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�  Játékok az alapozó időszakban

A modul célja Az óvodás játék-, dal- és szövegkincs megtartása, továbbépítése.
Az anyanyelv, az írás-olvasás tanulásához szükséges mozgásos, kognitív és szociális háttérképességek felmérése, 
ápolása, fejlesztése; az ezeket segítő játékok és játékos tevékenykedtető feladatok rendszeres gyakorlása. 
Az érdeklődés felkeltése az olvasás és az írott információk megfejtése iránt a kíváncsiság mozgósításával.

Időkeret 12 óra
Ajánlott korosztály 6–8 évesek
Modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben: 

Az óvodai nevelés programja

Szűkebb környezetben (modulok):
Nagymozgásfejlesztés; 
A finommotorikát fejlesztő gyakorlatok; 
Szemmozgást fejlesztő gyakorlatok;
A testtudat fejlesztése;
Téri orientáció;
Vizuális észlelés; 
A fonémahallás fejlesztése; 
Ritmikus mozgás, ujjgyakorlatok

Ajánlott megelőző tevékenységek: 
Ismerkedő játékok

Ajánlott követő tevékenységek:
Újabb mozgásos körjátékok tanulása
Mesékhez kapcsolódó dramatikus játékok
Betűtanítás
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�  szövegéRtés-szövegalkotás „a” – alapozás • 1–2. évfolyam

A képességfejlesztés fókuszai Nagy- és finommozgások koordinációja;
Az egész test mozgásának átélése;
Mozgás, zene és ritmus kapcsolatának erősítése;
Mozgás – ritmus – beszéd összehangoltsága;
A térbeli tájékozódás és a saját test érzékelésének biztonsága;
A tanulást segítő kognitív képességek – figyelem, emlékezet, gondolkodás; 
Az olvasás, az írott információk megfejtése iránti kíváncsiság, érdeklődés;
A beszédbátorság és a beszédkedv növelése; 
Hallott irodalmi szövegek (népi játékok, mondókák, kiszámolók, gyermekversek) befogadása, a szövegtartalom 
követése, megtanulása;
A tanuláshoz szükséges szociális képességek: odafigyelés, együttműködés, segítőkészség

aJánlás 

Gyűjteményünkbe igyekeztünk olyan játékokat választani, amelyek nehézségi foka megfelelő az iskolakezdés időszakára, s talán még nem túl elterjedtek 
az óvodákban, így a kisiskolások számára az újdonság erejével bírnak. Az itt sorakozó játékokat – tapasztalataink szerint – fiúk és lányok egyaránt szívesen 
játsszák. Gyakorlásuk során sokféle szempontból megfigyelhetjük a gyerekeket – elsősorban anyanyelvi és szociális képességeiket illetően, de általános és 
pillanatnyi állapotukról is tájékoztatást kapunk.

támogatóRendszeR

Forrai Katalin: Ének az óvodában. Zeneműkiadó, Bp. 1983.
Winkler Márta: Kinek kaloda, kinek fészek. Hungaprint, Bp. 1993.
Barsai–Hajdu–Igaz: Magyar népi gyermekjátékok. Tankönyvkiadó, Bp. 1980.
Kerényi György: Száz népi játékdal. Magyar kórus, Bp. 1938.
Falvay Károly: Ritmikus mozgás, énekes játék. OPI, Bp. 1990.
Jánosi Sándor: Játsszunk táncot! Népművelési Intézet, Bp.
Kodály Zoltán: Kis emberek dalai. Zeneműkiadó, Bp. 1962.
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�  Játékok az alapozó időszakban

éRtékelés

A gyermek számára maga az örömteli játék a legjobb jutalom. Ha együtt örülünk a jól sikerült játéknak, szinte felesleges a dicséret.
Nem igazán természetes gesztus a játéktevékenységet a szokásos iskolás módon értékelni, de bizonyos visszatérő nehézségekre, feszültségekre, 

konfliktusokra burkoltan vagy nyíltan fel kell hívni az osztály figyelmét. A konfliktusok megbeszélésére, a közös megoldás keresésére ne sajnáljuk az időt. 
(Megtérül: jól játszó osztállyal általában tanulni is könnyebb.)

A játék után néha egy-egy ezekhez hasonló megjegyzés jó szolgálatot tehet:
Azért volt jó játszani ma veletek, mert...
– remek ötleteitek voltak.
– nem sértődött meg, aki nem győzött.
– ügyesen segítettétek egymást.
– odafigyeltetek mindenkire.
– mindenki tudja már a szöveget.
– jól szólt az ének.
– senki nem bohóckodta túl a szerepét.
– nem vitatkoztatok apróságokon.
Vagy:
– Szerintetek mi lehet az oka, hogy a mai játék nem sikerült jól, nem volt olyan jó hangulatú, mint máskor? Mit csináljunk másképpen?

A szöveges értékelésben néhány tapintatos szóval utaljunk a gyerekek játéktevékenységére is.
– Még nem veszel részt közös játékainkban, várunk!
– Már egyre többször beállsz közénk, de jó!
– Öröm veled játszani, tele vagy ötletekkel.
– Jó, hogy játék közben már egyre inkább figyelsz a többiekre is.
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�  szövegéRtés-szövegalkotás „a” – alapozás • 1–2. évfolyam

vázlat

A sokféle felkínált tevékenység célja, hogy a feldolgozás menete különböző szempontokhoz illeszkedhessék. 

Lépések,
tevékenységek

Kiemelt készségek, 
képességek

Célcsoport 
A differenciálás 

lehetőségei

Tanulásszervezés Eszköz
Feladat

GyűjteményMunkaformák Módszerek

I. Bevezetés
Az alapozás jelentősége, az átmenet kérdése

II. Énekes játékok, körjátékok, mozgásos játékok
a) Játék vagy tanulás?
b) Mire jók ezek a játékok?
c) A játék kiválasztásának főbb szempontjai
d) Időkeretek, helyszín, térformák

1. Árok szélén – bemutatkozós feloldás; egymás 
megismerése;
szabálytartás; figyelem;
monotóniatűrés

ismerkedéshez frontális vagy

csoportos 
tevékenység;

folyamatos 
kooperációt kíván

játék;

(népi énekes 
játékok,
körjátékok,
mozgásos játékok)

1. melléklet

2. Egy aranyat leltem figyelem; 
feszültségkezelés;
metakommunikációs 
tudatosság, önfegyelem

Eleinte olyan 
gyerekeket válasszunk, 
akik jól átlátják a 
feladathelyzetet.

2. melléklet; 
fényes gomb, 
kavics vagy 
érme

3. Dínom-dánom együttműködés;
önfegyelem

Az együttműködést 
segíti.

3. melléklet; 
kis méretű 
babzsák vagy 
labda

4. Szegényemberes figyelem, emlékezet;
feszültségkezelés;
önfegyelem; 
szabálytartás;
az írott információ iránti 
érdeklődés felkeltése;

A játék záró része 
komoly feszültségeket 
okozhat, ha nem 
készítjük fel a 
csoportot.

4. melléklet; 
kártyák
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�  Játékok az alapozó időszakban

5. Kecske van a kiskertben szöveghez szimbolikus 
mozgássor rendelése;
figyelem, emlékezet;
szókincs

Jó humorú, jó utánzó-
képességű gyerekeknek. 
Alkalmas dramatikus já-
tékok előtt bemelegítő-
nek is

frontális vagy
csoportos 
tevékenység;

folyamatos 
kooperációt kíván

játék

(népi énekes 
játékok,
körjátékok,
mozgásos játékok)

5. melléklet

6. Teríti a lány a vásznat megfigyelés;
utánzás; emlékezet;
szókincs;
a szöveghez szimbolikus 
mozgások rendelése

Mozgás- és karakterimi-
tációs gyakorlat; eleinte 
mi válasszuk a szerep-
lőket, hogy megfelelő 
mintát lásson az osztály.

6. melléklet; 
kalap, kendő

7. Hatan vannak társas kapcsolatok 
megfigyelése

A társas kapcsolatok ala-
kulásának felmérésére is 
jó.

7. melléklet

8. Volt-e itt az úr? párbeszédes szöveg 
memorizálása

Bátorságpróba, kezde-
ményezőképesség kell 
hozzá. A félénkebb gye-
rekekre figyeljünk.

8. melléklet

9. Mit akar itt ez az egy ember? együttműködés,
ritmusérzék;
párbeszédes szituáció 
követése, a szöveg 
memorizálása

Jó ritmusérzék, együtt-
működés kell hozzá. Ak-
tuális feszültségek leve-
zetésére is alkalmas.

9. melléklet

III. Kiszámolók, mondókák

Kiszámolók, mondókák az írott információ iránti 
érdeklődés felkeltése;
szókincs.

10. melléklet

IV. Olvasásra hangoló játékok
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�  szövegéRtés-szövegalkotás „a” – alapozás • 1–2. évfolyam

1. Postás játék az írott információ iránti 
érdeklődés felkeltése;
finommozgás;
megfigyelés;
rendszerezés, 
csoportosítás

Mindig legyünk azok 
mellett, akik még na-
gyon nehezen tájéko-
zódnak a betűk világá-
ban, nehogy elbizonyta-
lanodjanak.

főleg
heterogén 
csoportok,
néha
frontális;

főleg
heterogén 
csoportok,

néha
frontális

borítékok,
zsírkréta vagy 
filctoll

2. Kedvenc játékok vendégségben az írott információ iránti 
érdeklődés felkeltése;
megfigyelés;
rendszerezés, 
csoportosítás

Kérjük meg a szülőket, 
nehogy értékes vagy tö-
rékeny játékot küldje-
nek a gyerekekkel.

a gyerekek 
játékállatai

3. Testrészek – bohóc a falon testtudat; a saját test 
(testrészek neve, 
funkciója) ismerete;
téri orientáció, 
tájékozódás; a jobb oldal 
biztos ismerete;
megfigyelőképesség;
szókincs

11. melléklet;

karton-
bábok,
csomagoló-
papír,
festék vagy
zsírkréta

V. Gyűjtögessünk írást!

Bevezetés – A gyűjtőmunka helye, haszna az 
ismeretszerzés folyamatában, a tanuláshoz 
való viszony és a tanulási szokások 
kialakításában

élmény, információ 
átadása, befogadása; 
figyelem, türelem; 
egyre tudatosabb 
kommunikáció

főleg
heterogén 
csoportok,
néha
frontális1. Utcatáblák megfigyelés;

finommozgások;
téri tájékozódás;
rendszerezés, 
csoportosítás

kartonpapír,
vastag filctoll

Lépések,
tevékenységek

Kiemelt készségek, 
képességek

Célcsoport 
A differenciálás 

lehetőségei

Tanulásszervezés Eszköz
Feladat

GyűjteményMunkaformák Módszerek
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�  Játékok az alapozó időszakban

2. Versek, dalok címei tájékozódás síkban; 
megfigyelés

Folyamatos 
kooperációt kíván.

főleg
heterogén 
csoportok,
néha
frontális;

Folyamatos 
kooperációt kíván.

3. Újságok rendszerezés, 
csoportosítás;
tájékozódás síkban

újságok

4. Címkék, zacskók, dobozok rendszerezés, 
csoportosítás;
változatos 
kommunikációs 
helyzetek megoldása

Kérhetjük a szülők 
segítségét: rövid, 
egyszerű, magyar 
nyelvű feliratok 
legyenek.

címkék, 
zacskók, 
dobozok;

13. melléklet

5. Feliratok megfigyelés;
rendszerezés, 
csoportosítás;
rész-egész

papír, ceruza,
kartonpapír,
vastag filctoll

6. Nevek, titkos nevek megfigyelés;
rendszerezés,
válogatás, csoportosítás

kartonpapír,
vastag filctoll

7. Rendszámtáblák megfigyelés;
rendszerezés, 
csoportosítás

Inkább városi 
környezetben jó 
feladat.

kartonpapír,
vastag filctoll

VI. Tájékozódjunk, böngésszünk!

1. Versek, mondókák a falon megfigyelés;
az írott információ iránti 
érdeklődés felkeltése;
tájékozódás rövid 
nyomtatott nagybetűs 
szövegekben; betű, szó

csoport 12. melléklet;

kartonpapír,
vastag filctoll
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10  szövegéRtés-szövegalkotás „a” – alapozás • 1–2. évfolyam

a feldolgozás menete

Az alábbi részletes leírás célja elsősorban egyféle minta bemutatása. Nem lehet és nem szabad kötelező jellegű előírásnak tekinteni. A pedagógus legjobb 
belátása szerint dönthet a részletek felhasználásáról, módosításáról vagy újabb variációk kidolgozásáról. 

I. Bevezetés

Az alapozás jelentősége, az átmenet kérdése

Ennek az időszaknak a történései nagy eséllyel hosszú időre meghatározzák a gyerekek iskolához, tanuláshoz való viszonyát. Szokások, alapvető attitűdök, illetve 
viszonyulások alakulnak ki ekkor.

Az alapozó időszak megtervezése során többek között két fontos – látszólag egymásnak ellentmondó – szempontot kell figyelembe vennünk.

1. Folytonosságot, stabilitást – az eddig szerzett kompetenciák további érvényességét; az otthonosság, a hozzáértés érzését szeretnénk biztosítani a gyerekek számára. 
Amennyire csak lehet, őrizzük, alkalmazzuk tovább az óvodáskor főbb tevékenységeit, játékait. A már birtokolt tudás biztonságos fogódzókat ad a gyerekeknek.

„Az óvodában megszerzett ismeretek számbavétele a gyerekek biztonságát fokozza. Ha indításként azokból merít a tanító, megrövidül az iskolába szokás ideje, a 
légkör is kedvezővé válik.” (Winkler Márta)
 
2. Ugyanakkor ne feledjük, a gyerekek valami mást szeretnének már, mint az óvoda. Új életszakaszhoz értek, továbblépésre, új szerepre vágynak. A család, a társadalom 
is ezt az elvárást közvetíti nekik már jóval iskolakezdés előtt. Egyfajta beavatásra, komoly feladatokra, igazi „iskolás” létre készülődnek. 

Ha óvodát találnak az iskolában, nagyon csalódottak. Építsünk iskolás öntudatukra, büszkeségükre, használjuk ki, hogy új élményekre, más keretekre, iskolás 
tevékenységekre áhítoznak – ne hagyjuk, hogy gyorsan kihunyjon ez a nagy erők mozgatására képes késztetés illetve impulzus.

Nem kell tehát éles választóvonal óvoda és iskola között, de biztosítsuk az újdonság varázsát, a titokzatosságot élményét.
Adjuk meg a gyerekeknek az új territórium, a megváltozott keretek, szabályok, szerepek, feladatok izgalmát, de átlátható, barátságos, gyermeki léptékű, szeretetteljes 

légkörben. A sok régi begyakorolt képesség, kompetencia új keretek közötti kipróbálásának, gyakorlásának lehetősége sikerélményt adhat az iskolakezdő gyereknek.
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11  Játékok az alapozó időszakban

II. Énekes játékok, körjátékok, mozgásos játékok

A) Játék vagy tanulás?

A hétköznapi tudatban és nyelvhasználatban a játék és tanulás egymást kizáró, ellentétes fogalompár: a játék mint spontán, önkéntes, az örömelvet szolgáló tevékenység 
éles ellentétben áll a tanulással, amely kötött és kötelességből végzett tevékenység, a realitáselvet szolgálja.

Jó lenne, ha napjaink iskolájában nemcsak a tanítók, hanem az iskola vezetői számára is evidencia lenne, hogy a játék szorosan hozzátartozik a kisgyermek életéhez, 
a tanulásához, tehát az iskolához, az osztályteremhez is. A játék nem pusztán a gyermek szórakoztatására vagy pihentetésére való időtöltés, még csak nem is a tanulás 
keserű pirulájának lenyeléséhez kitalált csomagolás. A játék a tanuláshoz hozzátartozó és azt segítő képességek fejlődését szolgálja, nagyon is hatékonyan. 

A szabadidős, spontán szerveződő, valamint a speciális, célzott, finoman bemért (a didaktika célkitűzéseit szolgáló, fejlesztő) játékokon kívül nagy szükség van a 
valódi, hagyományos, évszázadok alatt csiszolódott, letisztult, a játék természetes dinamikáját őrző ún. népi kör- vagy énekes játékokra is az iskolában.

B) Mire jók ezek a játékok?

1. A gyermek szempontjából: 

– A gyermek számára az óvoda befejezése után továbbra is a játék marad a legfontosabb kifejezési mód. A személyiségfejlesztés nélkülözhetetlen eszközeként kellene 
alkalmaznunk továbbra, az iskolás években is.

Örömforrás, motiváció

– Az énekes játékok: alap-élethelyzetek paradigmái. Megjelenik bennük az élet kettőssége: ördög-angyal, jó-rossz, macska-egér, üldöző-üldözött, biztonság-
veszélyeztetettség. A gyermeki (és, mi tagadás, a felnőtt) lét örök szorongásai és vágyai is tetten érhetőek bennük: veszély-menekvés, kívül-belül, együtt-külön, 
szövetségben-kirekesztetten. Titok, rejtély, csalás, leplezés és leleplezés; hatalom-kiszolgáltatottság, dicsőség-bukás, jutalom-büntetés.

2. A tanító szempontjából:

– Természetes, ősi, s mint ilyen, komplex tevékenység a körjátékok minden változata: a gyermek több képességét mozgatják illetve aktivizálják és fejlesztik egyszerre. 
Megfigyelésük közben sok olyan információt megtudhatunk illetve megszerezhetünk a gyerekekről, ami az egyéni mérések során nem derülhet ki.

– Benyomásokat szerezhetünk a csoportdinamika alakulásáról, a társas szerepekre való rámozdulás tendenciái is megfigyelhetővé válnak.

– Természetes helyzetben mérhetjük fel a gyerekek beszédbátorságát, kifejezőkészségét. 

– A kötött szerepjátékokat tartalmazó körjátékokban verbális és nem verbális kommunikációs helyzetek gyakorlására is mód van. A rövid, kötött szövegek biztonságot 
adnak az eleinte a félénkebb gyerekeknek is, megkönnyíti számukra a megnyilvánulást. (Az egyéni színt, improvizációs ötleteket értékeljük nagyra már az első hetekben, 
de vigyázzunk, ne sztároljuk túl a legügyesebb, legtalpraesettebb gyerekeket. Mindenkit bátorítsunk.)
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– Ezek a játékok szinte észrevétlenül bővítik a gyerekek szókincsét. A körjáték, énekes játék nemcsak a zenei, a táncos, hanem a beszélt anyanyelv elsajátításának is 
fontos eszköze. Ha azt akarjuk, hogy gyerekeink olvasóvá váljanak, szókincsüknek ezt az archaikus, népi rétegét is ápolnunk, fejlesztenünk kell. Nem pusztán a magyar 
népköltészet komolyabb darabjainak befogadásához lesz segítség majd számukra az itt elsajátított szavak, szókapcsolatok, sajátos nyelvi szerkezetek ismerete, hanem a 
magyar irodalom klasszikusainak megértéséhez is. Sokszor a kortárs irodalom nyelvi elemei, utalásai is érthetetlenek e sajátos, archaikus elemekben bővelkedő nyelvi 
világ ismerete nélkül.

– Természetesen a beszéd hangzásbeli összetevőinek fejlesztése sem utolsó szempont. Kiváló beszédtechnikai gyakorlásként is felfogható minden játékalkalom. A 
megtanult kiszámoló-, mondóka- és dalkincs remek közös szövegbázis bármiféle későbbi nyelvi gyakorlótevékenységhez.

– A napi képességfejlesztő tevékenység része lehet a mozgásos-énekes játék. Napkezdőnek, lazító, pihentető játéknak is, óraközi szünetben és szabadidős játéknak is 
egyaránt alkalmas.

Viszont az itt bemutatott játékok közül néhány szerepel a különböző énekeskönyvekben is. Fontos lenne azonban, hogy funkcióban maradjanak, ne váljanak padban 
énekelt steril énekórai tananyaggá, esetleg puszta szolmizációs gyakorlattá: legyenek valódi, örömet adó, izgalmas játékok.

C) A játék kiválasztásának főbb szempontjai

– Legyen érdekes, izgalmas a játék; olyan, amit szeretnek, várnak, kérnek a gyerekek. Tartalmazzon valódi feszültséget, s a végén megnyugtató oldást. 

–  Jutalomnak élje meg az osztály, ha játékra kerül sor. Minél többször alkalmazkodjunk a gyerekek igényeihez. Sose erőltessünk olyan játékot, amelyet nem szívesen, 
vonakodva játszanak. Ha elutasítóak azzal, amit kiszemeltünk, és úgy érezzük, mégis arra a játéktípusra lenne feltétlenül szükségük, válasszunk ugyanabból a típusból  
egy másik darabot. Ne ragaszkodjunk szigorúan a tanítási programban eltervezett játékhoz, a célra koncentráljunk. Minden osztálynak megvannak a kedvencei. Hogy 
melyek, az sosem véletlen – valószínűleg minden csoport ösztönösen olyan játékokat részesít előnyben, amelyekre valamilyen szempontból komoly szüksége van.

– Lehetőleg sok képességet – semmiképpen sem pusztán csak egyet (pl. éneklés) – mozgósítson az adott tevékenység (mozgás, ritmus, dramatizálás, ének, megfigyelés, 
utánzás, irányok közötti eligazodás stb.). Olyan játékokat is válasszunk, melyek játszása során hasznos szociális tapasztalatokra, kompetenciákra is szert tehetnek a 
gyerekek. (Pl. kivárás, indulatok és diadal kontrollálása, apró jelzések és mimika „leolvasása”.)

– Ne legyen a játék unalomig ismert, a gyerekek által túl „óvodásnak”, „dedósnak” tartott. Ezt feltétlenül tekintetbe kell vennünk. A gyerekek becsapottnak érzik 
magukat, ha az iskolában ugyanaz történik, mint az óvodában. Mindig legyen valami újdonság, valami bonyolultabb vagy csak „másmilyen” a tarsolyunkban.

– Vonzóbb a játék, ha a nagyobbak (például 3-4. osztályosok) mutatják illetve tanítják meg a kisebbeknek, hát még ha rendszeresen együtt játszanak.

– Gyakori probléma, hogy a fiúk nem akarnak részt venni a körjátékokban. Nincs mit csodálkoznunk ezen, hiszen a körjátékok egy része tényleg hagyományosan 
lányjáték. A gyerekek ösztönösen tiltakoznak a nemi szerepüknek nem megfelelő játékimitáció ellen.
Természetes bennük a nemi különbözés vágya – ne erőltessük például a nagyobb fiúkat karikázóba.
Találjunk, tanítsunk nekik megfelelő szilaj-dinamikus, jó utánzó- és megjelenítő-készséget, humort igénylő fiús játékokat, illetve játékelemeket is. (Alább bemutatunk 
néhány ilyet.)
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1�  Játékok az alapozó időszakban

– Gondoskodjunk róla, hogy előbb-utóbb minden gyerek örömmel, aktívan vehessen részt a játéktevékenységben – mindenki saját fejlődési ütemének, érettségének 
megfelelően. Ne legyen kínos, szégyellnivaló, ha valaki téveszt, ront, veszít vagy lemarad.

– A játék pihentető, lazító funkcióját se feledjük. Egy-egy játék a tanulási tevékenységek közé beillesztve igazi felüdülés a kisiskolás korosztálynak.

– A műfaj jellegéből következik, hogy nem kell félnünk, ha osztályunk kicsit módosít némelyik játékon. Nyugodtan engedjük, hogy esetleg új, apróbb elemekkel 
bővüljenek a játékok, hogy egyéni variánsok, továbbfejlesztések alakuljanak ki. Valószínűleg elősegítjük ezzel, hogy sajátjuknak érezzék a gyerekek az adott tevékenységet 
– ez csak növeli játékkedvüket.

D) Időkeretek, helyszín, játékszervezés

A játék általában idő- és szervezésigényes. Fontos – eleinte különösképpen – hogy kellő időt szánjunk rá, hogy megteremtsük szokásait, rítusait. Néma jeleket alakítunk 
ki, hogy ne kelljen sokat beszélni. Közös titkokká válnak ezek, erősítik az összetartozás érzését. A jó játékba szenvedélyesen bevonódnak a gyerekek, átélik, izgulnak, 
felhevülnek közben – nehezen hagyják abba. A játék izgalmából nehéz visszahozni őket, sok tanító ezért ódzkodik a hagyományos körjátékoktól. Fokozatosan szoktassuk 
hozzá osztályunkat, hogy jelzésünkre be kell tudniuk fejezni a játékot. Megegyezhetünk, hogy a csalódott, kimaradt gyerekek nevét fölírjuk a tábla egy csücskébe; így 
biztosítjuk őket, hogy legközelebb ők kezdhetik a játékot.

Ha kicsi a termünk, ne sajnáljuk az átrendezéssel, a padok eltolásával járó többletfáradozást. A játékhoz szükséges körülményeket a gyerekekkel együtt teremtsük meg. 
Túl szűk helyen nehéz jól játszani, a fogócska még balesetveszélyessé válhat.
Szép időben az iskolaudvar is jó terepe lehet a játékoknak, ha módunk van rá, a tornatermet is igénybe vehetjük.

A játékszervezés során eleinte mindenképpen tartsuk fenn magunknak a játékvezető szerepét. A kereteket mi jelöljük ki, a szabályokat mi vezessük be („Nálunk ezt így 
játsszuk…”) vagy szentesítsük („Rendben, akkor mától fogva így játsszuk…”). Mi döntsünk eleinte a vitás kérdésekben, akkor is, ha egyre többször kikérjük a gyerekek 
véleményét.  
Az nem jó viszont, ha később is minden alkalommal a tanító jelöli ki, hogy melyik gyerek milyen szerepet kaphat a játékban. Kivétel, ha nagyon indokolt pedagógiai 
megfontolás áll a háttérben, ha sürgetően fontosnak érezzük, hogy befolyásoljuk a gyerekek választását. Lehet, hogy közvetett pedagógiai beavatkozással hatásosabb és 
tartósabb eredményt érünk el, mint ha nyíltan beavatkozunk a játék menetébe. 
Tehát a játékbeli szerepek kiosztását legtöbbször a véletlenre bízhatjuk. A játékokban a „véletlen”, a szeszélyes sors hordozója a kiolvasó mondóka lesz. Ezt a módszert 
a gyerekek igazságosabbnak érzik, mint a felnőttek döntését.

A kisiskolás kornak ebben a szakaszában még rendkívül fontos, hogy a tanító részt vegyen a játékban. Semmiképpen sem lehet pusztán külső szemlélő, aki csak 
megtanítja az adott éneket, mozdulatsort, szabályokat, s innen kezdve legfeljebb néha avatkozik be, esetleg fegyelmez – így nem hitelesen közvetíti a játékot vagy más 
tevékenységet.
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A JÁTÉKFÁZISOK ISMERTETÉSE, HATÁSUK
1.  Árok szélén – bemutatkozós (1. melléklet)

A játék során a gyerekek az „Árok szélén” című népdalt éneklik. A szöveg módosul annak megfelelően, hogy fiú vagy lány mutatkozik-e be. A játékot vezető tanító hol 
egy kislányt hív be kézen fogva a kör közepére, hol egy kisfiúnak szalutál. Kezüket fogva megforgatja őket. A gyermeknek a dal szövegének megfelelően a saját nevét 
kell énekelnie vagy mondania – ha szükséges, a tanító tapintatos segítésével –, amit a többiek megismételnek. A dal addig ismétlődik, míg minden gyerek be nem mu-
tatkozik.

Megfigyelési szempontok, tudnivalók

Mivel erre a játékra értelemszerűen az első napokban kerül sor, jól megfigyelhető, melyik gyerekben hogyan oldódik a kezdeti feszültség. A játéknak az információszerzésen túl természetesen 
célja a gyerekek feloldása. E körjátékban (hasonlóan a többi játékhoz) megmutatkozik, ki hogyan képes az együttes játékra érvényes szabályokat betartani, milyen gyorsan tanulja meg 
a dal szövegét. Fontos szempont, hogy hogyan vesz részt a játékban a gyermek a kör tagjaként, és változik-e a viselkedése, amikor ő kerül a középpontba. Előfordul, hogy a sokaság 
biztonságában viszonylag oldottan játszó kislány vagy kisfiú egyéni feladathelyzetben görcsössé, halk szavúvá, esetleg némává válik. Ekkor lehet azt sejteni, hogy jelenleg a gyermek 
csoportos feladathelyzetekben érzi magát jobban, bátorítani és erősíteni kell majd őt abban, hogy egyedül is tudjon teljesíteni. Az is előfordul, hogy egy-egy gyermek figyelme gyorsan 
elfárad, szociális éretlensége miatt a játékot hamar elunja, figyelme elkalandozik. A feladattudat és feladattartás érettségéről informál az is, hogy a gyermeket sikerül-e visszacsábítani a 
játékba, vagy rendíthetetlenül járja a maga útját. 

A gyermek monotóniatűrésére is fény derül a játék során: ki tudja-e várni, hogy rá kerüljön a sor, végig tudja-e hallgatni türelemmel, figyelemmel a többieket? 

Érdekes megfigyelni – tapasztalt pedagógusoknak sokat elárul – a gyerekek kézfogásának milyenségét. (Határozott, görcsös vagy erőtlen a szorítás? Izzad-e a tenyér? Gyorsan szabadulna 
vagy hamar biztonságban érzi magát a gyerekkéz a felnőtt kezében?)

Jó játék a korai időszakra azért is, mert nagyon egyszerű mozgáselemekkel játszható, és a tanító végig segítséget nyújthat a körben illetve középpontban lévő gyereknek.
(Kár lenne kihagyni a pipitér szó jelentésének megtudakolását. Általában igen eredeti szófejtést adnak az elsősök.)

2. Egy aranyat leltem (2. melléklet)

(Kerényi, 37.)

Ez a játék a jól ismert „Erre csörög a dió” vagy a „Csön-csön gyűrű” (ún. „gyűrűsdi játékok”) rokona. A játszók körbeállnak, s kezüket a körnek kifelé hátul összekulcsolják, 
csak kicsi rést hagynak. Egy gyerek a körön belül, esetleg azon kívül marad, neve lehet: cica, ördög, kereső, hunyó, találgató, talán legjobb a bíró. Egy másik gyerek pedig, 
akinek a neve lehet: rejtő, osztó, osztogató, angyal, gazda, egy kicsi fényes tárgyat (pénzt, követ, gombot) vesz a kezébe. Úgy tesz, mintha mindenkinek odaadná, pedig 
csak egyvalakinek a keze között hagyja ott. 

A bíró végig nagyon figyel. Az ének végén rámutat arra, akinél szerinte az arany éppen van. 
Ha talált, dicsérő szöveget „olvasunk a fejére”, ha tévedett, el kell viselnie a becsmérlő szavakat.
Az új főszereplőket vagy kiszámoljuk, vagy a bíró választhatja őket, ha ügyes volt, és megtalálta az aranyat.
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Megfigyelési szempontok, tudnivalók

Amikor megtanítjuk a játékot, az ének bemutatása után fontos, hogy megteremtsük az izgalmas játékszituációt. 

A cél az, hogy az elrejtett tárgyat – ki-ki szerepe szerint – meglelje, illetve minél ügyesebben rejtegesse, leplezze a hollétét. Minden a TITOK körül forog. A feszültséget az is átéli, aki 
rejt, az is, aki keres, de az is, aki cinkosként leplezi a titkot. Nehéz dolog a titkot megtartani, az ösztönös illetve természetes érzelmi reakciókat, indulatokat uralni, a csalódás, az öröm, 
a diadal érzését megfékezni.

Önmegfigyelés, metakommunikációs fegyelem, türelem kell ehhez a játékhoz. Érdekes és tanulságos megfigyelni, hogy melyik gyerek miként viseli el a játék során a nyilvános megdicsőülést 
(„Igaz bíró voltál..”) illetve megszégyenülést („Hamis bíró voltál..”). Ki mennyire szeret „ítélkezni” mások felett. Komoly lélektani helyzetgyakorlat ez.

Egy idő után beszélgethetünk arról, hogy melyik szereplő számára mi az alkalmas taktika, hogy lehet ügyesen együttműködni. Érdemes gondolkodni közös taktikáról, stratégiáról is.

3. Dínom-dánom (3. melléklet)

A játék az előzőhöz hasonlóan a „gyűrűsdi játékok” családjába tartozik.
A gyerekek körben úgy ülnek le felhúzott lábbal a földre, hogy a lábak (combok) alatt egy kisebb tárgyat – eredetileg egy papucsot, mai változatban lehet szandál 

vagy inkább kicsi labda, bábu, stb. – továbbadhassanak. A körön kívül egy gyerek áll, figyel. A dallam végén ki kell találnia, kinél van a papucs. (Esetleg – feltéve, hogy 
már ügyesen rejtegetik a gyerekek a tárgyat – lehet három találata a leskelődőnek.)

Ha kitalálja, kinél van a „papucs”, helyet cserélnek. Ha nem, továbbra is ő marad a körön kívüli leskelődő.

Megfigyelési szempontok, tudnivalók

Nehéz feladat egy elsős gyerek számára, ha úgy kell továbbítania egy tárgyat, hogy nem is láthatja, csak tapinthatja azt, s a többiek metakommunikációja, mimikája sem segíti. Ráadásul 
a saját mozdulatait és arcjátékát is uralnia kell.

Előfordulhat az osztályunkban olyan gyerek, aki rosszul viseli azt a meglehetősen közeli térbeli elhelyezkedést, amit ez a játék megkíván. Figyeljünk erre, s esetleg tapintatosan ajánljuk 
fel neki, hogy csináljon valami mást ez alatt az idő alatt.

Ezt a játékot fiúk-lányok egyaránt nagyon szeretik, de a szövegét néhány osztályban túl lányosnak érzik. Zavarja őket a „De szép kislányt öltöztetnek” sor. Megengedhető – végül is 
népdalról van szó –, hogy egy kis módosítással énekeljék. (Például e helyett a sor helyett nálunk létezett egy ilyen „variáns”: „A papucsok útra kelnek..”)

4. Szegényemberes (4. melléklet)

A „Szegény ember” c. játék során a gyerekek szabályjátékot játszanak egy történet szereplőinek a bőrébe bújva, a szereplőket dramatikusan megelevenítve. A szereposztás 
véletlenszerűen történik: a játékvezető tanító a körben álló, arccal kifelé forduló, behunyt szemű gyerekek háta mögé egy-egy szereplő figuráját ábrázoló kártyát 
helyez a földre. A gyerekek megadott jelre fordulhatnak meg, és szerezhetnek maguknak kártyát. A történet során a szegény embernek, akinek ellopják a tehenét, el 
kell döntenie, ki a tolvaj, anélkül, hogy tudná, kinek jutott a tolvajkártya. Amennyiben megtalálja a bűnöst, azt a gyerekek büntetésképpen „megcsépelik”, ha ártatlant 
gyanúsít, ő kap hasonló büntetést.

(Később a kártyák – szerepek – számát növelhetjük, ha ennek értelmét látjuk. Előbb-utóbb a gyerekek rájönnek, hogy három igazán megjeleníthető szerep van csak 
ebben a játékban.)
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Megfigyelési szempontok, tudnivalók

A játék megtanítása előtt érdemes megmutatni a kártyákat és megbeszélni, melyik mit ábrázol, s tisztázni röviden a szükséges szavak jelentését. (Ezeket a szóképeket szívesen böngészik 
majd a gyerekek.)

Általában kevesebb kártya van, mint ahány gyerek, így meg kell küzdeni egy-egy szerepért. Jól megfigyelhető, ki hogyan vesz részt a kártyákért való versengésben, ki hogyan reagál, 
ha nem jut számára szerep. Kiderülhet az is, ki milyen szerepre vágyik. A kártyák tartalmának titokban tartása a feszültségtűrésről, illetve az érzelmeken való uralkodásról, a kártyák 
megszerzése és a csépelés az agressziókezelésről nyújt megbízható információt.

A játék memóriapróba is. Észrevétlenül felmérhetjük, kinek milyen az auditív memóriája.

S ne feledjük azt sem, hogy ehhez a játékhoz a szabályértés viszonylag magas szintjére van szükség, megértéséhez az értelmi képességeket is működtetni kell.

5. Kecske van a kiskertben (5. melléklet)

A gyerekek kiszámolóval kijelölik a „gazdát” és a „kecskét”. A többiek egymás kezét fogva körben állnak. A kecske a kör közepén helyezkedik el, a gazda a körön kívül 
van. Kérdezgeti a körülállókat. A kecske közben jellegzetes mozdulatokkal kíséri a szavait. (Kapál, öntöz, stb.)

A párbeszédes rész végén a kecske elkezd szaladni a körön belül, a gazda pedig a körön kívülről igyekszik bemenni az összefogódzott gyerekek között. Amikor a 
kecske látja, hogy közeledik a gazda, és sikerül átbújnia, akkor ő próbál meg átbújni a „kerítésen”. Ha a gazda megfogta a kecskét, akkor választhat új gazdát, az pedig 
választ magának kecskét. 

Megfigyelési szempontok, tudnivalók

Dramatikus jellegű játék, a gyerekek utánzó-, megjelenítőképessége, humorérzéke mutatkozik meg benne.
A szövegnek és a mozgásoknak összefüggő funkciójuk van. A beszéd nemcsak vezérli a mozgást, de közlési rendszer is.
Mivel a szöveg viszonylag hosszú, a játék ismételt játszása során kiderül, hogy kinek milyen gyors és tartós a memóriája.
Megfigyelhetjük, ki az, akit szívesen átengednek a gyerekek a „kapujukon”, ki az, aki előtt többször is lecsapják a kezüket.
Ez a játék nagyon jól fejleszti a térérzékelést, a mozgást. A kecskének és a gazdának hirtelen kell nekiiramodnia, megállnia, irányt változtatnia.

6. Teríti a lány a vásznat (6. melléklet)

A gyerekek körben állnak. A szerepeket előre kiosztjuk. Az álló kör közepén egy lány hajladozik, teregetést imitál. Az ének szövege szerint belépnek a további szereplők. 
Az öreg hajlott háttal, csoszogva – hívására a lány int, hogy nem megy. A fiú, lovaglást utánozva körbeugrándozza a lányt, s hívogatva integet neki. A lány kedvesen int, 
hogy megy.

A körben állók utánozhatják az éppen „szerepben lévők” mozdulatait.
Lehet úgy is játszani, hogy a lányszerepeket az összes lány, a fiúkét az összes fiú mutatja, nincsenek főszereplők. Ilyenkor mindenki úgy játssza el a mozdulatokat, 

ahogy szeretné, nem a többieket figyeli, utánozza.
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Megfigyelési szempontok, tudnivalók

Történetet elbeszélő, utánzó játék, sok dramatikus elemet, egyéni ötletet, humort is beépíthetnek a gyerekek. A mozdulatok a szöveg tartalmát, a szituációt szimbolikusan fejezik ki, itt 
nincs helye a komolyan vett realista megjelenítésnek. 

Előnye a játéknak, hogy a fiú- és lányszerepek karakteresen elkülönülnek benne!

Sokat elárul a gyerekről, hogy képes-e önfeledten átadni magát a mozgás örömének, az utánzó játék során át tud-e lényegülni, s ha kell, tud-e váltani.

7. Hatan vannak (7. melléklet)

Ez egy párválasztó körjáték.

A játékosok kézfogással kört alakítanak. A dal első sorára jobbra forog a kör. Az ének ütemére lépnek. A sor végén, az utolsó szótagra („-ink”) egy nagyot dobbantanak 
vagy tapsolnak. Innen balra indul a lépés, miközben a dal második sorát éneklik. A harmadik sortól páros forgás, éneklés. (Gúnár, gúnár…) Lehet úgy is játszani, hogy 
kiszámolunk egy pár nélküli ludat, aki a kör közepére áll. Az ének végén igyekszik párt találni magának, így mindig valaki más lesz egyedül. 

Megfigyelési szempontok, tudnivalók

Ez a játék azon ritka körjátékok közé tartozik, amit az iskolás fiúk is szívesen játszanak. Nagy hangon, erőtejesen, az ütemét jól kilépve éneklik.  Különösen a sorzáró dobbantást élvezik. 
Kiváló ritmusérzék-fejlesztő játék. Az ajánlónkba mégsem ezért került, hanem párválasztó jellege miatt. Ennek a játéknak fontos üzenete van számunkra: összekapaszkodva, körben 
erősek vagyunk, de választanunk kell magunknak barátot is a csapatból. 

Játékhelyzetben sok mindent megtudhatunk elsőseink alkalmazkodó-, együttműködő-készségéről, társas viszonyairól. Ezek az információk hasznunkra lesznek a csoportok kialakításánál. 
Érdekes megfigyelni, ki az, aki mindenkin keresztülgázolva szinte ráront az általa kiválasztottra, és ki az, aki csak várakozik. Melyik gyerek hogyan fogadja a hozzá közeledőt? Van-e, 
aki nehezen viseli, hogy akár egy forduló erejéig is pár nélkül maradjon? Ki az, akit elkerülnek? A játék során adódhatnak konfliktusok is, amelyek megbeszélése pedagógiai szempontból 
hasznos lehet. Ezt minden esetben körültekintően, tapintatosan tegyük, és semmiképpen ne tartsunk hosszas „hegyi beszédet”! Arról viszont bátrabban érdeklődhetünk, mit üzent a társ 
tekintete, honnan lehetett tudni, hogy örülne a választásnak. Egy-egy ilyen játék felér egy szociometriával.

8. Volt-e itt az úr? (8. melléklet)

A „Gyertek haza ludaim!”-hoz hasonló párbeszédes szerepjátszó fogójáték. Szabadban is, teremben is játszható, ha akkora helyünk van, ahol a gyerekek elférnek, és a 
bútorok nem akadályozzák őket az ugrálásban. Ha odakint játszunk, előtte kijelöljük vagy megrajzoljuk a színhelyet. (Kb. 4×8 m-es téglalap elég.) Fiúk, lányok együtt 
játszhatják.  Kiszámoljuk a gólyát illetve gólyákat. A játéktér egyik oldalán guggolásban helyezkednek el a békák, középen fél lábon áll a gólya. Köztük folyik az énekes 
párbeszéd. A gólya kérdez, a békák kórusa válaszol. A siratást úgy is énekelhetik, hogy mindkét kezüket nem szorosan az arcuk elé teszik, és a ritmusra ingatják a fejüket 
jobbra-balra, mintha sírnának. A dallam végén a békák átugrálnak a szemközti oldalra, miközben a gólya igyekszik minél többet elkapni belőlük. A gólya csak a saját 
térfelén vadászhat, és kizárólag fél lábon ugrálva közlekedhet. Amelyik békát elkapta, azt magával viheti a fészkébe. Amelyik béka átugrált a túlsó oldalra, azt már nem 
lehet elfogni, csak majd a következő fordulóban. A játék addig ismétlődik, amíg a gólya el nem fogta az összes békát. Úgy is játszhatjuk, hogy az elfogott békákból gólya 
lesz, így hamarabb összefogdossák a békákat.  
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Megfigyelési szempontok, tudnivalók

A játékok cselekményének általában van egy olyan része, amelyet alaphelyzetnek, csúcspontnak vagy célnak érzünk. Ennek a játéknak az elfogás, elkapás, illetve a menekülés az alaphelyzete. 

Az üldöző gólya kijátszása, az, hogy ügyes mozdulatokkal és taktikázással megmenekülünk tőle, játékos bátorságpróba, de szinte biztos, hogy lesz olyan gyerek, akiből ez elemi szorongást 
vált ki. Ez megmutatkozhat túlzott óvatosságban, félénkségben, de agresszióra is számíthatunk.

Sokat elárul a gyerekről, hogy képes-e önfeledten átadni magát a mozgás örömének, és ha belemerült, abba tudja-e hagyni azt; uralja-e magát ilyen felhevült állapotban is, hogyan küzd, 
mennyi bátorsága van elindulni a „veszélybe”. 

Frusztrációtűrés, szabálytartás, az indulatok kontrollálásának szintje – mindez megjelenik játék közben.

Ki hogy tűri a feszültséget, kudarcot? Meglepő tapasztalatokra is szert tehetünk.  Nem ritka, hogy csaláshoz folyamodik, esetleg hisztizik az amúgy jól teljesítő, rendes gyerek, ha 
elviselhetetlen számára a feszültség.

Amikor meg akarnak fogni valakit, vagy ki akarnak térni az üldöző elől, az javítja a gyerekek térérzékelését. 
E játék során is megfigyelhető a kisgyermek finom- és nagymozgásainak fejlettsége, mozgáskoordinációjának érettsége. Könnyen felismerhetővé válik, ha valamelyikük egyensúlyzavarral, 
térbeli orientációs nehézséggel vagy súlyosabb testképzavarral küszködik.

A fogócskák segítik az észlelést és az arra történő reagálás fejlődését.

9. Mit akar itt ez az egy ember? (9. melléklet)

Az „Adj király katonát!” című játék kicsit szelídebb, énekes rokona.

A játékosok egymás mellett állnak kézfogással, esetleg több sorban egymás mögött. Az első játékban velük szemben áll az „egy ember”. Jobb lábbal kilépve a sorok 
elindulnak előre, s éneklik a dalt. A „Ninive” első szótagjára dobbantanak egyet, s ettől kezdve hátrafelé lépkednek a dallamsor befejezéséig. Közben összefogott 
kezükkel – nem túl erősen – kilengethetik a ritmust.

Az „egy ember” ugyanígy cselekszik, amikor válaszol. Versszakonként járnak, felelgetnek egymásnak. Amikor a dal utolsó szakaszát éneklik, az elöl álló egy 
gyereket maga mellé hív a sorból, mire az átfut az „egy emberhez”. Amikor újra játsszák, már így kezdik: „Mit akar itt ez a két ember?” A harmadik, negyedik stb. esetben 
(egyre több „királlyal”) már így éneklik: „Mit akar itt ez a sok ember?” 
(Forrai Katalin nyomán)

Megfigyelési szempontok, tudnivalók

Ez a játék tulajdonképpen jó előkészítője bármilyen körtáncnak. 

Sok gyereknek nem könnyű ráhangolódni a többiek mozgására. Egyszerre kell mozdulni, tartani kell a ritmust, a többiekre figyelve és hangosan kell énekelni. Erőt, lendületet, 
határozottságot kell mutatni akkor is, ha már csak kevesen maradtak. Sokan szeretik ezt a „csoportban együtt fenyegetően vonulva milyen erősek vagyunk” élményt. A felgyülemlett 
feszültség levezetésére igen alkalmas mozgás.

Vannak, akinek nehéz elviselni az izgalmat, ahogy egy egész sor gyerek offenzívan közelít, egyszerre lendül feléjük. A feszültségtűrésről is árulkodik ez a játék.
A szövege is izgalmas. Megfejtése, feltárása érdekes feladat a gyerekeknek. Lehet, hogy érdemesebb akkor foglalkozni vele, ha már nagyon sokszor játszották a gyerekek.
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III. Kiszámolók, mondókák (10. melléklet)

1. Kiszámolók, mondókák

A kiolvasók vagy kiszámolók elsődleges funkciója az, hogy segítsenek a játékszervezésben, hogy gyorssá, zökkenőmentessé és mindenki számára elfogadhatóvá tegyék 
a játékszerepek elosztását. A kiszámoló a gyermekjáték központi, pozitív vagy (és) negatív szereplőjének a kiválasztására szolgál. A gyerekek a játék megkezdése előtt 
körbe állnak, majd egyikük a mondóka ritmusára mutogatással számol. Általában az óramutató járásával egyező irányban haladva addig folytatja, míg a mondóka tart. A 
kiválasztás történhet egyszeri kiszámolással: akire az utolsó hangsúly esik, az kapja a feladatot. A hosszadalmasabb módszer a kirekesztéses: addig ismétlik a kiszámolót, 
míg csak ketten maradnak, s kettejük közt dől el a szerep.

Érdemes rögtön az első napokban felmérni a gyerekek óvodából hozott kiszámoló- és mondókakincsét.  Eleinte mindenképpen ebből merítsünk; váljék ez immár 
közös tudássá, az osztály közös kincsévé. Össze is számolhatjuk, hogy milyen sok kiszámolót tudnak együtt a gyerekek. 

Amikor egymást – esetleg a tanítójukat is – megtanítják arra, amit ők tudnak: átélhetik, hogy érdekes és hasznos az osztály számára az a tudás, ami a birtokukban 
van. Az iskolában nem feltétlenül egyirányú a kommunikáció. A tanuló is taníthat.

Mindenki szereti a tréfás, lendületes, esetleg meghökkentő mondókákat, kiszámolókat. Néhány ilyet – hátha nem mind ismerős az óvodából – mi is tanítsunk a 
gyerekeknek.

Fontos, hogy a gyerekek funkcióban ismerkednek meg a szöveggel és így is sajátítják el. Tehát nem padban ülve, hanem pl. körben állva.
Először a tanító mutatja be a szöveget – lehetőleg mozgással, erősen ritmizálva.
Már a szöveg megtanulása során végezhetnek a gyerekek olyan mozgásokat, ritmizálást, amelyek segítik a gyorsabb bevésést. (A mutogatáson kívül lehet taps, 

dobbantás, térdre-combra ütés, csettintés, ütőfa. Párosával, szemben állva közös tapsvariációkat is kitalálhatunk.)
A gyerekeket elsősorban a hallott szöveg formai jegyei ragadják meg: a szavak lüktetése, ritmusa, hangzása, a benne rejlő zeneiség. Élvezik, akkor is, ha nem értik. 

Eleinte semmiképpen ne próbáljunk minden szót, kifejezést megmagyarázni. (Sok esetben ez nem is lehetséges. A játékszövegek illetve kiszámolók tartalma a torzulások 
miatt nehezen bogozható ki. Az események, szokások, rítusok, amelyekre az egyes szövegrészletek utalnak, mára a feledés homályába merültek. Pl. ősi vallási szokások, 
varázslás, középkori keresztény emlékek, történelmi események, mesterségekhez kapcsolódó és lakodalmi szokások.) 

Ha lehet, olyan szövegvariánst válasszunk, amely az iskola környékén valaha közismert volt. Minél személyesebb a hagyomány, annál könnyebb átadni-befogadni. Ha 
a kiszámolóban vannak behelyettesíthető szavak, nevek, éljünk a lehetőséggel.

Pl.:
MUNKÁCSON* VÓT EGY KIS BÓT,
ABBAN MINDENFÉLE VÓT.
TENTA, PENNA, PAPIROS,
ERIDJ KI, TE KIS PIROS! 

*variálható, bármilyen város- vagy falunév beilleszthető
pl.: Egy utcában volt egy bolt…
Kabon volt egy kicsi bolt…
vagy Budapesten volt egy bolt…
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A mondókák, kiszámolók általában erős, negyedenkénti hangsúlyozást kívánnak. De előfordul, hogy egy bizonyos mozdulatot hangsúlyozunk, függetlenül attól, hogy 
hány szótag kapcsolódik össze. (Pl. az ujjakkal való játékok során.)

Fontos a hangzók kiemelése a magán- és mássalhangzókkal játszó szövegeknél – előkészítjük, segítjük ezzel a majdani betűtanulás folyamatát.

Pl.:
ENCE, BENCE, KIS KEMENCE,
NAGY MEDENCE A VELENCE…,

APA CUKA FUNDALUKA, FUNDA KÁVÉ KAMANDUKA…

EKETE, PEKETE, CUKOTA PÉ….

IV. Olvasásra, írásra hangoló játékok

a) Bevezetés

Nyomtatott nagybetűkkel játszunk a kezdeti időszakban. Ennek egyszerű oka van: minden gyerek ismer egy-két betűt ebben a formában. Maguk körül, utcán, járműveken, 
plakátokon még a könyvek címlapján is ezeket látják a leggyakrabban. Ezekkel a betűkkel sok gyerek le tudja írni a nevét már az iskolába lépés előtt. Egyszerűen 
létrehozhatóak a betűk: porba, homokba, nedves földbe, párás ablakra rajzolhatók. Fonalból, pálcikákból, gyurmából, tésztából, stb. formázhatók.

1. Postás játék

Az első napok kedvelt játéka ez. 

„Postás érkezett, levelet hozott nektek!” Minden gyerek számára megcímzett borítékot készítünk. Kérjük meg a gyerekeket, hogy segítsenek a címzettek megtalálásában, 
vagyis a levelek kézbesítésében. Tegyük az asztalunkra szétterítve a levélköteget – aki megismeri a nevét, az elviheti.

A leveleket nyomtatott nagybetűvel címezzük meg, hiszen az iskolába kerülő gyerekek nagy része így felismeri, sőt le is tudja írni legalább az egyik nevét. (Esetleg 
a becenevüket is írjuk rá, hátha azt ismerik fel könnyebben.) A bizonytalanoknak segíthetnek a többiek, vagy mi súgunk az első néhány betű összeolvasásával.

Eleve más színnel jelölhetjük a fiúk és a lányok nevét vagy borítékját. Halmazokat képezhetünk, és összehasonlíthatjuk a két csoport számosságát.

Ha nagyalakú, KÖRVONALAS BETŰT használunk, szívesen kiszínezik a gyerekek. Legyen ez a következő feladat. Érdekes megfigyelni, 
ki milyen színeket használ, használ-e egyáltalán színeket, milyen a vonalvezetése, mennyire nyomja a ceruzát, tartja-e az adott keretet. Sokat elárul ez a gyerekek 
beállítódásáról, aktuális állapotáról.

Folytathatjuk a feladatot: „A borítékon sajnos nincs bélyeg. Tegyünk rá! Mindenki rajzolja meg, neki milyen bélyeg tetszene a leginkább!” Sokat elárul a gyerekek 
érdeklődéséről, milyen témát választanak.

Később, amikor már jól ismerik egymás nevét és a nevek szóképét, sokféleképpen csoportosíthatjuk a borítékokat. 
Pl.: Megállapíthatjuk, kinek hány tapsos (szótagos) a neve. Kié áll a legtöbb tapsból, kié a legkevesebből? 
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A borítékokba majd személyre szóló üzeneteket, önálló feladatokat is rejthetünk.
A gyerekek szeretik a titokzatos, rejtélyes üzeneteket. Ha ebben a borítékban kapják, a kevésbé érdekes feladatsoroknak is jobban örülnek.
Ezeket a borítékokat még sokszor nagyon jól felhasználhatjuk differenciált munkaszervezéshez is.

A játékos feladathelyzetekben megfigyelhető, ki hogyan képes felvenni a feladatot, mennyire érdekli a betűk világa.  
Már az első napon „olvas” az osztály, ami a gyerekek iskolával kapcsolatos várakozása szempontjából fontos.

2. Kedvenc játékok vendégségben

A kis elsős sokszor hallja, hogy ezt vagy azt nem szabad, mert ő már nagy iskolás, nem óvodás. Például az iskolába nem szabad játékot bevinni. Az első napokban vagy 
hetekben teremtsük meg a lehetőségét annak, hogy mégis magával hozhassa kedvenc játékát, hálótársát. Például úgy, hogy egy napon éppen ez legyen a feladat. A 
tanító is beviheti a maga gyerekkori kedvencét. Ezzel ő is beszáll a játékba. A kedvenc játékok bemutatkozhatnak, éppen úgy, ahogy gazdájuk néhány nappal ezelőtt 
tette. Megmutathatjuk nekik az iskolát, az új társakat, szokásainkat, azt, hogy mi mindent tanultunk eddig. A babák, plüss állatkák a bábokhoz hasonlóan alkalmasak 
arra is, hogy a tanító az ő hangjukon beszéljen, kérdezzen, segítségükkel a gyerekeknek rövid jeleneteket mutathasson be az elsősök mindennapi életének kellemes és 
tanulságos eseményeiből, konfliktusaikból.  Ügyesebb, bátrabb gyerekek maguk is megtehetik ezt.  Ezek a kedvenc játékok meg is szólíthatják az elsősöket, akiknek így 
lehetőségük nyílik belépni a fikció világába

A játékokat csoportosíthatjuk különböző szempontok szerint. Megszámlálhatjuk egy-egy csoport tagjait. Megmutathatjuk a testrészeiket, bal és jobb oldalukat. 
A tanító a saját állatkája névjegykártyáját is bemutatja a gyerekeknek, akiknek feladatuk lehet, hogy ők is készítsenek ilyet kedvenceiknek. Kérhetnek segítséget 

társaiktól és a tanítótól is. A játéknevek szóképeit a gazdák névkártyáihoz hasonlóan többféle feladathoz használhatjuk fel a későbbiek során is, pl. csoportosíthatjuk 
különböző szempontok szerint, vadászhatunk bennük betűket stb. 

Figyelem- és emlékezetfejlesztésre is használhatjuk a „vendégeket”. Néhány játékszert kiteszünk a polcra, a névkártyájukkal együtt. Hangosan felolvassuk, 
bemutatjuk őket. Egy gyereket kiküldünk a teremből, ezután a bent maradók valamit megváltoztatnak a polcon: játékok sorrendjét, helyzetét, sőt összekeverik 
névkártyáikat. A kitalálónak az a feladata, hogy rájöjjön, milyen változtatások történtek, amíg ő kint volt. Könnyítésül megállapodhatunk a változtatások számában.

A kedvencekkel játszhatunk boltosat is. Minden csoport a saját polcára illetve asztalára kiteszi a játékait. Mindenhol kijelölünk 1-1 boltost. A vásárlók húznak egyet 
a játékok névkártyái közül, ezt elolvassák (felismerik), a kártyának megfelelő játékot „megvásárolják”.

3. Testrészek – bohóc a falon (11. melléklet)

Sok osztályban használnak a tanítók kisalakú kartonfigurákat (bohócot, macit, majmot, robotot) a téri orientáció, az irányok gyakoroltatásához. Ezeknek a figuráknak a 
végtagjait, esetleg a fejét is, jancsiszeggel rögzítjük – így könnyen mozgathatók, táncoltathatók, tornáztathatók lesznek.

Az első hetekben egy vagy több nagyalakú kartonfigurát is készíthetünk, szintén mozgatható végtagokkal. Nagyon szeretik a gyerekek azt a módszert, ha őket 
rajzoljuk körbe, s aztán ezt a körvonalat vágjuk ki, színezzük, díszítjük közösen. A figura (legyen most bohóc) mutatós dekoráció lehet a terem falán egy időre, s 
játszhatunk is vele. (A mellékletben két vers is található, amely felhasználható ide.)

Íme néhány játék, feladat:
– A nagy figura mozdulatait kell a gyerekeknek utánozniuk.
– A nagy figura mozdulatait a gyerekeknél lévő kis bohócoknak kell utánozniuk.
– A falon lévő bohóc testrészei mellé nyomtatott nagybetűs szókártyákat helyezünk ki az osztály segítségével. 
FEJ, NYAK, SZEM, ORR, SZÁJ, FÜL, HAJ, KAR, KÉZ, HAS, HÁT, VÁLL, LÁB, SZÍV, UJJ
Micsoda szerencse, csupa könnyű, egytapsos szó. (Hagyjuk, hogy erre a gyerekek előbb-utóbb maguk döbbenjenek rá.)
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Válogathatunk, rendezgethetünk, csoportosíthatunk:
Pl.: „Melyik szóban van olyan betű, amelybe beleesik az eső?
Melyikben van két egyforma betű?”

Ha a bohócra kihelyezett szókártyákat suttyomban összekeverjük, nagy örömet szerezhetünk az osztálynak. Mindig lelkesek, ha valami kuszaságot, nem helyénvalót, 
netán-tán tanári tévesztést ők vesznek észre.

Weöres Sándor bűvészes versét (ld. melléklet) is felhasználhatjuk egy szóvadászós játékhoz. Válasszák ki a kártyák közül, mely szavak fordulnak elő a versben. Ha 
ügyesek, próbálják megtalálni a szókártyák megfelelőjét a nagy alakban kiírt versben. (Tanulságos észrevételeket tehetünk e játék során.)

V. Gyűjtögessünk!

Bevezetés

Bár a gyűjtőszenvedély inkább a kiskamasz kor elején hatalmasodik el a gyerekek egy részén, a kisiskolás korúak is nagyon szívesen gyűjtögetnek mindenfélét, s ezt a 
szokásukat érdemes kiaknáznunk, ha lehet.

Nemcsak tárgyakat gyűjtögethet egy osztály, hanem szavakat, információt, tudást is. 

Igen motiváló a gyerekek számára, ha megjelenik, tárgyiasul gyűjtőmunkájuk eredménye. Például, ha szógyűjtés (mondjuk S betűvel kezdődő szavak felsorolása) a 
feladat, amikor összegezzük, számba vesszük a közös termést, kirakunk annyi korongot, ahány szót találtunk. Lehet örülni, hogy együtt milyen sokra jutottunk.

Érdekes megbecsülni a gyűjtés megkezdése előtt (nem árt följegyezni a táblára), hogy miből mennyit találunk. Pl. vajon hány hegyet fogunk találni Weöres Sándor: 
Mese (Egy hegy megy...) című versében. 

Ha gyűjtögetésben versenyeztetünk, inkább a csoportok teljesítményét hasonlítsunk össze, ne az egyénékét.
Teremtsünk lehetőséget rá, hogy a kisiskolások egymásnak is bemutathassák kincseiket, saját alkotásaikat, beszámolhassanak élményeikről! Érdeklődésükre, 

ösztönös kíváncsiságukra építhetünk a tanulás során is. Az iskola számára fontos és hasznos cél ennek a kíváncsiságnak a fenntartása, az ezzel járó élmény és öröm 
megőrzése.  A kincsgyűjtés és -bemutatás során egymásra figyelnek, egymást tanítják. Megélik, hogy mondandójuk fontos a társak és a tanító számára, nem kell az 
iskolán kívül hagyniuk magánéletüket. Egyre inkább megtapasztalják a tanulásban való aktív részvételük fontosságát. A tárgyak és a témák eleinte teljesen esetlegesek, 
de a későbbiekben kapcsolódhatnak az aktuális eseményekhez, tananyaghoz. A tanító is felvetheti, mi az, ami időszerű, hasznos, értékes feladat lenne. Lehetnek egész 
rövid, érdekes témák, s vannak több napos, később hetekig tartó gyűjtőmunkát igénylők is.

1. Utcatáblák

Jó átvezető foglalkozás az első napokra, hogy a gyerekek lefestik nagyalakú papírra az óvodáikat. Ha az egy óvodából érkezett gyerekek ugyanabba a csoportba kerülve 
együtt dolgozhatnak, annak sok előnye van. Többük szemszögéből teljesebb képet alkothatnak, segíthetik egymást. Később, az óvodáról való beszélgetés során is együtt 
mesélhetnek a kép alapján.

A képeknek címet is adunk, s nagy nyomtatott betűkkel megírjuk a hozzájuk tartozó utcatáblákat is (amelyik utcában az óvoda van). Ha 

 írjuk meg a táblákat, a gyerekek kedvük és ízlésük szerint ki is színezhetik azokat. (Nem is baj, ha sokféle hangulatú és karakterű utcatáblát hoznak 

létre, így könnyebb lesz azonosítani.) Közben ismerkednek a betűk alakjával, arányaikkal.  
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23 Játékok az alapozó időszakban

A táblákat a festményekkel együtt kihelyezzük a terem vagy a folyosó egy jól látható részén. Az utcatáblákat úgy helyezzük el, hogy bármikor könnyen levehessük, 
hiszen sokféle feladathoz alkalmazhatjuk majd őket.
Ugyanígy elkészíthetjük a gyerekekkel közösen a lakóhelyük utcatábláit.
Később ezeket a táblákat különböző szempontok szerint csoportosíthatjuk.
Hány szóból állnak?
Hány betű van bennük?
Hány tapsosak? (Hány magánhangzósak? Hány szótagosak?)
Kezdőbetűk szerint.
Melyikben van ez és ez a betű (pl. „A”)? Esetleg később azt választhatjuk, amelyiket tanuljuk éppen. 
Miről kapta a nevét? (Van-e köztük olyan utca, amelyik híres emberről, növényről, állatról stb. kapta a nevét?)

Jó tájékozódós játék is játszható a táblákkal. A teremben egy képzelt vagy a valóságot utánzó várost alakítunk ki a táblák földre helyezésével. Az eltévedt „utazóknak” 
segíteni kell, hogy eljussanak kitűzött céljukhoz a földre helyezett utcatáblák között: pl. a Pajkos utcába a Fogócska utcából.

Melyik utcára gondoltam? játékot is játszhatunk. A gyerekek szétszóródnak, elhelyezkednek a városban, beállnak az utcákba. Ilyen leírást adhatunk például: „Ez az 
utca Emmától a második utca balra, Misinek jobbra kell fordulnia, s úgy haladnia egyenest, stb. Melyik utcára gondoltam?”

Játszhatunk memóriajátékokat is. Pl. a gyerekek becsukják a szemüket, s mi összecseréljük a táblákat. Ki kell találni, mi változott.
Nagyon szeretik a gyerekek a „Szökevény betűk” játékot is. Néhány tábláról egy-egy betűt kivágunk, vagy letakarunk, összekeverve elhelyezzük a betűket a terem 

különböző pontjain. Meg kell találni a szökevényeket, s vissza kell tenni őket helyükre.

2. Vers- és dalcímek

Szintén az óvodás élmények kapcsán összegyűjthetjük a vers-, játék- és dalcímeket, amiket az óvodából (vagy otthonról) hoztak a gyerekek. Nyomtatott nagybetűkkel 
kartoncsíkra vastag filccel vagy zsírkrétával írjuk le mindet. Nagyon igyekszik majd mindenki minél többet előcsalogatni az emlékezetéből, hogy még több cím kerüljön 
a közös gyűjteménybe. Ezeket is helyezzük ki valahova, és természetesen folyamatosan gyűjtsük melléjük az újakat. 

A közös játék-, kiszámoló- és verskincs így szem előtt lesz, bekerül a mindennapi munka vérkörébe.
A szókártyák sok alkalmat adnak a betűzgetésre, olvasásra, természetesen játszhatunk is velük. 
Fölvágjuk szavakra a címeket (vagy már eleve szavakra bontva írjuk fel) s összekeverve tesszük vissza őket a helyükre, persze mindezt titokban, amikor a gyerekek 

nem látják. Pl.: CIRMOS KECSKE, HAJ! vagy CICA VAN A KISKERTBEN. Türelmesen várjunk, hogy a gyerekek mikor veszik észre maguktól a furcsaságokat.

3. Újságok

A gyerekek különböző újságokat gyűjtenek. A nagybetűs címeket böngészhetik, karikázhatnak, kivághatnak, ragaszthatnak. 
Régen az elsős tanítók számára remek segédeszköz volt az újság. Ma nagyon óvatosnak kell lennünk. Alig van olyan lap, ami gyerek kezébe kerülhet. Legjobb 

talán a régi gyerekújságokat gyűjtögetni.
Ezekben keresgélhetnek-karikázhatnak a gyerekek megadott betűket, szótagokat, szavakat.
Később szógyűjtést végezhetnek megadott szempont szerint.
A már nagyon ügyesek különböző szóalkotó játékot is játszhatnak.
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4. Boltos (zacskók, dobozok, címkék – 13. melléklet) 

Kivágott címkékkel, dobozokkal, különböző zacskókkal és szókártyákkal boltot nyithatunk a terem egyik sarkában. 
Készítsünk ki egy polcra néhány árut: „Milyen bolt ez? Adjunk neki nevet!”
Tegyünk hozzá újabb árukat:„Melyik áru nem való ebbe a boltba? Összekeveredtek az áruk, kerüljön minden a helyére!
Ne féljünk a vicces vagy képtelen áruktól – ezt nagyon szeretik a gyerekek. Pl. közértben: pók, teve (felolvashatjuk Tamkó Sirató Károly versét – Kongó bolt, 13. 
melléklet).
Később: Csak olyan árut kérhetnek a vevők, amelynek a szókártyája ki van rakva a boltban. Aztán mindez árlistával bővíthető. (Matematikaórán folytatható.)
Melegebb őszi napokon a fagylaltos is vonzó játék.

5. Feliratok

Ha rákapnak, nagyon hasznos lehet ez a gyűjtőfeladat is.
„Iskolában, utcán, buszon milyen rövid feliratokat (jeleket) tudtok már elolvasni?
Gyűjtsetek ilyeneket!”
Ebből is készíthetünk közös kiállítást.
Szétvágott feliratok összeillesztése is érdekes lehet.

6. Nevek, titkos nevek

Ez a játéksor sok elemében átfedi a postás játékban leírtakat. 
A névkártyákra hosszan (feltehetőleg évekig) szükségünk lesz majd, hiszen segítenek nekünk a csoportalakítás, differenciálás szervezésében. Így hát minél hamarabb 
elkészülnek, annál jobb. 
Hasonlóan, mint az „Árok szélén” c. játékban, ritmizálhatjuk a neveket. Kitapsoljuk, dobbantjuk, különböző testmozgással kísérjük – legyen változatos, lehet vicces is. 
Egyszerű zeneszerszámokon (dob, ütőfa, triangulum, xilofon) is kiüthetjük a ritmusukat.
Lehet kísérletezni, hogy pusztán a ritmus alapján felismerik-e gyerekek a neveket.
Rendszerezhetünk elég hamar. Eleinte külön vizsgálgathatjuk a kereszt- és családneveket. Csoportba gyűjthetjük az egy-, két-, három- és négytapsos neveket. Érdekes 
megfigyelni, hogy melyik csoportnak hány tagja lesz.

A névkártyákkal idővel differenciált csoportmunkát is végezhetnek a gyerekek. Néhány gyerek már az alapozó időszakban is kaphat komolyabb külön feladatot. 
(Közben mi végezhetjük a többi csoporttal a szükséges alapozómunkát.)
Keressenek például szavakat a nevekben, karikázzák be. Pl.: Kovács János – kovács, ács, no, nos
Vagy: betűelhagyással keressenek új szavakat. Pl.: Kovács János – kos, ás
Gyűjtés és rendezés: jó, ha együtt járnak.

A nevek kezdőbetűit a borítékokon, a névkártyákon is jelölhetjük más színnel, mint a többi betűt. Előbb-utóbb elkezdhetjük használni a monogramokat. Titkos jeleivé 
válnak ezek a gyerekek neveinek; a két nyomtatott nagybetűt igen könnyen le tudják írni – így elég hamar lesz már igazi iskolás jele mindenkinek.
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7. Rendszámtáblák, autómárkák

Piros autó nagyon szalad, 
Piros autó mint a pipacs, 
Piros autó, ipiapacs, 
Megláttam a rendszámodat.

 (Nemes Nagy Ágnes)

Aki városi iskolában vagy olyan környéken tanít, ahol sok az autó, jól felhasználhatja a rendszámtáblákat, e mozgó szemléltető eszközöket. Kérjük meg a gyerekeket, 
hogy gyűjtsenek, jegyezzenek fel minél több érdekes rendszámtáblát. Akár a betűkre, akár a számokra vonatkozik majd a megfigyelésük, mindenképpen nagyon 
hasznos lehet.
Előbb-utóbb befutnak majd a „jelentéssel bíró” rendszámtáblák.

Adhatunk ilyen feladatokat is:
„Számold meg, hány olyan autót látsz hazafelé, melynek a rendszámtábláján E betű van?” 
„Látott-e már valaki olyan rendszámtáblát, amelyen két, illetve három egyforma betű volt?”

(Második-harmadikban izgalmasabb feladatokat is adhatunk, olyanokat, amelyekhez már jó ismerni a magánhangzók, mássalhangzók fogalmát vagy az abc-t. Pl. mi a 
közös ezekben a rendszámokban: AEO, IEI, AUE vagy SAN, HEZ, GOT stb.)
Főleg fiúk számára vonzó feladat az, ha a különböző autómárkákat is bevonjuk a gyűjtögetni valók körébe. Játszhatjuk azt is (tanulhatunk tőlük), hogy a kocsik 
márkajelzéséhez kell rendelni a szóképét.

VI. Tájékozódjunk, böngésszünk!

1. Versek, mondókák a falon (12. melléklet)

Az összegyűjtött kiszámolók, mondókák közül néhányat csomagolópapírra vagy bármilyen nagyalakú kartonra felírunk nyomtatott nagybetűkkel.
Találjunk nekik jól látható helyet, hogy a gyerekek kényelmesen tudják böngészni.
Az olvasástanulás előkészítéséhez alkalmas feladatokat kapcsolhatunk hozzájuk. Gyengébben tájékozódó gyerekeknek segítenek ezek a játékok, hogy később ne legyen 
gondjuk a szövegben való eligazodással. Hasznos lehet, ha elkezdjük használni (nem meghatározni, számon kérni) a sor, betű, szó stb. fogalmakat. Csoportokban 
dolgozzanak a gyerekek, hogy módjuk legyen segíteni, magyarázni egymásnak.

A közismert betűvadászat jól játszható már az első időkben is:
A földre fektetett szöveget körbeguggolva minél többet kell találniuk a megadott betűből egy perc alatt.
A „kilőtt” betűket egy koronggal fedik le. (Ezt később szótagokkal is játszhatjuk.) 

Néhány példa Winkler Márta gyakorlatai közül. (Kinek kaloda, 67. o.)
– Együtt elmondjuk a szöveget, rámutatva a szavakra.
– A mondóka vagy vers szavainak szóképeit külön is elkészítem, és egyenként megkeresve a helyüket, az azonos szóképre helyezzük azokat, hangoztatással kísérve.
– Szótagszám szerint csoportosítjuk a szavakat.

Alapozás kiegeszito.indd   25 2005.12.14.   11:58:43



26 szövegéRtés-szövegalkotás „a” – alapozás • 1–2. évfolyam

– A mondóka szavakból való összeállítása, a szavak mondókabeli sorrendjének megtalálása.
– Minden egyéb csoportba rendezés jó játék. Szempont lehet például: két egyforma betűt tartalmazó szó, állat nevét jelentő szó keresése, stb.

Megfelelőnek bizonyultak e célra – mert sok azonos elemet, érdekességet tartalmaznak – a következő mondókák, versek:
Weöres Sándor: Mese (Egy hegy megy); Kutyatár
Tamkó Sirató Károly: Pinty és ponty 
Kiírhatunk versrészleteket is.
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feladat – gyűJtemény

4. 

szegény embeR

A szegény embernek ellopják a tehenét, aki emiatt méltatlankodva kiabál:
„Ellopták a tehenem – miből lesz most kenyerem?”
A bíró meghallja a jajveszékelést, és így fordul a szegény emberhez:
„Kit gyanúsítasz, szegény ember?”

A négy megmaradó szereplőből – a két hajdú, az ártatlan, és a tolvaj – kell rámutatnia lehetőleg a tolvajra. Ha jól eltalálja, a tolvaj kapja a büntetést. De ha 
eltéveszti a szegény ember, és az ártatlanok valamelyikére mutat, bizony őrajta verik el a port.

10. 

kiszámolók, mondókák

ÉN VAGYOK ÉN, LEMENTEM A PINCÉBE
TE VAGY TE VAJAT CSIPEGETNI,
KI A SZAMÁR? UTÁNAM JÖTT APÁM, ANYÁM
ÉN VAGY TE? HÁTBA VEREGETNI.
 NÁD KÖZÉ BÚJTAM,
 NÁDSÍPOT FÚJTAM,
 AZ ÉN SÍPOM ÍGY SZÓLT:
 DÍ-DÁ-DÚ,
 TE VAGY AZ A
 NAGYSZÁJÚ.
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MADARAK VOLTUNK, MUNKÁCSON* VÓT EGY KIS BÓT,
FÖLDRE SZÁLLTUNK, ABBAN MINDENFÉLE VÓT.
BÚZASZEMET SZEDEGETTÜNK. TENTA, PENNA, PAPIROS,
MONDD MEG, ERIDJ KI, TE KIS PIROS!  
HÁNYAT SZEDTÉL FEL TE!    
 *variálható, bármilyen város- vagy falunév beilleszthető
KERT ALATT A MACSKA  pl.: Egy utcában volt egy bolt..
SZEMÉT PILLOGTATJA. Kabon volt egy kicsi bolt..
ELVESZTETTE GOMBOSTŰJÉT, vagy Budapesten volt egy bolt...
A KUTYÁRA FOGTA.
A KUTYA AZT MONDTA,
HOGY Ő EL NEM LOPTA. AZ ÉN HÁZAM ALACSONY,
INC, PINC, KALAPINC, VAN IS ÉRTE SOK BAJOM:
TE VAGY ODAKINT!   HA AZ AJTÓT KINYITOM,
      LEESIK A KALAPOM,
Kert alatt a macska HA AZ AJTÓN KIMEGYEK,
szemét pillogtatja. BEVEREM A FEJEMET.
Elvesztette gombostűjét, 
a kutyára fogta. MESE, MESE, FAKAKAS,
A kutya tagadta, BÚJJ A LYUKBA, OTT HALLGASS.
Hogy ő el nem lopta. KATA, KATA, KÉT GARAS,
Ikszom-fikszom, te vagy kint. NEKED ADOM, CSAK HALLGASS!

SZŐRÖS LÁBA VAN A LÉGYNEK, FÁJ A KUTYÁMNAK A LÁBA,
HA NEM HISZED, EREDJ NÉZD MEG. BEÜTÖTTE A SZALMÁBA,
INC-PINC LŐRINC, ÖRDÖG VIGYE A SZALMÁJÁT,
TE VAGY ODAKINT. MÉRT BÁNTOTTA KUTYÁM LÁBÁT?

SUSZTERNAK NINCS JÓ CIPŐJE, ANGYAL-HANGYAL, MIKULA,
ÁCSNAK ROSSZ A KERÍTÉSE, NYOLC DOB MEG EGY PIKULA,
LAKATOSNÁL FAKILINCS, IRGUM-BURGUM PARAFIN,
A HUNYÓNAK SZEME NINCS, INCE-PINCE, TE VAGY KINT!
NE LESS!
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VÁGOM, VÁGOM FÁT, VÁGOM, VÁGOM FÁT,
DE MICSODA FÁT? DE MICSODA FÁT?
RÉGI REKETTYÉT, RÉGI REKETTYÉT,
BARNA MENYECSKÉT. BARNA MENYECSKÉT.
AKI VELEM VÖRS, AKI VELEM VÖRS,
ÉN IS AZZAL VÖRS. ÉN IS AZZAL VÖRS.
FOGADJUNK EGY ICCE BORBA, FOGADJUNK FÖL EGY PINT BORBA,
HOGY EZ HUSZONÖT  HOGY EZ HUSZONÖT. 
 (AKI VELEM VERSENYEZ, AZ A VÖRS.)

ECC, PECC, KIMEHETSZ,
HOLNAPUTÁN BEJÖHETSZ,
CÉRNÁRA CINEGÉRE,
UGORJ CICA AZ EGÉRRE,
FUSS!

EGYEDEM, BEGYEDEM, TENGERTÁNC, EKEDEM, BEKEDEM, BAKKECSKE,
HAJDU SÓGOR, MIT KÍVÁNSZ? HÁROMLÁBÚ MENYECSKE,
NEM KÍVÁNOK EGYEBET, FÖLMÁSZOTT A TORONYBA, 
CSAK EGY KARAJ KENYERET. MEGKÉRDEZTE, HÁNY ÓRA.
KENYEREM MELLÉ SZALONNÁT, FÉL TIZENHATRA, 
ÜSD KI EZT A GOROMBÁT! TE VAGY AZ A MAFLA!

ÁDÁM, ÉVA KERTBE VOLTAK,
SOKAT GYALOGOLTAK,
FÁHOZ ÉRTEK, ALMÁT ETTEK,
MONDD MEG PAJTÁS, HÁNYAT ETTEK? 
(A kérdezett mond egy számot. Akire jut a kiszámolásnál, 
az lesz a fogó illetve hunyó.)  
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„BEHÍVÓ” GYERE BE, BÁBA,
JÖHET A CICA, MEGFŐTT A KÁSA!
MEGSÜLT A HURKA, KUTYAHÚS VAN BENNE,
TIZENKÉT ÓRA! JÓLLAKHATSZ BELŐLE.

CSITERI-CSÜTÖRI CSÜTÖRTÖK, HÁTAMON A ZSÁKOM,
DINNYÉT LOPOTT AZ ÖRDÖG. ZSÁKOMBAN A MÁKOM,
BUGYOGÓJÁBA DUGTA, MÁKOMBAN A RÁKOM,
NEM FÉRT BE A POKOLBA. KIRÁGTA A ZSÁKOM,
ÖREG PÁSZTOR ELFOGTA, KIHULLOTT A MÁKOM,
MÓRESRE TANÍTOTTA. ODALETT A RÁKOM.
 AKI SZÁNJA KÁROM,
 VARRJA BE A ZSÁKOM,
 SZEDJE FEL A MÁKOM, 
 HOZZA VISSZA RÁKOM!

KÖSZÖNTŐ

KICSI VAGYOK, SZÉKRE ÁLLOK,  …. NAPJA MA VAGYON
ONNAN EGY NAGYOT KIÁLTOK,  ELDÖCÖGTEM A FAGYON.
HOGY MINDNYÁJAN MEGHALLJÁTOK: ADJANAK VAGY HAT GARAST,
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK! MELLÉ KOLBÁSZT, HAT ARASZT, EGY KIS BORT A BÉLEMBE,
 KALÁCSOT A KEZEMBE!
…..NAPJA MA VAGYON,
UGRIK A BAK A FAGYON.

A TISZÁBAN VAN EGY NAGY HAL,
KINEK NEVE HARCSA.
……-T A JÓ ATYA
MÉG SOKÁIG TARTSA!
TARTSA, TARTSA SOKÁIG,
SZÁZESZTENDŐS KORÁIG, 
SZÍVESEN KÍVÁNOM!
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„VARÁZSLÁS”
CIN, CIN, KIS EGÉR, MAG, MAG, BÚZAMAG,
ADJÁL NEKEM VASFOGAT,  NŐJÉL, NŐJÉL HAMARABB!
ÉN MEG ADOK CSONTFOGAT! ESŐT, FELHŐT HOZ A SZÉL,
 SZOMJAS SOHA NE LEGYÉL!

RAJZOLGATÓ

ÚTON MEGYEN KÉT KARÓ,
AZON FELÜL NAGY HORDÓ,
AZON FELÜL KIS HORDÓ, 
AZON FELÜL ÁKOM-BÁKOM,
AZON FELÜL SZÖRCSÖM-BÖRCSÖM,
AZON FELÜL ILLOM-PILLOM,
AZON FELÜL KÉT KIS DOMB,
AZON FELÜL SŰRŰ ERDŐ,
ABBAN LAKIK SISKA DISZNÓ.

VONALHÚZOGATÓ
(Szótagolva kell mondani a mondókákat, az egyenletes mérő ütemére kell a vonalakat huzigálni, utána összeszámolni a vonalakat.) 

EGY, KETTŐ, HÁROM,
KAKAS ÜL AZ ÁGON,
FOGADJUNK EGY ICCE BORBA,
HOGY EZ TIZENHÁROM.

ÁKOM, BÁKOM, TUBÁKOM,
ELFOGYOTT A DOHÁNYOM.
HA ELFOGYOTT, VENNI KELL,
TIZENHATNAK LENNI KELL.
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11.

testRészek, bohóc a falon

JÁTÉK AZ UJJAKKAL

Sárga lábú kiskakas
kiugrott a gyepre, 
patyolatos töröknek gyöngy a felesége.
Rábca mellett a tolla,
a vadruca hordozza.
a vadruca szép madár,
télen-nyáron vízen jár.

(Ujjemelgető játék. 3-4 játékos körben ül. Mindkét kezüket a térdükre vagy 
az asztalra teszik. A játékvezető a mondóka ütemére sorban kiszámolja az 
ujjakat. Amelyik ujjra jut az utolsó szótag, az kiesett, be kell hajlítani. Az nyer, 
akinek a játék végén a legtöbb ujja marad kinyújtva. Lehet meghatározott 
fordulót figyelembe venni, vagy megvárni, amíg valaki kiesik.)

Hüvelykujjam almafa,
mutatóujjam megrázta,
középső ujjam felszedte,
gyűrűs ujjam hazavitte,
a kisujjam mind megette,
megfájdult a hasa tőle.

Ez a malac piacra ment,
ez itthon maradt,
ez kap finom pecsenyét,
ez semmit se kap,
ez a kicsi visít nagyot:
-Ui! Ui! Éhes vagyok!

Szepesi Attila: A bohóc
 
Vidám legény a bohóc,
piros haja csupa kóc,
idelép, odalép,
a zubbonya búzakék.
 
Lengő inge pepita,
lobog rajta pántlika.
Viháncol, nótázik,
karikákkal mókázik.
 
Csupa fintor, csupa folt,
csupa masli, csupa gomb,
csupa csengő, csupa szín,
csupa csuda karmazsin.

Gazdag Erzsébet: A bohóc köszöntője
 
Jancsi bohóc
a nevem
Cintányér a
tenyerem.
 
Orrom krumpli,
szemem szén,
Szeretném ha
szeretnél!
 
Velem nevetsz,
ha szeretsz,
Ha nem szeretsz
elmehetsz!
 

Alapozás kiegeszito.indd   32 2005.12.14.   11:58:44



��  Játékok az alapozó időszakban

Szívem, mint a
cégtábla,
ruhámra van
mintázva.
 
Kezdődik
a nevetés,
Tíz forint a
fizetés.
 
Ha nincs pénzed,
ne nevess.
Azt nézd innen
elmehess!

Weöres Sándor: Vásár (VI.)

Sátor alól kikiáltó szétnéz:
„Itt látható a nagyhírű bűvész!
A lábával karikázik,
A kezével citerázik,
Az orrával orgonázik,
A fülével figurázik,
A szemével gurgulázik,
A szájával vacsorázik!” 

12. 

Weöres Sándor: A kutya-tár

Harap utca három alatt
megnyílott a kutya-tár,
síppal-dobbal megnyitotta 
Kutyafülü Aladár. 
Kutya-tár! kutya-tár!
Kutyafülü Aladár!

Húsz forintért tarka kutya,
tízért fehér kutya jár,
törzs-vevőknek öt forintért
kapható a kutya már.
Kutya-tár! kutya-tár!
Kutyafülü Aladár!

Tamkó Sirató Károly: Pinty és ponty

Volt egyszer egy ponty.
Úszott, mint a pinty!

Volt egyszer egy pinty.
Repült, mint a ponty!

Együtt mentek…
Úsztak, szálltak, mendegéltek,
tán még most is mendegélnek,
ha a kelő napsugárban
útjuk végére nem értek.

Elöl ment a ponty.
úszott, mint a pinty.

Utána a pinty.
Repült, mint a ponty. 

Alapozás kiegeszito.indd   33 2005.12.14.   11:58:44



��  szövegéRtés-szövegalkotás „a” – alapozás • 1–2. évfolyam

Weöres Sándor: Mese

Egy
hegy
megy.

Szembejön a másik hegy.

Ordítanak ordasok:
Össze ne morzsoljatok!

Én is hegy,
te is hegy,
nekünk ugyan egyremegy.

13.

A BOLTOS JÁTÉKHOZ

Tamkó Sirató Károly: Kongó-bolt

Volt volt
hol nem volt
Kongóban egy
Kongó-bolt.

Kongott kívül
kongott belül
szél lyuggatta
mindenfelül.

Nem volt abba
semmi se,
Még madzag,
sőt pertli se.

Ormáról a
virágot
lerágták a
zsiráfok

Ajtajában
nem állt sorba
cukorkáért
majomcsorda.

Volt volt
hol nem volt
Kongóban egy
Kongó-bolt.

A Mikulás-
celofánt
megette egy
elefánt.

Pincéjéből
a meszet
elhordták
a termeszek.

Nagy polcain
semmi semmi
nem volt ott mit
enni, inni.

Üresek a
kantinok,
Béget a sok
antilop.
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Volt volt
hol nem volt
Kongóban egy
Kongó-bolt.

Arra jött egy
pigmeus.
Van-e kroko-
dilhús?

Van bizony!
Most ölik.
Holnapután
füstölik.

Kérek zebra-
szalámit!
Réges-régen
hiánycikk.

Akkor kérek
akármit!
Akármit sem
talál itt!

Halljátok a
harangszót:
kong, kong a
kongó bolt
kong a
kongó-bolt.

Volt volt
hol nem volt
Kongóban egy
Kongó-bolt.
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áRok szélén egy aRanyat leltem
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dínomdánom kecske van a kiskeRtben
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teRíti a lány a vásznat hatan vannak a mi ludaink
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volt-e itt az úR? mit akaR itt ez az embeR?
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