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KEDVES OLVASÓ!

A nyári Ötlettár témája a játék.
Mindannyiunknak száz- meg százféle gyermek- és 
felnőttkori élménye juthat eszébe e szóról. Mi a játék? 
Nem tudom megmondani, csak azt tudom, hogy jó 
érzések költöznek belém a szó hallatán.

Az írások sokfelől, helyenként egészen váratlan 
perspektívából járják körül a játék fogalmát: a családtól 
az óvodán, iskolán és a gyülekezeten át tágabb emberi 
környezetünkig, sőt egészen Indiáig jutunk 
a megközelítések sorozatában.

A hittanórai, illetve szabadidőben használható játékok 
gyűjteményét szeretettel ajánlom a gyermekekkel 
foglalkozók figyelmébe. Lapunk középső oldalpárján -

egy tanulmányt megszakítva -  kiemelhető, fénymásol
ható társasjátékot találnak.

A templommal is tovább ismerkedhetünk: jelen szá
munkban a toronyba invitáljuk a kedves olvasókat, mert 
nyáron szép látvány nyílik onnan.

Végül Heinz Zahrnt gondolatára szeretném felhívni az 
Olvasók figyelmét: a kegyelem azt je lenti, 
hogy úgy élünk, m intha játszanánk.

Mády Erzsébet
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8-9 éves gyerekeket kérdeztem arról, mit szeretnek ját
szani.

-  Marháskodni! -  hangzott rögtön a magától értetődő 
válasz. A „pedagógus" zavarba jön, nem ilyen feleletet várt. 
Túl komolytalan. Gyanakodva megkérdezem:

-  Tényleg marháskodni szerettek?
Akkor már többen is határozottan állítják, hogy igen, 

marháskodni nagyszerű dolog.
Talán ez a játék. Vagy azt is mondhatnám: ezek a fel

szabadult, őszinte válaszok nagyon is kapcsolódnak a játé
kos hangulathoz.

Azért a pedagógus nem nyugszik meg, a gyerekeknek 
ki kell mondaniuk, amit ő akar hallani. Némi noszogatás
ra sorolják is: jók a labdajátékok, a foci, jó dolog kártyázni, 
társasozni, külön élmény az alvós állatokkal játszani, izgal
masak a számítógépes játékok, és milyen érdekesek a Kin- 
der-tojásban található összerakósok. Ez utóbbival csak az 
a baj, hogy könnyen elvész.

Végül rákérdeztem, miért szeretnek játszani. Ilyen fele
leteket adtak:

-  Mert akkor azt csinálhatjuk, amit szeretnénk.
-  Nem fárasztó.
-  Mert akkor nem kell tanulni.
-  A szüleink nem szólnak bele, mi találjuk ki, mit és 

hogy csinálunk.
-  Mert addig sem kell házimunkát végezni.
Meglepődtem az elhangzott válaszokon, mert ha en

gem kérdezne valaki, valószínűleg én is hasonlókat mon
danék, vagyis hogy a játékban valamiféle szabadság élhető

meg. A játékról szóló pszichológiai könyvekben azt olvas
tam, hogy a gyermek és a felnőtt életében nem ugyanaz 
a játék funkciója, de úgy tűnik, az iskola feladatai és kény- 
szerűségei, illetve a felnőtt élet kötöttségei hasonlítanak 
egymásra. A kisebbek számára talán a játék a természetes 
állapot.

Úgy látszik, sokunk az idő előrehaladtával sem veszíti el 
a játék iránti vágyat. Meglett férfiak a számítógép előtt ül
ve izgalommal nyomkodják a gombokat. Társaságok rend
szeresen összejárnak kártyázni. A „marháskodás" sem mú
ló állapot.

Hétről hétre járok egy színjátszócsoportba, ahol 40-50 
éves emberekkel két órán keresztül improvizálunk. És két 
órán át nevetünk: szó szerint legurulunk a székről nevet
tünkben, annyira viccesek az alakítások. Egy-egy alkalom 
után mindig megállapítom, hogy a játék során minden 
más háttérbe szorult, minden gondról, elintéznivalóról el
feledkeztem, egészen jelen voltam a játék világában.

Biztosan sokan sokféleképpen viszonyulunk a játék kér
déséhez. De talán az a legfontosabb, hogy vegyük ko
molyan e komolytalannak tarto tt cselekvést. Vegyük na
gyon komolyan a gyerekek játékigényét, és jó volna, ha 
mi, felnőttek is alkalmat találnánk arra, hogy időnként 
kiengedjük a kezünkből a „fontos" dolgokat. Az a gya
núm, hogy egy jó játék után nem ugyanúgy ülünk vissza a 
házi feladat mellé, nem úgy folytatjuk a munkánkat, kö
telezettségeinket, mintha nem léptünk volna ki belőle.

Gyerekek és felnőttek: játsszunk!
Mády Erzsébet
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Játszan i jó!

A

gyermek alapvető tevé- 
 kenységi formájában -  a játék-  

 ban -  felkészül, szocializálódik (többek 

között), ám lényegileg egyfajta vágyteljesí
téssel szabaddá is lesz ezen praktikus szük- 

 ségletektől. A felnőtt játéka, esztétikai élmé
nyei során tipikusan szintén nem a szokványos 

célszerűség, hasznosság szempontjait tartja 

szem előtt, hanem -  ideiglenesen -  megsza
badul a munka, gyakorlatiasság követel- 

  ményeitől, saját korlátozott, esetleges  

  egyediségétől.
Balog Tibor: Lélek és játék



FELFEDEZŐÚTON A TEMPLOMBAN

Mit jelképez a T E M P L O M f ORONY?
templom külső megjelenésének meghatá
rozó eleme a torony. Jelenléte (vagy hiá
nya) szorosan összefügg a magyarországi 
protestantizmus, de tágabb értelemben az 

egész kereszténység történetével. A Kárpát-meden
cében sajátos módon alakult a templomépítészet.

Kezdetben tiltották a protestánsoknak a templomépí
tést, majd később csak megkötésekkel engedték az épít
kezéseket. Érdemes a beszélgetés során kitérni ezekre a 
megkötésekre is. Nem lehetett tornya és apszisa a temp
lomoknak, telekbelsőben kellett felépíteni őket, és bejára
tuk nem nyílhatott közvetlenül az utcára. Kialakításukban 
magtárra vagy csűrre kellett emlékeztetniük, amit szigorú
an ellenőriztek.

A 18. századtól kezdődő időszakban azonban alig tapasz
talható külső eltérés a keresztény felekezetek templomai kö
zött. Erre is érdemes közösen választ keresni: a magyará
zat az lehet, hogy mivel hosszú ideig tiltották a protestán
soknak, hogy imaházuk a katolikus templomra hasonlít
son, ezért attól a pillanattól kezdve, amikor már szabaddá 
vált az építkezés (a 18. század végétől), mindenki „tem p
lomot" akart építeni. „Valódi templom formájú templo
mot, mint amilyet a katolikusok szoktak." Természetesen 
ez csak a külsőre vonatkozik! A belső térben teljesen el
térő a kialakítás. A beszélgetést célszerű ilyen megközelí
tésből elindítani.

Kívülről miről lehet felismerni egy temp
lomot? Mivel a külső legfontosabb ismertetőjegye a to
rony, ezért érdemes elbeszélgetni a gyerekekkel a Türelmi 
rendelet (1781) előtti időszakról, amikor is kifejezetten til
tották a tornyok építését. (Ma is szép számmal akad egy
házunkban torony nélküli templom, vagy olyan épület, ahol 
szemmel láthatóan később épült a torony a templomhoz).

Jelent-e valamit, utal-e valamelyik fele
kezetre, hogy mi található a templom tor
nyán? Sok hiedelem és téves elképzelés létezik ezzel kap
csolatban. A toronydíszek kevés kivétellel nem köthetőek 
egy-egy felekezethez. Sok evangélikus templom tornyán 
látható a kereszten kívül csillag (buzogány), ami a betle
hemi csillagra utal, de ritkábban előfordul tnég magyar cí
mer, kakas vagy zászló is. Ezzel szemben a katolikus és a 
református templomoknál szigorúbbak a megkötések. (Ka
tolikusoknál kizárólag kereszt, a reformátusoknál csillag 
és/vagy kakas).

Mire szolgál ma és mire szolgált egyko
ron a torony? Itt érdemes megemlíteni a régi erőd
templomokat, amelyeknek védelmi funkciójuk is jelentős 
volt (a mai Magyarországon például Lovászpatona evan
gélikus temploma még őrzi a régi erőd jelleget). Fontos
volt sokáig a tűztoronyként való használat is (főleg az Al-
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földön sok templomunkon még ma is látható az a függő- 
folyosó, ahonnan az őrök a várost kémlelték). Természete
sen a templomtorony legfontosabb funkciója a harangok 
befogadása volt. Ezek jelentése ma már leszűkült a hívo- 
gatásra és a búcsúztatásra, de régebben (sok helyen, vidé
ken még ma is) fontos üzenetközvetítő eszközként hasz
nálták. A mezőkön dolgozók számára üzentek vele (ha va
laki meghalt, akkor megvolt a maga jele a fiatalnak, öreg
nek, nőnek, férfinak stb.). De ne feledkezzünk meg arról 
sem, hogy a torony irányt is mutatott a vándoroknak, mint 
egy világítótorony. A régi, emelet nélküli lakóházak 
sorában az egyedüli magas építmény a templomtorony 
volt. A különböző felekezeteket természetesen ez sokszor 
rivalizálásra is késztette.

A felsorolt példák is mutatják, hogy a templomto
rony reálisan és szimbolikusan is utat mu
tat. Viszonyítási pont térben és időben egy
aránt.

AJÁNLOTT IRODALOM
Katolikus templomok Magyarországon. Hegyi és Társa, 1991. 

Református templomok Magyarországon. Hegyi és Társa, 1992. 
Evangélikus templomok Magyarországon. Hegyi és Társa, 1992. 

Veszendő templomaink III. Evangélikus templomok a mai Magyaror

szágon. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004.

Harmati Béla László

HARANGJÁTÉK

A pillanat,
M int temetőben a gyík, úgy szalad.

A percek,
M int sivatagban a homok, peregnek. 

Az órák,
mint vándorok, az utat egyre róják.

A napok
Mennek, mint körmenetben a papok.

Az élet
Elmúlik, mint felhői a nagy égnek.

Az örökkévalóság
Hullatja szirmait, miként a rózsák.

De gyakran
Ott van a tovatűnő pillanatban.

Juhász Gyula
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BESZELJÜK MEG!

A  játék szerepe a gyermek életében
zernyi kérdés juthat eszünkbe, ha a játék témakörére gondolunk. Néhány játékról szóló könyvbe be
lelapozva az az érzésem támadt, hogy lehetetlenség a felvetéseinkre egyértelmű, pontos, korrekt vá
laszokat találni, olyannyira bonyolult és nehezen megfogható ez a fogalom, és annyiféle elmélet szü
letett már róla. A kérdéseimmel olyasvalakihez fordultam, aki gazdag személyes tapasztalattal ren

delkezik a játék területén: dr. Szvatkó Annához, a budapesti IX. kerületi Nevelési Tanácsadó vezetőjéhez.

Elsőként hadd kérdezzem meg: miért jó játszani?
Sok kiemelkedő gondolkodót, kutatót foglalkoztatott a na
pi tapasztalat, hogy játszani nagyon jó. Komoly elméletek 
születtek ennek magyarázatára, amelyek mindegyike meg
fontolandó, érdekes szempontokkal járul hozzá az erről 
való gondolkodáshoz. Én elsősorban gyerekekkel játszom, 
olyanokkal, akiknek az életében a játék azért is fontos, 
mert ennek segítségével ki tudják fejezni nehézségeiket, 
kimondhatatlan, esetleg szorongató fantáziáikat. Vagy olya
nokkal, akiknek az önkontrolljuk alakulásához szükséges 
az, hogy egy órájuk figyelő felnőttel szabályokat gyako
roljanak, vagy ezt a felnőttet egy társasjátékban meg
próbálják legyőzni, vagy képesek legyenek elviselni a vere
séget. Ezekben az esetekben a játék királyi út a személyi
ségfejlődés zökkenőinek áthidalásához. Ilyenkor a játék 
pszichoterápiás célú felhasználásáról beszélhetünk, amely 
a játszás természetének általános sajátosságaira épít.

Tehát játszani jó, mert a játszás idejére átmenetileg fel
függeszthetjük a valóság ránk szabott kereteit, mert önál
lóak lehetünk, erősek és bátrak. Legalább ilyen fontos, 
hogy félhetünk és retteghetünk anélkül, hogy valós ve
szélyben lennénk. Játszani jó, mert szabadnak érezhetjük 
magunkat, kreatívvá válhatunk, és magunk adagolhatjuk 
magunknak az éppen elviselhető nagyságú kihívásokat. 
Teljesítményközpontú világunkban jó, hogy nem feltétlen 
a játék eredményére kell figyelnünk, sokszor maga a játék 
élményfolyamata az, ami örömet okoz -  gondoljunk csak 
a homokvárépítésre. Elgondolkodtató látvány a tengerpar
ton homokot túró lelkesült építők serege, akiknek életko
ra a nyolc hónapostól a kilencvenévesig terjed, és többé- 
kevésbé mindnyájan tudják, hogy mikor érkezik a dagály.

Lehet-e azt mondani, hogy az embernek egész 
életén át fontos szükséglete a játék?

Lehet, bár nem azonos mértékben minden életkorban

és minden személynél. Az igazán kreatív emberek élet
eleme a játék, sokan dolgoznak is a játék lendületével és 
örömével, de a felnőtt érett felelősségével. Vannak olyan 
emberek, akiknek az életében a munka és a játék szinte 
elválaszthatatlanul együtt marad.

Felnőttként hogy viszonyulunk jól a játszó gyer
mekhez?

A legnagyobb tapintattal és érdeklődéssel. Ha a gyerek 
beavat minket a játékába, az komoly bizalom jele, ennek 
megfelelően vegyük komolyan. Tanuljuk meg azt is elvisel
ni, ha időnként a magánügyének tekinti a játékát, és nem 
kívánja a részvételünket.

Értékeljük azokat a játékokat is, ami külső szemmel 
nézve csak amolyan vadulás: birkózás a papával, sarazás a 
testvérekkel, legurulás a hegyoldalról, leugrálás a széna
padlásról, eszeveszett rohangálás, kergetőzés, ugrálás. Ne
kem magamnak volt egy olyan időszakom gyerekként, 
amikor a legjobb játékunk a barátnőmmel az volt, hogy 
fejjel lefele lógtunk a hintaállványról, és bizonyos ritmusos 
mondókákat mondogattunk. Nem tudom, mit szóltak vol
na a szüleim, ha ezt látták volna... Ma már tudom, hogy 
olyan szükséglet volt emögött, ami az idegrendszer érésé
vel van összefüggésben.

Vannak ártalmas gyermekjátékok?
Meggyőződésem, hogy amíg játéknak nevezhetünk egy 

tevékenységet, az nem lehet ártalmas. Más dolog a füg
gés, a játékszenvedély, a számítógépes játékok mértékte
len élvezete. Önmagában az, hogy gyerekek hosszú órá
kat görnyedjenek a számítógép képernyője előtt, már igen 
megfontolandó, az én szemléletem szerint veszélyes. Eb
ben sokkal felelősségteljesebben kellene viselkedni a szü
lőknek. Tapasztalatom szerint pedig inkább megveszik a 
második számítógépet is a kölyöknek, mert egyébként ne
héz velük megosztani, hiszen a szülők is egyre több időt
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töltenek a képernyő előtt. Erősen változik a világ ezen a 
téren, csak az a baj, hogy nem gondoljuk végig ezeknek a 
folyamatoknak a lehetséges következményeit...

Végül: hogy lehet jól összehangolni a játékot a ta
nulással?

Szerintem nem kell összehangolni, mert a jó játék egy
ben tanulás is.

hatjuk játszás során: együttműködést, szabályokat, egyen
súlyozást, önmegvalósítást, önfegyelmet, bizakodást, öröm
képességet, összeadást és kivonást, becslést és algoritmu
sok felépítését. A sor szinte végtelen.

Nagyon köszönöm a válaszokat!
Mády Erzsébet

egyik emberi képességet tanul

A játék sajátosan céltudatos 
tevékenység. A játék célja mindig a 
gyermek közvetlen indíttatásaiból, 
belső feszültségeiből ered.

A szülők a játékon keresztül mélyít
hetik el, gazdagíthatják ismereteiket 
gyermekükről.

A játék lehetővé teszi, hogy a játszók 
a világra hatni, azt alakítani képes 
lényként éljék meg önmagukat. A 
játékával a gyermek hatni tud az őt 
körülvevő környezetre, és közben 
változást idéz elő a valóságban.

Nincs olyan élménye a gyermeknek, 
amely ne válhatnék bármikor egy 
játék kiindulásává. Játék bármi lehet

Örömöt jelenthet valamilyen 
vágymegjelenítés is, vagy valamilyen 
kellemetlen, konfliktusos érzéstől 
való megszabadulás.
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A játéJe^T^erniele spohtan, 
szabadon választott, minaen külső 
kényszertől mentes tevékenysége. 
Külső kényszerre nem épülhet játék. 
Az egyént a számára legérdekesebb 
benyomások gondolatban tovább 
foglalkoztatják, majd cselekvésre 
késztetik.

Lélektani alapja a gyermek 
tevékenységi vágya, ami cselekvési 
szükségletéből, önállósági 
törekvéséből is táplálkozik. Feszíti a 
világban való tájékozódás vágya, az, 
hogy megismerje szűkebb és tágabb 
környezetét.

A.játék örömforrás, élvezetet okoz. 
Ez az öröm a játék lényegéből 
adódik, abból a tulajdonságából, 
hogy önmagáért való. Maga a 
ténykedés, az elképzelés szerzi a 
gyermeknek az örömet. Az, hogy a 
gyermek számára mi jelenti éppen a 

     legnagyobb élvezetet , összefügg a 
fejlődésével.

(Részlet egy oktatás, 
segédanyagból)

A játéköröm gyakran valamilyen 
kellemes élmény újraéléséből fa k a d



TANULMÁNYOK

A  gyermeki játék öröme
L A BDAJÁTEK

Én kisgyermek vagyok, Véled i s  j á t s z o m  
Piros játékos labda-s z í v e m e t  
Hajítgatom neked.

 De sokszor félek, sokszor búsulok:
Olyan magasra dobni nem tudok,
Lásd, hogy elérjelek. 
Ám jó vagy te: csak biztatsz és nevetsz,
Hogy újra-újra dobjam, integetsz.
S ha mégsem száll elég magasra a labdám, 
Lenyújtod jóságos karod 

Él megkapod.
Kövér Erzsébet

mikor elkezdtem először gondolkodni a cí
men, és azon, m it is kellene írnom, egyre 
inkább úgy éreztem, hogy süllyedek a tu- 

 datlanság és a reménytelenség mélyére. De 
miért? Hiszen a játszás, a játék maga mindig örömöt, fel- 
szabadultságot, különféle élményeket hoz magával. Miért 
szenvedek mégis, ha írni kell róla? Azután a tanulmányaim 
alatt szerzett ismereteket próbáltam előhívni. Először fo 
galmak, tantárgyak ugrottak be, mint például: játékpeda
gógia, a játék pszichológiája, drámajáték, bábjáték, fejlesz
tő játékok, a játék feltételei, játékközpontúság, a játék 
személyiségfejlesztő hatása, és így tovább. De jöttek más 
emlékeim is. Az a rengeteg elképzelés, tanulmány, elmélet 
a játék születéséről, „hasznáról", szerepéről. Hány és hány 
gondolat, sajátos meglátás próbálta megfejteni a titkot: 
hol születik a játék, amely mindannyiunk életét színesíti, 
gazdagítja, és még felnőtt életünket is át- meg átjárja kü
lönböző módon?

Abban mindenki egyetért, hogy a játék nemcsak a gyer
meki tevékenységformák egyike, hanem elsődleges a gyer

mek fejlődésében és fejlesztésének lehetőségei között is. 
Gyermekek között megfigyelhető, hogy a gyermeki játék 
nagyon sok heterogén jelenséget foglal magában. Játsza
nak a gyerekek számítógéppel, távvezérlésű szerkezetek
kel, egy cérnaszállal, faággal is, de minden kellék nélkül, 
pusztán a képzeletükben is. Játszanak egyedül és együtt. 
Van úgy, hogy a csoport átalakul hajóvá, vonattá, és min
dent „megmozgatnak" elképzeléseiknek megfelelően, szin
te mozdulatonként változtatva az újabb ötletek szerint, s 
mindezt óriási lelkesedés kíséri. Csodálatos látni, ahogy a 
tárgyak átváltoznak, szerepet cserélnek a gyerekek fantá
ziája szerint. így lehetséges, hogy a játékvasaló defibrillá- 
lóként szerepel, a vasalódeszka felfordítva fűnyíróvá válik. 
De a gyermeki találékonyság szinte végtelen tárházából 
sorolhatnánk még a példákat.

Ami a játékot leginkább elkülöníti a gyermek sok más 
tevékenységétől, az a játéktevékenység öröme. Ehhez azon
ban hozzá kell adnunk még valamit, hiszen sok más do
log, helyzet is okozhat örömet. S ez az, hogy a játék ön
magáért való. Maga a ténykedés, az elképzelés szerzi a
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gyermeknek az örömet, nem pedig az, hogy egy szükség
lete vagy egy vágy kielégült. S emellett jellemzi a gyermek 
játékát a feszültség csökkenése keltette megkönnyebbü
lés élménye is. Amit pedig még nagyon fontosnak tarta
nak, az a játéknak a gyermek fejlődésében betöltött óriási 
szerepe.

Itt tehetnénk fel a kérdést: ha ennyire jól „működtetik" 
a gyermekek mindezt, akkor szükség van-e a felnőtt, illet
ve a pedagógus segítő beavatkozására, irányítására, terve
zésére?

Pedagógiai és pszichológiai értelemben egyaránt jelen
tős helyet foglal el a játék a nevelés folyamatában, amit az 
óvodai nevelés alapprogramja így fogalmaz meg: „A  játék 
a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékeny
sége, s így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze."

Ha olyan kifejezést keresnék, ami jellemzi a mai felfo
gást, akkor ez a „gyermeki játék támogatása" lenne. Van 
úgy, hogy a felnőtt kezdeményez, mintegy ráhangol, ráve
zet, illetve elvezet az ismeretekhez. Ilyen játékok segíthet
nek a hitoktatásban is. A gyermekek szabad játékába „be
csempészett" tudásanyag vagy a kérdéseikre, kéréseikre 
adott felelet is feltételezi a felnőtt jelenlétét. Érdemes élni 
a lehetőséggel, amikor a gyermekek behívnak a játékuk
ba. A jelenléten túl képet kaphatunk érzelmi-értelmi álla
potukról is. Olyan ez, mint ahogy a jó süteményreceptek 
szoktak kezdődni...

■ Végy egy csokor vidám, üde gyermeket.
■ Engedd őket „szárnyalni" a játékukban, ne te akarj len

ni a főnök.
■ Végy egy adag empátiás képességet, hogy játékos ma

radhass te magad is, és akkor talán eszedbe jut, milyen 
jó volt sárban tocsogni, hóban hemperegni, építgetni 
kockából, legóból felnőttek számára „láthatatlan" te
remtményeket, vacakolni hangyákkal, bogarakkal, fale
velekből, fűszálakból, virágszirmokból csodaitalt főzni.

■ Végy egy adag türelmet is, hiszen előfordul, hogy fel
nőttként van szükség bölcsességedre, ha valami elrom
lik egy-egy pillanatra.

■ Végül pedig tegyél hozzá magadból annyit, amennyi 
éppen szükséges, és adj hálát azért, hogy láthatod gyer
mekeidet felszabadultan, boldogan játszani!
Nemrég olvastam egy beszámolót, amely a Mediawave

fesztiválról szólt. A fesztivál egyik nagyméretű pannóján a 
következő felirat jelent meg: game over. A számítógépes 
játékok befejező feliratával azt kívánták érzékeltetni, hogy 
a játék, a játékosság, az igazi játszani tudás vészesen kö
zeledik megszűnése felé. Bár tudjuk, látjuk, hogy tartalmá
ban és formájában egyaránt változik a játék, mégis, ha az 
előbbi borúlátó magyarázatot elfogadnánk, akkor a neve
lés tehetetlenségét is szentesítenénk, márpedig ezt nem 
tehetjük. Akár szervezetlen, akár intézményes környezet
ben tehetünk egyrészt azért, hogy megadjuk a játéknak 
azt, ami a játéké, másrészt hogy gyümölcsöztethessük en
nek értékét a gyermek -  a majdani felnőtt -  életében.

(gy ju t eszembe zárásként az a mondat, amit szívesen 
mondogatunk, ha gyermekeink játékáról esik szó: „Hiszen 
a gyermekeknek az a dolguk, hogy játsszanak!" Így hát 
arra biztatok mindenkit: hagyjuk őket, amíg lehetséges, 
hiszen a játéknak nincs vége!

Tóth Ildikó
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Játszanak
Az alábbiakban egy édesanya beszámolója olvasha
tó, aki személyes élményeit osztja meg velünk négy 
gyermeke játszási szokásairól. Jó szórakozást az ol
vasáshoz!

kicsi, a hároméves úgy játszik, hogy főz velem. 
Az összes fokhagymát lepucolja, amit csak ta
lált a pulton (a receptben egy gerezdet kér
nek), és egy óvatlan pillanatban mind bedob

ja a rotyogó fazékba. Aztán bemegy az autóiért, kihoz né
hányat, és bejárják az egész konyhát. Én pedig főzzek 
nyugodtan tovább, sőt ne figyeljem őt! Pláne ne szóljak 
bele, ne ajánljam fel, hogy majd tolok én is egy autót, az 
autói nem szeretik az illetéktelen kezeket. De ha szól, és 
elég sűrűn szól, akkor azonnal pillantsak oda, bökjek oda 
egy „aha"-t. Semmi esetre se telefonáljak, ne rádiózzak, 
és végképp ne beszélgessek valaki mással! Úgy nem lehet 
játszani, nem értem? Én csak főzzek szépen. Reggel, ami
kor szeretném, hogy játsszon, mert akkor gyorsan meg 
tudnék főzni, el tudnék készülni, el tudnék néhány dolgot 
intézni, akkor neki nincs mit játszani, mert még nem tör
tént semmi, amit ki lehetne játszani. Majd ha hazajövünk 
a sétából, majd ha megjártunk néhány érdekes helyet, 
mint a postát, közértet, órást, na, akkor majd lesz mit já t
szani. Nem akar ő direkt postás vagy órás lenni, csak kell 
egy kis hétköznapi inger, hogy beinduljon a játék. Azt hi
szem, valahogy így van ez az ő fejében.

A kicsik közül a nagyobbik, az ötéves úgy játszik, hogy 
beszél velem. És ha már mindent elmondott az óvoda 
után -  hogy akkor jö tt a Pisti, és odébb ment, és vissza
nézett, és akkor felemelte a kezét, így, valahogy így, le
gyintett... Vagy várjunk, az nem is a Pisti volt, ki is? És így

a gyerekeim
tovább -  felnőtt legyen a talpán, aki végig tudja hallgatni. 
Ha már mindezt elmondta, akkor még bőg is egy kiadósat 
valami apróságon. És ha már az ölemben is ült, ha már ki
csit le is birkóztam, ha már kicsit megsértődhetett azon, 
hogy mi mindenről maradt le aznap, mivel az óvodában 
kellett lennie... Tehát ha ez már mind megvolt, akkor be
megy a szobájába, fog egy kardot, egy kalapot, magára 
teker egy régi lepedőt, és nekilát ugrálni ágyról a komód
ra, onnan a kiságyba, onnan az asztalra, egy nagyot a 
padlóra, körbe-körbe. Közben kiáltja, hogy „most aztán!",

meg hogy „segítség!", és hasonlókat. Én nehogy beálljak 
az ajtóba, és nézzem! Nehogy bemenjek segíteni, ha se
gítségért kiált! Nehogy félbeszakítsam, hogy mutassak va
lami érdekeset! Nehogy átadjak egy üzenetet! De ha kiro
han, hogy gyorsan, kell még egy kalap, és hol a strandpa
pucs, akkor ne csak kerítsem elő azonnal, hanem finoman 
értsem is, hogy mindez mire kell, és mindez mennyire fon
tos, mennyire életbevágó!

A nagyok közül a kisebbik, a kilencéves úgy játszik, hogy 
hazajön az iskolából, kiprésel magából egy köszönést, be
masíroz a szobájába, felveszi a már előre odakészített kö
penyét, belenyúl a köpeny zsebébe, elővesz egy hatalmas 
kulcscsomót, odavágja az íróasztalára, és keményen be
lekiabálja a szobájába: „Osztály vigyázz!", majd némán és 
szigorúan körbehordja a tekintetét. Kistestvér ilyenkor be 
ne merészelje tenni a lábát. De a másik szobában lehet, az 
jó, az jó, ha a szomszédban neszeznek! Az ő ajtaja azon
ban zárva. Napi fél-egy óra elég is, a kulcscsomó után elő
kerül a hangvilla: „Megadom a hangot, kezdhetitek. Ha
mis! Nem jó! Tessék elölről kezdeni, mi van ma veletek?" 
Jön még néhány dicséret tornadresszben, nyakban ugró-
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kötéllel, hogy „Ügyes, szépen hajlékonyan, kicsit nagyobb 
terpeszbe, kérem!", zárásnak pedig, esetleg kezében Bib
liával: „Gyerekek, ki ismeri Kain és Ábel történetét?" A 
hangja egyre szelídül, az ajtó már időnként kinyílik, míg 
végül dolga végeztével végleg kijön enni, inni, leckét írni, 
és szóba állni velünk, a külvilággal.

A legnagyobb, a tizenkét éves már alig van otthon. Ő 
úgy játszik, hogy ide megy, oda megy a barátnőivel, fel
hívja őket, elmegy hozzájuk, telefonon beszélnek, vagy ha 
nem elérhetők, róluk mesél. Ki kibe szerelmes, ki kit nem 
bír, másnap mindez hogy alakult át, harmadnap nagy 
összeveszés, mit lehetne tenni, de jön a kibékülés is stb. 
Ezenkívül -  inkább hétvégeken -  ha nincs már lecke, ha le
zajlott a hangszeres gyakorlás, ha már nem kell úszni men
ni, ha nincsen éppen cserkészprogram vagy zsúr, vagy csa
ládi köszöntés, akkor kezdődhet egy hatalmas, nagysza
bású, nagy ívű, igazi, klasszikus játszás a kistestvéreivel, 
amelyben már csak néhány méter van hátra a Himalája 
csúcsáig, de a mínusz 50 fok és a metsző szél kegyetlen 
(ötödikes földrajz). A kisasztalra már rárakták a kisszéket, 
arra pedig egy sámlit, de a gardróbból kirángatott, pokró

icsit meglepődtem, amikor felkérést kaptam erre 
a kis írásra: meséljem el, hogyan, milyen céllal 
készült a „játszótér" a kelenföldi templom kert
jében. A meglepődésem oka az, hogy nem volt 

tudatos tervünk játszótér készítéséhez. Nem egyszerűen ját
szóteret szerettünk volna létrehozni, hanem közösséget, egy 
nagy családot, akik ismerik egymást, tudnak beszélgetni, 
akik megosztják egymással életüket. Ennek a nagy terv
nek, víziónak csupán egy szelete, igaz, fontos szelete, hogy 
néhány természetes anyagból készült játékot is elhelyez
tünk a templom melletti kertben. A cél az volt, hogy az 
egész épület, kívül-belül szép, tiszta, vonzó, barátságos le
gyen. Ahol a gyerekek jól érzik magukat, ahol minden 
korosztály megtelepedhet.

A folyamat hosszú volt, sok munkával. A kert elég ki
csiny, uralta egy diófa, ami alatt, mint köztudott, fű nem 
nő. Esős időben a sárban tapicskoltak a lurkók. Nagy ál
dozat volt a diófa kivágása. Szükséges volt a talajt feljaví
tani: ajándékba kaptunk egy teherautónyi gombatrágyát. 
Hajléktalanokkal felásattam az udvart, füvesítettünk, kör
beültettük az udvart sövénnyel, szép, virágzó cserjékkel.

Készültek sorban a kerti bútorok, mind fából: hinta, 
mászóka, nyolc kerti pad (számomra elképzelhetetlen, hogy

cokkal megtömött hátizsákok nagyon húznak lefelé, a 
helyzet kezd drámai lenni... Vagy ők mindannyian sze
gény árvák, akik egy csapásra elvesztették szüleiket egy 
nagy tűzvészben (valami hír a rádióból), és most a sötét 
erdőben bolyonganak (ez pedig valami Grimm hatás, gon
dolom), és a földön tekergő mérges kígyók elől éppen egy 
emberevő rossz bácsi karjaiba menekülnek, segítség! Mind
ez betölti az egész lakást, szinte minden tárgy megmozdul 
és átkerül valahova máshova, nekem pedig rendszeresen 
meg kell néznem, hogy éppen milyen jó t találtak ki. És 
szinte mindig valami összeveszéssel ér véget, amilyen hir
telen jö tt a játék, olyan gyorsan el is tűnik, sértődés, dúlás- 
fúlás, evés, aztán jöhet a következő.

Ha nem most, hát a következő hétvégén.

Utóirat: Persze van nálunk társasjáték is, memóriakártya, 
ki nevet a végén, activity és hasonlók, de ezek inkább a 
zsúrokra, óvodára, keresztszülőkre és a nagypapákra ma
radna!'

Ittzés Szilvia

egy templom melle tt ne legyenek jól karbantartott pa
dok), az aszt a l  f ö l é  hogy tűző napon vagy esőben is 
kint lehessünk. A diófa törzsének meghagyott részére asz
tallapot szereltünk, hogy „bárszékeken" körbeülhető le
gyen. Végül egy kis pályát alakítottunk ki egykapus kosa- 
razáshoz.

A játék ne „mézesmadzag" legyen a gyülekezetben, 
hanem természetes tevékenység, hiszen közösségbe von, 
gátlást old, felszabadít, gyógyít. Játszani istengyermekségi 
állapot.

Lassan két esztendeje már, hogy nyolcévi szolgálat után 
eljöttem a gyülekezetből. Néha arra kanyarodik szolgálati 
autóm, nem tudom visszatartani...

Örülök, hogy az utódok szépen rendben tartják a zöl
dellő, virágzó kis oázist.

Végül két idézet, amelyek kísérnek szolgálatomban:
„A k i hisz, az derűs, és derűje Istentől származik." (XXIII. 

János pápa)
Aki másokat felüdít, maga is felüdül. (Péld 11,25)

Szeverényi János
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Játék a hittanórán
Neveld a gyermeket a neki megfelelő 

módon, még ha megöregszik, 

akkor sem tér el attól. ■ Péld 22,6

T anár néni, ma játszunk az órán? -  teszik fel ne
kem rendszeresen a kérdést a gyerekek, alsó
sok és felsősök egyaránt. Játszani mindenki sze
ret, kicsik és nagyok, gyerekek és felnőttek, 

ezért fontos, hogy ez is része legyen a tanóráinknak. Ez
által nemcsak jól érezzük magunkat, hanem -  megfele
lően alkalmazva -  rögzíthetjük a tananyagot, motiválha
tunk, bizonyos képességeket fejleszthetünk a gyerekeknél.

A motivációhoz fontos a tanulás légköre, érzelmi tölté
se. A gyerekek még nem a tananyagból vonnak le követ
keztetéseket egy óra minősítésénél, hanem főleg az ér
zelmeik vezérlik őket. Ez határozza meg számukra, hogy 
szeretnek-e egy tantárgyat vagy nem. Ha eredményt aka
runk elérni, akkor fontos a pozitív hangulat a közös együtt- 
létkor. Ez pedig a munkamódszerek változatos alkalma
zását igényli a pedagógustól, ami vonatkozik a játékokra 
is. Ez a munkamódszer derűsebbé teheti az órákat, külö
nösen az első négy évfolyamon.

Az iskolai hitoktatásnál szükséges alkalmazni, még ak
kor is, ha néha úgy érezzük, a tananyag átadására is kevés 
az idő, nemhogy még játsszunk is. Ám az evangélikus hit
oktatás tanterve nem annyira feszített tempójú, hogy ezt 
ne lehetne megoldani.

A játék alkalmazása különösen fontos az első négy év
folyamon. A gyerekek harmonikus fejlődéséhez az órákon 
sok lehetőséget kell biztosítani a játékra, csak a formán, a 
feladatok nehézségi fokán kell folyamatosan változtatni.

A szeptember nagyon sok gyereknek az iskolai élet kez
detét jelenti, amely sok változást hoz az életükbe. Új kör
nyezet, új emberek, új elvárások. Minden más, mint az 
óvodában. Mivel az óvodában a játék volt a fő tevékeny
ség, ezért a már megszokott formákat alkalmazva segít
hetünk nekik az átmenetet megoldani.

Itt nagyon fontosak az ismerkedési játékok. A mi isko
lánkban már négy éve felekezeti hitoktatás folyik, ami azt 
jelenti, hogy egy csoportba nem csak egy osztályba járó 
gyerekek járnak. Hittanórákon újabb társaik nevét kell meg
tanulniuk, újabb gyerekeket kell megismerniük, új padtár
sat kell elfogadniuk. Ezt segítik ezek a játékok. Ebben az 
időszakban még nehéz a 45 percet végigülniük, ezért 
igyekszünk a jó időt kihasználva mozgásos játékokat is 
megtanulni. (Ezek a játékok zajjal járnak, ilyenkor az isko
la udvarán tartózkodunk.) A tankönyv még ráér.

A második, harmadik, negyedik osztályban sem kell el
feledni a játékokat. Bölcsen kell azokat alkalmazni, és meg- 
találni a mértéket.

Mit játszhatunk? az első osztályban sem játszha
tunk az egész órán, hiszen fokozatosan hozzá kell szok
tatni a gyermekeket a kötött munkához is. De játékos for
mában vezethetjük rá a tanulókat az új anyagra, ismétel
hetjük az előző témákat, rögzíthetjük az új tananyagot, 
vagy csak egyszerűen felélénkíthetjük az elfáradt „kis em
berkéket". A tanmenetbe beépítve, jól átgondoltan hasz
náljuk, de ha kell, a tanóra megfelelően rugalmas legyen, 
és játsszunk a gyerekekkel.

Mit játszhatunk ? A tankönyvhöz kapott tanári kézi
könyv ebben is sokat segít, amit a csoport egyéni igényei
hez alakítva használhatunk fel vagy egészíthetünk ki.

A játékokat több csoportba oszthatjuk:
■ dramatizáló játékok
■ didaktikus játékok
■ mozgásos játékok

Dramatizáló játékok: „A  fantázia segítségével tapasz
talati úton történő tanulást jelent ez, amely segíti a hittan 
absztrakt tartalmának beépülését a diákok tapasztalatai
ba." „A  gyermek ösztönszerű beleélési képessége és a na
gyobbak játékigénye segíti a szerepjáték megvalósítását. 
A cél egy bizonyos személy szerepével, viselkedésével és 
élethelyzetével való azonosulás."'

A változatos feladatok segíthetik az ismeretek előhí
vását, a bevésést, az alkalmazást és a gyakorlást. A téma 
még ebben a korban meghatározottabb történet, általá
ban a Bibliából merítve. A feladat lehet egy egyszerű pan
tomim, párbeszéd nélkül zajló életkép vagy előre begya
korolt drámajáték.

Fontos, hogy a kisgyermeket folyamatosan szoktassuk 
rá ezekre a játékokra. Az első két évfolyamon akár a 
„szájukba is adhatjuk a szavakat", hiszen ez a módszer 
még kicsit távol áll tőlük, de tapasztalatom szerint ennek 
ellenére nagyon élvezik. Fokozatosan kialakítható bennük, 
hogy maguk is új ötletekkel álljanak elő. Erre különösen a 
4. osztályos tantervnél építhetünk. Ebben a korosztályban 
már a korábbi években voltak pozitív tapasztalataim, fő 
ként azon az évfolyamon, ahol előre megbeszéltük, hogy a 
feldolgozandó történeteket ki fogja előadni. Néhány elő
adás után a „második körben" a gyerekek már önálló öt-
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Mondok egy szót: játék.
Első asszociáció: gyerek.
Második asszociáció: komolytalan dolog.
Aki asszociál: a felnőtt.
Valljuk be őszintén, hogy a játék komolytalanságáról alkotott vélemény igencsak 

belénk ivódott. Ezt a szemléletet nap mint nap érezni lehet, ahogy gyakran 

lekezeljük gyerekeink kívánságait. A lekicsinylés benne van a játék sorsát eldöntő 

intézkedésekben is, amelyet szintén felnőttek hoznak. Sajnos igen sok meggyőző 

példát lehetne találni, melyek a döntések felnőttcentrikus szemléletét bizonyí
tanák a gyerekek érdekeinek rovására.

Pirk Ambrus

letekkel és kivitelezésekkel várták az órákat. Előfordult, 
hogy a tanterembe lépve már a kánai menyegzőhöz áta
lakított osztálytermet láthattam.

Ráadásul ez a módszer lehetőséget ad arra, hogy a gye
reket kimozdítsuk a megszokott tanítási formából, egy ki
csit megmozgassuk, hiszen fel kell állni. Nincs tétje, senki 
nem kap elmarasztalást. Nem mindenkinek ju t minden 
esetben „mozgós" szerep. Ez főleg az első két évfolyam
nál szokott gondot jelenteni. Az én csoportjaim olyan nagy 
létszámúak, hogy csak kisebb csapatokban tudna minden
ki érvényesülni, ami az órai fegyelem rovására menne. En
nek ellenére mindenkinek ju t szerep, például néhányan a 
népet, a tömeget stb. játsszák.

Ezt a játékformát nemcsak egy-egy történetnél hasz
nálom, hanem összefoglaló órán is. Ilyenkor mindenki ma
ga választja ki, hogy melyik történeben kíván szerepelni, 
és a csoport néhány perces közös felkészülés után előad
hatja produkcióját. Ezek után még a dolgozatok is jobban 
sikerülnek.

Mindkét játéknál nagyon jól hasznosíthatók a bábok. 
Az a tapasztalatom, hogy mindegy, milyen báb, csak a 
kezükbe kerüljön és játszhassanak vele. Nemcsak nézni, 
kipróbálni is szeretik. A bábok megkönnyítik az átélést, 
akár a félénkebb diákok számára is.

Alsó évfolyamokon elsősorban a cselekményekre össz
pontosítunk, így a felső évfolyamokon már építhetünk a 
mondanivalóra.

Didaktikus játékok: Ezeknél a játékoknál már kimon
dottan a tananyagra koncentrálhatunk. A játék folyamán 
fejlesztjük a gyermek figyelmét, megfigyelőképességét, em
lékezetét, beszédét, képzeletét, logikus gondolkodását és 
kombinációs készségét.

Az ennek az életkornak megfelelő feladatok skálája is 
rendkívül széles, így azokat jól válogatva, színesítve akár 
minden órán felhasználhatjuk. Az óra bármely részébe be
illeszthetjük, és hatékony tanítási, nevelési formává válhat.

Mozgásos játékok: Az alsós gyerekek legkedveltebb 
játékformája. A nagyobb teret igénylő feladatokra leg
inkább csak ősszel és tavasszal van lehetőségünk, de meg
felelően tervezve ez is érdekesebbé teheti az órákat. Itt a 
nevelési feladatok kerülnek előtérbe, és a tanítandó anyag 
csak kisebb mértékben játszik szerepet. Az a kevés viszont 
jól rögzül a gyerekekben. Alsó tagozatban még nagy gon
dot jelent például a nevek tanulása. Sokszor panaszkod
nak egy-egy nehezen megjegyezhető név miatt. Ezt segít
heti egy egyszerű fogócska, ahol a „ház" (védett hely) egy 
tanult bibliai személy neve, és természetesen egyszerre két 
egyforma nevű nem lehet a „házban". Miközben mozog, 
figyelnie kell a másikra és a nevekre is.

Rossz idő esetén sem nélkülözzük a mozgást. Erre kü
lönösen figyelek, ha aznap első vagy utolsó óra a hittan. 
Jól felhasználhatók ezeken az órákon a dalos játékok, hi
szen a szöveget mozgással kapcsoljuk össze, így könnyeb
ben megjegyzik azt.

A történet elmondásakor több tanulónál észre fogjuk 
venni, hogy nem képes végig figyelni. Ez ritkábban fordul 
elő, ha közben valamilyen megfigyelési feladatot kapnak. 
Például: legyetek ti a szél, ha a viharra vonatkozó szavakat 
hallotok (Jézus lecsendesíti a tengert). Ilyenkor felemelik a 
kezüket, és jobbra-balra hajladoznak.

Bizonyos időszakokban igény mutatkozik olyan játékok
ra is, amelyekhez nem adunk semmilyen teológiai magya
rázatot, csak egyszerűen játszunk. Ilyenkor az élmény a 
legfontosabb, és talán még könnyebben megnyílnak ezek
ben a játékokban.

Legkedveltebb játékaik: mi változott meg a teremben? 
Ki hiányzik a csoportból? Ezek a játékok kevés helyet igé
nyelnek, és csendben játszhatók, ami nagyon fontos, hiszen 
a másik teremben is órát tartanak, amire szintén figyelni 
kell a pedagógusnak.

A mozgásos játékok közül még fontos számomra a né
pi játékok tanítása. Nem minden ilyen jellegű játékot tar
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tok megfelelőnek, de gondos kiválasztással kultúránk fon
tos darabjait őrizhetjük meg, adhatjuk át (például: kelj fel, 
Jancsi!). Ezeknél a játékoknál is fontos, hogy az első két 
évfolyamon a szabályok még egyszerűek legyenek, és az 
összetettebb játékokat csak később tanítsuk meg nekik.

A játékok tanításának más területen is fontos szerepe 
van. Sajnos a gyerekek egyre kevésbé tudnak játszani, 
egyre kevesebbet játszanak csoportban. Az iskolában nem 
találják meg azokat a feltételeket a játékhoz, amit otthon 
megszoktak (számítógép, elektronikus játékok stb). Ennek 
az eredménye pedig az, hogy a szünetekben unatkoznak. 
Ezért sokszor láthatjuk azt, hogy egymást lökdösik, ordí
toznak, cél nélkül rohangálnak. Meg kell őket tanítani já t
szani. „Játék közben tanulja meg a gyermek szellemi, vagy 
éppen fizikai energiáinak összpontosítását. A csoportos 
játék tanítja meg arra, hogyan kell a társakkal összehan

goltan együtt tevékenykedni. A játék fejleszti a kommu
nikációs készséget, és játék közben szövődnek a barátsá
gok. Több más fontos dolog mellett a játékokból tanulja 
meg azt is, hogyan lehet a kudarcokat elviselni, és hogyan 
lehet egy sikertelen akció után önmaga és a társak pél
dáján okulva újra kezdeni. Akinek a gyermekkorából a já
ték élménye kimarad, az nehezebben boldogul az életben."2

Keveháziné Antal Enikő

1 Kalevi Tamminen -  Laulikki Vesa -  M arkku Pyysiӓinen: Hogyan ta

nítsunk hittant? Teológiai Irodalmi Egyesület, Budapest 1998. 

168. o.

2 Dobos László: Kicsik játékoskönyve. Lámpás Kiadó, Abaliget, 

2002. 1. o.

Játék a hitoktatásban
észáros Barbara 2003-ban nyújtotta be a 
játék hittanórai felhasználásáról szóló szak- 
dolgozatát az Evangélikus Hittudományi 
Egyetem hittanár szakán. Alább a dolgo

zat rövidített változatát közöljük.

PSZICHOLÓGIAI SZEMPONTOK

A játék története egyidős az emberiséggel, a pszichológia 
mégis csak az utóbbi évszázadban kezdett el vele foglal
kozni. Az első játékelméletek a 19. század második felé
ben jelentek meg. Piaget teremtette meg a játék egységes 
pszichológiai elméletét. A játékot gyakran hasztalan idő
töltésnek gondoljuk (és ezért nem fordítunk elég figyel
met rá sem az otthonainkban, sem a tanórákon), pedig 
olyan nélkülözhetetlen életelemünk, mint a levegő, elen
gedhetetlen feltétele a lényünknek, mert az ember fogal
mának meghatározásához szükséges (fizikai, pszichikai, 
mentális) funkciók csak játékhelyzetben tudnak kialakulni.

A gyerekek még tudják, mit jelent játszani, a létfontos
ságú tevékenységeik közé tartozik. Iskolába lépésükig szin
te csak ez tölti ki napjaikat, ösztönösen ráérezve arra, hogy 
játékaik során tanulhatnak a legtöbbet. Mozgásuk, gon
dolkodásuk, érzelmeik és társas viszonyaik fejlődéséhez 
nélkülözhetetlen a játék, és a külső és belső zűrzavarban 
is segít rendet teremteni. Felnőttkorunkra elveszítjük ezt a 
varázsos eszközt, pedig még ebben az életkorban is jelen 
vannak az előző problémák, a játék (és az ember) felett 
győz a realitás és a racionalitás. Sajnos a mai nevelési és 
oktatási módszereinkkel ezt a folyamatot már iskoláskor

ban megindítjuk a gyerekeknél. A felnőttkori játék termé
szetesen más (ennek is változnia, fejlődnie kell velünk 
együtt), mint a gyerekkori, a játszási képességet mégis to
vább kéne ápolnunk.

Korunkban a játékot legtöbbször csak szabadidős tevé
kenységnek tartják, élesen szembeállítva a „komoly" mun
ka hasznosságával. Dominánsan a bal agyféltekénket hasz
náljuk, amit a verbalitásra épülő, racionális világ követel 
tőlünk. Egyre nagyobb szükség van azonban a változások
ra gyorsan reagálni tudó, kreatív emberekre, akik a jobb 
agyféltekéjüket is használják. Játékosságunk határozza meg, 
hogy mennyire vagyunk képesek az ötletek sokaságának 
felvetésére, új szempontok alkalmazására és eredetiségre. 
Játékosság és kreativitás kölcsönösen összefügg. Mindkét 
esetben új dolgokat próbálunk ki, de míg az előbbinél 
szórakozásból tesszük ezt, az utóbbinál azért, mert úgy 
akarjuk. A játszó gyerekek oda sem figyelve sok újdonsá
got teremtenek, elraktározzák azokat, és később elő tudják 
venni a kreatív reakcióik során. A játék során szerzett is
meretek beépülnek az emlékezetünkbe, és ezáltal a gon
dolkodásunkba is (Dobos László). Segítenek a korábbi is
mereteink felidézésében, ügyes alkalmazásában és új össze
függésbe helyezésében. A kreativitás olyan kommunikáció, 
amely a külvilág és a belső világunk közötti kapcsolódást 
segíti. Ahhoz, hogy a külvilággal kommunikációképes kap
csolatba tudjunk lépni, belső szabadságra, ötleteink bátor 
vállalására van szükség.

Erikson szerint a gyermekkor az alkotókészség, a szor
galom, a kreativitás kora, ami a játékok iránti kedv legter
mékenyebb talaja. Piaget pedig úgy tartja, hogy a konk
rét-operatív gondolkodás jellemzi őket, ami logikus, de
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mindig meghatározható dolgokhoz, emberekhez kötött, 
nem vagy csak nehezen képesek az absztrakcióra. Ezt a 
hitoktatás során is szem előtt kell tartanunk, nem szabad 
konkrét dolgokhoz nem kötődő fogalmakról tanítanunk 
őket. Fontos szempont tehát ebben az életkorban, hogy 
minden tanítandó anyag kötődjön az ő életükhöz is. Eb
ben a játék megfelelő segítség, mivel az életkori adottsá
gok miatt még nem távolodtak el annak világától, szintén 
hozzájuk tartozik, ráadásul az ő nyelvükön szól hozzájuk, 
személyesen érinti meg őket.

Iskolába kerüléskor hirtelen megváltozik a gyerekek élet
rendje, napjaikat a kötelességek sora határozza meg. Eb
ben a megváltozott helyzetben már nem maga a játék, 
hanem annak eredménye okoz számukra örömet. Önérté
kelésüket leginkább a tanulásban elért sikerek határozzák 
meg, ezért nagyon szeretik a teszteket, fejtörő játékokat, 
ahol ilyenfajta sikerélményhez juthatnak. Legfőbb játékaik 
azonban mégis a szerepjátékok, a sportjátékok, és ilyen
kor kezdik elsajátítani az egyszerű szabályjátékokat is.

PEDAGÓGIAI SZEMPONTOK

A 20. század második felében a gyermekközpontúság kezd
te felváltani a pedagógus-központú oktatási felfogásokat. 
A tanár feladata már nem az ismeretek átadása, hanem az 
elsajátítás folyamatát kell megszerveznie, ahol a gyerekek 
önálló cselekvése lesz a döntő. A tanítás-tanulás folyama
tában a problémamegoldás és a döntések válnak egyre 
fontosabbá. Alapvető szerepet kap a problémahelyzet fel
ismerése, elemzése, a megoldáshoz szükséges adatok ösz- 
szegyűjtése, vizsgálata, megoldási tervek készítése, kipró
bálása, ellenőrzése és a probléma megoldása. Mindezt a 
döntés feladatát magukban hordozó játékok, az összetet
tebb problémák egyéni vagy csoportos megoldása segít
ségével lehet igazán elsajátítani. Piaget szerint a játék ter
méke és eszköze az értelmi fejlődésnek, és egyben gya
korlóterepe a szocializációnak. Lengyel Boldizsámé még 
részletesebben kifejti ezt a meghatározást: a játékot az 
emberi kapcsolatok, az emberi magatartás, a megismerő, 
cselekvő, érző emberré válás iskolájának nevezi. Fontos
nak tartja még, hogy a gyerekek tevékenységében ne csak 
a környezet jelenségeinek tükröződését, hanem az után
zott  jelenségekhez való viszonyát is észrevegyük. A játék 
olyan oktatási módszer, amelyben a tanulók tapasztalati 
tanulás révén fogalmakat, eseményeket, jelenségeket sa
játítanak el, tevékenységeket gyakorolnak be, ezenkívül a 
képességek kialakítására is ez a legkézenfekvőbb lehető
ség. A játszó gyermek a győzelem vagy a jó szereplés ér
dekében teljes koncentrációra törekszik, olyan dolgokat 
tesz, amelyek a tanulás ideális állapotát teremtik meg: fi
gyel, gondolkodik, emlékezik, tevékenykedik. Ebből is lát
hatjuk, hogy a játék nem egyszerűen arra jó, hogy meg
szakítva vele az órát, pihenhessünk egyet, hanem mind
egyiket más cél érdekében alkalmazzuk. Ezeket a célokat

azonban mindig meg kell határoznunk, még akkor is, ha 
a szórakozás a cél, különben a játék önmagáért való lesz. 
Ha adott célokhoz szeretnénk megfelelő játékot tervezni, 
nem árt, ha tudjuk, miért játszanak a gyerekek:
■ fölösleges energia levezetéséért,
■ pihentetőül,
■ életfunkciók gyakorlásáért,
■ a katarzishatás révén bekövetkező élvezetért és öröm

érzetért.

A JÁTÉK FAJTÁI

Gyakorló vagy funkcionális játék: lényege az utánoz- 
hatóság, a hosszú játékidő, az ismétlődés és a ritmikusság. 
Ezzel alapozzuk meg a kreatív gondolkodást, amely a gyer
mek fejlődésének előfeltétele. Ez a játéktípus a kisgyere
kekre jellemző, hittanórákon nem alkalmazzuk.

Szerepjátékok: a feldolgozott élményekből (a fel nem 
dolgozottakból is) és a begyakorolt funkciójátékokból ala
kulnak ki. Az élményeken alapszik, az ismétlések során 
enyhülnek általa a negatív asszociációk, és tapasztalatok
ká alakulnak. Nélkülözhetetlen a szocializáció és a társas 
kapcsolatok fejlesztésében, mert a személyiséget alakítja 
és megtanít szembesülni a csoport véleményével.

Szabályjátékok: a versengés és az együttműködés so
rán empátiára tanítanak, erősítik a tűrőképességet, és meg
mutatják személyiségünket, viselkedésünket.

Konstruktív játékok: a tájékozódást tanítják térben és 
síkban, míg új rendszerek létrehozására leszünk képesek.

Művészi játékok: alapja a megélt műélvezet, a mű
vészi eszközökkel is a szabad kifejezésre buzdítjuk a gye
rekeket.

A valóságban nem lehet a fajtákat ennyire elkülöníteni, 
általában komplex tevékenységként jelentkeznek, ahol ezen 
kategóriák összefonódnak. Az idő előrehaladtával a vélet
lenszerű játéksorok egyre szervezettebbé válnak, egyre bo
nyolultabb hálózatokká szerveződnek, amint a gyermek 
személyisége is egyre kiegyensúlyozottabbá válik.

Egy másik felosztás szerint céljuk alapján a játékok 4 fő 
típusba sorolhatók:

Közösségi: rendkívül hasznos a közösségépítéshez. 
Segítségével a gyerekek több szinten is közelebb tudnak 
kerülni egymáshoz. A feladatokat csak úgy tudják megol
dani, ha összebújva, fejüket összedugva gondolkodnak, 
mert aki kihúzódik, az a játékból is kimarad. Ezzel ész
revétlenül már létre is jö tt a testi kontaktus. A feladatok 
megoldása közben pedig a közös tevékenység fogja őket 
összekötni, az egymásért érzett felelősség és a közös siker.

Egyéni: önállóságra nevel. A saját jó szereplésük ér
dekében próbálnak minél jobban teljesíteni a gyerekek.

Összpontosító: akkor használjuk, amikor a figyelmet 
egy testi vagy szellemi problémára kell fókuszálni.

Bevezető: ide bemelegítő gyakorlatok tartoznak, de a 
befejezéshez is használhatóak. Az óra elején testileg, lelki
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leg, érzelmileg hangolja rá a gyerekeket a közös tevé
kenységre, egyben feledteti a kinti gondokat is. A csoport- 
légkört formálja azzal, hogy a különböző élethelyzetből 
érkezőket az egymásra és magukra való figyelésre kész
teti. A záró játékokkal az aznapi együttlétet tudjuk össze
foglalni. Végiggondolhatóvá és megidézhetővé válnak a kö
zösen átélt események. Témákat zárhatnak le, ugyanak
kor nyitva is hagyhatnak kérdéseket, további ismeretbőví
tésre, tapasztalatszerzésre ösztönözve.

Az órán betöltött funkció alapján két csoportra lehet 
osztani a játékokat:

Pihentető, frissítő, ritmusváltó: nem tartozik a tan
anyaghoz, ezért a tanárnak nem kell rá előre készülnie (de 
jó, ha van nálunk mindig pár ötlet). Spontán, bármikor be
iktatható játékok tartoznak ide. A játék utáni intenzívebb 
figyelemre serkent, ezenkívül örömet okoz, feloldja a sza
vak egyhangúságát, színezi, élményszerűbbé teszi az órát, 
építi és erősíti a közösségi szellemet.

Tananyaghoz kapcsolódó (didaktikai játék): terve
zett, a pedagógusnak készülnie kell rá. Az órán meghatá
rozott helye van. Előnye a téma iránti figyelem és érdek
lődés felkeltésében van, mindamellett rendelkezik az elő
ző típus értékeivel is. Eredményesebbé teszi a tanulást.

A JÁTÉK SZEREPE A HITOKTATÁSBAN

A gyerekkorúak hitoktatásának kedvelt formája a játék. 
Kellő méltóságot adva a játéknak, nagy szolgálatunkra 
válhat a katechetikai munkában. Hittanóráinkon indoko
latlanul nagy szerepet kap a szó, ami gyakran unalmas és 
fárasztó lehet. Sokszor tan-kérdésekkel próbálják az okta
tók változatosabbá tenni az órát, de ezek gyakran csak 
látszatdialógusokban merülnek ki. Ezzel pont a lényeg vész 
el, nem beszélve arról a veszélyről, hogy passzívvá teszi a 
tanulókat. Céljaink elérésére (ami a hittanóra keretén be
lül a tanítás, nevelés, krisztusi életre vezetés hármasát tar
talmazza) bátran használjuk fel a játék nagyszerű és 
hatékony eszközét -  az iskolai és a gyülekezeti hittanórán 
egyaránt. Tamminenék rámutatnak arra, hogy milyen fon
tos a kölcsönhatások (interakciók) szerepe a hitoktatás
ban. A tanulóknak tudniuk kell élni a világban, fel kell ké
szülniük a változó élet kihívásaira és új követeléseire, kom
munikációképesnek kell lenniük, és tudniuk kell dialógust 
folytatni a más vallásúakkal. A hitoktatás mindezek szá
mára jó gyakorlóterület lehet, de csak akkor, ha nem csu
pán a kognitív tudást adjuk át, hanem a játék varázsát, az 
ötletességet és a kreativitást is. Az eredményesség érde
kében mozgásba kell hozni a tanulók belső, pszichikus 
energiáit. Ezt valódi párbeszéddel, bemutatással illusztrált 
szóbeli közléssel (szemléltetéssel) is el lehet érni, azonban 
azok bizonyulnak a leghatékonyabb módszereknek, ame
lyek a tanulók önálló cselekvésére épülnek. A didaktikus 
játékok ebbe a kategóriába tartoznak. Az érzékelés-észle
lés, figyelem, képzelet, gondolkodás és emlékezet pszichi

kus folyamatait nagy mértékben képesek aktivizálni, az ér
zelem, akarat és cselekvés folyamatait mozgásba tudják len
díteni, ezenkívül hatékony módszerei az ismeretek szerzé
sének és megszilárdításának. Fontos, hogy a hittanóra ne 
csak kognitív szintű teológiai információ legyen a gyere
kek számára, hanem emocionális élmény is, mint ahogy sa
ját hitünk sem pusztán értelmi, hanem érzelmi élmény is.

Bibliai totó: Elevenen tartja az ismeretanyagot, bármelyik 
témakör tudását le lehet mérni vele. (Hitből hitbe 174. o.)

Pantomimjáték: Serkenti a történetek közt való bú
várkodást, a részletekre való koncentráltabb figyelést. (Hit
ből hitbe 177. o.)

Kakukktojás: A tudás ellenőrzésére és a széttartó 
(divergens) gondolkodás fejlesztésére használható. (Hitből 
hitbe 178. o. és Dobos 25-27. o.)

Történetbefejezés: Ismert vagy újonnan hallott bibli
ai, egyháztörténeti vagy egyéb történetet mond el a tanár, 
amihez a gyerekek készítenek befejezést. (Személyiségfej
lesztő játékok 22. o.)

Gyárts szólást, közmondást!: Az óra témájával, mon
danivalójával kapcsolatban alkossanak új szólást, közmon
dást. (Csider 21. o.)

Apróhirdetések: Témakörök összefoglalásakor vagy 
már tanultak felelevenítésekor használható: fel kell ismer
niük, hogy ki adhatta fel a hirdetést. Nagyobbak maguk is 
írhatnak ilyeneket. Például: Harsonázni tudó papokat ke
resek sok gyaloglással járó munkára. Jelige: „Várostrom". 
(Dobos 11-12. o.)

Talált tárgyak: Az előbbi játéknál leírt esetben ér
demes alkalmazni. Mindenki kap egy személyi igazol
ványt, amiből megtudja, hogy kinek a bőrébe bújik bele 
éppen. A gyerekeknek rá kell ismerniük, hogy melyik el
veszett tárgy az övék. A többieknek közben ki kell talál
niuk, hogy ki lehet az illető. Például a rézkígyó Mózesé, a 
véres köpeny Józsefé. (Dobos 13-15. o.)

Újságírói melléfogások: A tanár hibás újságcikkeket 
oszt ki egy bibliai vagy egyháztörténeti eseményről. A gye
rekeknek ki kell javítaniuk. (Dobos 19-24. o.)

Cikkírás: A gyerekeknek az éppen tanult bibliai ese
ményről különböző újságok profiljába illeszkedően tudósí
tást, cikket kell írniuk. Például József találkozása a testvé
reivel Egyiptomban a Blikkben, a hét bő és szűk esztendő 
gazdasági és társadalmi elemzése a HVG-ben.

Igaz-hamis: A tanár az óra témájával kapcsolatosan 
igaz vagy hamis állításokat mond. Tapsra fel kell állnia 
annak, aki igaznak véli az elhangzottakat. Az ülőktől és az 
állóktól is indoklás várható. Az nyer (vagy az a csapat), 
amelyik a legtöbb pontot gyűjti. Például Jákob egy tál len

JÁTÉKGYŰJTEMÉNY

Mindegyik témakörhöz 
felhasználható játékok
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Szerepjátékokcséért eladta az elsőszülöttségi jogát Ézsaunak. (Dobos 
28-33. o.)

Ki mondta kinek?: Bibliai vagy egyháztörténeti idé
zetekről kell megállapítani, hogy ki mondhatta kinek. Az 
óra eleji témafelütést rendkívül fel tudja dobni, az érdek
lődést pillanatok alatt felkelti, főleg, ha ez az idézet egy
ben az óránk vezérfonala is. Például: „Ezt cselekedjétek az 
én emlékezetemre!" (Dobos 47-49. o.)

Hol is találkoztunk?: Mindenki megkapja papírlapon, 
hogy melyik bibliai vagy egyháztörténeti szereplő bőrébe 
kell bújnia. Meg kell találniuk a párjukat (például Saul Dá
vidot), majd az osztály előtt el kell mondaniuk, hogy hol és 
milyen körülmények között találkoztak. A többieknek ki 
kell találniuk, hogy kik ők. (Dobos 50-52. o.)

Üdvözlőlapok: Olyan üdvözlőlapot olvasunk fel, amit 
bibliai vagy egyháztörténeti helyekről írtak nekünk. A gye
rekeknek ki kell találniuk, hogy honnan kaphattuk. A na
gyobbak már saját maguk írhatnak ilyen lapokat. (Dobos 
65-73. o.)

Rakd sorba!: Bibliai eseményeket kell időrendbe rakni. 
Jó megoldás esetén az események előtti betűkből egy ér
telmes mondat fog összeállni. (Dobos 86-89. o.)

Talentumok: Az osztályt csoportokra osztjuk, minden
kinek ugyanannyi talentumot adunk. Árverést rendezünk, 
ahol különböző témájú kérdésekre lehet licitálni. Ha tudják 
a választ, akkor megkapják az összeget, ha nem, akkor a 
játék végén eladhatják egy másik csapatnak. Rossz válasz 
esetén ki kell fizetniük a vételárat. (Dobos 120-126. o.)

Az óra témájával, kulcsszavával 
kapcsolatos játékok

Barkochba: Bibliai személyt, tárgyat, fogalmat kell kitalál
ni. Előnye, hogy megtanít összefüggésekben gondolkod
ni, rendszerezni és következetesen jól kérdezni. (Hitből 
hitbe 177. o.)

Szóasszociáció: A játékvezető mond egy szót (ez lehet 
például az óra témája), a többiek pedig sorban rávágják 
azt, ami róla először az eszükbe jut. (Benedek 236. o.)

Torpedó: Egy négyzetrácsban elrejtjük az óra kulcssza
vának, -mondatának a betűit. A gyerekek csoportokban 
lőnek, ha valaki talál, felfedjük a betűt. Az a csoport nyer, 
amelyik először rájön a megoldásra. (Solymár 56. o.)

Szópóker: A kitalálandó szó betűszámának megfelelő 
vonalat húzunk, a gyerekek szavakat mondanak, és mind
egyikre annyi pontot adunk, ahány betűje hely szerint is 
egyezik a feladványéval. (Sólyom 13. o.)

ABC-játék: Egy vonalat húzunk a tábla közepére, a 
gyerekek szavakat mondanak, és azokat alá vagy fölé írjuk 
az abc-rendnek megfelelően. (Sólyom 13. o.)

Titkosírás: Megadott kód alapján kell megfejteni az 
üzenetet. (Ötlettár 1/1. 10. o.)

Klasszikus: Páran kiosztott szerepek szerint saját törté
netet improvizálnak.

Nézzük több oldalról!: A gyerekek kiosztott vélemé
nyeket képviselnek egy adott témában. Igyekezzünk sok
féle nézőpontot felajánlani.

Vita: Két szék jelöli a két oldalt. Aki beleül, annak azt 
a véleményt kell képviselnie.

Filmvágás: A gyerekek, akik nem játszanak a jelenet
ben, bármikor leválthatják egy szereplő társukat. Egy rövid 
vágással veszik át a másiktól a szerepet.

Döntéshozás: A gyerekek két, egymással szembefor
dított sorban ülnek. A két ellentétes oldalt képviselik egy 
döntéshelyzetben. Középen köztük a gondolkodó ember 
próbál dönteni aszerint, hogy melyik oldal érvei a meggyő
zőbbek.

Átváltozás: Beleéljük magunkat egy szereplő helyzetébe 
eljátszással. Például a vakon született meggyógyításánál: 
találjanak meg csukott szemmel egy másik embert, talál
janak el valahova (Fodorné 121. o.)

Reklámiroda: Jézus-történetek összefoglalásakor rek
lámirodát lehet nyitni. A résztvevők a reklámfőnökök, és 
egy megadott vagy általuk választott terméknek tréfás új 
nevet találhatnak ki, esetleg reklámkampányt is tervezhet
nek köré. Például ilyen lehet a Pilátus kézmosópor. (Csider 
58. o.)

Dobókockás társasjátékok: Akadályokkal nehezített 
pályán kell végigmenni, ahol a kérdésekre adott megfelelő 
válasz esetén lehet továbbmenni. Mehetnek például apos
tolok, misszionáriusok, zarándokok a cél felé. (Hitből hitbe 
176. o.)

Találd ki!: Memoriterek ismétlésekor jól használható. 
Egy tanuló kimegy, és egy memoriter szavait felosztjuk a 
gyerekek között. A diák visszajön, és mindenkitől kérdez 
valamit, amire úgy kell válaszolni, hogy a kiosztott szó is 
benne legyen. A kérdezőnek ki kell találnia az idézetet, és 
annál ügyesebb, minél kevesebb kérdés után jön rá. Vari
áció: mindenki egyszerre mondja ki a szavát. (Benedek 
239. o.)

Riporterjáték: Egy önként vállalkozó gyerek riporter
ként kérdezi a bibliai történetek szereplőit. (Dobos 132— 
145. o.)

Bibliai történetek ma: A bibliai történeteket úgy írjuk 
át, ahogy azok ma megtörténnének. Elő is lehet adni. (Do
bos 146-148. o.)

További játékötletek találhatók az Ötlettár 2/2. szá
mában, az 57-59. oldalon.

Ószövetség és Újszövetség

56



FELHASZNÁLT ir o d a lo m

B e n e d e k  László: Játék és pszichoterápia. Magyar Pszichiátriai Társa

ság, Budapest, 1992.

Csider Sándor: Játékalbum. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregy

háza, 1997.

Dobos László: Játék a hittanórán. Lámpás Kiadó, Abaliget, 1995.

Fodorné Nagy Sarolta: A katechézis kommunikációs problémái. M a

gyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, Budapest, 

1996.

Hitből hitbe". Katechetikai kézikönyv. 2. kötet. Református Zsinati 

Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1990.

Solymár Mónika -  Sólyom A nikó: Örömhír Jézus Krisztusról. Tanári 

kézikönyv. Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya, Bu

dapest, 2000.

Sólyom Anikó: Tanári kézikönyv az evangélikus iskolák 6. évfolyama 

számára készült Ószövetségi hittankönyvhöz. Evangélikus Sajtó- 

osztály, Budapest, 1998.

Személyiségfejlesztő játékok. Összeáll. Kósáné Ormai Vera. Országos 

Közoktatási Intézet, Budapest, é.n. /Altern füzetek 8 ./

A mese és a játék a gyermek gondolatvilágában
a MAGATARTÁSKULTÚRA nézőpontjából

Részlet Levente Péter TÚLÉLŐKÖNYV című munkájából

tr: gényes, e témában gondolkodva kutató Társam, 
n  szeretném tisztázni, hogy egyes szám első sze
nt mélyben vállalom a felelősséget alábbi gondo- 
ü l  lataimért. Egyetértést nem kívánok, a félreér
téseket kerülve megértésedre törekszem, hogy kie
gészítve egymást, minél több dolgot értsünk meg 
jelen témánk kutatása során.

A GYERMEK, A NÉP ÉS A TÁRSADALOM 
HATÁSA EGYMÁSRA

A gyermeknek fogamzása pillanatától kamaszkora 
küszöbéig, kiskamasz korától ifjúkoráig t e r m é s z e t e s  
joga és művészi szükséglete a mese és a játék.

A nép minden rétegének bármely korban elemi 
szükséglete a mese és a játék.

A társadalom -  azaz egy ország azonos nyelven 
értő polgárainak kulturális hagyományait őrző közössége
- túlélőképességét döntően befolyá
solja mese- és jatékkincse.

A fenti három csoport közelebbi és távolabbi környe
zetére való kisugárzását erősítheti vagy gyengítheti az 
egyedek gyermek- és ifjúkorban megalapozott mese és 
játékkultúrája.

A „kisugárzás" pedig -  nézőpontom szerint -  az egye
dek magatartáskultúrája.

Ebben a dolgozatomban elsősorban a fogamzás terve
zésétől a kamasz-, ifjúkor eléréséig tartó időszakot elem
zem az egyed életében, a mese és a játék meghatározó 
szerepét feltételezve, az utódot vállaló felnőttek lehetősé
gei és felelőssége szempontjából. Mindezt a bölcsességre 
törekvő érett felnőttkor megérése, méltósággal való meg
élése érdekében teszem.

Azok az egyedek ugyanis, akiket magzat- vagy gyer
mekkorukban megfosztottak a mese és a játék örömétől, 
feltétlenül hátrányos helyzetűek: ügyeskedő-okoskodó éret
len felnőttként löknek és lökődnek a számukra bizonyta
lannak tűnő világban. Ebben a fejezetben nem térek ki az 
ebből eredő következményekre, az ép testben ép lélek 
szerintem félreértett alkalmazására. Ajánlom a korszerűbb
nek tűnő és gyakorlatomban bevált új m ottót (nem jel
szót): ép lélektől gyarapodik a szellem 
és gyógyulhat a test.

A MESE

Számomra -  hatvan év tapasztalata nyomán -  a mese 
mint a korlátlan lehetőségek birodalma jelenik meg. Kor
látlan lehetőségek lelki -  szellemi -  testi szempontból egy
aránt.

Testi szempont: erős-gyenge, nagy-kicsi, felnőtt-gyerek, 
férfi-nő, óriás-manó, tündér-boszorkány, gazdag-szegény, 
szép-csúf stb.
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Szellemi szempont: ésszerű-ésszerűtlen, okos-buta, fur
fangos-bárgyú, iskolázott-iskolázatlan, tapasztalt-kezdő, 
gondos-gondatlan, szorgalmas-lusta stb.

Lelki szempont: természetfeletti -  természetes -  termé
szetellenes, jellemes-jellemtelen, sportszerű-sportszerűtlen, 
irgalmas-kegyetlen, jó és rossz, vagyis az igazság pillana
ta, amely minden egyes jó mesében megvalósul.

Az igazság pillanata

Ezt kizárólag kisgyermekkorban vagy növő gyermekkor
ban élhetjük át szenvedés nélkül, naiv természetességgel 
a mese és a játék gyakorlatában.

Ennek a pillanatnak a soha vissza nem térő megélését 
tartom a legnélkülözhetetlenebbnek az emberi viselkedés 
fejlődése során, társaslelki szempontból. Tapasztalatom 
szerint ugyanis a kamaszkortól az érett felnőttkorig tartó 
hosszú, rögös úton soha többé nem élhetem meg az ab
szolút igazság győzelmének pillanatnyi jó érzését.

Nemcsak gondolom, hanem már tudom, hogy létezik 
az igazság. Koncentrikus körök közepére képzelem, amely 
köröket metszik az én, te, ő, mi, ti, ők igazságkörei, de az 
én igazságköröm középpontja soha nem kerülhet fedésbe 
az adott helyzet abszolút igazságának középpontjával.

Az igazság a valóságban:

A fogamzás pillanatától a kis- és növő gyermekkoron át 
a kiskamaszkor küszöbéig egyetlen lehetőségem, hogy a 
mese által megélettessék velem az én, te, ő, mi, ti, ők min
den igazságtalanságot elsöprő igazsága győzelmének ér
zetét.

Az igazság a mesében:

Gyanakvó Gondolkodótársam, aki a te igazságkörödből 
tisztelsz meg figyelmeddel jelen témánkkal kapcsolatban, 
kérlek, várj még ajkadra toluló, felelősségérzettől terhes 
kérdéseiddel!

Az én fél évszázados gyakorlatom során unalomig hal
lott zsilipelő kérdéseket sorolom: Mivégre van értelme be
csapni gyermekeinket az igazság győzelme lehetőségének 
megismertetésével? Miként nézzünk a szemébe kamasz
korától fogva, ha az igazságra hivatkozik? Miért hozzuk 
hátrányos helyzetbe eleve az igazságtalan világgal szem
ben? Stb.

Ugyanis, jó Gondolkodótársam, bármilyen nézőpontból 
is nyilazod felém kérdéseidet saját igazságköröd legkö- 
zepéből, nyílvesszőid lepattannak az abszolút igazság kon
centrikus körívei valamelyikét érintve, így védve érzem ma
gam, rendíthetetlen önbizalommal saját igazságkörömben 
csücsülve. Nyilas kérdéseidre ugyanis a válaszom nem ne
ked, nem is nektek és egyáltalán nem nekik szól.

Válaszomat kizárólag őneki, a magzatkortól kamaszko
rig egyetlen gyermekemnek, az utódomnak célzom. Egye
nesen az ő igazságkörének közepébe, hogy kamaszko
rától remélje, ifjú- és éretlen felnőttkorától higgye, érett 
felnőttségre törekvésében tudja, hogy létezik az abszolút 
igazság. Az ő vélt (rész)igazát mindig az abszolút igazság
hoz mérje.

Az abszolút igazság: a rend. Az egész. Az én, a te, az 
ő, a mi, a ti, az ők részigazságainak egésze. Ha kudarcot 
vallok, nem szűrtem át az én igazságomat az abszolút 
igazság körein. Amikor eredményesnek tűnök, úgy érzem, 
hogy áldás van döntésem részigazságán az elérhetetlen 
abszolút igazság középpontjából. Ugyanis az abszolút igaz
ság körébe úgy képzelem magam, hogy közben metszem 
a te, az ő, a mi, a ti és az ők igazságköreit is.

Válaszaim a zsilipelő kérdésekre: nemcsak lehetőségem, 
jogom, hanem felelősségteljes kötelességem is, hogy meg
ismertessem utódommal a mese felhőtlen-felhős, de min
dig kiderülő igazságát.

A mesélés áhítatos helyzetei

A korai kisgyermekkorban leghatásosabb a saját magam 
által kitalált történetek fejből mesélése. Ezzel párhuzamo
san az általam elfogadott és gyermekem pillanatnyi álla
potában alkalmas klasszikus, kortársi mesék könyv nélküli 
rögtönzése.

Később, a növő gyermekkorban az előbbi feltételeim
nek is megfelelő könyvből mesélés, a meghitt körülmé
nyek közötti csodateremtő együttlét.

A mesekönyvet áhítattal adom először gyermekem ke
zébe, mint mindennapi kenyerünk egy szeletét, úgy fog
juk meg, mint a kifújt-törékeny hímes tojást, mint a fel
nőtté növelés zálogát.

A felnőtté növelés záloga: a (mese)könyvvel való ilyetén 
találkozása egész további életében meghatározó lehet; ön
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bizalomhiányos kamaszomból végtelen önbizalmú ifjú vá
lik, majd éretlen felnőttként bukdácsolva nővé, férfivá, fe
leséggé, férjjé, mesélni igényes édesanyává, édesapává, 
nagyszülővé, vagyis rendíthetetlen önbizalmú érett felnőt
té nemesedhet.

A JÁTÉK

Nem kívánok foglalkozni a már felderített területek ered
ményeivel. Kizárólag a társasjáték szempontjából szövö
getem tovább gondolkodásom fonalát.

A társasjáték

Érettségre törekvő, de még mindig éretlen felnőttként az 
alábbi következtetésekre jutottam a társasjátékot illetően:
■ ha látszólag egyedül vagyok, akkor sem önt el a magá

nyosság kétségbeejtően bizonytalan érzése,
■ mivel a meséken keresztül eljutottam az abszolút igaz

ság létezéséhez, tudom, hogy ha magamban is vagyok, 
nem maradtam egyedül,

■ ha társra vágyom, csak nyitottan kell körülnéznem, és 
választhatok szűkebb-tágabb környezetemből,
ha találtam társat, ismét választhatok a játék folyamán: 

játsszunk még egyet, 
új játszótársra vágyom, 
egyedül szeretnék maradni.

Dolgozatomban a társasjáték nélkülözhetetlen fontos
ságáról gondolkodom, különös tekintettel a kisgyermek- 
kortól az ifjúkorig tartó életszakaszra. Fejlődéslélektani 
szempontból a társaslelki kategóriák életkori meghatározá
sait Karácsony Sándortól idézem. Részletesen a Mentálhigi
éné és Pszichoszomatika 2001/1-2. és 2001/3-4. számai
ban tanulmányozható, a Társtudományok rovatban.

AZ ÉLETTÁRSASJÁTÉK
MINT TÁRSASJÁTÉKOK SOROZATA

Én (te, ő, mi, ti, ők), a hatmilliárd földlakó ember egyike, 
fogamzásom pillanatától halálom után is, holttársként 
folytonosan valamilyen társasjáték résztvevője vagyok. A 
társasjátéknak minden esetben van címe (tartalma), van
nak szabályai, és vannak szereplői.
Az élettársasjáték rendszeres gyakorlásának legfőbb ered
ményei:
■ A választás (számomra is adott) lehetőségének meg

ismerése.
■ A veszíteni és győzni tudás megszerzése.
■ A rendíthetetlen önbizalom elsajátítása lehetősé

gének csírája.

1 .  a  választás lehetőségeinek megismerése
a) Kiszolgáltatott szereplője vagyok mások társasjátéká

nak. Kiszolgáltatott szerepemben csak egy figura vagyok, 
a mások által „kitalált-tálalt" című, tartalmú, mások által 
alkotott szabályok szerint működő társasjátékban:

■ fogamzásom pillanatától ifjú koromig,
■ születetten fogyatékos, illetve bármilyen koromban 

akut betegként,
■ hetvenedik életévem betöltése után (fejlett országok

ban a nyolcvanadiktől).
b) Egyenjogú (nem egyenrangú) szereplőként döntési 

helyzetben vagyok a részvételt illetően: igen -  nem -  tar
tózkodom. Döntési helyzetben lehetek kamaszkoromtól idős
koromig (majdnem) egészségesen, lelki-szellemi-testi egyen
súlyra, azaz harmóniára törekedve. Tehát az éppen kínál
kozó társasjátékot végiggondolva én dönthetek és csele
kedhetek.

■ Igennel döntve következetesen (például sportszerű
en) vállalom fel a részvételt.

■ Nemmel döntve kivívhatom társaim elismerését, 
ugyanis bízhatnak bennem, hogy ha legközelebb 
igent mondok, nem fogok aljasul visszaélni vagy ci
nikusan éldegélni (lébecolni) az ajánlkozó helyzettel. 
A nem döntéssel (hacsak nem cserbenhagyásról van 
szó) felemelt fővel, szabadon nézhetek körül szá
momra vállalható másik társasjáték reményében.

c) Tartózkodó szereplőként döntésemmel ugyan kima
radok az adott társasjátékból, de tudomásul kell vennem, 
hogy azonnal felvállaltam egy kerettársasjátékban való 
részvételt, szurkolói (kibic) szerepkörben. Ebben a szere
pemben továbbra is részfelelősséggel tartozom az adott 
játékot vállaló társaimért.

2 .  a  veszíteni és győzni tudás megszerzése
Kiskamasz koromban játékostársam fejére borítottam a 
sakktáblát, ha vesztésre álltam. Viktor nagybátyámmal ezt 
nem akartam megtenni, ő ugyanis a sakkszabályokat egy 
háziszabállyal egészítette ki:

-  Avesztes majd nyújtson kezet, és mondja: gratulálok, 
győztes! A győztes kezet fogva így válaszoljon: köszönöm, 
gratulálok, vesztes! -  Én fanyalgó gyanakvással kérdeztem:

-  Miért kellene gratulálni egy vesztesnek? -  Jól emlék
szem, hogy halálos komolysággal felelte:

-  Azért, hogy kedvet csináljak a vesztesnek egy új játsz
mához. Hátha legközelebb neki kell mondanom: gratu
lálok, győztes!

Két nyári szünetben mintegy száz partit veszítettem el 
folyamatosan, míg egyszer döbbenten látom, hogy a sakk, 
amit bejelentettem, egyben matt is. Máig, hatvan évesen 
is, fülemben cseng érett felnőtt rokonom hangja: gratulá
lok, győztes!

Majdnem pityeregve mondtam ki életemben először:
-  Köszönöm, gratulálok, vesztes!







Nagykamasz koromtól a mai napig eredményesen al
kalmazom e szerencsésen megszerzett tudást a legkülön
bözőbb helyzetekben, és továbbadni is igyekszem.

Az élettársasjáték három plusz egy szabálya mint 
stratégiai cél:

életben maradni -  eredményesen -  méltósággal 
(plusz egy: hit nélkül megvalósíthatatlan)

Ezt a hármas szabályt elemzem Túlélőkönyvemben az 
éretlen felnőttségem mibenlétét kutatva, több-kevesebb 
eredménnyel. A plusz egy szabály felfedezése és meg
értése csak földi poklok és mennyországi érzések megta
pasztalásával világosodott meg előttem. A hit sokkhely
zetek feldolgozásának eredményeként költözött belém. 
Egyéb fogódzót nem tudok a hit kérdésében ajánlani, 
Gondolkodótársam. Hatmilliárdnyi ösvényen közelíthetjük 
meg ezt a puritán csodát. Szerencsés utat!

Az én ösvényem továbbra is az élettársajáték sokkhely
zetein keresztül vezet tovább, életem végéig, természete
sen a sokkok okozta feszültségek nemesedésre törekvő 
feloldásának igényével.

Az élettársasjáték három, eltérő gyakorisággal előfor
duló sokkhelyzete:
■ tragikus (kudarcos)■ monoton (szürke hétköznapok)■ sikeres (eredményes)

A feldolgozás módjai, vagyis az én és játékostársaim 
három lehetséges reakciója bármelyik sokkhelyzetben:
■ aljasodás (sértődés, bosszú)
■ cinizmus (nemtörődömség)
■ nemesedés (alázat)

A mai napig meg kell küzdenem önmagammal a tragi- 
kus-monoton-sikeres helyzetek sokkja után, mivel első gon
dolatom -  ember mivoltomból eredően -  mindegyik eset
ben továbbra is aljas, a második mindig cinikus, végül csak 
hitemmel felturbózott lelkierővel felvértezve vagyok képes 
kimondani vesztes helyzetben is a nemes mondatot: „Gra
tulálok, győztes!" Sikeres esetben a nemes választ: „Kö
szönöm, gratulálok, vesztes!" A győzni és veszíteni tudás 
alkalmazása az élettársasjáték nélkülözhetetlen taktikai 
eszköze.

3 . A rendíthetetlen önbizalom elsajátítása
A rendíthetetlen önbizalom magját elvetettem utódom 
lelkében már kisgyermekkorában, az együtt mesélés és a 
társasjáték tavaszi munkálatai során. Az alábbiakban en
nek a magnak a csírázását, szárba szökkenését, termőre 
fordulását gondolom végig:
■ Ösztönlényként (sakktábla-borogatási szindróma) jellem

zett az önbizalomhiány.
■ Észlényként, ösztöneimet kordában tartva a ló túlsó ol

dalán találtam magam. Időnként „elfelejtettem" gratu
lálni a vesztes társamnak, elárasztott a végtelen önbiza
lom  érzése.

■ Társaslényként, ötvöződve ösztön- és észlény mivoltom
mal, rendíthetetlen önbizalommal veszítek-nyerek csa
tákat kitűzött végcélom elnyerése érdekében.
A mese és a játék hatása éretlen felnőttségemre, az ér

tékek zűrzavarában: bármelyik történelmi korban, bármi
lyen társadalmi államformában voltak, vannak és lesznek 
emberek (egyesek, csoportok, tömegek), akik vészharan
got kongatva jajveszékelnek az értékek hiánya, hamissá
ga, kisajátítása, tiltása, zűrzavara miatt. Naivan vagy ál
szenten sóvárognak valamiféle (éppen aktuális) értékrend 
faliújságra tűzése iránt.

Mivel én kisgyermekkoromtól biztonságra vágyom, ezért 
mind magam, mind szűkebb-tágabb környezetemben élő 
társaim érdekében kialakítottam egy saját értékrendet. 
Csak a rendszert kellett kitalálnom, a benne elhelyezhető 
értékek alapjában véve ugyanazok, amelyeket visszame
nőleg anyai-apai ágon gyökérelődeim képviseltek.

Gyökérelődeim, akik soha nem könnyebb körülmények 
(forradalmak, világháborúk, diktatúrák, aljas békeszerző
dések, kilakoltatások, börtönjárások, lelki-szellemi kivég
zések, testi kínzatások stb.) közepette mégis:

(örök) életben maradtak -  eredményesen -  
méltósággal és hittel
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Az őáltaluk, még halálukban is méltósággal képviselt érté
keket hasznosítani tudom az én élettársasjátékom érték
rendjében.

Én, te, ő, mi, ti, ők gondolkodjunk közösen, személyes 
felelősséggel vállalva döntéseinket, cselekedjünk együtt kö
vetkezetesen! Kivel? -  hallom sokszor a kérdést. Mindig 
lehet találni egy-egy társat vagy csatlakozni egy már játszó 
csoporthoz, és én is gyűjthetek magam köré. Te is, Gon
dolkodótársam, ha éppen nem elefántcsonttornyod „Tar
tózkodom" nevű szobájában tartózkodsz, választhatsz: igen, 
nem, tartózkodom.

Én eddig még igent mondtam erre a tiszavirágnyi idejű 
élettársasjátékra, nehogy a Játékmester hangja váratlanul 
figyelmeztessen a könyörtelenül lejáró időre: „Rien ne va 
plus!" Nincs több lehetőségem! A végső elszámolás pil
lanata társasjátékaimról, a mesékben gyermekként már 
megélt abszolút igazság körében vár rám.

Az abszolút igazság a titkok hármasában:
■ A megoldott titkok között nem lelem, mind csak a tel

jes igazság mozaikdarabjainak tűnnek.
■ A megoldandó titkok között érett felnőttségre törekvé

sem óta nem is keresem.
■ A TITOK kategóriába helyeztem tehát óvatosan, földi 

életem végéig, nehogy a páni félelem pazarló érzése 
veszélyeztesse rendíthetetlen önbizalmamat, a korai meg
ismerést követően.
El-elgondolkodó Társam, ha eddig nem értettél félre, 

viszont megértetted fél évszázados művészi, pedagógiai,

-  olvasta fel a kilencéves Irfana azt a levelet, amelyet egy 
amerikai kisiskolás írt. Zavartan nézett fel Mrs. Chettrire. 
„Milyen kérdés ez? Nekünk kettő van, és sofőrünk is van 
hozzá."

Ehhez hasonló érthetetlen kérdésekkel többször talál
koztunk indiai tartózkodásunk során (és nyilván mi ma
gunk is tettünk fel ideérkezésünk előtt...). Hiába a világ leg
távolabbi pontjáról érkező híradások, hiába az internet 
felmérhetetlen információáradata, hiába a sok ismeretter
jesztő könyv, bizony, a világról alkotott ismereteink még 
hiányosak.

A missziói munka -  akár bel-, akár külmisszióról van szó
-  mindenképpen segíthet felnyitni szemünket. Segíthet 
abban, hogy egy-egy munkaterületről alaposabb ismere
tet szerezhessünk, hogy megértsük a szolgálatok sokfé
leségét, és azt, hogy mit jelent mások szolgáivá válni. A 
külmissziói munka ezeken túl megismertet 
minket más kultúrákkal, szokásokkal. Meg
ismertet Jézusnak egy számunkra ismeretlen arcával, az-

kutatói gyakorlaton alapuló elméleti következtetéseimet, 
hessegesd el magadtól az egyetértés meggondolatlan ér
zését. Űrömmel tö lt el azonban, ha információim és il
lusztrációim inspirálnak, hogy felmerülő saját gondolatai
dat a te egyéni nézőpontodból illesztgesd egyedüli mód
szered folytonosan gazdagodó tárába.

INSPIRÁCIÓ

Az örök gyermek (mivel természetességét kereszthaláláig 
megőrizni igyekező) Jézus példaértékű örök élete a világ 
megváltását szolgálja már évezredek óta. Ezért tehát a 
végtelen önbizalom kísértésének ellenállva, még érett fel
nőtt társaslényként sem tűzhetem ki célértékként a világ 
megjobbítását. E gondolatok képviselőjeként én, kizárólag 
magam gyermeki mivoltomból és a bizalmukkal megtisz
telő, kiszolgáltatott gyermek, ifjú, és éretlen felnőtt sors
társaim iránt érzett felelősségteljes és feltétel nélküli sze
retetből csupán el-elgondolkodtam erről az általánosság
ban megfogalmazott feladatról: mese és játék a gyermek 
gondolatvilágában.

Korlátlan szeretet egyedül az abszolút igazság köréből 
sugározhat. Kívánom, hogy melengető világossága érjen 
el hozzád is, el-elgondolkodó Felebarátom.

Levente Péter 
önképző társaslény

iában vannak autók?
zal, hogy kereszténynek lenni és keresztényként élni mi
lyen jellegű kihívásokat jelent egy adott országban. Meg
ismertet más vallásokkal és azzal, hogy ezekhez képest 
Jézus miben ad mást. Hogy melyek azok a pontok, ame
lyek segítenek a hitünket megosztani másokkal. Mindezek 
kétségtelenül formálják mind magunk, mind gyermeke
ink, diákjaink hitét.

TÁGULÓ (GYEREK)VILÁG

Nagycsoportos óvodás és kisiskolás kor
ban a gyerekek gondolkodása mágikus, Isten számukra 
nagy, hatalmas, aki képes mindenre, amit kérünk tőle. 
Tapasztalataik alapján megértik Isten szeretetét; de a bib
liai történeteket még leginkább szó szerint értelmezik. Ta
nulságot a „jó " vagy „rossz" alapján tudnak levonni. Ugyan
akkor ez a valóság még mindig élményhez kötött, a tör
téneteket, az „eszméket", a vallási tételeket leginkább
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úgy értik meg, ha általuk is megfogható dolgokhoz, konk
rét élményekhez kötjük. Bár a rajzolás, színezés, agyago
zás igen kedvelt tevékenység, az aktív játékok is mindig 
nagy segítséget jelentenek munkánkban. Térről és időről, 
a különböző vallásokról való elképzeléseik még korláto
zottak, de a „másság" könnyen felkelti érdeklődésüket. A 
mi iskolánkban ez azért is egyszerűbb, hiszen már az óvo
dások is több nemzetiséget, vallást képviselnek, és sokszor 
nem is beszélik egymás nyelvét. Be tudnak számolni arról, 
hogy hazájuk, szokásaik miben térnek el az indiai tapasz
talataiktól.

Tapasztalataim alapján 2-4. OSZtályOS korban jön 
el az az időszak, amikor a gyermek érdeklődése térben és 
időben olyan tárgyakra és eredményekre irányul, ame
lyeket maga nem látott és nem élt meg. Felkelti a figyel
mét mindaz, ami korábban történt, vagy amit másképpen 
csinálnak; feléled a történelmi, földrajzi gondolkodás. Ér
deklődéssel hallgatják társaikat, akik saját hitükről vagy 
egy-egy ünnepről számolnak be. Kísérletezőkké, kis tudó
sokká válnak, és igyekeznek a látható dolgok mögötti lát
hatatlan összefüggésekre ráébredni. Lelkesedni tudnak 
minden apróságért. Élvezik az énekeket, drámát, játéko
kat; kedvenceiket a végtelenségig képesek ismételni. Ez az 
az időszak, amikor a misszió és a külmisszió iránt legin
kább fogékonnyá válnak. Örülnek, ha más országok gye
rekeivel levelezhetnek, ha levelet írnak vagy kapnak. Apró 
segítő munkákra könnyen rá lehet venni őket, és érzik, 
hogy tettüknek súlya van. Mások iránti empátiájuk az évek 
előrehaladtával fejlődik. Mi például képeslapokat készítet
tünk egy helyi nonprofit szervezetnek, idősek otthonába 
látogattunk el.

Az 5-7. Osztályosok már sokkal kritikusabban gon
dolkodnak. Bibliai történetek tárgyalásakor szinte már abszt
rakt módon gondolkodnak; képesek következtetéseket le
vonni, és a helyzetet saját életükre is alkalmazni. Ugyanez 
a kritikus gondolkodás kezd megjelenni más vallások irá
nyában is. Játékukban az együttműködésnek fontos sze
repe van, hiszen érték számukra, ha egy csoport, közösség 
aktív tagjai lehetnek. Már nagyon jól tudják, mi igazságos 
és mi nem, míg egymással szemben igen kegyetlenek tud

nak lenni. A példaképek fontos szerepet töltenek be, így a 
misszionárius-életrajzokra, társadalmi, vallási megkülönböz
tetésekre fogékonyak lehetnek. Ugyanilyen ambivalens mó
don sokszor nehéz őket rávenni bármilyen segítségre, de 
ha sikerül, illetve ha a szolgálat ötlete saját kezdeménye
zésen alapul, akkor már érzik felelősségüket, és többsé
gében lelkesen és ügyesen végzik azt el.

Összefoglaltam néhány hittanóra vagy hittantábor so
rán feldolgozható játékot, ötleteket, bibliai helyeket adott 
missziói témához kapcsolódóan.

Különféle missziói szolgálatok azonosítása
(Róm 12,5; Ef 5,23; 1Kor 12,19-23; Zsid 13,15; Róm 
10,13; a Lélek gyümölcsei stb.)

Szolgálat-fa elkészítése (faágakkal vagy rajzos formá
ban), ahol a levelek a sokféle szolgálatot jelzik. 

     Ehhez hasonló a „torz emberrajz": ahol a gyerekek 
azonosítják saját talentumaikat, és azt a többi testrész
hez képest nagyobb arányban rajzolják le. Azután ha 
ezeket az egyéni kiemelt testrészeket összerakjuk, egy 
„normális" embert kaphatunk.

     Missziós naptár: a csoport eldöntheti, hogy a követke
ző napon, héten, hónapban milyen szolgálatot, gyü
mölcsöt igyekszik gyakorolni.
Uzsonna: a Lélek gyümölcseit (papírt alufóliába csoma
golva) belesütjük a süteménybe.

     A szolgálat alapja, hogy Isten szavára figyelünk, és pró
bálunk ellenállni a világ csábításainak. Ezzel kapcsolatos 
játék az „Isten hangja". Egy utat jelölünk ki, és arra 
A/4-es lapokat teszünk le véletlenszerűen. A játékos 
feladata, hogy a kezdő vonaltól úgy jusson el bekötött 
szemmel a célig, hogy csak a lapokra léphet rá (vagy 
csak azokra nem). A feladat során a csoportból kijelö
lünk egy másik gyereket, ő lesz az „Isten hangja". Ö az 
út széléről segít a játékosnak azzal, hogy megmondja, 
hova léphet. A játékosnak azonban fel kell ismernie, 
hogy ki segít neki, ugyanis a csoport összes többi tagja 
igyekszik eltéríteni (szintén csak az „ú t széléről"), és rossz 
helyre léptetni a játékost. Ez esetben a játékosnak visz- 
sza kell mennie a kiinduló vonalhoz.
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Mások szolgái (Mt 20,25-28; Jn 13,5; 14,14; Róm 
12,6- 11)

Lábmosás: egymás talpát befestjük, majd talplenyoma
tokat hagyunk egy nagy papíron -  utána kölcsönös láb
mosás (a kéz befestése, illetve lemosása egyszerűbb, de 
kevésbé mulatságos).
Bármilyen kieséses játék során nem kiesnek a gyerekek, 
hanem valamilyen apró „szolgálatot" kell végezniük, 
például cipőfűző ki- és bekötése. Táborban a kieső gye
rek mosogat addig, amíg valaki más ki nem esik. Ekkor 
az előző játékos visszakapcsolódhat a játékba. 
Táborban kedvelt játék a „titkos testvér": mindennap va
lami aprósággal segíteni, kedveskedni „láthatatlan an
gyal módjára" a titkosan kisorsolt (és titokban tartott) 
testvérnek.
Egymás nélkül nem megy. Ezzel kapcsolatos játék, ami
kor a gyerekeknek úgy kell kinyújtott lábbal leülni, hogy 
keresztezik lábukat a szomszédjaikkal. Ezek után ke
resztfogással megfogják egymás kezét, és a jelzésre 
egyszerre kell felállniuk anélkül, hogy a karjuk, kö
nyökük stb. leérne a földre. Nagyobbak kipróbálhatják 
ugyanezt úgy, hogy két végén összekötött kötelet fog
va ülnek le kör alakban, és próbálnak meg egyszerre 
felállni.
Amikor másokkal próbáljuk megismertetni Isten üze
netét, gyakran úgy képzeljük el, mintha vakoknak segí
tenénk látni. Ezzel kapcsolatos játék a „Találd meg a 
fényt", amelyet játszhatunk egyenként vagy verseny
szerűen is. Előzetesen tegyünk be a kincsesládába egy 
gyertyát vagy zseblámpát. A ládát lakatoljuk le, és dug
juk el a kulcsot szobában, szabadtéren. Ezt követően 
kezdődhet a játék. Egy csoportban három gyerek van. 
Az a játékos, aki „nem ismeri Jézust", a vak; neki kös
sük be a szemét. Két társa segíti: egyikük beszélhet, de 
nem érintheti meg a vakot, a másik nem beszélhet, de 
megérintheti vak társát. Adott jelzésre hárman elindul
nak, miután megtalálták a kulcsot, elindulhatnak a kin
csesládába elhelyezett fény keresésére...

Misszióval kapcsolatos bibliai történetek (Ef
6,19-20; ApCsel 13-21; ApCsel 4,1-21; ApCsel 13,1-5)

Pál útjaival kapcsolatban sokféle kérdés, feladatlap el
érhető. Változatossá tehetjük az utak feldolgozását, ha 
egy-egy állomást a térkép (például zsinór, vagy időseb
beknél a város felé vezető nyilak) segítségével érhetnek 
el a gyerekek.
A kisiskolások szeretik, ha úgy olvasom fel a történetet, 
hogy közben nekik is „aktívan" kell hallgatniuk. Példá
ul Péter történetében mindannyiszor, amikor Jézus ne
vét hallják, kezüket szívükre helyezik és azt mondják: 
„szeret minket". Amikor a vezetők szót olvasom, ke
zükkel betakarják a szemeiket, és azt mondják: „állj, ne 
tovább". Amikor Péter és János nevét olvasom, akkor 
ökölbe szorítják kezüket, és azt mondják: „bátor misz- 
szionáriusok". (Ehhez hasonló elmutogatható dolgokat 
vagy mondatokat más történetekhez is kitalálhatunk.)

Hirdessétek az egész földön! (Jer 20,9; Mt
28,18-20; 1 Pét 3,15-16a)

Kísérletező kedvű diákok öntsenek vizet egy edénybe, 
majd szórjanak rá őrölt borsot. A borsok jelképezik a 
misszionáriusokat. Akik Isten szavára -  cseppentsünk 
egy kevés folyékony szappant az edény közepére -  elin
dulnak a szélrózsa minden irányába...
Egy-egy kiválasztott ország megkeresése, állatok, nö
vények, szokások, nyelvjárások stb. keresése könyvek, 
internet stb. segítségével.
Térkép, földgömb segítségével távolságokat, úticélo
kat, lehetőségeket fedezhetünk fel. Például meg lehet 
nézni, hogy hány „kézlenyomatnyi" távolságra vannak 
egymástól az országok.
Táborban vagy egy-egy csendesnapon több informáci
ót és élményt is szerezhetünk, ha beöltözünk az adott 
ország által viselt ruhába (szívesen felajánlom szárijaim 
egyikét!); előadunk egy helyi történetet, népmesét vagy 
történetet egy misszionárius életéből; külföldi ételeket 
készítünk közösen.
A kincsek védelmével kapcsolatos játékok élménysze- 
rűen mutatják meg, hogy a misszionáriusok munkája 
nem könnyű. Például: a kincsesláda kulcsait odaadjuk 
két gyereknek. Kijelölünk két diákot, akik a kincsesláda 
őrzői és egyúttal a kulcsos gyerekek „szurkolói", akik 
megjegyzéseikkel segíthetik őket. A többi gyerek aka
dályt képez: egy helyben állva, bekötött szemmel, de 
felsőtestük és karjuk mozgatásával, ijesztő hangokat 
hallatva próbálják megállítani, hogy a kulcsokat birto
koló diákok a ládához jussanak.
„ ETa felnövök, én misszionárius szeretnék lenni" -  mond

ta a nyolcéves Timothy, amikor arról beszélgettünk, hogy 
kinek milyen tervei vannak a jövőre nézve. Amikor kértem, 
hogy kicsit fejtse ki, mire gondol, azt felelte: „Szeretnék 
segíteni abban, hogy Isten valakinek megváltoztassa az 
életét."

Mesterházy Andrea



KULTÚRA

társasjátékok
a várva várt VAKÁCIÓRA

JÉZUST ÁLDJA ÉNEKÜNK
Gyermekénekek óvodásoknak 
Szerk. Kiss Lászlóné 
Református Pedagógiai Intézet 
(a MEE Oktatási Osztályának támo
gatásával). Ára: 520 Ft
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98 éneket tartalmazó gyűjtemény a 
kisgyermekek számára. A nap 
(reggel, délben, este, asztali áldás, 
bibliai történetek, tanulás, köszöntés, 
búcsúzás), valamint az ünnepek 
énekei találhatók meg egy kötetben.

Christian Hahlke 
A TÍZPARANCSOLAT
Evangéliumi Kiadó, Budapest.
Ára: 100 Ft

A kiszínező kisfüzet a kisebb gyer
mekek számára tanítja meg rövid 
magyarázó szövegekkel és 
emlékeztető, kiszínezhető rajzokkal 

     Isten parancsolatait. A szerző 
     bevezetőjében elmagyarázza 
    a gyermek olvasóknak, hogy Isten 

milyen jó t akart az embernek azzal, 
hogy parancsolatokat adott szá
mukra. Törvényei megmutatják, 
hogyan élhetünk békességben 
egymással és Istennel.

Kollár Zsolt 
JÁTÉKOK KÖNYVE II.
Szent Gellért Kiadó és Nyomda, 
Budapest. Ára: 1600 Ft

A játék az ember életében nagyon 
fontos szerepet tö lt be. A 
gyűjtemény csoportos foglalkozá
sokon, társasági összejöveteleken 
kipróbált, népszerű játékokat 
ismertet. A szerző a legizgalmasabb 
és legérdekesebb játékokat kötötte 
csokorba, azzal az ajánlással, hogy 
ki-ki bátran kombinálja, variálja őket 
tetszése szerint. Néhány fejezetcím 
ízelítőül: labdajátékok, stratégiás 
csapatjátékok, fogók, ügyességi 
játékok, erőjátékok, vizes játékok.
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Ivasivka Mátyás
CSERKÉSZEK JÁTÉKOSKÖNYVE 1-2.
Márton Áron Kiadó, Budapest.
Ara: 640 Ft

A kötet egyik mottója kívánkozik az 
ajánló élére: „Fontos a győzelem, de 
a lényeg, hogy jó t játsszunk!"
A Regnum Marianum aranymondásá
nak szellemében több száz szabad
téri, szobai és tábortűzi játékot 
gyűjtött össze Ivasivka Mátyás pécsi 
cserkészvezető, gimnáziumi tanár. A 
vakációban a gyerekek kipróbálhatják 
például a különböző futó-és labda
játékokat, stafétákat, ügyességi 
játékokat, tábortűzi és erdei 
játékokat. A kötetet a szerkesztő 
nem csak cserkészek figyelmébe 
ajánlja -  jól használhatja bármilyen, 
egészséges elfoglaltságot, szabadtéri 
versengést, játékos elmetornát ked
velő ifjúsági csoport is. Őrsi és

rajjátékok teszik teljessé a 
gyűjteményt, valamint barká
csoláshoz, hajtogatáshoz, sókerá- 
mia-készítéshez, báb- és képeslap- 
készítéshez is remek ötleteket 
kapunk a kötet második részéből.

Ida Bohatta könyvei (például 
HEGYEN-VÖLGYÖN HAT LÁBON, 
VIRÁGCSOKOR, A JÓ GYEREK, 
MIATYÁNK, AZ ÉN KERTECSKÉM)
a legkisebb kezekbe valók. Virágok, 
manók, katicabogarak, szeretnivaló 
lények nyüzsögnek a bécsi szerzőnő 
bűbájosan illusztrált könyvecskéiben. 
Képeihez ő maga írta a verses 
szöveget, 125 könyvecske (ahogy ő 
m aga nevezte műveit) megírása, 
megrajzolása után tette le a ceruzát. 
1992-ben halt meg. A Simon Kiadó 
gondozásában vehető kézbe egy 
egész sorozat Ida Bohatta 
mesevilágának darabjaiból.
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Miklya Zsolt
történetek a  pirosoviból
Harmat Kiadó, Budapest. Ára: 1750 Ft

A pirosovi az álmok óvodája, ahol 
mesés dolgok történnek. A kisgyer
mekek fantáziavilága még a 
legszürkébb óvodát is kiszínezi, 
ahogyan azt a szerző saját kisgyer 
mekein tapasztalta. Ebből az ihletből 
(is) meríthette a meséket a piros
oviról, a Kiserdő mellett, ahol a Zöld 
Boci legel...

TALENTUMOK
Aktivizáló bibliai társasjáték 
Parakletos -  KEPE. Ára: 2400 Ft

R a jzold le, írd körül, mutogasd el 
és gazdálkodj a talentumaiddal -  
így szól a rövid használati utasítás 
a játékhoz, amely elmélyíti a tanult 
ismereteket, aktivizál, és bővíti a 
gyermekek szókincsét. A mozga
tóerő ugyanis nem a szerencse, 
hanem a játékos talpraesettsége, 
okos gazdálkodása kincseivel, ta
lentumaival, képességeivel. 10-12 
éves kortól, 4-12 fő részére nyújt 
izgalmas, jó szórakozást ez a játék.

SZÍNEZD KI A BIBLIÁT!
Harmat Kiadó, Budapest. Ára: 250 Ft

A mar többször ajánlott színezőfüzet
sorozat következő, hatodik részét ezút
tal is 5-8 éveseknek javasoljuk, akiknek 
a legkedvesebb elfoglaltság, a színezés 
közben taníthatunk Jézus Krisztusról és 
a Biblia könyveiről (ebben a füzetben a 
Timóteushoz írott első levéltől a 
Jelenések könyvéig).

MESTERSÉGEM CÍMERE
Bibliai társasjáték 
Parakle to s -  KEPE. Ára: 1480 Ft

Komplex játék bibliai mesterségek és 
foglalkozások tanításához 7-16 
évesek számára. Hittanórák és hittan
táborok, vasárnapi iskolai foglalkozá
sok és ifjúsági bibliakörök kedvelt 
játéka lehet ez a több korosztály 
számára is használható társasjáték. 
Kérdés-felelet, ige-kiegészítős, pan
tomim és címerrajzolás, memória 
kártyajáték egyaránt elővarázsolható 
a játékcsomagból.

Összeállította: Kőháti Dorottya
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k r e a t ív  ö t l e t t á r

izonyára mindannyian találkoztunk már a 
nehézséggel, hogy szívesen játszanánk va
lamit a hittanórán, de olyan kevés gyere
künk van egy-egy csoportban, hogy nem 

gondolhatunk ki nagy dolgokat. Készítünk kereszt- 
rejtvényeket, beszélgetünk képekről, ráhangoló té
mákról, óra végén eljátsszuk a történetet vagy kira
kunk egy puzzle-t. Vannak remek memóriakártyáink, 
akad néhány társasjátékunk, de néha szeretnénk va
lami újat is kitalálni.

Mivel nekem nincs 8 főnél nagyobb csoportom, 
ezért próbáltam ide olyan játékokat válogatni, ame
lyek kevés gyerekkel is játszhatók, lehet őket a kü
lönböző témákhoz, történetekhez igazítani, egy-egy 
új elemmel bővíteni, variálni, és nem igényelnek kü
lönösebb eszközöket. Alkalmasak a tananyag előké
szítésére az óra elején vagy ismétlésére, elmélyítésé
re a tanóra közepén/végén.

Tanítóként számomra könnyebb a kisebbek fog
lalkozásaihoz kitalálni feladatokat, pedig a felsősök 
legalább annyira szeretnek játszani. Felkelthető vele 
az érdeklődésük, terelhető a figyelmük, könnyebb a 
fegyelmezésük is. Főként akkor, ha mi magunk is be
szállunk a játékba; ezzel nemcsak példát mutatunk, 
hanem közösséget is vállalunk velük, s akár terelni 
tudjuk az adott téma felé a gyerekeket. Bízom ab
ban, hogy az alábbi játékötletek hasznosak lesznek, 
s ki-ki talál bennük számára is megvalósíthatót, áta- 
lakíthatót a kisebb-nagyobb hittancsoportokhoz.

Szeretném mindenkinek ajánlani A Bibliából jö t
tem -  Játék a hitoktatásban című játékgyűjteményt 
(szerk. Miklya Zsolt. KEPE, Kiskunfélegyháza, 2004.), 
amely számos remek ötletet tartalmaz kicsiknek és 
nagyobbaknak egyaránt.

KERESŐ JÁTÉK
(Jézus a jó pásztor, az elveszett juh)
a) Egy gyereket kiküldünk, a többiekkel elrejtünk egy tár
gyat (például pásztor és/vagy bárány képét), amit a cso
port „hideg-meleg" vagy egy ének „halk-hangos" útbaiga
zítása alapján kell megtalálni.

H ittanos játékok
b) Egy gyerek szemét bekötjük, ő a pásztor, a többiek 

elbújnak, ők a bárányok. A pásztor kérdez: „Bárányká(i)m, 
hol vagy(tok)?", a bárányok bégetnek: „Bee-bee". Akit meg
talált, követi a pásztort vagy leül a helyére.

HALÁSZFOGÓ
(a csodálatos halfogás)
2 gyerek kézen fogva (ők a háló) igyekszik elkapni a fut- 
kározó halacskákat (a többi gyerek). Akit megfogtak, kéz
fogással kapcsolódik a hálóhoz, így az bővül, könnyebb 
lesz bekeríteni a még futkározó gyerekeket.

BIZALOMJÁTÉK
(Ábrahám elhívása, Tízparancsolat,
Saul megtérése)
Bekötött szemmel egy gyerek végighalad egy általa isme
retlen, előre felállított akadálypályán (székek, padok, isko
latáskák), társa vagy a tanár szóbeli irányításával.

TAPOGATÓS-FELISMERŐS JÁTÉK
(Ézsau és Jákob, Jézus vakokat gyógyít)
Bekötött szemmel egymáshoz hasonló tárgyak felis
merése. Például ceruza -  toll, gomb -  pénz, füzet -  könyv, 
gömbölyű kréta -  téglatest alakú kréta stb.

IGAZ-HAMIS
(Ézsau és Jákob vagy bármelyik történet)
Fuss az ajtóhoz, ha Ézsaura jellemző az állítás, fuss az 
ablakhoz, ha Jákóbra illik. (Lehet variálni: taps-guggolás, 
ülés-állás...)

Állítások: ravasz, könnyelmű, csaló, visszaél testvére éh
ségével, semmibe veszi az elsőszülöttségi jogot, bosszút 
forral testvére ellen, sátorlakó, vadász, szelíd, szőrös...

TEREMTÉS-FOGÓ
(Teremtéstörténet)
A fogó elől futó gyereknek, ha a „házba" akar kerülni, 
meg kell érintenie egy teremtett dolgot (élő vagy élettelen 
-  föld, kavics, fa, ember...), és ki kell mondania a nevét. 
Utána lehet tovább szaladni. Ha valaki téveszt (ember al
kotta dolgot mond), ő lesz a fogó.
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„MADÁRNYELVEK"
(Bábel tornya)
a) Egy mondat vagy egy ismert mondóka elmondása csak 
magánhangzókkal. (Például: Gyertek, építsünk tornyot, 
amelynek a teteje az égig érjen! -  Ee, éiü oo, aee a eee a 
éi ée!)

b) „Tuvudsz ivígy beveszévélnivi?... Vagy: „Turgudsz 
irgígy bergeszérgélnirgi?...

ERŐPRÓBÁS JÁTÉK (SÁMSON)
Két gyerek áll egymással szemben, magastartásban ösz- 
szekulcsolják a kezüket. Meghatározott vonal mögé kell 
eltolni egyiknek a másikat. Ki a legerősebb?

„FEKETE, FEHÉR, IGEN, NEM"
(Péter tagadása)
A fenti négy szót nem mondhatják ki a gyerekek, ha egy- 
egy kérdésünkre felelnek. Mi igyekszünk őket sarokba szo
rítani.

Például: Milyen színű a hó? -  Tejszínű. (Ha kimondja a 
tilto tt szót, kiesett a játékból, vagy ő lehet a kérdező.)

NEVEK
(Jézus tanítványai)
Amikor a gyerekek Jézus egyik tanítványának nevét hall
ják, felállnak. Ha olyan név hangzik el, ami nem tartozik a 
12 közé, ülve maradnak. Aki téved, kiesik, aki utolsónak 
benn marad, az a győztes. Például:

-  Krisztián, János, Dalma, Péter, Miklós, Szabina, Ger
gely, Bertalan, Virág...

-  Ámósz, Jónás, János, Jákob, Jakab, Illés, Elizeus, Fü- 
löp...

-  István, Zakariás, Zákeus, Simon, Máté, Lázár, Júdás...

KI/M I VOLT OTT?
Bármely történet ismételhető e játék segítségével. Valaki 
kimegy a teremből, a bent maradók megállapodnak egy 
bibliai történetben, amit a kint lévőnek kell kitalálnia, ö  
lesz a kérdező. Egy-egy kérdést tehet fel sorban a gye
rekeknek: „Ki volt ott?" „M i volt ott?" Akinél kitalálta, hogy 
melyik történetről van szó, az lesz a következő kérdező. 

Például a csodálatos halfogás történetével:
„Ki volt ott?" -  „Emberek."
„M i volt ott?" -  „Sikertelenség."
„M ég mi volt ott?" -  „Víz... hajó... háló..."
„Ki volt még ott?" -  „Jézus... tanítványok..."

MELYIK TÖRTÉNETBŐL JÖTTEM?
Valaki kimegy a teremből. A bentiek megállapodnak egy 
bibliai történet egyik szereplőjében. Majd behívják a kint 
váró tanulót, és kérdéseket tesznek fel neki a történettel 
kapcsolatban. Neki az a feladata, hogy próbálja kitalálni a 
helyes választ. Amikor sejti, hogy „melyik történetből jö tt", 
akkor aszerint felelget, majd megnevezi a történetet.

Például kérdések az irgalmas samaritánus történetéhez:
-  Nagyon megvertek a rablók?
-  Mivel utaztál Jeruzsálemből Jerikóba?
-  Mivel mosta ki a sebeidet az egyik ember?
-  Gondosan ápoltak a fogadóban?

„MESSZI ÚTRA INDULUNK"
Egy tanult bibliai helyre gondolunk, segítségül sorban mon
dunk egy-egy jellemzőt róla, ennek alapján ki kell találni, 
„hova utaztunk". Aki hamarabb kitalálja, több pontot sze
rezhet.

Messzi útra indulunk, hamar odaérünk. Találd ki, hogy 
hova megyünk, gyere te is vélünk!

Úticélok például:
■ Abba a városba megyünk, ahol először hangzott el ez 

a köszöntés: „Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes!" 
Oda megyünk, ahol József ácsműhelye volt.
Abba a városba megyünk, ahol Jézus is nevelkedett. 
(Názáret)

■ Abba a városba megyünk, ahonnan Dávid király család
ja származott.
...amelyről megjövendölték a próféták, hogy benne 
fog megszületni a Megváltó.
...ahol nem talált szállást Mária és József.
...ahol Heródes király megöletett minden 2 évesnél fi
atalabb kisfiút.
...ahol Jézus született.
(Betlehem)

■ Abba a városba megyünk, ahol Zakariásnak hírül adta 
az angyal, hogy fia születik.
Oda megyünk, ahol Jézus 12 éves korában beszélgetett 
a tanítókkal.
...ahol az utolsó vacsora volt.
Ha odaértünk, végigmegyünk azon az úton, amelyen 
Jézus a keresztet vitte.
Abba a városba megyünk, ahol a Szentlélek pünkösd
kor leszállt a tanítványokra.
(Jeruzsálem)

■ Arra a helyre megyünk, ahol Jézus 40 napon át imád
kozott és böjtölt.
...ahol a Sátán háromszor is megkísértette Jézust. 
...ahol Keresztelő János élt, és ahol megtérésre buzdí
totta az embereket.
...ahol Jézus megkeresztelkedett a Jordánban.
(puszta)

■ Abba a városkába utazunk, ahol egyszer Jézus is 
vendégeskedett édesanyjával és tanítványaival együtt. 
...ahol Jézus az első csodáját tette.
...ahol borrá vált a víz.
(Kána)
(Forrás: Dobos László: Kicsik játékoskönyve. Lámpás 

Kiadó, 1999.)
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NÉVVÁLTOZÁS
(Lévi elhívása, Saul megtérése)
A gyerekek választanak maguknak egy bibliai nevet (pél
dául Saul, Jónás, vagy a kisebbek: Biblia, hal, kereszt, de 
lehet Jeruzsálem, Jerikó, Betlehem stb.). Ezután egymással 
szemben, kicsit távolabb leülnek. Egy gyereknek bekötjük 
a szemét, középre állítjuk, ő  megszólít két tanulót az új 
nevén: „Cseréljen helyet a hal és a kereszti", és igyekszik 
egyiküket elkapni. Ha sikerült, az új fogó kerül középre.

SALAMON

tud dönteni

„Ml JUT ESZEDBE RÓLA?"
Inkább nagyobbaknak való játék. Bármilyen új történet, 
példázat tanításához felhasználható. A tábla közepére vagy 
nagyobb lapra felírunk egy szót, a gyerekek pedig írják 
mellé vagy mondják el, mi az első gondolatuk róla. (Alkal
mas ez a feladat témafelvezetésre, beszélgetés elindításá
ra, fogalmak magyarázatára is.)

Az alábbi történetek szemléltető példák.

SIMEON ÉS ANNA

GAZDAG ÉS LÁZÁR GAZDAG ÉS LÁZÁR

vidámság

aluljáró

→  Összeállította: Koczánné Hetyésy Judit
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koldulás

lopás

nyomor

BÖLCS

hatalom

hírnév

BÖLCS

nagy ház

készülés

nehéz

izgalom

VÁRAKOZÁS

valakit

BÖLCS

okos

tanult



Gyümölcsvásár
Előre elkészítjük a „menetleveleket": minden gyereknek 
egy-egy papírlapra annyi gyümölcsöt rajzolunk egymás 
alá, ahány vezető van a táborban (például 5 vezető esetén 
eper, banán, alma, barack, szilva rajza kerül minden papír
ra). A vezetők megállapodnak, hogy melyik gyümölcs ki 
lesz, és a tábor területén jól elbújnak. A „végállomás" 
ember indítja a gyermekeket, mindenkinek egy lapot ki
osztva. A gyerekeknek meg kell találniuk a tábor területén 
elbújt vezetőket, és begyűjteni az aláírásukat, abban a sor
rendben, ahogy a lapon szerepelnek. A fe lnőtt csak akkor 
írja alá, ha az ő gyümölcsénél tart a lista. Például ha az al
ma-vezetőt találta meg a gyermek, de az eper és a banán 
még nem írta alá, akkor alma csak megrázza a fejét, és to
vábbküldi a gyereket. Az az első, aki az összes gyümölcs 
által szignált lapját leadja az utolsó embernél (az apró dí
jazás, értékelés ne maradjon el).

Előnye a játéknak, hogy a tábor területét alaposan meg
ismerik a gyerekek, akár már az első nap. Segítik egymást, 
hogy ki hova bújt (bár az esetek nagy részében azt nem 
árulják el, hogy milyen gyümölcs), könnyen összebarát
koznak a játék által. Fontos, hogy a terültet határait, ahol 
kereshetnek, alaposan meghatározzuk (egy báránykánk se 
tévedjen el). Kisiskolásokkal és nagyobbakkal is bátran 
játszható. Ami nagy előnye még a játéknak, hogy a soka
dik tábor fáradt vezetői részére legalább háromnegyed óra 
nyugodt üldögélést biztosít, feltéve, ha jól elbújtak...

Ki vagyok én?
Minden gyermek hátára ragasztunk celluxszal egy előre 
megírt papírlapot. A lapokon bibliai személyek, fontosabb 
tárgyak, mesehősök, történelmi alakok nevei szerepelnek 
(a találgatok tudáskörének megfelelően). A vezetők egy
mástól kellő távolságra elhelyezkednek, és a gyerekek

körbeszaladgálva és a hátukat megmutatva minden fel
nőttnek barkochbaszerű kérdéseket tehetnek fel, hogy a 
nevüket eltalálják. A segítők csak igennel és nemmel vála
szolhatnak. Kisebb kérdezőknek néha segítő szavakat ad
hatnak, ha nagyon nem boldogulnak, az idősebb gyerme
keknek pedig természetesen nehezebb neveket adjunk a 
játék elején, így teremtve meg az esélyegyenlőséget. Fon
tos az elején hangsúlyozni, hogy megnézhetik egymás ne
veit, de ne árulják el egymásnak.

Sárkányfarok-vadászat
3-4 csoportot alakítunk a gyere- 
kékből, a csapatok lehetőleg 8-10 gye- 
rekből álljanak. Minden csoport álljon magasság sze- 
rinti csökkenő sorrendbe, és fogják meg egymás vál-  
lát két kézzel. Egy-egy ilyen lánc alkot egy sárkányt. Min
den csapat legutolsó gyerekének a derekára teszünk (nem 
túl erősen rögzítve) egy sálat, akár a nadrágja alá kissé 
begyűrjük a csücskét. Adott jelre minden sárkány elindul, 
cél a másik sárkány farkának megszerzése. A sárkányok 
nem szakadhatnak szét (nem engedhetik el egymás vállát 
a gyerekek), ezáltal kiesnek a játékból. Mindig csak a sár
kány feje szerezheti meg a másik sárkány farkát, de ügye
sen kell lavírozni, mert közben a saját farka is veszélyben 
van. Több fordulót érdemes tartani, különböző helyekről 
indítva a sárkányokat. Külön öröm, ha a felnőttek is részt 
vesznek a játékban. Az a csapat a győztes, amelyik a leg
több kendőt gyűjti be.

AJÁNLOTT IRODALOM
Borsai Ilona -  Hajdu Gyula -  Igaz Mária: Magyar népi gyermekjáté

kok. Ének-zene szakköri füzetek 2. Tankönyvkiadó, Budapest, 1983. 

Padisák Mihály: Mindenki játékoskönyve. Múzsák Közművelődési Ki

adó, Budapest, 1990.
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f o g ó j á t é k o k

Óriáskígyó (9-11 éveseknek)
A játékosok egyes oszlopban állnak. Az első játékos a kí
gyó feje. A kígyó előtt egy fogó is van, akinek az a felada
ta, hogy egy-egy játékost kiszakítson a kígyó „testéből" -  
tehát a kígyó feje után állók közül.

A fogónak a kígyó fejétől azonban óvakodnia kell, mert 
ha megérinti, akkor „megmarja", és ekkor kiesett a játék
ból. Arra is ügyelnie kell, nehogy a kígyó bekerítse, mert 
ebben az esetben is elvesztette a játékot, és be kell állnia 
a sor végére. Ha azonban a fogó megérinti bármelyik játé
kost, akkor beáll a helyére a kígyó testébe, és a megfogott 
lesz az új fogó. A kígyó fejét játékonként váltani kell. Egy- 
egy játék úgy érdekes, ha kb. 1 percig tart.

Sapkás fogó (9-11 éveseknek)
Kellék: sapka vagy bőrkalap, amely könnyen fejre tehető. 
Kijelölünk egy fogót. A társaknál van a sapka. A kergető 
„Én vagyok a fogó !" felkiáltással elkezdi kergetni, akinél 
a sapka van. A sapkát tartó azonban gyorsan átadja a sap
kát, mert a fogó csak a sapkás társat kergetheti. Az új sap
kás gyors irányváltoztatással szalad tovább, és továbbadja 
a sapkát. A játék akkor jó, ha nagyon gyorsan továbbad
juk a sapkát, és a fogó cikázhat utána. Ebben a játékos
társai segítsenek a sapka viselőjének azzal, hogy a sapkát 
lekapják vagy elveszik a fejéről. A sapkát földre dobni nem 
lehet. Mindig kijelölt területen játsszuk!

Szalagszerző (9-11 éveseknek)

Négyzetes-körös fogó (8-10 éveseknek)
Egy nagy négyzetet, majd ebbe egy nagy kört rajzolunk. A 
körbe beáll egy gyerek, a négyzetbe a többiek. A körben 
álló játékos megpróbálja megérinteni a körön átfutkosó 
társait. Ha sikerül, a bent álló kilép, a megérintett lesz a 
fogó. Ügyeljünk rá, hogy csak addig játsszuk, míg a gye
rekek meg nem unják.

Számos fogó (6-10 éveseknek)
A játékosok kört alkotnak. Mindenki kap egy számot. A 
fogó a kör közepére áll bekötött szemmel. Mond két szá
mot, és azok gazdáinak helyet kell cserélni úgy, hogy a fo 
gó ne tudja elkapni őket. A fogó nehezíti a játékot azzal, 
hogy megmondja, hogyan kell -  törpejárással, nyúlügetés- 
sel, indiánszökdeléssel stb. -  helyet cserélni. Akit megfog, 
az lesz a fogó.

Ültető (6-10 éveseknek)
Kiszámolással megválasztják az egyik játékost ültetőnek. 
Elindul valamelyik játszótársához, aki azonnal leül. Ekkor 
az ültető ráhelyezi kezét a fejére, és őrzi, a másik kezével 
igyekszik a többieket távol tartani az ülőtől. Akit az ültető 
megérint, az kiáll a játékból. Akinek viszont sikerül az ülőt 
megérinteni, az veszi át az ültető szerepét.

Fekete-fehér gyufásdobozzal
(9-11 éveseknek)
A játékhoz két csapat és egy gyufásdoboz szükséges. A 
szabadban két vonalat húzunk a földre, egymástól két 
méter távolságra. Ezektől kb. 10 méternyire húzunk egy 
záróvonalat. Az egyik csapat fekete, a másik fehér. A csa
patok a kétméteres vonalakra állnak. A játékvezető feldob 
egy gyufásdobozt: ha a címkés felére esik, akkor a fehérek 
kergetik a feketéket, ha a másik oldalára, akkor a feketék 
a fehéreket.

A cél, hogy minél több játékost ejtsünk foglyul a másik 
csapatból. A 10 méteren túli vonalon nem érvényes az el
fogás. A foglyok beállhatnak az új csapatba játékosnak.

Tűzzön minden játékos a vállára egy széles szalagot úgy, 
hogy az futás közben ne essen le, de könnyen le lehessen 
venni onnan. A játék közben a gyerekeknek úgy kell el
venni valakitől a szalagját, hogy közben a sajátjuk megma
radjon. A szalagot kézzel nem szabad védeni. A szerzett 
szalagot ki kell tűzni a játékosnak a sajátja mellé. Akinek 
elvették a szalagját, az kiáll a játékból. Az a győztes, aki 
több szalagot szerez magának.

Pókháló-fogó (8-10 éveseknek)
A kijelölt játékterületet osszuk 5-6 részre. Minden részben 
áll egy-egy fogó, aki csak a saját területén foghatja el a 
játékosokat. A versenyzők az egész területen összevissza 
futhatnak. Akit -  saját területén -  megérint a fogó, az kiáll 
a játékból. Az a fogó lesz a győztes, aki több játékost fo 
gott meg.

Éjjeliőr (9-11 éveseknek)
Az egyik játékosnak bekötik a szemét -  ő az éjjeliőr. Az 
őrtől egy méternyire valamilyen tárgyat helyezünk el, a 
tárgy és az éjjeliőr körül pedig papírcsíkokat szórunk el. 
Ezután a játékosok az éjjeliőr felé lopakodnak. Az őr a zaj 
irányába fülel, és kinyújtva a kezét „á llj" -t kiált. Ha abban 
az irányban tényleg mozog játékos, úgy annak öt lépést 
kell hátrálnia. Az a játékos győz, aki hibapont nélkül meg
közelíti és felveszi a tárgyat a földről, és a legtöbb papír
csíkot szedi fel. Jutalmul ő lesz az új éjjeliőr. Ha viszont az 
éjjeliőr három „állj" kiáltásánál hamarabb megtalálja az el
helyezett tárgyat, akkor ő győz, és marad.
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Majom fogó (8-11 éveseknek)
Egy fa törzsére kb. 10 méteres kötelet kötünk úgy, hogy 
belekapaszkodva forogni lehessen a fa körül. Ennek végét 
fogja a majomfogó. A fa körül 4-5 méteres távolságban 
10-15 apró tárgyat (például karikákat, pálcikákat vagy 
körlapokat) rakunk le a földre. A játékosok kb. 15 méteres 
sugarú körben helyezkednek el. „Rajt!" vezényszóra meg
próbálják ellopni a karikákat a csodafa alól, amelyek most 
a drágakövek. Ám a majomfogó nem engedi, mert kötél
lel a kezében megérinti a lopni szándékozókat. Akit meg
érint, annak le kell tenni a drágakövet, és büntetésből el 
kell futnia a közelben 15 méterre kijelölt (piros krepp-pa- 
pfrral jelzett) fához, és meg kell érintenie. Csak ezután 
próbálkozhat újabb „drágakő" ellopásával. Az a gyerek 
győz, aki a legtöbb „drágakövet" lopta el a csodafa alól. 
A következő játékban ő lehet a csodafa őrzője, vagyis a 
majomfogó.

Dobozfújó verseny (7-10 éveseknek)
Osszátok a játékosokat egyenlő számú csapatokra. Feszít
setek ki öt méter hosszú zsineget. A zsinegre fűzzetek rá 
egy-egy kilyukasztott tejfölösdobozt. Sípszóra indul a ver
seny. A csapatok játékosainak fújva kell eljuttatnia a tejfö
lösdobozt a célig, vagyis a madzag végéig. Visszafelé kéz
zel húzzátok a dobozokat.

Ki eszi meg a csokit? (6-10 éveseknek)
Két gyerek megfogja egymás kezét. Tőlük jobbra és balra 
egy-egy székre egy-egy sapkát helyezünk el, alatta egy kis 
becsomagolt csokival. A cél: anélkül, hogy a társ kezét el
engednék, rakják fejükre a sapkát, bontsák ki és egyék meg 
a csokit. Nagyon jó t nevetünk ezen a párviadalon, hiszen 
mindegyik a saját oldalára húzza a társat, ezért nem köny- 
nyű feladat ilyen körülmények között kibontani és bekap
ni a csokit.

Labda a „láb alatt" (7-9 éveseknek)
Állva szorítsatok egy (tenisz)labdát a két talpatok közé. így 
járjatok a lábfejetek külső szélén, közben szorítsátok és 
görgessétek a labdát a két talpatok között. A labdát nem 
szabad elveszíteni.

Piros pecsenye -  fekvőtámaszban
(11-12 éveseknek)
Ezt a játékot úgy játsszátok, hogy a résztvevők fekvőtá
maszban igyekezzenek egymás kezére ütni.

Seprűfoci (7-12 éveseknek)
A csapatok kapuja egy-egy szék, amelyet a játéktérnek hát
tal állítsatok fel. A játékosok egymással szemben, a saját 
kapujuk jobb oldalán sorakozzanak fel. A csapatok játéko
sait a játékvezető megszámozza. Feltétel, hogy azonos szá
mú játékos legyen mindkét csapatban. A pálya közepén 
egy szivacs és két seprű (partvis) van. A játékvezető kiált 
egy számot, amely mindkét csapatban szerepel. Erre a két 
szólított játékos berohan a pályára, felkap egy-egy seprűt, 
és ezzel igyekszik a szivacsot az ellenfél kapujába juttatni. 
Gól, ha a labda áthalad a gólvonalon, vagyis a szék lábai
nak a vonalán. Minden gól után új számot szólít a játék
vezető. Félidő után térfélcsere történik. A fenti játékot le
het páros versenyben is játszani. A győzteseket sorsoljuk, 
vagy kihívással állítjuk játékba.

VERSENGÉSEK

Gomb a cérnán (7-10 éveseknek)
Szükséges hozzá egy dobókocka és egy műanyag pohár. 
Minden játékosnak van egy gombja, amibe hosszú, erős 
cérnát fűzött. Ezeket elhelyezzük az asztal közepén, és a 
játékosok a cérna végét fogják. Mindenki egymás után

ÜGYESSÉGI JÁTÉKOK

Botvívás (8-12 éveseknek)
Két kört rajzolunk a földre, átmérőjük 60 cm, a két kör 
egymástól egy méterre legyen. Közvetlenül a körök mö
gött húzunk egy-egy vonalat. Ezekre a vonalakra áll fel a 
két vívó, mindegyikük kezében 2-2,5 méter hosszú bot 
van. A körök közepére 1-1 gyufásskatulyát teszünk. A ví
vók a vonalat nem léphetik át.

A szemközti (távolabbi) körben elhelyezett gyufásdo- 
bozt a körből ki kell ütniük, de úgy, hogy egyúttal meg
akadályozzák az ellenfelet abban, hogy a sajátjukat kiüt
hesse. Tehát egyszerre támadni is, védekezni is kell. Aki 
előbb üti ki a gyufásskatulyát, az győz.
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dob kockával. Aki egyet vagy hatot dob, megpróbálja a 
pohárral befedni, foglyul ejteni a zsinegre fűzött gombo
kat. De ez nem könnyű, mert a játékosok abban a pilla
natban, ha valaki egyet vagy hatot dob, elrántják a gomb
jaikat. Győz, akinek a legtöbb gombot sikerül letakarni.

Húzd ki a spárgát! (8-11 éveseknek)
Két széket elhelyezünk egymásnak háttal, 8-10 méter tá
volságra. Alattuk egy spárgát húzunk ki, amely a szék első 
vonaláig ér. Mindkét versenyző a széken ül. Rajtjelre balra 
kell futni, a társ székére leülni, és a lábak között hátranyúl
va kihúzni a spárgát.

Sapkakergető (5-8 éveseknek)
A játékosok körben ülnek. A két szemben lévő fején sapka 
van, egyiket jelöljétek meg valamivel (szalag stb.). A já
tékvezető jelére a játékosok egyszerre átteszik a sapkát a 
tőlük jobbra ülő fejére. Melyik sapka éri utol a másikat?

Nézd meg a tettem et! (7-8 éveseknek)
Két vagy több gyerek hátára 10x10 cm-es lapot tűzünk, 
amelyre a legkedvesebb tettét rajzolta. Igyekeznek egy
más hátát megnézni, de közben ez ellen védekeznek, for
golódnak, ide-oda futnak.

Akinek a tettét megfejtették, az kiesett a játékból. Zá
logot ad, amelyet a te tt elmesélésével válthat ki.

Futás három lábon (6-8 éveseknek)
Két gyermeknek az egymás felőli (belső) lábát összeköt
jük. így egyik-egyik lábukat szabadon használhatják, a má
sik pedig „közös", mert össze van kötve. Egy távot oda- 
vissza ugrálva kell megtenniük. Váltóversenyhez jó feladat.

LABDAJÁTÉKOK

Fiúnév -  lánynév labdaadogató
(7-11 éveseknek)

Labdás alma (5-8 éveseknek)
Egy gyerek az almacsősz, a tenyerén tart egy 
labdát. Sokan állnak körülötte, majd valaki kiüti a kezéből 
a labdát, és futni kezdenek a 15 méterre levő felfüggesz
te tt almához. (Ez a cél.) Az almacsősz megpróbál valakit 
eltalálni a felkapott labdával. Ha talál, helyet cserélnek, ha 
nem, az első megeheti az almát.

Ki volt az? (6-10 éveseknek)
A játékosok félkört alakítanak, az egyik gyerek a köze
pébe áll, s hátat fordít a többieknek. A félkörben állók 
közül valaki megdobja a középen állót egy papírgolyóval 
vagy kislabdával. Ebben a pillanatban mindenki hátat for
dít. Az eltalált gyereknek ki kell találni, hogy ki dobta meg 
őt. Ha kitalálta, helyet cserélnek.

Húzd meg! (9-12 éveseknek)
A játékosok letelepednek körben a földre, és lehetőleg va
lami mulatságos nótába kezdenek. Például Száraz tónak 
nedves partján... Dalolás közben a labda kézről kézre jár, 
egészen addig, amíg a játékvezető el nem kiáltja magát: 
„Húzd meg!"

Erre minden játékos felpattan és futva menekül, mert 
akinél a „Húzd meg!" kiáltásakor volt a labda, megcéloz
za a többieket. Akit eltalált a labda, betelepszik a kör kö
zepébe nézőnek. Ha a dobó nem talált el senkit, akkor ő 
ül be nézőnek középre.

Számos kapó (7-10 éveseknek)
Körbe állunk. Egy játékvezető és egy labda szükséges hoz
zá. Mindenki választ magának hangosan egy számot. A 
játékvezető feldobja a labdát, és egy számot kiált. Ha azt 
a számot nem választotta senki, akkor neki kell a labdát 
elkapnia. Ha eltalálta, akkor a játékosnak. Ha ügyes a já
tékos, és elkapja a labdát, mielőtt földet érne, akkor ő ke
rül középre.

Ezt a játékot játszhatjuk úgy is, hogy folyók, hegyek, 
városok nevét választjuk. Ez azért hasznos, mert játék köz
ben egy kicsit emlékezünk a tanultakra is.

(Bibliai nevekkel is játszható. -  A szerk.)

Indítsd a labdát -  te vagy 
a kapus!
(9-12 éveseknek)
Folyosón, udvaron, nagy teremben lehet játszani. A fa l és 
a gurító célvonal közé egy kis kaput helyezzetek el. Ezt je
lölheti két labda is.

Feladat: úgy kell gurítani, hogy a labda átmenjen a ka
pun. Ha gurított a játékos, fusson a labda elé, és mielőtt a 
falhoz érne, fogja meg, védje ki a saját lövését. Ezt egy ki
csit gyakoroljátok, azután jöhet a versenygurítás!

A játék csak akkor érdekes, ha fiúk-lányok együtt játsszák 
öten-tizenöten egy közepes nagyságú gumilabdával.

Kiolvasóval kiválasztják, ki lesz a labdaadogató. Az ado
gató az egy sorban egymás mellé felállt lányok és fiúk elé 
áll kb. 3 méter távolságra, és tetszés szerint dobja valaki
nek a labdát. Míg a labdát dobja, mond egy nevet. Ha 
lánynevet mond, akkor csak fiú foghatja meg a labdát és 
fordítva: ha közben fiúnevet mond, csak lány kaphatja el 
a labdát, még ha éppen valamelyik fiúnak is dobta. Ilyen
kor hagyni kell, hogy a labda leessen. A játékosok számá
tól és a megállapodástól függően, ha sokan vannak, már 
az első tévesztésnél kiállnak a játékból, ha kevesebben, 
csak a második vagy harmadik tévesztéskor. Az a játékos
lesz a győztes, aki utoljára marad.
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Lopd el a labdát! (10-12 éveseknek)
Két azonos létszámú csapat játszhatja. A játéktér közepé
re egy kis lyukba vagy egy kis körbe belehelyezünk egy 
labdát. A két csapat ettől egyenlő távolságban, kb. 15 mé
terre feláll egymás mögött oszlopban. A sorban álló játé
kosokat megszámozzuk. A játékvezető hangos kiáltására 
-  például: „Hármas!" -  az azonos számú párok futnak a 
két csapatból a labdáért.

Feladat: úgy kell a labdát felkapni és elvinni, hogy a má
sik játékos a labdát vivő társát ne érinthesse meg. Ha még
is sikerül -  pontot kap érte. Ha egyikük előbb odaér a lab
dához, akkor hirtelen felkapja és elrohan. Ha egyszerre 
érnek oda, akkor viszont nem célszerű felkapni, mert a 
másik megfogja és megérinti, így az övé lesz az egy pont. 
Megkezdődik tehát a cselezés: például az egyikük úgy 
csinál, mintha felkapná, a másik erre megijed, s tényleg 
felkapja -  mire a társa csak megérinti, és már övé az egy 
pont. Az a csapat győz, amelyik több pontot szerez (ahol 
több győztes van). Egy próbajátékot célszerű játszani, hogy 
mindenki megérthesse.

SZOBAI JÁTÉKOK 

M i van a terítő alatt? (9-11 éveseknek)
A játékosok egy térítővel fedett asztal körül ülnek; a terítő 
jó nagy, és a széle mélyen lelóg. A vezető egy zsákból kü
lönféle tárgyakat vesz ki, s ezeket az asztal alatt sorra kör
beadja. Egy tolltartót, gesztenyét (lehetőleg szúrós burká
ban), kis gumilabdát, dobókockát, összegyűrt ezüstpapírt, 
ceruzát, szivacsot, kulcsot... Mindenkinek tapintás alapján 
meg kell jegyeznie, majd le kell írnia a tárgy nevét. Sok ne
vetésre ad alkalmat a különleges tárgyak közbeiktatása: 
nedves mosogatórongy, „sündisznó" (vagyis krumpli, ame
lyet teleszurkáltak fogpiszkálóval), bekötött szájú műa
nyag zacskó, benne jégdarabok, ruhakefe, homokkal töl
tö tt gumikesztyű, darabka nedves szappan, egy kis prém
szövet, barackmag stb.

M i változott? (8-10 éveseknek)
Egy gyerek kimegy a teremből, a többiek ezalatt 4-5 tár
gyat más helyre tesznek (felcserélnek). A terembe vissza
térő gyereknek meg kell mondania, milyen változásokat 
vesz észre. Minden jó válasz egy pont. Mindenkire sor ke
rülhet, és az nyeri a játékot, aki a legtöbb pontot szerezte.

Bogáncs kutya nyávog (9-12 éveseknek)
A legkönnyebb dolga az első játékosnak van: kitalál egy 
tőmondatot tetszés szerint. Például: Bogáncs kutya nyá
vog. Minden soron következő játékosnak egy-egy szóval 
bővíteni kell a mondatot: Bogáncs kutya ellensége nyá
vog. Majd: Bogáncs kutya ellensége, Cila nyávog.
Sokat szoktunk nevetni a játék során, mert mindenfélét 
összehordunk a szóragasztásnál. A lényeg, hogy egyetlen 
szót sem szabad kihagyni. Aki valamit kifelejt, zálogot ad.

Mosolydobás (8-11 éveseknek)
A gyerekek körben ülnek. Egy összecsomózott 
kendőt dobnak egymásnak, akinek a kendőt dob
ták, az hangosan nevet, vagy grimaszolva mosolyog, amíg 
a kendő nála van. Kiszemel valakit, akinek odadobja a 
kendőt, de ettől a pillanattól már elkomolyodik. Aki elfe
lejt nevetni vagy kendő nélkül elmosolyodik, az vagy ki
esik, vagy zálogot ad.

Nevetőverseny (6-10 éveseknek)
Szemben ülnek 3-4 méterre egymástól a csoport lány és 
fiú tagjai, esetleg vegyesen. Egy kis erszényt feldobunk. 
Ha a sima fele van felül, a lányok nevetnek, ha a gombos 
fele esik felülre, a fiúk hahotáznak.

Feladat: csak azok nevethetnek és mosolyoghatnak, akik
nek a feldobás után szerencséjük kedvezett. Nekik viszont 
arra kell törekedniük, hogy a másik felet is megnevet
tessék. Nem baj, ha éktelenül hahotáznak. Ha a másik fél 
közül valaki kicsit mosolyog, átül az ellenfélhez. (Ezért a 
csapat számánál több széket tegyünk mindegyik félhez, 
hogy a „bűnösök" átülhessenek.) Az a csapat győz, ame
lyiknek több „foglya" van, akik több ellenfelet tudtak meg
nevettetni.

Széköltöztetés (9-12 éveseknek)
Kellékek: 4-4 darab szék és ugyanannyi gyerek cipője, alsó 
és felső melegítője vagy zakója és nadrágja.

A játék rendkívül szórakoztató. A 4 széket kb. 1,5-2 
méter távolságra egymás mellé tesszük. A másik 4 széket 
szemben, kb. 5-6 méterre helyezzük el. A gyerekek levetik 
cipőiket és ráhúzzák a szék lábára, majd a felső melegítő
ket tesszük a szék támlájára.

Feladat: miután a versenyzők mindezt elvégezték, jól 
megnézik a felöltöztetett széküket. Ezután bekötjük a sze
müket. Az lesz a feladatuk, hogy a felöltöztetett székről 
külön-külön hordják át a cipőjüket, nadrágjukat, zakóju
kat a másik székre, és öltöztessék azt fel pontosan úgy, 
ahogy az előbbi széken volt.

Az nyeri a versenyt, akinek elsőre és a legelfogadhatób- 
ban sikerült.

A bíró, a király... (9-12 éveseknek)
Egy hosszú széksorba ülnek a játékosok. A sor végén két 
külön szék, a sorra merőlegesen: ez a „király" és a „bíró" 
helye.

Kiolvassuk a királyt és a bírót, akik leülnek a két székre. 
Minden játékos kap egy állatnevet. A király és a bíró is 
kap, de őket királynak és bírónak szabad csak nevezni.

A király kérdezi:
-  Ki a tettes?
A bíró megnevez egy állatot:
-  A róka.
A róka tagad, mást vádol:
-  Nem, hanem a tücsök.
(gy megy tovább a játék, mindenki mást tart tettesnek.
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Ha valaki eltéveszti, tehát olyan állatnevet mond, amit 
senki sem kapott, vagy kimondja a király és a bíró állat
nevét, vagy ha olyankor szól, amikor nem róla van szó, 
büntetésből az utolsó székre ül, a sor végére.

A játékosok mondhatják azt is: „Nem, hanem a király." 
Vagy: „Nem, hanem a bíró." Ilyenkor a király vagy a bíró 
éppúgy válaszolnak, mint a többiek. S ha eltévesztik, az 
utolsó helyre kerülnek, megbuktak. A király vagy a bíró 
megbuktatása után az ő állatnevük felszabadul. Új királyt 
és bírót választunk kiolvasással, most azokat az állatneve
ket nem szabad kimondani, amelyeket az új király és bíró 
visel.

Forrás: Esztergályos Jenő: Ezer játék. Magánkiadás, 
1997.

Az anyagért köszönet Bánó Mariannak.

Ha majd megérkezem hozzád
A gyerekek körben ülnek, és az egyik azt mondja: „Ha 
majd megérkezem hozzád, én...", de ahelyett, hogy ki
mondaná például a „leveszem a cipőmet" szavakat, el
játssza a mozdulatot. A következő megismétli a kezdő
mondatot, eljátssza az első játékos mozgását, azután a 
sajátját, azaz leveszi a cipőjét, aztán esetleg fuvolázik. Egy
szerűbb a játék, ha logikus sorrendű cselekvések követik 
egymást, ilyenkor viszont érdemes meglepő fordulatokról 
gondoskodni. Mindenki sorban megismétli az előtte levők 
mozgását.

Fantáziajáték kicsiknek
Az emlékezet és a fantázia szárnyalása a legkisebbeket 
azonnal utánzó játékokra készteti. Nézzünk meg néhá
nyat ezekből, amikor egész testünkkel emlékezünk: 

Szavakat fogok mondani. Mutassátok meg gyorsan, mi
lyen mozdulat, milyen cselekvés ju t eszetekbe róluk! Síléc, 
teve, hal, csónak, lekvár, motorkerékpár, szúnyog stb.

Találjunk ki páros és csoportos helyzeteket, mozgáso
kat az előbbi szavakhoz! Játsszuk el!

És most labdázzunk, mintha: medvék, robotok volnánk, 
páncélos vitézek volnánk, balett-táncosok volnánk...

Harcoljunk, magyarázzunk, együnk, táncoljunk, mintha 
... volnánk.

Álommese -  nagyobbaknak
Kezdjük el egy érdekes és bonyolult álom mesélését. Az 
elbeszélést a többiek váratlan megjegyzésekkel, változta
tásokkal szakítják félbe. Úgy kell folytatni a mesét, hogy a 
fantasztikus álom magja, főbb szereplője megmaradjon, 
de ha valaki közbeszól, s például azt kiáltja: „mocsár!", 
akkor a mocsarat bele kell szőni a történetbe. Az győz, aki 
a legtovább s a legrugalmasabban képes a megtűzdelt 
mesét szövögetni.

Rímek
A gyerekek körülülnek egy játékost. A középső játékos 
mond egy egyszótagú szót, és rámutat valakire, akinek 
egy arra rímelő szót kell mondania, mielőtt a középső tízig 
számolna. Ha a megadott időn belül nem ju t eszébe meg
felelő szó, helyet cserél a középső játékossal. Ha viszont jó 
szót mond, mindenki marad a helyén. Aki egy már elhang
zott szót mond, szintén helyet cserél a középen állóval.

Számbeszéd
Frissítő hatású, erős koncentrációs gyakorlat. Először ket- 
ten játsszák. Rendelkezésükre állnak a számok, egytől száz
ig. Ez a dialógus alapja. A sorrendet nem változtathatjuk 
meg, s ki sem hagyhatunk számokat, mert akkor kiesünk 
a játékból. Válasszunk szituációt. Ehhez általában elég iz
galmat ígérő helyszínt megadni: például fogorvosi váróte
rem, parkbeli pad stb. Százig be kell fejezni a jelenetet, és 
előbb nem lehet abbahagyni.

A kezdet tehát körülbelül így hangzik:
A: Egy-kettő-három-négy?
B: Öt-hat.
A: Hét?
B: Nyolc-kilenc-tíz-tizenegy. Tizenkettő? stb.

Hotelportás
Egy szállodában vagyunk, s valamilyen okból kifolyólag 
(rekedtség stb.) nem tudunk megszólalni, pedig valami 
nagyon fontosat kell közölnünk a portással. A mondan
dónkat így csak mímes mozgással, illetve gesztusnyelvvel 
tudjuk közölni. Természetesen a portás kérdéseit értjük, a 
megjegyzéseire is tudunk reagálni. Ennyiben tudunk segít
ségére lenni abban, hogy kitalálja, mit akarunk.

A szállodavendégnek egy darab papíron odaadhatjuk a 
megoldandó feladatot. Ilyen utasítások szerepelhetnek a 
papíron, mint:

Kizártam magamat a szobából. Nincs véletlenül egy pót
kulcsa?

Nem működik a lift.
Beleejtettem a jegygyűrűmet a fürdőkád lefolyójába. 

Tudna küldeni egy szerelőt, aki kiszedi onnan?
A portásnak meg kell fejtenie a problémát.

→ Forrás: Gabnai Katalin: Drámajátékok. Helikon, 1999.
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ÉLET A KEZEDBEN

Ha a gyerekek kritikák közt élnek,
Megtanulnak megbélyegzettnek lenni.
Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek. 
Megtanulnak veszekedni.
Ha a gyerekek kicsúfoltan élnek,
Megtanulnak szégyenlősnek lenni.
Ha a gyerekek megszégyenítésben élnek, 
Megtanulják bűnösnek érezni magukat.
Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek. 
Megtanulnak türelmesnek lenni.
Ha a gyerekek bátorítások között élnek. 
Megtanulnak bízni.
Ha a gyerekek dicséretek közt élnek,
Megtanulják megbecsülve érezni magukat.
Ha a gyerekek méltányosságban élnek.
Megtanulják az igazságot.
Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat. 
Megtanulnak hittel élni.
Ha a gyerekek megerősítést kapnak,
Megtanulják magukat szeretni.
Ha a gyerekek elfogadásban és bátorságban élnek. 
Megtanulnak rátalálni a világban lakozó szeretetre!

Dorothy Law Holte
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