: beszéd, hal-
lás, testbeszéd, téri orientáció, tapintás, vizuális észlelés finomítása improvizáció vagy 
összetettebb gyakorlatok segítségével;

 •  folytonos törekvés a gondos hangképzésre, a kifejező, a tartalommal összehangolt be-
szédre – kontrollált beszédtempó, kiejtés, hangerő, hangsúly, dallam – játék bábokkal, 
maszkban, jelmezben;

 •  megosztott figyelemre törekvés, alkalmazkodás a szituációhoz, a benne megnyilatkozó 
szereplőtársakhoz, beszélő társakhoz, pedagógushoz;

 •  hagyományainkból, olvasmányainkból ismert szövegek megjelenítése dramatizált for-
mában, zenei, táncos elemekkel (bábbal, drámajátékban) – kötött és kevésbé kötött for-
mák, esetenként variációk, rögtönzések;

 •  saját, megalapozott véleményen alapuló, aktív részvétel a csoportmunkát meghatározó 
beszélgetésben, vitában; 

 •  egyre önállóbb, az aktív szókincs gyarapodására támaszkodó szóbeli szövegalkotás; 
– bábjátékos, drámajátékos improvizációkban; 

 •  saját szövegek alkotása, lejegyzése – elképzelt személyek között megadott szituációkra, 
eseményekre.
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1.4. Tananyagrendszer

évfolyam VÁROS – nyüzsgő város

4. modulszám témakörök témák / modulok

1. vándorlás a városba

2. tanyák, falvak, települések

3. Hol fekszik a város?

4. óváros

5. Az óváros lakói

6. városok legendái i.

7. városok legendái ii.

8. nagyváros – a nagyváros lakói

9. Hálózatok – víz, villanyáram, gáz, telefon, internet

10. Közlekedés

11. intézmények, ügyintézés

12. Üzletek, vásárlás, reklámok

13. tömeg és magány

14. tervek és új utak

15. Így játszunk mi! – záró előadás iv.

1.5. Követelményrendszer 

Az egyéves kompetenciafejlesztő tevékenység eredményeképp a tanuló
 •  legyen képes a kommunikációs helyzetet értelmezni, benne a másik ember törekvéseit 

megérteni, önkifejező válaszadását ehhez igazítani; 
 •  a kulturált nyelvi magatartás szabályainak megfelelően – a beszédhelyzethez alkalmaz-

kodva -– tudjon részt venni páros, csoportos improvizációs játékokban, gyakorlatokban; 
 •  legyen képes egyszerűbb történet, eset, mindennapi vagy elképzelt esemény tartalmá-

nak élményszerű elmondására, eljátszására; 
 •  fogalmazza meg pontosan az üzenet lényegét, annak érzelmi tartalmát; 
 •  használja biztosan a verbális és a nonverbális kommunikációt az együttműködés fino-

mítása érdekében; 
 •  játékok és gyakorlatok végzése alkalmával viszonyuljon adekvát formában; 
 •  improvizáció vagy összetettebb gyakorlatok alkalmával beszéde, testbeszéde, téri orien-

tációja az év elején rögzítetthez viszonyítva mutasson továbbfejlődést;
 •  figyeljen a gondos hangképzésre, a kifejező, a tartalommal összehangolt beszédre, 

– kontrollált beszédtempó, kiejtés, hangerő, hangsúly, dallam – játék bábokkal, maszk-
ban, jelmezben;

 •  megnyilatkozása alkalmával legyen képes – akár túlzásokkal is – megkülönböztetni 
természetes és a színpadi beszédet; 

 •  életkorához viszonyítva legyen képes a megosztott figyelemre, tudjon alkalmazkodni 
szereplő- vagy beszélő társakhoz, pedagógushoz;
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 •  rendelkezzen saját, megalapozott véleménnyel, legyen aktív a beszélgetésben, a vitában; 
 •  legyen képes az egyre inkább önálló, a szituációhoz illő szóbeli szövegalkotásra – bábjá-

tékos, drámajátékos improvizációkban; 
 •  legyen képes saját szövegek alkotására, lejegyzésére, rögtönzésekben való alkalmazására; 
 •  megnyilatkozásaiban lehetőleg mindig feleljen meg a beszédhelyzetnek;
 •  mutasson életkorának megfelelő előrehaladást a kulturált nyelvi magatartás területén;
 •  mozgása, testbeszéde és szóbeli megnyilatkozásai legyenek összehangoltak; 
 •  bábokkal, tárgyakkal, maszkban, jelmezben folytatott játék alkalmával használjon al-

kalmas beszédtempót, hangerőt, hangsúlyt – hangképzése legyen megfelelő, beszéde 
legyen kifejező;

 •  memóriája tegye képessé a bonyolultabb szöveges gyakorlatokban való részvételre, 
megszerzett jártassága birtokában tudjon az újonnan elsajátított dráma- és bábjátékos 
technikákkal megnyilatkozni (szövegalkotás).

1.5.1. Kimeneti követelmények
 
A tanuló az év elején rögzített állapothoz képest mutasson további kimutatható, differenciált 
fejlődést. A tanuló teljesítményét a pedagógus továbbra is szóban értékelje. A tanuló – fejlődő 
önismerete birtokában – legyen képes önmagát egyre reálisabban értékelni. legyen képes 
mások teljesítményének elismerésére.

5. évfolyam 
1.1. Javasolt órakeret : 30 óra

1.2. Célrendszer (lásd előbb)

1.3. Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 •  a kommunikációs helyzet helyes értelmezésén, a másik ember megértésén alapuló kife-

jező közlés, folytonosan differenciáló artikulációs és mozgásos gyakorlatok, tevékeny-
ségek végzése;

 •  páros, csoportos improvizációs játékok, gyakorlatok végzése 
  •  a szituációnak megfelelő, kulturált nyelvi magatartás színesítése érdekében;
  •  pontosságra, érzékletességre törekvés jegyében;
  •  a közlési célnak, szándéknak megfelelő, változatos mondatok használata céljával; 
 •  a szó szerinti jelentésen túli lehetséges jelentések megtapasztalása – olvasással, helyzet-

gyakorlatokban;
 •  félreértés és humor, a szójáték – példák keresése, elemzése a mindennapok tömegkom-

munikációjából;
 •  az érzékenység, az adekvát viszonyulás további fejlesztése: az arcjáték, a szemkon-

taktus, a nonverbális kommunikáció, a gesztusnyelv elemeinek spontán vagy tudatos 
megfigyelésével, a szerzett jártasság gazdagítása, finomítása improvizáció vagy össze-
tettebb gyakorlatok segítségével;

 •  figyeljen a gondos hangképzésre, a kifejező, a tartalommal összehangolt beszédre 
(kontrollált beszédtempó, kiejtés, hangerő, hangsúly, dallam) játék árnybábokkal, árny-
színpadon, maszkban, jelmezben;

 •  határozottan megkülönböztetett természetes és a színpadi beszéd, szituációfüggő, spe-
ciális feladatokkal, válogatott színházi technikákkal;
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 •  megosztott figyelemre törekvés, alkalmazkodás a szituációhoz, a benne megnyilatkozó 
szereplőtársakhoz, beszélő társakhoz, pedagógushoz;

 •  az életből, a nyomtatott és elektronikus sajtóból, rádióból ismert szövegek gyűjtése, 
alkalmazása, megjelenítése dramatizált formában, zenei, táncos elemekkel (rögtönzött 
bábbal, árnyjátékban, drámajátékban) – variációk, rögtönzések;

 •  saját, megalapozott véleményen alapuló, aktív részvétel a csoportmunkát meghatározó 
beszélgetésben, vitában; 

 •  egyre önállóbb, az aktív szókincs gyarapodására támaszkodó szóbeli szövegalkotás 
– bábjátékos, drámajátékos improvizációkban; 

 •  saját szövegek alkotása, rögzítése, cseréje – ismert vagy elképzelt személyek közötti 
köznapi szituációkban vagy különleges alkalmakkal.

1.4. Tananyagrendszer

évfolyam TENGERI UTAZÁS – vizek hátán, szelek szárnyán

5. modulszám témakörök témák / modulok

1. tengeri utazás a föld körül

2. idő, távolság

3. Kapcsolattartás

4. járművek i. – repülő, varázsszőnyeg

5. járművek ii. – hajó, tengeralattjáró

6. lakatlan sziget

7. ősi világok, új világok

8. ázsia i.

9. ázsia ii.

10. Afrika

11. ausztrália

12. antarktisz

13. amerika

14. A világ vége? – utazás a végtelenbe...

15. Így játszunk mi! – záró előadás v.

1.5. Követelményrendszer
 
Az egyéves kompetenciafejlesztő tevékenység eredményeképpen a tanuló
 •  legyen képes a mindenkori kommunikációs helyzet pontos értelmezésére, a másik em-

ber megértésén alapuló, differenciált artikulációval végzett, adekvát mozgással kísért 
kifejező közlésre; 

 •  használjon
  •  a közlési célnak, szándéknak megfelelő, változatos mondatokat;
  •  kulturált nyelvi magatartáshoz illő, a pontosságra, az érzékletességre törekvés 

jegyében válogatott nyelvezetet;
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 •  tudja, hogy az írott és beszélt szövegek a szó szerinti jelentésen túl egyéb lehetséges 
jelentéssel is bírhatnak;

 •  ismerje fel és tudja, hogy a szituáció félreértése vagy a szójáték: humorforrás; 
 •  legyen érzékeny és viszonyuljon helyesen az arcjátékhoz, tartson szemkontaktust, 

használja helyesen a gesztusnyelv elemeit -– improvizáció vagy összetettebb gyakorla-
tok alkalmával;

 •  törekedjen mindig a gondos hangképzésre, a kifejező, a tartalommal összehangolt be-
szédre (beszédtempó, kiejtés, hangerő, hangsúly, dallam) – teljesítőképességét igazolja 
vissza árnyszínpadon vagy maszkos, jelmezes játékban;

 •  határozottan különböztesse meg természetes és a színpadi beszédet, kerülje a szituáci-
ótól idegen használatukat;

 •  legyen képes a megosztott figyelemre, tudjon pontosan alkalmazkodni másokhoz, a 
pedagógushoz;

 •  alkalmazza helyesen az életből, a nyomtatott és elektronikus sajtóból, rádióból ismert 
kifejezéseket, szövegeket – rögtönzések vagy szerkesztett jelenetek alkalmával, zenés, 
táncos megnyilatkozásokban; 

 •  aktívan vegyen részt a csoportmunkát meghatározó beszélgetésben, vitában, legyen 
saját, megalapozott véleménye;

 •  legyen képes gyakorlatok vagy rögtönzések alkalmával saját szövegek alkotására, rög-
zítésére, cseréjére;

 •  legyen képes egyszerűbb történet cselekményének, valamilyen eseménynek az élmény-
szerű elmondására, eljátszásának előkészítésére; 

 •  improvizáció vagy összetettebb gyakorlatok alkalmával teljesítménye az év elején rög-
zítetthez viszonyítva mutasson további fejlődést.

1.5.1. Kimeneti követelmények
 
A tanuló az év elején rögzített állapothoz képest mutasson további kimutatható, differenciált 
fejlődést. A tanuló teljesítményét a pedagógus továbbra is szóban értékelje. A tanuló -– fej-
lődő önismerete birtokában -– legyen képes önmagát egyre reálisabban értékelni. legyen 
képes mások teljesítményének reális értékelésére, elfogulatlan elismerésére.
 

6. évfolyam 
1.1. Javasolt órakeret : 30 óra

1.2. Célrendszer (lásd előbb)

1.3. Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 •  a hatékony közlés gyakorlása, változatos kommunikációs helyzetekben – közösen meg-

választott tevékenységek végzése;
 •  megadott cselekményvázra épülő páros, csoportos improvizációs játékok, gyakorlatok 

végzése 
 •  a szituációhoz, a hallgatósághoz alkalmazkodás 
  •  a pontosságra, az érzékletességre törekvés jegyében;
  •  a közlési célnak, szándéknak megfelelő, árnyalatokban gazdag fogalmazás céljával;
  •  a szóhasználat, valamint a mimika és gesztusrendszer összehangolásával;
 •  félreértés és humor, a szójáték – szövegalkotás;
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 •  az arcjáték, a szemkontaktus tartása, a gesztusnyelv, a kifejező mimika elemeinek tuda-
tos használata, a fejlesztett képességek csiszolása, finomítása improvizáció vagy célfel-
adatok segítségével;

 •  folytonos törekvés a gondos hangképzésre, a kifejező, a tartalommal összehangolt be-
szédre – játék, árnyszínpadon vagy maszkban, jelmezben;

 •  fejlesztett alkalmazkodóképesség, tolerancia, háttérbe vonulás;
 •  az életből, a nyomtatott és elektronikus sajtóból, rádióból ismert szövegek gyűjtése, 

alkalmazása, megjelenítése dramatizált formában, zenei, táncos elemekkel (rögtönzött 
bábbal, árnyjátékban, drámajátékban) – variációk, rögtönzések;

 •  aktív részvétel a vélemények ütköztetésén alapuló vitában, csoportmunkát orientáló 
beszélgetésben;  

 •  önálló, a fejlesztett, aktív szókincsre támaszkodó szóbeli szövegalkotás – bábjátékos, 
drámajátékos improvizációkban. 

1.4. Tananyagrendszer

évfolyam ŰRBÁZIS – út az ismeretlen világok felé

6. modulszám témakörök témák / modulok

1. utazás az űrbe – átrepülés a föld légkörén  

2. Az űrhajó    

3. A csillagok között

4. tájékozódás – tér, idõ, távolság

5. A nap és a Hold i. – égitestek

6. A nap és a Hold ii. – jelképek

7. ismeretlen bolygók

8. Veszélyek

9. leszállás az ismeretlen bolygóra

10. találkozás űrlényekkel

11. Kapcsolatfelvétel

12. Kapcsolattartás az otthon maradottakkal

13. vágy, szerelem, honvágy

14. visszatérés a földre, megérkezés

15. Így játszunk mi! – záró előadás vi.

1.5. Követelményrendszer
 
Az egyéves kompetenciafejlesztő tevékenység eredményeképp a tanuló
 •  legyen képes a hatékony közlésre gyakorlása, változatos kommunikációs helyzetekben;  
 •  tudjon páros, csoportos improvizációs játékok, gyakorlatok végzése közben
  •  a szituációhoz, a hallgatósághoz alkalmazkodni; 
  •  a pontosságra, az érzékletességre törekedni;
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 •  árnyalatokban gazdagon fogalmazni úgy, hogy az megfeleljen a közlési célnak, szán-
déknak;

 •  a szóhasználatát, valamint az idekapcsolódó mimikát és gesztusrendszert összehangolni;
 •  olvasson és alkalmazzon szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegeket; 
 •  rögtönzések, játékok alkalmával – megfelelő helyen – éljen a humor, a szójáték stb. stí-

lusos használatával;
 •  improvizációs játékok, gyakorlatok végzése közben az arcjáték, a szemkontaktus tartá-

sa, a gesztusnyelv, a kifejező mimika elemeinek tudatos használatában mutasson mér-
hető teljesítménynövekedést;

 •  legyen képes a pontos hangképzésre, a kifejező, a tartalommal összehangolt beszédre 
– játék, árnyszínpadon vagy maszkban, jelmezben;

 •  alkalmazza helyesen az életből, a nyomtatott és elektronikus sajtóból, rádióból nyert 
szövegelemeket – variációk, rögtönzések;

 •   aktív részvétel a vélemények ütköztetésén alapuló vitában, csoportmunkát orientáló 
beszélgetésben.  

1.5.1. Kimeneti követelmények
 
A tanuló az év elején rögzített állapothoz képest mutasson további kimutatható, differenciált 
fejlődést. A tanuló teljesítményét a pedagógus továbbra is szóban értékelje. A tanuló – fejlődő 
önismerete birtokában – legyen képes önmagát egyre reálisabban értékelni. legyen képes 
mások teljesítményének reális értékelésére, elfogulatlan elismerésére.
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„függöny mögött varázSláda”

modulcímek
szövegértés szövegalkotás kompetencia fejlesztés „c” típus 1–6. osztály
évfolyamonként 15 db két tanórás modul

Évfolyam modulszám tÉmakörök tÉmák / – modulok

I. VÁR – mesebeli várak

1. vándorlás az óvodából az iskolába

2. vándorlás a mesékbe

3. a vár

4. élet a várban

5. A vár lakói – lovagok, apródok, várurak, 
kapcsolatok

6. A palota

7. A piactér

8. Hagyományok, ünnepségek

9. zenészek a várban – viseletek, ruhák

10. vendégek a várban i. – diákok, művészek,
mutatványosok

11. vendégek a várban ii. – kereskedők, 
menedéket keresők

12. műhelyek, mesterségek

13. Bajban a vár lakói! 

14. Útra készülünk, új helyekre – vándorlás 
tovább

15. Így játszunk mi  – záró előadás i.

II. ERDŐ – kerek erdő

1. Bolyongás az erdőben 

2. növények

3. állatok

4. ércek, ásványok

5. Kapcsolatok

6. titkok, kincsek

7. képzelt lények

8. Sárkány
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9. félelem

10. mesebeli motívumok

11. elemek harca

12. tisztás

13. erdőünnep

14. térkép, jelek olvasása, új tájak felé

15. Így játszunk mi! – záró előadás ii.

III. MEZŐKÖN, RÉTEKEN – vándorlás a végtelen mezőkön

1. vándorlás a pusztákon

2. sátorverés

3. élet a sátorban – tábori élet

4. élelemszerzés

5. vadászat i.– rítusok

6. vadászat ii.

7. növények

8. gyógynövények, bájitalok

9. Varázslat

10. ellenséges támadás

11. Haditerv

12. Csata

13. Békekötés – Ünnepség

14. Újra útnak indulunk, a költözés

15. Így játszunk mi! – záró előadás iii.

IV. VÁROS – nyüzsgő város

1. vándorlás a városba

2. tanyák, falvak, települések

3. Hol fekszik a város?

4. óváros

5. Az óváros lakói

6. városok legendái i.

7. városok legendái ii.

8. nagyváros – a nagyváros lakói

9. Hálózatok – víz, villanyáram, gáz, telefon, internet
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10. Közlekedés

11. intézmények, ügyintézés

12. Üzletek, vásárlás, reklámok

13. tömeg és magány

14. tervek és új utak

15. Így játszunk mi! – záró előadás iv.

V. TENGERI UTAZÁS – vizek hátán, szelek szárnyán

1. tengeri utazás a föld körül

2. idő, távolság

3. Kapcsolattartás

4. járművek i. – repülő, varázsszőnyeg

5. járművek ii. – hajó, tengeralattjáró

6. lakatlan sziget

7. ősi világok, új világok

8. ázsia i.

9. ázsia ii.

10. Afrika

11. ausztrália

12. antarktisz

13. amerika

14. A világ vége? – utazás a végtelenbe...

15. Így játszunk mi! – záró előadás v.

VI. ŰRBÁZIS – út az ismeretlen világok felé

1. utazás az űrbe – átrepülés a föld légkörén  

2. Az űrhajó    

3. A csillagok között

4. tájékozódás – tér, idõ, távolság

5. A nap és a Hold i. – égitestek

6. A nap és a Hold ii. – jelképek

7. ismeretlen bolygók

8. Veszélyek

9. leszállás az ismeretlen bolygóra

10. találkozás űrlényekkel
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11. Kapcsolatfelvétel

12. Kapcsolattartás az otthon maradottakkal

13. vágy, szerelem, honvágy

14. visszatérés a földre, megérkezés

15. Így játszunk mi! – záró előadás vi.
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gondolatok éS tapaSztalatok

kovácS hedvig: a bábJátékról
már gyakorló tanítónő voltam, amikor egy napközis-tanfolyamon megtanítottak marionett-
lovat készíteni újságpapírból. Aznap délután már mind a 25 napközisemnek volt marionett-
lova. de mit csináljunk vele? elmeséltem nekik Mazeppa történetét. Kimentünk az udvarra, 
az osztályom ablakából lemezjátszóról játszottam liszt mazeppa c. szimfónikus költeményét. 
magam csodálkoztam a legjobban, hogy a gyerekek mennyire élvezik. Azt hitték, hogy a lo-
vakat táncoltatják, pedig a lovak táncoltatták őket.

Ahogy a zene véget ért, a gyerekek abbahagyták a mozgást. Újra meg újra fel kellett ten-
nem a lemezt, és a lovak újra meg újra életre keltek. 

ugyanígy jártam smetana Moldvájával, ducas Bűvészinasával. 
a Moldvára alkotott teremjátékot 6 héten keresztül mindennap el kellett játszani.
naponta találtak hozzá új szereplőket, új dramaturgiát.  

Ha két gyerek jött hozzám vitájuk döntőbíróját keresve, akkor máris kezükbe nyomtam a 
pingponglabda-bábokat, és azt kértem, játsszák el, hogy mi történt. A legjobb történt ezután. 
előadás közben észrevették a dolog nevetséges voltát, és összenevetve, kibékülten távoztak.

Ha egy olvasmányt értelmeztünk, akkor jelenetenként elbáboztuk. magam lepődtem meg, 
hogy mennyi mindent kell megjeleníteni ahhoz, hogy érthető legyen a történet, mondjuk 
egy kívülálló néző számára.

Közhelyszámba megy, hogy a báb mögött minden gyerek elrejtőzik, és bátrabban megnyilat-
kozik. szándékosan nem írtam a paraván mögé bújást, mert nem mindig használok paravánt. 
Ha a gyerek bármilyen eszközt, bábot, bábnak kikiáltott tárgyat tart a kezében, azzal azono-
sul, és paraván nélkül is elbújt már mögé.

A próba hevében olyan dolgok hangzanak el a maguk természetes indulataival, amelyek 
egy tanítási órán bántóak vagy erőltetettek, didaktikusak lennének. itt maguktól értetődőek 
az instrukciók, a megemelkedett hangerő. Hangosabban! vigyázz, nem lehetett érteni, amit 
mondtál! Artikulálj! ez az, most pont azt csináltad, amit én is tettem volna! gondolj arra, hogy 
te most mit és hogyan mondanál a szereplő helyett! Ügyelj a mozdulat igazságára!  stb.

olykor meg kell magyarázni egy szót, egy mondatot, és ami órán halál unalmas lenne, itt 
természetes, és okosodunk okoskodás nélkül.

ott állt miki, és nem csinált semmit, mert csak a közösségbe vágyott…
nagyon későn és nagyon hibásan tanult meg beszélni.
„mikikém, ha már úgyis ott állsz, fogd meg légy szíves azt a fát. Kevés a kéz…”
„mikikém, ha már tartod azt a varjút, akkor kellő pillanatban mondd azt, hogy kár, kár, kár.” 
Két év kellett, és eljutottunk oda, hogy azt mondhattam: „Kellene egy nagyon szépen beszélő 
gyerek, tehát mikikém, most már neked kell eljátszanod a címszerepet…”

ott állt Anna, és nem volt hajlandó semmit sem csinálni, mert csak kíváncsi volt…
„Anna, mi a véleményed, hogy kellene ezt itt eljátszani?”
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és csoda történt, amire én nem tudtam ötletet találni, azt Anna egy rendező biztonságával 
tökéletesen megoldotta. játszani sosem volt hajlandó, de távol maradni sem.

ott állt jani, és nem csinált semmit. csak nézett és figyelt. 2 évig állt és figyelt. csak apránként 
oldódott. Akkor sem igazán. máig sem oldódott fel. sebészdoktor lett belőle.

ott állt eszter, és nem csinált semmit. Ha már úgyis ott állt, hát megkértem, hogy ragassza 
vissza a maci fülét. gyönyörűen megcsinálta és boldog volt, hogy tehette. sosem vállalt sze-
repet, de fantasztikus bábkészítő lett belőle. egész előadások bábkészletét megcsinálta.

sorolhatnám a sok rosszul működő családot, és az onnan kikerülő gyereket, akik a bábszak-
kör segítségével megtanulták azt, hogy hogyan tölthetik értelmesen a szabadidejüket, alkot-
tak és játszottak, szakkörön kívül is.

A legbüszkébb mégis péterre vagyok, aki az óvodából érkezve fékezhetetlen kisfiú volt. Ami-
kor a szülőket kérdeztem, akkor azt mondták, hogy ne bosszankodjak, mert úgyis hamar 
kórházba kerül. megvastagodott nyálkahártyája sűrű váladékot termel. Az idegei teszik, és 
minél többet van kórházban, annál idegesebb lesz, annál jobban megvastagszik a nyálka-
hártyája. visszafordíthatatlan a folyamat, előre látható szomorú véggel. senkit sem szeret. A 
szüleit sem, mert kórházba viszik, a kórháziakat sem, mert szurkálják és izzasztják, és a peda-
gógusokat sem, mert azok nem hagyják tombolni, ha végre kiszabadul a kórházból.

péter egy hónap múlva tért vissza közénk, amikor a jeromos, a remeterák (nemes nagy ág-
nes) szerepeit osztottam ki.

„én leszek jeromos” – mondta péter ellentmondást nem tűrő hangon. iszonyú mérges let-
tem, de eszembe jutott, hogy péter úgysem lesz sokáig köztünk, biztos, hogy hamarosan 
úgyis kórházba megy. legyen két jeromos!

Aztán mégiscsak egy lett. péter! A kisfiú aznap megemberelte magát, mert amikor rendet-
lenkedett, akkor azt mondtam: „ilyet egy bölcs remeterák nem csinál.”

vagy azt, hogy „te lennél jeromos?” 
és életében először úgy ment haza, hogy dicséretet kapott. és ez így ment napról napra. 

Kiderült, hogy peti rendkívül okos kisfiú, és a szülők életükben először büszkék voltak a 
gyerekükre. megjavult az otthoni légkör, és meghosszabbodott az otthonlét ideje. Amikor a 
kisfiú újra kórházba került, akkor együttműködött azokkal a kedves egészségügyiekkel, akik 
hozzásegítették őt ahhoz, hogy minél előbb visszamehessen az iskolába, ahol megint sikeres 
kisgyerek lehetett: a legügyesebb bábos.

péter 6. osztályos koráig bábozott. teljesen kigyógyult az asztmából, és manapság sikeres 
felnőtt. mérnök lett. én pedig kaptam egy levelet a főorvostól, hogy megmentettem a gyerek 
életét…

nevel a báb…

nagyon megtanultam tisztelni a gyerekek egyéniségét. sokszor láttam a gyerekeket a pa-
raván mögé bújva, magukra maradva. látták a saját darabjukat, és szóltak, ha valami nem 
tetszett nekik. segítettek rendezni. Rengeteg ötletük volt.

A legvadabb gyerekek is csodálatosak a színpadon. A kezdés előtti feszült, fegyelmezett kon-
centráció kiül az arcukra, és ezek a pillanatok fausti örömöket okoznak. jutalomként élem 
meg. Kicsiny társulat, hihetetlen közösségben. Aztán a siker, a taps, a közösség élménye.
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mesebeli szerelmeseim a darab végén házasságra léptek. A fellépés után a hazafelé tartó busz-
úton mindig elváltak, hogy a következő fellépésnél újra összeházasodhassanak. A válópert 
improvizálták, és mindig fergeteges dolgok sültek ki a dologból. árgyélus király kicsapongó 
életmódja, tündér ilona italozó és zsémbes ténsasszony mivolta a tanúk szerint tökéletesen 
bizonyítható volt. legnehezebb döntés a tündérbébik elhelyezése körül született. másnap 
nevetés okozta rekeszizomlázzal mentünk iskolába.

megtanultam, hogy a gyerek akkor is tanul, ha nem csinál semmit. van olyan, aki csak figyel-
ni szeret. 

ez nem baj. ő így fejlődik. csak a visszajelzésre kell figyelni. nem szabad a passzivitásáért 
megszidni, vagy elkeseríteni a szülőket emiatt. ő ilyen, mint ahogy a másik örökké színen 
lenne. Adjunk neki szerepet, de ne lehessen sztár. 

elvárjuk, hogy minket elfogadjanak olyanoknak, amilyenek vagyunk, fogadjuk el mi is a 
gyereket olyannak, amilyen. nem kell megváltoztatni őket. A mi dolgunk, hogy teret és le-
hetőséget teremtsünk ahhoz, hogy a gyerek fejlődjön, és erre a bábozás az egyik legkitűnőbb 
eszköz.

igen, fejlődjön, de nem a másik gyermek szintje a mérték, nem is egy leírt követelmény-
rendszer, hanem csakis önmaga. ismerni kell minden gyereket, és észre kell venni, hogy hon-
nan hova jutott el, és minden apróságra figyeljünk fel, és dicsérjük meg.

Régebben azt tanították nekünk, hogy a pedagógus munkája olyan, mint a kertészé, aki a 
gyönyörű rózsáról levagdossa a vadhajtásokat és a töviseket.

én úgy tanítottam és neveltem, úgy igyekeztem a szép rózsát gyönyörűvé tenni, hogy meg-
feledkezhessünk arról a természetes tulajdonságáról, hogy tövisei vannak. 

A rózsa tövisekkel tökéletes.
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láng rita: a pedagóguS Szerepe a drámaJátékban
játék az iskolában? drámajátékóra?

A legtöbb felnőtt, de tanár kolléga is fenntartásokkal fogadja az ötletet. mosolyogva rábó-
lint: ti csak játsszatok, mi majd tanítunk. pedig ha tudná…

Ahhoz, hogy jó drámatanár lehessen valaki, először is szemléletváltásra van szükség. ne A 
tAnáR akarjon lenni a gyerekek előtt állva, hanem „csak” egy felnőtt, aki mer és akar együtt 
játszani velük, aki hagyja érvényesülni az ötleteiket, akinek nincs a fejében az egyetlen jó vá-
lasz, aki élvezi és jól tűri a váratlan helyzeteket… „Aki nevelni akar, annak el kell távolodnia 
a katedrától!” – írta Karácsony sándor, nagy pedagógus, és ez a drámatanárra kétszeresen is 
igaz, szó szerint és képletesen egyaránt.

Aztán jöhet a gyakorlat, gyakorlat, gyakorlat! sok munka, sok-sok gyerekekkel töltött óra, 
együttjátszás, tapasztalatszerzés.

nem mindig könnyű. néhány gyerek azt hitte, ez most az ökörködés ideje, velük meg kell 
értetni, hogy csak közösen kialakított szabályok között tudunk jól játszani. 

néhány gyerek azt hitte, közönség elé kell majd állnia, ott ül a család apraja-nagyja, és neki 
hosszú monológokat kell elmondani. félt.

néhány gyerek azt hitte, kiosztják a szerepeket, és a következő órára be kell vágni. 
néhány gyerek azt hitte, ez itt az ő önálló estje lesz, „le akart játszani” mindenkit.
Aztán szépen minden kiderült: nem kell szerepet tanulni, mert mi találjuk ki a játék során, nem 

kell fellépni, mert magunknak játszunk, nincs fellépési kényszer, nem a tehetség számít, hanem 
a játékkedv és az egymásra figyelés, tehát mindenki játszhat, bárki ötlete lehet jó és játszható…

A drámajáték a cselekvő tanulás egyik leghatékonyabb eszköze, mindegy, hogy módszerként 
vagy tantárgyként alkalmazzuk-e. lényeg, hogy minél több gyerek találkozzon vele. és mi-
nél több tanár. 

miért jó a gyerekeknek? mert észrevétlenül, játszva tanulnak, mert lehetőségük nyílik arra, 
hogy más bőrébe bújva próbáljanak ki helyzeteket, közben persze saját magukat adják, hogy 
véleményeket ütköztessenek, hogy használják a fantáziájukat… ez a mai ismeretközpontú 
iskolában nagy lehetőség!

miért jó a tanárnak? mert másfajta együttlétet biztosít a gyerekekkel, személyesebbet, meg-
hittebbet, mert érzi, hogy munkája hatékony és eredményes, mert új kihívások elé nézhet 
nap mint nap, és a gyerekekkel való közös játék sok szép, „lélegzetelállító” pillanattal aján-
dékozza meg.

mindig akad olyan gyerek, aki számára nem válik kedvelt tevékenységgé a drámajáték. le-
het, hogy ő majd rendezi a jeleneteket, vagy ötletet ad a térszervezéshez, vagy egyszerűen 
csak figyel, és bár nem cselekvő részese a foglalkozásnak, mégis tanul. ám fontos: ne zavarja, 
ne akadályozza a többiek játékát. ezt legtöbbször a csoport éri el nála, tanári beavatkozás 
nélkül. segítenek nekem és neki.

végezetül arra biztatok mindenkit, aki kedvet és affinitást érez a drámajátékhoz, a játékhoz, 
vágjon bele, adja át magát a játék örömének, hagyja, hogy játékszeretete átragadjon a gyere-
kekre, tanítson drámajátékkal, és az eredmény nem marad el! 

legyen idő játékra!



SzövegértéS–SzövegalkotáS • kompetenciaterület • 1–6. évfolyam �0

pollághné rózSa ildikó: pedagógiai módSzerek 
a báb- éS  drámaJátékban

mit tegyünk, ha azt tapaSztalJuk, hogy…

– valaki nem szeretne részt venni a foglalkozáson vagy egy feladatban? 
toleráljuk, figyeljük, hogy teljesen passzív-e, vagy a maga módján részt vesz? igyekezzünk 
úgy bevonni, hogy érezze szeretetünket, s azt, hogy másságáért nem ítéljük meg, hogy jót 
akarunk. jó olyan tevékenységformát biztosítani az ilyen gyerekek számára, ami közelít, ha-
sonlít az övéhez, ahhoz, amit épp produkál: pl. ha szeret guggolni vagy a földön üldögélni, 
miközben egész más a feladat, adjunk a kezébe valami témába vágó könyvet vagy kiadványt, 
hadd olvassa guggolva. jobb, ha így vesz részt a tevékenységben, mint ha egyáltalán sehogy. 
nem mellékes, hogy megérzi törődésünket, elfogadásunkat. Kis lépésekkel mindenkit be le-
het vonni, de nem szabad erőltetni. Biztosan szeretne a többiekkel játszani, csak nem tudja, 
hogyan kezdjen neki. gondoljunk arra, hogy egy iskolai értekezleten vagyunk, ahol az igaz-
gató jelentkezőket kér egy szerintünk is izgalmas feladatra. szívesen jelentkeznénk, de aztán 
megdermedve ülünk, szinte várjuk, hogy valaki biztasson: „jelentkezz, neked ez nagyon jól 
menne!” de általában a biztatás elmarad…

 – valaki nem tartja be a szabályt? 
mindig hangsúlyozzuk, hogy a szabály szabályoz, nem mi. nem azért kell valahogy csinálni, 
mert én azt mondtam, tehát nem lehet ellenem tiltakozni, mert nem én, hanem a szabály 
mondja, mit lehet és mit nem. A közös szabályokat a gyerekek kevesebbszer vagy egyáltalán 
nem rúgják fel. Ha az igazgató szabályozza, hogy részt kell vennünk egy értekezleten, akkor 
előfordulhat, hogy ímmel-ámmal tesszük ezt, még akkor is, ha a téma inspiratív. Ha nincs 
kedvünk hozzá, ellene lázadunk: „miért pont most találta ki?” Ha kitaláljuk, hogy minden 
hó első hétfőjén szervezünk egy megbeszélést, mert tele vagyunk jó ötletekkel, de nekem 
épp nincs időm a dologra, akkor nem szidhatok senkit, sőt inkább szomorú leszek, hogy nem 
lehetek ott. Az a cél, hogy ezt az érzést idézzük meg a gyermekekben. Ha a szabály rossz, 
akkor pedig változtathatunk rajta…

– a csoportmunka nem működik? 
csoportban dogozni nem könnyű, viszont e munkaforma alkalmazása során – implicit mó-
don – igen sok rendkívül fontos szociális készséget sajátítanak el a gyerekek. látványosan 
szaporodik azon területek száma, ahol a teammunkában való együttműködés képessége 
előfeltétel egy munkahelyen. tapasztalhatjuk, hogy felnőttként sem könnyű másokat meg-
hallgatni, figyelembe venni és eközben maradéktalanul vállalni az egyéni felelősséget. Al-
kalmazása azért is fontos, mert csökkenti a frontális osztálymunka túlsúlyát, ami rendkívül 
demotiváló. Képzeljük el magunkat egy unalmas konferencián, ahova ráadásul nem önszán-
tunkból mentünk… 

– valaki unatkozik? 
mindig próbálom megvizsgálni, hogy ennek mi az oka? lehet, hogy a feladat valóban nem 
érdekes számára? lehet, hogy úgy gondolja, ő ezen már „túl van”, tudja? vagy lehet, hogy 
más formában nem unná? én ezt a hozzáállást nem tartom magamra nézve sértőnek („unal-
mas az órám?”), és nem minősítem („persze hogy unatkozol, még neki se álltál!”) A célom 
mindig az, hogy ne unatkozzon. Az unalom a destrukció melegágya, a gyermek rombolni 
kezd (ezzel mutatja, hogy valamit szeretne tenni!), s nem marad más, mint a fegyelmezés. 
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ezt az ördögi kört egyszerűen ki lehet kerülni: szeretetteljes hívogatással ajánlok neki egy 
segítő szerepkört „gyere, légy a segítőm!”, vagy azt mondom: „ezt próbáld ki (és adok egy 
eszközt), utána beszéljük meg, érdekes volt-e számodra! Ha nem, kitalálunk valami mást 
együtt!” tegyük fel, ez a helyzet: „nem vagyok most képes kivágni 26 darab sablont, annyira 
unalmas!” Ha valaki rá akarna beszélni, hogy nem unalmas, vagy azt mondaná, ne nyafogj, 
muszáj – talán még dühös is lennék, persze őrá. ám ha egy jó cd-vel jön oda valaki, és azt 
mondja: „itt egy kiváló muzsika, meghallgatjuk? Közben kivágjuk a sablonokat!” – máris 
egész más a helyzet.

– egyesek nagyon aktívak, mások nagyon passzívak? 
mindig igyekszem elkerülni, hogy a „jó tanulók” a tudás kizárólagos birtokosává váljanak 
mások kárára, vagyis monopolhelyzetbe kerüljenek. mikor kapnak teret azok, akik délelőtt 
sikertelenebbek, ha délután sem? észrevétlenül rekesztődnek ki a folyamatokból. Ha ezt ész-
lelem, érdemes akár meg is szakítom az órát. én azt szeretném, hogy mindenki megmutat-
hassa magát, minden gyerek érezze, hogy csak együtt vagyunk egy egész. Ha látom, hogy 
a jobb képességűek elnyomják a gyengébb képességűeket, azt a feladatot kapják, hogy írják 
össze, ki mi fontosat tett hozzá szerintük a mai munkához. ilyeneket mondanak: „olyan 
vidám volt végig!” majd hozzáteszem, „Holnap is meg lehetne ezt vizsgálni!” egészen biz-
tos, hogy próbálkozni fognak, s akár valami mással is. Ki ne szeretné, ha minden nap végén 
elmondanák neki kollégái, miért volt ma jó vele lenni?

– agresszív egy tanuló?
ez esetben felmérem, hogy mi van az agresszió hátterében, mert tudom, hogy ez a maga-
tartás tünet. ellenben nekem az ok megszüntetése a célom. tudom, indulatai nem ellenem 
irányulnak, nem az a célja, hogy „tönkretegye az órát”. Az agresszió kezelésének legjobb 
módja az empátiás odafordulás. egy érintés, egy simogatás csodát tesz. Hosszú időt vesz 
igénybe, de valamikor el kell kezdenem. A mulasztás végzetes lehet. Úgy érzem, addig jó, 
amíg a gyerek jelez. Ha nyíltan agresszív, azt jelenti, hogy még kéri a segítséget. gondoljuk 
el, hogy ki vagyunk merülve, hetek óta rossz hangulatban ébredünk. Ráförmedünk valakire, 
pedig tudjuk, nem neki szól. Ha az illető agresszióval válaszol (ami nem lenne meglepő), 
vagy erőszakos alaknak könyvel el minket, akkor nagyon kellemetlenül érezzük magunkat. 
Ha egy gyermek agresszív, neki a legrosszabb. el sem tudom képzelni, milyen fájdalmat élhet 
át egész nap. 

– a csoport egésze nyugtalan, és ez veszélyezteti az óra elindítását, illetve folytatását? 
én ilyenkor mindenképpen megállítom a foglalkozást, mert semmi sem fontosabb, mint hogy 
ezt megbeszéljük, meg aztán csak nagy kínszenvedés árán tudnám folytatni. (Amúgy: egye-
dül mit is folytatnék tulajdonképpen?) Azt teszem, hogy a csoportot szólítom meg és pozitív, 
érdeklődő én-üzeneteket küldök: „Úgy érzem, nagy itt a nyüzsi, mit gondoltok, mi az oka?” 
lehet, hogy az időjárási front, csak ekkor arra gondolok, hogy ha beültetném őket egy-egy 
számítógép elé, a front azonnal elmúlna. tanároknak szóló tréningeken gyakran fedezek fel 
ilyen kollektív nyugtalanságot. pedagógiai céllal kérdezem ilyenkor: „tudtok róla, hogy ti 
most rosszalkodtok?” nevetünk, de pillanatok múlva látszik az arcokon, hogy ez nem vicc. 
ez az abszurd kifejezés, ez a – szokványos – megközelítési mód egyszerűen sértő, még a fel-
tételezés is, hogy én rossz vagyok. nyugtalannak lenni – ez egész más.

általában az érdeklődésre adott néhány válasz megoldja a helyzetet, vagy beiktatok egy-
két (pár perces) feszültségoldó gyakorlatot.
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– valaki rendszeresen feltűnően alulteljesít?
mindig fokozottan ügyelek arra, hogy a negatív példát ne emeljem ki demonstratív, összeha-
sonlító jelleggel. A negatív példa bemutatása morálisan is megkérdőjeleződik bennem: nem 
elég annak a gyermeknek, hogy nem jön össze neki semmi, még fel is használom ezt arra, 
hogy a többieket fegyelmezzem ezzel? Az, hogy más elrontotta, és én ezért akarom jobban 
csinálni, nem más, mint a büntetés elkerülése. („nehogy holnap az enyémet mutassa fel!”) 
ezt én nem szeretném. Önszántukból, derűsen, lelkesen dolgozó, erőfeszítésre képes gyer-
mekekkel szeretnék együtt lenni. A cél a belső motiváció elérése, és az abból adódó teljesít-
mény. 

– valaki feltűnően színvonalasan dolgozik?
Ha azt szeretném, hogy a többi tanulóm is magas nívón teljesítsen, és épp ezért emelem ki 
az illetőt, pont az ellenkező hatást érem el. még át sem gondoltam, s a „szép rajz” már a ma-
gasban. ilyenkor érdemes megnézni a gyermekek arcát. mérni lehetne, hogy vannak, akik 
erre gyorsabban színeznek („hátha engem is felmutat, megcsinálom olyan szépre!”) vagy 
lassabban („engem úgysem mutat fel, az enyém mindig ronda!”). ezeket az érzéseket én nem 
szeretném kiváltani. motivál engem jobb teljesítményre, ha az értekezleten elmondja a főnö-
köm, hogy Xy milyen kiválóan oldott meg valamit? nem. lehet, hogy megpróbálom a kol-
légát túlszárnyalni, de ez semmi jóra nem vezet. magamnál kell holnap (is) jobbnak lennem. 
vagy jó érzés a kollégák előtt, ha engem emel ki? A dicsőség jó érzés, de még jobb lenne, ha 
én tudnám a saját teljesítményemet elismerni. Az elismerés, a dicséret pedig az igyekezetet, a 
törekvést illeti, nem a produktumot. Ha van törekvés, lesz eredménye is. 

– bizalmatlanok az újfajta tevékenységformákkal szemben?
Könnyen gondolhatom, hogy velem bizalmatlanok, elégedetlenek. „én itt töröm magam, ők 
meg…! Kell ez nekem?” jogos lehet a felvetés, de helytelen a következtetés. nem tudnak olyas-
miért hálásak lenni, ami jelenleg összezavarja őket. lehet, hogy először csak azért idegenked-
nek, mert meg vannak lepődve, hozzá kell szokniuk a helyzethez (átrendezett terem, körben 
ülés, nincs osztályzás stb. mind bizonytalansági tényezők.) gondoljunk bele, hogy serdülő 
gyerekünk a barátjával van esténként, nem vacsorázik már velünk. ez azt jelenti, hogy már 
nem szeret? jelenti-e azt: „félreneveltem, most már egész biztos!” nem, csak nehezen szokunk 
hozzá az új helyzethez. Ha gyermekünkkel meg tudjuk osztani érzéseinket, javul a helyzet. A 
tanítványaimmal ugyanígy szoktam megosztani érzéseimet: nem titkolom, hogy az új szituáció 
nekem is nehéz (úgyis látják). nekik is szabad hibázni, nekem is szabad hibázni. nem kell töké-
letesnek lennem, „csak” emberinek. A tekintélyünket először talán csorbulni érezzük, de aztán 
más alapokra helyeződik, nem hogy csökkenne: nőttön nő, csak már nem tanár szerepünkből 
adódik, hanem az odafigyelésből, a szeretetből épül. ezért meg kell dolgozni. Ha őszintén meg-
mutatjuk magunkat, ebből – az őszinte megmutatkozás rítusából – is minta lesz! 

– valaki bohóckodik, bagatellizálja a foglalkozáson kínált helyzeteket? 
Azt kutatom, mi van a háttérben. Biztosan tudom, hogy nem engem akar bosszantani, nem 
direkt csinálja, miért is tenné? (Bár az látszik, hogy ugyancsak jól érzi magát, s tetszik neki, 
hogy szórakoztatja a többieket.) ez csak a látszat. A bohóc-szerepű gyerek nagyon szenved 
ebben a szerepben. Bajban van. nem hisz magában, regrediál. Ha veszekszem vele, megerő-
sítem a szerepében, hiszen azt érzi, hatékony. A bohóckodás a felelősségvállalás akut hiánya, 
énvédő mechanizmus. A bevett struktúrához való értelmetlen ragaszkodás. segítség nélkül 
képtelenség megválni tőle! Komoly megbízatásra van szüksége, személyre szabott feladatra. 
A délutáni foglalkozás erre kiváló alkalmat ad: hogy rizikó nélkül próbálhassa ki magát más 
szerepekben, következmény nélkül vállalhasson (egyre nagyobb) felelősséget. Komoly lelki-
ismeret-furdalást okozna, ha erre nem adnék meg minden lehetőséget.
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– egy gyerek a szokásos interakciókat hívja elő magából (és ezzel belőlünk)? 
olyan viselkedést produkál, amire pontosan ismeri reakciónkat: ilyenkor eltekintek attól, 
hogy „biztos direkt provokál”, és arra gondolok: „még nem érzi magát biztonságban”. mind-
egy, hogy az interakció milyen kimenetelű (esetleg tudja, hogy rossz) mégis ragaszkodni fog 
a megszokotthoz, ami a biztonságot jelenti. Az a feladatom, hogy gátat szabjak a játszmának, 
zökkentsem ki! Ha pl. csörög-zörög a csendjáték alatt, mert az órán is így szokta, akkor elke-
rülöm, hogy bármi olyat mondjak, amit az órán szoktam. pl. azt mondom: „nehéz a csöndet 
tartani, nagy a zaj egész nap! Kezdjük újra, szeretném, hogy sikerüljön pihennünk egy ki-
csit!”

– bizalmas információhoz jutunk a gyermekkel kapcsolatban? 
tudnunk kell, hogy az elhangzó információk a csoportépítés legfontosabb eszközei. nagyon 
kell figyelnem, hogy délelőtt ne tudjam azt, ami tudok, mert az csak arra a csoportra tartozik. 
ez azt jelenti számomra, hogy nyíltan sem pozitív, sem negatív módon nem használhatom 
fel a délutáni foglalkozások megnyilvánulásait. Akkor sem, ha jót akarok. erre köthetünk is 
(valós) szerződést. Ha valóban partnernek szeretnénk tekinteni a gyerekeket, az a célunk, 
hogy megnyíljanak: ezt mindenképpen szükséges betartanunk. A „közös titkok” felértékelik 
a csoportot, kialakul a csoportidentitás, ami a munkát pozitív irányban befolyásolja.

– azt érezzük, hogy „hálátlanok”? 
„én rengeteget készülök, ők meg ezt művelik velem!” A hálát s általában az érzelmeket na-
gyon nehéz kifejezni. nincs eszközük ehhez, hát adjunk lehetőséget rá! Az önértékelés al-
kalmai jók erre, ill. különböző tevékenységek, pl. „Az volt a legszebb pillanatom ma…” című 
játék. mielőtt elkedvetlenedünk, és elveszítjük lelkesedésünket, gondoljunk arra, felnőttként 
hogy is állunk ezzel a kérdéssel, milyen gyakran mondjuk meg családtagjainknak, ha egy 
szokványos cselekedetükért hálásak vagyunk. 

mit tegyünk, ha azt érezzük, hogy…

– egy feladat vagy foglalkozás „nem sikerült”? 
előfordul bárkivel. ne csüggedjünk, próbáljuk a pozitív dolgokat megkeresni, felírni, a nega-
tívakat mindig tartsuk szem előtt. A szándék a fontos, s ez a gyerekre is igaz. 

– nem sikerült az órát befejezni?
nem probléma, hiszen úgysem ér véget ott az óra, amikor lejár az idő. épp ez a cél: minél több 
olyan kérdéssel, gondolattal távozzanak a gyermekek, amelyek lezáratlanok. Ha ez megtör-
tént, akkor mindegy, hol ért véget az óra. ne vádoljuk magunkat, biztosan jól döntöttünk, 
amikor elidőztünk valahol, a szabadság ránk is vonatkozik. Bocsássunk meg magunknak.

– nincs eredmény, nincs visszajelzés? 
olyan tudást adjunk, ami az életre a gyerek számára lefordítható, higgyünk abban, hogy va-
lahol hatni fog. lehet, hogy sosem tudjuk meg. ez a pedagógus „művészi alázata”. Bár kísért, 
hogy „na akkor most mit is tanultunk?” mégse kérdezzünk vissza direktben. ne zárjunk le. A 
gyerekek keressék a saját válaszaikat, hiszen ők a jövő házában laknak. igyekezzünk megelé-
gedni ezzel. mi magunk is nehezen fogalmazzuk meg összetett élményeinket. nem könnyű 
kimondani, és nem is biztos, hogy kell. Bízzunk abban, hogy hat a jóindulatunk. A kis lépés 
is lépés, vegyük észre – nem kell megdicsérni, de vegyük észre. 
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– nincs teljesítmény? 
mi számít annak? Ha egy gyerek önismereti előrelépést tesz, teljesítmény-e? Azt gondolom, 
igen komoly teljesítmény.

–  mégis nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy a gyerekek mit gondolnak, mi éreznek, egyálta-
lán mi történt, ha ellenállhatatlan vágyat érzünk, hogy levonjuk a „konklúziót”? 

tegyük fel magunknak a kérdést: „szerintem hogy kell élni, hogy kell cselekedni?!” lehetet-
len… valótlanságot állítanánk azzal, hogy mi, felnőttek tudjuk, hogyan kell élni. ne akarjunk 
konklúziót, az elvi sík a tett halála. én azt tartom szem előtt: a gyerekek hosszú távon megér-
zik a gondoskodást, a törődést. számomra ez a lényeg.

– játszadozunk, és nem tanulunk semmit? 
A nevelés a talaj, amibe a virágokat ültetjük. Ha nincs talaj, hova ültetünk? A tudás olyan, 
mint a virág: jó talajban kinyílik, talaj nélkül elszárad, nem lesz más, csak kóró. A prevenció 
nem látványos.

– nehéz szerepet váltani? 
csak olyat vállaljunk be, amit hitelesen meg tudunk valósítani. nem kell kicserélődni! nem 
szükséges, hogy univerzálisan demokratává váljunk. pl. a szabály betartatásakor autokratá-
nak kell lennünk! 

– meg kell dicsérnünk valakit? 
súgjuk a fülébe, nézzünk a szemébe és mondjuk meg, mit érzünk. „tetszett, ahogy csináltad, 
jó érzés volt hallani, amit mondtál. Köszönöm!” ne feledjük, a gyerek is egész személyiségé-
vel vesz részt, ezt sem megdicsérni, sem kritizálni nem lehetséges. 

– a délutáni tevékenység kihat a délelőttire? 
mi magunk is változunk, ekkor könnyen elbizonytalanodhatunk. ilyenkor forduljunk a gye-
rekekhez: ott a válasz.

– nem tudunk egy tanulónkon „segíteni”, tehetetlennek érezzük magunkat? 
fontos, hogy a tehetetlenség-érzés miatt ne fordítsuk el a tekintetünket. ne kelljen később 
lelkifurdalást érezni. nem vagyunk mindenhatóak. ekkor a legérvényesebb, hogy ha nem 
tudunk alapvetően változtatni egy gyermek helyzetén, akkor legalább próbáljuk meg szeret-
ni. Küldeni a pozitív impulzusokat, az emberi gesztusokat. vagyis közelíteni feléjük. gondol-
junk bele, el fogjuk hinni magunknak 10–20 év múlva, hogy tényleg nem volt időnk erre?

– a foglalkozás végén nincs lezárás, és ez zavar? 
Amit a délutáni órákon nyújtunk, alternatíva. mindenki annyit vesz el és tesz hozzá, amire 
éppen képes a saját szintjén. ez a pedagógusra is igaz. elégedjünk meg azzal, hogy meg-
indítottunk egy folyamatot. Az óra végén ott sem láttam semmi konkrét, mérhető, leírható 
hatást.

nem fegyelmezhetek

A lényeg számomra, hogy megpróbáljak örömöt okozni. s ne okozzak kárt.
gyakran érzem, hogy a gyermekek nélkülem is „tartanak valami felé”. én ezt úgy érté-

kelem magamban, hogy választhatok: velük vagy ellenük. Ha ezt elfogadom, „velük tudok 
menni”, ha nem, azt érzik: „ellenük megyek”, minden jóindulatom ellenére. ez felesleges csa-
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lódáshoz vezet. sokszor gondolok arra, hogy a gyerekek nem kérnek tőlem mást, mint hogy 
szeressem őket egy kicsit, ne bántsam, sokszor meg csak annyit, hogy „hagyjam békén” őket. 
(felnőttként is úgy érzem, nem kívánhatok ennél többet.) s ha ez megvan, akkor kezdhetem 
el tanítani. ebből a gondolatmenetből villant be egyszer a mondat, ami „jelszavammá” vált: 
nem fegyelmezhetlek, mert még nem szerettelek…!

Ha meglátok egy gyermeket, erre gondolok:

lehet, hogy én vagyok az első, akiben megérzi: őszintén kíváncsi rá.
lehet, hogy én vagyok az első, akit tényleg érdekel, mit mond. 
lehet, hogy én figyelek fel először arra, hogy valamiben ügyes, tehetséges.
lehet, hogy én fedezem fel először, hogy milyen probléma áll a háttérben.
 lehet, hogy én vagyok a napon (a héten, a hónapban) az egyetlen, akitől emberi gesztust 
kapott! 
lehet, hogy én vagyok az egyetlen, akinél tiszta lappal indulhat!
lehet, hogy én vagyok régóta az első, akivel icipicit sikeresnek érzi magát. 
lehet, hogy egy napig, egy hétig vagy tovább kitart egy mosolyom.
lehet, hogy én okozom a legnagyobb örömét aznap.
lehet, hogy hosszú idő óta én simogatom meg először.
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cSekeiné vagácS zSuzSa: értékeléSi Szempontok 
és lEHETŐséGEk
sokéves tanítói munka után is felmerül bennem a kérdés: kompetens vagyok-e abban, hogy 
valakit bíráljak, és ha meg kell tennem, akkor hogyan tegyem ezt úgy, hogy a másik embert 
ne bántsam, hanem inkább segítsem, támogassam a saját tudásommal, tapasztalataimmal? 

nagyon fontos, hogy megpróbáljak örömet okozni. nem kérnek, várnak mást a gyerekek, 
csak azt, hogy szeressem őket, ne bántsam, se okkal, se ok nélkül őket, ne korlátozzam, fe-
gyelmezzem őket feleslegesen, engedjem, hogy megmutathassák nekem őszintén magukat.  

tapasztalatom szerint az „értékelésünk” csak akkor lehet hatékony, ha az érzelmeink irányít-
ják, ha szereteten, megértésen, a másik elfogadásán alapul. Ha érzik rajtunk a gyerekek, a 
szülők a szeretetet, hogy segíteni akarunk, hogy nyitottak vagyunk, van időnk a meghallga-
tásukra, átérezzük problémáikat, akkor szívesen veszik véleményünket, átgondolják felveté-
seinket. 

tehát az értékelés nem lehet más, csak motivációs eszköz.

tudnunk kell azt is, mi mindent értékelhetünk, és mi az, amit értékelni szeretnénk:

– Az órát?
– A tanárt?
– A saját hangulatunkat?
– A saját tevékenységünket?
– A másik embert?
– A közösséget?
– egy művet?
– egy feladatot?

Az értékelés alapelvei szerint legyen:

– személyre szóló;
– fejlesztő, ösztönző jellegű;
– folyamatos;
– tárgyszerű (mik az erős pontok, illetve a gyengeségek, hogyan lehetséges a javítás);
– folyamatos visszajelző értékű;
– az önismeret fejlesztését szolgálja.

ezek figyelembevételével:

délutáni óráinkon (de délelőtt is) az érzelmeken alapuló nevelésnek egyre kiemeltebb hang-
súlyt kell kapnia. változatos módszerekkel kelthetjük fel a gyerekek érdeklődését, fokozhat-
juk aktivitását, készíthetjük elő a később betöltendő társadalmi szerepvállalásra 
A tanár-diák közötti jó viszony rendkívüli mértékben befolyásolja a tanítás eredményességét. 
„A gyerekek nem tanulnak azoktól, akiket nem szeretnek.”(thomas gordon)
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feladataink a modulok alkalmazáSakor

Kedvező osztálylégkör kialakítása, mely egymás szeretetén, megértésén alapul, amelyben a 
tanár partnerként megérti, tiszteletben tartja, leginkább meghallgatja növendékei vélemé-
nyét. merev hierarchikus rendben a fantázia és a kreativitás nem bontakozhat ki.

ebben az időszakban (1–6. osztály) a gyerek minden tevékenysége a játékban gyökerezik. 
játéka utánzás, rögtönzései természetes lényéből fakadnak, spontán beszéde a helyzettől 
függ.

A játékban pedig nincs értékelés, csak elemzés, vita, megbeszélés, tehát ritkán fordul elő 
kudarc. Ha a gyerek azt látja, hogy a vezető komolyan veszi őt és visszajelzéseit, ha nyitott és 
elfogadó a megnyilvánulásaira, ha belátja, ismeri saját gyengeségeit, akkor a gyerek meglepő 
tevékenységekre lesz képes. 

törekedjünk arra, hogy a modul emelkedett hangulatban, pozitív kicsengéssel záruljon, 
hogy a résztvevők (felnőttek-gyerekek) egyaránt feltöltődve, a siker érzésével térjenek haza.

ezért a modulok során az értékelés soha nem lehet megítélő vagy elítélő. Ha értékelünk, 
akár egy-egy feladatot, akár egy modult, a gyerekekkel közösen tegyük. vegyük komolyan 
őket, hallgassunk meg mindenkit, becsüljük meg kérdéseiket, biztassuk, hogy beszéljenek, 
mondják el, hol éreztek zavarokat, hagyjuk, hogy esetleg hibázzanak, reagálásunkkal soha 
ne semmisítsük meg őket lelkileg.

(A minősítés–megítélés–elítélés nélküli elfogadás eleve kizárja az osztályzást, ami egy tan-
órán kívüli foglalkozásnál teljesen felesleges.)

A modulok megírásakor törekedtünk arra, hogy az általunk ajánlott játékok alkalmat adjanak 
a kötetlen beszélgetésre, illetve biztosítsák a siker visszajelzésének lehetőségét a gyerekek 
számára és a mi számunkra egyaránt. 

moduljaink feladatait nemcsak a dráma- vagy bábjáték, nemcsak a hangulat szempontjából 
értékeljük, hanem a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésének feladatai felől is.(minden fel-
adat megbeszélés: a szóbeli szövegalkotás, a vélemény megfogalmazása szintén.) ezeket az 
értékelendő fókuszokat a modulokban jelöltük.

Az elsős modulok inkább verseken, rövid meséken, meserészleteken keresztül a szövegértést 
célozzák meg, illetve irányított szövegalkotással vagy a hallott mese szövegének felidézésé-
vel nyelvi formákat kínálnak, ezenkívül leírásokat és kéréseket tartalmaznak.

A másodikos modulokban már egyensúly van a szövegértés és a szövegalkotás között. Önálló 
szövegalkotás, a fantázia és néhány műfaj sajátosságai is előtérbe kerülnek.

Az ötödikes modulok inkább a szövegalkotásra, az eltérő műfajba való áthelyezésre építenek. 
A köznapi életben gyakran használt kifejezési módokra, illetve a tömegkommunikációs mű-
fajokra helyezik a hangsúlyt.

célunk volt, hogy míg az órákon a szépirodalmi szövegek szerepelnek túlsúlyban, modulja-
inkban inkább a mai gyerekek életéhez közel álló művek, műrészletek szerepelnek, illetve a 
hétköznapi életben használt szövegek létrehozását és megértését tartjuk lényegesnek. (pl. 2. 
osztályos meghívó – ezt a gyerekek saját maguk készítik el majd születésnapjuk előtt is.)
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A modulban szereplő játékok egy része segíthet az értékelésben, egyben fejlesztő hatással 
lehet a szövegalkotásra. ezek segítségével tanítványaink először megtanulják, milyenek ők 
maguk, majd azt, hogy a közösségben mi számít értéknek, megtanulják kölcsönösen tiszte-
letben tartani egymást, fejlődik toleranciájuk, nyitottságuk.

A játékszabályokat tanácsos alapvetően betartani, nem kell azonban mindent elfogadni. 
fontos, hogy legyen egyéni mozgási lehetőség, ugyanakkor illeszkedni kell a közösség által 
elfogadott normákhoz.

néhány példa az értékeléS Során alkalmazható 
Játékokból
Kötött mondatkezdés – játék
A vezető érzéseket, érzelmi állapotokat kifejező félmondatokat ír fel kisméretű kartonlapok-
ra. A résztvevők a felmutatott kartonlapokon szereplő félmondatokat egészítik ki gondolata-
ikkal. pl.: utoljára akkor voltam zavarban…., utoljára akkor voltam ideges…, A mai foglalko-
záson az volt a legjobb…

Vélemények – játék
Körben ülünk, egyvalaki a kör közepén. A középső játékos sorban mindenkiről mond egy-
egy mondatot. Kétféle mondatkezdés áll rendelkezésére: „természetes, hogy…” (és mond 
valami olyat, ami nyilvánvalónak tűnik a másikról). „felfedeztem rajtad, hogy…” Amikor 
mindenkiről mondott egy-egy mondatot, akkor más ül középre, és kezdődik a játék elölről.

javaslatok a játék alkalmazásához
sok mondatkezdés lehetséges, pl.: szeretem benned, hogy…, Az a véleményem rólad, hogy… 
Haragszom rád, mert… stb. fontos, hogy először a pozitív véleményekkel, megközelítésekkel 
kezdjük. A játék lehetőséget teremt az egymásról alkotott vélemények kimondására, illet-
ve a rólunk alkotott vélemények meghallgatására. Kellőképpen készítsük elő a gyakorlatot. 
A jelenleg egymással harcban állókat kérjük meg, hogy függesszék fel a haragot, most ne 
jellemezzék egymást. Hagyjunk időt a csoporttagoknak arra, hogy szokják a róluk alkotott 
kép meghallgatását, feldolgozását, ezért érdemes először pozitív oldalról megközelíteni a 
személyiségeket. Kérjük meg a diákokat, hogy jobbító szándékkal közelítsenek egymáshoz, 
és a róluk elhangzott véleményeket is így kezeljék. A diákok nagyon kritikusak tudnak lenni 
egymással és önmagukkal szemben.

mindig a csoportvezető legyen az utolsó véleményalkotó. Így lehetősége nyílik arra, hogy 
a saját véleményét beleszőve mondandójába kompenzálja az esetleges erősen szélsőséges 
vagy sértő véleményeket.

ezeket a játékokat már a legkisebbeknél is használhatjuk. mindenképpen érdekes megfigye-
lés lehet, hogyan fejlődik a gyerekek kifejezőkészsége, véleményalkotása, beszédbátorsága.

A modulok sikerességét mérhetjük a következő játékokkal:

i. Kisebbeknél (1–2. osztály)

 1. Alkalmazhatjuk hangulatuk képi megjelenítését.
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    színezd ki, hogy érezted magad! ezt elvégezhetjük egy-egy feladatnál, de az órák 
végén is.

 2.  Készíthetünk „hangulatbarométert”. ez egy táblázat a terem falán, ahol a vízszintes 
síkon a foglalkozások időpontja, a függőleges síkon pedig öt–hat arc található. A fog-
lalkozás végén mindenki helyezze el a jelét (nevét) a hangulatbarométeren. ez je-
lezheti a nevelő, ill. foglalkozásvezető számára, hogy a csoportra milyen hatást tett a 
foglalkozás. segíti a tapasztalatok feldolgozását és minősíti a mi munkánkat is.

 
 3.   A kicsiknél mi jó ötletnek találtuk, ha évzáró modul után kapnak oklevelet, emlék-

lapot, melyben valamilyen pozitív megfigyelésünket rögzítjük és azt, hogy lelkesen 
részt vettek a foglalkozásokon.

ii. nagyobbaknál (3–6. osztály)

 1.  Keresd a helyed c. játék
   A hangulatom a mai foglalkozás végére javult – romlott.
   A csoport tagjai tulajdonságokból ellentétpárokat állítanak össze, pl.: javult–romlott; 

a foglalkozás gondolatokat ébresztett – nem ébresztett stb. ezek után kinevezzük a 
terem egyik sarkát, pl. feldobott saroknak, másik sarkot unalmasnak, lelombozottnak. 
A játékosoknak ezen az átlón kell elhelyezkedniük, mérlegelve a feldobottság és a 
lelombozottság közötti helyüket. minél inkább jókedvű valaki, annál inkább közelít a 
feldobott sarokhoz.   

 2.  egy-egy szakasz végén személyes hangvételű levelet írhatunk a gyerekeknek. Biz-
tassuk, kérjük meg őket, hogy megfigyeléseikről ők is írjanak levelet nekünk, később 
egymásnak.

 3.  munkánk lehetséges mérése, ha év elején magnóra mondatjuk a gyerekekkel gondo-
lataikat, arról, mit várnak a foglalkozásoktól és önmaguktól az év során. majd bizo-
nyos idő eltelte után (félév, év) visszahallgatjuk és megbeszéljük a rögzítetteket.

jó értékelési eszköz lehet, ha az iskola feltételei biztosítják, hogy néhány modult vagy részfel-
adatot videokamerával rögzítünk. „torzításmentesen tükrözi vissza a valóságos történéseket 
és így mutatja be az önképet.” (Bagdy–telkes 1990.) A kamera tükrözi az egyén viselkedését, 
és szembesíti önmagával.

A gyerekek megdöbbenve tapasztalhatják, hogy egyáltalán nem olyanok, mint amilyennek 
elképzelték magukat, megfigyelhetik mondatalkotásukat, beszédük stílusát. A kamera előtti 
játékot soha ne erőltessük, kezdetben csak azokat a csoporttagokat filmezzük, akik szívesen 
veszik. A felvételek csak belső, saját közös használatunkra készüljenek, ne mutassuk meg 
szülőnek, kollegának, másik, csoporton kívüli gyereknek.

A moduloknál a pedagógus értékelési szempontjait jelenítjük meg, de az értékelő szerepét 
igyekezzünk minél inkább átadni a gyerekeknek, elsősorban önértékelés formájában, majd 
megjelenhet fokozatosan, tapintatos megfogalmazásban a társak értékelése is.
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Játéktár

BEVEZETŐ
A modulok számos játékot, játékos feladatot tartalmaznak, amelyeknek a konkrét foglakozá-
son van értelmük. sok játék azonban önmagában is megállja a helyét. ezért a több modulba is 
beilleszthető játékokat összegyűjtöttük, hogy az eredeti modulon kívül is használni lehessen 
őket. 

fejlesztőink sokat merítettek a drámapedagógusok számára készült két fő gyűjteményből, 
gabnai Katalin: Drámajátékok és Kaposi lászló: Játékok című kézikönyvéből. ugyanakkor sa-
ját tapasztalataikat, fantáziájukat is formába öntötték, illetve ismert játékokat egyedi módon 
alkalmaztak az adott témáknak megfelelően. egy játék különböző modulokban több variáci-
óban is előfordulhat. ezeket bent hagytuk, hogy példát nyújtsunk a játékok szabad megfor-
málására, alkalmazására. 

mivel a modulrendszer csoportosításának egyik fő rendezőelve a korosztály szerinti fel-
osztás, játéktárunk is eszerint sorolja fel a modulokból kigyűjtött játékokat. ez azonban nem 
tekinthető merev kategorizálásnak, hiszen a különböző képességű és fejlesztést igénylő cso-
portok, illetve gyerekek számára más és más játék alkalmazható a legcélszerűbben. 

ezért a szerkesztés másik fő rendezőelve abból indul ki, hogy a modulokban alkalmazott 
játékokat milyen fejlesztési szempontból találtuk fontosnak. A szövegalkotást segítő gyakor-
latokat például ezért emeltük ki önálló egységként. 

gyűjteményünk újat ad abban is, hogy a báb- és animációs játékok közül legalább a modu-
lokban szereplőket megpróbálja összegyűjteni, összerendezni. míg a drámapedagógia terü-
letén gabnai Katalin és Kaposi lászló a gyűjtést már korábban elvégezte, a bábjáték területén 
nem született hasonló összeállítás. 

fő fejlesztési szempontjaink tehát:
– mozgás
– Koncentráció
– döntés – találd ki! 
– beszéd és ritmus
– A szövegalkotást segítő játékok
– Báb- és animációs játékok.
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1. évfolyam

mozgáS

körJátékok 

Készen áll már a híd...
A játék menete: a rondó alatt körben szökdelünk kézen fogva, az indiánszökdelés lépéseivel. 
A dal végén megáll a kör, és egy-egy szereplő vagy szereplőcsoport bemutatkozása után a 
körtánc (rondó) újrakezdődik, váltakozva újabb szólóbemutatkozással.

Bújj, bújj zöld ág
A játék menete: két gyerek „hidat” (kaput) tart. Az egyik gyerek a hidasmester. A másik gye-
rek mögött felsorakozik a csoport. A Bújj, bújj zöld ág kezdetű dal éneklésekor a híd alatt átha-
lad a sor. A dal végén leengedik a hidat. Az a két gyerek, akit a híd leszakít, beáll a hídtartók 
mögé. A sor így már két kapuból áll. A játék addig tart, amíg mindenki el nem fogyott.

Körbe-körbe járunk...
A játék értelemszerűen körtánc, törekedjünk a lendületes mozgásra indiánszökelléssel.
A megjelölt helyen csípőre tett kézzel ugrunk, majd egy lábbal dobbantunk, törzsforgatás-
sal mozgunk, tapsolunk. A harmadik versszak megjelölt részénél a körben állók jobb és bal 
szomszédjukkal kezet szorítanak, majd integetve mindenki gyorsan új helyet keres magá-
nak. Aztán kezdődhet újra a játék.

Székfoglaló Játékok

Földrengés (alapjáték)  
A játékosok szemben ülnek egymással, két sorban. A két széksor között kb. három méter tá-
volság legyen. Középen fel s alá sétál egy játékos, majd hirtelen elkiáltja magát: „földrengés!”. 
ekkor az egymással szemben ülőknek helyet kell cserélniük. egyvalaki azonban kimarad, 
mivel a középső játékos is igyekszik elfoglalni egy helyet. A kimaradó kerül középre. 
A játék oldja a feszültséget, miközben figyelmet igényel.  

Földrengés (váras) 
A játszók körben ülnek, eggyel kevesebb a szék, mint a játszók száma. Akinek nincs széke 
(ez először legyen a játékvezető), az áll középen, és tárgyak nevét sorolja. Amikor azt a szót 
mondja, hogy „vár”, az „földrengést” jelent, vagyis mindenkinek el kell hagynia a székét, és 
új helyet kell keresnie. A középen álló is igyekszik elfoglalni egy széket. Így valaki megint 
szék nélkül marad, és ezután ő lesz a szósoroló. nehezíthetjük a játékot, ha tematikusan meg-
kötjük a sorolandó szavakat, például: gyümölcsneveket mondj, bútorokat mondj… stb. A 
játék megkezdése előtt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy székcserekor lökni, gáncsolni, egyéb 
balesetet okozó dolgot tenni nem szabad! 
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Hullámjáték
A gyerekek szorosan egymás mellé helyezett székeken körben ülnek. Középen áll a „kapi-
tány”, ő irányítja a játékot. Ha azt kiáltja: „Hullám jobbról!”, akkor mindenkinek egy székkel 
balra kell ülnie. Ha azt kiáltja: „Hullám balról!”, akkor mindenki egy székkel jobbra ül.

A kapitány olykor „dagály!”-t is kiláthat, ilyenkor mindenkinek új széket kell keresnie. A 
kapitány is széket keres magának, és az lesz az új kapitány, akinek nem jut szék.

Az utasítások gyorsan egymás után hangozzanak el. A játék előtt beszéljük meg, hogy a 
jobbról jövő hullám balra, a balról jövő hullám jobbra sodorja a hajót. tisztázzuk a dagály 
fogalmát is. több próbajátékot játsszunk úgy, hogy a tanár marad a kapitány, hogy a játszók 
az irányokat begyakorolják.

ügyeSSégi Játékok

Lovagi torna
–  Tölcsérbe dobási verseny: eszköze egy henger, például papírhenger, amelynek a szélére erősí-

tünk kb. 50 cm hosszúságú fonálon egy játékgolyó méretű gyöngyöt vagy gombot. Ahány 
ilyet készítünk, annyi gyerek tud egyszerre versenyezni. Az nyer, aki először be tudja dobni 
a golyóját a „tölcsérbe”.

–  Karikaszúró verseny. felfüggesztünk egy kb. 30 cm átmérőjű karikát. ezzel szemben kb. 5 
méterre feláll a „ló és lovasa”. (Az erősebb gyerek hátára veszi a másikat.) A „ló” elindul, a 
tőle telhető leggyorsabban a karika irányába. A „lovas” kezében kemény kartonból készült 
kardot tart. A lovasnak bele kell találnia a karikába. Az győz, akinek előbb sikerül.

VakVEZETŐ jáTék

Vak kígyó 
ennél a változatnál a pedagógus megy elöl nyitott szemmel, és vezeti az őt kézen fogva kö-
vető, csukott szemű gyerekek sorát. Azért jó, ha először ő a vezető, mert benne megbíznak a 
gyerekek, tudja tartani a lassú tempót a mögötte haladó sorra figyelve. Később kiscsoportok-
ban is játszhatjuk, gyerek vezetésével.

A vakvezetéses játékok nem könnyűek, mert a kisgyerekeknek nagy önfegyelemre van 
szükségük ahhoz, hogy hosszabb ideig csukva tartsák a szemüket. ezért közvetlenül ne fi-
gyelmeztessük azt, aki kinyitja a szemét, inkább utaljunk a játék képzeletbeli helyszínére: 
sötét alagútban vagyunk. ne tartson túl sokáig a játék, és biztassuk közben a játszókat, hogy 
már látjuk az alagút végét! 

EGYMásra fiGYElŐ jáTékOk

Ringlispíl 
A csoport menetirány szerint körben áll. A résztvevők a kör közepe felé eső kezükkel ösz-
szefogóznak, elkezdenek forogni, de a mozgásritmusra vigyázzanak. egészen lassan indul a 
mozgás, és fokozottan gyorsul. A tempó mindig a legkevésbé gyors gyermek elbírható tem-
pójához igazodik. vigyázzunk egymásra! 
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Kígyó
A csoport menetirány szerint, vállfogással (kicsik csípőfogással) egy kígyót képez. A kígyó 
feje mutatja a mozgásirányt, az élen járó adja a ritmust és a mozgástípust. ne szakadjunk el 
egymástól! váltsuk a vezetőket, hogy sokféle mozgást alakíthassunk!

Óriáskígyó
Két csoportban játsszunk! Hason fekvésben „óriáskígyót” alkotunk egymás lábának megfo-
gásával. A kígyó feje vezeti a mozgást, lassú kúszással. Ügyeskedjünk, hogy ötletesen csúsz-
tassuk a testünket előre, és ne szakadjon el a kígyó.

Távolságbecslési gyakorlat
A csoport lassan körben jár, majd a kört fellazítva szabad mozgásirányt választ. (Össze-vissza
járkálhatunk a térben.) tapsra megállunk. ezután ki-ki megmondja, hogy a többiek milyen 
távolságban vannak tőle. ugyanez nehezíthető úgy is, hogy tapsra megállunk, három má-
sodpercig körülnézünk, majd lehunyjuk a szemünket, és így kell felbecsülnünk a távolságot. 
A vezető helyesbít.

mozgáSoS improvizációk

Mímes játék 
lényege, hogy az eseményeket szavak nélkül, mozdulatokkal játsszuk el. A tanári narrációra 
történő közös cselekvés során egy történetet mesél a játékvezető, amit a gyerekek játéka kísér, 
reprodukálják az elhangzottakat. 
A)  egy szép napon, mikor felébredtem (a gyerekek ébredést játszanak), elhatároztam, hogy 

elmegyek világot látni. Becsomagoltam a hátizsákomat (a gyerekek csomagolnak), elbú-
csúztam és elindultam. siettem, hogy mielőbb találkozzam valakivel. nagyon meleg volt, 
izzadt a homlokom, megtöröltem… 

ennél a játéknál ügyelni kell arra, hogy sok eljátszható cselekvés kerüljön a szövegbe, és 
hagyjunk a gyerekeknek időt arra, hogy el is játsszák ezeket!
B)  A lovag készül a tornára. játsszuk el, hogy milyen „edzést” tart! A játékban nem szabad 

beszélni, csupán mozgással, a nonverbális kommunikáció eszközeivel (tekintet, mimika, 
gesztusok, testtartás) dolgozzunk. például erejének növelésére súlyt emel, gyorsaságának 
fejlesztésére fut, ruganyosságának fokozására pingpongozik, kitartásának növelésére szik-
lát mászik… Ha ötletgazdag csoportunk van, ők is javasolhatnak még tevékenységeket az 
„edzésprogramba”. érdekes lehet a tevékenységeket lassítva is eljátszani.

Várépítés 
A játékhoz álljunk félkörbe! A félkör szélén álló gyerek szögletes mozdulattal megsimogat 
egy téglát a képzeletbeli téglahalmon, majd felemeli, és átadja a mellette lévő gyereknek. ő 
átadja a mellette lévő gyereknek, visszanyúl a következő „tégláért”, és továbbadja. minden 
gyereknek nyúlnia kell a tégláért, és át is kell adnia. A sor végén álló gyerek „építi” a képze-
letbeli falat. figyeljünk egymásra, hogy a „tégla” le ne essen. lehetőleg ne legyen türelmet-
lenkedés, és ne legyen veszekedés. Az sem baj, hogyha a kapott téglát minden alkalommal 
megköszönik, „tessék” szóval továbbítják, és „szívesen”-nel nyugtázzák. Használják a kérem 
szót. A játék akkor ér véget, ha a játékvezető úgy „látja”, hogy felépült a fal. például laci, 
kérem a téglát. tessék, Kati. Köszönöm, laci. tessék a tégla, pali. szívesen, pali.
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Járványjáróka
A gyerekek kedvük szerint sétálnak a térben. egyszer csak egyik testrészükkel valamiféle 
furcsa mozgásba kezdenek. ezzel a mozgással („kórsággal“) járkálnak tovább. Ha valakivel 
összetalálkoznak, alaposan megfigyelik, hogy mi az ő mozgása, „járványa”, majd átveszik, és 
ezzel a mozgással járkálnak tovább mindaddig, míg újabb járvány nem ragad rájuk. zenére
vidámabb a játék!

Mozgásutánzás 
A csoport tagjai menetirány szerint haladva lassan körbejárnak. mindenki a saját ritmusa és 
stílusa szerint, improvizálva mozog. egy idő után a sor elején haladó a játékvezető tapsjelé-
re tetszés szerinti járásformát kezd, a többi követi, ezután az első hátra megy a sorban, így 
mindenkire sor kerül. ugyanezt játszhatjuk zenére is, ekkor két csoportban dolgozzunk! A 
gyakorlat végeztével hallgassuk meg az élménybeszámolókat!

Tükörjáték
játsszuk el párokban, hogy lajos lovag nézegeti magát a tükörben. Az arckifejezések, moz-
dulatok a fontosak! Az egyik gyerek játssza a lovagot, aki a tükörbe néz, a másik utánozza 
az ő mozgását. Hívjuk fel a figyelmet a lassú mozdulatokra, mert azokat könnyebb követni, 
utánozni.

Folytasd az akciót! 
A csoport egyik tagja benn marad a teremben, a többi kimegy. A bennmaradó gyereknek a 
játékvezető elmond egy cselekvéssorozatot, amit pantomimmel kell eljátszani. például aszta-
los: fog egy szöget, kalapáccsal elkezdi beütni, a szög elgörbül, harapófogóval kihúzza, majd 
kalapáccsal kiegyenesíti, majd teljesen beveri. A többiek egyenként jönnek be, megnézve a 
jelenetet, szó nélkül eljátsszák a következőnek, és így tovább. Az utolsó gyerek elmondja, 
hogy mi történt. A másik két csoport számára is a „szakmájának” megfelelő egyszerű cselek-
véssort találjon ki a játékvezető. 

állóképek, Szobrok

Közös szoborkészítés
A csoportok azt a feladatot kapják, hogy mutassanak be szobrokkal egy-egy jellemző alak-
zatot a vár életéből, lakóinak tevékenységéből. Az alkotásoknak adjanak címet, de ezt ne 
árulják el előre. A csoportvezető a témákat „titkosan” adja ki, mert a bemutatások alkalmával 
a „néző” csoportnak az a feladata, hogy felismerjék, mit jelenített meg a másik csoport.
Ajánlott témák:
– lovagok és várurak életéből;
– lakoma;
– várépítés;
– várbörtön;
– mesterségek bemutatása;
– vigasság;
– mutatványosok.
Az elkészült képeket egymás után mutassuk be, és beszéljük meg. minden csoport munkáját 
közösen értékeljük. 
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Keltsük életre hangokkal a képeket!
A következő feladat az előzőhöz kapcsolódik. A csoport tagjai beszéljék meg, tervezzék el, 
hogy milyen hangokkal mutatnák be a rádióban az előző képet. nem szöveges improvizáci-
óról van szó! A tevékenységek alatti hangokat kell bemutatni. például: a várépítés hangjai: 
fűrészelés, kalapálás, dobogás, gépek, eszközök zöreje. Belevehetők a természet hangjai, mo-
rajai: szél, erdőzúgás; a lakoma hangjai: az edények zöreje, az evés hangjai stb. Rövid felké-
szülés és megbeszélés után hallgassuk meg egymás „hangjátékát”. 

A szobrok életre kelése
A harmadik feladat szintén csoportmunka, adjunk rövid felkészülési időt. Az első feladatban 
bemutatott szobrok keljenek életre, s egy rövid jelenetet rögtönözzenek a játszók. A jelenetek 
bemutatása után beszéljük meg a látottakat. A segítséggel dolgozó csoportoknál előre készül-
hetünk rövid jelenetötletekkel. például:

–  A várbörtön foglyai szökésre készülnek. A jelenet szóljon arról, hogy milyen módon akar-
ják kijátszani a várőrök figyelmét, milyen módon és mikor akarnak elszökni. A jelenet 
végén váratlanul toppanjon be egy őr.

–  A lovagok és várurak vendégeket fogadnak. igen ám, de titkos szándékuk, hogy a ven-
dégségbe érkezők tulajdonában lévő mesebeli kincset szeretnék megszerezni. A jelenet 
végén érkezzenek meg a vendégek.

–  A várépítés közben váratlan akadállyal kell szembesülniük az embereknek. A várfal leom-
lik. Hogyan állítsák meg a falat? erről szóljon a történet.

Szoborjáték 
A szobrot a gyerekek saját testükből formálják a megadott témának megfelelően. most palo-
tát formálnak. A palota alapkövét két gyerek rakja le, mégpedig úgy, hogy kezükkel össze-
kapaszkodva valamilyen alakzatot vesznek fel, és meg is nevezik magukat: pl. mi vagyunk 
a palota egyik tornya. A továbbépítésben minden gyerek részt vesz, mégpedig úgy, hogy 
egyenként hozzákapcsolódik a palotához, kapuval, toronnyal, ablakkal. A játék lényege, 
hogy mindenki kapcsolódik valakihez, hisz a palotának szilárdan kell állnia. Az összetarto-
zás érzése mellett az egymásrautaltság (lásd egy alkotóelem, egy gyerek kiesik, összedől az 
egész) érzésének megtapasztalása is fontos. A játék kreativitást, verbális, nonverbális kifeje-
zőkészséget is fejleszt. A játék végén tapsra mindenki elenged mindenkit, és zsákként rogy le 
a földre. A palota kártyavárként dől össze.

Szoborjáték, avagy a kimerevedett pillanat 
Az avignoni híd szóló részeit eljátsszák a gyerekek. mielőtt a rondó rész kezdődne, hirtelen 
álljunk meg az énekkel, és mindenki merevedjen meg néhány másodpercig. csak a szemüket 
mozgathatják, hogy kiélvezhessék a pillanat szépségét.

Kapcsolat kialakítása
Képzeljük el, hogy az avignoni hídon sétáló fiatalok, gyerekek, öregek, katonák stb. talál-
koznak egymással. valamilyen szinten ismerik egymást. A gyerekek a rögtönzés során el-
dönthetik, hogy milyen mély ez az ismeretség. most ott sétálnak, és találkoznak egymással. 
Hogyan veszik vagy nem veszik fel a kapcsolatot egymással? például: két gyermek, akik egy 
osztályba járnak, egy gyermek s egy öreg néni, akinél az almát szokta vásárolni, egy katona, 
s egy avignoni asszony, akik nem ismerik egymást, két katona egy századból, akik kimenőt 
kaptak stb.
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Állókép (tabló, fotó) 
A)  A csapatoknak 3 boríték közül kell választaniuk, amelyekben 3 különböző állóképtéma 

szerepel. A csapatok tervezzék meg az állóképet, esetleg egyikük fotósként irányíthat is. 
osszák ki a szerepeket, majd egyenként álljanak be az állóképbe, s vegyék fel a szereplő 
mozdulatát, arckifejezését. javasolt képcímek: lakoma, Bál, vásár, csata stb.

B)  türelmetlenül és a türelmesen várakozó emberről is készülhet állókép. lényeges a testtar-
tás, a gesztusok, illetve az arckifejezés is. nem kell mindkét variációt mindenkinek elját-
szania, lehet két csoportban is dolgozni. A játékot kövesse rövid megbeszélés.

A játék célja minél élethűbb, fotószerű kép létrehozása, amelyből jól láthatóak a szereplők 
közti viszonyok. A játék lényege, hogy a kép elkészülte után senki nem beszél, nem mozog. 
A játék összetartozást, fantáziát, beleélést fejleszt.

koncentráció 
A király kívánsága (kihangosítás)
A játék célja, hogy egy mondat minél pontosabban eljusson a sor elejétől a sor végére.

A gyerekek sort alkotnak, és a játékvezető az első gyerek fülébe súgja az üzenetet, amiből 
megtudhatjuk, hogy mit is szeretne a király. A gyerek is továbbadja, súgja az üzenetet, vi-
gyázva, nehogy más is meghallja, hisz a fejével játszik! és így tovább, egészen az utolsó gye-
rekig a sorban, aki egy megadott jelre hangosan elmondja a megérkezett üzenetet. Az utolsó 
gyerek hangosan mondja ki (kihangosítja) a hallott mondatot. minél hosszabb a sor, annál 
több a hibalehetőség. 

Így hallottam
A gyerekek három oszlopba állnak. A játékvezető három rövid, összetartozó mondatból 

álló szöveget mond. Kevésbé jó nyelvhasználattal rendelkező csoportoknál egy szóláncot 
súg a csoport első embereinek úgy, hogy más ne hallhassa. A gyerekek szintén súgva adják 
tovább a szöveget az utánuk következő társuknak, törekedve a legpontosabb, szó szerinti 
ismétlésre. A csoport utolsó emberei hangosan elmondják, hogy mit értettek. Az eredmény 
függvényében 1., 2., 3.-ként haladnak tovább a csapatok.

A játék célja, hogy a csapat minden tagja pontosan elismételje a hallott szöveget.
A játék a koncentrációt, a rövid távú memóriát és a hallásérzékelést fejleszti.

„Ha elmegyek hozzád, viszek neked egy…”
A)  A „Ha elmegyek hozzád, viszek neked egy…” mondatkezdés után a játszó megnevez egy 

tárgyat. A sorban utána következő megismétli, majd mond egy másik tárgyat. Az utána 
következő játékos az előző két szót megismétli, majd hozzáteszi a sajátját – és így tovább, 
míg mindenki sorra nem kerül. Hívjuk fel a játszók figyelmét, hogy arra a társukra nézze-
nek, akinek a tárgyát éppen mondják, mert az segítség lehet a számukra.

B)  A „Ha elmegyek hozzád, viszek neked egy…” mondatkezdés után a játszó mutogatással 
jelez egy tárgyat. A továbbiakban a fent ismertetett szabály szerint járunk el. Hívjuk fel a 
figyelmet arra, hogy a mutogatás ne legyen elnagyolt, mert akkor nehéz felismerni és utá-
nozni. A kör végén soroljuk el, hogy milyen tárgyakat mutogattunk. 
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Őrjáték
A várba (a várat vonallal jelezzük) való bejutás a cél. Az őr nem ellenségünk, de elmondja, 
hogy a várba csak ügyességgel lehet bejutni. Az őr, aki a kaput őrzi, 3–4 méterre áll a játszók-
tól, háttal. A játszók addig mozoghatnak, mehetnek előre, míg az őr meg nem fordul. Abban a 
pillanatban meg kell merevedniük, mert akit az őr mozogni lát, azt visszaküldi az alapvonal-
ra. Az jut be a várba, aki eléri a vár kijelölt vonalát. A játék addig folytatódhat, amíg mindenki 
a vonalon túlra nem kerül, de idő hiányában előre megállapíthatunk egy számot, amennyi 
már elég ahhoz, hogy mindenkit beengedjenek a várba. ennél a játéknál is a játékvezető le-
gyen először az őr, később gyerek is kipróbálhatja.

aZ érZékElésT sEGÍTŐ jáTékOk
Tárgyak felismerése 

A) érzékeléssel
tapogatással: kérdésekkel segítsük a „tapogató” gyereket, például
– milyen lehet a formája? (gömbölyű, hosszúkás, hegyes stb.)
– milyennek érzed a felületét? (sima, érdes, puha stb.)
ízleléssel: instrukciókkal segítsük az „ízlelőt”, például
– forgasd a szádban!
– figyeld meg, milyen érzés elharapni – őröld a fogaiddal!
– próbáld meghatározni, milyen az íze! (édes, sós, savanyú stb.)
A játékot vezethetjük a bolondbábbal. 
B) leírás, körülírás alapján
A játékvezető, ill. a báb kézbe vesz egy tárgyat (úgy, hogy a gyerekek ne lássák), s a tulajdon-
ságait leírva-körülírva arra ösztönzi a gyerekeket, hogy megpróbálják kitalálni, mi lehet a 
kezében.
nehezítés: jó megfigyelőképességű, gazdag szókincsű gyerek is megpróbálhatja a leírást.

A tapintási érzék fejlesztését szolgáló játék
először mindenki nyitott szemmel vizsgálja meg a cipője talpát. tapintsa meg, érezze a mé-
lyedéseket, íveket… stb. tegye meg ugyanezt csukott szemmel is. majd 4-5 fős csoportokban 
keverjük össze a cipőket, és mindenkinek a talp tapintása alapján kell kiválasztania a sajátját.

döntéS – találd ki!
Kipp-kopp kopogok...
A gyerekek egyvonalban állnak. egyiküket a játékvezető kiválasztja, az kilép a sorból négy 
nagy lépést, úgy, hogy teljesen hátat fordítson a többieknek és a játékvezetőnek is. A játékve-
zető érintéssel kiválaszt egy gyereket, aki  a társa mögé állva megkopogtatja társa hátát, és a 
következő mondókát mondja:

Kipp-kopp kopogok
találd ki, hogy ki vagyok!

A háttal állónak ki kell találnia, melyik társa áll mögötte. Ha a gyerekek már nagyon jól 
ismerik egymás hangját, nehezíthető a játék úgy, hogy a kopogtató gyerek elváltoztatott han-
gon szólal meg.
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Telefon
A kezdő játékos felveszi a telefont, és elkezd beszélni valamelyik társáról. olyan dolgokat 
mond, amikről az magára ismerhet. Ha a kiszemelt rájön, hogy róla van szó, felveszi a képze-
letbeli telefont, és bejelentkezik. majd ő kér valakit hasonló módon! 

jó, ha a játékvezető először egy-két gyereket „felhív“, így érthetőbbé válik a játék a kisebbek 
számára is. A játék a hívó fél jó mondatalkotási készségét is igényli. Az sem baj, ha hasonló 
mondatok kerülnek elő, csak más-más gyerekre vonatkoztatva. 

Koszorú, koszorú...
A játék célja szintén a társ felismerése, de emellett szerepet kap az érintés és a tapintási ér-
zék fejlesztése is. A gyerekek körben állnak. Kiválasztják egyik társukat, ő lesz a felismerő. A 
szemét bekötik, megforgatják. A csoport tagjai eléneklik a dal első két sorát, a bekötött szemű 
pedig az utolsó kettőt. Közben egy tanár által kézjelzéssel, némán kiválasztott társa a háta 
mögé áll. Az ének végén a bekötött szemű gyereknek tapintással ki kell találnia, melyik társa 
áll előtte. jó, ha a kitaláló tapogatás közben közli a gondolatait, hogy mit figyel, mit érez, s 
mire következtet ebből. fontos azonban, hogy a többiek semmilyen hangadással ne segítsék 
a kitalálást. A lehető legnagyobb csendben kövessék a kitaláló gondolatait!

Barkochbajáték
A játékvezető a palota szóra gondol, a gyerekek kérdések és a varázsláda tartalmának se-
gítségével megpróbálják a szót kitalálni. Rákérdezni csak egy megadott jel elhangzása után 
lehet. cél: adjunk időt és lehetőséget arra, hogy minél több gyerek rájöjjön a megoldásra, 
sikerélménye legyen. A játék fejleszti a kérdéskultúrát, a gondolkodást, a logikai képességet. 
Könnyebb formája, ha a játékvezető előre kijelöl egy válaszadót, ő lesz a beavatott, így ha 
nagyon elkeverednének a gyerekek a kérdések halmazában, rávezető kérdés feltevésével a 
beavatott újabb ötleteket adhat, helyes irányba terelheti a játszókat.

Kire gondoltam? 
A barkochbajáték egyik fajtája. 
A játékvezető a csoport egyik tagjára gondol, a csoport pedig kérdések segítségével  megpró-
bálja kitalálni, hogy kire gondolt. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy csak eldöntendő kérdése-
ket lehet föltenni, hisz a játékvezető csak igen-nem válaszokkal felelhet. A játék nehezíthető 
úgy, hogy csak gyerekek játsszák. egyik gyerek gondol a másikra. 
gondolkodást, asszociációt, kérdéskultúrát fejlesztő játék.

Mi változott? 
A) A gyerekek sorban ülnek a szőnyegen, s amíg valaki kimegy a teremből, ketten helyet 
cserélnek. Bejövő társuknak ki kell találnia, hogy kik cseréltek helyet. A játék fokozatosan 
nehezíthető úgy, hogy egyre több gyerek cserél helyet. Azt azonban mindig mondjuk meg, 
hogy hány. A következő nehézségi fok, ha a gyerekek körben ülnek, a legnehezebb pedig, ha 
a teremben szétszóródva ülnek. ezt a variációt kisebb gyerekekkel még ne játsszuk!
A játék fejleszti a koncentrációt, a memóriát és az egymásra figyelést is.
B) most a gyerekek helyett a jeleiket cseréljük ki. 
egyvalaki kimegy a teremből, addig a többiek kicserélik a jeleiket. először csak egy-egy jelben 
állapodnak meg, majd nehezítve több jel cseréje is lehetséges. 

„Amerikából jöttem” – játék
Két gyerek kimegy a teremből. gyors tanácskozás után visszajönnek, és a következőket 
mondják: „Amerikából jöttünk, híres mesterségünk címere”: itt két betűt neveznek meg, 
amivel az ő mesterségük egy tevékenységének kezdőbetűit jelölik például: K és á. ezután 
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a kertásás tevékenységét utánozzák. vagyis: kertet ásni. A gyerekek próbálkoznak a szavak 
megtalálásával. Ha bármelyik szó helyesen megszólal, azt nyugtázni kell. Az nyer, aki elsőnek 
kimondja mindkét szót. A nyertes másodmagával megy ki, az eddigi páros egyik tagjával, és 
most ez a páros talál ki új tevékenységet. Ahhoz, hogy eldönthessük, a páros melyik tagjával 
menjen ki a nyertes, az addigi párosnak újra ki kell mennie egy gyors tanácskozásra, hogy 
azután döntés elé állítsák a nyertest: „Kihez mész, almához vagy körtéhez?” (rózsához vagy 
szegfűhöz, hegyhez vagy völgyhöz stb.)

beSzéd éS ritmuS

léGZŐGYakOrlaT

Hétfőn én megyek…
először mondjuk el a mondókát, és tanulják meg a gyerekek! segítheti a memorizálást, ha 
az én szónál magukra, a te szónál társukra mutatnak. Ha megtanulták a szöveget, amely a 
hét napjainak rögzítését is segíti, akkor mondjuk el egy levegővétellel az egészet. A játékot 
körben állva játsszuk.

riTMUsra éPülŐ GYakOrlaT

A cipőt fogd…
A cipőt fogd, hamar ide tedd elém!
ugye szól, ki tudja, hol van az enyém!
A mondóka szövegének és dallamának megtanulása után üljünk körbe. mindenki előtt ott a 
saját cipője, és a szöveg folyamatos, ritmikus ismétlése közben a sajátját balra adja mindenki 
tovább, majd jobbról elveszi a mellette ülőjét. ezután ezt is továbbadja balra, újat vesz el jobb-
ról… és így tovább. célszerű kezdetben a ritmus és a mozgás begyakorlásáig lassú tempóban 
játszani, később lehet gyorsítani. A játék végén ki-ki keresse meg a saját cipőjét!

Játék a hangokkal, hangSÚlyokkal

Kép – szó 
ezúttal az óra témájához kapcsolódva egy vár részeinek képe látható rajzokon, például: to-
rony, kapu, híd, várfal, csigalépcső, vizesárok, bástya, alagút… A sorra kerülő játékosnak meg 
kell nevezni – vagy közösen megnevezik – a képen látható tárgyat, majd az adott tárgy kez-
dőbetűjével kell egy szót mondani bárkinek, aki a körben ül. nehéz játék a kezdőhang felis-
merése miatt. Adjunk segítséget, segítő szavakat, ha másként nem megy.

Magánhangzó – mássalhangzó
Artikulációs gyakorlat. mondjuk el úgy a megtanult verssorokat, hogy csak a magánhangzó-
kat ejtsük! lassan beszéljünk, hogy a hangok szétváljanak! most némán tegyük meg ugyan-
ezt. figyeljünk az ajkak mozgására! most mondjuk el úgy, hogy visszatesszük a mássalhang-
zókat! Az ajkak nyitására, kerekítésére most is nagyon figyeljünk oda! nem baj, ha természet-
ellenessé válik. 
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A-ból Z-be játék
A játék célja a megadott kezdőszótól eljutni a kitűzött szóig úgy, hogy minden új szó az előző 
szó utolsó hangjával kezdődjön. itt a királylány szótól kell a királyfi szóig eljutni. például: 
királylány – nyúl – lakat – tök – királyfi. Ha a játék elhúzódna,  a játékvezető segítségével be-
lenyúlhatunk a szóláncba: mondjunk mi is egy segítő szót, ami közelebb visz a megoldáshoz. 
Ha túl hamar sikerül megoldani a feladatot, hamar eljutnak a királyfi szóig, akkor új szóláncot 
is indíthatunk visszafelé (királyfitól királylányig). A játék aktivizálja a szókincset, figyelmet 
igényel.

„Add tovább egy szuszra!” (hangstaféta)
Két csapat áll vonalban egymással szemben. A játékvezető jelzésére az első játékosok elkez-
dik például az á-t hangoztatni, ameddig bírják. Akinek fogytán a levegője, megböki a szom-
szédját, az folytatja a hangadást úgy, hogy ne legyen megszakítás. Az a csapat győz, aki to-
vább bírja szusszal. célszerű a két csapatnak két különböző, jól megkülönböztethető hangot 
választania, így is nagy figyelmet igényel a játékvezetőtől.

Betűvásár 
A betűkártyákból minden gyerek húz egyet, s a rajta szereplő betűvel mint kezdőbetűvel keres-
sen – vásároljon tárgyakat. például: k – krumpli, körte, kifli, kesztyű stb. most nem lesz eladó, 
a petákot a „becsületkasszába” tesszük (az asztalra). ellenőrzésnél segít a betű megnevezése, 
hangoztatása,  mielőtt a tárgyakat bemutatjuk. (Kártyák híján súghatjuk is a betűket!)

Hogyan beszéljek? 
A gyakorlathoz álljunk körbe. Készítsük elő egy-két lassú ki- és belégzéssel a játékot. A já-
tékvezető mond egy hívó mondatot arról, hogy éppen hogyan beszél. „Halkan beszélek” 
– mondja halkan. A csoport utánozza a vezetőt. ezután a sorban következő folytatja: „Han-
gosan beszélek!” – mondja hangosan. mindenki megismétli. A játék lassan körbemegy, min-
denki mond egy mondatot, mindenkit utánzunk. Bátortalanabb csoportnál a vezető előre 
felkészülhet a különféle variációkkal: sírósan, félve, izgatottan, rekedten, öblösen, nevetve, 
szomorúan, katonásan, mérgesen stb. beszélünk. ekkor a hívómondat: „sírósan beszélek!” 
– és sírva is kell mondani! Úgy nehezíthetjük a gyakorlatot, ha már jól megy, hogy az érzelmi 
fokozatokat is beépítjük. sírni lehet: pityeregve, szipogva, bömbölve, ordítva stb.

Egyszavas játék 
egyszerű gondolatok kifejezése egy szóval, más-más hangsúllyal, hangulati háttérrel.
észrevetetjük, hogy azonos szóval is tudunk különböző érzelmi tartalmakat közvetíteni. 
mondjuk ki a „vár” szót úgy, hogy például kérést, kérdést, parancsot, mérgelődést, örömet, 
szomorúságot, félelmet, bosszankodást, csodálkozást, felháborodást, ijedtséget… fejezzen ki.

névtanuló Játékok

Mutatkozz be! 
A csoport körben leül törökülésben. A gyerekeknek ki kell találniuk a saját nevükre egy dalla-
mot. A játékvezető egy labdát dob valakinek, s közben énekelve megkérdezi a nevét. A meg-
szólítottnak el kell kapnia a labdát, és szintén énekelve válaszolnia, azaz a nevére valamilyen 
dallamot kitalálnia.
nehezíthető a játék úgy, hogy a gyerekek egymásnak dobják a labdát, és egymást kérdezik.
A játék a zenei hallást és a fonémaejtést segíti, miközben figyelmet fejleszt.
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Ritmusjáték a nevekkel
A gyerekek körbeülnek. Kettőt tapsolnak a játékvezető irányításával. A kijelölt gyerek kezdi 
a játékot, és a taps ritmusában mondja előbb a tőle jobbra ülő gyerek nevét, a sajátját, végül 
a tőle balra ülőét ezt követi két taps, majd a következő gyerek ugyanezt megteszi, csak már 
eggyel elcsúsztatva. pédául: taps, taps, laci, norbi, Andi, taps, taps, norbi, Andi, zsolti, taps, 
taps, Andi, zsolti, dorka, taps, taps stb. Aki kiesik a ritmusból, az zálogot ad egy örömteli 
kiváltási játékhoz. ismételtessük meg a játékot, hogy koncentrációs stratégiát tudjanak kiala-
kítani.

a sZÖVEGalkOTásT sEGÍTŐ jáTékOk
Tedd, amit mondok! 
A játék célja, hogy két ugyanolyan arckifejezésű bábu készüljön el úgy, hogy a párban lévő
bábkészítők nem láthatják egymás bábuját. A párok egymásnak háttal ülnek, nem látják egy-
mást, de beszélgetni tudnak. A pár mindkét tagja kap az összeállítható bábkészletből egy 
kesztyűt és egy fejet, és ugyanazokat a bábkészítési kellékeket: különféle formájú, színű sze-
meket, szájakat, orrokat és ruhadarabokat stb. A pár egyik tagja a készítő, a másik az utánzó. 
A készítő pontos utasításokkal közli, hogy a társa miből, milyet és hova tegyen a báb arcára, 
az pedig kiválasztja a megjelölt formákat, és a megadott helyre teszi a bábfejre, illetve a kesz-
tyűre. Ha elkészültek, összehasonlíthatják a bábokat. minél jobban hasonlít, annál ügyeseb-
ben kommunikáltak egymással. A játék nehezíthető úgy, hogy a párok húznak egy érzelmet 
megjelölő kártyát, és a készülő bábnak azt kell visszatükröznie. még nehezebb a játék akkor, 
ha a bábkészítés lépéseit felváltva irányítják. A játék során a kommunikációs készség, a lé-
nyegre törő megfogalmazási készség fejlődik.

Sajnos-szerencsére
A körmesék egyik formája. Az első játszó elkezd egy történetet. például: „elhatároztam, hogy 
világgá megyek. sajnos, nem találtam a hátizsákomat.” A következő játékos csak egy mon-
datot mond, ami a szerencsére szóval indul, és a megkezdett történet folytatása. például: 
„szerencsére volt nálam egy bőrönd, abba csomagoltam.” A következő megint sajnos szóval 
kezd. például: „sajnos, a bőrönd olyan nehéz lett, hogy a holmi felét ki kellett tennem, mert 
nem bírtam el…” és így tovább, míg a kör végére nem érünk. A szabály ismertetésekor hívjuk 
fel a figyelmet arra, hogy a mondatoknak kapcsolódniuk kell egymáshoz!

Szerep a falon
milyen férjre vágyott a királylány?
gyűjtsük össze, milyen férjet képzelt magának a királylány! milyen tulajdonságokat szeretett 
volna látni benne? Külső és belső tulajdonságokra is gondoljunk! ezeket táblára vagy csoma-
golópapírra írjuk fel!

Tévé-játék
Körmese. tudósítsunk az esti híradóban lovagi tornán történtekről! A játékvezető kezdje a 
körmesét: „Kedves nézőink! ebben a pillanatban előlépett lajos lovag…” minden gyereknek 
egy-két mondattal kell folytatnia a történetet. egyezzünk meg abban, hogy akkor lesz vége a 
mesének, amikor a lovag fejéről a sisak lekerül. Ha valamelyik gyerek nem tudná folytatni a 
történetet, a játékvezető segítheti kérdéssel.
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improvizáció hangadáSSal

Ötletek egész csoportos improvizációhoz 

A lovag haragja 
mindannyian a lovagot játsszák, a játékvezető jancsi szerepében. olyan helyzetet játsszunk 
el, amikor a lovag veszekszik, kiabál, perlekedik szolgájával. A gyerekek felváltva szólalhat-
nak meg, a vezető jancsiként reagál. nem árt, ha a játék megkezdése előtt megbeszéljük, 
hogy beszél az, aki haragos, feldúlt, milyen a hangereje (nem biztos, hogy ordít…).

érdekes a játék, mert egymásra is kell figyelni, és egymás ötleteiből is lehet építkezni, foly-
tatni! Ha van elég idő, szerepcserét is kipróbálhatunk: mindannyian jancsit játsszák, a felnőtt 
a haragos lovagot. A megfordított játék tanulságos, és a későbbi szerepcserékhez jó gyakorlási 
lehetőség.

Zenészek a kocsmában
A zenélést imitáló játékot azzal lehetne érdekesebbé tenni, hogy van karmester is, akinek az 
intésére megáll, illetve újraindul a „zenélés”, mozgásstop van tehát.

lehet a mímes játékot lassítással – ami a mozdulatok elnyújtásával –, és gyorsítással (nem 
kapkodással) – ami a mozdulatok elnagyolásával – jár, játékosabbá tenni. Ráadásul mindkettő 
nehezen megy a kisgyereknek, mert vagy nincs türelme eléggé lelassulni és a mozgás min-
den pillanatát megmutatni, vagy kapkod, és ezáltal felismerhetetlenné válik a mozdulat.

báb- éS animációS Játékok

tárgyJátékok

Nem az ami… – Mi lehetne más?
A játék lényege annak kitalálása, hogy egy tárgyat alakja, formája alapján hogyan használ-
hatnánk eredeti funkciójától eltérően. A kitalált új és új lehetőségeket a gyerekek elmondják, 
vagy be is mutathatják. például a ceruza lehetne: fogpiszkáló, hátvakaró, karmesteri pálca, 
főzőkanál, fogkefe, kés, bármi, csak ceruza nem.

„Engem vegyetek!”
A tárgyak (mint bábok) kínálják magukat: a gyerekek feladata a tárgyak életre keltése beleélő, 
kifejező mozgatással, meggyőző rábeszéléssel. A tárgyjátéknál a tárgyak megelevenítése előtt 
állapodjunk meg abban, hogy a tárgyunk melyik részét tekintjük a fejének (hol lesz pl. a sze-
me). ettől kezdve ezt az irányt a bábmozgatás során végig tartsuk szem előtt. 

Elveszett áruk
észrevétlenül összegyűjtünk a teremből néhány tárgyat (pl. amíg a gyerekek festenek, bábot 
készítenek). A gyerekeknek a tárgyak szerepében kell megszólalniuk. gondolkozzanak el 
azon, mit „érezhettek” ezek a tárgyak, amikor elvesztették, otthagyták őket, hogy történhe-
tett az eset... segíthetünk kötött mondatkezdéssel, például: 

Akkor döbbentem rá, hogy egyedül maradtam, amikor...
Amikor leestem a földre...
Akkor féltem a legjobban... stb.
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Tárgyak beszéde
A gyerekeknek a cipő szerepében kell megszólalniuk. Ha először játszunk ilyet, megeléged-
hetünk kötött kezdésű mondatok befejezésével. például:
Akkor voltam a legboldogabb…
Akkor féltem a legjobban…
Akkor voltam a legfáradtabb…
Ha már ismerik a játékot, kérjük meg a játszókat, hogy rövid gondolkodási idő után mesélje-
nek el egy rövid történetet a cipő szerepében, az ő életéből. segíthetünk a történet kitalálásá-
ban kérdésekkel, például: mi lehetett a legizgalmasabb esemény, a legvidámabb esemény, a 
legszomorúbb esemény a cipő életében?

Tárgyak beszéde párban
A gyerekeknek a cipők szerepében kell beszélgetniük egymással, úgy, hogy közben a kézre 
húzott cipőt mint bábot mozgatják. A beszélgetés témáját saját maguk határozzák meg. se-
gíthetünk a téma megtalálásában, ha előtte ötletbörzét tartunk, vajon miről beszélgethet két 
cipő a bálon.

báboS Játékok

Bábos teremjáték
Alakítsuk ki a teremben a lehető legnagyobb üres teret. jelöljük ki a helyszíneket! Képze-
letben a fal mellett jelöljük ki a „színpad” helyét, itt állítsuk fel a varázsládát mint paravánt! 
ez lesz Buda vára, az Egyszer volt Budán kutyavásár helyszínei. tőle a legtávolabbi ponton 
parasztemberünk szántóföldje, a mellette lévő sarokban a gazdag ember területe. oldalt a 
kutyatulajdonosok helye.
A bábok a kezeken legyenek. itt nincs szükség paravánra. 

Mi lehetne?
egy anyagdarabot veszünk elő a varázsládából. találjuk ki és mutassuk meg, hogy mi lehetne 
ez az anyag. minél távolabbi asszociációkra és sokoldalú megközelítésre bíztassuk a gyere-
keket! például egy piros anyag lehet: tűz, turbán, varázsszőnyeg, palást, takaró. egy fehér 
anyag lehet: fátyol, sál, terítő, gipsz a kézen…

Portré
A régi városligeti fényképészeket idézve csomagolópapírra fej nagyságú kerek nyílást vá-
gunk. A gyerekek kidugják rajta a fejüket, és olyan képet vágnak, amilyen tetszik, vagy ami-
lyet kérünk tőlük. A többiekkel megbeszéljük, hogy kinek mit fejezett ki az arca, és azt mivel 
érte le. Köthetjük szituációhoz is, és a választott mesterséghez, például: ilyen képet vág a 
festő egy gyönyörű kép láttán…; ilyen képet vág a balett-táncosnő, mikor fáj a lába…
A játék során a beszéd és a szókincs is fejlődik, amikor a látott hangulatot elemezzük.
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2. évfolyam

mozgáS

körJátékok

Tüzet viszek...
A gyerekek körben állnak, befelé fordulva, egymás kezét elengedve, és a Tüzet viszek dalt 
éneklik. egyikük a körön kívül a hátuk mögött körbejár, és valamelyik gyerek mögé ledob 
egy kendőt. Amikor ezt a gyerek észreveszi, felkapja a kendőt, és megpróbálja elfogni a tár-
sát, akinek egy kört megtéve az ő helyére kell beállnia. Ha ez sikerül neki, akkor a fogó gyerek 
jár körbe, és ő dobja valaki mögé a kendőt. Ha nem sikerül beállnia a másik helyére, és a társa 
megfogja, akkor ismét neki kell körbe járnia. nem kell megvárni a dal végét, bármikor ledob-
ható valaki mögé a kendő. A kergető vagy menekülő gyereknek is lehet szurkolni.

ez a játék nagyobb csoporttal is jól játszható. Kisebb, pár fős csoport esetén álljanak távo-
labb a kört alakító gyerekek, és határozzuk meg, hogy hányadik kör megtétele után állhat 
csak be a körbe a menekülő játékos.

A játék célja a gyerekek ráhangolása a témára. fejleszti a figyelmet, felkelti a játékkedvet, 
megmozgat.

Elvesztettem zsebkendőmet...
Kört alakítunk. A dal éneklésével körbejárunk. A körön kívül egy gyerek, a „kérő” jár kör-
be, kendővel a kezében. Az első versszak végén a kör megáll, a gyerekek a kör közepe felé 
fordulnak. A kérő ledobja a kendőjét valaki mögé a földre. Aki mögé ledobták, annak észre 
kell vennie, fel kell kapnia a kendőt, és igyekeznie kell elkapni a kérőt. Ha nem veszi észre 
a ledobott kendőt addig, amíg a kérő egy kör megtétele után ismét hozzá ér, akkor be kell 
állnia a kör közepére „záptojásnak”. Addig kell ott állnia, amíg újabb „záptojás” nem akad. 
Akkor kicserélhetik magukat, az eddigi „záptojás” visszaállhat a körbe. „záptojás” lehet még 
a „kérő”, ha utolérik egy körön belül, vagy olyan gyerek is, akinek a két lába között be lehet
dobni a kendőt a kör közepe felé.

Kis kacsa fürdik...
párválasztó játékként játsszuk. A kör közepén álló kisgyerek a dal végén párt választ magá-
nak, aztán helyet cserélnek.

Fehér liliomszál...
párválasztó játékként játsszuk. A kör közepén álló kisgyerek a dal végén párt választ magá-
nak, olyan módon, hogy az egyes tevékenységeket mímeli (például csípőre tett kézzel haj-
long, támasztja magát, fésülködik, arcot mos, megtörli az arcát), aztán helyet cserélnek.

Megy a gyűrű… 
A játék módja: a gyerekek körben állnak, ökölbe zárt kezükben két végén összekötött zsi-
neget tartanak, amelyre előzőleg egy gyűrűt fűztünk fel. igyekezzenek úgy elhelyezkedni, 
hogy két-két gyerek keze között kb. 50 cm-nyi szabad hely legyen, mert a dal éneklése köz-
ben kezük ide-oda jár a szabadon hagyott madzagdarabon. Így kell a gyűrűt észrevétlenül to-
vábbadniuk egymásnak, úgy, hogy a kör közepén álló „leső” ne vegye észre! Ha az illető elég 
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szemfüles, és mégis észreveszi, hol a gyűrű, helyet cserél a „rajtakapott” gyerekkel. játszhat-
juk úgy is, hogy a gyűrűt a gyerekek a hátuk mögött adogatják körbe. Így nehezebb a játék.

Csön-csön gyűrű... 
A játék célja, hogy a gyűrűt mielőbb továbbadva minél tovább játékban maradhasson a részt-
vevő. A gyerekek törökülésben kört alakítanak. Két gyűrűt elrejtünk két gyerek kezében, 
akik az éneklés elkezdésekor azonos irányban tovább adják őket. Amikor az ének véget ér, 
az, akinél a gyűrű marad, kiesik a játékból. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy e gyűrűket sem 
dobni, sem kiejteni a kézből nem szabad, ilyenkor a hibázó játékoshoz kerül újból a gyűrű. A 
játék fejleszti a figyelmet, a koncentrációt, és játékhangulatot teremt. 

cSoportalakító Játékok
Társválasztás kiscsoportos játékhoz
A foglalkozásvezető a játék előtt szókártyákat (ír és) oszt ki, amelyeket nem szabad rögtön 
elolvasni. minden cédulán egy-egy őselemmel kapcsolatos dolog neve található. A gyerekek-
nek el kell dönteniük, hogy a szókártyájukon olvasható fogalom szerint melyik, a tanterem 
4 sarkába elhelyezett őselem-szimbólum mellé kell ülniük. (Az őselem-szimbólumok: föld 
– kő, víz – kék selyemkendő, tűz – gyertya, levegő – madártoll.) megjegyzés: az a gyerek, aki 
nem tud kapcsolatot teremteni az őselem és a nála lévő szókártya között, maradjon a terem 
közepén, és kérjük a többi gyerek segítségét. Ha azt akarjuk, hogy a szimbolikus tárgyakhoz 
a gyerekek ne nyúljanak, akkor ruházzuk fel a tárgyakat varázserővel; aki hozzáér, az maga 
is földdé, vízzé, tűzzé, levegővé válik. leültetjük a tárgy mellé, és a továbbiakban nem érhet 
hozzá addig, amíg a játékvezető a varázserőt fel nem oldja, mert ha hozzányúl, akkor a va-
rázserő miatt ő is tárggyá válik, és mozdulatlanul kell ülnie. A szókártyák lehetséges szavai: 

föld – vakond, ördög, hangya, barlang; 
víz – aranyhal, bálna, öreg halász, csónak;
levegő – léghajó, méhecske, sas, északi szél;
tűz – sárkány, nap, gyufaárus, csillagszóró.

Székfoglaló Játékok
Mókusok, ki a házból!
A földre köröket rajzolunk vagy karikát teszünk le. ezek lesznek a bokrok. minden bokorban 
egy „mókus” guggol, csak egynek nem jut ház. mikor a házatlan mókus elkiáltja magát: „mó-
kusok, ki a házból!” – minden mókusnak el kell hagynia a házát, és másikba szaladnia. Köz-
ben a házatlan is bokrot foglal magának. Akinek nem jut ház, az lesz a következő kikiáltó.

variáció: ha sok gyerekkel játszunk, akkor a bokrokat alkothatja két-két gyerek, mindkét 
kezüket összefogva. ebben az esetben a szerepeket cserélgetni kell.

Szigetek 
A földön újságpapírokat helyezünk el (eggyel kevesebbet, mint ahányan vagyunk). zene szól 
magnóról, a csoport tagjai mozognak, táncolnak a papírok között. Ha leáll a zene, mindenki 
igyekszik egy újságpapírszigetre lépni. Akinek nem jut sziget, az kiesik a játékból. eggyel 
kevesebb papírt hagyunk a földön, továbbengedjük a zenét, majd ismét csend, újból ugrás 
papírra. Addig folyik a játék, amíg csak egy újság marad. A játék csendreflexre épül. A játék 
során megtudhatjuk, hogy ki segíti a másikat, ki erőszakos, érzelmileg kik állnak közel egy-
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máshoz. A csoportvezető kezelje a magnót, és legyen a döntőbíró, mert van, amikor tized má-
sodpercek döntenek a helyfoglalásban. Akik kiestek, azok bírói szerepet töltsenek be. A mag-
nót csukott szemmel vagy a csoportnak hátat fordítva kezeljük a pártatlanság érdekében. 

ügyeSSégi Játékok
Seprűtánc
A játékvezető a boszorkányinas bábuval forog saját tengelye körül és (a boszorkány) seprűjét 
forgatja körbe (hol lassabban – hol gyorsabban, hol alacsonyabban – hol magasabban...). A 
gyerekek feladata a seprű átugrása anélkül, hogy hozzáérnének. Aki téveszt, kimarad 3 for-
dulatból. zenei aláfestéssel hangulatosabb.

Mocsárjárás
A játék célja, hogy minden gyerek úgy jusson át a „mocsáron”, hogy a lába ne érjen bele a 
„mocsár vizébe”, mert akkor az lehúzhatja őt a mélybe. A barlang taván hasonló módon lehet 
átjutni. Az átkelést segítendő varázsmondókát kell folyamatosan mormolniuk a játszóknak, 
hogy a mocsár vagy tó veszélyes teremtményeit távol tartsák. A játék során fejlődik a figye-
lem, a szövegmondás és a mozdulatsor megismétlésének a koordinálása. mindenki két újság-
papírt kap, ezek varázserővel rendelkeznek, így a gyerekek nem süllyednek el a mocsárban, 
ill. tóban. A mocsáron úgy lehet áthaladni a két újságpapír segítségével, hogy a játszó először 
rálép az egyikre, a másikat pedig maga elé helyezi, majd átlép rá. Az üresen maradt papírt 
újra maga elé helyezi, és ismét átlép rá. Így haladnak át a barlang taván.

Varázsszó-fogócska
A boszorkánysegéd a (a játékvezető vagy egy gyerek bábuval) kergeti a gyerekeket. Akit 
megfog, annak mondania kell egy csodalényt, ez a varázsszó (pl. törpe, tündér stb.). Ha nem 
tud mondani, leül ott, ahol van. Kiváltani őt érintéssel lehet.

Ölelj meg, mert üldöznek!
ez a játék arról szól, hogy a bajban számíthatunk egymásra. Az egyik gyerek a fogó. valakit 
kerget. A többiek közül valaki azzal tudja megmenteni, ha odafut hozzá és megöleli, mielőtt a 
fogó hozzáér. ez a játék tehát abban különbözik a hagyományos fogócskától, hogy a menekü-
lés mellett arra is kell figyelni, hogy a másikat megmentsük a fogótól. Akit mégis megfognak, 
az lesz a fogó.

szerezzük vissza az erdő kincseit!
Rajzoljunk (jelöljünk ki) egy 5–6 méter átmérőjű kört, szórjuk bele a terméseket úgy, hogy 
szerteszét, mindenhova jusson. A játékvezető (a varázsládából összeállított fura figurával: a 
„boszorkánysegéddel”) a kör közepén áll. A gyerekek a körön kívül szökdécselnek, de be-be-
ugrálnak a körbe, és megpróbálják megkaparintani a „kincseiket”. A segéd persze nem hagy-
ja, a körön belül futkosva próbálja nyakon csípni őket. Akit sikerül megérintenie, az „kővé 
dermed”, ezt csak egy társ ölelése oldhatja fel. Alakítsuk úgy, hogy a gyerekek végül mindent 
megszerezhessenek, s ne húzzuk túl hosszúra a játékot. (A visszaszerzett kincseket kosárba, 
illetve asztalra tegyék, nehogy rálépjenek!)
.
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EGYMásra fiGYElŐ jáTékOk
Keressük meg!
A játék célja, hogy a gyerekek a láda elrejtésére alkalmas helyet keressenek.

A keresés zenére indul, a zene megállásakor az adott pillanat testtartását (pózát) kell meg-
tartani. A gyerekek a játék során minél nagyobb mozgásokkal, gesztusokkal kísérjék a kere-
sést, a tér minél nagyobb kitöltésére, bejárására törekedve. A zenét többször újraindíthatjuk. 
A játék együttműködést, térérzékelést fejleszt, test- és arcjátékot igényel. A szünetekben ér-
tékelünk, ötleteket adhatunk 

Fogd meg a sárkány farkát!
Kínai játék: pár szóval mesélhetünk a gyerekeknek a játék eredetéről, az óriás bábos kar-
neválokról… oszlopba álljanak fel szorosan egymás mögé. fogja meg mindenki az előtte 
levő derekát, és játék közben ne engedje el! Az oszlop eleje a sárkány feje, a hátulja a farka. 
feladat: a fejének meg kell fognia a farkát úgy, hogy a sárkány el ne szakadjon. vigyázat! 
Balesetveszélyes lehet!

Erdőjárás 
A játék együttműködést, együttmozgást fejleszt.

A játék célja a tér, a képzeletbeli erdő bejárása összekapaszkodva.
A sor elején haladó gyerek a varázsláda bármely állatbábjának segítségével szavakkal meg-

nevezi az általa elképzelt akadályt, majd megfelelő mozgást végezve leküzdi. A többiek kö-
vetik. nehezebb a játék akkor, ha az akadályt mindenkinek ugyanott kell leküzdenie, így 
késleltetve ismételheti csak a mozgást.

Komor varázsló 
törjük meg vicsor Bába utolsó varázslatát: nevettessük meg a szomorú varázslót! A gyerekek 
a varázslóval (játékvezetővel) szemben állnak. próbáljanak meg minél mókásabb csodalé-
nyekké változni, grimaszokat vágni, amivel megkacagtathatják a varázslót. néma játék!

állóképek, Szobrok
Állóképek állatfigurákkal
állóképeket alkotunk állatfigurákkal. Az egyik állóképből kilépő játékos a másik állóképbe 
belép, majd az egyik állatalak mögé lép, és annak vállát megérintve ki kell mondania, hogy 
mit gondolhat az állatfigura az adott szituációban. ezután a megérintett, kihangosított állat-
figura is kimondja a gondolatát, egy mondatban megfogalmazva. A játék célja, hogy a gyere-
kek beleéljék magukat a társuk állatszerepébe, és megfogalmazzák, hogy mire is gondolhat a 
társuk az adott szituációban. A játék beleélő-képességet, lényegre törő mondatalkotási kész-
séget fejleszt. társismeretet feltételez. 

mozgáSoS improvizációk
Állj! 
A játék célja, hogy a gyerekek minél élethűbben utánozzák az állatok mozgását. A gyerekek 
adott jelre (tapsra, zenei indítással) az általuk megformált állat mozgását utánozzák, majd 
egy másik jelre (tapsra, zene leállítására) megmerevednek. Újabb jelre törekedjenek a tér mi-
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nél jobb kitöltésére. A következő jel ismét a mozgás utánzására szólít fel, és így tovább. A 
játék mozgáskoordinációt, utánzóképességet, térérzékelést, figyelmet fejleszt.

Testjáték
1.  lefekszünk a földre. érezzük, hogy a testünk minden porcikája ránehezedik a földre. 

egyek vagyunk a talajjal.
2. Összegömbölyödünk. magocskák vagyunk.
3. lassan kibújik belőlünk egy csíra. áttöri a földet, és a fény felé fordul.
4. Kibontjuk a leveleinket.
5. Arcunk virággá válik.
6. valaki meglocsol, és boldogok vagyunk.

Montázs
A montázs munkaforma két munkaforma ötvözéséből áll. Az egyik csoport például mímes já-
tékkal (szavak nélkül, csak mozgással) játszik el egy jelenetet. A másik csak hangokkal játssza 
ugyanazt. A két csoport egymástól függetlenül készül fel. A csoportok játékának megtekin-
tése után egyszerre játsszuk el a kettőt. A két különböző forma erősíti egymást vagy éppen 
kontrasztjai egymásnak. nagyon izgalmas játék. gyakorlott csoportnak és játékvezetőnek 
ajánlott.

Úgy mozogjunk, mint a ...
Bármilyen mesebeli, képzelt lény mozgását megpróbálhatjuk utánozni, például:
– óriásjárás a (a játékvezető „magasra” nyújtott kezét elérve);
– törpejárás az (asztal vagy a terpeszben álló felnőtt lába alatt átbújva);
– griffrepülés (kiterjesztett „szárnyakkal”);
– ördögbukfenc (bucskázva vagy hemperegve) stb.

állóképek, Szobrok
szoborjátékok 

A) Az öreg tölgy 
A játék célja az öreg tölgy megjelenítése a gyerekek saját testének segítségével. A szobrot 

saját testükből formálják. Két gyerek kezdi, majd egyesével kapcsolódnak hozzájuk a többi-
ek. minden gyerek maga dönti el, hogy hogyan, melyik irányban formálja tovább a szobrot. 
felvehet bármilyen testtartást. jó, ha egy kis szöveges magyarázatot fűz hozzá. A szobor, a 
fa akkor éri el végső méretét, ha mindenki hozzákapcsolódott. jó, ha a játékvezető leméri a 
szoborfa kerületét is.

A játék fejleszti a testérzékelést, az együttműködést.

B) A gyémánt
A cél, hogy a megszerzett ismeretanyag alapján minél pontosabb gyémántmodellt hozzunk 

létre. A szobrot a gyerekek saját testükből formálják. A szoborkészítést két gyerek kezdi, majd 
egyesével kapcsolódnak hozzájuk a többiek. minden gyerek maga dönti el, hogy hogyan, 
melyik irányban formálja tovább a szobrot, természetesen arra ügyelve, hogy a gyémántnak 
megfelelően 4–4 gyerek kapcsolódjon össze. nem biztos, hogy sikerül tökéletes modellt lét-
rehozni, ilyenkor beszéljük meg, hogy miért nem működik (kevesen vagyunk, fekvő hely-
zetben lehetne csak továbbalkotni stb.). Bárki felvehet bármilyen testtartást. jó, ha egy kis 
szöveges magyarázatot fűz hozzá. A játék együttműködést, fantáziát fejleszt.
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c) A barlang  
A gyerekeknek a barlangot kell megjeleníteniük, megformálniuk saját testükből. A szobor-
készítést két gyerek kezdi, akik összekapaszkodnak bármilyen módon, és közlik, hogy a 
barlang mely részét kezdték el megformálni. például: „mi leszünk a barlang szűk szája.” A 
továbbiakban gyerekek egyesével kapcsolódnak hozzájuk, oly módon, hogy mindenképpen 
hozzáérjenek valahol valamely társukhoz. minden gyerek maga dönti el, hogy hogyan, me-
lyik irányban formálja tovább a szobrot, alakítja a barlangot. felvehet bármilyen testtartást. 
Az elkészült barlangba a felnőtt próbáljon bejutni, és ha sikerült, a barlang mélyéről kiáltsa 
ki, hogy milyennek találja a barlangot. menedéket nyújt-e, félelmetes-e stb. Ha elég nagy 
létszámmal játsszuk a játékot, biztassuk a gyerekeket alagutak, zsákutcák kiépítésére is! A 
szoborjáték együttműködésre késztet, képzeletet, fantáziát mozgat meg, s ebben a formában 
a rövid, lényegre törő mondatalkotást is fejleszti.

Állókép
A játék célja egy kép készítése, amelyből kitűnik a képen szereplő állatok közötti érzelmi 
viszonyulás. A gyerekek csoportokat alkotnak, és a nekik megfelelő állat érzelmeit tükrözve 
egyenként állnak be a képbe. A beállási sorrendet egyikük, a fotós határozza meg. minden 
gyerek vegye fel az általa megformált állat jellemző testtartását, és ha nem álarcban készül a 
kép, akkor a mimikáját is. Az irányítás történhet érintéssel, szavakkal (nehezítve utasítások-
kal)! A játék együttműködésre késztet és testérzékelést fejleszt.

Ne bánts! – élőkép készítése 
Az élőkép készítése kreativitást, beleélő-képességet fejleszt.
A játék célja, hogy a gyerekek az általuk választott témára élőképet alkossanak! A kép témá-
ját előre beszéljék meg. A gyerekek egyenként lépjenek be a képbe, és vegyenek fel egy-egy 
pózt! A kép akkor lesz kész, ha mindenki elfoglalta a helyét.

koncentráció
Tűz, víz, menedék 
az ismert Tűz, víz, repülő című játék átalakított változata. A gyerekek a teremben futkároz-
nak, egymásra figyelve, egymást kikerülve, miközben egyik fülükkel a játékvezetőt „figye-
lik”: mikor szólal meg, és vajon mit kiált. A különböző szavakra ugyanis más-más mozgás a 
válasz. Ha a tŰz szót hallják, feltartott kézzel, segítségért kiabálva futnak tovább. Ha a vÍz 
szót hallják, fel kell kapaszkodniuk egy magasabban lévő helyre (asztal, pad stb.), hogy ne 
sodorja el őket az áradat. A menedéK szó meghallásakor az arra kijelölt sarokba (barlangba) 
kell beszaladniuk, és minél jobban összehúzódniuk, így óvják egymást a leselkedő veszélytől. 
tapsra a futkározás indulhat tovább. A játékot lehet játszani kiesésre is, de nem szükséges. A 
játék utolsó állomása feltétlenül a menedék legyen, a leendő barlang helye! egyaránt fejleszti 
a koncentrációt, a figyelmet, s adja a játék örömét. jó, ha minél nagyobb teremben játsszuk, a 
gyerekek mentalitásától függően néhány, nem veszélyes akadály is maradhat a teremben.

Tűz – víz – repülő, vagyis: fa – patak – barlang 
Az ismert játék erdei változata. Ha a játékvezető azt kiáltja: „fa!”, mindenkinek magaslatra 
(székre, padra…) kell mennie. Ha azt mondja: „patak!”, át kell ugrania valamin, tárgy hiányá-
ban csak egy képzeletbeli patakon, tehát nagyot kell ugrani. Ha azt mondja: „Barlang!” gug-
golva kell továbbmenni. A hívószavakat a játékvezető bármilyen sorrendben ismételheti.
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Keresd a párod! 
állatnév és állathang párosítása
A) A csoportot két részre bontjuk. Az egyik fél állatneveket, a másik fél hangutánzó szó-
kártyát húz magának. A játék célja, hogy a párok megtalálják egymást. tapsra, a neveket és 
utánzó szavakat hangoztatva, keresni kezdik egymást. Ha megtalálták a párjukat, kézfogás-
sal megállnak. A játék többször ismételhető a kártyák újbóli szétosztásával. A játék fejleszti a 
hallást, a hangképzést, és amellett, hogy asszociációra késztet, jó hangulatot teremt. Ajánlott 
szókártyapárok 20 főre: oroszlán – üvölt; kígyó – sziszeg; madár – csivitel; bagoly – huhog; 
medve – brummog; farkas – üvölt; varjú – károg; szarvas – bőg; vaddisznó – röfög; majom 
– makog.
A játék célja, hogy a hallott hangokat és látott állatképeket összepárosítsák a gyerekek.
A játék a hallást fejleszti, emellett koncentrációt, figyelmet igényel.
B) A foglalkozásvezető egy állatképszalagot, tollakat oszt ki a gyerekeknek. majd magnóról 
(cd-ről) állathangokat játszik be, a gyerekek pedig hallás után beszámozzák az állatképeket. 
nehezíthető a játék úgy, hogy az állathangok közé más hangokat, zörejeket is bejátszunk, de 
úgy is, hogy olyan állatok hangja is hallatszik, amelyeknek a képe nincs a szalagon.

Adj hozzá egy szót! 
A játék lényege a memória fejlesztése, a figyelem és a szógyűjtés. A játékvezető mond egy 
állatnevet, amit a gyereknek meg kell ismételnie, majd egy újabb állatnévvel bővítenie. A 
következő gyerek már két állatnevet ismétel, és egy harmadikat mond hozzá. Aki hibázik, 
kiesik. A győztes az, aki a legtöbb állatnevet tudja visszamondani.

Repül a, repül a… 
Kijelölünk egy mesélőt, a többiek körben ülnek térdükön nyugvó kézzel. A mesélő középre 
áll, és mesélni kezd. A mesébe állatneveket sző. Ha olyan állat nevét említi, amelyik a csoport-
ban szerepel, az feláll, és egy rá jellemző mozdulattal jelez, majd visszaül. Ha a mesélő olyan 
állat nevét említi, amelyik repülni tud, akkor a mesélő és vele együtt minden játékos a két 
karját lengeti, a madár repülését utánozva. egyéb állatok nevének hallatára nem mozdulnak. 
A mesélő olyankor is lengetheti a kezét, ha nem madár vagy repülő állat nevét mondja, és 
fordítva: nem lengeti a kezét, ha madarat mond. Aki elvéti, az feláll, másodszorra fél lábra 
áll, harmadszorra letérdel, ezután kiáll a játékból. A játékban fontos, nehéz feladatot kap a 
mesélő; mindenképpen jó verbális képességekkel rendelkező gyereket válasszunk mesemon-
dónak. A többieknél a figyelem, a koncentráció, a mozgásimitáció fejlődik.
 
Rabló
A játék a többirányú figyelmet, koncentrálást fejleszti. Kijelölünk egy területet (körülhatárol-
juk madzaggal, kötéllel, vagy ahol lehet, krétával megrajzoljuk), egy kb. két, két és fél méter 
átmérőjű kört. ebben a körben áll és vigyáz a kincseire az őr. A többi játékos – anélkül, hogy 
beléphetne a lezárt területre – igyekszik minél több tárgyat megszerezni. egyszerre több játé-
kos is támadhat, tehetik ezt bármely irányból. Akit az őr megérint, az kiesett. A játék nyertese 
az, aki a legtöbb tárgyat elrabolta. 15–20 kisebb (egyébként tetszőleges formájú) tárgy, vala-
mint madzag, kötél vagy kréta szükséges a játékhoz. 

Kulcsos 
A játékosok körben ülnek, egyvalaki középen áll bekötött szemmel. A többiek nesztelenül egy
kulcscsomót adogatnak körbe. Ha a kör közepén álló játékos meghallja a kulcsok csörgetését, 
akkor oda mutat (abba az irányba), és mond egy betűt. Ha az irányt eltalálta, akkor a rajtaka-
pott játékosnak – annyi idő alatt, amíg a kulcs még egyszer körbeér – öt tárgyat kell mondania 
a megadott kezdőbetűvel. Ha a rendelkezésre álló idő alatt nem tud öt tárgyat megnevezni, 
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akkor ő kerül a kör közepére. ehhez a játékhoz csendre van szükség. fontos, hogy a játéko-
sok ne zörögjenek, hiszen akkor nem lehet hallani a kulcs csörgését. Ha a kör közepén álló 
játékos eltalálja a kulcs helyzetét, akkor a kulcsot nem lehet továbbadni addig, amíg el nem 
hangzik a betű, illetve a hang. A kulcsot a betű elhangzása után is olyan ritmusban kell to-
vábbítani, mint ahogy az előtte ment. egyszerű gyakorlatnak tűnik, de amikor látjuk, hogy 
a kulcs egyre közeledik, úgy érezzük, mindent elfelejtettünk. Ha nehéznek bizonyul a játék, 
akkor könnyítsünk a szabályon úgy, hogy kevesebb szót kelljen mondani. 

aZ érZékElésT sEGÍTŐ jáTékOk 

Mit hallottál?
A gyerekek csukott szemmel, lehajtott fejjel ülnek. A foglalkozásvezető különböző tárgyakkal 
(8–10 tárgy) kelt zajokat, például: gyufásdobozt ráz meg, kulcscsomót zörget, könyvet csap 
be… A gyerekek találják ki és mondják el, hogy mit hallottak. Ha a csoport ismeretében úgy 
érezzük, nehezen fog menni, mutassuk meg először, hogy milyen tárgyakról lesz majd szó, 
és csak ezután kerüljön sor a hangadásra.

Egyedül maradtál
A játék az érzékszervekre irányítja a figyelmet, fejleszti a hallást. A játék célja, hogy a gyere-
kek megtapasztalhatják, milyen nehéz egyik érzékszervünk segítsége nélkül, egyedül bol-
dogulni. egy vagy több gyerek szemét bekötjük, és szóval irányítjuk mozdulataikat. A játék 
során óvatosan kell felfedezni, bejárni a tér minél nagyobb részét! A játék végén beszéljék 
meg az átélt érzelmeket! A teremben ne legyen veszélyes tárgy, építmény.

Süket boszorkányinas
A gyerekek a terem falainál állnak (minél messzebb a már egyszer felrajzolt körtől). A bo-
szorkányinas (a felnőtt a bábbal) járkál a teremben. nem hall jól, ám a mozgást érzékeli! A 
gyerekek feladata, hogy minél hamarabb bejussanak a körbe anélkül, hogy az inas észreven-
né őket! jelre (csörgődob) felfigyel a zajokra, s aki megmozdul ezalatt, azt kővé, sóbálvánnyá 
dermeszti. ebből akkor tud feloldódni, ha egy társa megöleli.

döntéS, találd ki!

Kitalálom, hogy ki is vagyok!
A játékvezető a gyerekek hátára tűz egy cédulát, rajta egy-egy állat nevével, úgy, hogy senki 
ne lássa, hogy a saját hátára melyik állat neve kerül fel. A játék tapsra indul A gyerekeknek a 
többieket kérdezve kell megfejteni a hátukon szereplő állat nevét. Rákérdezni csak a játék vé-
gén szabad, amit a felnőtt tapssal jelez. A gyerekek körbeülnek, és mindenki elmondja, hogy 
kinek gondolja magát. Aki eltalálta, azt tapsoljuk meg. A játék célja, hogy minden gyerek rá-
jöjjön arra, hogy melyik állat neve szerepel a hátán, azaz ki is ő. A játék a kérdezés technikáját 
fejtegeti – a kiegészítendő kérdések kapnak szerepet. sikerélményhez juttat.
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Hová tartozom? 
A játékvezető mond egy tulajdonságot, aminek az ellentétét a gyerekeknek meg kell nevezni-
ük. ezután kinevezi a terem két ellentétes sarkát a két tulajdonságnak, és a gyerekek, miután 
eldöntötték, hova tartoznak, a megfelelő sarokba állnak. néhány gyerek indokolja döntését, 
majd mindannyian a terem közepére állnak. A játék egy új tulajdonság megnevezésével foly-
tatódik. A játék célja, hogy a gyerekek képesek legyenek magukat, illetve az általuk alakított 
állatot besorolni valamelyik kategóriába, egyértelműen dönteni két választási lehetőség kö-
zül, és  döntésüket indokolni is tudják.

Ismerem, felismerem 
A csoportot osszuk kétfelé. Az egyik csoport tagjai egy sorba beállnak, majd becsukják a sze-
müket, a másik csoport tagjai pedig a sorban állók közül párt választanak maguknak, és oda 
állnak elé. egy adott jelre (pl. taps, ritmushangszer hangja) megszólítják az előttük állót, aki-
nek ki kell találnia, hogy a hang alapján ki szólt hozzá. Újabb jelre új párt keresnek maguk-
nak. A játék félidejében a kitalálók és a párkeresők helyet cserélnek. A játék nehezíthető, ha a 
megszólaló elváltoztatja a hangját.

A játék másik formájában nem hangok alapján, hanem az arc letapogatásával kell a gyere-
keknek felismerniük társukat. A játék célja, hogy a gyerekek megtapasztalják, hogyan válto-
zik a felismerés pontossága, biztonsága, ha valamelyik érzékszervüket nem használhatják. A 
játék a csoportismeretet, társfelismerést, tapintási és hallásérzékelést fejleszti.

Varázsló-memory (Mi változott?)
5–10 eltérő méretű (karakterű) termést helyezzünk el mindenki számára jól láthatóan (az 
asztalon vagy a földön). Hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy jól jegyezzék meg a tárgyak el-
helyezkedését, számát. ezután takarjuk le (vagy el) a tárgyakat (vagy a gyerekek fordísanak 
hátat, tapsra forduljanak vissza). cél: vegyék észre a változást, minél apróbb részletekig! pél-
dául: megváltoztathatjuk a tárgyak helyét, irányát, számát, vagy kicseréljük őket.

beSzéd éS ritmuS

léGZŐGYakOrlaTOk

Közös légzőgyakorlat
A játszók álljanak körbe. fogják meg egymás kezét. A játékvezető hívja fel a figyelmet arra, 
hogy most együttlélegzős játék következik. A gyakorlatot a levegő kifújásával kezdjük. négy 
ütemig kiengedjük a levegőt, aztán két ütemig benn tartjuk, utána négy ütemig beszívjuk. A 
levegő beszívásakor emeljük magasra a karunkat. A levegő benntartásakor jól nyújtózkod-
junk az ég felé, és amikor kifújjuk a levegőt, eresszük le a karunkat. A gyakorlatot ismételjük 
meg háromszor. mondjuk el a Tüzet viszek verset egy levegővel annyiszor, ahányszor csak 
tudjuk. mondjuk el a verset jó erős „h” hangot hangoztatva a magánhangzókon! (thüzet 
vhiszek...)

figyeljünk, ez a gyakorlat nagyon rabolja a levegőt, csak egyszer csináljuk, soronként pó-
toljuk a levegőt.
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Játékok hangokkal, hangSÚlyokkal

Egyszavas játék
A játék lényege: egyszerű gondolatok közvetítése egy szóval, más-más hangsúllyal, hangu-
lati háttérrel. észrevétetjük, hogy azonos szóval (akár névvel is) tudunk különböző érzelmi 
tartalmakat: kérést, kérdést, parancsot, mérgelődést, örömet, szomorúságot, félelmet, csodál-
kozást, felháborodást kifejezni, s hogy ezeknek mennyi árnyalatuk van (bosszankodás–mé-
reg–düh; rosszkedv–levertség–bánat–elkeseredés; aggodalom–ijedtség–félelem–rémület 
stb.). A játék bőven kínál lehetőséget a beszédkészség fejlesztésére is. gyűjtsünk sok-sok szót 
a hangulatokra, például: milyen arckifejezésünk lehet még? egy-egy megnyilvánulás körül 
biztosan viták is kialakulnak. Beszéljük meg a szinonimákat, egy-egy hangulat árnyalatait, 
fokozatait.

Felelgetős
A játszók körben ülnek. A kezdő játékos rámutat egy társára és azt kérdezi: „mitől félsz?” ő 
rámutat egy másik gyerekre, és azt mondja: „semmitől.” A harmadik is rámutat valakire, és 
azt kérdezi: „mitől félsz?” ő azt válaszolja: „mindentől.” majd kezdődik az egész elölről. A 
négy mondat megy körbe – mutatással. Ha már mindenki megjegyezte a sorrendet, kezdőd-
het az igazi játék: mindig más hangsúllyal, hangerővel, érzelemkifejezéssel kell kérdezni és 
válaszolni. nagyon izgalmas és változatos lesz így a játék.

névtanuló Játékok

Névlánc 
A résztvevők körben ülnek. A játékvezetőtől jobbra ülő csoporttag bemutatkozik. A szom-
szédja megismétli az elhangzó nevet, majd elmondja a sajátját. A mellette ülő így már a saját-
jával együtt három nevet mond, a következő négyet és így tovább.

ezt a játékot kettőnél többször ne játsszuk! Kérjük meg a gyerekeket, hogy a nevek felsoro-
lásánál nézzenek is rá mindig arra a társukra, akinek a nevét mondják. A résztvevők általában 
csak addig koncentrálnak a nevekre, amíg sorra kerülnek, az utánuk következők nevét már 
nem jegyzik meg. ezért érdemes gyorsan végigfuttatni a játékot még egyszer – ellentétes 
irányban. A játék fejleszti a memóriát, és megnyilatkozásra késztet. A játék célja, hogy a gye-
rekek minél jobban odafigyeljenek egymásra, hogy előkerüljön minél több állatnév, és minél 
több szó megjegyzésére törekedjenek. 

Zsipp-zsupp...
Körben ülünk. mindenki megkérdezi két szomszédja nevét. Ha a játékmester a kör köze-
péről rámutat valakire, s azt mondja zsipp, akkor annak, akire rámutatott, azonnal meg kell 
mondania a jobb oldali szomszédja nevét. Ha azt mondja: zsupp, akkor a bal oldali szomszéd 
nevét kell mondani. Ha azt mondja, hogy zsipp-zsupp, akkor mindenki helyet cserél valaki-
vel, s folytatódik a játék elölről, csak a szomszédok változnak meg. Aki eltéveszti, vagy nem 
tudja a nevet, esetleg sokat gondolkodik rajta, maga áll a körbe játékmesternek. A játék nagy 
koncentrálást igényel, és fejleszti az egymásra figyelés képességét is.

Névdobálás 
Körben ülünk. A játékvezető kezében egy kabala vagy egy érdekes tárgy van. elsőnek ő 
mondja ki a saját nevét, és utána annak a nevét, akinek a kabalát dobja. A másik elkapja, 
mondja a saját nevét, illetve annak a nevét, akinek dobja a kabalát, és így tovább. Ha valaki 
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téveszt, akkor visszakapja a kabalát, és addig kell próbálkoznia, amíg eltalálja a társa nevét. A 
játék a koncentrációt fejleszti. célja, hogy a gyerekek észre se vegyék, hogy megszólaltak.

MEMóriafEjlEsZTŐ jáTékOk

Kacsaszámlálás
„Kiskacsák lettünk. számláljuk meg, hányan vagyunk!” először számláljunk együtt úgy, 
hogy minden gyerekre rámutatunk. utána sorban minden gyerek számlálja meg a kiskacsá-
kat, mindig eggyel többet, ahogy sorra kerülnek. nehezíthetjük a dolgot oly módon, hogy a 
kiskacsák tulajdonságait is elmondják. nem baj, ha ismételnek. (például egy pelyhes: „Úgy 
mondd, mintha valami nagyon fontos kijelentést tennél.”)

Visszhang 
A nyelvi játék célja a figyelem, a rövid távú memória fejlesztése a hallott szó, illetve mon-
dat pontos visszamondása segítségével. többféle formában játsszuk, egyre nehezedjen a fel-
adat.

először a játékvezető által mondottakat kell visszhangozniuk a gyerekeknek. ilyenkor a 
gyerekek egy vonalban állnak, a játékvezető pedig minél távolabb, velük szemben. A közöt-
tük levő térben ne legyen semmi zavaró, jól lássák egymás arcát. A játékvezető egy verset 
mond el, amit a gyerekek soronként mondanak vissza. A következő lépésben egy-egy gyerek 
is lehet a visszhang elindítója. A felnőtt helyére állva kiált, suttog egy-egy tetszőleges, bőví-
tett mondatot. csak szavakat nem érdemes mondani. A legnehezebb feladat nagy figyelmet 
igényel. ilyenkor két szembenálló sort alakítanak a gyerekek. mindenki választ magának egy 
társat a szemben lévő csoportból. egy egyezményes jelre (taps, síp, fütty) az egyik sor el-
mondja a küldeni kívánt szöveget, amit a társa azonnal visszhangoz.

a sZÖVEGalkOTásT sEGÍTŐ jáTékOk
Jut eszembe
A)  A játékban a gyerekek körben ülnek. A kezdő játékos (jelen esetben a felnőtt) kézbe veszi 

a rókabábot, és mond egy mondatot: „Az erdőről nekem a madárfütty jut eszembe.” A kö-
vetkező játékosnak ehhez kapcsolódó mondatot kell mondania úgy, hogy közben átveszi 
a bábot: „A madárfüttyről nekem  a…” jut eszembe. A játék gyors gondolkodásra, asszoci-
ációra késztet. A játék célja, hogy a gyerekek fantáziájuk beindításával minél érdekesebb 
mondatokat hozzanak létre, amelyek kapcsolódnak az előző mondathoz. 

B)  A kezdő játékos kihúz egy tárgyat a zsákból, és ami először jut eszébe a tárgyról, azt egy 
mondatban megfogalmazza. A következő játékosnak erről a mondatról kell egy újabb 
mondatot megfogalmaznia. A harmadik újra húz a zsákból egy tárgyat, majd mond egy 
mondatot, és így tovább.

      A játék beindítja a gondolkodást, a fantáziát, és megnyilatkozásra késztet. egymásra figye-
lést is feltételez. célja, hogy a gyerekek minél gyorsabban, érdekesebben, változatosabban 
fogalmazzák meg gondolataikat.
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Miből készülhettem? 
A játék résztvevői körben ülnek. A kezdő játékos húz egy tárgyat a zsákból, megnevezi, meg-
mondja, miből készült. A következő játékosnak el kell ismételnie, amit az előző mondott, majd 
húzni egy tárgyat. ő is elmondja, mit húzott, miből készült a tárgy. ez így megy tovább.

A játék beindítja a fantáziát, beszédre, megnyilatkozásra késztet, a figyelmet is fejleszti.
célja, hogy a gyerekek ismeretanyagukat felhasználva minél pontosabban megnevezzék 

egy-egy tárgy anyagát, s ezáltal a többi gyerek ismeretét is bővítsék.

Forró szék 
ennél a munkaformánál valakit fiktív szerepben ültetünk egy székbe, és kérdéseket teszünk 
fel neki egy előre megbeszélt témában. A székben ülő válaszol. A székben ülő szerepét lehet 
váltogatni, jó, ha előbb-utóbb mindenki kipróbálja a kérdező és a válaszoló szerepét is.

most arról kell kérdezni a székben ülőt, aki egy erdei állat szerepében van, hogy hogyan 
érzi magát az erdei házban, mit csinál ott legszívesebben, kivel van jó barátságban, mi a leg-
szebb emléke…

A termet úgy rendezzük be, hogy a középen álló széket jól körülülhessék félkörben a gye-
rekek. mindenki húz egy állatnévkártyát, de nem mutatja meg senkinek. felváltva ülnek a 
gyerekek középre, a forró székbe. A többiek őt kérdezik, és egymás segítségével próbálják 
kitalálni, kit is játszik. nehezíthető a játék úgy, hogy csak igen-nem szavakkal válaszolhat a 
széken ülő.

A játék a kérdéskultúrát fejleszti úgy, hogy csak eldöntendő kérdéseket lehet feltenni. logi-
kai készséget, beszédbátorságot is fejleszt.

báb- éS animációS Játékok
Ha elmegyek hozzátok
A játék asszociációra késztet, és beindítja a fantáziát. A játék célja minél érdekesebb, ötlete-
sebb mondatkiegészítések alkotása, amiket kifejezően meg is kell jeleníteni. A játékosoknak 
a „Ha elmegyek hozzátok, viszek neked fából készült…” c. mondatot kell kibővíteniük egy 
kitalált ajándékkal. A játékos kezébe fogja a fadarabot, majd az általa kitalált tárgyat imitálja, 
a többieknek pedig ki kell találniuk, mi is az. 

Játék a gombanevekkel
Kártyát varázsolunk elő a varázsládából, annyit, ahány gyerek van, rajta gombanevekkel. 
mindenki húz egyet: boszorkánytojás, szömörcsög, csiperke, tinóru, galóca, fülőke, pereszke, 
rizike, palánka, vargánya, pöfeteg, galambica, pisztric, redősgomba, papsapka, tapló, úrigom-
ba, trombitagomba, ördögszekér. „Képzeljük el mindegyiknek a tulajdonságait (karakterét). 
Készítsünk belőlük síkbábokat.” 

Témák gombákkal
szituációs játék. Két gomba találkozik az erdőben. több gomba gyűlést tart, ki legyen a fő-
nök? Karaktereket, játszható, valóságos szituációkat, helyzeteket kell teremteni. például: Ri-
zike anyó elviszi galambicát tapló apóhoz, hogy az megvizsgálja, miért nem tud énekelni stb. 
síkbábokat most ne tudományos alapon, hanem fantázia útján készítsünk. papíron, a karak-
ternek megfelelő színekkel. segítsük a karakterek képi megformálását Az elkészült rajzokat 
kivágjuk. pálcát ragasztunk rá, és máris mehet a paraván mögé. gyakorlottabb csoportokat 
mozgatható bábok elkészítésére biztathatunk (például: billegő kalap, ágáló végtagok). A fenti 
szempontok alapján lehet differenciálni a munkát. 
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Árnykép készítése
A játék a pontosságot fejleszti, célja egy egyedi profil árnykép alkotása. gyerekfej magasság-
ban rajzlapot rögzítünk a falra. A gyerekek párt alkotnak, egyikük oldalra fordul, arcát erős 
fényű lámpával (diavetítővel) úgy világítjuk meg, hogy profiljának képe a rajzlapra vetüljön. 
párja ceruzával körberajzolja az arc kontúrját, majd helyet cserélnek. A megrajzolt fejet feke-
te festékkel tanácsos kifesteni, így árnykép hatását kelti.

Közös farajzolás
A közös rajzolás egy nagy csomagolópapírra történik. egy valaki kezdi a fa rajzolását, és ad-
dig folytathatja, amíg a ceruzát fel nem emeli. Akkor más folytatja a rajzolást. se a szín-, se a 
formaválasztást ne határozzuk meg, az sem baj, ha nonfiguratív lesz a rajz. A lényeg, hogy el 
tudjuk fogadni: ez a mi fánk. Arra kérjük meg a játszókat, hogy annyi ideig rajzoljanak, amíg 
mindenki sorra kerül.

Közös csodalény
ez a játék közös „műalkotás”. Az agyagtömböt (gyurmát, csomagolópapírt) középre tesszük. 
A játékvezető indítja a formázást (pl. kicsíp-kihúz belőle) vagy a rajzot (valamilyen vonal-
lal). A gyerekek egyenként bővítik a megkezdett gyurmázást (rajzolást), mindenki tesz hozzá 
valamit (egyszerre mindig csak egyvalaki). Így alakul a közös „mű”. jó, ha már közben is 
„kommentálják”, amit csinálnak, de a végén mindenképpen adjanak nevet a műnek. (pl. or-
mányos vérdudu..., jóllakott szombóc... stb.) tegyük jól látható helyre az alkotást!
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3. évfolyam

mozgáS

körJátékok

Éliás, Tóbiás...
Badacsonyi szőlőhegyen két szál vessző
Az ismert dalok felidézésekor az énekhez mindig kapcsoljunk mozgást! lépés, taps mérőre, 
tánc. A legegyszerűbb táncmozgás a körben járás lehet. A játék lényege itt (kivéve, ha profi 
táncosok vagyunk), az ütemre és a zenére való mozgás. Ha járatlanok vagyunk a táncban, 
akkor egyszerűen körben járva, a szövegben szereplők mozgását utánozhatjuk például: mi-
lyen lehet a motolla, a piszkafa mozgása? célunk a játékkal: a mozgás, szöveg, ritmus meg-
tapasztalása.

ügyeSSégi Játékok

Kakasviadal 
Az ellenfél csapat tagjai párokban küzdenek meg egymással. minden pár tagjai fél lábra állva 
szökdellnek. Kezeiket csípőjükre teszik. A feladat szökdelés közben, csípőre tett kézzel, vállal 
a másik játékos egyensúlyának kibillentése. A győztes az, akinek sikerül elérni, hogy az ellen-
fele letegye a másik lábát is. szabjuk meg a játék időtartamát, így döntetlen is lehet az ered-
mény. egyszerre maximum 5 pár küzdjön egymással, és ahol a párbaj véget ért – és meg van 
a győztes –, az a pár a terem szélére áll, hogy a többieket ne zavarja. A párbajok befejeztével 
az a csapat nyer, akinek tagjai több győzelmet arattak. 

Pajzs-kard játék
A játékhoz párokat alakítunk. A pár egyik tagjának mindkét keze nyitott tenyérrel nyugszik 
hátul a derekán. ez jelképezi a pajzsot. A másik gyerek előre nyújtott mutatóujja lesz a kard. 
A cél, hogy megérintse a másik játékos pajzsát. Három érintés után pajzs-kard csere. A játék-
hoz tér kell, hiszen a pajzsát védő játékos mozoghat, foroghat, társa pedig követi őt. futni, a 
társ elől menekülni nem szabad.

Halászfogó 
A játéktér egyik végében, megjelölt  „házban” (a terem két oldalfalát összekötő vonal) állnak 
a „halacskák”, a másik végében a „halász”. A halász elkiáltja magát: „Halászni indulok!” A 
halacskák visszakiáltanak: „jöhetsz!” erre a két fél helyet cserél. A halász igyekszik megfogni 
egy gyereket. Ha ez sikerül, akkor a következő menetben, már kézen fogva kell „halászniuk”, 
vagy úgy, hogy a „hálójukba” akad egy gyerek, vagy két szélső kezükkel kapnak el valakit. 
Az egyre több gyerekből álló hálónak összehangolt munkát kell végeznie, mert ha a háló el-
szakad, akkor a „fogás” érvénytelen.
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EGYMásra fiGYElŐ jáTékOk

Szemkontaktus
A)  A játékvezető felszólítja a játékosokat, hogy szabadon mozogjanak, járkáljanak a terem-

ben, és közben figyeljék a többiek tekintetét. szavak nélkül, szemkontaktussal kell min-
denkinek párt keresnie. Azok a játékosok félreállhatnak, akik „egymásra találtak” – így 
jelezve a többieknek, hogy ők már nem választhatók. A játék addig tart, amíg mindenki 
megtalálja a párját. Ügyeljünk arra, hogy ne vegyük igénybe a mimika kifejező eszközeit, 
a párválasztás valóban szemkontaktuson alapuljon. 

B)  formai változtatás: körben ülünk, így keresik egymást a szemek. figyeljük a többiek te-
kintetét, s engedjük meg, hogy belenézzenek a szemünkbe. Akik egymásra leltek, azok 
egymás mögé ülnek. A játékot ez esetben is addig folytatjuk, amíg mindenki meg nem 
találja párját.

      Az értékeléskor feltétlenül hívjuk fel a gyerekek figyelmét arra, hogy az emberi kapcsolatok 
során milyen fontos szerepe van a szemkontaktusnak.

Láncjáték 
Az ellenfél csapatának játékosa (pl.: a csapatkapitány) készíti a csomót, míg a másik csapat 
játékosának kell kibogoznia. Kört alakítunk, megfogjuk a mellettünk álló kezét. egy játékos 
a körön kívül, háttal áll a többieknek. Kezek kapcsolódását, a lánc folytonosságát végig meg-
tartva (szabály: a játék végéig nem szabad elengedni a szomszédok kezét!), a kapcsolódó 
kezek alatt átbújva, felettük átlépve összebogozzuk a láncot. A csomót a kezdetben háttal álló 
játékosnak kell kibontania, feladat az eredeti helyzet visszaállítása. Az egyszerű szabályok 
ellenére nem könnyű és nem teljesen veszélytelen játék. Hívjuk fel a játszók figyelmét, vi-
gyázzanak egymás testi épségére. fontos a játékidő: a lehető leggyorsabban dolgozzanak.

Bomba – páncél 
A csoport szétszóródik a teremben, majd adott jelre mindenki kényelmes tempóban sétálni 
kezd. A játékvezető azt az instrukciót adja: „válasszatok magatoknak egy bombát gondolatban, 
ne nézzetek rá! Akit bombának választottatok, attól igyekezzetek a legmesszebbre kerülni.”

tovább folytatódik a járkálás, de már felgyorsul, mert mindenki igyekszik a választott gye-
rektől távol kerülni. egy kis idő múlva a játékvezetői instrukcióra páncélt is választanak, hoz-
zá értelemszerűen közelebb kell kerülni, hogy megvédje a játszót a bombától.

A játék izgalma felgyorsíthatja a mozgást, ügyelni kell az ütközések, elesések megelőzésére. 
A foglalkozásvezetőnek időben észre kell vennie, hogy mikor „fújt ki” a játék

Adj, király, katonát!
ebben a játékban a két csapat egymással szemben néhány lépés távolságban, két sorban áll 

föl. A játékosok egymás kezét szorosan megfogják. A feladat az egyik csapat egy tagja (táma-
dó), az ellenfél sorát megpróbálja valahol – általa leggyengébbnek vélt helyen átszakítani. Ha 
sikerül a mindkét játékos – akiknél a láncot elszakította – kiesik a játékból. Amennyiben nem 
sikerül átszakítani az ellenfél sorát, akkor a támadó kiesik a játékból, és az ellenfél támadhat. 
Az a csapat veszít, ahol hamarabb elfogynak az emberek, illetve már csak egy játékos marad.
játékot kezdő versike:
 • Adj király katonát!
 • nem adok.
 • Akkor szakítok!
 • szakíts, ha tudsz!
A gyereket a balesetveszélyes helyzetekre mindenképpen figyelmeztessük!
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Kapcsolódás
zene szól. A játékosok úgy mozognak a zenére, hogy bejárják a rendelkezésükre álló teret. 
Amikor a zenét megállítjuk, mindenki azon a helyen, abban a pózban kell, hogy maradjon, 
amelyben a csend érte (mozgásstop). A szünetek alatt instrukciókat adhatunk, például a kö-
vetkező sorrendben:
 – „mozgás közben ujjaiddal érintsd meg a melletted elhaladók kezét!”
 – „vállak súrlódjanak egymáshoz!”
 – „A hátak érintkezzenek!”
 – „válassz ki valakit, s a kisujjatok kapcsolódjon egymásba. együtt mozogjatok tovább!”
 – „együtt táncoljatok tovább!”
Az egyes instrukciók között az azoknak megfelelő szintű kapcsolatok létrejöttéhez időt kell 
hagyni. szükség esetén beszéljük meg a történteket.

Kézfogós játék
A játszók a kör kerületén, a körvonal irányában párosával egymással szemben állnak. A játék-
vezető utasítására egyszerre indul a csoport. A párok tagjai kezet fognak, nevüket mondják 
(elég az utónév, másként lelassul a játék), majd egymással ellentétes irányban haladnak to-
vább a kör kerületén. sorban kezet fognak a velük ellentétes irányban haladókkal. 

figyelem: mivel kerülgetik egymást, minden második kézfogás bal kézzel történik (a társa-
ság fele a körvonalon ellentétes irányban „szlalomozik”)!

fontos a közös ritmus. Ha egyetlen résztvevő téveszt, az egész csoport munkája megsza-
kad. minden kézfogásnál történjen meg a bemutatkozás. (A játék kapcsán – ha ez a csoport 
számára fontos – beszélgetést kezdeményezhetünk a bemutatkozás szabályairól.)
milyen az udvarias kézfogás?
 – ne kaszáljunk a kezünkkel a mélyben.
 – ne csavarjuk meg az ellenfél tenyerét.
 – ne húzzuk magunkhoz az ellenfél karját.
 – ne fogjunk ernyedt ujjakkal kezet („döglött hal” kézfogás).
 – nézzünk a szemébe annak, akivel kezet fogunk.

mozgáSoS improvizációk

Fantázialények
A játszók feladata, hogy 4–6 fős csoportokat alkotva képzeletbeli lényeket, állatokat hozzanak 
létre önmagukból. A játékvezető előre írja fel a borítékokban lévő levelekre, hogy milyen 
lényt kíván létrehozatni. A lények különféle paramétereit határozzuk meg, lábakat, fejeket, 
farkakat. A feladat része, hogy a megalkotott lénynek egy bizonyos távolságot meg kell ten-
nie, illetve a játszóknak el is kell nevezniük a lényüket. A felkészülési idő legyen 5–6 perc, 
utána a csoportok mutassák be a lényeket. (érdemes nehéz feladat elé állítani a csoportokat, 
ha például egy négyfős csapatnak olyan teremtményt kell kitalálnia, aminek csak három lába 
van, akkor a fölösleges öt lábat el kell tüntetni.) néhány ötlet a lényekhez: háromlábú, ne-
hezen mozgó, hosszú farkú, fürge, kíváncsi, nagy fülű, kisfejű, százlábú.  Kiköthetjük azt is, 
hogy a lények köszönjenek, szólaljanak meg. 

Levelek:
1. Készítsetek közösen egy lényt! A lényetek legfontosabb jellemzői: fürge, kíváncsi, kisfejű, 
nagy fülű, hangos. 
A lénynek tudnia kell mozogni, köszönni. 5 perc áll rendelkezésetekre a létrehozásához. Ad-
jatok neki nevet!



SzövegértéS–SzövegalkotáS • kompetenciaterület • 1–6. évfolyam �0

2. Készítsetek közösen egy lényt! A lényetek legfontosabb jellemzői: 5 lábú, lomha, nehézkes, 
bumfordi. 
A lénynek mozogni kell tudnia és köszönni. 5 perc áll rendelkezésetekre a létrehozásához. 
Adjatok neki nevet!
3. Készítsetek közösen egy lényt! A lényetek legfontosabb jellemzői: 8 karú, kétfejű, mozgé-
kony, csalafinta. 
A lénynek tudnia kell mozogni, köszönni. 5 perc áll rendelkezésetekre a létrehozásához. Ad-
jatok neki nevet!
4. Készítsetek közösen egy lényt! A lényetek legfontosabb jellemzői: nincs feje, nincs lába, 
félelmetes, ragadozó.
A lénynek tudnia kell mozogni, köszönni. 5 perc áll rendelkezésetekre a létrehozásához. Ad-
jatok neki nevet!

Kocsiépítés
négyfős csoportokat alakítunk, majd a következő feladatok kapják a gyerekek: készítsetek 
magatokból járművet, amivel útnak indulhatunk. Ügyeljetek arra, hogy a járművünk mo-
zogni tudjon, hangot adjon ki. A felkészülési idő: 2 perc. Az idő letelte után mutassuk be 
egymásnak az elkészített járműveket. A „nézők” mondák el, milyen járművet látnak.
A)  jól improvizáló és csoportban már jól dolgozó osztályoknak a differenciálást javasoljuk: a 

játékot az előzőekben bemutatott mozgásos gyakorlat vezesse be. ebben a játékban kép-
zeletbeli járművet készítsünk, olyat, amilyet a valóságban nem ismertünk. mutassuk be, 
beszéljük meg ezeket is. 

B)  Ha csoportunk még nagyon kezdő az improvizációban, akkor a következő játékot java-
soljuk. A bevezető gyakorlattal indítsunk. ebben a játékban közösen fogunk egyetlenegy 
járművet elkészíteni az utazáshoz. A kocsit önmagunkból fogjuk megépíteni a következő 
módon: egyvalaki kezdi a játékot, aki a kocsink első alkatrésze lesz. valamilyen egyszerű, 
ritmikusan ismételhető mozdulatot tesz. Hozzálép a következő, aki kapcsolódik az előző 
mozdulatához. majd sorra jöjjön mindenki, míg el nem készül a kocsink. Ha elkészült a 
kocsi, egy ismert dalra el is indulhatunk.

Tigrisjáték
Az eredeti játék Kelet-ázsiából származik. meséje úgy szól, hogy a mezőn dolgozó paraszto-
kat megtámadja a dzsungelból előmerészkedő tigris. Az emberek tudják, ha holtnak tettetik 
magukat, akkor a tigris nem bántja őket. ezért lefekszenek a földre, vagy ülnek, és keményen 
ellenállnak a tigrist játszó gyerek minden kísérletének, mely arra irányul, hogy megnevettes-
se, vagy bármilyen „életjel” adására bírja őket. minden módszer megengedett, kivéve a testi 
érintést.  Aki először elneveti magát, az lesz a tigris. 
van a játéknak csoportos változata is: két azonos létszámú csoport áll egymással szemben. 
egyik csoport nevettetni próbál, a másik ellenáll. Aki elneveti magát, a másik csoport foglya 
lesz.

állóképek, Szobrok

Szoborjáték a csatáról
Az érzelmek megjelenítése szoborban. A csoport tagjai egy adott jelre (pl.: tapsra) bemutat-
ják, megjelenítik szoborba merevítve az érzelmeiket! (unalom, győzni akarás, csata elvesztése 
stb.)
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Egy kiállítás képei, panoptikum
A teret képezzük úgy ki, mint egy valódi kiállítás helyszínén. A szobrok álljanak úgy, hogy 
körbejárhatók legyenek. Közben szólhat a zene. A kiállított alkotások témái: az év legjobb 
pillanatait jelenítsék meg. fogadjuk a vendégeinket élőképekkel.
A)  válasszunk előre egy tárlatvezetőt, aki a kiállított munkákat bemutatja, címüket meg-

mondja. Ha megérinti a szobrokat, illetve a szoborcsoportokat, azok keljenek életre, s egy 
pár másodpercre éledjenek meg. Az év közben elkészített jelenetek részleteit mutathatják 
be. lehetnek: vadászós, halászós stb. életképeink. A játékhoz nagy térre van szükségünk. 

B) egy kiállítás képei mozgásstoppal
      Ha a csoportunk bátortalanabb még a szöveges rögtönzésben, akkor a következő játékot 

ajánljuk: a játszók állóképekben állnak. szól a zene. Adott jelre felvesznek egy másik po-
zíciót, másik szoboralakzatot. A játék ugyanaz, mint az előző, csak szöveges improvizáció 
nélkül.

Érzelmek kifejezése 
ebben a játékban a gyerekek két ellentétes érzelmet megjelenítő tablót, állóképet készítenek. 
A tabló egyfajta csoportkép, fénykép, amely az adott témáról szól, és amelyben a gyerekek a 
szereplők. A két csapat egymással szemben áll, majd egy adott jelre, tapsra a témájának meg-
felelő (győztes csapat, ill. vesztes csapat) testhelyzetbe helyezkedik, majd a következő jelig 
megtartja az adott pózt. Az egymással szemben állók figyeljék meg a másik csoport tablóját. 
A játékot szerepcserével ismételjük meg. A játék végén beszéljük meg, melyik kép sikerült 
jobban, érzelemgazdagabban, melyiket szerették jobban bemutatni, miért stb…

koncentráció
Őrjáték I.
jelöljük ki a játéktér utolsó egy méterét. Az „ellenség” oda tette le „nélkülözhetetlen” tárgya-
inkat, és egy őrt állított, hogy vissza se tudjátok szerezni. szerencsére az őr csak hangot és 
mozgást észlel. A föl és alá járkáló őr háta mögött lopódzó játékosokat nem veszi észre, de 
ha valaki hangot ad vagy mozog, azt kővé változtatja. (fejére teszi a kezét, és a játékosnak 
le kell guggolnia a teljes akcióképtelenség állapotában. Amíg egy másik társa a fejére nem 
teszi a kezét, addig kőként guggol. utána ismét szabadon mozoghat.) A „jók” akkor nyernek, 
ha valamennyi holmit átvittek a saját térfelük végébe, vagy beteszik a sátorba. Használjunk 
behozott tárgyakat a játékhoz.

Akkor jó a játék, ha a dolog lassú, csöndes és feszült, különben zagyva futóversennyé válik. 

Őrjáték II.
mindkét csapatból kiválasztunk egy-egy őrt. Az őrök közül az egyik a terem egyik falánál áll, 
háttal a szemben lévő falnál egyvonalban felsorakozott ellenfél csapatának. Az őr és a csa-
pattagok között lerakva található a zászló. ezt kell visszaszerezniük a játékosoknak az őrtől. 
Adott jelre indulhatnak a csapattagok a zászlóért, de amikor az őr visszafordul, mindenkinek 
meg kell merevednie abban a pózban, amilyenben éppen van. Akit mozogni lát az őr, az a 
játékos kiesett, az őr visszaküldheti az alapvonalra, vagy kővé dermesztheti, így az a játékos 
már a játék végéig nem mozdulhat meg. Az őr bármikor, a neki tetsző (lehetőleg kiszámítha-
tatlan) ritmusban fordul hátra. A zászlót nemcsak megszerezni kell, hanem sikeresen vissza is 
kell vele jutni az alapvonalon túlra. (Ha az őr valakit a zászlóval lát mozogni, akkor a játékos 
kiesik, és a zászlót ott helyben le kell tennie a földre, amelyet csak egy másik társa vihet to-
vább.) A terem adottságainak figyelembevételével határozzuk meg a gyerekek mozgásának 
tempóját (pl. nem futhatnak). Az a csapat a győztes, amelyik hamarabb elviszi a zászlót az 
alapvonalon túlra.
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A táborvezető mondja 
A „táborvezető” sorozatos utasításokat ad. pl. „a táborvezető mondja, hogy guggoljatok le; 
a táborvezető mondja, hogy igazítsátok meg a sátorlap szélét; a táborvezető mondja, hogy 
verjétek be a cövekeket” stb. Ha a parancs elé nem mondja, hogy a táborvezető mondja, és a 
többiek mégis megteszik, akkor ki kell állniuk. (pl.: „álljatok fel!”) ez vonatkozik arra az eset-
re is, ha elé mondja, hogy a táborvezető mondja, és az illető nem hajtja végre a parancsot.
A játék tétjét az adja, hogy aki eltéveszti, az kiáll a játékból.

Mit láttam a vonatból?
Képeket mutatunk fel egymás után, olyan tárgyakról, amelyeket pl. a vonatablakból látha-
tunk utazás közben – de bármilyen más tárgyat ábrázoló kép is lehet –, mindegyiknél 2–3 
másodpercet hagyunk a megfigyelésre, majd a „Hányra emlékszel?” játékhoz hasonló mó-
don tesszük fel a címbeli kérdést: „mit láttál a vonatablakból? mire emlékszel?” mesélj róla! 
színekre, tárgyakra, hangulatokra, használatra is rákérdezhetünk.

Van egy tárgyam… 
A játék két lépésből áll.
mindenki elkezd járkálni, kezében a tárggyal, majd odamegy valakihez. Köszönti őt, így: 
„szia, petra!“ és átadja a saját tárgyát, így: „ez Kati karkötője“. A megszólított is köszön: „szia, 
Kati!” és átadja a tárgyát így: „ez petra radírja.” A tárgyakat tehát elcserélték, ezután min-
denki keres egy másik társat magának. Köszönti őt, majd az előbb kapott tárgyat átadja, Kati 
például így: „szia, zoli! ez Rebeka radírja.”  zoli is köszön és átadja az előbb kapott tárgyat, 
így: „szia, Kati! ez zsuzsa telefonja.” és így tovább… Addig cserélgetnek folyamatosan, amíg 
a játékvezető le nem állítja a játékot. ekkor mindenki beáll egy körbe, és ki-ki visszakapja a 
saját tárgyát.

nagy koncentrációt kívánó játék, a rövid távú memóriát teszi próbára. jó, ha két gyerekkel 
bemutatjuk a játék menetét, így elkerülhetjük az esetleges zűrzavart, értetlenséget.

aZ érZékElésT sEGÍTŐ jáTékOk

Ismerem, felismerem 
felismerjük-e egymást csukott szemmel, csak az arcát tapintva társunknak? A csapatok egy-
mással szemben vonalban állnak fel. Az egyik csapat játékosa a terem közepén megáll a má-
sik csapat játékosai előtt. ezt követően bekötik a szemét, míg az ellenfél játékosai a vonalon 
tetszés szerint helyet cserélhetnek. A „csukott” szemű játékos a másik csapat játékosai közül 
vakon rámutat egyre (kiválasztott), aki odamegy hozzá, és a kitaláló kezét a saját arcára he-
lyezi. A kitaláló feladata: csak az arc érintése, tapintása alapján tájékozódva kell felismernie 
társát. ezután a kiválasztott játékos lesz a kitaláló, és a már leírtak szerint mutat rá a másik 
csapat játékosára. Az a csapat győz, amelyik játékosai a rendelkezésükre álló idő alatt többet 
felismernek az ellenfél játékosai közül. A játékidő a „csukott” szemű játékosok száma, és a fel-
ismeréshez rendelkezésre álló idő alapján szabályozható. (pl: 5–5 játékos mindkét csapatból, 
és 2 perc áll rendelkezésre a felismeréshez.)

Lopakodós játék
A játszók körben állnak. egyikük középre áll, csukott szemmel, s magához szólít valakit a 
körből, aki lábujjhegyen megpróbálja megközelíteni, és megpróbálja megérinteni anélkül, 
hogy a másik hallaná. ehhez csöndesen, lélegzetvételét is visszatartva kell mozognia. A csu-
kott szemű játékos figyel, s abba az irányba mutat, ahonnan az érkezőt hallja. Ha eltalálta 
az irányt, akkor a közeledő játékosnak vissza kell állnia a helyére, s a csukott szemű játékos 
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más valakit szólít közeledésre. Ha a mozgásban lévő játszónak sikerül megérinteni a középső 
játékost, helyet cserélnek. ő áll középre. Rendkívül népszerű gyakorlat a játszók körében. jó 
forma arra, hogy a légzésvisszatartást játékos formában gyakoroljuk. csak teljes csöndben 
lehet játszani. 

A játék több variációban is ismert.

Mit kaptam ajándékba?
Körben ülünk. A bábot helyezzük jól látható helyre. vendégünk ajándékot is hozott nekünk 
ebben a letakart kosárban. találjátok ki, hogy mit! csukjátok be a szemeteket… és ha meg-
érintem a fejeteket, szippantsatok, szaglásszatok, hajtsátok hátra a fejeteket, és nyissátok ki a 
szátokat! csak akkor nyithatjátok ki a szemeteket, ha tapsolok. Addig próbáljátok elképzelni, 
mivel kínáltalak benneteket! szeretném látni az arcotokon, milyen illatot, ízt éreztetek! mi-
lyen emlékeket ébreszt bennetek ez az illat, az íz ? (Ha körbeértünk, tegyünk vissza a kosárba 
mindent és takarjuk vissza… találgassanak!)

Kötött mondatkezdés 
A játékvezető érzéseket, érzelmi állapotokat kifejező félmondatokat ír fel papírlapra. A játé-
kosok a felmutatott lapokon szereplő félmondatokat egészítik ki saját gondolataikkal.
Az elkezdett mondatok:
sosem felejtem el, hogy...
Amikor segítettél, emlékszem, hogy...
Amikor megtámadott a...
emlékszem, amikor megtaláltuk ezt a helyet...

Rajzoljunk együtt!
A hatfős csoportok mindegyike kapjon egy-egy nagy csomagolópapírt rajzlapnak. feladatuk 
a következő: készítsenek közös rajzot, amelynek témája legyen az együtt játszás kifejezése. 
A feladatot a csoportok szavak és előzetes megbeszélés nélkül oldják meg. megkérhetjük a 
résztvevőket arra, hogy a mai találkozással kapcsolatos érzéseiket, gondolataikat vessék pa-
pírra. Öt perc rajzolás után minden csoport mondja el, hogy mit rajzolt, illetve mit szeretett 
volna bemutatni. 

Mit hallasz?
A gyerekek körben ülve hajoljanak előre úgy, hogy fejük a térdükön legyen, szemüket is 
hunyják be vagy fogják be (játszhatjuk padban ülve, padra hajtott fejjel is). Amikor már min-
denki garantáltan „huny”, különböző zajokat idézünk elő: dobozban ceruzákat zörgetünk, 
megcsörgetünk egy kulcscsomót, ollóval, illetve késsel papírt vágunk, beleharapunk egy al-
mába, kettétörünk egy krétát stb. A gyerekek teljes csendben figyeljenek, és lehetőleg jól 
jegyezzék meg a hangok sorrendjét is. Hat–nyolc (életkortól függően!) hang végighallgatása 
után felegyenesednek, és megpróbálják elmondani, mit hallottak először, másodszor... Aki 
téveszt, ahelyett más veszi át a szót.
játszhatjuk úgy is, hogy a zajokat előidéző tárgyakat az asztalon hagyjuk, és egy erre vállal-
kozó gyereknek sorba kell rakni őket aszerint, ahogy használtuk. változatok: 
1. A gyerekek keresnek olyan tárgyakat, amelyekkel zajokat idézhetnek elő, és ők adnak fel 
egymásnak „zajrejtvényeket”.
2. „mi esett le?”-változat. néhány tárgyat egymás után a padlóra ejtünk, miközben a gyere-
kek „hunynak”, majd megpróbálják kitalálni – megfelelő sorrendben –, hogy milyen tárgya-
kat ejtettünk le. ezen belül
– könnyített változat, ha a leejtendő 6–8–(10) tárgyat előre meg lehet nézni, és csak a sorrend 
megfigyelése, illetve megjegyzése okozhat gondot; 
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– az előzetesen nem látott, de utólag az asztalra kirakott tárgyakat kell a megfelelő sorrendbe 
rakni;
– nehezített változat, amikor azonos rendeltetésű, de különböző anyagokból készült tárgya-
kat ejtünk le; kiskanál műanyagból, fémből, fából; különféle-fajta labdák stb.
– ugyancsak nehezített változat, amikor hasonló hanghatású tárgyakat ejtünk le egymás 
után: tömör gumilabda, alma, citrom, krumpli, hagyma stb.

döntéS – találd ki!
Melyikre gondolok?
Kellékek: 6–10 db, legalább képeslap nagyságú kép. ezeket egyszerre mutassuk meg a gye-
rekeknek oly módon, hogy mindenki jól szemügyre vehesse. tíz–tizenöt másodperc megfi-
gyelés után a képeket a gyerekek előtt hagyva tegyük fel a játék címében szereplő kérdést, 
amelyre meghatározott szabály szerint kell válaszolni. A szabály lehet 
– egy-egy leíró mondat: „arra, amelyiken egy kislány virágot szed; ahol két tehén legel a 
réten…”;
– minden válaszban szerepeljen egy vagy két szín: „ahol sárga virágok vannak egy kék vázá-
ban, ahol piros kendő fekszik egy fehér szék hátán…”

Aki eltalálta, hogy melyik képre gondolt a felnőtt, az átveheti a játékvezető szerepét: most ő 
gondol egy képre (súgja meg a játékvezetőnek), amelyet a többiek a fenti módon kitalálnak.

nehezített változat: a képeket elvesszük vagy letakarjuk. Két–három gyerek legyen a bíró 
és ellenőrizze a leírás helyességét. Aki eltalálja, jutalmul megkaphatja a képet (egy napra, 
örökre).

mindkét változatot nehezíthetjük úgy is, hogy egy-egy képhez nem egy-egy, hanem két–
három ismérvet kell megnevezni. 

nem könnyű a játékhoz szükséges kelléktárat összeállítani. segítségként gyűjtessünk a 
gyerekekkel sok-sok, színes magazinból kivágott fotót. Örülni fognak, ha az ő munkájukra 
támaszkodunk.

Félig takart képek
ehhez a játékhoz olyan képeket – fotókat, festményreprodukciókat, jelenlegi játékunkban 
városokról készült kép lenne a legjobb! – válogatunk össze, amelyek egy-egy részletét meg-
felelő helyen-módon kivágott papírlappal letakarva valóságos „rejtvényt” varázsolhatunk a 
gyerekek elé: a látható képdarab részleteiből – testtartásokból, gesztusokból, arcjátékból, a 
tárgyak egymáshoz viszonyított elhelyezéséből, a háttérből stb. – számtalan gondolatuk szü-
lethet arról, mit is ábrázolhat a kép nem látható része, illetve az egész kép. ebben a játékban 
nem az a fontos, hogy a gyerekek kitalálják, mi van valójában a képen, hanem az, hogy minél 
több lehetséges változatot mondjanak.
Két némileg eltérő változatot játszhatunk:
– viszonylag egyszerű tárgyú képnek egyetlen részletét hagyjuk szabadon, és azt elemezget-
jük, próbáljuk az egészbe elhelyezni;
– bonyolultabb tematikus képet fokozatosan, három-négy részletben rakjunk fel és beszéljük 
meg, oly módon, hogy minden egyes újabb részlet az eddigiekhez képest meglepő fordulatot 
tárjon fel. 
nem jó, ha gyerekek vitatkozni kezdenek egymás elgondolásán! Hadd mondja végig min-
denki a magáét!
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Horgászjáték (a lavórban)
tegyünk egy nagyobb vizes edényt, pl. lavórt a terembe, félig vízzel. A gyerekek készítsenek 
halakat és horgászbotokat a következő módon: egy félbetört gémkapcsot szúrjanak bele du-
góba vagy hungarocellbe úgy, hogy egy kampó kiálljon belőle. Alkoholos filccel számozzák 
be. A horgászbot lehet hurkapálca vagy bármilyen más pálca, amire cérnát kötünk, és a gém-
kapocs másik felét, horognak. Horgásszuk ki a halakat! lehet, hogy egy gyereknek sikerül 
többet fogni, miközben a másiknak nem jut semmi. ezután következik a rablás. A gyerekek 
megmondják a foglalkozásvezetőnek, hogy hányas számú halat fogták ki, ő pedig odaadja 
nekik a hal kártyáját, hogy olvassák fel. A hal azé lesz, aki a csoportból elsőként ráismer a 
felolvasás után. 

1. ponty –  A jó magyaros halászlében az én szeleteimet fogyasztják a leggyakrabban. 
2. Keszeg – Annyi szálkát növesztettem, hogy szinte több a szálkám, mint a húsom, mégis a 
Balaton-parti halsütők kedvence vagyok.
3. Heck – engem is szeretnek a halsütődék, pedig messzi tengerekről hoznak. Háromágú 
csillaghoz hasonló metszetű gerincemen kívül alig találni bennem csontot.
4. Harcsa – Hosszú bajuszom a legjellegzetesebb külső tulajdonságom. Akár miniatűr akvári-
umi, akár folyami törpe, vagy óriási változatomban láttok. 
5. fogas – süllő – A Balaton legfinomabb húsú hala vagyok. Ünnepi asztalra citrommal a 
számban egyben sütnek.
6. Angolna – Kígyó formám miatt akárki felismer.
7. sneci – Ha pecázni kezdesz, akkor engem fogsz ki legelsőnek. Kiváló csali vagyok.
8. géb – A húsom nem túl finom, de a macskák így is boldogan megesznek. denevérszárny 
formájú úszóimmal a kövekhez tapadok, és tátott szájjal lesem az elém úszó áldozatot.
9. Amur – egy távoli folyó nevét viselem, pedig mióta betelepítettek magyarországra, már 
itt is jól érzem magam. igaz, hogy minden, ami zöld növény, azt felfalom. ezért sokan már 
bánják, hogy betelepítettek.
10. ton – tengeri hal létemre is gyakran megfordulok magyarországon. igaz, csak a fagyasz-
tópultokon, szeletekben vagy panírozva. fehér, szálkátlan húsomért nagyon szeretnek még 
a gyerekek is.
11. Busa – egy picivel sem vagyok bánatosabb a többi halnál, pedig lenne rá okom. Az embe-
rek annak ellenére sem fogyasztanak belőlem többet, hogy az orvosok kifejezetten ajánlatos-
nak tartják a fogyasztásomat.  mégis a nevemben benne van a búslakodás.
12. cápa – félelmetes hírű tengeri ragadozó és filmsztár vagyok.
13. szardínia – tengeri hal vagyok. A magyar gyerekek leginkább dobozba zárva, olajos vagy 
paradicsomos mártásban azonosítanak.
14. Hering – engem leginkább ecetesen, sok hagymával ismernek idehaza. Hiába, tengeri hal 
vagyok!
15. pisztráng – Hegyi patakok őshonos lakója vagyok. A Bükk hegység duzzasztott tározói-
ban tömegesen tenyésztenek. Ünnepi fogás készül belőlem.
16. lazac – világbajnok hosszútávúszó- és ugrómester vagyok. A sargasso-tengerben házaso-
dom, és távoli hegyi patakokban teszem le az ikráimat, hacsak a medvék ki nem fognak.

Halászjáték
A játékosok száma legyen legalább nyolc, de harmincan is játszhatják. egy 3-–4 m hosszú 
kötél is kell hozzá.

A két fogójátékosnak kendővel bekötik a szemét. ők a halászok. Hálónak (kötél) a két végét 
fogják meg. A kötelet kifeszítik, és elkezdenek körbe szaladni, kergetik a halakat. Ha valakit 
sikerült kötélbe keríteni, a bekerített játékostól megkérdezik: „Kit fogtunk meg?” Az elfogott 
eltorzított hangon felel. Ha eltalálták, ki került a hálóba, az elfogott játékos kiáll. Ha nem 
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tudták kitalálni a kilétét, akkor a hal elúszott, vagyis tovább játszhat. Addig tart a játék, míg 
mindenkit el nem fogtak. ezután az elsőnek elfogott játékos veszi át a bekötött szemű halász 
szerepét.

beSzéd éS ritmuS

riTMUsra éPülŐ jáTékOk

Ritmusgyakorlat
álljunk körbe. A játékot egy-két mély levegő vételével kezdjük el. (előtte szellőztessünk ki!) 
Az első kör a saját nevünket tapsoljuk el. jó emlékezet-játék, ha a csoport többi tagja megis-
métli.

A következő körben tapsoljuk el választott dalunk ritmusát. A harmadik körben csak a tá-
ra, vagyis a hosszú hangzóra tapsoljunk.

A végén tapsoljuk úgy el a dalt, hogy már csak némán, magunkban énekeljük, hangosan 
tapsoljuk. finom rávezetéssel javítsuk a hibákat.

Esőerdő
álljunk körbe! A játékvezető kérje meg a játszókat, hogy egyenként, láncban kezdjék el utá-
nozni a mozgását. elkezd csettintgetni. Amikor mindenki átvette a csettintgetést, az irányító 
abbahagyja, és összedörzsöli a tenyerét. ezt az előzőhöz hasonlóan egymás után átveszik a 
játszók. Akikhez még nem ért el a tenyérdörzsölés, azok csettintgetnek. A tenyérdörzsölés 
után combcsapkodás, majd lábdobogás következik. ezután, szintén az irányítót követve visz-
szafelé is megismételjük a sort. Az általunk adott zajsorozat az eső hangját fogja idézni. 

Játék hangokkkal, hangSÚlyokkal

Hangzó mese
A játékvezető mesét mond  olyan dolgokról, amelyeknek hangjuk, jellegzetes zajuk van (az 
állatok közt a sztereotip kutya, macska mellett más is legyen stb.). Ha a mesélő ilyen dolgokat 
említ, a gyerekek próbálják utánozni a hangját.

mivel a gyerekek általában mindent nagyon hangosan, kiabálva hangoztatnak, próbáljuk a 
mesét úgy alakítani, hogy lehetőségük legyen halk, távoli hangok érzékeltetésére is.

Hangerő és artikuláció
A gyerekeket osszuk két csapatra, tervezzenek egy-egy csatakiáltást, a várható küzdelemre 
való felkészülésként. miután megtanulták, mondják el többször egymás után, többfélekép-
pen: tempóváltással, fokozódó és lassuló tempóban is. mondják el hangerőváltással, fokozó-
dó, halkuló hangerővel. Hívjuk fel a figyelmet mindkét gyakorlatnál az artikuláció fontossá-
gára! Így a fokozódó hangerőből nem lesz ordítás, és a gyorsuló tempó mellett is érthető lesz 
a szöveg.
 
Amilyen az adjonisten…
A címben idézett közmondás szellemében: amilyen hangsúllyal, hangerővel, érzelmi töltéssel 
hangzik el a kérdés, felszólítás, olyan legyen a rá adott válasz is: a játék eredeti változatában 
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a válasz mindig elutasítás, de játszhatjuk más szabállyal is.
 – gyere velem! (erőteljes, kemény felszólítás)
 – nem megyek veled! (ugyanolyan elutasítás)
 – gyere velem! (könyörgő hangú kérés)
 – nem mehetek! (elnézéskérő, mentegetőző, szelíd válasz).
A játékot a csoport vezetője kezdi, mindig más-más gyerekhez fordulva – így könnyebben 
megértik a szabályt. ezt követheti az a változat, amikor a gyerek áll a vezető helyére, és fordul 
mindig más-más gyerekhez, végül átmehet páros–párbeszédes játékba, amikor minden pár 
maga próbálkozik hasonló párbeszédek kitalálásával és eljátszásával. 

Párbeszédek
A gyerekek kapják meg párosával a következő mondókát. osszák fel maguk között a szere-
peket. memorizálják a szöveget, majd párosával adják elő. A játékot nehezítsük azzal, hogy a 
kérdezőnek nem szabad pislognia.

 – jártál kertben? 
 – jártam.
 – láttál farkast?
 – láttam.
 – féltél tőle?
 – nem féltem.
 – jártál kertben?
 – jártam.
 – láttál vadászt?
 – láttam.
 – volt kutyája?
 – volt.
 – Hát puskája?
 – volt.
 – féltél tőle?
 – nem féltem.
Ha marad időnk, a gyerekek cseréljenek szerepeket.

a sZÖVEGalkOTásT sEGÍTŐ jáTékOk
Törvényalkotás
A csoport által kiválasztott öt legfontosabb fogalom köré kell mindenkinek párokban egy-egy 
törvényjavaslatot megfogalmazni. Az elkészült javaslatokból válasszuk ki a legjobbat, legtalá-
lóbbat, és írjuk fel egy csomagolópapírra filctollal. Az öt törvény alkotja majd a törvényköny-
vünket. díszítsük, színezzük! tegyük ki a falra!

Körmese 
előre elkészített kártyákon lévő szavakkal kell a mesét szőni, így irányíthatjuk a történetet. 
teljes csoportos improvizáció. A mese címe: Sátorverés. A kártyákra a következő szavak kerül-
hetnek rá: lomb, faágak, levelek, vászon, bambusz, nemez, nád, vászon, állatbőr, jég, indiá-
nok, eszkimók, mongolok, Robinson. 
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improvizáció hangadáSSal

Varázsbolt
legyen a boltunkban egy varázspolc (jelöljük ki ezt a polcot pl. csettintéssel, és tegyük ki a 
címkéjét: különlegességek). találjatok ki olyan növényeket, amelyek a valóságban nem lé-
teznek, és mégis nevükben hordozzák tulajdonságukat! milyen növény lehet pl. a mélyalvó-
borzoló füzike, a lilásítóbűzike? játsszátok is el!

Bájital-bolt
Boltunk árukészletéből hiányzik még valami. milyen szert adhatnánk azoknak a vásárlók-
nak, akik olyan bajra keresnek gyógyírt, amihez nem elég a gyógynövények vagy a gyógy-
szerek ereje…? (pl. szeretné, ha minden fiú beleszeretne, aki neki tetszik…, vagy szeretné az 
egyeseit tanulás nélkül ötösre javítani…) Helyezzük el a „csodaszer” címkét a „polcok” egyi-
kén. most a fiúknak és lányoknak külön csoportban kell együttműködnie. fiúk és lányok! 
találjatok ki egy olyan varázsitalt, melynek hatását, kotyvasztását jól el tudjátok játszani. A 
főzőcskézés közben soroljátok fel a különleges hozzávalókat is! legyen varázsige, mondóka 
is hozzá! egymás előtt kell majd a bájital-főzést eljátszani úgy, hogy a nézők kitalálják a va-
rázsszer hatását! 

Stopjáték
Használjuk a teret úgy, hogy a játékteret jelöljük ki, ezt üljük félkörbe. Két játszó kezdjen 
el egy improvizációt tetszőleges témára. A körben ülők figyelik a kialakuló szituációt, és ha 
a játék olyan ponthoz érkezik, ahonnan az eddigiekhez képest más irányban is folytatha-
tó, akinek ötlete van, stop kiáltással megállítja a játékot. Az improvizálók megmerevednek 
abban a pózban, amelyikben a megállító jel elhangzott. A leállító játékos beáll valamelyik 
játszó helyére, és a maga képzelte irányban folytatja a játékot. A bent maradt játszónak azon-
nal reagálva kell kapcsolódnia az új szituációhoz. Az új jelenetet indító játékosnak helyzetbe 
kell hoznia a társát, hogy az reagálhasson. Hagyjuk kibontakozni a jeleneteket, legalább egy 
percig menjenek a játékok, mielőtt stoppolnánk. Kezdő szituációnak pl.: jelentés érkezik a 
hangyabolyhoz, hogy a csapat egy része nem érkezett vissza a bolyhoz, eltűnt. A következő 
szituációkat a gyerekeknek kell megteremteni.

A leánykérés 
A játékban a fiúk és a lányok külön csoportokban készülnek az esküvőre. A fiúk kiválaszt-
ják, melyik lányt fogják megkérni, és saját lánykérő verset írnak. A lányok esküvői ruhát 
készítenek a meglévő alapanyagból. A ceremónia úgy zajlik, hogy a fiúk egyenként lépnek a 
kiválasztott lány elé, és előadják a verseiket, szövegeiket, amellyel feleségül kérik a lányt. A 
lányok kéznyújtással jelzik beleegyezésüket, ezután elfogadják a fiúk által készített gyűrűt. 
ebben a játékban másik változatként lehetséges az is, hogy a gyerekek ne személyesen, ha-
nem „báb mögé bújva” hajtsák végre.
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báb- éS animációS Játékok

tárgyJátékok

Székjáték
Komoly asszociációt kívánó játék. Két székkel bárhogy érzelmeket próbálunk kifejezni, a 
játszó gondolataitól függ, hogy „hogyan látja bele” a haragot, a haragos feleket. Bizonyos 
helyzetek egyértelműek, nem kívánnak további megbeszélést. Ha valaki számára nem az, 
akkor nyugodtan kérhet magyarázatot a székek elrendezőjétől. Addig játsszuk, amíg új ötlet 
születik.

báboS Játékok
Házasodik a motolla
A dal bábos előadásához botokra van szükség (motolla, piszkafa), a motolla vagy fonalgom-
bolyító természetesen akkor lenne jó, ha valakinek lenne valódi. ennek híján valamilyen 
forgó tárgy is megteszi, de egy kendővel ellátott bot is használható. A baglyot és a verebet 
kendőből csavarhatjuk, de kialakíthatjuk az összeállítható bábokból is. Az egész csoport ve-
gyen részt a lakodalomban, mindenféle bábok segítségével eljátszhatják a násznépet. minél 
inkább nem odavaló dologról van szó, annál mulatságosabb a játék.
jelenetek.
variációk: 
1. motolla és piszkafa összeborulva, lefátyolozottan, esetleg virággal a „kezében” felvonul 
a „násznép” (varázsláda tartalma) között. A násznépben feltétlenül legyen egy kismadár. 
A bagoly elkülönülten mérgelődik. Ki is mondhatja, hogy fel van háborodva, hogy őt nem 
hívták meg. végül betolakodik ő is a násznépbe. feltűnően mozgolódik, vakarózik, villog, 
hangosabban énekel, mint a többi. jön a veréb, és feltűnő mozdulattal rálép a lábára. innen 
a párbeszéd már adja a többi cselekményt. Befejezésként a duzzogó baglyot magára hagyja 
a násznép.
2. A gyerekekkel tisztázzuk a szereplők viszonyait, a jelenetek elkészítése előtt térjünk ki a 
következő kérdésekre:
 – vajon mit szerethet a piszkafa a motollában?
 – miért mérges a bagoly? 
 – Hol játszódik az esküvő?
 – milyen hangulatban indul a jelenet, és hogyan változik meg?

Légy te Bolond Istók! 
Kijelölünk valakit a csoportból, aki utasításokat ad a csapatnak – „emeld fel a jobb kezed! 
lépj előre!” stb. –, de a többieknek mindig az utasítás ellentétét kell végrehajtani. Aki elrontja, 
kiesik a játékból. Ha a bábos variációt választjuk, akkor az irányok felismerése mellett játéko-
san gyakoroltathatjuk a bábmozgatást is.

Bábos üdvözlés
ez a feladat stílusgyakorlatnak is tekinthető. Üdvözlési módokat írunk papírlapra (például: 
sietős, erőszakos, zavart üdvözlés). utána kérjük meg a gyerekeket, próbálják megjeleníteni, 
bemutatni, hogyan mutathatjuk be ezeket bábbal. 
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Problémám van… 
Két-két családot alakítunk. Kártyákon problémákat sorolunk fel. A családok egyenként húz-
nak, és a választott formának megfelelően adják elő.
lehetséges problémák: 
 • este túl hangosan zajongott a szomszéd, és nem tudtak aludni a többiek.
 • A szemetet átdobálja a család a másik családhoz.
 • Kővel, csúzlival a szomszéd betörte az ablakot.
 • A gyerekek összeverekedtek stb.

választott formák:

A) átkiabálás: pár mondatban ismerteti a problémát a szomszédos családdal.

B) állókép: szoborképszerűen bemutatják a többieknek a problémát.

c) mímes: beszéd nélkül, csak némajátékkal.

d) Bábbal: A báb készítése a lehető legegyszerűbb módon történjen. például:
– papírzacskóra fejeket festünk, rajzolunk.
– nagy kendőből egy részt vattával kitömünk fejnek, a kendő többi lelógó része (sarkai) lesz-
nek a báb kezei.

A problémahelyzeteket a két-két csoport játssza el a kártyákon szereplő formában, miután 
megbeszélték az alaphelyzetet. 
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mozgáS

Székfoglaló Játékok 

Maradhatok veled?
A játszók körben ülnek. Középen van a kérdező. neki nincs széke. A kérdező megkérdezi va-
lakitől a következő mondatot: „maradhatok veled?” – a válasz: „nem.” (lehet a hangszínnel, 
hangerővel játszani.) eközben két körben ülő játékos (köztük legalább két szék kell, hogy le-
gyen) összekacsint, és helyet cserél a háta mögött. Ha a kérdező időben észreveszi a cserét, és 
sikerül leülnie az üresen maradt székre, akkor a szék nélkül maradt játékos lesz a kérdező. 

Hogy tetszik a szomszédod?
A játszók körben székeken ülnek. Az irányító középen áll. A következő kérdéssel fordul va-
lakihez: „Hogy tetszik a szomszédod?” Háromféle válasz lehetséges: 1. tetszik. 2. tetszik, de 
Xy szomszédai jobban tetszenek. 3. egyáltalán nem tetszik. Az első válasz esetén a kérdező 
másnak teszi fel a kérdést. A második válasz esetén a megkérdezett szomszédai és az álta-
la megnevezett személy igyekeznek minél gyorsabban helyet cserélni, miközben a kérdező 
megpróbál maga is leülni. A szék nélkül maradt játékos lesz a következő kérdező. A har-
madik válasz esetén mindenki igyekszik helyet cserélni. természetesen a kérdező gyorsan 
helyet foglal valahol. 

VakVEZETŐ jáTékOk

Párkereső a térben
észlelésirányítási gyakorlat.  párt választunk magunknak. A pár tagjait a tér különböző pont-
jaira állítjuk becsukott szemmel. A feladatuk az, hogy megtalálják egymást a térben. egyszer-
re csak egy pár keresse egymást. A játékvezető stop mondásával állíthatja le a játékosokat, 
ha esetleg valaminek nekiütköznének.

Sziget 
ez a játék a Bagoly vagy Goofy néven ismert játék változata. A játszók becsukják a szemüket. 
A játékvezető valakinek megérinti a fejét. ő lesz a „sziget”, és kinyithatja a szemét, míg a 
többieké csukva marad. ezután mindenki elindul óvatosan járkálva, és ha valakivel össze-
találkozik, megkérdezi tőle: „sziget?” Ha az illető csukott szemű, akkor kérdéssel válaszol: 
„sziget?” ekkor egymást elengedve csukott szemmel keresnek tovább. Ha az egyikük nyitott 
szemű, akkor a „sziget” kérdésre nem válaszol, csak némán áll. ekkor a csukott szemű is ki-
nyithatja a szemét, ő is „szigetté” válik, és így járkál tovább. A játék célja, hogy előbb utóbb 
mindannyian szigetek legyenek. természetesen a nyitott szeműek nem bújhatnak el a társaik 
elől, de nem is kell társaik közvetlen közelébe tolakodniuk. A játéknak nagyon jó hangulata 
van, óra végén nyugtató hatású.
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EGYMásra fiGYElŐ jáTékOk

Szemkontaktus 
A játszók párt választanak. eltávolodnak egymástól térben a teremben, de megtartják a szem-
kontaktust. elkezdenek mozogni (mindegyik pár egyszerre), de közben a szemkontaktusnak 
nem szabad megszakadnia. Ha másik pár kerül a látóterükbe, egy pillanatnyi kihagyás után 
újra találkozzon a párok tekintete. 

Kupac
Kört alkotunk, majd a csoport tagjai csukott szemmel mennek a kör közepe felé, ahol meg-
próbálnak a lehető legkisebb „csomóban” összegyűlni.

A szabadulás útja
egymástól kb. fél-fél méterre, körben áll a társaság, egy játékos a kör közepén. A körből egy 
vagy két irányba („kapun”) lehet kimenni. A közepén álló nem tudja, hogy melyik az az egy 
vagy két út, éppen ezt kell kitalálnia. Ha rossz felé indul, akkor a játékosok karjukkal elzárják 
az utat. A játék lényege az, hogy mindenki összpontosít a feladatára. A játékos pillanatnyi 
szerepétől függően tekintetével próbálja hívni (vonzani) vagy küldeni (taszítani) a kör köze-
pén álló játékost. A kitalálónak „lelki rést” kell keresnie ahhoz, hogy kiszabaduljon.

Fababa
páros egyensúly- és erőgyakorlat: a csoport tagjai párban állnak. egyikük lefekszik a földre, 
neki az a feladata, hogy felálljon. A másiknak ezt meg kell akadályoznia. egyszerre csak egy 
testrészét mozdíthatja meg az, aki fel akar állni. majd csere. A gyakorlat második részében a 
páros egyik tagja, mint egy fababa mereven ül. A derékszöget szigorúan tartani kell. A párja 
elkezdi finoman hintáztatni. először a felsőtestet, majd az alsó testet hintáztatja. A derékszö-
get végig tartani kell! Komoly egyensúly- és hasizomgyakorlat. vigyázzunk egymásra!

mozgáSoS improvizáció

Így mozgok én
Közös bemelegítés zenére. A gyerekek szabadon járnak a térben a zene ütemére, lassított 
mozgással, melynek folyamatosnak kell lennie. A cél, hogy minél szélsőségesebb testtartáso-
kat vegyünk fel, az egyensúlyunk megtartásával, minden testrészünket mozgassuk meg. A 
zene legyen nyugodt és lassú ütemű, inkább meditatív jellegű. mozgásunkkal fejezzünk ki 
különféle érzelmeket, állapotokat. A gyakorlatot kövesse megbeszélés.

Hullámverésben
frontálisan játsszuk, de mindenki egyéni mozgást végezzen. A játékvezető a gyerekek között 
járkálva meséje el a feladatot úgy, hogy megélhessék. folyamatosan, a jót kiemelve értékel-
jen. pl.: 
– szúrós köveken, sziklákon próbálunk egyre beljebb jutni a vízbe, amit hidegnek érzünk.
– mennünk kell a hullámokkal szemben, de folyton egyensúlyunkat vesztjük a hullámzás 
miatt. próbálunk talpon maradni.
– A tengerben állunk. A víz a szánkig ér, csak fejünket hátrahajtva, orron át tudunk lélegezni. 
vigyáznunk kell, nehogy mélyebb helyre lépjünk. lábunkkal igyekszünk elérni a vízbe esett 
karórát (karkötőt, szemüveget), és megpróbáljuk kiemelni. A hullámzás nehezíti a dolgun-
kat.
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– Hátunkon (fekve) ringatózunk a víz hullámain, élvezzük a napot, szelet, vizet. A kezünk-
höz ér valami. Hirtelen kizökkenünk nyugalmunkból, majd megpróbálunk felkapaszkodni a 
csónakra, az okozta a riadalmat.

Lassított futás
magas térdemeléssel, magas sarokemeléssel, ritmust lassítva majd kissé gyorsítva, karlendí-
téssel kísérve, karkörzéssel kapcsoljuk egybe a futást, mintha egy egész nagy teret szeretnénk 
lefoglalni. figyelmeztessük a gyerekeket, hogy figyeljék a testközéppontot, az tartja meg az 
egyensúlyt. Koncentráltan mozogjunk. A gyakorlatot végezhetjük lassú ütemű, szöveg nél-
küli zenére is.

Felelevenítés
A)  elevenítsétek fel képekkel, tablókkal egy utazás legizgalmasabb, legemlékezetesebb ké-

peit, pillanatait. Képzeljétek el, hogy egy fotóalbum lapjait keltitek életre! igyekezzetek 
minél több helyet, érzést, pillanatot felidézni! jelöljetek ki magatok közül egy mesélőt, aki 
a képekről legalább egy percben beszélni fog.

B)  mutassátok be némafilmen az év utazásának egyik legemlékezetesebb jelenetét. egyikőtök 
(mint az igazi némafilmekben) legyen a történet hangalámondója.

c)  vannak olyan társaink, akik a szemükkel nem érzékelnek, ezért készítsetek hangjátékot 
nekik az út egy emlékezetes történéséről! Használjunk kiegészítő eszközöket, paravánt, 
leplet, maszkot!

Köszöntelek
A)  A játszók körbesétálnak a térben. A séta iránya és tempója tetszőleges. mindenki min-

denkinek köszön, akivel találkozik, de két köszönés nem lehet egyforma! A játék végén 
mondjuk el, hogy ki kinek hogyan köszönt.

B)  egy másik lehetséges változat, amikor a köszönéshez egy köszönő gesztust is tesznek a 
játszók. ez lehet egy finom érintés, integetés, szemöldökfelhúzás stb.

 
Kötélhúzás képzelt kötéllel
A csoportot párokra osztjuk. Az egyes párok elképzelik, hogy egy kötelet húznak kétfelől. 
megpróbálnak minél jobban egymásra hangolódni. A nézők figyelik, hogy hogyan sikerült 
az egymásra hangolódás. A játék célja, hogy a lehető legtökéletesebben utánozzuk a kötél-
húzást.

állóképek, Szobrok

Légy része az egésznek!
ez a játék több néven ismert. A lényege az, hogy készítsünk önmagunkból egy közös kompo-
zíciót, amely az Út címet viseli. egyvalaki kezdi a szoborcsoport készítését. egyenként kapcso-
lódjanak be a játszók a kompozícióba. szöveg nélküli, meditatív jellegű zenét használjunk!

A csend meséi
tényként közöljük, hogy a csend „mesél”. ezt követően arra kérjük a gyerekeket, hogy néz-
zék meg belső „filmjüket”. Amikor 3–4 perce pihennek, megkérjük őket, hogy válasszanak ki 
egy képet a látottakból, ill. ha nem láttak képeket (ami nem probléma), idézzék fel, mire gon-
doltak addig, s azzal kapcsolatosan alkossanak képet (mintha egy filmben kimerevítenénk 
egy képkockát). A játékban a tudatalattiból kerülhetnek elő gondolatok. ezért a bemutatás 
során, amikor állóképet kérünk, igen óvatosan kérdezzünk. A lényeg az, hogy a válaszoló 
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mesélje el a többieknek, hogy hol, mikor, kivel (esetleg: mi) történik. ez a játék a „befelé 
fordulás” mellett már az élmények kifelé történő „megosztását” is kéri. ennek megfelelően 
nehezebb.

Változz valamivé!
nagy figyelmet igénylő játék. érdemes a mechanizmust megtanítani, mert más téma feldol-
gozására is jól használható. több részből áll:
a) A gyerekek szerepet választanak az instrukció alapján: „változz valamivé a szikla közelé-
ben, a sziklán vagy a barlangban,!” mindenki kitalálja, mivé fog változni.
(A gyerekek mindenféle izgalmasat fognak kitalálni: kavics, barlangrajz, eldobott műanyag 
flakon, állati maradvány stb.).
b) A játékvezető közli, hogy a következő játékban mi leszünk a feladványok a találós kérdé-
sekben. Hármat lehet kérdezni mindenkitől, mindig ugyanazt, ebben a sorrendben.
Kérdések és válaszok, ha a feladvány pl. a barlangrajz.
– mit csinálsz? „fenn vagyok a falon!”
– miért csinálod ezt, ki mondta, hogy ezt csináld? „iderajzoltak, és itt hagytak!”
– mi a célod azzal, hogy ezt csinálod? „Hírt adok a régi időkről, az ősemberekről.”
Akkor folytatjuk, ha a gyerekek megtanulták a kérdéseket.
c) megkérjük a gyerekeket, hogy váljanak két egyenlő számú csoportra. Az egyik csoport 
átváltozik „szoborrá” (tabló, állókép), és a kérdezősködés végéig úgy marad. A másik csoport 
feladata, hogy a fenti kérdéseket feltéve igyekezzen egyenként mindenkiről kitalálni, hogy 
micsoda.
A szobrot úgy lehet megszólítani, hogy gyengéden megérintjük előtte.
A válaszadók igyekezzenek ne mindig ugyanazt a választ adni!
ne fukarkodjanak az információval, de ne is áruljanak el mindent!
A kitalálónak közben tilos megmondani a megfejtést, ha úgy érzi tudja, menjen tovább a 
következőhöz.
A játékvezető is kikérdezheti őket: érdemes, mert nagyon érdekeseket mondanak.
Kérdések és válaszok, ha a feladvány pl. a barlangrajz:
– mit csinálsz? „fenn vagyok a falon!” vagy: „mutatom magam” stb.
– miért csinálod ezt, ki mondta, hogy ezt csináld? „iderajzoltak, és itt hagytak!” vagy: „nem 
mondta senki, nem tudok elmozdulni!” stb.
– mi a célod azzal, hogy ezt csinálod? „Hírt adok a régi időkről, az ősemberekről” vagy: „Hogy 
lássanak!” stb.
d) A játékvezető egyenként megérinti a szobrokat, s megkérdezi a többieket, mi a tippjük. Ha 
elhangzik a jó válasz, a szobor „lebontja magát”. Ha nem találták ki, elárulja, mi volt.
e) A két csoport cserél, most a kérdezők változnak át. ugyanúgy zajlik, mint előbb.
A játék előnye: a gyerekek variálják a válaszaikat ugyanarra a kérdésre.
nem a felnőtt kérdez. valódi kíváncsisággal fordulnak egymás felé tanítványaink. Kiélhetik 
kreativitásukat, mozgósíthatják fantáziájukat.
előny a konkrét játékban: a gyerekek tárgyak és élőlények helyzetébe élik bele magukat, ami 
belehelyezi őket a későbbi szituációba is. Kevés olyan játék van, amely ennél jobban segíti a 
valódi átélést, az empátia fejlesztését. ezáltal megteremtődik a kontextus: nem lesz nehéz 
elképzelni (és sajátunkként megélni) a sziklát és az ahhoz kapcsolódó játékot.
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koncentráció
Egyszerre indulni
egyszerű feladat – mégis nagy öröm lehet a játszóknak a sikeres végrehajtás. A párok egymás 
mellett állnak, de nem érhetnek egymáshoz, s nem nézhetnek egymásra. Koncentrálás után 
– mindenféle jelzés nélkül, egyszerre kell elindulniuk, meghatározott számú lépést megten-
niük, majd megállniuk. Ha párosával már jól megy, játszhatják hárman vagy négyen is.

Távolságtartás 
párokban játszunk. A pár egyik tagja a – „hipnotizőr” – tenyerét társa arca elé tartja (kb. 20–30 
cm-re), majd lassú kézmozdulatokba kezd. A pár másik tagjának feladata: követnie kell társa 
kezét anélkül, hogy a kéz és az arc közötti távolság változna. Az irányító lehetősége: ha jobb 
kézzel kezdett, filmes szóhasználattal „átúsztathat” a bal kezére (és vissza). Így bonyolult 
„mutatványok” is megoldhatók (pl. az irányított átbújhat a „hipnotizőr” lába között).

Üzenet 
A játékosok körben állnak, ill. ülnek. Amikor egy játékos kimegy a teremből, a többiek eldön-
tik, hogy kitől, kinek küldenek üzenetet, azaz választanak egy „feladót” és egy „címzettet”. 
Az üzenetet kézszorítással – észrevétlenül – kell eljuttatni a címzetthez. A kiküldött játékost 
behívják, aki a kör közepén állva próbálja észrevenni a kézszorításokat, elfogni az üzenetet. 
Ha sikerül, rámutat, megnevezi az ügyetlen küldőt, és helyet cserél vele.
Ha nem, az üzenet célba ér, ilyenkor a címzett hangos „megkaptam” kiáltással jelez. A játék 
folytatásához új feladót, új címzettet válasszunk! ez a játék a koncentrációt fejleszti, és annál 
nehezebb, minél kevesebben játsszák. 

Percre pontosan
A)  Körben ülünk. megkérjük a gyerekeket, hogy csukják be a szemüket. Ha úgy érzik, hogy 

eltelt egy perc, nyissák ki, és figyeljék meg, mennyire találták el az időt. ezt onnan tudják, 
hogy a tanár 55 másodpercnél a bal kezét kinyitott ujjakkal feltartja, és sorra csukja be az 
ujjait, amíg pontosan az egy perchez nem ér. ezután a jobb kezét ökölbe szorítva mutatja 
fel, és sorra kinyitja az ujjait, amíg 1 perc 5 másodperchez nem ér. Ha van olyan gyerek, 
aki ekkor még „alszik”, azt óvatosan „felébresztik”. Aki sokkal előbb kelt fel, az vár (aki 
egyszer kinyitotta, az már nem csukhatja vissza a szemét). végül minden gyerek elmond-
ja, mennyivel előbb vagy később „ébredt fel”. érdemes megkérdezni, hogy milyen straté-
giával dolgoztak. ezeket nem minősítjük, még akkor sem, ha esetleg karórán mérte, mert 
nem volt tiltva semmi. valamint nem firtatjuk, hogy „csalt-e” valaki, és ezt a gyerekeknek 
sem engedjük, mert bízunk az illető őszinteségében, és úgyis rájön, hogy magát csapja be! 
megkérdezhetjük, hogy rövidnek vagy hosszúnak tűnt-e inkább az 1 perc. A játék célja a 
pihenés, a koncentrált állapotba jutás. elképzelhető, hogy lesznek olyan tanulók, akiket 
szándékosnak tűnő rendbontásra ingerel a csend. ezt semmiképpen ne szankcionáljuk, 
csak ébresszük fel a gyerekeket, és kezdjük újra az egész játékot, ugyanis – minden más-
hoz hasonlóan – az aktív pihenést, más pihenőidejének a tiszteletben tartását is tanulni 
kell, és most épp ezt tesszük.

B)  szintén 1 percet mérünk az óránkon, de nem ellenőrizzük. Azt a feladatot adjuk, hogy 
figyeljék meg a körülöttük levő zajokat, és jegyezzék meg, mit hallottak. egy perc múltán 
sorban kikérdezzük őket. A második gyerektől csak azt kérdezzük, ami még nem hangzott 
el, és így tovább. nagyon megörülnek, hogy sokan ugyanazokat hallották. érdemes meg-
kérdezni, hogy előbb is hallották-e ezeket a zajokat. Rá lehet mutatni: nem mindegy, hogy 
mire figyelünk, és mennyire figyelmesen teszünk valamint. (Kedves mozzanat, hogy ha 
van óra a teremben, most meghallják a ketyegést, ami az előbbi játékban nagy segítségük-
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re lett volna!) A játék szépsége, hogy meghallják a természet hangjait (madárcsicsergés, 
szélfúvás) és egymás „hangjait” (levegővétel, cipősurrogás) és saját hangjaikat (szívverés). 
ennek nagyon örüljünk, mert éppen ez a célunk a játékkal: már meg is teremtettük a han-
gulatot, elértük, hogy a gyerekek „befelé” forduljanak, s mindezt úgy, hogy örömüket lelik 
e tevékenységben.

c)  Az előző játék folytatása. most azt kérjük, hogy figyeljék meg az első zajt, amit hallanak, 
és számolják meg, hányszor ismétlődik az 1 perc alatt. nagyon jó hangulatú játék. na-
gyon örülnek neki, hogy ugyanazt hallották, és annak is, ha valaki mást hallott. ez a já-
ték szépen segíti a gyerekeket abban, hogy ne versengjenek egymással (mivel ez esetben 
lehetetlen, hiszen nem tudunk dönteni, kinek van igaza!), és elfogadóan közelítsenek 
egymás felé. ezt a felnőtt humorral tudja még inkább elősegíteni: „no, most akkor 12 
busz ment el vagy 3? Hadd halljam, hányszor füttyentett az a madár? esetleg kérdezzük 
meg őt?” – stb. A fenti játékok – fegyelmezés helyett – bármikor „bevethetők” tanóra 
alatt is. A gyerekek megnyugszanak, és meg is hálálják „gondoskodásunkat”! Ha több-
ször megismételjük, elképzelhető, hogy ráéreznek az ízére, és nem kizárt, hogy találunk 
időnként csukott szemű gyerekeket, akik önállóan játsszák a játékot! ez mindannyiunk 
számára óriási nyereség.

Egy tapsra két taps, két tapsra egy taps
A játékvezető a gyerekekkel szemben áll, lényeg, hogy mindenki lássa. Ha egyet tapsol, arra a 
gyerekek két tapssal válaszolnak. ezt többször kipróbálják, majd a felnőtt kettőt tapsol, amire 
a gyerekek egy tapssal válaszolnak, ezt szintén többször kipróbálják. Ha mindkettő megy (a 
gyerekek gyorsan válaszolnak és hozzávetőlegesen egyszerre), akkor variálják a két lehetősé-
get. Ha már jól működik a játék, lehet gyorsítani. Ha nagyon nem megy, meg lehet győződni 
róla (egyenként néhány gyereknél), mi az oka. megkérjük, hogy csak ő „válaszoljon”, ami 
alatt gyakorol, s így már biztosan menni fog a játék. „fáradt” csoport koncentrált állapotba 
hozására jól alkalmazható, fegyelmezés helyett óra közben is igen hasznos.

Jégből vagyok!
Körben ülünk. egy játszó középre áll, és az a feladata, hogy bármi áron, de megnevetessen 
valakit. ez az ára annak, hogy leülhessen. márpedig minél előbb le akar ülni. Aki elneveti 
magát, az kerül középre! csípni, rúgni, harapni, karmolni nem szabad!

Szóról-szóra
A)  Körben ülünk. A tanár kimond egy tetszőleges szót, a mellette ülő gyerek folytatja egy 

szóval, ami arról a szóról eszébe jut, és ez így megy végig a körön. Ha körbeért, új szóval 
kezdünk. általában 4–5 kör szükséges ahhoz, hogy a játék elérje hatását. minden szót el-
fogadunk, passzolni nem lehet. Az értékelést a játék magában rejti: a 2. körtől biztathatjuk 
őket, hogy minél gyorsabban mondják a szót. mindenki maga érzi, sikerült-e.

B) A játék változata, a kezdő szót egy gyerek mondja.
c)  Az előző játékok változata: a szavakat nem körben mondjuk, hanem „átadjuk” valakinek. 

A szó kimondásával egy időben felvesszük a szemkontaktust valakivel, egyértelműen rá is 
mutatunk, és így tovább. A játék magában rejti az értékelést: ha nem egyértelmű a szem-
kontaktus és a rámutatás, addig nem tudjuk folytatni, amíg a játékos nem korrigál.

Víz–tükör–kép
tükörjáték. párokat alkotunk. Úgy kell a mozgást utánozni (és olyan mozgásokat kitalálni), 
amihez elképzeljük a vizet, mint tükröző felületet. A pár tagjai egymással szemben állnak, 
olyan távolságban, hogy kinyújtott karjuk (ujjbegyük) összeérjen. egyikük az irányító, aki 
elmozdulhat, grimaszolhat, gesztikulálhat. társának feladata: mintha ő lenne a (víz)tükör, 
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utánacsinálni – a lehető legpontosabban, szinte vele együtt végezni az összes mozdulatot 
(balra jobb a válasz!): a fokozatosság elvét betartva előbb lassú kézmozdulatokat, majd gyor-
sabbakat, végül akár az egész estre kiterjedő mozdulatsorokat.

Térdérintős
párokban ülünk egymással szemben úgy, hogy egymás térdét elérjük. A párok kialakítását 
vagy a gyerekekre bízzuk, vagy mi döntjük el. Az előbbi erősíti a barátok közti bizalmat, az 
utóbbi új kapcsolatok kialakítását célozza. Ha az utóbbit választjuk, eljárhatunk úgy, hogy 
véletlenszerűen párosítjuk őket, és úgy is, hogy azt mondjuk: „válaszd azt párnak, aki sze-
rinted nem gondolná, hogy őt választod!” Kiválasztjuk, ki az őrző, ki az őrzött. Az őrzött be-
csukja a szemét, innentől az őrző gondjaira van bízva. feladat: „őrizd úgy a társadat, hogy az 
élete rajtad múlik!”(utalás: „úgy, mint a tárgyőrző játékban!”) Az őrző koncentrál, majd egy 
idő után úgy dönt, hogy „nem őrzi tovább”. Az őrzöttnek jeleznie kell, ha úgy érzi, „elhagy-
ták”, tegye a társ térdére a kezét. Kétszer ismételjük, majd kézfeltartással jelezzék, sikerült-e. 
A párok szerepet cserélnek, ezt is kétszer megismételjük, és megkérdezzük, sikerült-e. (átlag 
80%-ban sikerül, aminek hihetetlenül örülnek. nem kis teljesítmény.)
valójában azt fedezzük fel együtt, hogy vannak láthatatlan energiák, amelyeket működésbe 
tudunk hozni. utalhatunk a zajfigyelő játékra, ahol szintén a koncentráció erejéről bizonyo-
sodtunk meg, csak nem ilyen nyilvánvalóan. A játék nagyon fárasztó. (Ha akarják, felírhat-
ják, amit tapasztaltak.)

Mi van egy hangban?
Alkossunk két csoportot. mindenkinek legyen szemkötője.
Az egyik csoport felköti a szemkötőt, és szétszéled a teremben.
minden szemkötő nélküli személy egy szemkötős előtt áll meg. A szemkötő nélküliek elkez-
denek beszélni a társukhoz. A témának jellegtelennek kell lennie (pl. az időjárás).
A szemkötős személynek csak a hangra kell figyelnie, a szövegre nem. Kb. 2-3 perc múlva a 
szemkötős abbahagyja a beszédet. A gyakorlat után beszéljük meg, mit tapasztalt a szemkö-
tős személy, milyen indulatokat, ízeket érzett, gondolt a másik szövegében. ismételjük meg a 
gyakorlatot párcserével.
Hangunk rendkívüli módon árulkodik arról, hogy valójában milyenek is vagyunk. A problé-
ma az, hogy nem igazán figyelünk másokra és magunkra sem. nem figyeljük meg hangjáté-
kunkat. ebben a játékban nem a szavakra kell figyelni, hanem a hangra a szavak mögött. Arra 
figyeljünk, amit a hang mond nekünk.

Őrizd úgy...
A gyerekek a térben úgy helyezkedjenek el, hogy biztonságban érezzék magukat a tárgyuk-
kal együtt. lényeg, hogy úgy helyezzék a földre a tárgyat, hogy meg tudják kerülni. ezután 
álljanak a tárgy mögé.
A játékvezető elmondja a szempontokat:
A)  mostantól tőled függ a tárgyad „biztonsága”! őrizd úgy a szemeddel, hogy egy pillanatra 

se veszítsd el! Ha úgy érzed, lépj egyet balra (majd: jobbra, hátra, járd körbe) úgy, hogy ne 
veszítsd szem elől.

B)  továbbra sem érhetsz a tárgyhoz! mutasd meg 3-ra, hogyan őrzöd a kezeddel! 1, 2, 3! (A 
gyerekek védőburkot képeznek a tárgy köré, ki-ki ahogy gondolja.) Bontsd le a szobrot!

c) mutasd meg, hogy védelmezed csak a lábaddal! 1, 2, 3! Bontsd le a szobrot!
d) mutasd meg, hogy vigyázol rá csak a lábaddal! 1, 2, 3! Bontsd le a szobrot!
e) csak a fejeddel! 1, 2, 3! Bontsd le a szobrot!
f) egész testeddel! 1, 2, 3! Bontsd le a szobrot!
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Fogjuk meg a tárgyunkat, és üljünk körbe!
A játék nagyon komoly koncentrációt igényel. A gyerekek nagyon mély érzésekről számolnak 
be a játék után, de e nélkül is látszik, hogy érzelmileg ugyancsak érintetté válnak. látványos, 
hogy másképp érintik meg a tárgyat. A játék olyan atmoszférát teremt, amely képes az ar-
chaikus élményeket felidézni. A gyerekeket felruházza azzal a tulajdonsággal, hogy képesek 
felelősséget vállalni valami másért. (Az óra végén ezt úgy visszük tovább, hogy valaki másért 
kell majd vállalni a felelősséget.)

Őrizd úgy... a külvilágban
A folytatásban kiterjesztjük az empátiát a külvilágra. A megválási rítus a fenti előzmények-
kel nem lesz nehéz. Körben ülünk. A gyerekek leteszik maguk elé a tárgyaikat. megkérjük 
őket, hogy gondolják át, van-e olyan, akire egy kis időre rá mernék bízni a tárgyukat. (pár 
percre „örökbe fogadja”.) Aki úgy gondolja, vigye oda a tárgyát ahhoz, akire gondolt, s adja 
át neki. Az elindulás sorrendjét nem szabjuk meg, de egy szabály van: egy időben csak egy-
valaki mozdulhat. Ha már senki nem indul, várjunk egy kicsit. (A gyerekek ez idő alatt igen 
összetett folyamaton mennek át. gondolkodnak – tulajdonképpen azon, hogy megbíznak-e 
valakiben, ami komoly önismereti kérdés, akármi is a válasz – kihez menjenek. érzik, hogy 
jelentősége van annak, hogy jelöltjeik közül kit választanak. továbbá nagyon kíváncsiak – és 
félnek a kudarctól –, hogy bennük megbízik-e valaki. végül látják, hogy van, akinél több 
tárgy is van, van, aki nem kapott semmit. ez rendkívül elgondolkodtató.)

A fenti feszültségmezőt úgy oldjuk fel (részben), hogy a következőkben lehetőséget adunk 
a kívánságok megfogalmazására. vagyis lehet kérni. oda kell menni a társhoz, és pl. azt mon-
dani: „szívesen vigyáznék a macidra!”. ezzel vágyakat fejeznek ki arra vonatkozólag, hogy 
kinek a bizalmát szeretnék élvezni. A társ ekkor dönthet, hogy adja vagy nem. olyat is el 
lehet kérni, ami eredetileg nem az illetőé, de a valódi gazdáját is meg kell kérdezni!

A játék végén minden tárgyat visszaadunk, ugyanazzal a rítussal: egyszerre egy mozdul-
hat.

A foglalkozás után érdemes megfigyelni a gyerekeket, hogyan bánnak egymással, saját és 
társaik tárgyaival napközben. mindenképpen változást fogunk tapasztalni.

aZ érZékElésT sEGÍTŐ jáTékOk

Kéztapintós
észlelésirányítási gyakorlat

párban szemben állunk egymással. Kartávolságra helyezkedjünk el, fogjuk meg egymás 
kezét. majd hunyjuk be a szemünket. feladat: egymás kezének tapintásos megtapasztalá-
sa. Beszéljük meg benyomásainkat. A gyakorlatot ismételjük meg másik párral. Amikor már 
mindenki kezét megtapasztalta, akkor a következőképpen tehetünk próbát. Kört alakítunk. 
egy embert beküldünk a kör közepére, neki be kell hunynia a szemét. A feladata az, hogy a 
feléje nyújtott kezeket a tapintás alapján felismerje. A csoport behunyt szemmel lassan kör-
bejár a teremben, és nyújtott karral vigyáz, hogy ne ütközzék társába. Ha megérinti a társát, 
akkor oldalra lépve leguggol. Addig folytatjuk a játékot, amíg mindenki guggoló helyzetbe 
kerül. utána beszámolunk érzéseinkről.  ugyanezt végezhetjük tárgyérintéssel is. A vezető 
mindenkinek ad a kezébe járás alatt egy tárgyat, melyet fel kell ismernie tapintás útján. Aki 
nem ismeri fel, az továbbhalad, és új tárgyat kap. A gyakorlat végén beszéljük meg észlelé-
seinket.
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Céltábla játék
ezt a játékot a csoport minden tagja egymás után játszhatja el. egyik gyerek lesz a céltábla, 
őt a terem egyik sarkába álltjuk, a többiek feladata az lesz, hogy a céltáblát bemérve, behunyt 
szemmel találjanak bele a céltábla felemelt kezébe. A gyakorlatot csendben végezzük el. majd 
beszéljük meg érzéseinket. 

Füllé válva
Az indiánok nemcsak a jelekből, de a hangokból is következtetni tudtak a természetben zaj-
ló jelenségekre. intuitív érzékeink ma is működnek, és akaratlanul becsukjuk a szemünket. 
ebben a játékban hagyjuk egy kis időre „megvakulni” magunkat, és csak „füllé” váljunk. 
figyeljük meg a körülöttünk hallható hangokat. A felnőtt vezeti a gyakorlatot.
– először a közvetlen környezetünkben lévő hangokat figyeljük meg. jegyezzük meg őket!
– majd koncentráljunk távolabbi hangokra is.
– milyen gondolatok kavarognak az elménkben?
– milyen érzések vannak bennünk?
– A zajok felidéznek-e emlékeket?
A megfigyelés második részében a gyakorlatvezető egy kis „történetet” adhat elő. pl.: ko-
pogás, ajtónyitás, lépések zaja, puffanás, nyikorgás, leül, leesik valami, távolodó léptek, stb. 
A megfigyelések után beszéljük meg tapasztalatainkat, igyekezzünk minél érzékletesebben 
leírni azt, amit hallottunk, találjunk ki a zajokhoz egy történetet!
(tetszés szerint zenei betéteket is használhatunk. további játék lehet, hogy valamelyik növen-
dék ad elő zajjal egy történetet, amit a többieknek kell kitalálni.)

Játék az érzelmekkel
A)  érzelmi állapotokat kifejező szókártyákat teszünk a gyerekek elé (pl.: mérges, vidám, ha-

ragos, unott stb.). elolvasás után megkeverjük őket, mindenki húz egyet. Körben ülve 
mutatjuk meg. 3-tól visszaszámolunk, 1-re kell bemutatni arcunkkal a kártyán szereplő 
érzelmet, és legalább 3 másodpercig kell megtartani a mozdulatot. A többiek megnevezik, 
szerintük mit mutatott.

B)  Üres szókártyákra a gyerekek írják fel az érzelmi állapotokat kifejező szavakat (párokban). 
Ketten mutatják be az ötleteiket a többieknek, akik kitalálják, mit mutatnak. megpróbálják 
részletesen is leírni, hogy az arc mely része változott, dolgozott (pl.: abból látjuk, hogy 
meglepődött, hogy felhúzta a szemöldökét stb.). elképzelhető, hogy ismétlődnek az öt-
letek: ekkor egy érzelmet két párnál is megfigyelhetünk. A gyakorlat végén a szókártya 
„értékel”: megmutatjuk, abból látható, hogy sikeresek voltunk-e.

c)  4 csoportban gyűjtjük az érzelmi állapotokat, és írjuk fel a szókártyákra. most nemcsak 
arccal, hanem egész testtel mutatjuk be. A csoport kiválasztja az egyik kártyát, majd 3-tól 
visszaszámolva állóképet csinálnak. A többiek részletesen leírják az arcok és a mozdulatok 
jellegzetességeit. ezután címet is adunk az állóképnek, minden ötletet elfogadunk.

d)  Körben állva játszottuk az előző gyakorlatot, megmutattuk az érzelmeket. párokat alakít-
va két kört képezünk (belső és külső kör, arccal a kör közepe felé). „mit gondol vajon a kis-
lány magában? mondd el egy mondatban, egyes szám első személyben!” A belső körben 
állók megsúgják a mondatot a külső körön álló párjuknak: „ő fogja mondani helyetted, 
ő lesz most a hangod!” Ha kész, a belső körön állók visszafordulnak, a beszámolásra újra 
mutatják az előző érzelmet kifejező arcukat, és addig tartják, amíg a játékvezető körbe 
nem ér a külső körön. sorban haladva megérint mindenkit, aki erre elmondja társa mon-
datát. nagyon hatásos játék, kritizálni nem lehet, hiszen a gyerekek nem azt mondják 
el, amit a kislány érez, hanem amit ők (és biztosan érezték már magányosnak magukat 
valaha). majd a két kör cserél.
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Milyen az idő most benned?
érzelmeinket gyakran fejezzük ki az időjárás szavaival: gyakran derűsek vagyunk, máskor 
viharok dúlnak bennünk. ezt a játékot is körben ülve játsszuk. mindenki mondja el, hogy 
milyen az időjárás benne. Ha megtettünk egy kört, érdemes visszatérni és megkérdezni, van-
e valaki, akiben megváltozott az időjárás. pl.: most éppen szelíd szél fújdogál bennem, fino-
man süt a nap, egyetlen felhő sincs bennem. 

E-mail címadás
e-mail-címem: „elmélkedem@ tehát vagyok.hu”
Adj magadnak e-mail címet. A címed fejezze ki jelenlegi állapotodat, ahogy most érzed magad. 

döntéS – találd ki!
Barát-barkochba
A játékot felnőtt szavai kezdik: „lehet, hogy ez a kislány nem is tudja, milyen az a barát, akit 
keres, s ezért nem találja? segítsünk neki: milyen egy igaz barát?” Körben ülünk, egy valaki 
középen. Kigondol egy lehetséges választ arra a kérdésre, hogy milyen egy igaz barát. (pl: 
„megbízható”), amit a játékvezetőnek megsúg. A körben ülők megpróbálják „kitalálni” mire 
gondol. sorban „tippelnek”. A középen levő csak igennel és nemmel válaszolhat, a tanár 
abban tud segítséget nyújtani, ha a tipp közelít a megoldáshoz – esetleg szinonimája annak 
–, akkor jelzi, hogy fogadjuk el a megoldást. ezután az jön középre, aki „kitalálta”, ha nincs 
ötlete, akkor egy önként jelentkező. A barkochba-játék e változatának a célja tehát nem is az 
igazán, hogy kitaláljuk a középen ülő gondolatát, de a gyerekek így élik meg, ettől válik izgal-
massá. tulajdonképpen a játék arra való, hogy minél több ötletet soroljunk az adott témában, 
hiszen a gyermekek saját (baráttokkal kapcsolatos) gondolataikat mondják, amikor „tippel-
nek”. Amikor a tippelést megkezdik, érdemes szólni, hogy igyekezzenek minél több ötletet 
megjegyezni. ezután együtt vagy csoportmunkában felidézzük az elhangzottakat, felírjuk a 
szókártyákra, és feltűzzük a hullámpapírra.

beSzéd éS ritmuS

léGZŐGYakOrlaTOk

Koncentrált teljes légzés 
Háton fekve behunyt szemmel fekszünk, nyugodtan, egyenletesen lélegzünk. figyeljük a 
légzés ritmusát. először csak saját magunkra figyelünk, elképzeljük a levegő áramlását, meg-
próbáljuk megérezni a szívverésünket. nyugodt, meleg érzéssel ellazulunk. Ügyeljünk, hogy 
a belégzés orron, a kilégzés szájon keresztül történjen. A gyakorlat után beszéljük meg érzé-
seinket.

Közös légzés 
Háton fekve vagy széken ülve végezhetjük a gyakorlatot. Ha ülünk, akkor a hátunkat támasz-
szuk a szék támlájának. egyik kezünket tegyük a mellkasunkra, a másikat a hasunkra. figyel-
jük meg a mellkas és a has süllyedését. Aztán figyelmünket vigyük át a levegő áramlásának 
megfigyelésére, ahogyan be- és kiáramlik a tüdőnkből. figyeljük meg a levegő útját. majd 
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koncentráljunk a szívverésünkre. egy perc elteltével kezdjük el figyelni a társaink légzésének 
ritmusát addig, amíg egy ritmusban nem lélegzik a csoport.

Levegőkifújás
A)  Ülve és fekve is játszhatjuk ezt a játékot. A feladat az élettani légzés megfigyelésére ad 

alkalmat. nyissunk ablakot. A foglalkozásvezető a következőképpen irányítja a játékot: 
      – tedd a tenyered a hasadra, és 5 másodperc alatt fújj ki minden levegőt, ellenőrizd, telje-

sen lapos-e a hasad! (1, 2, 3, 4, 5)
      – nyomd ki a pocakod (mintha mutatnád: „nézd milyen nagy!”), majd 5 másodperc alatt 

szívjál annyi levegőt a hasadba, amennyit tudsz! (1, 2, 3, 4, 5)
      – 2 másodpercig tartsd benn a levegőt! (1, 2),
      – 5 másodperc alatt egyenletesen fújd ki! (1, 2, 3, 4, 5)
      Ötször, hatszor megismételjük, közben körben járva nézegetjük, hogy kinek sikerült a hasi 

légzést megvalósítani.
      ezt követően megkérjük a gyerekeket, hogy 2–3-szor ismételjék meg önállóan a gyakorla-

tot. nem baj, ha nem sikerül, az is nagyon hasznos (és jól vezeti be következő tevékeny-
ségeinket), ha egyszerűen felfedezik, hogy lélegeznek, és megfigyeléseket tesznek ezzel 
kapcsolatban: észre sem veszik, hogy önmagukkal törődnek, és képesek maguktól meg-
nyugodni. A cél éppen ez, továbbá a „keleti ember”-ként emlegetett társainkkal kapcso-
latos általános vélekedések felidézése előtt (és a megértés elősegítésére) saját, előhívható 
(ettől függetlenül is hasznos) élmény, tapasztalat nyújtása.

B)  Az előző tematikát folytatjuk, azzal az instrukcióval, hogy a levegő kifújásakor kifújjuk a 
„rossz gondolatokat”, „elhessegetjük gonosz szellemeinket”, szomorúságunkat. egyszer 
elvégezzük a gyakorlatot, majd megkérdezzük, ki mitől szabadult meg. A tanár kezdi a 
sort, pl. így: „kikergettem egy csúnya, kövér mérgességet, szétkenődött az ablakon!” te 
mit fújtál ki? Amikor tele van a tér a kifújt rosszakkal, rituálisan kikergethetjük őket az 
ablakon.

c)  Az előző játék folytatásaként telefújjuk az osztályt mindenféle jóságos dolgokkal. most 
kilégzéskor egy vidám színes levegőt fújunk ki. A tanár kezdheti a sort, pl. így: „fújtam egy 
rózsaszínű örömgombócot, ott van a csilláron!” te mit fújsz ki?

Színes légzőgyakorlat
Háton fekve behunyt szemmel, saját nyugalmi ritmusban lélegzünk. A gyakorlatot ülve vagy 
törökülésben is végezhetjük. elképzeljük, hogy a beszívott levegő megszínesedik, átjárja 
egész testünket, kilégzéskor körülveszi testünket, és mintha egy bizonyos burában lennénk 
– oxigéndús színes gomoly vesz körül minket. szinte pillekönnyűvé válik a testünk. mintha 
lebegnénk. egy perc után elemezzük, kinek mi volt a választott színe, ez változott-e a gyakor-
lat során, és melyik fázis volt a legkellemesebb.

riTMUsra éPülŐ jáTékOk

Ritmustenisz
Körben állunk. A játékvezető ad egy ritmust, amit a gyerekek „visszapasszolnak”.  A), B) és 
c) változatban egy gyerek kezdeményez (illetve egy csoport rövid megegyezés után), és azt 
adja vissza mindenki. Ha nem sikerül, megismételtethetjük (a bemutatást is, ha szükséges). 
A gyerekek hamar rájönnek, hogy a ritmuskeltésnek rengeteg eszköze van a testünkön (taps, 
dobbantás, csettintés ujjal, nyelvvel, arc felfújása-kipukkantása, dobolás a testrészeinken, a 
földön, kopogtatás a padlón, körömmel hangadás stb.). A szabály csak annyi, hogy olyan 
ritmus utánzását kérhetjük csak, amit mi is meg tudunk ismételni.
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Játék hangokkal, hangSÚlyokkal

Mentők és eltévedtek
A csoportot két részre osztjuk. A csoport egyik fele a mentő fél, a másik fele az eltévedt fél. A 
gyakorlat a legfőbb beszédszervünk: a fülünk élesítésére is szolgál. A „mentők” párt válasz-
tanak az „eltévedtek” közül maguknak. A két csoportot a terem két szélső részére küldjük. A 
párok megegyeznek egy egyezményes hangban: ez lehet jól hangoztatható magánhangzó,  
vagy sziszegés, vagy zöngés mássalhangzó. A feladat a következő. Az „eltévedtek” a lakatlan 
szigeten – este van – csak hangok után tudnak tájékozódni.
A „mentők” hangjukkal hívják és irányítják becsukott szemű társaikat. A „mentők” és „el-
tévedtek” egyszerre játszanak. cél: épségben hazasegíteni a társunkat. A hangkavalkádból 
kell kiválasztani a jó utat. A gyakorlatot nehezíthetjük úgy is, hogy a térben akadályokat 
helyezünk. A „mentők” a hang erejével és színével tájékoztassák az „eltévedteket”, mielőtt 
akadályba ütköznének. A gyakorlatot végezzük el párcserével is.

Napsoroló
Beszédgyakorlat-légzőgyakorlat a hét napjaival. A játszók körben állnak. A hét napjait mondják 
el hétfőtől vasárnapig, egy levegővétellel. Azután két hetet sorolnak fel, majd hármat és végül 
négyet. Ha ez már jól megy, megpróbálhatják visszafelé sorolni a napokat, egyszer, kétszer… 

Bemelegítő hanggyakorlat
Körbeülünk a földre törökülésben. A gyakorlatokat mindig levegő-kifújással indítjuk. ebben 
a játékban egyszerre figyelünk a helyes hangképzésre és hangindításra, az utánzásra is. A 
gyakorlatvezető mond egy mondatot a gyerekeknek, ez lesz a hívó mondat pl.: „suttogva 
beszélek.” A többiek együtt megismétlik és utánozzák. A körben ülő következő folytatja a 
játékot: „Rekedten beszélek.” mindenki megismétli. A játék körbemegy, a cél minél többféle 
hangszínt és ritmust kitalálni. A feladat érdekes változata lehet, ha pontosan az ellenkező 
módon beszélünk, mint amit mondunk, pl.: „suttogva beszélek” – mondjuk ordítva.

névtanuló Játékok

Találkozós játék
Körben állunk. A játékot a foglalkozásvezető kezdi. felveszi valakivel a szemkontaktust, aki-
vel megpróbálnak (némán) elindulni egymás felé. Amikor középen találkoznak
A)  megállnak és megtartják a szemkontaktust, majd továbbmennek (helyet cseréltek). Az 

indít, akit választottak.
B)  ugyanaz, mint az A), de egy néma, barátságos üdvözlő gesztust tesznek, mielőtt tovább-

mennek.
c) ugyanaz, mint az A) és B), de saját nevükön be is mutatkoznak egymásnak.
d) ugyanaz, mint az A), B) és c), de akárhogy üdvözölhetik egymást.
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a sZÖVEGalkOTásT sEGÍTŐ jáTékOk
Szózsák
A gyerekek leülnek, és maguk elé veszik a képzeletbeli „szózsákot”. eljátsszuk, kinek mek-
kora a zsákja (jó nagyokat mutatnak), és „kinyitjuk”, kikötjük a zsák száján a madzagot. „A 
nagy zsákba jó sok szó fér, dobáljuk ki mindet belőle.” A jobb és a bal kezünkkel felváltva 
kiveszünk egy-egy szót, kimondjuk mi az, és a hátunk mögé „hajítjuk”. A játékvezető a be-
mutatással a helyes artikulációt, a hangerőt és a kívánatos tempót is bemutatja. Körbejárva 
ellenőriz, mutatja, ha nem hallja, nem érti az elhangzó szavakat, illetve biztat: „Hopp, ott az 
alján nézd meg, van még ott valami!” stb. Akinek üres a zsákja, csöndben marad. Aki a végén 
marad, jó példa arra, hogy nem is olyan nehéz ez a feladat.

Egyperces barátság
négyfős csoportokat alakítunk. A csoporton belül sorrendet alakíttatunk ki: ki lesz az 1., 2. 
stb. játékos. instrukció: egy percig kell folyamatosan beszélni a barátságról, a többiek hall-
gatják. A tanár méri az időt, az egy perc végén jön a következő játékos. A tanár körbejárva 
ellenőriz, ha szükséges, biztat, gondolatébresztő kérdéseket tesz fel az elakadt játékosoknak. 
A gyerekek folyamatosan ébrednek rá, hogy többféle műfajt alkalmazhatnak, mivel nincs 
tiltva semmi, csak a téma kötött. valaki mesét mond, valaki úgy csinál, mintha levelet olvasna 
fel stb. A legjobb ötletet meg is ismételtethetjük a többiek előtt.

Jól „csetelek”?
A gyerekek csoportokat alakítanak aszerint, melyiküket melyik téma érdekli. mindenki ál-
nevet választ, amivel a „csetre” bejelentkezik. A csoporttagok egymásnak háttal ülnek le, 
kikötés, hogy nem szabad oldalra fordulni. Így kell megkezdeni a „csetelést” az adott té-
mában: megbeszélési idő nincs, azonnal kezdik, a többi csoport hallgatja. feladatuk, hogy 
stoppoljanak, ha úgy gondolják, hogy szerintük valami nem megfelelő. A foglalkozásvezető 
is stoppolhat, illetve minden esetben stoppol, amikor egy konkrét kommunikációs szabályt 
jól alkalmaznak, vagy éppen nem, de a gyerekeknek ezt kérdésben teszi fel: pl.: miért volt jó 
ötlet az, hogy megkérdezte a többieket, hány évesek; mit mulasztottak el a bejelentkezéskor; 
szoktak-e a „cseteléskor” ilyen sok szöveget egyszerre beírni? és így tovább. A játszók körben 
haladva sorban mondhatnak valamit. A gyerekek önkéntelenül is oda fognak fordulni ahhoz, 
akihez beszélnek. A végén megbeszéljük, miért volt nehéz tartani a szabályt. (miért jó, ha 
beszélgetés közben láthatjuk egymást? – stb.)

Erről az jut eszembe...
ezzel a játékkal megtanulható az asszociáció technikája: „mondok egy szót (illetve mondatot) 
– mondj rá egy másikat, ami leghamarabb az eszedbe jut róla!” nincs jó vagy rossz megoldás.
A)  Könnyebb verzió: körben ülünk, labdagurítással játsszuk! A türelmi idő 5–3 másodperc, 

amit hang nélkül, csupán az ujjak felmutatásával jelezhetünk. mondatokat mondunk. pl. 
játékvezető: „levegő...” – „nekem a levegőről a repülő jut eszembe” – „nekem a repülőről 
a magasság jut eszembe” – stb.

B)  nehezebb verzió: tekintetátadással játsszuk! A türelmi idő max. 3 mp szavakat mon-
dunk.

c)  nehéz verzió: tekintetátadás, nincs türelmi idő, a szavakat (ha végigért a kör) visszafelé is 
elmondjuk.
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Sétálj és nevezd meg!
A)  A kialakított üres térben sétálunk úgy, hogy nem érhetünk hozzá senkihez és semmihez. 

miközben ezt gyakorolják, kiadjuk az instrukciót: mutass rá minden tárgyra, amit látsz, és 
nevezd is meg! A játékvezető bemutatja, ezzel beállítja a tempót és a (közép) hangerőt. A 
gyerekek egyszerre végzik a feladatot, ezért meglehetősen zajos játék. Az első próbálkozás 
után le lehet állítani, és a tempót, hangerőt, artikulációt javítani, ha szükséges. A játékot 
újra kezdjük: ezután aki 3 másodpercig nem szólal meg, az önként megáll. A végén egy 
gyerek marad, aki még mindig sorolja a szavakat. ezután még egyszer megismételhetjük.

      A játék az önértékelést magában rejti: a szabálytartás a játékból adódik, akik elhallgattak, 
meg fognak állni, mert érzik, hogy nem képesek, ezért nem is szeretnének egyedül meg-
maradni a végére.

B)  Az előző játék változata. ugyanúgy zajlik, csak ez esetben: „mindent lehet mondani arra, 
amire rámutatsz, csak azt nem, ami valójában!” egyre érdemes vigyázni: a gyerekek itt 
egymásra is mutatni fognak – s mivel az asszociáció rendkívüli módon megindul a játék 
hatására –, előfordulhat, hogy elhangzik olyan, amit valaki sértőnek érez. ezért előre jó fel-
hívni a figyelmet, hogy az a szó nem annak szól személyesen, akire mutattak, mert azért, 
hogy milyen szavak ugranak ki a fejünkből, nem vagyunk felelősek.

Fórumszínház
A játszók két egymással szemben álló csoportra bomlanak, aszerint, hogy a görögöknek vagy 
a trójaiaknak adnak-e igazat, hogy melyik félnek drukkoltak. mindkét csoportból egy-egy 
ember kilép a terem közepére, szemben egymással, és megfogalmazza az érveit a véleménye 
mellett. A másik fél szószólója meghallgatja, és megpróbál erre válaszolva, reagálva saját ér-
veket felsorakoztatni. A másik csoport véleményét nem bírálva próbálja meggyőzni őt az iga-
záról. Ha a csoportból valaki más is szólni kíván, jelzi, és a társának ilyenkor helyet kell vele 
cserélnie. Ha valaki megváltoztatja a véleményét, átállhat a másik csapathoz. A játék célja az, 
hogy érveket sorakoztassunk fel, ütköztessünk egymással, hogy győzzünk meg másokat, de 
hagyjuk magunkat is meggyőzni! A meggyőzés még nem legyőzés! A játék nehézsége, gátja 
lehet, ha mindenki mindenáron ragaszkodik az álláspontjához, vagy ha bugyuta, érdektelen 
érveket sorakoztat fel.

Közhelygyártás
Amit mondunk, az azt tükrözi vissza, amit gondolunk. Ha öreg, megfáradt mondásokra ala-
pozunk, akkor elménk nem marad éber. A közhelyek öregek és fáradtak. ebben a játékban 
tudatosan keressük a legmegszokottabb kliséket, majd kicsavarjuk őket. papír és írószer szük-
séges.
– csoportonként soroljatok fel legalább 10 közhelyet, mint pl.: „fején találta a szöget”; „egyen-
lő esélyekkel”; „ébresztő gondolat” – stb.
– tegyük mondatba a közhelyeket. Hogy hangzanak?
– vegyük a listánkat, és az általunk készített közhelyekre hozzunk létre új kifejezésmódot. 
pl.: a fején találta a szöget helyett: valóban azt a fényt kapcsolta fel bennem, ami… A cél olyan 
kifejezés létrehozása, amely szemléletes és ugyanazt a jelentést hordozza, mint az eredeti 
kijelentés.

Törzsalapítás
A) A gyerekek 5 törzset alapítanak.
B)  elhelyezik a hullámpapírt, ezzel kijelölik az „ország” határait (ez teremti meg a kontextust, 

elősegíti a szerepbelépést).
c) A törzsek elkülönülve helyezkednek el egy általuk jónak talált helyen.
d) megegyeznek egy közös névben (mélyíti a kontextust, segíti a szerepbe lépést).
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e) Kitalálják, ki milyen családtag, mi a foglalkozása.
f)  állóképben megmutatják a család egy pillanatát egy hétköznapi napon. (Ha mindegyik 

kész, egy törzset megkérünk, tartsa az állóképet, a többiek addig leengedik, majd ha ők 
következnek, újraépítik a szobrot.)

g)  A játékvezető kikérdezi a szobrokat (ellenőrzés is egyben, az A–f kérdésekre adott vála-
szaikat most tudjuk meg).

     Ha akarják, a gyerekek is kérdezhetik egymást!
H)  Ha jelenetet kértünk, akkor nincs kikérdezés, de felhívjuk a figyelmüket, hogy az A–f kér-

désre adott válaszaik mindenképpen derüljenek ki a jelenetből. A játék fő erénye, hogy 
azok is könnyen megszólalnak, akik egyébként nem szoktak. A játékvezető azzal tudja 
folyamatosan mélyíteni a kontextust, ha a gyerekek vállalt szerepeit megjegyzi, választott 
nevükön szólítja őket. Kritikai megjegyzésre végig nincs mód, ugyanis a gyereket magát 
nem lehet kívülről megszólítani, mivel ő már szereplő!
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6. évfolyam

mozgáS

cSoportalakító Játékok

Páralakítás
A játék célja, hogy véletlenszerűen alakuljanak ki a párok, akiknek a továbbiakban együtt kell 
majd dolgozniuk. Készítsünk elő kb. 30 cm hosszú madzagokat, éppen annyit, mint a csoport 
létszámának a fele.  A játékvezető fogja meg az összes madzagot középen. ezután a gyere-
kek egyszerre odajönnek, és mindenki megfog egy madzagvéget, természetesen nem tudva, 
hogy ki van a másik végén. Ha páratlan a csoport, az utolsó a tanítóé marad. ezt követően 
anélkül, hogy elengednék, lassan elkezdik kibogozni a sok fonalat, míg a végén kiderül, hogy 
kik fognak egy madzagot. ők lesznek egy pár.

Székfoglaló Játékok

Hullámjáték, avagy meteortámadás
A játékban a résztvevők körben székeken ülnek, egyikük a kör közepén áll. mikor a kör köze-
pén álló elkiáltja magát, hogy „meteor jobbról” az egész csoport egy hellyel jobbra ül, ha a 
„meteor balról” hangzik fel, egy székkel balra ül mindenki. mikor a „meteorzápor” kiáltás 
hangzik fel, mindenkinek úgy kell helyet cserélnie, hogy nem ülhet semelyik mellette levő 
székre sem. A középen állónak is alkalma nyílik leülni, s ezáltal egy másik társuknak nem jut 
szék. most ő lesz a meteorjelző.

Ágyúdörgés
a földrengés játék átalakított változata, amelyben most nem a föld reng, csak az ágyúszó dör-
ren. A kimaradásra épülő játékban a játékosok szemben ülnek egymással, két sorban. A két 
széksor között kb. három méter távolság legyen. Középen fel s alá sétál egy játékos, majd 
hirtelen elkiáltja magát, hogy „ágyúdörgés!”. ekkor az egymással szemben ülőknek helyet 
kell cserélniük. egyvalaki azonban kimarad, mivel a középső játékos is igyekszik elfoglalni 
egy helyet. A kimaradó kerül középre.

EGYMásra fiGYElŐ jáTékOk

Az utazás 
több variációt javaslunk. 
A)  Az elsőben a csoport egyik tagját, az utazót fejmagasság fölé emelik a többiek, majd az 

emelés után óvatosan körbejárnak vele a teremben. Közben az utazó szeme csukva van, 
lazít. lehetőség van egyszerre több utazó, szállító választására is, ekkor a cserékkel min-
denki átélheti az utazás élményét. 

B)  A játék nehezebb változata a „szállítószalag”-változat. ebben, két sorban arccal egymás 
felé, kb. fél méter távolságra állnak a csoporttagok (próbáljunk azonos magasságúakat 
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egymással szembe állítani). Az első páros egyik tagja lefekszik az első hat–nyolc ember 
között. Azok felemeli fejmagasság fölé, majd továbbadják kézről-kézre egészen addig, míg 
a lánc végére nem ér, ahol óvatosan leteszik. Következik az első pár második tagja, majd a 
második pár első tagja és így tovább. 

c)  A másik megoldásban az utazók lepedőbe fekszenek bele, ilyenkor a többiek óvatosan 
megemelve viszik, utaztatják körbe a teremben. minden esetben jól átérezhető a bizony-
talanság, az ide-oda dülöngélő mozgás. Beszéljünk róla!

Karmesterjáték 
Közösen választjuk ki a karmestert, akinek mozdulatait a többieknek le kell utánozniuk. A 
játékosok közben egyhelyben állnak, a karmester pedig mozog a térben. A játékban egyaránt 
fontos a mozdulatok pontos lemásolása és a karmester nyomon követése is. A karmester sze-
mélyét egy játékon belül változtassuk meg, úgy, hogy pár mozdulatsor után a karmester kéz-
fogással válasszon maga helyett valakit. A többieknek nagyon kell figyelniük, hogy a karmes-
terváltást észrevegyék, és most már az újat utánozzák. figyeltessük meg, hogy miért nehéz, 
ill. könnyű figyelni a társunkra. Kinek milyen érzései vannak a karmesterrel kapcsolatban?

Párban vagyunk!
A játékot párokban játsszuk, de a párok néhány mozdulatsor után váltják egymást. A párke-
resés tapsra történik, és a lehető legrövidebb időn belül kell megtörténnie. A már párban állt 
játékosok ugyanabban a játékban már nem találkozhatnak. A párválasztás után egymással 
szemben állnak fel a párok, egyikük kezdeményez, míg a másik feladata az, hogy a köztük 
lévő távolságot megtartsa. például ha a kezdeményező keze előrelendül, akkor a társáé hát-
ra, vagy ha egyikük kinyomja a hasát, akkor a másik behúzza stb. (mintha a köztük lévő tér 
anyaga szilárd, rugalmatlan lenne.) A távolság megtartása az egyetlen feladat, s ehhez mind-
két játékos koncentrációja, nagyon pontos együttműködése szükséges. Könnyű vagy nehéz 
párt találni? miért?

Térfelosztás
szabad mozgásból adott jelre (zenére történő mozgás közben a zene kikapcsolására, a csend-
re) kell megállni, megtartva, kimerevítve a pillanatnyi pózt. A megállástól számítva kötött 
időn belül (pl. három számolásra) az egész társaságnak a legegyenletesebb térkitöltésre tö-
rekedve kell beállnia. tehát ezalatt a három számolás alatt körbenézve a játszók elmozdul-
hatnak a helyükről. Az egyenletes térkitöltés azt jelenti, hogy ne torlódjanak egy helyen a 
játékosok, más helyeken így ne keletkezzenek „lyukak”. A játék közben nem szabad saját 
testhelyzetükön kívül mással utasítást adni a társaknak.

játékunkban az instrukcióadáskor már utaljunk a képzeletbeli helyszínre: legyünk csilla-
gok a képzeletbeli égbolton, és a zene hangjára mozogjunk szabadon a térben…

lehet lassított, illetve gyorsított mozgásokkal is játszani.

Hipnózis
párokban játszunk. egymással szemben állnak a játékosok. A pár egyik tagja a – „hipnotizőr” 
– tenyerét társa arca elé tartja (kb. 20–30 cm-re), majd lassú kézmozdulatokba kezd. A pár má-
sik tagjának feladata: követnie kell társa kezét anélkül, hogy a kéz és az arc közötti távolság 
változna. Az irányító lehetősége: ha jobb kézzel kezdett, filmes szóhasználattal „átúsztathat” 
pl. a kezére (és vissza). Így bonyolult „mutatványok” is megoldhatók (pl. átbújhat a „hipno-
tizőr” lába között az irányított). A távolság megtartása az egyetlen feladat, s ehhez mindkét 
játékos koncentrációja, nagyon pontos együttműködése szükséges. nem arról szól a játék, 
hogy miként tornáztathatja meg társát az irányító.
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Egyszerre indulni
A játéknak nagy térigénye van – átlagos teremméretek és csoportlétszámok mellett csak a 
társaság fele dolgozhat egyidejűleg. egyszerű feladat – mégis nagy öröm lehet a játszóknak 
a sikeres végrehajtás. A párok egymás mellett állnak, de nem érhetnek egymáshoz, s nem 
nézhetnek egymásra. Koncentrálás után – mindenféle jelzés nélkül – egyszerre kell indulni-
uk, meghatározott számú lépést megtenniük, majd megállniuk. Ha párosával már jól megy, 
játszhatják hárman vagy négyen is. nehezebb a feladat akkor, ha az egymás mellett állók 
közötti távolságot növeljük (egészen addig, amíg kívül kerülnek egymás perifériális látóme-
zején.)

Gyilkos 
A játék a megfigyelőkészség fejlesztésével kiválóan alkalmas a tökéletes kémek kiválasztásá-
ra. A gyilkos kacsint, tehát semmiféle brutalitás nincs a játékban. Körben ül a társaság. A játék 
vezetője jelöli ki a „gyilkost” (mindenki becsukja a szemét, s az lesz a gyilkos, akinek a vállára 
ráteszi a kezét a vezető). A gyilkos köztünk van, de rajta (és a nem játszó vezetőn) kívül senki 
nem tudja, ki az (ha a vezető is játszani akar, akkor sorsolással dönthetünk – például kártyá-
val). A gyilkos kacsintással végzi dolgát. Akire rákacsintott, az magában ötig számol, majd 
bejelenti, hogy „végem”, „meghaltam”. nem kell jámboran várni a végre: mindenkinek van 
egy gyanúsítási lehetősége. 

A gyanúsítás szabályai: kézfelemeléssel kell jelezni a gyanúsítási szándékot. meg kell vár-
ni, amíg legalább két gyanúsító jelentkezik. ekkor (vezetői beszámolásra: egy, kettő, három) 
egyszerre rámutatnak az általuk gyanúsított játékosra. Ha mindketten eltalálták a gyilkos 
személyét, akkor vége a játéknak. Ha két különböző személyre mutattak, akkor – függetlenül 
attól, hogy a gyilkos közöttük volt-e vagy nem – tovább folytatódik a játék (a változás: a két 
gyanúsító elvesztette védekezési, gyanúsítási lehetőségét). Amennyiben nem leplezik le a 
gyilkost, addig tart a játék, amíg van potenciális áldozat. A játék alatt végig szemkontaktust 
kell tartaniuk a játszóknak.

szervezési variáció: a csoport kis, zárt (például székekkel határolt) területen sétál. A gyilkos 
kopog áldozatainak hátán. Az előző változat többi szabálya érvényes.

mozgáSoS improvizáció

Lebegés az űrben
A játék célja, hogy a gyerekek a zene segítségével elképzeljék, ahogy a földtől elszakadva, a 
világűrbe repülnek, mindenféle jármű nélkül. A csillagok, a bolygók között a lebegés, zuha-
nás, forgás, repülés együttes élményét próbálják meg elképzelni. A zenére a gyerekek a tér 
minél nagyobb kitöltésére törekedve, érzelmeiket mozgással és hanggal is jelenítsék meg! 
tapssal váltogathatjuk a néma, illetve a hangos (hanggal kísért) mozgás között. A varázsládá-
ban található kendők, lepedők használatával még kifejezőbbé tehetjük a táncot. Használjuk 
ezeket is bátran! jó, ha a zene hangerejének, tempójának változtatásával is a mozgásritmus 
változtatására késztetjük őket. Az érzelmek megjelenítését néma mozgással, halkuló zenével 
fejezzük be. A zene elhallgatásakor tartsuk meg pár másodpercig az adott testhelyzetet. 

Szerkezetek 
A játékban a résztvevők kis létszámú csoportokban dolgoznak. minden csapat feladata, hogy 
egy különleges „szerkezetet” hozzon létre a játszók testéből. néhány ötlet: toronydaru, gé-
meskút, fa, híd, repülőgép stb. feladatként adhatjuk mozgó szerkezetek „építését”. ebben az 
esetben egy jövőbeli, elképzelt szerkezetet hoznak létre, fontos, hogy a szerkezetnek funkci-
onális szerepe legyen.
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Gumiember 
ezt a játékot párokban játsszuk. A pár egyik tagja a gumiember (számára ez a játék feszítő-
lazító gyakorlat lesz). társa először felpumpálja a gumiembert (hangos be- és kilégzésekkel 
– tehát számára játékunk légzőgyakorlat), amíg tele nem lesz levegővel, vagyis meg nem 
feszül minden porcikája, majd kihúzza a dugót. A dugó nagyon kicsi, lassan áramlik kifelé a 
levegő. Ahogy fogy a levegő, a gumiemberek fokozatosan elernyednek, s végül elterülnek a 
földön. fontos a lassúság, a folyamat koncentrált követése.

Szavak nélkül is értjük egymást!
ez a játék azt hivatott észrevetetni a gyerekekkel, hogy a beszédünket gyakran kísérjük kéz-
mozdulatokkal, sőt bizonyos mozdulatok mondatértékűek, helyettesíthetik a szóbeli köz-
lést. 
A)  jelenítsetek meg tárgyakat a testetekkel! építsetek belőle – egyenként vagy együtt széket, 

asztalt, alagutat, házat, ablakot, hidat stb.) Amint valaki felismeri, jelezze ezt azzal, hogy 
használatba veszi (tehát nem megnevezi!): a székre ráül, az alagúton átbújik, az ablakon 
kinéz stb. 

B)  találd ki, mit mondok! A gyerekek testtartással, gesztussal és mimikával jeleznek egy ver-
bálisan is megfogalmazható fizikai vagy lelki állapotot. fontos, hogy a mintát bemutató 
foglalkozásvezető megértesse: előbb legyen meg a gyerek fejében a szöveges megfogal-
mazása annak, amit ki akar fejezni („jaj, de fáj!”; “„bánom is én!”; „nagyon sajnálom!”; 
„oda nézz!”; „hű, mi lesz ebből?” – stb.), s csak azután próbálja kifejezni. ezután a többiek 
találják ki és fogalmazzák meg! vajon melyikük megfogalmazása fogja megközelíteni az 
eredeti szándékot?

megjegyzés: ha a gyerekek több egyaránt elfogadható, az ábrázolásra illő megoldást fognak 
adni, fogadjuk el! Ha akad olyan, amely részletesebb elemzést érdemel, ne sajnáljuk rá az 
időt!

állóképek, Szobrok

Az űrben vagyunk
A gyerekek egy adott jelre (taps, csengőszó stb.) szemüket az ég felé emelve, különböző szob-
rokat alkotnak. A szoborban megjelenítik mindazt, amit a Hold, a nap, a csillagos ég képe 
előidéz bennük, az elvágyódást, a kíváncsiságot, a félelmet. Ha a szobrok elkészültek, a  fog-
lalkozásvezető egy szobor mögé lép, vállát megérinti, és kihangosítja, azaz kimondja, megfo-
galmazza egy mondatban, hogy mit is gondolhat. A továbbiakban ez a gyerek lép egy újabb 
szoborhoz, és hangosítja ki azt. Az összes szobor kerüljön sorra. 

Szobrász 
A játékot kisebb csoportokban játsszuk. A csoport megbeszéli, hogy nekik mi hiányzik leg-
inkább, vagy mi zavarja őket az összezártságban leginkább, majd kiválasztanak egy szob-
rászt, aki társaiból létrehoz egy olyan szoborkompozíciót, amelyből kiderülhet, hogy mi is 
hiányozhat a szobrásznak. Az alkotásban először csak egy szobrot (egy társát) formálja meg, 
majd egyesével teszi hozzá (állnak be a szoborba) a többieket. munka közben utasíthat is, de 
csakis a szobrász beszélhet! A szoborban mindenki megjegyzi a felvett pózát, majd szétbont-
ják a szobrot (kilépnek belőle). Ha mindenki elkészült, a csoportok egyenként bemutatják 
mindenkinek az alkotásukat, most már a szobrász közreműködése nélkül. A többiek nevet 
adnak a szoborcsoportnak. A játékosok figyelmét hívjuk fel arra, hogy minél pontosabban 
jegyezzék meg szoborbéli helyüket, különben a mű veszít értékéből.
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koncentráció
Az idő
A játék lényege a relativitás fogalmának megközelítése, az idő relativitásának átélése. A já-
tékot kétféleképpen játsszuk el, az egyik egyéni játék, a másik páros, melyben a párok tagjai 
befolyásolják egymást nem nyelvi elemekkel. Az első esetben a gyerekek visszafekszenek a 
légzésgyakorlat pozíciójába. A feladatuk az lesz, hogy adott jelre csukják be a szemüket, és 
mikor úgy érzik, eltelt egy perc, nyissák ki, és kezüket emeljék a magasba. ne végezzenek 
zajosabb, hangosabb mozgást, mert akkor társaikat befolyásolhatják. A második játékban pá-
rokat alkotnak a gyerekek. szintén egy adott jelre, elkezdenek egymással beszélgetni, arra 
ügyelve, hogy pontosan egy perc múlva fogják meg egymás kezét, és hagyják abba a beszél-
getést. mindkét játék eljátszható többször is, annak érzékeltetésére, hogy mennyit változik az 
időérzékelés a gyakorlás hatására.

Űr, űrhajó, veszélyek
ez a játék a történetmondás és az ismert Tűz, víz, levegő c. játék módosított ötvözete. A játék 
ebben a formában Űr, űrhajó, veszélyek nevet kapja. A játékosok körbeülnek az űrhajóban. A 
játékvezető kiválaszt egy mesélőt, aki az eddigi űrélményeiket a lehető legösszeszedetteb-
ben meséli el úgy, hogy a történetbe minél többször beleszövi az űr, űrhajó illetve veszély 
szavakat. mikor az űrhajósok meghallják a történetben az űr szót, akkor azonnal a hátukra 
kell feküdniük, kezüket az ég felé emelve, a veszély szóra minél jobban összegömbölyödni 
akár fekvő, akár guggoló, akár ülő helyzetben, míg az űrhajó szóra visszaülni a kezdőkörbe. 
A játék mindig földön ülő helyzetből indul. 

A mesélő kiválasztásakor ügyeljünk arra, hogy kiváló spontán szövegalkotási készséggel 
rendelkezzen, mert különben a játék akadozik, nehézkessé, unalmassá válik. Hívjuk fel a 
mesélő figyelmét arra is, hogy a sokszori mozgatás is zavaró lehet, nagyon fontos az említett 
szavak megfelelő arányának alkalmazása. 

aZ érZékElésT sEGÍTŐ jáTékOk

A tér szűkítése
A játéksorozatban átéreztetjük a gyerekekkel, hogy milyen hatásai lehetnek az összezártság-
nak. mivel az időben nem tudunk mozogni, így ezt a tér szűkítésével érzékeltetjük. Azonos 
játéksorozatot játszunk le a három fázisban szűkülő térben. A gyerekeknek elmondjuk, hogy 
mi fog történni, és megkérjük őket, hogy figyeljék saját magukat, társaikat, milyen érzelmi, 
gondolati változásokat okoz a tér szűkítése. minden játék után mindenki jegyezzem fel egy-
egy szót a közös csomagolópapírra. minden játéksorozatot külön jegyzeteljünk, azaz három 
csomagolópapírt használjunk, a három különböző nagyságú tér okozta érzések, gondolatok 
különválasztására. 

„Múmia“
Az űrhajósok közül valakit szorosan lepedőbe tekerünk, és így fogalmazza meg érzéseit, gon-
dolatait. minél többen próbálják ki a játékot! Hasonlóak az érzések? gondolatok?
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Relaxálás zenére
Az ajtó előtt várjuk a gyerekeket, és csak akkor nyissuk ki nekik az ajtót, amikor mindenki 
odaért. ezzel érjük el, hogy elcsöndesedjenek, és ez jelzi, hogy már az „űrhajóra” léptünk. A 
gyerekek besötétített szobába érkezzenek! Az – előzetesen bekapcsolt – magnóról „géphang” 
ismétli kétszer a következőket: 
„Űrhajónk térugrást hajt végre. Helyezkedjenek el a hibernációs kamrákban, feküdjenek le, 
és zárják magukra a mélyalvó fülkék tetejét.” 
(A két ismétlés után kapcsoljuk ki a magnót. várjuk meg, amíg elhelyezkednek, majd kap-
csoljuk vissza és folytassuk.): 
„Hogy lerövidítsük útjukat, üzembe helyezzük a zenés mélyalvó programot, mely szabályoz-
za álmukat repülés közben. szép álmokat!” 
(Ha csendben, nyugodtan fekszenek, indítsuk be a zenét, és jelentsük be: alvásszabályozás aktív.)
javasolt instrukciók a zenehallgatás közben:
– Képzeljünk el egy teret, amelyben egyedül vagyunk… jól ismerjük ezt a helyet. próbáljuk 
érezni, látni, milyen az alakja…, milyen anyagból van…, milyen tárgyak vannak benne…, 
milyen érzést vált ki …. észrevesszük, hogy egy pici, eddig nem látható ajtó van a sarok-
ban. óvatosan nyissuk ki, és bújjunk át rajta… átértünkl! (ezen a ponton a zenét kapcsoljuk 
ki!). semmi sem ismerős körülöttünk… figyeljük meg, érezzük, ami körülöttünk van… most 
próbáljunk meg kijutni belőle... dolgozzunk erősen… Akarjuk erősen… Reménytelennek 
látszik… Hirtelen valamilyen lehetőség adódik a szabadulásra! Kijöhetünk… 
(A zenét halkan kapcsoljuk vissza, és hagyjuk is… majd jelentsük be:) „Alvásszabályozó ki-
kapcsol. Üdvözlöm Önöket újra a fedélzeten!”

gondolatfűzéssel kapcsoljuk mindezt az űrhajóbeli utazásunkhoz.
mondjátok el:
– mi történt velünk, mit éreztetek egy évvel ezelőtt…
– mi történik most velünk, mit éreztek most…
– milyen érzéseket kelt bennetek az ismeretlen jövő…?

Térérzékelő játék
Az utazás alatt a súlytalanság állapotában lesztek. A kaput csak akkor zárjuk, ha mindenki 
áthaladt rajta. A hang, amit hallani fogtok (hangszer, taps) a csillagkapu megnyitását, majd 
bezárását jelzi.
A)  Súlytalanság-játék: …A tér, amin áthatolunk, légüres tér. A súlytalanság állapotában le-

begünk… érezd, milyen könnyű vagy! lebeg a hajad! lebeg a bokád! A hátgerinced is 
úszik!... Így érkezünk meg a csillagkapu túloldalára. 

B)  Kényes egyensúly: húzzunk ki és fektessünk a földre a két csoportnak két fonalat kb. 3 m 
hosszan. Az egyik végénél sorakozzanak a diákok, a túlsónál a foglalkozásvezető. Adjuk a 
két sorelső kezébe a távcsövet úgy, hogy a kicsinyítő végén keresztül nézhesse vele a talajt. 
Közöljük, hogy a csillagkapun csak ezzel a különleges műszerrel lehet áthatolni, melyet a 
szemünk elé kell tartani. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy tartsák az útirányt (próbáljanak 
a fonalon maradni, bármilyen nehéz is. A hatás meglepő lesz: úgy érezzük, mintha szaka-
dék felett kellene átkelni.). minden „átérőtől” vegyük át a távcsövet, és adjuk oda a soron 
következőnek („szakértő” játékvezetőként megtehetjük…).

c)  Bizalomjáték: a „csillagkapunál” ketten egymás felé fordulva, támaszban állva adják át 
egymásnak a közöttük álló, majd csukott szemmel, merev testtel dőlő társukat. A kapu 
„innenső” oldalától dőljön a „túloldalán” álló társa felé. Az első várakozó a csillagkapu 
túloldalán természetesen a játékvezető legyen. nehéz játék! 
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döntéS – találd ki!
Mi változott?
A)  egy valakit kiküldünk a szobából. mielőtt kimegy, alaposan körülnéz: ki hol ül, hogy néz 

ki stb. ezután a bent maradók megcserélhetik helyüket, elcserélhetik ruhadarabjaikat, 
használati tárgyaikat: összesen három változtatást hajtanak végre. Behívjuk a kitalálót, 
akinek az a feladata, hogy rájöjjön, milyen változtatások történtek, amíg ő kint volt. Új 
kitalálóval, cserével folytatódik a játék. 

B)  mindenki játszó és kitaláló lehet egyszerre, és nem kell kiküldeni senkit. A játékosok kör-
ben állnak, majd a játékvezető jelére (pl. taps) mindenki hátrafordul (kifordul a kör), be-
csukja a szemét, s valamit változtat a ruházatán (kisebb, szemet szúró változtatásról van 
szó!) miután visszafordult a társaság, a játékvezető által megadott párosításban kell kita-
lálni, hogy a pillanatnyi partner mit változtatott (amennyiben páron belül nem sikerül 
felfedezni a változást, segíthet a csoport).

álcázás
Az álcázás technikáit próbáljuk ki bábon, illetve egymáson. A cél, hogy mindenféle rendelke-
zésre álló anyag segítségével úgy változtassunk meg valamit vagy valakit, hogy ne lehessen 
ráismerni. A gyerekek csapatban dolgoznak, jó, ha minden csapat mindkét feladatot elvégzi. 
A varázsláda bábjait és az álcázó eszközöket, anyagokat osszuk el, mindenkinek jusson bőven. 
A bábálcázásnál lehet több csapat is, a társ megváltoztatását csak két csapatban végezzük. jó 
megoldás, ha az álcázás előtt a csapatok megegyeznek abban, hogy milyen figura létrehozá-
sára törekedjenek, mi legyen a cél a felismerhetetlenségen kívül, pl. félelmetes, kedves, másra 
hasonlító alak stb. lehetséges egyszerűbb megoldásként csak a felismerhetetlenséget célként 
kitűzni.

beSzéd éS ritmuS

léGZŐGYakOrlaTOk

Spóroljunk a levegővel!
Képzeljük el, hogy a terem, ahol vagyunk, egy óriási kabin, ahol nincs levegő, légüres térben 
mozgunk, mint az űrben. jussunk át a kabinon a következő ajtóig egyetlen levegővel. nehe-
zítsük azzal a játékot, hogy a légüres térben a mozgás csak lassítva lehetséges. Ügyeljünk a 
játék közben arra, hogy ne feszítsük túl a tüdőnket. Ha túl nagy teremben játszunk, akkor 
jelöljük ki a távot, amit meg kell tennünk. Ha a légzésgyakorlatban járatosak a tanítványok, 
akkor 40–50 másodpercig vissza tudják tartani a levegőt. Ha kell, a játék megkezdése előtt 
próbáljuk ki, ki meddig bírja légvétel nélkül, és ezek után vágjunk neki a távnak.

Lazítás légvétellel. 
A levegő nagy kincsünk. A testünk már akkor elernyed, ha egyszerűen csak elkezdünk „mé-
lyeket” lélegezni. ez a gyakorlat semmi másra nem akarja összpontosítani a figyelmet, mint a 
levegő útjának megfigyelésére. Helyezkedjünk el kényelmesen. egy percre hunyjuk be a sze-
münket, s adjuk ki a parancsot magunknak némán: „nyugodt vagyok”. minden lélegzetvéte-
lünkkel ezt a belső monológot folytassuk, haladjunk végig az egész testünkön képzeletben. 
Kezdjük a fejtetővel vagy a talppal, a lényeg, hogy képzeletben az egész testünknek adjuk 
ki az utasítást: nyugodt és laza a fejtetőm, nyugodt és laza az arcbőröm, a fülem, a hajszá-
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laim, a nyakam a vállam, a karjaim, a mellkasom,  a szívem, a bőröm, a derekam, a csípőm, 
a combom, a lábaim, a térdem, a talpam. A foglalkozásvezető minden légvételnél mondhat 
hangosan is egy-egy lazítandó testrészt.

Nagy útra készülünk
Bemelegítés hangban, mozgásban, lélekben. fontos, hogy a gyakorlat előtt jól szellőztessük 
ki a termet… Ha olyan helyen vagyunk, hogy tiszta a padló, jó, ha mezítláb vagyunk és a 
légzőgyakorlatokat a földön fekve végezzük. 

„Hunyjátok el a szemeteket! Képzeljétek el, hogy a lélegzetvételünkkel felemelkedünk 
ebbe a légüres térbe, minden lélegzetet egyre magasabbra emel minket. érezzétek és figyel-
jétek meg a beáramló levegő útját. figyeljétek meg, hogy belégzéskor mikor és hol áll meg a 
levegő egy szívdobbanásnyi szünetre a mellkasban. A kilégzés ütemében érezzétek ugyanezt 
a pillanatnyi szünetet. Hanggal fejezzétek ki ezt az állapotot. Hallotok és éreztek-e valamit? 
nézzetek körül! szuperszonikus sebességgel érkezik egy űrhajó. ti vagytok az űrhajó. fél 
percben jelenítsük meg hangban ezt az űrhajót.“

A gyakorlatot egy percben megbeszélés zárja le. Ki hogyan érezte magát közben, mit ta-
pasztalt, észlelte-e a tüdő mozgását stb.

Játék hangokkal, hangSÚlyokkal 

Add tovább a hangot 
A)  A játékban körben állunk, kezünket egymás vállára tesszük, szemünk csukva. A játékve-

zető ad egy hangot (például csettint, csenget, zümmög stb.). A szomszédja átveszi, meg-
próbálja pontosan ugyanazt a hangot adni ő is. ezután a soron következő, és így megy a 
hang körbe. A játék újabb meneteinél más-más játékos adja meg a kezdő hangot. A játék 
tovább fejleszthető a memória játékhoz hasonló szervezéssel: meg kell ismételni a már 
hallott hangot, majd hozzátesszük a sajátunkat.

B)  A sorban előttünk lévő által kiadott hangot vesszük át, majd abból kiindulva alkotjuk meg 
a sajátunkat. mindenkinek meg kell jegyeznie a saját maga által adott hangot, ezek a játék 
végén együtt is megszólaltathatók, létrehozhatunk egy közös „zeneművet”.

Halandzsázzunk!
A)  A játékban egy-egy kulcsmondat „idegen nyelven” történő elmondása, megértése a cél. A 

kulcsmondatok lehetnek: „támad az ellenség! megölték a követet!” A halandzsa nyelv: ér-
telmetlen szótagok egymásutánja, vagy értelmes szótagok, szavak értelmetlen egymás utá-
ni fűzése. mivel a szövegnek nincs értelme, azért a másodlagos jelentéshordozókkal lehet 
információkat közölni, a hanglejtéssel, a hangsúllyal, a kísérő gesztusokkal stb. Halandzsa 
nyelv például a következő: heklá bentyű pirlen páty ….  Könnyű halandzsázni „olaszul”, 
„japánul”, „kínaiul”. 

B)  nehezen szóra bírható gyerekeknek kiváló ez a játék, de a jó beszédkészségűeket is nagy 
feladat elé állíthatja, hogy most értelmetlenül kell beszélniük. A fontos az, hogy pontosan 
értelmezhető szituációban „szövegeljenek” a játszók. 

      Képzeljétek el, hogy egy világűrbeli találkozó óriás konferenciatermében vagyunk. A 
bolygóközi baráti kapcsolatokról és együttműködésekről folyik az eszmecsere. ti vala-
mennyien egy-egy különös bolygó lakói vagytok, mindnyájan máshonnan érkeztetek. A 
nyelvetek és kultúrátok teljesen különböző. éppen szünet van. most nyílik alkalmatok 
egymás köszöntésére és üdvözlésére. A játék menete a következő. tapsjelre induljatok el 
a térben, sétáljatok össze-vissza. Akivel összetalálkoztok, köszöntsétek, kívánjatok neki jó 
napot, érdeklődjetek az egészégéről, kérdezzétek bolygója helyzetéről stb. A találkozások 
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és beszélgetések rövidek legyenek. A játékot 3 percig játsszuk, addig igyekezzetek leg-
alább 2–3 beszélgetést rögtönözni. A játékot kövesse rövid megbeszélés, kérdezzünk rá, ki 
kivel találkozott, miről folyt a diskurzus.

Vártam rád!
ez a játék egyszerre koncentrációs, kommunikációs és beszédgyakorlat is egyben. álljunk 
körbe. fontos, hogy mindenki lássa egymást. 20–25 főnél, ha többen vagyunk, az már a játék 
akadálya lehet, kevesebben se legyünk 6–7-főnél. A játék menete: a kezdő játékos ránéz vala-
kire, s azt mondja a kiválasztottnak:

„vártam rád.” A kiszemelt ránéz valaki másra, továbbadja a láncot, s azt mondja: „nem 
mentem”. Az új kiszemelt ugyancsak kiválaszt magának egy új embert, s megerősíti: „de 
vártam rád”. Aki az üzenet kapta új embert szemel ki, s azt mondja: „sajnálom.” A lánc innen 
elölről indul.   A mondandó szöveg egymás után tehát: „vártam Rád. nem mentem. de vár-
tam rád. sajnálom. vártam rád. nem mentem...” – stb.

néhány betartandó szabály: az üzenetadó csak szemmel választhatja ki a társát. Az üzene-
tet visszamondani a feladónak nem lehet. A szöveget a leírtak szerint váltogassuk. Ha már 
automatizálódott a szöveg, akkor nehezíthetjük a játékot azzal, hogy valamilyen instrukciót 
beépítünk a játékba. (pl: legyen a szövegmondás kötekedő, veszekedő, vitatkozó, kételkedő 
stb.) játszhatjuk kiesésre is, aki téveszt, kiáll.

a sZÖVEGalkOTásT sEGÍTŐ jáTékOk
Az áruló levél 
A levél írásához két-két gyereket válasszunk. nekik nem pozitív szerep jut, ezért fontos, hogy 
önként jelentkezzenek a szerepre. olyan levelet kell írni, amelyet egy áruló írna az ellenséges 
csapatnak. szerepeljenek benne titkok (pl. hol a zászló, mennyi a csapat létszáma, ki a csapat 
kéme és mit fog csinálni stb.), és természetesen olyan dolgok is, hogy miért akarja elárulni a 
csapatot az illető. A levelet felolvasás után értékeljük a legfontosabb szempontból: hihető-e? 
A felolvasást mindenképpen báb segítségével végezzük. (lehetséges a bábkészletből kialakí-
tanunk a bábot.) 

improvizáció hangadáSSal

Ki vagy és mit akarsz?
A fantázia és a gyors reagálás szintén elengedhetetlen erénye a kémeknek. A játékban ezek
kapnak főszerepet. A játék csak szituációs játékokban nagy gyakorlattal rendelkező csopor-
tok számára ajánlott. egy játékos kiül a társai elé, háttal azoknak (négy–öt méterre). A többiek 
meghatározott sorrendben próbálkoznak meg azzal, hogy a háta mögé lopakodva, észrevét-
lenül letegyenek egy képzeletbeli ajándékot. mielőtt elindul a játékos, el kell döntenie, hogy ő 
kicsoda, hol van, kinek viszi az ajándékot, milyen viszonyban, kapcsolatban  van vele – és azt 
is, mi az ajándék. A háttal ülő játékossal a vezető közli, hogy sorrendben hányadik játékosnál 
(akár többnél is) forduljon vissza (ha akarjuk, rábízhatjuk a döntést a játékosra is). Amikor 
hátrafordul, máris egy szituáció résztvevőjeként kell viselkednie. A szerepek rugalmasan 
kell, hogy alakuljanak (például az ajándékozó játékos hiába választotta a nagyszülő szerepét, 
ha partnere nem úgy szólítja meg). A szerepekkel együtt maga az ajándék is változhat. 
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báb- éS animációS Játékok

tárgyJátékok

Nem az, ami…
Bármilyen tárggyal játszhatjuk. lényege, hogy a választott tárgy a vele való utánzásos cse-
lekvés alapján bármivé átalakulhat, csak az nem lehet, ami valójában. játszhatjuk úgy, hogy a 
tárgyat letesszük a kör közepére: akinek eszébe jut valami, amit el tud vele játszani, az elveszi 
és bemutatja, amit kigondolt, úgy, hogy a többiek ráismerjenek. Később megpróbálhatunk 
egy tárgyat körbeadni, hadd törje a fejét mindenki, hogy mit is játszhatna el vele!

változatok: legegyszerűbb, ha alaki hasonlóságból indulunk ki. Így lesz labdából alma, to-
jás, gombóc, cicafej, a ceruzából fogkefe, fésű, lázmérő, karmesteri pálca, az esernyőből csó-
nak, az ollóból szemüveg.

A gyereknek azonban, mint tudjuk, nincs feltétlenül szüksége alaki hasonlóságra az effajta 
játékhoz: egy gyöngysort is lehet cipőtörlő ronggyá gyűrni, szappanként karra kenni, kígyó-
vá varázsolni, könyvjelzőként használni…

megjegyzés: Ha még nem játszottuk ezt a játékot, a szabály megértése itt is úgy a legegy-
szerűbb, ha a foglalkozásvezető kezdi a játékot. igyekezzünk ösztönözni az újabb és újabb 
ötleteket!

báboS Játékok

Árnyjáték
Két csoportot alkotunk:
Az első csoport a tejútrendszer felől indulva jut el a naprendszeren keresztül a földre, egyre 
kisebb és részletesebb modelleket használva.
A megjelenítésben a foglalkozásvezető nyújt segítséget:
– galaxisunk spirális alakzat, amit árnyjátékban lehet mozgatni, közelíteni-távolítani a lám-
pához, így sejtelmes élőképet létrehozva; a csillagrendszerek közül a naprendszerre fóku-
szálva fokozatosan jutnak el a földhöz (kicsi, fekete pont), s végül ismét kinagyítva, a képre 
rávetítik a galaxis képét, az arányokat megmutatva.
– A másik csoport a föld felől indul, egy kis űrhajóval modellezi az eddigi űrutazás momen-
tumait. föld légköre – naprendszer – galaxis: csillagok, bolygók, üstökösök, meteoritok.
A feladathoz szükséges eszközök:
Kartonpapír, olló, hurkapálca, cellux, lepedő; a fényforrás lehet írásvetítő, diavetítő, akár egy-
szerű asztali lámpa is. 
A varázsládán kifeszítjük a lepedőt, a fényforrást a paraván mögül, 2–3-m-ről, és felülről irá-
nyítjuk a modellekre (így a gyerekeknek nem kell fekve bábozniuk, árnyékuk nem zavarja 
az árnyjátékot).
javasoljuk az árnyjáték technikájának előzetes kipróbálását (fényforrás és árnybábok).

Karakterek
A játékosok rajzlapból kivágnak száj, szem és orr vonalakat, úgy, hogy azok minél többfélék 
legyenek. Írásvetítő segítségével a szemekből, szájakból, orrokból új és új arcformát hozhat-
nak létre. figyeltessük meg, hogy a szemek távolításával, száj, orr változtatásával hogyan vál-
toztathatóak a kifejezett érzelmek. színes fólia segítségével szintén módosítható, árnyalható 
az arcjáték. pl. ugyanaz az arc más-más érzelmet tükröz vörös, kék vagy fehér fólián. meg is 
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szólaltathatják az árnyfigurákat. Az érzelmeket a hangszín, hangerõ és hanglejtés megfelelő 
alkalmazásával is érzékeltessék.

Érzelmek kifejezése 
A)  A különböző színű lepedők, kendők segítségével testjátékkal jelenítsék meg az érzelme-

iket. 
B) A varázsládában található összerakható kesztyűs bábbal érzékeltessük az érzelmeinket.
c)  A gyerekek papírlapból gyűréssel, vágással, ragasztással maszkot készítenek, különféle 

arcformákat vágnak ki, majd színezik úgy, hogy azok minél jobban tükrözzék a  megjele-
níteni kívánt érzelmeket. ezután a maszkokba bújva rövid, tömör 2–3 mondatos szövege-
ket alkotnak.

Bábozzunk együtt!
Készüljünk fel sokféle színű és fajtájú textil- és papíranyaggal. Kérjük meg a játszókat, hogy 
hajtogatással, csomózással alkossák meg lényeiket, a feladat tematikája szerint: vízi világot, 
halakat, rákokat, víziállatokat jeleníthetünk meg, vagy űrlényeket is alkothatunk. Ha elké-
szültek a lényeink, jelöljünk ki a térben egy helyet, ahol megjeleníthetjük őket. zenével is 
összekapcsolhatjuk a játékot. lényeinknek a formán túl egyéb karaktert is adhatunk.

A bábhalak, űrlények elkészítéséhez használjuk a varázsládában található kendőket, textil 
anyagokat, vagy egyéb különböző összegyűjtött dobozokat, papírhengereket. A textíliákat 
hajtogatással vagy kézre csavarva, a papírdobozokat ragasztással lehet rögzíteni. 

Kijelölhetjük a teremnek azt a sarkát, ahol játszunk, vagy a varázsládából kialakítható pa-
ravánt is használhatjuk. 

Ha a bábos teremjáték formát használjuk, akkor a gyerekek a pantomimból jól ismert a „fa-
lat kijelölő” mozgással megteremtik az új helyszínt. ezzel jelöljük képzeletbeli akváriumunk, 
űrkabinunk falát, ahol a kendőből csavart, vagy hajtogatással, összeillesztésekkel, ragasztá-
sokkal kialakított halaink, űrlényeink „élnek”.

Távcső
A rajzlapok összesodorásával, összeragasztásával pillanatok alatt saját távcső készíthető, melyet 
mindenki minél díszesebbre színezhet. A távcső végére színes fóliát ragasszunk, amelytől a 
látott kép érdekesebbé válik. jó, ha a távcsőn megjelennek a világűr képei, szimbólumai. A kész 
távcsöveket az ég felé fordítjuk, majd mindenki 4–5 összefüggő mondatban elmondja, hogy 
milyen égi képet vetít elé a képzelete. jó, ha nem pusztán kijelentő mondatokat használnak a 
bemutatáskor, hanem valamiféle érzelmi megnyilvánulások is kiérződnek a mondatokból. Bá-
torítsuk őket, hogy használják bőven a különböző mondatfajtákat az érzelmeik kifejezésre.

Az űrhajóban
Az űrhajóban található bármely tárgy megelevenítésével, beszéltetésével érzékeltethető az 
átélt érzelem. jó tárgyválasztás, pl. a félelem eljátszására egy ruhadarab, a ládában található 
kendők, amely összezsugorodik, magába roskad, a legvégén egy csomóban összekuporodva 
a földre hullik.
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i. pálcás bábok

1. ábra: varázsló
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2. ábra: tündér
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3. ábra: Boszorkány
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4. ábra: sárkány
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5. ábra: Kakas
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6. ábra: tyúk
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ii. kesztyűs bábok

1. ábra: Bohóc
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2. ábra: Király
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3. ábra: Királylány
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4. ábra: szegénylegény
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5. ábra: Katona
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6. ábra: nyúl
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7. ábra: Bárány
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8. ábra: Róka
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9. ábra: farkas
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10.  ábra: medve
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11. ábra: Királyné
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12. ábra: Királyfi
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13. ábra: szegényasszony
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14. ábra: Kutya
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15. ábra: macska
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16. ábra: egér
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17. ábra: szamár
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18. ábra: Bagoly
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iii. Összeállítható kesztyűs bábok

1. ábra: példák a figurák összeállítására
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2. ábra: Alapkesztyű
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3. ábra: fejformák



melléklet 1��

4. ábra: fejformák, kiegészítők
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5. ábra: Hajak, kiegészítők
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6.  ábra: Ruhák
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iv. maszkok

1. ábra: példák állatmaszkok készítéséhez



melléklet 1�1

2. ábra: sablon az állatmaszkokhoz
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3. ábra: orr-sablonok állatmaszkokhoz
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4. ábra: ember-maszkok
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5. ábra: sablon embermaszkokhoz 
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6. ábra: fatörzs maszk
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v. ötletek

1. ábra: varázsláda használata



melléklet 1��

a/ sík- és árnyfigurák

sík óriásbáb
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1.  ábra: vitéz       2.  ábra: Hal       3.  ábra: csiga-kézárny



melléklet 1��

Rablók – árny-füzér
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árnyfigurák



melléklet 1�1

árnyjáték kezekkel
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lépegető bábok



melléklet 1�3

b/ 

festett ujjbáb
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állat fejdíszek



melléklet 1��

görög ruhák
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tátogó hengerbábok



melléklet 1��

1. ábra: ló papírhengerből     2. ábra: pálcás báb szerkezete
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marionettkutya
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marionettbáb kendőkből
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termésbábok
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vár hullámpapírból
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Kártya az értékeléshez



melléklet 1�3

oklevél a záró foglalkozásokhoz
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Programcsomagunk kidolgozásában részt vettek:

Balázs Andrea, fordító, szerkesztő
csekeiné vagács zsuzsanna, tanító
farkas szilvia, tanító, bábkészítő
farkas zsuzsanna, tanító, bábtanár, tűzzománckészítő
Kovács Hedvig, tanító, bábtanár
láng Rita, tanító, drámatanár
orosz Klaudia, díszlet-, jelmez- és bábtervező
székely Andrea, bábszínész, rendező, bábtanár
szentirmai lászló, vizuális tanszékvezető, bábtanár
zurbó péter, nevelőintézeti tanár, drámatanár


