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A „Moholy-Nagy Vizuális Modulok – a 21. század képi nyel-
vének tanítása, 2016–2020” elnevezésû projekt kereté-
ben (Kárpáti, 2018) valósul meg a kecskeméti Neumann
János Egyetem Pedagógusképzõ Karán a Vizuális kom-
munikáció modul felsõ tagozatos programjának kidolgo-
zása és kipróbálása. Ebben a tantervi programban fontos
szerepet szánunk a témaköreinkhez kapcsolódó helyi
kulturális értékeknek is. Esetünkben ilyen a bábjáték,
melynek városunkban és intézményünkben is nagy ha-
gyománya van. Kecskemét büszkesége a Ciróka Bábszín-
ház, melynek alapítója Báron László, aki évtizedekig a
felsõfokú óvó-, majd tanítóképzésben is vezetett bábos
kurzusokat. Báron tanár úr emlékére és tiszteletére éven-
te karunkon rendezzük meg a Báron Bábos Találkozót,
melyen elsõsorban általános iskolai bábcsoportok mu-
tatkoznak be. 

Tantervi programunkban1 is kiemelt jelentõséget szá-
nunk a bábjátéknak (Kovács, 2016). Tanulmányunk-
ban az ezzel kapcsolatos koncepciónkról, valamint meg-
valósított munkáinkról, tapasztalatainkról szeretnénk
beszámolni. Mindketten tanítunk bábjátékot önállóan is
– szakkörben, illetve szabadsávos kurzusként –, de rend-
szeresen beépítünk bábos technikákat az óráinkba is. Az
itt leírtakat alapvetõen a Neumann János Egyetem Pe-
dagógusképzõ Karán és gyakorlóiskolájában, a NJE Pe-
tõfi Sándor Gyakorló Általános Iskolában folytatott pe-
dagógiai munkánkra, tapasztalatainkra alapozzuk. A be-
mutatott tevékenységek pedagógushallgatókkal, vala-
mint 5. és 6. osztályos diákokkal kerültek megvalósítás-
ra. Ugyanakkor 3–4. osztályra is könnyen adaptálhatók,
ehhez nyújtanak segítséget a tanári reflexióban megfo-
galmazott alternatívák, javaslatok.

A bábjáték többcsatornás kommunikációs forma,
melyben a vizualitásnak alapvetõ szerepe van, ugyanak-
kor más mûfajokkal (pl. irodalom, zene) való kapcsolata
is fontos mind az alkotásban, mind a befogadásban. A já-
ték pedig – amint a neve is mutatja – talán leglényegibb
eleme. Számos mesterségbeli fogásra is szüksége lehet
annak, aki bábozni szeretne –, legyen szó az egészen egy-
szerû, rögtönzött bábokkal való játékról, vagy pedig a ko-
molyabb tervezést és mûhelymunkát igénylõ nagy pro-

jektekrõl. Minden adva van a bábjátékban, ami az álta-
lános iskolás korosztály számára érdekes lehet: a játék, az
alkotás, különbözõ technikai fogások (akár trükkök)
megismerése, komplexitás és nem utolsósorban a közös
élmény. 

Alapvetõ probléma azonban, hogy mind a pedagógus-
képzésben, mind az általános iskolai tanórákon rövid idõ
áll rendelkezésre az elmélyüléshez, pl. akár egyetlen báb
elkészítéséhez is. Mire nekifogunk egy-egy mûhelymun-
kának, már ki is csöngettek. Nem beszélve arról, hogy az
anyagok, eszközök beszerzése, valamint alkalmazásuk
módjának, a technikai eljárásoknak (pl. kasírozás, var-
rás) az elsajátítása sem mindig kivitelezhetõ. A pedagó-
gusképzõk rövid kurzusain pedig nincs mire építeni, hi-
szen sok esetben hiányoznak a szükséges készségek, meg-
elõzõ ismeretek, tapasztalatok. Mégis fontos, hogy átad-
juk a szemléletbeli és a mûfaji – jelen esetben bábos – ala-
pokat, s egyúttal egy jól használható praktikus tudást.
Ezért folyamatosan arra kényszerülünk, hogy az idõbeli
és anyagi korlátok szorításában mégis találjunk megoldá-
sokat. 

Sok-sok éve az óvodapedagógus és tanító szakos hall-
gatóink még bonyolult kesztyûsbábokat készítettek, me-
lyeket maguk varrtak, kasíroztak, ma pedig már inkább
azokat a gyorsabb, egyszerûbb megoldásokat keressük,
amelyek akár egy óra alatt megvalósíthatók. Tanulmá-
nyunkban egy egyszerû bábkészítést fogunk bemutatni –
elõször úgy, ahogyan a leendõ pedagógushallgatókkal
végeztük, majd úgy, ahogyan az általános iskolai órán va-
lósult meg. A tevékenység néhány könnyen elérhetõ
anyag és eszköz felhasználásával, viszonylag rövid idõ,
akár egy tanóra alatt is kivitelezhetõ. Ugyanakkor amel-
lett, hogy a gyermekek számára igen izgalmas témáról
van szó, az óra lehetõséget ad változatos vizuális problé-
mák játékos feldolgozására, megértésére is. A tapasztala-
tok és ismeretek megszerzésen túl a diákok az egyéni és a
közös alkotás és játék élményét is megélik.

Pedagógushallgatók azt az instrukciót kapták, hogy
hozzanak érdekes formájú köveket. Az órán együtt meg-
néztük, hogy a formai asszociációk alapján milyen fejek,
arcok „rejtõzhetnek” a kövekben. A formák nézegetésé-
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re, belelátásra elég idõt adtunk, valamint meghallgattuk
egymás ötleteit is. Ezután mindenki megfestette az álta-
la választott követ. Elegendõ volt csupán néhány kisebb
kiegészítést felvinni festékkel, így tettük konkréttá a
plasztikus formát. Megszületett a bábfejünk. Ha ezt be-
fogjuk az öklünkbe, már kész a test, meg is mozdulhat a
figura. Azonban, ahhoz, hogy a karakter jobban éljen, és
a „testet” is befejezzük, tovább dolgoztunk. Továbbra
sem használunk bonyolult eljárást, drága anyagokat. Je-
len esetben régi, kinõtt ruhák (pl. plüss- és pamutpuló-
verek, hosszú ujjú pólók) ujjait használtuk fel. Ezeket a
kellõ hosszúságúra elvágva – elõre összegyûjtve –, köny-
nyen ráhúzhattuk az alkarunkra. Így kaptunk egy olyan
kézibábot, amely már „mûködõképes”. Az alábbi fotók
mutatják a hallgatók megoldásait:

Pedagógushallgatók által készített rögtönzött bábok
NJE, kurzusvezetõ: Kovács Hajnalka

Hallgatóink bábos kurzus keretében, mintegy „érzé-
kenyítésként” készítették ezeket a figurákat. Sikerélmé-
nyük volt, fejlõdött a formaérzékük, a karakterérzékük,
és már egyetlen alkalom során megélhették a bábjáték
csodáját – a készítéstõl a játékig tartó folyamatot. Ezzel
az élménnyel már könnyebben vághattunk neki a komo-
lyabb elmélyülést igénylõ hosszabb bábos projekteknek. 

Az általános iskolai rajzórákon is remekül alkalmaz-
ható a rögtönzött bábok készítése. A továbbiakban en-
nek a tevékenységnek a tágabb összefüggésekben való
megjelenését mutatjuk be úgy, ahogyan azt Koczkáné
Sárközi Ilona a Moholy-Nagy Vizuális Modulok kereté-
ben fejlesztett Vizuális kommunikáció hagyományos és digi-
tális képi eszközökkel az 5–8. osztályban címû tantervi pro-
gramja2 alapján megvalósította az általános iskola hato-
dik évfolyamán. 3

Játszunk kavicsokkal!
Tárgyanimáció – „mûködõ
tárgy” – azaz báb?

1. ábra
Kavicsválasztás, taktilis

érzékelés, 
szembekötõsdi

A rögtönzött
bábok címû 6. osz-
tályra tervezett
óránk elõzménye
ötödikben a mi-

mikri-kavics festése volt. Itt egy vizuális játékkal, a há-
romdimenziós forma környezetbe való „beolvasztásával”
kísérleteztünk. (Koczkáné és Gergelyné, 2017) A plasz-

tikus formát festéssel alakítottuk tovább, hogy azt a vá-
lasztott környezethez teljesen hasonlóvá téve „eltüntes-
sük”. Ennek továbbfejlesztése lett az elsõ animációnk: a
kis rejtõzködõ, festett fantázia-kavicslények megbújnak
az iskolai kertben, majd mozgásba lendülnek, elõbuk-
kannak és haladnak, fára másznak a kertben, avatatlan
szemnek észrevétlenül. Mindezt mi kamerával rögzítjük,
és stop motion technikával tesszük mozgóvá. Ennél egy-
szerûbb animációt nem is hozhatnánk létre, de ez ponto-
san megfelel annak a célnak, hogy az ötödikes gyerme-
kek képzeletét megmozgassuk, és egyúttal bevezessük
õket a mozgókép világába.

2. ábra Bevezetés: láthatatlan kavicslények 
3. ábra Rejtõzködõ lény az avarban

Mindenki néz filmeket, videókat, és fontos, hogy a ta-
nulók tudják, milyen biológiai törvényszerûség az alapja
annak, hogy mi ezeket az egymás után gyorsan levetített
képeket mozgónak látjuk. (Érdekesség, hogy például a
kutyák látása nem úgy mûködik, mint az emberé, mivel
vizuális képességeik e téren differenciáltabbak és kezdet-
legesebbek. A kutyák csak külön-külön tudják értelmez-
ni azokat a képeket, amelyeket mi emberek már folyama-
tosan mozgó képként, azaz filmként észlelünk). Az idõ,
amíg a kis lényünk 5-10 képkockán átjut A-ból B-be rö-
vid, csupán néhány másodperc, mégis sokat haladunk
elõre, mert innen már megléphetjük a következõ szintet,
megérthetjük, hogy hogyan is készül a film.

Az ember sajátos kifejezésmódja a mozgókép, amely
nem csupán az állóképekbõl építkezik, hanem a kultúra
történetében fontos elõzménye a színház is. A színház
egy olyan varázslat, amelyben tapasztalataim szerint ke-
vés gyereknek van része. A mozgókép napi szinten jelen
van a gyermekek életében, ugyanakkor sokkal kevesebb
a színházi, bábszínházi élményük. Átlagosan évente meg-
közelítõleg egy-két alkalommal látnak színházi vagy báb-
elõadást, többnyire inkább csak iskolai keretek között.
Programunkban a mozgóképet és a színházat – esetünk-
ben a bábszínházat – a vizuális konvenciókkal kapcsola-
tos ismeretek átadása szempontjából tartjuk fontosnak.
A magyar bábjátszás nagyjai között szép számmal voltak
rajztanárok, képzõmûvészek. Ennek az az oka, hogy a
bábjátékban a látványt szereplõstõl-mindenestül létre
kell hozni. Méghozzá nem is akárhogyan, hanem úgy,
hogy a bábok olyan „jelek” legyenek, hogy pontosan azt
közvetítsék a nézõ felé, ami a szerzõi szándék. Az alkotó
részérõl ez a célzott vizuális közlés komoly kognitív fel-
adatokat, átgondolt tervezést, elõzetes ismereteket kö-
vetel. Ugyanarra az átalakításra van szükség, amelyre
egyéb más jelek létrehozásánál: típust kell alkotni, és eh-
hez egyszerûsíteni, sûríteni, kiemelni kell. A formák, a
színek, a gesztusok és ezek viszonylatai itt a szimbólum
erejével jelennek meg. Ezt programunkban mi 6. osztá-
lyosokkal úgy gyakoroljuk, hogy – ismét vizuális játékból
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indítva – amorf természetes formáknak adunk karaktert,
amit néhány egyszerû anyag és eszköz segítségével to-
vábbfejlesztve (fél pár hosszú zokniból, levágott pólóujj-
ból) rögtönzött bábokat készítünk. Olyan formákat ke-
resünk ehhez a feladathoz a környezetünkbõl, amelyek
plasztikusan tagoltak. Legkézenfekvõbb kavicsokkal,
kövekkel dolgozni, de nem biztos, hogy elég néhány szép
sima kavics, mert azokba nagyon nehéz „belelátni” a kü-
lönbözõ karaktereket – inkább rusztikusabb köveket,
amorf kavicsformákat célszerû ehhez a feladathoz hasz-
nálni. Magyarországon kevés olyan hely van, ahol ezek
természetes módon elõfordulnak, csak sziklakertekben
vagy építkezési anyagok telepén lelhetõek föl. Amorf
formákat bátran alkothatnak a tanulók maguk is, példá-
ul tapétaragasztós papírból kasírozva, vagy agyagból, le-
vegõre száradó gyurmából formázva – persze ilyenkor
gondolva arra, hogy a száradásnak elég idõt hagyjunk.
Érdekes formájú uszadékfa szintén remekül alkalmas fi-
gurák kialakítására. Lehetõségeink szerint használha-
tunk más és más különleges természetes vagy mestersé-
ges anyagot. Egy a fontos, hogy gyermekkézbe markolha-
tó nagyságú tárgy legyen. A fényképeken látható rögtön-
zött figurákon észrevehetõ, hogy a megtalált forma alap-
ján már megszületnek a belsõ képek, a kõ kiválasztása is
fél siker. Ezért a tanórának a bevezetõ részére nagy hang-
súlyt kell fektetni. Belelátásra, inspirációra kellõ idõt
kell szakítani. A tanórai inspirációnak – bár perceket
vesz el az idõbõl – nagy jelentõsége lehet, mert nem csu-
pán hangulati szempontból, hanem tartalmilag is elõre
viszi az órát. Persze, a „motiváció” helyett inkább az „ins-
piráció” kifejezést alkalmaznám, jelezve ezzel a hangu-
latin túli vizuális többletet, amivel alkotásra késztetjük,
sarkalljuk a gyerekeket, olyan pozitív feszültséget és in-
tellektuális izgalmat keltve, amelynek hatására alig vár-
ják, hogy dolgozhassanak.

4. ábra 
Kövek és képzelet: 
mit látsz benne?

Miután elég
idõt hagytunk ar-
ra, hogy a diákok
a jól megválasz-
tott kövekbe be-
leláthassák a figu-
rákat és el is

mondhassák, meg is oszthassák egymással az ötleteiket,
következhet az arcok megfestése. Ez a mozzanat akkor
sikeres, ha kihasználjuk a kövek plasztikai sajátosságait –
amit az inspirációs szakasszal biztosítunk. A festés tör-
ténhet temperával, gouache-technikával, akrillal. Ha a
kõ nagyon rücskös, nehezebb dolgozni vele, bõvebben
kell a festéket felvinni rá. 

5. ábra 
Egyrétegû festéssel megoldott bábfej

A bábfejek megfestése után a
tanulók „ruhát” választanak fi-
gurájuknak a levágott zoknik,
harisnyaszárak és ruhaujjak kö-
zül, a bábfej karakteréhez illõ-
en. Amíg a textilek keresésével

foglalkozunk, addig a radiátoron megszáradnak a fejek.
A megfelelõ ruha kiválasztását is lehet segíteni játékkal.
„Elveszett tárgy keresi gazdáját!” címmel karakterekhez
párosíthatnak megfelelõ attribútumokat. Ezzel már to-
vább is léptünk az egyszerû öltöztetésnél, ami nem baj,
mert így nem annyira közvetlen a tanári irányítás, vi-
szont érzik a jelentõségét, hogy egyes emberekhez (ka-
rakterekhez) köthetõk tárgyak és ruhadarabok, és nem
mindegy, hogy azok milyenek, attribútumként kell mû-
ködniük a jellem kifejezéséhez. A bábjátékos-hagyo-
mányban minden jelentéstartalommal bír a bábfigurá-
kon, például a színek is. Az õsi, tradicionális bábjátékban
– amilyen például az indiai, a jávai és a kínai – megvan az
egyes karaktereknek a szinte kötelezõ színe. Fehér ruhá-
ban például az uralkodó vagy
a bölcs öregember van, a piros
ruhás férfi pedig magas rangú
hõs a kínai marionettek szim-
bolikája szerint (Balogh,
2015). A gyerekek is alkal-
mazzák spontán módon a sa-
ját kultúrájuk konvencióit.
Utólag beszélgetünk a válasz-
tásaikról, összegyûjtjük a ta-
pasztalatokat.

6. ábra Idõs asszony feketében

7. ábra Menyasszonyfej
A bábok olyan tárgyak,

amelyek életre kelnek! (Ezt
hívják a bábos „szakmában”
animálásnak.) Készítésük
ezért különbözik más tárgy-
készítõ tevékenységektõl.
Nem csupán anyagból for-
máljuk õket, de mozgásra,
mozgatásra alkalmasnak
kell lenniük, és ha csupán
néhány egyszerû jellel is, de
egy élõlény hatását kell hogy
tudják majd kelteni. Ezen az
órán semmiféle konkrét lát-

ványelõzményre nem támaszkodnak a gyerekek, csupán
a kövekben megtalált forma vezeti õket. Ettõl eredetivé
és személyessé is válik a közlés. Vizuális kommunikáció,
amely indirekt (hiszen tárgy készül; konkrétan a kéz-
ibábkészítés konvencióit is tanuljuk), és egyben szemé-
lyes közlés is – az egyéni fantázia kifejezõdése.

Az ökölbábokban az a jó, hogy nem kell foglalkozni a
bábfej és a test összeépítésével, mert erre alkalmas a ke-
zünk. Ha kész a két rész, a fej (festett kõdarab) és a ruha,
ami egyúttal maga a figura teste (zokni vagy levágott ru-
haujj), máris indulhat a játék. A bevarrt vagy csak bekö-
tött ruhaujjat felhúzzuk a kezünkre és megmarkoljuk ve-
le a festett követ, a másik kezünkkel úgy állítjuk be a fe-
jet, hogy az jól látszódjon, esetleg még hozzáadjon valamit
a közléshez. Itt a testtartásra, mint metakommunikációs
lehetõségre gondolok, amit a követ markoló kézfej, csuk-
ló és a kar különbözõ beállításával tudunk változtatni. 

Improvizációt indítani nem könnyû, ehhez ismerni
kell a csoportot, elõzetes tudásukat, élményanyagukat,
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amibõl dolgozhatnak. Ha nem egész csoportban impro-
vizálnak, akkor a hasonló érdeklõdésû gyerekeket érde-
mes egy csoportba osztani, vagy hagyni az önálló cso-
portalakítást. Mi egész csoporttal dolgoztunk, mert kis
létszámú és jól összekovácsolódott gyermektársasággal
játszottunk, így szabadon hagytuk a témaválasztást is. Ez
rövid idõ, néhány perc a tanóra végén, de nem elhagyha-
tó, mivel a bábkészítés végsõ célja a játék! Értelmet kell,
hogy nyerjen az alkotás, „mûködõ tárgyakat” készítet-
tünk, amelyek funkciója, hogy életre kelnek. 

A játék tere
Alkalmazhatjuk a bábjátéknak a paraván mögött

megvalósuló – a mozgatást egy sík mentén szervezõ – ha-
gyományos formáját, ahol a játékosok takarásban van-
nak. Nem biztos, hogy ezt meg tudjuk valósítani minden
osztályteremben. Legegyszerûbb módon egy spárga kife-
szítésével jelezhetjük a paraván (színpad) helyét, s máris
megadtuk a játék terét. Ha kimegyünk az udvarra, két fa
közé madzagot kötünk, és ráterítünk egy drapériát. A
legjobb mindent a lehetõ legegyszerûbben megoldani,
mert ha van egy bonyolultabb paravánunk, akkor azt tá-
rolni is kell.

Ezen az órán mi takarás nélkül, a térben játszottunk,
nem rendezõdtünk egy kijelölt sík mögé. Ez zavart is kel-
tett, mert nem nagyon tudták, hová is álljanak. Ha kita-
lálták a témát, készíthetünk egy állóképet a szereplõkkel,
és abból indíthatunk tapsra mozgást vagy párbeszédet.

Az idõ
A jelenet ne legyen végtelenítve, mert unalmassá vál-

hat, tapsra véget kell hogy érjen. Ha egy rövid helyzetet
már képesek felvázolni, akkor megbeszélhetjük, hogy
mivel indul a jelenet, és hová kell érkezni.

A történet
Megkönnyíti a helyzetet, ha a pedagógus a karaktere-

ket látva ad egy szituációt, amibe mindenkinek bele kell
illeszkednie. Ebben az osztályban nem volt szükség segít-
ségre. Akadt egy fehér ruhás lány és egy fiú, õket házasí-
tották össze, míg a többiek alakították a násznépet.
Gyakran elõfordul, hogy nem tudnak improvizálni és
nem alakul ki közöttük összhang, vagy nincs a csoport-
ban jó elképzelés, amit rövid idõ alatt meg lehetne való-
sítani. Ilyenkor tanári segítségre van szükség. Mivel sok-
féle karakter várható, ilyen címeket adhatunk: Buszmeg-
állóban, Családi karácsony, Esküvõ, Hegyi túra. Sokszor
elég gondolatébresztõnek egy-egy cím is. Ha a párbeszé-
dek megalkotása meghaladja a csoport képességeit, nyu-
godtan alkalmazhatunk némajátékot, ugyanúgy tapsra
elindítva és tapssal zárva.

Nem felesleges ennyit idõt szánni a tevékenységek be-
vezetésére és lezárására. Inkább tervezzünk két órára fog-
lalkozást. Természetesen az jó lenne, ha ez a két óra egy-
mást követné. Elõkészítés nélkül elvész a valódi tarta-
lom. A lezáró drámajáték pedig egyfajta visszajelzés szá-
munkra: minden gyerek megtapasztalhatja-e, hogy az ál-
tala készített tárgy mûködik, jelentése van, mások meg-
értik az üzenetet. 

Egy ilyen egyszerûnek tûnõ bábkészítés számos szem-
pontból fejlesztõ hatású. Elõször is mûködik benne a vi-
zuális kommunikáció egyik legalapvetõbb mechanizmu-
sa: a körülöttünk lévõ látvány észrevétele, megfigyelése,
értelmezése. Esetünkben a szignálok (nem komponált
képi látvány, pl. természeti formák, jelenségek) értelme-
zésével indítunk (Bálványos, 2000). Majd formai asszo-
ciációkra támaszkodva történik a jelképzés, a típusalko-
tás. Ezután a bábjátékos konvenciók alkalmazásával –
kézibáb készítése, alsó mozgatás, etûdök improvizálása –
megindul a konkrét kommunikáció. Jelentõsége van itt
a vizualitás és a szöveg kapcsolatának is: megfogalmaz-
zuk az ötleteinket, a megvalósult bábbal játszunk – nem
csak mozgatjuk, de meg is szólaltatjuk – a karakternek
megfelelõ hanggal, szöveggel. Az interakciók ezt tovább
gazdagítják. A bábos óráknak éppen ez a nagy nyeresége.
Miközben valódi vizuális problémákkal foglalkozunk, az
anyagalakításon, a tárgykészítésen túli komplexitásban
találjuk magunkat, nem beszélve a beleérzõ, beleélõ ké-
pesség és az együttmûködõ képesség fejlõdésérõl, ami a
bábjátékos-tevékenységek során spontán és örömteli
módon megvalósul.
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Bevezetés
A mûvészeti oktatás, így az énekoktatás is nagyon fon-

tos szerepet tölt be az oktatási palettán, hiszen ennek ke-
retén belül ápoljuk hagyományainkat, megõrizzük érté-
keinket, kialakítjuk a különbözõ kultúrák iránti nyitott-
ságot. Az órai tevékenységek során a tanulók személyes
élményekhez juthatnak, s felfedezhetik az alkotás örö-
mét. Az alkotó típusú tevékenységek segítségével a ta-
nulók akarati, alkotó-alakító cselekvõképessége sokat
fejlõdhet, alakul esztétikai szemléletük, kommunikációs
képességük. Az érzelmi intelligencia fejlesztése központi
szerepet tölthet be.

A jól megtartott énekóra a készségek fejlesztésében
élenjáró lehet. Erre igazán tudna építeni a többi mûvelt-
ségi terület is, valamint itt megtörténik az önálló tanulás
képességeinek a megalapozása is, hiszen olyan alapkész-
ségeket fejlesztünk, ami minden területen hasznosítható.

A hatékony tanulás alapfeltétele a motiváltság. Ezért
is kell arra törekednünk, hogy óráink tevékenységköz-
pontúak legyenek. Az iskolában a személyiségfejlesztés
lényeges feladata az is, hogy a tanulókban kialakítson egy
belsõ motivációs bázist is. Ennek elengedhetetlen felté-
tele lenne mindenekelõtt a diákok tanuláshoz fûzõdõ vi-
szonyának a megváltoztatása. Mindezt oly módon pró-
báljuk elérni, hogy az órákon változatos, hangulatos, de
didaktikai szempontból is hasznos feladatokkal mozgat-
juk meg a tanulókat.

Megoldási lehetõségek
az oktató-nevelõ munka
színvonalának növelése 
érdekében

Keressük meg azokat az utakat, amelyekkel tanítvá-
nyainkban felkeltjük az érdeklõdést, s ezáltal a tanulás-
hoz való viszonyukon is változtatni tudunk. Többféle út
létezik. Ezeket nem szabad külön kezelni.

Az MTA–SZTE Ének-Zene Szakmódszertani Kuta-
tócsoport azért jött létre, hogy olyan módszereket dol-
gozzon ki, amelyek hozzájárulhatnak az élményszerûbb
ének-zene órákhoz, így a tanulás sikerességéhez is. A kor-
szerû pedagógia alapja az élményközpontú nevelés. A
hatékony tanulás alapfeltétele pedig a motiváltság. A
motiváció kialakításában pedig remek lehetõséget rejt a
digitális eszközök alkalmazása. A szakmódszertani kuta-
tócsoport segítségével több korszerû lehetõséggel is meg-
ismerkedhettünk, több új programot is kipróbálhattunk.

A mai, gyorsan fejlõdõ világban nekünk, pedagógu-
soknak is nyitnunk kell, hiszen azt mindannyian látjuk,
tapasztaljuk, hogy a fiatalok idejük zömét a digitális esz-
közökkel töltik, legyen az számítógép vagy mobiltelefon.
Ne csak a negatívumait keressük mindennek, hanem
lássuk meg a bennük rejlõ pozitívumokat, lehetõségeket
is, építsünk rájuk. Alkalmazzuk ezeket az eszközöket,
applikációkat motivációs eszközként. Hiszen miközben
„játszunk”, tanulunk is. Mi, felnõttek is élvezzük mind-
ezeket, akkor el tudjuk képzelni, hogy tanítványainkra
milyen ösztönzõen hathatnak ezek a programok. A mo-
tivált munkavégzés pedig hatékonyabb eredményeket is
szül.

Zenesziget
A kutatócsoport honlapján számos olyan digi-

tális tananyagot találunk, amelyeket az énekórá-
kon felhasználhatunk. Alsó tagozaton a meglévõ

programok mellett leginkább a kutatócsoport által folya-
matosan fejlesztett alkalmazást használjuk óráinkon. 

A Zenesziget alkalmazásunk szintén a kutató-
csoport honlapján tekinthetõ meg. Az egyes té-
makörök és a hozzájuk tartozó feladatbankok fej-

lesztése folyamatos. A Zenesziget oktatóprogram elsõsor-
ban alsó tagozatos tanulók számára készült, de felsõ ta-
gozaton is alkalmazható. Célunk a zenei észlelés fejlesz-
tése játékos formában, s egyúttal a zenei befogadás fejlõ-
déséhez, a motiváció és a tantárgyi attitûd javulásához is
szeretnénk hozzájárulni.

Popovicsné Molnár Andrea

Módszertani megújulás
szükségessége
az ének-zene tanításában
„Zenesziget” az ének-zene órán

Az MTA-SZTE Ének-Zene Szakmódszertani 
Kutatócsoport programja

PopovicsnØ.qxd  2018.11.26.  14:54  Page 5



6

1. ábra. A Zenesziget logója a Google Play Áruházban

Programunkat elsõ osztályokban indítottuk, így az el-
sõ idõszakban, amikor a hangsúly még a beszoktatáson
volt, a hagyományos módszerekkel alakítottuk ki, fej-
lesztettük az alapkészségeket. Bár az utánzásra épülõ fel-
adatok domináltak, de már ekkor is alkalmaztunk IKT-
eszközöket. Az interaktív tábla segítségével vetítettünk
ki feladatokat, motiváló zenei applikációkat. A Zeneszi-
get gyerekcentrikus képi világa alkalmas arra, hogy a ki-
csiknél alapját képezze a közös zenei ismerkedésnek. 

2. ábra. Belépés a Zenesziget különbözõ területeire

A Zeneszigetre látogatva a Hangerdõ, a Ritmussíkság,
a Hangköztársaság és a Zenetár fogad bennünket. A
Hangerdõben megismerkedhetünk az állatok, a hang-
szerek, a jármûvek és a természeti jelenségek hangjával.
A hangszerek hangszercsoportonként jelennek meg. Az
adott hangszeren minden esetben megszólal egy gyer-
mekdal, és olyan rövid zenei részletekkel is megismer-
kedhetünk, amelyekben a hangszer szerepel. 

3. ábra. A vonós hangszerek menürendszere

Az állatok hangját bemutató felületeken olyan dalo-
kat találunk, amelyekben az adott állat szerepel. Ezek-
nek megjeleníthetjük a kottaképét is, valamint olyan

hangulatos zenei alapokat is tartalmaznak, melyekre a
tanulók énekelhetnek. Természetesen itt is megszólal-
tatható olyan rövid zenei részlet, amiben az adott állat
szerepel. Hasonló a természeti jelenségek felépítése is. A
jármûveknél pedig a bemutatott jármû hangját tudjuk
beazonosítani. 

4. ábra. A Háziállatok menürendszere

5. ábra. A Játékkuckó menürendszere

A programnak köszönhetõen a megismerteket kama-
toztatni is tudjuk, ha bekukkantunk a Játékkuckóba.
Már közösen is játszhatjuk ezeket a digitális tábla segítsé-
gével. A Zenevonatban csoportosítjuk a különféle hango-
kat, dallamokat megadott szempontoknak megfelelõen.
Például meg kell hallaniuk a gyerekeknek, melyek azok,
amelyek fokozatosan erõsödnek, vagy fokozatosan hal-
kulnak. Meg kell különböztetni a dallamokat az alapján,
hogy emelkednek, vagy ereszkednek. Ki kell választani,
hogy melyek a rövid és melyek a hosszabb hangok. Va-
gyis olyan játékos feladatokat oldanak meg, amelyek a
zenei észlelés fejlesztésében kiválóak. 

6. ábra. A Zenevonat játékfelülete

A másik játéktípus a Dominó, amely a hagyományos
dominójáték alapján mûködik, csak itt zenei részleteket
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kell egymáshoz illeszteni, egymással azonosítani. A hal-
lás mellett fejleszti a megfigyelést és a koncentrációt is.

A Memóriajáték is ismerõs mindenki számára, de itt a
megismert hangszerek hangját-képét, állatok hangját-
képét, esetleg zenei részletét kell párosítani, természete-
sen a memóriánkra is hagyatkozva.

A Zenegyárba látogatva pedig dallamtöredékekbõl a
tanulók saját alkotást hozhatnak létre, amellyel a kreati-
vitásukat is fejleszteni tudjuk. Ezek a játékok a zenei ké-
pességek mellett alkalmasak számos alapképesség fej-
lesztésére is. Ezeket a feladatokat kezdetben közösen vé-
geztük, így megismerkedtek a tanulók magával a prog-
rammal, s a késõbbiekben az önálló munkavégzés során
már gördülékenyen tudták alkalmazni.

7. ábra. A Memóriajáték játékfelülete

8. ábra. A Dominójáték játékfelülete

9. ábra. A Zenegyár játékfelülete

A második félévben a tanulók önállóan, táblagépek-
kel dolgozhattak a már közösen megismert felületeken.
Számukra ezeknek az eszközöknek a használata teljesen
természetes, magabiztosan kezelik õket. Nekünk azt kell
megtanítanunk, hogy melyek azok a programok, ame-

lyek hasznosak is számukra. A saját fejlesztésû program
mellett szívesen használjuk az Okos Doboz digi-
tális feladatgyûjtemény fejlesztõ játékait is. Emel-
lett jól használhatóak a Perfect Ear gyakorlatai
például a ritmuskészség fejlesztéséhez, vagy akár
a Kahoot-tesztek a megszerzett ismeretek ellen-
õrzésekor. Ezek az applikációk nagyon sok játé-
kos fejlesztési lehetõséget tartalmaznak. Érde-
mes kihasználni õket, de fontos, hogy megtalál-
juk az arányokat a digitális alkalmazások és az

egyéb módszerek között, a célunk pedig mindig a megfe-
lelõ készségek, képességek fejlesztése legyen a megfelelõ
eszközökkel.

Tapasztalatok
Többen úgy gondolhatják, hogy az ének-zene órákon

az éneklésé a fõszerep, s aggodalmasan tekintenek az
online feladatok alkalmazása felé. Természetesen óráink
éneklésközpontúak, a digitális technikák alkalmazása
pedig módszertani többletet, változatosságot jelent szá-
munkra. A Zenesziget applikáció kialakításánál arra is
ügyeltünk, hogy segítsük az énekes anyag megszólaltatá-
sát, egy-egy dalhoz zenei kíséret is társul. A gyerekek sok-
kal nagyobb kedvvel énekelnek ily módon. Ez óriási se-
gítség azon kollégák számára, akik nem tudnak hangsze-
ren játszani, illetve az iskola nem rendelkezik zongorá-
val. Ez az élmény meghatározhatja az egész óra hangula-
tát. Hiszen azok a tanulók is lelkesebben és bátrabban
énekelnek kísérettel, akik visszahúzódóbbak. 

Tudatosan törekedtem arra, hiszen elsõ osztályosok-
nál vezettük be a programot, hogy kezdetben az interak-
tív tábla segítségével vetítsem ki a feladatokat, s közösen
oldjuk meg azokat. Az volt a célom ezzel, hogy a játékos
tanulás mellett a kisgyerekek megismerkedjenek a prog-
ramunkkal és a használatával. Így amikor önállóan kezd-
tek dolgozni saját eszközön, nem okozott számukra ne-
hézséget a program kezelése. Már ekkor bebizonyoso-
dott, hogy a játékos, gyerekközpontú képi világgal ren-
delkezõ programnak köszönhetõen a gyerekek figyelme
tartósabb volt, jobban élvezték a munkát, aktívabbak,
motiváltabbak voltak. 

Elsõ lépésként mindig az adott témakör fõ oldalán lé-
võ bemutatóanyagokkal ismerkedünk meg. Többször
meghallgatjuk az állatok, a hangszerek hangját, megszó-
laltatjuk a hozzájuk kapcsolódó dalanyagot. Megpróbál-
juk közösen és egyénileg is elmélyíteni az ismereteinket
azért is, hogy a Játékkuckóban szereplõ változatos és já-
tékos, a témakörhöz kapcsolódó készségfejlesztõ zenei
feladatokat meg tudjuk oldani. Itt memóriajáték formá-
jában felidézzük az adott állat/hangszer hangját, képét,
ezeket párosítjuk. Talán ez a legnépszerûbb játék. Ját-
szunk, a gyerekek élvezik, közben fejlesztjük a hallásu-
kat, megfigyelésüket, memóriájukat, és mindez az elsajá-
títandó tananyaghoz kapcsolódik. A dominójáték a ha-
gyományos dominózásra épít zenei elemekkel. Azt gon-
dolnánk, hogy a tanulók ismerik ezt. Sajnos a tapasztalat
szerint elõször a hagyományos dominózás szabályait kel-
lett elsajátíttatni a gyerekekkel. (Hol vannak már azok a
közös esti családi játékok?!) 
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Magas osztálylétszámú csoportoknál óhatatlanul elõ-
fordul, hogy nagyon különbözõ a munkatempó. A Zene-
sziget Játékkuckójában több azonos típusú feladat is van,
ezért aki gyorsabban, ügyesebben dolgozik, több felada-
tot is megoldhat, vagyis jutalomként tovább mehet. A
gyerekeket nagyon inspirálja a jól megoldott feladat vé-
gén a dicséret: „Gratulálok!” Aki elsõ alkalommal nem
találja a megoldást, az többször is próbálkozhat, így a jó
megoldás megtalálása mindenképpen a tanulási folya-
mat része. 

Ezek a digitális tanítást segítõ tartalmak, applikációk
nem váltják fel a hagyományos énekórai énekléseket, kör-
játékokat, csak kiegészítik, változatosabbá teszik a tanóra
felépítését. A mai fiatalokat nehéz hosszabb idõre lekötni.
A pergõ, sokszínû, didaktikailag jól felépített tanítási
órákon fontos szerepet játszhatnak a 21. századi techni-
kák. Követendõnek tartom, hogy hagyományos értéke-
inket ötvözzük a korszerû technikai lehetõségekkel.

Összegzés
Kísérletünk célja az, hogy elsõ osztálytól kezdõdõen a

tanulók énekórákon minél több élményhez jussanak, ez-
által a motivációjuk is erõteljesebb legyen, s így eredmé-
nyesebb munkát tudjunk végezni. Egyéves munkánk
eredményei igazolták feltételezésünket. Az informális
visszajelzések a Zenesziget applikáció népszerûségét bizo-
nyították mind a felhasználó pedagógusok, mind a gyere-

kek körében. Egy tanéves kísérletünk elõzetes eredmé-
nyei pedig azt igazolják, hogy a digitális eszközökkel ta-
nuló csoportokban jobban kedvelték az énekórákat a
gyerekek. Az ének-zenei nevelés az alapkészségek fej-
lesztésének tárháza lehet. A digitális alkalmazások eh-
hez még inkább hozzájárulnak. 

Az MTA–SZTE Ének-Zene Szakmódszertani Kuta-
tócsoport a zenei applikáció kifejlesztése mellett a ritmi-
kai készségek fejlesztését célzó programot is kidolgozott.
A ritmus és ritmikai készségek fejlesztése a Zeneszigeten
is megjelenik majd a késõbbiekben.

Köszönetnyilvánítás
A tanulmány elkészítését a Magyar Tudományos Aka-

démia Tantárgypedagógiai Kutatási Programja támogatta.

Felhasznált irodalom
Kodály Zoltán (2007): Visszatekintés. Argumentum Kiadó,
Budapest.
Szõnyi Erzsébet (1996): A kodályi nevelési elvek idõszerûsége.
Módszertani Lapok Ének-zene. Az Országos Közoktatási Szolgál-
tató Iroda módszertani folyóirata, 3. 2. sz. 9–11.
Online irodalom: Botás Enikõ (2016): A magyar oktatási
rendszer problémái – beszélgetés Nahalka Istvánnal
(http://www.life.hu/csalad/20160503-magyar-oktatasi-rend-
szer-problemai-nahalka-istvan-interju.html)

! ! !
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Kortársoktatási kutatásunk
céljai és kérdései

Az EDUVITAL Egészségnevelési Társaság célja
könnyen alkalmazható, jól érthetõ, magas szakmai mi-
nõséget képviselõ komplex, egészségtudatosságot fej-
lesztõ oktatási csomagok létrehozása különbözõ tudo-
mányterületeket képviselõ szakemberek segítségével,
multidiszciplináris módon. A TANTUdSZ Ifjúsági
Egészségnevelési Program, az oktatás három színterén: a
felsõoktatásban, a középiskolákban, valamint az általá-
nos iskolákban párhuzamosan és egymásra épülve ala-
kítja ki az egészségkultúrát formáló programcsomagjait
(Feith, Melicher és Falus, 2015). Az egészségnevelésben
alkalmazott komplexitás egyik elemeként a TANTUdSZ
Programok nemzetközi trendeket követve, a kortársok-
tatás pedagógiai módszerének kutatásalapú alkalmazá-
sával valósítják meg egészségnevelési programjaikat
(Feith és mtsai, 2018; Feith és mtsai, 2016; Lehotsky és
mtsai, 2018). Kutatócsoportunk leírta a kortársoktatás,
mint pedagógiai módszer fogalmát, kritériumrendszerét,
megtörtént a megújuló eljárások által alkotott komplex
tanítási módszer tudományos igényû megalapozása, va-
lamint a tudásátadás pedagógiai szemléletét megújító el-
járás kidolgozása, elméleti hátterének leírása (Lukács J.
és mtsai, 2018) az egészségkultúra formálására vonatkoz-
tatva, valamint tartalomfüggetlen módon egyaránt (Ko-
losai és mtsai, 2018a; 2018c). Jelen tanulmányunk a tu-
dásátadás pedagógiai módszereinek megújítását célzó
kutatásunk elsõ empirikus tapasztalatait foglalja össze.

Kortársoktatási modellünk nemzetközi és magyar mo-
dellekkel összhangban lehetõségeket teremt különbözõ
dimenziók együttes vizsgálatára és érvényesítésére a ta-
nítás során (Gordon Gyõri, 2017, Radó, 2007; Garcia,
Rivera és Greenfield, 2015; Golyán, 2013; Brownstein-
Evans, 2006). Alkalmazott tanulásszervezési eljárása-
inkkal a következõ dimenziókat tesszük a kutatás számá-
ra vizsgálhatóvá: I. Egyenlõség (equality), II. Méltányos-
ság vagy méltányos egyenlõség (equity), III. Sokféleség

(diversity), IV. Kiválóság (excellence), V. Társadalmi,
szociális, gazdasági fenntarthatóság (sustainability). Ku-
tatásunknak ebben a szakaszában szempontrendszere-
inkbõl az egymással való kooperálás, a szóba állás, a ta-
nulásban való tanulói együttmûködés (equality)
(Arneson, 2015; Brownstein-Evans, 2006) szempont-
rendszerét vizsgáljuk részletesen a gyerekek és a felnõt-
tek perspektívájából.

Célunk az általunk kidolgozott kísérleti modellel,
módszeregyüttessel2 – melyben a kortársoktatást vizsgál-
juk – átstrukturálni a tanulás tereit, újrakonstruálni a ta-
nulás dinamikáját és interakcióit. Egy általunk teremtett
olyan kortásoktatási helyzetben vizsgáltuk a gyermekek
tanulási élményeinek értelmezéseit, valamint a tanulási
helyzet megélését, amelyben a gyermekek egymást „kör-
körösen” és kölcsönösen tanították egészségnevelési té-
mákban. A késõbbiekben összefüggésbe, kapcsolatba
hoztuk a gyermekek percepcióit azoknak a felnõtteknek
az élményeivel és vélekedéseivel, akik ugyanazt a kölcsö-
nös tanulási helyzetet részt vevõ megfigyelõként vizsgál-
ták.

Problémafelvetés
Kutatócsoportunk munkájának szerves részeként a

tutorok fókuszcsoportos interjúban számoltak be a
TANTUdSZ3 program gyakorlati kipróbálásának tapasz-
talatairól4. Többféle tutori vélemény is megjelent arról,
vajon a kisebbeknél hogyan mûködik az osztályterem-
ben egymás kölcsönös tanítása, a kortársoktatásnak az
az értelmezése, amikor osztálytársakkal, életkorilag meg-
egyezõ korosztályban történik a kortársoktatás. Elgon-
dolkodtatóak voltak a tutorok megélésében, tapasztala-
taiban lévõ eltérések, ezért izgalmas kutatási kérdés: va-
jon hogyan élték meg a gyerekek és a tanulási folyamatot
megfigyelõ kortársoktatók ugyanazokat a tanulási hely-
zeteket, melyeket a tutorok szóban értékeltek. Vajon a
gyermekek és a többi felnõtt megfigyelõ hogyan értel-

Kolosai Nedda, Darvay Sarolta, Bihariné Krekó Ilona, 
Lukács J. Ágnes, Nagyné Horváth Emília, Gradvohl Edina, 
Soósné Kiss Zsuzsanna, Füzi Andrea Rita, Zombori Judit, 
Biró Fanni, Lehotsky Ákos, Falus András és Feith Helga Judit

A kortársoktatás kutatása (3.)
Kortársoktatás a gyermekek és a felnõttek perspektívájából1
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mezi a tanulásnak azt a módját, amikor egymástól ta-
nulnak a gyerekek, illetve pontosan milyen tapaszta-
lataik vannak errõl a tanulási helyzetrõl? A gyerekek
az Értékelõ lapok tanúsága szerint nagyon pozitív vála-
szokat adtak saját tanulási élményeikrõl, ezért megvizs-
gáltuk, számszerûsítettük a kutatásban nyert adataink-
ban tapasztalható tanulási tapasztalatokat a felnõttek és
a gyerekek véleményérõl.

A kutatás célja, kérdései
Kutatási célunk a kortársoktatás hatékonyságának

tényezõit megvizsgálni, a pedagógiai hatékonyság fõ kri-
tériumait meghatározni a gyermekek és õket a tanulás
közben megfigyelõ felnõttek perspektívájából. Tanul-
mányunkban a következõ kutatási kérdésre keresünk
válaszokat: Milyen eltérések és egyezések vannak a gyer-
mekek és a felnõttek tanulási tapasztalatokra adott per-
cepciói között? Vajon az alsóbb osztályokban hogyan ala-
kul a gyerekek és a felnõttek értelmezése a kölcsönös
kortársoktatási helyzetrõl? A gyermekek perspektívájá-
ból szemlélve, milyen tényezõk tehetik hatékonnyá a
kortársoktatást?

A kutatás mintája, 
az adatgyûjtés és feldolgozás
módszerei

Vizsgálatunk a kortárstól való kölcsönös tanulás és ta-
nítás helyzetére koncentrált. 2018 tavaszán elsõ osztály-
tól nyolcadik osztályig valósult meg a gyermekek eseté-
ben egymás tanítása. Adataink a felnõttekre vonatkoz-
tatva mind a 8 osztályfokon rendelkezésünkre állnak, a
gyermekek pedig 2. osztálytól 8. osztályig vettek részt a
tanulásukat értékelõ lapok kitöltésében.

Saját szerkesztésû, 28 itembõl álló, háromfokú Likert-
skálát tartalmazó állítások, illetve nyitott kérdések segít-
ségével tártuk fel a kísérleti kortársoktatási helyzet tanu-
lói tapasztalatait. A második osztályos tanulók számára
rövidített, egyszerûsített Tanulói értékelõ lapokat állí-
tottunk össze 11 db állítással. Ezek az állítások megfelel-
tethetõk a 3. osztálytól használt 28 itembõl álló Tanulói
értékelõ lapnak. A rövidített verzióból kiemeltük az el-
lenõrzõ itemeket, és mindig a rövidebb állításokat hagy-
tuk meg. Ezzel párhuzamosan a tanulócsoportok munká-
ját felnõtt megfigyelõk5 is értékelték meghatározott
szempontrendszer alapján.

Jelenleg két részre bontjuk a tapasztalataink bemuta-
tását.

1. Elõször bemutatjuk a teljes mintára vonatkozó
eredményeinket a kutatás céljához igazítva. Ebben a be-
mutatásban N=284 alsó- és felsõ tagozatos gyerek érté-
kelésének adatait használjuk fel, valamint N=74 felnõtt
megfigyelõ vonatkozó adatait. A teljes mintára vonatko-
zó adatainkat R statisztikai program (R Core Team, Bécs,
Ausztria, 20186), valamint SPSS statisztikai programok-
kal dolgoztuk fel7. A vizsgált csoportokat kétmintás

t-próbával hasonlítottuk össze. A korrelációszámításo-
kat Spearman-féle korrelációs koefficiens használatával
végeztük, alfa=0.05 szignifikanciaszinten, Holm mód-
szerével korrigálva a többszörös hipotézistesztelés miatt.

2. Adatgyûjtési módunk lehetõséget teremt arra, hogy
ugyanabban az osztályban párhuzamosan, kisebb min-
tán, kontextusban is megnézzük, vajon a gyermekek és a
felnõttek tanulási szituációra adott észlelése miben mu-
tat hasonlóságokat és eltéréseket. A kutatás probléma-
felvetését követve bemutatjuk a mintában szereplõ alsó
tagozatos osztályok tanulási folyamatokra vonatkozó
eredményeit. A kortárstól való tanulás kölcsönös tanu-
lási és tanítási helyzetét az alsó tagozatban N=110 gyer-
mek és N=33 felnõtt értékelte. Az osztályfokok szerinti
megoszlást az alábbi ábra szemlélteti. (1. ábra)

1. ábra A mintába került alsó tagozatos osztályok. 
A számok a tanulási folyamatot értékelõk elemszámai (fõ)

A fent leírt kutatásmódszertani megfontolásból az al-
só tagozatosok mintáját itt külön nem jellemezzük, mi-
vel egy-egy osztályon belül keressük az összefüggéseket.
Ezeket az adatainkat meghatározott, a kutatás céljait
megmutató állítások esetében, a válaszok arányait, a
gyermekek és a felnõttek válaszgyakoriságainak bemuta-
tását leíró statisztikai elemzéssel végezzük, grafikonok-
kal szemléltetjük az olvasók számára.

Igyekeztünk heterogén szocioökonómiai státuszú
gyermekeket bekapcsolni a kutatásba, ezzel is kiterjeszt-
ve eredményeink érvényességi körét (Csíkos, 2012). Ki-
alakítottunk egy olyan tanulási környezetet, ahol a gye-
rekek csoportokban dolgozva, egymással kooperálva sa-
játítottak el egészségmagatartásokat, saját egészségü-
kért vállalt felelõsségüket pozitívan alakító tartalmakat
(lásd: Körkörös Tanulás Kortársoktatói Modell =
KTKM Kolosai és mtsai, 2018a; 2018b). Ebben az álta-
lunk kialakított KTKM tanulásszervezésben, téri elren-
dezésben biztosítottunk egy olyan helyzetet, amikor a
gyerekek közvetlenül egymást taníthatták. Ennek a ta-
nulási helyzetnek a megteremtése lehetõséget biztosít a
kortársoktatás empirikus alapokon történõ vizsgála-
tára, az MTA Szakmódszertani pályázat céljainak való
megfelelésre.

3. A számszerûsíthetõ válaszokon túl bemutatunk
néhány olyan megfogalmazást, melyben a gyerekek
gondolkodásának, tapasztalatainak, véleményének
lényeges elemei jelennek meg a kortársoktatásról, a
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kortárstól való tanulásról. Ezeket a válaszokat is lehe-
tõségünk van szisztematikusan tovább elemezni.

A kidolgozott és az osztálytermi szituációkban megva-
lósított KTKM egyszerre tudás- és esélyteremtõ mo-
dell. Az általunk vizsgált dimenziók közül jelen tanul-
mányban kiemeljük az egymással való kooperálás, a szó-
ba állás, a tanulásban való tanulói együttmûködés di-
menzióját. Elemzésünkben ismertetjük a teljes minta
meghatározó eredményeit a vizsgált dimenziókban, meg-
mutatjuk az adott dimenzió megvalósulásának, empiri-
kus adatokra, tényekre alapozott elsõ izgalmas eredmé-
nyeit. A folyóirat olvasóinak érdeklõdését, valamint ku-
tatási problémafelvetésünket követve emellett ismertet-
jük a tanulói és felnõtt értékelések releváns eredményeit,
kiemelve a hasonlóságokat, különbségeket. A szöveg-
ben minden esetben részletesen megmutatjuk, milyen
mintanagyságokra vonatkoztatjuk az állításainkat, ami-
kor a gyerekek tanulási helyzetben megélt tapasztalatait
és az õket megfigyeléssel értékelõ részt vevõ felnõttek ta-
pasztalatait értelmezzük.

A kutatás eredményei I.
1. A teljes minta statisztikai feldolgozásakor összeve-

tettük az összes gyermek és összes felnõtt értelmezését a
megvalósított körkörös tanítási helyzetre. Érdekes ered-
ményünk, hogy a felnõttek és a gyerekek a teljes mintát
tekintve hasonlóan észlelték a kölcsönös tanítás helyze-
tét: az itemek t-próbás összehasonlítása során kevés szig-
nifikáns eltérés mutatkozott. A tudáshoz, tanuláshoz va-
ló egyenlõ hozzáférés (equity) dimenziójához, valamint
az egymással való kooperálás, a szóba állás, a tanulásban
való tanulói együttmûködés (equality) dimenziójához
tartozó állításokban is együttjárás van a gyermekek és
felnõttek válaszaiban. Mindkét csoport tényekre, tanu-
lási tapasztalatokra alapozottan úgy vélekedett, hogy a
tanulási helyzet valóban megteremtette a tanuláshoz va-
ló egyenlõ hozzáférést, valamint megvalósult az együtt-
mûködés a gyermekek véletlenszerûen kialakított 3-5
fõs csoportjaiban a tanulás során.

Természetesen vannak eltérések is a vizsgálati csopor-
tok esetében a tanulási folyamat megélésében. A legerõ-
sebb szignifikáns eltérés a felnõtt részt vevõ megfigyelõk
és a gyermekek tanulási tapasztalataiban a 14. item eseté-
ben volt. „A felnõttõl vártunk segítséget”, illetve „A fel-
nõttõl vártak segítséget” p értéke = 0,0004, illetve korri-
gált p értéke = 0,0106 szinten azt mutatta, hogy a gyer-
mekek úgy észlelték a tanulási helyzetet, hogy nem vár-
tak segítséget a felnõttektõl, míg a felnõttek úgy észlelték,
a gyermekek várták, hogy a felnõtt segítsen. Még fino-
mabb az igazság, amennyiben megvizsgáljuk a csoportát-
lagok eredményeit. Ugyanis mind a gyermekek, mind a
felnõttek csoportja inkább úgy tapasztalta, hogy nem vár-
tak a gyermekek segítséget a felnõttektõl, ugyanakkor a
tapasztalataikban lévõ eltérés szignifikáns és az elõbb leírt
irányt mutatja. Magyarázat lehet az is, hogy a gyermekek
nem igényeltek segítséget, de a felnõtt azt tapasztalta,
hogy szükséges segíteni, mert megakadtak és hosszú volt
a csend, vagy mert elviccelték. Ilyenkor nem igényeltek
verbálisan segítséget, csak egyéb módon. (1. melléklet)

A 20. állítás esetében „A diákok között konfliktus ala-
kult ki a tudásátadás során” is szignifikáns különbség van

a felnõttek és a gyerekek értékelése között, a korrigált p
érték szerint is. A felnõttek inkább észlelték azt, hogy ki-
alakult konfliktus, míg a gyerekek úgy észlelték, nem ala-
kultak konfliktusok a tanulásban (p=0,0092 és korrigált
p=0,0727). Ugyanakkor a csoportátlagokat vizsgálva itt
is azt mondhatjuk mindkettõ csoport (felnõttek és gye-
rekek) úgy észlelte: nem alakultak ki konfliktusok, azaz
zökkenõmentesen képesek voltak megvalósítani egymás
tanítását a gyerekek.

A 12. item „Kérdeztek egymástól a témával kapcso-
latosan” esetében ugyancsak ellentmondást találunk:
a gyerekek úgy észlelték, kérdeztek egymástól a témá-
val kapcsolatosan, a felnõttek szerint inkább nem kér-
deztek egymástól a gyerekek. Elképzelhetõ, hogy nem
kíváncsiskodó kérdésnek észlelték a felnõttek a gyere-
kek beszélgetését vagy nem a témával kapcsolatos kér-
désnek. Ezt a felvetést ellenõrizni tudjuk majd a fel-
nõtt Értékelõ lapok szöveges válaszaiban, azok elemzé-
sével.

Nagyon fontos eredmény, hogy a 13. item „Képesek
voltak megfogalmazni és a társaiknak elmondani azt az
anyagrészt, melyben szakértõvé váltak” értékelése meg-
egyezik mind a felnõttek, mind a gyerekek értékelései-
ben. A kortársoktatás kutatásának lényeges eleme,
hogy a tanulók és az õket megfigyelõ felnõttek egy-
aránt azt állítják: képesek arra a gyerekek, hogy egy-
mást körkörösen és kölcsönösen tanítsák az általunk
kialakított tanulásszervezési lépések segítségével. Ter-
mészetesen ez az állítás a kutatásunkban létrehozott szi-
tuációra, valamint a kutatásunkban alkalmazott egész-
ségnevelési tanulási tartalmakra vonatkoztatható, tehát
a mintánkra. 

A 7. item esetében „A témáról beszéltek.” nem szigni-
fikánsan, de szintén határozottan eltérnek a válaszok. A
felnõttek inkább úgy tapasztalták, hogy a gyerekek nem
a témáról beszéltek (p=0,1560 korrigált p=0,3039). Ez
a különbség nagyon lényeges, mert megmutatja az eltérõ
tanulásértelmezések közötti különbségeket, melyek
alapvetõen az eltérõ kulturális, generációs különbségek-
bõl fakadnak. A beszélgetés, a történetmondás – a fel-
nõttek percepciójával ellentétben – nem csökkenti, ha-
nem növelheti a tanulás hatékonyságát.

2. Most nézzük meg leíró statisztikai adatokkal az al-
sóbb osztályok esetében a gyerekek és a felnõttek tanu-
lásértelmezéseit azokban az esetekben, ahol vannak erre
vonatkozó adataink.

Az osztálytermi kutatásban részt vevõ osztályokban a
gyermekek, a tutorok, az egyetemisták, a gimnazisták, va-
lamint az osztályok tanítói/tanárai töltöttek ki értékelõla-
pot arról a mozzanatról, amikor a gyermekek egymást ta-
nítják, így a legtöbb tanulócsoport munkájáról, tanulási
folyamatairól, együttmûködésükrõl többszempontú adat
áll rendelkezésünkre. A késõbbiek során ezek az adatok
további kvantitatív és kvalitatív feldolgozásra, kontex-
tuális elemzésekre egyaránt lehetõségeket biztosítanak.
Az elsõsök esetében a gyerekek, valamint a tutor nem töl-
töttek ki értékelõlapokat, egy nem megfelelõ kommuni-
kációs helyzet miatt, ugyanakkor nagyon érdekesek az
egyetemisták és a gimnazista által adott értékelések az el-
sõs gyermekek tanulási folyamatairól, arról a helyzetrõl,
amikor egymást körkörösen tanították. (2. ábra)
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Látható, hogy a tanulócsoportban való együttmûkö-
dést minden válaszoló teljesen hatékonynak minõsítette,
ennek a kérdésnek az ellenõrzõ kérdésére pedig egyikük
válaszolta csupán, hogy volt, amikor igen, volt, amikor
nem tudtak együtt dolgozni 20 percig a második osztályo-

sok az általunk kialakított kísérleti modell helyzetben.
Egyértelmûen úgy ítélték a felnõtt megfigyelõk, hogy a
másodikosok élvezték a tudáskonstruálásnak ezt a mód-
ját, és minden felnõtt megfigyelõ úgy észlelte, a gyermekek
megértették a feladatukat ebben a helyzetben. (4. ábra)

12

A KTKM 3. lépésében, az egyetemista és gimnazista
kortársoktatók megfigyelõként úgy észlelték, az elsõs
gyermekek megértették a feladatukat, és kimondottan
élvezték a tanulásnak ezt a módját. A társnak való meg-
fogalmazásban, a frissen tanultak átadásában igényelték
a felnõtt támogató jelenlétét. Amikor elakadtak, a kor-
társoktatók kérdésekkel továbblendítették a folyama-
tot, beszélgettek velük, a számszerûsíthetõ válaszaik mel-
lett mindezt megfogalmazták nyílt végû válaszaikban is a
felnõtt részt vevõ megfigyelõk. „Kérdezni kellett õket, ak-
kor szépen tudták.” „Elõfordult, hogy némely gyerek elkalan-

dozott, de átadták kellõen a tudásukat.” Válaszaik szerint
minden elsõs gyermek részt vett a tanulásnak ebben a
módjában, aki kilépett, annak a többi gyerek szólt példá-
ul, hogy õ is rajzoljon. (2. ábra)

Tekintsük meg most egy másodikos osztály tanulási
tapasztalatait mind az õket megfigyelõ felnõttek, mind a
gyermekek saját perspektívájából egyenrangúan. A gye-
rekek itt a hosszabb, 28 itembõl álló kérdéssort töltötték
ki, meglepõen gondosan. A felnõtt megfigyelõk értéke-
lései a másodikosok egymás körkörös tanításáról a kö-
vetkezõképpen alakultak. (3. ábra)

2. ábra Egyetemisták és gimnazista kortársoktatók (N=5 felnõtt) értékelése 1. osztályos gyerekek „körkörös” tanításának tapasztalatairól

3. ábra Kortársoktató egyetemisták értékelései (N=4 felnõtt) második osztályos gyermekek tanulási tevékenységeirõl

4. ábra Második osztályos gyermekek saját tanulási élményeire adott értékelései. N= 19 gyermek.
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Az osztályban (19 fõ) jól szervezetten, kiegyensúlyo-
zottan folyt a módszer megvalósítása, illetve a módszer-
együttes 3. lépésében egymás kölcsönös tanítása, annak
ellenére, hogy a gyerekek legtöbbje azt mondta, soha
nem volt még ilyen élménye az iskolában. Kettõ gyer-
mek kivételével mindenki azt jelölte be (17 fõ), hogy
megértette, amit az osztálytársa tanított számára, ket-
ten pedig azt jelölték, hogy nem mindig értették meg,
volt amit megértettek, volt, amit nem. A 2. osztályosok
közül szintén 17 fõ írta azt, hogy képes volt megfogal-
mazni és a társainak elmondani azt az anyagrészt, amely-
ben szakértõvé vált, egy tanuló szerint volt olyan anyag-

rész, amit meg tudott fogalmazni, volt amit nem, szintén
egy tanuló írta azt, hogy egyáltalán nem tudta társainak
elmondani az õ tananyagrészét. Minden gyermek élve-
zetesnek és érdekesnek találta a megtapasztalás után a
tanulásnak ezt a módját, illetve saját megélésük szerint
képesek voltak együttmûködni, egymást tanítani, egy-
mástól tanulni. (4. ábra) Az együttmunkálkodás sike-
rességét két állítással is mértük, melyekben 95%-ban és
89%-ban jelezték azt, hogy véleményük szerint képesek
voltak az együttmûködésre a tanulásnak ebben a formá-
jában, így ez az eredményünk megbízhatónak mondha-
tó. (5. és 6. ábra)

5. és 6. ábra Második osztályos gyermekek értékelései tanulási folyamataikról. N=19 gyermek

Ebben az osztályban az alábbi megfogalmazások jelen-
tek meg a szöveges válaszok között a kortársoktatásról:
azért jó a kortárstól, jelen esetben az osztálytárstól tanul-
ni, „mert meg fogod tanulni, õ hogyan értelmez”, mert „csa-
patmunkában dolgoztunk”, „egymástól többet tanultunk”,
valamint mert „ha okosak, mi is tanulunk tõlük”, néhol
gyöngybetûkkel, gondosan kanyarítva.
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A Magyar Diáksport Szövetség évek óta szer-
vez pedagógus-továbbképzéseket annak ér-
dekében, hogy a testnevelõ tanárok és taní-
tók a kor elvárásainak megfelelõ változatos,
élményszerû, kreatív felépítésû testnevelés
órákat tudjanak tartani. A legújabb tovább-
képzés címe a „„TToommppííttááss  mmûûvvéésszzeettee,,  kküüzzddõõ--
jjááttéékkookk  aazz  iisskkoolláábbaann””,, amely során a résztve-
võk a küzdõ jellegû feladatok és játékok sze-
repét és lehetõségeit ismerhetik meg az isko-
lai, elsõsorban alsó tagozatos testnevelés-
ben. A továbbképzés egyik résztvevõjét,
Csávás Adélt kérdeztük tapasztalatairól, él-
ményeirõl, aki a Mezõberényi Petõfi Sándor
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
tanítója.

– Mi különbözteti meg ezt a továbbképzést a többitõl?
– Több testnevelés képzésen részt vettem már, és

örömmel tapasztalom, hogy mindig kapok újat, nem is-
métlõdnek a feladatok. Ezúttal is nagyon feltöltekeztem,
mert a küzdõjátékokhoz kapcsolódóan is óriási választé-
kot kaptunk, amelyek kifejezetten tanuló- és élmény-
központúak. Tapasztalatom szerint a gyerekek nagyon
vevõk ezekre a játékokra, mindent megcsinálnak, nem
idegenkednek semmitõl, hiszen imádnak játszani. Nem
gyakori felénk ez a fajta képzés, eddig nem tanultam ilyet,
nagyon kellemes élmény volt.

– A judo nem szokványos testnevelés órai tematika, és so-
kakban félelmet is kelthetnek a küzdõsportok. Hogyan segíte-
nek ezt áthidalni a továbbképzéseken?

– Számomra pont az tûnt fel, hogy ezek a játékok nem
növelik az agressziót, éppen ellenkezõleg, segítenek meg-
elõzni azt, illetve levezetni. Nincsenek ütések, rúgások,
egy szolid változata a küzdõsportoknak. Magam sem gon-
doltam volna, hogy ennyi élménnyel térek majd haza egy
judo témájú továbbképzésrõl.

– Valóban elegendõ ez a 3 nap arra, hogy utána bizton-
sággal tudjanak a résztvevõk ilyen jellegû órákat tartani? 

– A képzés szerintem rendkívül komplex, rengeteg já-
tékot ott is kipróbálunk, és én úgy látom, hogy a tanulta-
kat azonnal tudjuk alkalmazni az iskolai képzésben. Az-
óta már több gyakorlatot, játékot is játszottunk az iskolá-
ban, a gyerekek nagy örömére. Ez a képzés nekünk, taní-
tóknak is lehetõvé teszi a küzdõsportok felelõsségteljes
és magabiztos tanítását, akiknek nincs ezzel kapcsolatos
elõképzettségünk és mélyebb sportági ismeretünk. 

– Manapság rendkívül sok a gyerekekben a feszültség, és
mivel keveset mozognak, ezt sokan nem tudják kiadni ma-
gukból. A küzdõsporthoz kapcsolódó órai feladatok hogyan
segítenek ebben? 

– Ezek a játékok segítenek megérteni, mit jelent a nem
agresszív önérvényesítés. A feladatokban a küzdõképes-
ség, kitartás, bátorság fizikailag megélhetõvé válik a ta-
nulók számára. Kiemelném azt is, hogy ezek a játékok a
6-10 életkorban nagyon jól alkalmazhatók. Sõt, azt fi-
gyeltem meg, hogy a magatartásproblémával küzdõ, vagy
túlmozgásos gyerekeket kiválóan lehet ezekkel a játé-
kokkal fejleszteni, alkalmas a fegyelem fenntartására, ki-
válóan fejleszti a társas kapcsolatokat, az egymáshoz va-
ló viszonyulást. Ha le vannak fektetve a szabályok, akkor
a küzdõsport élményszerûvé tud válni. A kollégák figyel-
mét arra hívnám még fel, hogy a rengeteg kúszós-mászós
feladat segítségével azonnal ki lehet szûrni, ha egy gye-
reknek ezzel kapcsolatos, pl. koordinációs problémája,
hiányossága van.

Magam sem gondoltam volna,
hogy ennyi élménnyel térek haza
egy judo továbbképzésrõl

Az ingyenes továbbképzésekrõl további információk megtalálhatók
a Magyar Diáksport Szövetség honlapján: www.mdsz.hu
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Most rögtön az elején elárulom, az a meggyõzõdésem, ha
ég a ház, oltani kell, nem hagyni leégni. Értem én az iró-
niát – másnak nem tudom vélni – a mostani helyzet toldoz-
gatás-foltozgatásánál jobb lenne egy vagy akár két évre
bezárni az iskolákat, és „nonformális keretek” között ne-
velni a gyerekeket. Mintha nem egy organikus folyamat-
ról lenne szó, azt is mondhatnám, ez az evolúció nem jött
be, kezdjük újra az egysejtûeknél. Nem ismerek példát
arra, hogy az oktatási intézményrendszer teljes beszántá-
sát követõen született volna meg az áhított ideális isko-
la. Az ideális iskola is más-más, ahogy a természeti közös-
ségek bölcse körül ülõ gyerekektõl a katedra felé rende-
zett padsorokban ülõ gyerekeken át az átrendezhetõ is-
kolabútorok székein ülõ gyermekekig mások az okta-
tás/nevelés körülményei. Az iskola társadalmi meghatá-
rozottsága és az intézményrendszer belsõ mûködési sza-
bályszerûségei nem zárják ki a belülrõl induló innováci-
ót, még ha annak látványos megnyilvánulásaiba nem is
botlunk nap mint nap. Még egy egyszerû tantárgy-
pedagógiai, módszertani újítás, fejlesztés áttörése is küz-
delmes. Az innováció valamilyen problémára ad új vá-
laszt, megoldást. Fejér Zsolt a BTMN-es gyerekek számá-
nak drasztikus növekedésére hívja fel a figyelmet, melyre
sürgetõ, elodázhatatlan volna új választ, megoldást adni.
Ennek kapcsán veti fel a háttérben lévõ okokat, melyek
természetesen nem tarthatnak igényt a teljességre. Õ ma-
ga is jelzi, hogy „jajkiáltása” személyes reflexió.

Fejér Zsolt nem elõször mondja, hogy a megoldás egyik
legfontosabb elõfeltétele a közös nevezõ kialakítása, egy
minimum megfogalmazása. Ezért is vetem össze Sala-
mon Eszter és Fejér Zsolt írását. Valóban pro és kontra a
két reflexió, vagy vannak közös pontok? Ahogy Salamon
Eszter, magam is a kiemelt tényezõket veszem sorra a két
írásban: szülõk, „kütyük”, pedagógusok kompetenciája,
gyerekek túlterheltsége.

A szülõk
Nem mai keletû jelenség, hogy az iskola és a család

egymásra mutogat a gyermeknevelés kudarcai miatt.
Mindkét szerzõ úgy látja, hogy a szülõk nincsenek fel-

vértezve a gyermekük neveléséhez szükséges ismeretekkel.
Fejér Zsolt a közös családi programok hiányát hozza fel, Sa-
lamon Eszter az egyre növekvõ társadalmi nyomást, gyara-
podó elvárásokat, a kritikai gondolkozás hiányát, mely aka-
dálya a változó környezetben való tájékozódásnak.

Abban is egyetértés van köztük, hogy a szülõk maguk-
ra maradnak problémáikkal. Míg F. Zs. az ismeretterjesz-
tõ (Családi kör) mûsorok hiányáról, S. E. a segítõ szakma
képzésének hiányosságairól beszél. Tehát egyetértés van
abban, hogy szükséges a szülõk valamilyen külsõ támo-
gatása.

Salamon Eszter két megállapításához van megjegy-
zésem: „Minõségi, vagy mennyiségi együttlét” – természe-
tes, hogy a gyerekre hat a szülõi minta, az olvasó szülõk
gyerekei nagyobb eséllyel válnak maguk is olvasóvá,
de… A közös, gyerek szempontjából szervezett családi
programok a legintenzívebben segítik a szülõi szerep ta-
nulását. A közös program nem helyettesíthetõ vagy
váltható ki mással. F. Zs. is látja, hogy a közös progra-
moknak kõkemény korlátokat szab a ma jellemzõ gyor-
suló környezet, melyben benne van a nem ritkán 10-12
órás munkanap. Nem bélyegzi bûnösnek a szülõket,
ahogy S. E. állítja.

A másik megállapítás a segítõk alulképzettsége. Meg-
lehet, hogy a szociális munkások, védõnõk nem tanul-
nak „szülõi szerep támogatása” címû tantárgyat, de ta-
nulnak pszichológiai, gyermeklélektani, szociálpszicho-
lógiai ismereteket, melyek lefedik, vagy legalábbis nagy
közös metszetük van a szülõi szerep támogatásával. Ter-
mészetesen emellett is beszélhetünk a segítõ szakma kép-
zésének és gyakorlatának elégtelenségérõl.

A legkisebb közös többszörös: világosan meg kell fo-
galmazni, mi az iskola feladata, és mi a szülõké. A szülõk
milyen segítségre számíthatnak.

Korányi István „Tûz van babám!”
Azt hiszem… – ég a ház1 kontra 
Azt hiszem… – Hagyjuk leégni
Reflexió Salamon Eszter Azt hiszem… 
– Hagyjuk leégni2 címû írására

1 Megjelent a Tanító 2018. szeptemberi számában.
2 Megjelent a Tanító 2018. novemberi számában.
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Túlterhelés
F. Zs. és S. E. más-más statisztikai adatokra támasz-

kodva, de közel azonos iskolai elfoglaltságról beszélnek,
mely mindkettõjük szerint káros túlterhelést jelent. 

A Pedagógus Kamara az oktatáspolitika képviselõivel
folytatott tárgyalásokon napirendre tûzte a témát, tett
ajánlásokat az óraszámokat és a tanóra hosszát illetõen. 

Magam találkoztam olyan véleménnyel, hogy a tanító
úgy is érzi, mikor fáradnak el a gyerekek, mikor lankad a fi-
gyelmük, és ilyenkor be tud iktatni valamilyen lazító tevé-
kenységet. Ez nem lehet megoldás a gyermekek túlterhe-
lésének megszüntetésére. S. E. több külföldi példát hoz fel.

A legkisebb közös többszörös: a gyerekek életkori sa-
játosságaihoz igazodó idõbeosztás és óraszám egzakt ki-
dolgozása szükséges, mely magával hozza a tananyag, il-
letve tantárgyi követelmények újragondolását is.

A „kütyük”
F. Zs. a „kütyük” kontroll nélküli használatának ve-

szélyeirõl szól, S. E. megfogalmazásában a „villanypász-
tor” szereprõl. Nem hiszem, hogy valótlanok lennének
ezek a veszélyek, és riogatásnak kellene minõsíteni, ha
valaki felhívja erre a figyelmet. F. Zs. azzal zárja a gondo-
latsort, hogy a tanítókat is érinti a probléma, át kell gon-
dolni a „kütyük” használatának szabályozását. A szabá-
lyozás fontosságával S. E. is egyetért. Ez nem cáfolja azt,
hogy ne lehetne kreatív, alkotáshoz használható eszköz.
F. Zs nem azt mondja, hogy tiltsuk be a „kütyük” haszná-
latát. Ez a lyoni takácsok géprombolásához lenne hason-
latos. Az sem állította meg a szövõgépek elterjedését.
Nem farkast kiált, aki a szabályozásról beszél.

A napokban egy beszélgetés során hallottam egy becs-
lést, hogy hány gigabyte van a gyerekek kezében, és ahe-
lyett, hogy ezt használnánk, tiltjuk. 

A legkisebb közös többszörös: tanítsuk meg a gyereke-
ket a „kütyük” helyes használatára. Fogalmazzuk meg,
mit jelent a helyes használat!

A pedagógusok kompetenciája
F. Zs. az alacsony pontszámokkal való képzésbe ke-

rülésrõl, mint a felvételizõk legjobbjai megnyerésének
akadályáról beszél. Ehhez társul még a nem vonzó bé-
rezés és a pálya alacsony presztízse. S. E. nagy bátorság-
gal a pedagógusok 80%-át (úgynevezett elit iskolák-
ban 60%-át) alkalmatlannak tartja a gyermekek taní-
tására. Adatait egy Facebook beszélgetéssel erõsíti
meg. Meglehet, hogy a cikk keretei nem adnak lehetõ-
séget a pedagógiai alkalmasság/alkalmatlanság kifejté-
sére, de érdemes legalább jelezni, hogy mire alapozza
az állítást. Biztos vannak gyengébb és jobb képességû
pedagógusok a pályán, még alkalmatlanok is lehetnek,
és ha igaz S. E. állítása, már annak töredéke is elég in-
dok a tûzoltásra.

Százalék ide, százalék oda, abban mégiscsak van egyet-
értés, hogy jellemzõen nem a legjobbak kerülnek a pályá-
ra. Ezen minden bizonnyal az F. Zs. által megfogalmazot-
takkal lehet változtatni a legjobbak megnyerésével.

A Tanító legfontosabb küldetése a módszertani kultú-
ra fejlesztése, terjesztése. A lap hasábjain több szó esett a
gyermekek különbözõ érettségi szintjéhez, haladási tem-
pójához alkalmazkodó differenciált óraszervezésrõl és
annak nehézségeirõl a magas osztálylétszámok mellett.
Ugyancsak foglalkozott a lap az olvasás, szövegértés
problémájával és annak módszereivel. A módszertani
kultúra fejlesztése mellett a közös gondolkozásra, a véle-
mények megismertetésére is helyt ad a lap. Gondoljuk
akár azt, hogy be kell zárni az iskolákat, vagy hogy iga-
zodni kell a változásokhoz, elkerülhetetlen a legkisebb
közös többszörös megkeresése.

Demeter Katalin Pszichológia 
a tanítási órán (23.)
A tanulási nehézségek egyik forrása

Egyszer egy diplomata házaspár keresett fel bennünket,
foglalkoznánk-e 1. osztályos kisfiúkkal? A gyerekre pa-
naszkodik a tanítónõje, különösen a matematikaered-

ményeivel elégedetlen. A szülõk viszont nem értenek
egyet ezzel az értékeléssel, szerintük a gyerek jó képessé-
gû, és megfelelõen tudja az elsõs tananyagot. Korábban a

! ! !
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kisfiú – külszolgálatuk idején – igen jól megfelelt az ide-
gen nyelvû óvodákban és az iskolában is. 

A gyerekkel való foglalkozás menetében számolási ru-
tint fejlesztõ feladatlapot is alkalmaztunk. A vizsgálat-
ban ez volt az elsõ mozzanat, amely közvetlen módon
kapcsolódott az iskolai munkához, addig a gyerek rajzolt,
játszott, beszélgettünk. A számolási feladatoknál az ad-
dig élénknek, értelmesnek mutatkozó gyerek megválto-
zott. Visszaadhatatlan kínos lassúsággal, rettenetesen
monoton stílusban tette fel a kérdéseket és válaszolt rá-
juk: – Hét meg három mennyi? Hét meg három tíz. – Nyolc
meg öt mennyi? Nyolc meg öt tizenhárom. Stb. Teltek a per-
cek, a megoldott feladatok száma alacsony, a hibák ará-
nya magas volt. Hat perc után megkérdeztük a kisfiút: –
Tudsz-e úgy számolni, hogy sem nem kérdezel, sem nem vá-
laszolsz, csak az eredményeket írod be? – Szabad? – kérdez-
te a gyerek, és már száguldott a keze a papíron. A máso-
dik hat perc alatt hibátlanul oldott meg negyven aritme-
tikai feladatot.

Ennek és sok hasonló esetnek a magyarázatát Piaget
nagy feltûnést keltõ vizsgálata adta meg. 

Piaget azzal a mindennapos kérdéssel kezdte vizsgála-
tát, hogy miért növekszik a jó és a gyenge tanuló közötti
különbség a tanítási évek hosszú sora alatt. Több mun-
katársával éveken keresztül vizsgálta 4–5 éves, iskolás-
kor elõtti és 12–15 éves gyerekek logikai, matematikai és
fizikai oksággal kapcsolatos ismereteit. Piaget arra a kö-
vetkeztetésre jutott, hogy nem lehet lényeges különbséget
megállapítani a jó és a gyenge tanuló között. Mindkét kor-
osztályban bármelyik képességcsoportból származó gye-
rekek egyforma kezdeményezõképességet mutattak a
problémákkal való foglalkozásban és a problémák meg-
értésében. Ez alól az általános tapasztalat alól csak né-
hány lánygyermek volt kivétel, akik ugyan értelmesek
voltak, de nem érdekelte õket az adott probléma.

Vizsgálatai alapján Piaget azt a hipotézist fogalmazta
meg, hogy a jó tanulók nem rendelkeznek valamiféle spe-
ciális képességekkel a matematika vagy a fizika tanulásá-
hoz, hanem azért váltak jókká, mert sikeresen tudtak al-
kalmazkodni ahhoz a tanítási módszerhez, amelyet
használtak a tanításukban. Piaget azt is feltételezte, hogy
a rossz tanulók is képesek lehettek volna jó színvonal el-
érésére ezekben a tantárgyakban, ha más tanítási eljárá-
sokkal közelítették volna meg õket. 

Észre kell vennünk, hogy a tanulási eredménytelenség
mögött igen gyakran nem is az ismeret, a tananyag nem
értése, hanem a tanítási eljárások nem értése áll. A fenti
esetben bemutatott 1. osztályos kisfiú nem a húszas szám-
kör összeadásait-kivonásait nem értette, hanem képte-
len volt alkalmazkodni ahhoz a módszereskedéshez,
amellyel tanítója szerint dolgoznia kellett volna. 

Az esetben az a különösen elgondolkodtató, hogy ezek
a tanulási nehézségek a legteljesebb pedagógiai jó szán-
dék mellett, sõt éppen ennek következtében jönnek lét-
re. Felnõttek: tantárgymetodikusok és gyakorló pedagó-
gusok „kigondolják” a legcélravezetõbb módot, amellyel

egy-egy ismeret, probléma, tananyagrész megtanítható.
Ez a mód „kézenfekvõ” is és „logikus” is, ám mégis, a ta-
nulók tekintélyes hányada esetében csõdöt mond. Az
eredménytelenség láttán pedig ritka az a pedagógus, aki
a saját eljárásában keresi a hibát. Rendszerint a gyerek a
bûnbak. A tanuló nem figyelt, nem készült, egyébként is
gyenge képességû, a szülõk nem foglalkoznak vele, a ba-
rátaitól is csak rosszat tanul. Bármely okot jelölik is meg,
ezek közös vonása, hogy a gyerek, és nem az alkalmazott
eljárás a hibás. 

Érdemes volna Claparēde tanítását figyelembe venni.
Õ azt mondta: minden nevelõnek (ti. nevelõtevékeny-
séget kifejtõ személynek, azaz szülõnek és tanárnak egy-
aránt) állatpszichológiai tanulmányokat is kellene foly-
tatni. Mégpedig azért, mert ha az állatidomárnak nem si-
kerül az idomítás, soha nem az állatot hibáztatja, hanem
mindig a maga eljárásában keresi az eredménytelenség
okát.

A tanítási eljárások kidolgozására kevés megbízható
kísérlet folyt le, s ezek tanulságai sem mentek át kellõ-
képpen a pedagógiai gyakorlatba. Hatalmas tapasztalati
bázis lenne az évenként megtartott mintegy negyvenmil-
lió tanítási óra. Ha ezeknek csak öt százalékát tartjuk is
tanulságosnak, mintaszerûnek, akkor is óriási adathal-
mazt szolgáltat az eredményes tanításhoz, amint ezt Lé-
nárd Ferenc több írásában is hangoztatta. (Az informáci-
ók áramoltatása lehetett volna a szakfelügyelet, illetve
szaktanácsadás fontos feladata.) Mivel mind a kísérle-
tek, mind a jó tanítási gyakorlat tanulságai elszigetelt is-
meretek maradnak, tovább élnek az íróasztal mellett ki-
gondolt eljárások. Ezeknek se szeri, se száma az alsó tago-
zaton. 

Tovább él az új olvasmány elemzésének egyik elsõ
mozzanataként a tanító által kiválasztott szavak, fogal-
mak, kifejezések magyarázata függetlenül a tanulók va-
lós problémáitól, elõzetes ismereteitõl. Tovább él a ma-
tematikai gyakorló és felmérõ lapokon a szöveges felada-
tok rajzoltatása, s az a tanuló veszít értékes pontokat, aki
a feladatot magasabb szinten oldja meg. Tovább él a tízes
átlépésnek a módszertan által szentesített gondolatme-
nete, noha ez csak a tanulók kb. 15%-a gondolkodásá-
nak felel meg. A tanulók zöme ettõl eltérõ gondolatme-
netet alkalmaz, s ami különösen érdekes, mindig mást és
mást az adott feladat aritmetikai sajátosságainak megfe-
lelõen. Tovább él a mértékegységek átváltásának tanítá-
sában a statikus kapcsolat (1 liter egyenlõ 10 deciliterrel,
10 deciliter egyenlõ 1 literrel) a kívánatos dinamikus
kapcsolat helyett (1 liter tízszerese 1 deciliternek, 1 deci-
liter tizedrésze 1 liternek). A példákat hosszan sorolhat-
nánk.

Mindezek következtében – bármennyire nehezen fo-
gadjuk is el – a „jó” és a „rossz” tanuló sok esetben pusz-
tán iskolai képzõdmény. Ahhoz, hogy a „gyenge” tanu-
lók száma csökkenjék, sokkal rugalmasabban kellene fi-
gyelembe venni a tanulókat, valóságos és nem feltétele-
zett tanulási sajátosságaikkal.
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Visszhang
Az októberi számban Oszoli-Pap Márta írt egy remek

cikket Személyiségfejlesztés és közösségépítés címmel,
melyben tömör elmélet kíséretében bemutatta saját ki-
váló gyakorlatát. Megelõzött engem a témafelvetésben,
így most több ponton szeretnék hozzá csatlakozni, mon-
dandóját megerõsíteni, gondolatinkat tovább szõni. 

Azért sem vetettem el azt, hogy errõl a témáról írjak,
mert Mártával egyetértésben én is „a játékban rejlõ lehe-
tõségekre szerettem volna felhívni a figyelmet.” Ugyanis
sokszor közelítünk a játékok felé úgy, mint egy kiváló ok-
tatási módszer, felismerve a gyerekek szükségleteit, élet-
kori sajátosságait. De elfelejtjük, hogy nem csak ennyi,
sõt elsõsorban nem ennyi a játékok jelentõsége. 

Az iskola nevelési-oktatási feladatokat lát el. (Régen)
az oktatási feladatokon volt a hangsúly, (ma) sokkal ége-
tõbbek a nevelési feladatokkal kapcsolatos kihívások.
Ahhoz, hogy a világban eligazodjunk, kiegyensúlyozott
legyen életünk, boldognak mondhassuk magunkat, egy-
általán nem ismeretekre van szükségünk. Hanem (ezt
már mindenki kívülrõl fújja:) a kompetenciákra. De azok
közül is mindig nehéz helyzetben van a „személyes és tár-
sas kompetencia” fejlesztése, ugyanis nincs neki külön
tantárgya, tankönyve. Egyelõre magunknak kell Oszoli-
Pap Márta mintájára csinálnunk egy-egy ilyen „órát”.
Ezekben az órákban pedig a „tananyag” jelentõs részét a
közösségi játékok tehetik ki.

Játékgyertyák 
az adventi koszorúra

A karácsony nagy hatással tud lenni mind az egyén,
mind a közösség életére.

Karácsony közeledtével, ebben a cikkben mi is a játé-
kok egyéniségfejlesztõ és közösségépítõ hatására fóku-
szálunk.

Az adventi koszorún lévõ gyertyák jelentésének több-
féle magyarázatát is megtalálhatjuk az interneten. Ahogy
ezeket olvasgattam, a Wikipédián lévõ szimbolikát talál-
tam gondolatfûzésemhez leginkább kapcsolhatónak.1 A

képzettársítások megfejtésével el lehet játszani, de a cikk
ezek dekódolása nélkül is olvasható.

ELSÕ
Grastyán Endre2 mint neurobiológus vizsgálta az em-

beri természet alapjait. Azt kereste, hogy miért is játszik
az ember, milyen fiziológiai jelenségekkel jár a játék cse-
lekménye. Vizsgálata során arra jutott, hogy a játék is egy-
fajta drog3. Bemutatta, milyen hasonló élettani jelensé-
gek figyelhetõk meg a tudatmódosító szerek fogyasztása-
kor, és milyenek játék közben. Azt tapasztalta, hogy a já-
ték is módosítja a tudatot (a szó biológiai értelmében is!),
egy más tudatállapotba kerülünk. Lelki folyamatokat te-
kintve is hasonló mûködést indít el az emberben. 

A drogok közé nem csak illegális szerek tartoznak, ha-
nem olyan legálisak is, mint például az alkohol vagy a
koffein. Azt mondja Grastyán Endre, hogy a játék egy
olyan legális „drog, amit nem követ másnaposság”, s mint
ilyen, igazi konkurenciát jelenthetne az egyéb szervezet-
re káros drogoknak. Máig ennek a „játék-szernek” a hasz-
nálata nem terjedt el elég széles körben4, ezért õ még a jö-
võ drogjának nevezi.

Cikkünkben megvizsgáljuk, mit tehetünk mi, pedagó-
gusok ennek a legalizált drognak a terjesztéséért.5

Mérõ László így foglalja össze Grastyán professzor
eredményeit6: „Létfontosságú, hogy az ember idõnként
olyasmivel foglalkozzon, ami nem létfontosságú”.

A játék tehát egyfajta alapszükséglet, amit ha nem elé-
gítünk ki megfelelõ formában, akkor pótcselekvésekhez
fog vezetni.

Kevés szó esik róla, mert kényes és nehéz téma, de az
iskola fontos feladat a drogprevenció. Egy-egy kísérlet

Móricz Márk

Hiába fürösztöd 
önmagadban, csak másban 
moshatod meg arcodat
Személyiségfejlesztés és közösségépítés

KALEIDOSZKÓP

1 https://hu.wikipedia.org/wiki/Advent#Adventi_koszor%C3%BA (Adven-
ti koszorú címszóra kell rákeresni.)

2 Grastyán Endre: A jövõ drogja. Beszélgetések a játékról. In: B. Lakatos Mar-
git (szerk.): Játékpszichológia. Olvasókönyv óvodapedagógus hallgatóknak.
ELTE Tanító- és Óvóképzõ Fõiskolai Kar. Budapest, 2001. 33-37. old. és
Grastyán Endre: A játék neoribiológiája, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.

3 A drog fogalmára egy hivatkozás: http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/
drog_cigi_alkohol/748/drogjog

4 Nem a szerencsejátékra gondolunk és a szerencsejáték-függõkre, noha ez jól
szemlélteti, hogy hogyan is élnek vissza az emberekben rejlõ igényekkel, és
hogyan használják a játékot káros drogként.

5 Sajnos a játék mögött nem állnak olyan pénzérdekek, mint más drogok mö-
gött, ezért nincs könnyû helyzete a „játékban hívõknek”.

6 Mérõ László: Mit gondol a golyó?, Tericum Kiadó, 2012., 33. p.
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van a lelkiismeretesebb intézmények részérõl, de hatása
és hatékonysága kérdéses. Pedig a fenti gondolatsorból
következik, hogy nem is lenne olyan nehéz a prevenciós
programot összeállítani, csupán komolyan kellene venni
a játékot és annak jelentõségét, csupán rá kellene szok-
tatni a gyerekeket egy igazán kellemes drogra, meg kelle-
ne õket tanítani játszani, méghozzá úgy, hogy felnõtt ko-
rukra se felejtsék el! 

A játékosság mindig velünk van, ingyen van, jó ne-
künk is és a környezetünknek is, nehéz helyzeteken át
tud segíteni. 

Gyerekektõl gyakran kérdezem, hogy mibõl lesz a rosz-
szaság. Unalomból. Unalmában az ember ingereket ke-
res. Sokszor nem jó helyen keresgél. Aztán persze egy idõ
után ugyanaz az inger már kevés, ezért folyamatosan
emeli a tétet, egyre inkább gyûlnek a gondok. Figyeljük
meg: órán is a legrosszabb gyerekek túlnyomó része csak
unatkozik. (Vagy azért, mert figyelme könnyen terelhe-
tõ, vagy kissé éretlen, vagy mert nem érdekelt az adott
témában, vagy nincs foglalkoztatva stb.)

Mint már korábban írtam, a játékrontó is gyakran
unalmában okoz kárt.

Azt, hogy a játék drog, az is bizonyítja, hogy sokan
rossz értelemben függõvé válnak. A gyerekeknek is már
felhívtam a figyelmét, hogy jól gondolják meg, mi ejti
õket rabul. Akkor mondhatom magam rabnak, ha min-
den gondolatomat, idõmet, cselekvésemet lefoglalja egy
bizonyos dolog olyannyira, hogy egyéb dolgaimat nem is
tudom rendesen végezni. Nem én irányítok, hanem a
rabtartóm. Vigyázni kell a Peonzával, focis kártyával és
még sorolhatnánk. Természetesen mindig voltak, van-
nak és lesznek ilyenek. Bizonyos szintig szükséges is. De
pedagógusként figyeljünk rá, hogy egy ponton annyira
beszûkül az érdeklõdés, hogy az már romboló. Egy példa: 

Szabad volt az udvari nagypályán két nagykapu. Nagy-
pályán! Két nagykapu! Egy ideig játszogattak rajta, majd
kiültek a pálya szélére focis kártyát cserélni?! Azért itt én
érzek némi problémát. 

De az is elgondolkodtató (errõl is már írtam), ha folya-
matosan csak fociznak, és kétségbeesnek, ha nincs labda
vagy nincs pálya. Nincs más ötletük!

Ilyenkor szoktam határokat szabni: bizonyos napokon
lehet csak, bizonyos idõkben stb. És láss csodát, a többi
napon, a többi idõben mást is tudnak játszani. (Termé-
szetesen adok mintát, segítek.) 

Nehéz meghúzni a határt szenvedélyesség és rabság
közt. Talán: a szenvedély épít, a raboskodás rombol.7

Ha ilyen kézenfekvõ a megoldás a drogprevencióra,
akkor miért nem mûködik?

Miért nem szeret, és miért nem tud mindenki játszani?

MÁSODIK8

A játék szeretetének kialakulása nem automatikus. A
játékosság tudatos fejlesztése gyakran elmarad. Nincs já-
tékóra!

Az a sokat hangoztatott tény, hogy a gyermeknek
mennyire élettere a játék, életkori sajátosságainak egyik
legfontosabb jellemzõje a játékosság, minden igazsága
ellenére becsap minket! Azt gondolhatjuk, akkor ne-
künk semmi dolgunk, csak bevinni az órára egy játékot,
vagy játékot csinálni az egész tanulásból. De elfelejtjük
azt, hogy milyen korú gyerek életkori sajátosságáról
beszélünk. Elsõsorban a kisgyermekkorról, amikor is a
tanulás = játék. De ahogy nõ a gyerek, a két tevékenység
elkezd távolodni egymástól, és a tanulás inkább munká-
vá válik. Ez nem baj! A munka fontos építõeleme a tár-
sadalomnak. Azt is meg kell tanulni, hogyan kell dolgoz-
ni. A munka nem mindig önfeledt vidámság és szabad-
ság. Szerencsés, ha a munka és a játék soha nem válik tel-
jesen külön, mert akkor könnyebb a kötöttségeket visel-
ni. Jó, ha megtaláljuk azokat a részeit a munkának, ami-
ket szeretünk, szívesen csinálunk. 

„Egy-egy pusztán szórakozásból kipróbált módszer,
technika, eljárás nemegyszer jobbnak, hatékonyabbnak
bizonyul a bevált módszereknél – igaz, ez esetben a játék
idõvel munkává válik, és az éjjel-nappal dolgozó komoly
ember kereshet magának új játékot. Ami szerencsés eset-
ben ismét a munka hatékonyságának javításához vezet-
het.”9 És így tovább.10

Az, hogy a gyermek mindig játszik, és hogy ha magára
hagyjuk, akkor is tud játszani, ez így nem igaz! A csecse-
mõ és kisgyermek játszik magától is, de inspirációt kap
tõlünk a velünk való játékok során a további játékokra. 

Azonban, ha nem nevelünk tovább e tekintetben
egész gyermek- és serdülõkor folyamán, akkor elfelejt-
hetnek játszani! 

Hány olyan gyerekkel találkoztunk már, akik csak ül-
dögélnek az udvaron, és ha odamegyünk hozzájuk meg-
kérdezni, hogy mit csinálnak, akkor a válasz az, hogy:
„Unatkozom. Nem tudom, hogy mit játsszak.”

A spontán játék kiveszõben van! A gyerekek játékkin-
cse egyre inkább elszegényesedik. És ha hozzávesszük eh-
hez, hogy a belsõ indíttatásból fakadó játszókedv, nevelés
hiányában szépen lassan visszaszorul, akkor érthetõ, hogy
mi okozza a károsabb, kevésbé fejlesztõ játékok elter-
jedését11, majd késõbb az egyéb káros pótcselekvéseket,
hiszen nincsen a gyerekek alapszükséglete kielégítve. 

„Minden játék addig fejleszt, amíg az a terület, amit
fejleszt – mozgás, fantázia, egyensúly stb. – ki nem fejlõ-
dött.”12 Amint egy játék betölti a „szerepét”, az általa
okozott öröm természetszerûen csökken. Ekkor mond-
hatjuk, hogy egy játékot „kijátszottunk” (kimaxoltunk).
Ha ilyenkor nem tanultatunk meg, nem szerettetünk
meg bonyolultabb játékokat, akkor a játékkésztetés pri-
mitívszinten marad. Szükségük van a gyerekeknek újabb
és újabb ingerekre, életkoruknak megfelelõ kihívásokra.

A játékokat nem elég megtanítani, hanem meg is kell
szerettetni játszani. Fõleg együttjátszás során tehetünk a
legtöbbet ezért. A magyarázat semmit nem ér, csakis a

7 Ezt a filozófiai kérdést inkább csak felvetem, messzire vinne. Az viszont biztos,
hogy dolgunk van ezzel a kérdéssel, fontos errõl gondolkodtatni a gyerekeket is.

8 Ehhez a részhez sokat merítettem Uzsalyné Pécsi Rita: A nevelés az élet szol-
gálata 2. címû könyvébõl. (Kulcs a muzsikához Kiadó, Pécs, 2011.) Kiváló
tartalom és stílus, megmozgatja gondolkodásunkat a könyvsorozat.

9 Mérõ László: Mit gondol a golyó?, TericumKiadó, 2012., 34.p
10 Rubik Ernõ a tanítványainak szeretett volna a téri mozgások szemléltetésé-

re valami eszközt kifejleszteni. Jó munkát végzett.
11 Amibõl sokan jó pénzt keresnek…
12 Uzsalyné Pécsi Rita: A nevelés az élet szolgálata 2., Kulcs a muzsikához Ki-

adó, Pécs, 2011., 55.p )
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példa. Csak olyan eleven folyamatokban fejlõdhet a já-
tékkészség, mint a közös játék.

Az óvoda az utolsó hely, ahol még tervszerûen foglal-
koznak a játékkészség fejlesztésével. Alsó tagozaton még
játszogatunk, utána pedig már csak megtûrjük. 

Sokan13 (remélem, egyre kevesebben) kinevetik, le-
nézik, vagy épp csak túlélni szeretnék a délutáni napkö-
zit. Szerepét pusztán gyermekmegõrzésben, esetleg a há-
zi feladat elkészítésében látják. 

Pedig nem! A napközinek hatalmas szerepe lehetne a
játékosság fejlesztésében! Tervszerûen, tudatosan (errõl
még lesz szó a következõ cikkben).

Kiemelném a felsõs napközit, ahol pedig minden ed-
dig leírt mondat fokozottan igaz: 

– a régi játékokat kinövik,
– a belsõjáték-késztetés nem természetes,
– nyitottá válnak a káros pótcselekvésekre.

Ehhez hozzávehetjük, hogy felsõ tagozatba lépve a
gyerekek körül megszûnik a két tanító óvó szeretete, a
tanárok közt (sajnos nem tehetnek róla) szétforgácsoló-
dik a gyerekek felé irányuló figyelem. Pedig pont ennek a
korosztálynak van leginkább szüksége segítõ, példát mu-
tató felnõttre14, amikor kívül-belül változva önmagát ke-
resi, társas kapcsolataiban bizonytalan, rengeteg fruszt-
ráció veszi körül stb.

Pótolhatatlan és kincseket érõ szerepe van ilyenkor
egy jó napközisnek! Akivel mindennap találkozik, aki
meghallgatja, aki megtanítja játszani, aki lehetõséget te-
remt a társaival együtt játszani, aki közösséget formál.

És melyik a leginkább töltelékként használt státusz?
Melyiket szeretik az igazgatók „büntetésként” kijelölni,
ha valakit mellékvágányra szeretnének állítani? A felsõs
napközis státusz. 

Remélem, ezen sikerül elgondolkodni, belátni, hogy
mennyire fontos tere az iskolai nevelésnek a délutáni idõ
(mind alsóban, mind felsõben), mennyire fontos szerep-
lõje a napközis, és sikerül olyan embereket megbízni ez-
zel a feladattal, akik munkájukkal az egész tantestület-
nek teszik könnyebbé a mindennapjait. Kiegyensúlyo-
zottabb gyerekeket és összetartó közösséget könnyebb
tanítani.

Mert rengeteg mindent kap az egyén és a közösség, ha
játékokon nevelõdik (nevelik õket). 

HARMADIK
A játékhoz szorosan hozzátartozik az öröm, hogy min-

den résztvevõje jól érzi magát. Ez már önmagában is ha-
talmas nyereség.

Egy kamasznak gondot okoz a kommunikáció minden
formája, különösen megszólítani az ellenkezõ nemût, meg-
érinteni az ellenkezõ nemût stb. Pedig a vágy az megvan
ezek iránt, szeretne kísérletezni. Ezek kielégítésére, a kom-
munikáció gyakorlására remek terepet nyújtanak a közös-
ségi játékok, ahol leküzdheti félelmeit, és nem tulajdonít

túlzott szerepet az ellenkezõ nemmel való kapcsolatnak,
hanem természetesen éli meg, megfigyelheti a viselkedé-
seket, reakciókat, hogy majd „élesben” ne bénázzon. 

Játékon kívül sokkal nehezebb és veszélyesebb is kí-
sérletezni. És itt most nem csak a korai testi kapcsolatok-
ra gondolok, hanem a lelki rizikóvállalásokra, amik szin-
tén komoly sérüléseket okoznak.

Jelentõs könnyebbség, ha már alsó tagozaton is hozzá-
szoktak ahhoz, hogy együtt (is) játszanak. Fontos tapasz-
talat, hogy a lányok földi boszorkányok, a fiúknak lukas
a bugyijuk, de ettõl még jókat lehet közösen gurulni a ne-
vetéstõl. 

Közösen játszani nem könnyû.
Nagy tévedés, hogy a könnyen elérhetõ kikapcsolódás

vált ki örömélményt. Ha a játékban nem jelenik meg kel-
lõ nehézségû akadály, akkor annak leküzdésekor elma-
rad az igazi sikerélmény. 

Rengeteg fantáziát kikapcsoló, kész játékot lehet ta-
lálni. A játékprogramok közt sok az igénytelen. Ezek ide-
ig-óráig nyújtanak örömérzetet, de ennek az örömérzet-
nek a fenntartásához folyamatos újrajátszásra van szük-
ség, ami megadja azt az érzést, hogy meg tudom csinálni,
de nem visz elõrébb. Megadja az elégedettségérzést, de
nem gazdagít. Egyszerûen csak addikciót vált ki.

Játékban az élményt nem a kikapcsolódás, hanem az
életkornak megfelelõ bekapcsolódás fogja adni!15

És ha bekapcsolódunk egy játékba, akkor természete-
sen lehetnek legyõzendõ nehézségek, konfliktusok a ját-
szótársakkal. De ezek kezelésének megtanulása is rend-
kívül fontos. A közös játékban szerzett élmények és (akár
tanítói közremûködéssel) megoldott konfliktusok pedig
rendkívül jó közösséget tudnak formálni. 

Aki követte eddig cikkeimet, és megismerkedett az
ajánlott játékokkal, az észreveheti, hogy a játékok közt
túlnyomórészt vannak a személyiségfejlesztést és közös-
ségépítést elõtérbe helyezõ játékok. Számomra rengete-
get adtak ezek a játékok kamaszkoromban, volt lehetõsé-
gem végigkísérni felnõttként egy felnövekvõ gyerekcso-
portot (8–18 éves korukig), és láttam, számukra is mit je-
lentenek a közös játszások. Ezért próbálom mind széle-
sebb körben megismertetni az ilyenfajta játékkincset is,
megmutatni hasznát, megosztani tapasztalataimat. 

Az igazi közösségi játékok egyik ismérve számomra,
hogy sokan kell játszani (10+), általában valamiféle kör-
ben elhelyezkedve (asztal körül; asztal nélkül állva vagy
ülve). Szeretem a játékokban megjelenõ körformát. A
kör gazdag szimbolikájába most nem megyek bele, de
mindenképp lehetõséget ad az egymás felé fordulásra,
nyitottságra, egyenlõségre. Éppen ezért ezekben a játé-
kokban jelen lenni nem könnyû, mindig teljes odaadást
kíván, nagy bizalmat a társak felé. De odaadás és bizalom
nélkül nem beszélhetünk igazi közösségrõl.

Mint korábban írtam, ahhoz hogy az örömszint megfe-
lelõ legyen, fontos, hogy mindig megfelelõ játékok birto-
kába jussanak egyénileg is és csoportban is.

A játéktanulás jó esetben mintakövetés, ráhangoló-
dás, utánzás útján történik. Ezért ismét nem tudunk el-
menni amellett, hogy a felnõttnek a játszani tanulás fo-13 Szomorú, hogy minden szereplõ hasonlóan gondolkodik: tanárok, szülõk,

gyerekek, vezetõk, még a napközis kolléga is saját magáról.
14 Bár minden felnõttben keresi a hibát, amit meg is talál, és csalódik; de örül,

ha talál olyan felnõttet, aki nem bánja, ha kóstolgatják, és többé-kevésbé
„jól vizsgázik” a „kamaszteszten”.

15 Uzsalyné Pécsi Rita: A nevelés az élet szolgálata 2., Kulcs a muzsikához Ki-
adó, Pécs, 2011., 53. p.
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lyamatában fontos szerepe van, amit természetesen fo-
kozatosan csökkenteni lehet és kell. 

Meghatározó élményeket jelentenek számomra a
gyermekkori otthoni, karácsony esti játszások. Ilyenkor
semmi dolga nem volt anyukámnak, együtt voltunk, ját-
szottunk új vagy régi játékokkal. Év közben erre keve-
sebb idõ volt, de persze azok is fontos pillanatok voltak. 

Minden gyerek számára ilyen jelentõsek az ilyen élmé-
nyek? Akinek megadatik, annak biztosan. Ám egyre töb-
ben vannak, akikkel nem játszanak otthon felnõttek. 

Év közben van rá ideje a szülõknek? Sajnos nem min-
dig. (Pedig de jó lenne!) 

A nagyszülõk sokszor nem tudnak segíteni, hiszen gya-
kori, hogy õk is dolgoznak, vagy messze vannak a szûk
családtól. 

Karácsonykor sem biztos, hogy sor kerül közös játékra
a családban. Ugyanis a szülõk közül sokan elfelejtettek
már játszani, talán mert nem kapták meg a kellõ játékra
nevelést. 

Ördögi kör. Szomorú ez a gyerekeknek. Érezzük, mek-
kora szükség van ránk? Mi, pedagógusok vagyunk a gye-
rekkel mindig együtt lévõ felnõttek. Nekünk megada-
tott a (munka)idõ, hogy velük játsszunk!16 Szakmánkból
fakadóan képesek vagyunk megtörni az ördögi köröket.17

NEGYEDIK
Talán mostanra érthetõ, miért lelkesedtem Oszoli-

Pap Márta cikkéért, amikor olvastam. 
Nagyon jó gyakorlatnak tartom a havonkénti játszós-

szülinapozós együttléteket.
Egy-két további megvalósult ötletrõl írok röviden:
Pár alkalommal már szerveztem a napköziben játék-

délutánt, ami attól volt különleges, hogy arra a szülõket
is meghívtuk! A gyerekek tanították az ismert játékokat,
õk hívták ki a szülõket. Fantasztikusan sikerültek. 

Az iskolámban bevezették a Suli-bulit, ami kb. 2-3 ha-
vonta van, ahol a felsõsök vannak együtt. Van disco,
kinect, büfé, meg amit még a tanárok kreatívan hozzátesz-
nek színesítésként.18 Természetesen a teaházban üzemelõ
„játékbarlangnak” szívesen szoktam én a felelõse lenni. 

A gyerekek itt biztonságos környezetben tanulhatják
meg, hogy hogyan lehet jól érezni magunkat mindenféle
szerek, alkohol nélkül. Ilyen korban még idõben vagyunk
ahhoz, hogy ne alakuljanak ki azok a falak, amiket ké-
sõbb különféle tudatmódosítókkal lebontunk, mert kü-
lönben feszengünk, nem tudunk feloldódni, nem tudjuk
jól érezni magunk. Pedagógusként tudunk segíteni ab-
ban, hogy megtanulják önmagunkat adni a diákok. Mert
szabad önmagadnak lenni, mert nem ciki. Mert a taná-
rok is velük bulizva ugyanezt teszik.

Az osztályommal az osztálykarácsonyon is játszunk.
Másként, mint a farsangi tombolás19. Ünnephez megfele-
lõen válogatok a játékok közt. 

Természetes, hogy körben ülünk. A terem szélén üdí-
tõk és sütik áldozatosan várják sorsukat. A karácsonyfa20

alatt becsomagolt ajándékok lesnek ránk. 
Valamiféle hangulatot érdemes ezen kívül is teremte-

ni. Tompa fények, égõ gyertyák, halk zene, közös ének-
lés, karácsonyi történet, nagyobbaknál különféle mûsor-
számok (amiket õk adnak elõ az osztálynak ajándék-
ként). 

Csendesebb, vagy közepesen dajdajozós játékok ke-
rülnek elõ:

– CSENDES HELYCSERE
– KACSINTGATÓ
– SZEMEZÕS
– JOMOLOGI

Ha lehet, a játékok tematikáját az ünnephez hangol-
juk. Pl.: SZOLGÁS, KI VAGYOK ÉN? játékok, úgy
hogy karácsonyhoz köthetõ szavakkal játsszuk. 

Az is egyfajta játék, hogy ki kellett bírni, hogy a süte-
ményekhez eddig nem nyúltunk, és az elsõ falatot, amit
elveszünk, azt is valaki másnak adjuk. Ha volt KARÁ-
CSONYI HÚZÁS, akkor aszerint haladunk, de ha nem
volt, akkor is hasonlóan: az, akinek adtunk sütit, az vá-
laszt egy másik gyereket, akinek sütit ad és így tovább.
Így mindenki sorra kerül. Nagyobbak akár már kíván-
hatnak vagy megköszönhetnek egymásnak valamit, vagy
az egész közösségnek „üzennek” mielõtt átadják a sütit.
(Aztán persze szabadrablás engedélyezett a sütik közt!)

Amikor elcsitultak a korgó gyomrok, jöhet az aján-
dékbontás. Az ajándékokat igyekszem mindig úgy kérni
a szülõktõl, hogy lehetõleg minél többen játszhassanak
vele. (Az októberi számban írtam ilyen karácsonyi aján-
dékötleteket.) Az ajándékokat kiscsoportokban bontják
ki (mivel csak pár darab, és az is közös ajándék, így más-
ként nem is lehet…).

Kipróbáljuk az új játékokat, ha lehet még ebéd elõtt,
rosszabb esetben utána. Délutánra mindenképp marad
még idõ egy kis játszásra, bulizásra, sütizésre.

Nálatok milyen szokások vannak? Ti hogy ünnepel-
tek az osztályban?

Aki szívesen megosztaná „ünnepi mûsorát”, annak a
honlapon van rá lehetõsége a Karácsony menüpont-
ban.21

Karácsonykor van egyfajta egyensúly a meghittség és a
vidámság közt. Érdemes a gyerekekkel megtapasztaltat-
ni ezt a szeretetteli örömöt. 

Boldog karácsonyt
és játékokban gazdag
új évet kívánok!16 Könnyen lehet, hogy minket sem neveltek játékra, hogy mi is elfelejtettünk

kicsit játszani, nehezen vonódunk már bele. Nehéz felnõtt fejjel ezeket újra-
tanulni, de érdemes próbálkozni, mert ha sikerül kinyitnunk ezt a kaput,
meghatározó élményekben lesz részünk.

17 Nem fog mindig sikerülni. Szélmalomharc, csepp a tengerben. De azért a ke-
vés sikerért is érdemes!

18 Kincskeresés, íjászat stb.
19 Farsangkor hangoskodóbb játékok is megengedettek.

20 Lehet közösen is készíteni 3-4. osztályosokkal. Íme néhány ötlet az inter-
neten fellelhetõ rengetegbõl: https://www.handmadecharlotte.com/make-
christmas-tree/

21 Ezen a honlapon megtalálhatók a játékleírások is. https://kaleidoszkop84.
webnode.hu/
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Ahogy az olvasók már megszokhatták, matekos játéka-
ink mellett idõrõl idõre igyekszem beszámolni a Tanító
olvasóinak legfrissebb pedagógiával kapcsolatos saját
programjaimról; november elején a Tanítók Egyesületé-
nek XIX. szakmai konferenciáján vettem részt. Tavaly
ilyenkor ehhez az alkalomhoz kötõdõen dr. Vass Vilmos
kreativitásfejlesztéshez kapcsolódó gondolatairól írtam,
de nagyon tetszett még Szitányi Judit Komplexitás a mate-
matika tanításában címû elõadása is. Az idei meghívón
már elõre felkeltette az érdeklõdésemet a Miért nem fi-
gyelsz? Mit kezdjek vele? Figyelemzavar, figyelem és kon-
centráció fejlesztése címû elõadás, amit volt ATP-
tanárom, Koósné Sinkó Judit tartott. Õ mindig száz szá-
zalékban hiteles, remek rálátása van a dolgokra, és saját
tapasztalataival támasztja alá azt, amirõl beszél, ötletei
pedig valóban nagyon hasznosak, hatásosak. Ami pedig
még ennél is fontosabb: mindennek meg tudja találni a
napos oldalát és hatalmas nagy szíve van a gyereknevelés-
hez! 

Vajon melyikünk osztályában nincs figyelemzavaros
gyermek? Egyre gyakoribb probléma, Magyarországon
becslések szerint több mint hetvenezer fiatalkorú érin-
tett. Kialakulásának mikéntjével már 1845 óta foglal-
koznak. Azt eleve kizárták, hogy a nevelés hatására ala-
kulna ki, oka a dopamin hiánya vagy épp nagyon magas
szintje. Dióhéjban: homloklebeny- és ingerületátviteli
probléma, az ingerületek szabadon áramlanak.

A tanárnõ összegyûjtötte a legjellemzõbb tüneteket,
idézem a bemutatott PPT-ket: „óriási mozgásigény;
gyenge finommotorika; közös játékot megzavar, tönkre-
tesz; amit elhatároz, véghezviszi; ezt nem tudom és nem is
akarom megcsinálni; nem kitartóak, nehezen állnak neki
a dolgoknak; pszichikai fáradtság jellemzi õket; minde-
nét elveszíti; feladatait félig hajtja végre; jobb és rosszabb
idõszakok jellemzik”.

Amiben a figyelemzavaros gyerekek nagyon jók:
spontán segítõkészség, rendkívüli igazságérzet, termé-
szet- és állatszeretet, empatikusak, jóindulatúak, szívó-
sak, keljfeljancsik, kreatívak.

Mit tegyünk? Trükkök, praktikák, aranyszabályok:
– ha mi darabokra esünk, a gyerek atomjaira hullik,
– kevés és egyszerû szabály, egyszerre egy utasítás,
– ültessük magunk elé vagy mellé! (közös jel),
– bízzuk meg õket feladatokkal,
– meséljünk sokat fejbõl,
– lehetõleg csak jutalmazzunk! (azonnal).

A figyelemzavarosok az azonnalban élnek, itt és most,
nem tudnak várni és nagyon nagy szükségük van rájuk
irányuló figyelmünkre. Az elõadás végén konkrét figye-
lemfejlesztõ gyakorlatokat is kipróbáltunk. 

Csak néhány érdekes példa: a Hangfigyelõ játékban
csukott szemmel megfigyeltük, hogy fél perc alatt milyen
különféle környezetünkbõl jövõ hangokat hallunk,
ugyanezt belsõ hangokra koncentrálva is eljátszhatjuk.
A Fejtsd meg a titkát úgy zajlik, hogy közösen mondoga-
tunk egy rövid mondókát egymás után többször is, példá-
ul az Ecc, pecc, kimehetsz kezdetût, közben pedig rajzo-
lunk valamit teljesen tetszõlegesen. Érdekes minél több
dolgot felismerni az elkészült képen. Változat, és még
viccesebb, ha ráadásul csukott szemmel rajzolunk. A Pi-
aci séta során mindenki egy-egy mondókát vagy egysze-
rû versikét ismételget, miközben járkál a társai között, és
anélkül hogy abbahagyná a saját szövegét, igyekszik mi-
nél többet kihallani és megjegyezni a többiek mondatai-
ból. (Nagy élmény volt kipróbálni az osztályommal, re-
mek fejlesztés a megosztott figyelemhez!) A Nyomozós
játékban egy kézbe vehetõ vagy az osztályban jól látható
tárgyat próbálunk minél nagyobb részletességgel megfi-
gyelni. A figyelem elmélyítésére és memóriafejlesztésre is
kiválóan alkalmas feladat, megpróbálhatjuk késleltetett
kérdésekkel is visszakérdezni az információkat, én leg-
alábbis így gondoltam tovább a játékot. Hogy visszakap-
csolódjunk a matematikához, zárásként egy csökkenõ
számsorozatos mozgásos gyakorlatot ismertetek a tanár-
nõ gyûjteményébõl: tapsoljunk tízet, doboljunk a com-
bunkon tízet, tapsoljunk kilencet, doboljunk kilencet,
majd nyolcat, hetet stb., végül egy taps és egy dobolással

„Egy hiperaktív gyerek vadász a földmûvesek között.”
Cordula Neuhaus

F A R K A S H Á Z I  C S I L L A

(20.)
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fejezzük be az egyre nagyobb figyelmet igénylõ, egyre
gyorsabb váltásokkal bíró gyakorlatot. Rettenetesen ne-
héz betartani, hogy a tempónk közben ne gyorsuljon be!
Élménydús és sok hasznos információt, átgondolni valót
tartalmazott az elõadás, örülök, hogy meghallgathattam! 

A figyelemhiányos hiperaktivitási zavarral küzdõ (más
néven ADHD-s, Attention Deficit Hyperactivity
Disorder) gyermekek közérzetét speciális terápiájuk mel-
lett a társas kapcsolatok, a mozgás, a játék és a nevelés is
nagymértékben befolyásolja, alakítja, tanítóként sokat
segíthetünk nekik! Október az ADHD-tudatosság hó-
napja, ilyenkor évrõl évre különösen sok program hívja
fel a figyelmet a betegség idõbeni felismerésére és megfe-
lelõ szakorvosi kezelésére. Az ADHD Magyarország Ala-
pítvány honlapján pedagógusként (is) sok információ-
hoz juthatunk, egy magyar nyelvû fordítással ellátott rö-
vid kisfilm segítségével pedig közelebb kerülhetünk a fi-
gyelemzavaros emberek életéhez. http://www.adhd-
magyarorszag.com (nyitólap, videó, beállítások, fel-
iratok, magyar nyelv)

Döntsön a kocka!

A fenti témához kapcsolódva figyelemfejlesztõ, takti-
kai gondolkodást, vizuális figyelmet és számolási készsé-
get is fejlesztõ órakezdõ játékot ajánlok most az olvasók
figyelmébe a számok többszörösei és az oszthatósági sza-
bályok játékos gyakorlására. Az októberi számban indí-
tott dobókockás sorozathoz kapcsolódik. A malomjáték
szabályait úgy gondolom, mindenki ismeri, a felváltva
következõ játékosok arra törekednek, hogy egy egyenes
mentén három azonos színû korongot tudjanak lerakni,
ez a malom. Ha valaki kirakott egy malmot, levehet a má-
sik játékos korongjai közül egy olyat, amely épp nem áll
malomban. Ha felkerült a táblára az összes korong, akkor
a szabad szomszédos mezõkre lépegetünk, amikor pedig
már csak három korong marad, következhet az ugrálás
bármely szabad helyre. Gyõztes, aki leveszi az ellenfél ko-
rongjait. 

„Már a késõ bronzkori mükénéi kultúra leletei között
található malomjáték-karcolat. Elterjedése a Római Bi-
rodalomhoz köthetõ. Elsõ – jelenlegi formáját mutató –
ismertetése Ovidius i. sz. 2-ben írt A szerelem mûvészete
címû mûvében található. Az ókori kelták számára a ma-
lomjáték ábrája szent, a gonosztól védelmezõ szerepet is
betöltött. A középkori Angliában is nagyon népszerû já-
ték volt, sok neves kolostor kerengõjében találták pa-
dokra vésve. Shakespeare Szentivánéji álom címû vígjáté-
kában is említésre kerül egy szabadtéri változata, amint
„iszap borítja”. Az angol elnevezései a cowboy sakk, illet-

ve morris – ez utóbbi feltehetõleg a latin merellus, vagyis
pult, játéktábla szóból ered. A 11. és 18. század között a
malom volt az egyik legnépszerûbb táblajáték, ezután fo-
kozatosan kiszorította a sakk.” https://hu.wikipedia.org/
wiki/Malom_(j%C3%A1t%C3%A9k)

Az általánosan használt játékban 9-9 korong szerepel,
a Döntsön a kocka változatban játékosonként 12-12, és
itt a dobókockával kidobott szám függvényében helyez-
hetjük el a korongjainkat, mégpedig úgy, hogy ennek a
számnak valamely többszörösét választhatjuk. Mivel –
fõleg a játék elején – számos lerakási lehetõségünk van,
érdemes jól megfigyelni, taktikázni, hogy melyikkel tu-
dunk majd célt érni. Néhány játék után már mindenki
készségszinten tudja a korábban már megtanult, de rit-
kán használt oszthatósági szabályokat hatig bezárólag.
Nagyobb, például háromjegyû számoknál már nagy
elõny, ha ránézésre el tudják dönteni, hogy arra a bizo-
nyos mezõre letehetik-e a korongot, vagy sem. Könnyen
készíthetünk különbözõ nehézségû táblákat, ha üres me-
zõkkel lamináljuk a játéktáblákat, és aktuálisan írjuk be
a számokat. Öndifferenciálás, ha a párok maguk készítik
el a táblákat a saját szintjük függvényében. Oly sok vál-
tozatos elrendezésû malomtábla létezik, válasszunk mi-
nél többfélét közülük! 
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A fenti játékot a Raabe Kiadó Fejlesztõ matematika
(kompetenciafejlesztõ feladatbank tanítóknak) címû ki-
adványában fedeztem fel, munkaközösségünk ebben a
tanévben kapta meg a teljes gyûjteményt praktikus CD
formájában, ajánlom a kollégáknak, fantasztikusan sok-
oldalú, az általános iskola elsõ négy évfolyamára készí-
tett, tizenkét témakörre bontott 1471 oldalas tematikus
gyûjtemény. Szerzõi: C. Neményi Eszter, Konrád Ágnes,
Szitányi Judit és Zsinkó Erzsébet. A témakörök: Számok,
Mennyiségek, becslés, mérés, Számolás, Nyitott monda-
tok, Kombinatorika, Valószínûség, Összefüggések, So-
rozatok, Tájékozódás síkban, térben, Alakzatok, formák,
Halmazok, logika, Komplex feladatok.

Számugrás
2017 májusától tagja vagyok a Besnyi Szabolcs és Nagy

Gábor Mápó vezetésével mûködõ Tanulási Zónának,
ami egy nagyon lelkes pedagógusokból álló, élménype-
dagógia iránt is érdeklõdõ aktív közösség. A félévi gya-
korisággal tartott Zónatalálkozókon szakmai programok
és gyakorlati tapasztalatok mellett egymással is mindig
sok ötletet cserélünk. A számugró játékról Lovasné Tóth
Anikó mesélt nekem, mi is kipróbáltuk az osztályban és
nagyon megkedveltük. Kellékek: színes, egymáshoz csat-
lakoztatható habszivacs puzzle-szõnyegek kb. 30 cm-es

oldalmérettel, háromszor hármas elrendezésben és két
nagyméretû, jól látható dobókocka. 

Egyszerre dob két gyerkõc a kockákkal, a társuk pedig
gyorsan összeszorozza magában a szorzótényezõket és rá-
ugrik a megfelelõ négyzet(ek)re. Ha egyjegyû a szorzat,
akkor páros lábbal az adott számú négyzetbe ugrik, ha
kétjegyû, akkor egyik lába a tízesek helyén álló szám, má-
sik pedig az egyesek helyén álló szám lesz. Amennyiben
nulla is szerepel a szorzatban, azt úgy kódoljuk, hogy az
egyik láb a nagy négyzeten kívül helyezkedik el bárhol,
ahol kényelmes. 

Nagy volt a lendület, hogy minél hamarabb kipróbál-
juk a játékot, de nem találtunk megfelelõ szõnyeget (mé-
retben nem stimmelt; nem fért rá egy negyedikes lába,
duplázva viszont már nem tudták volna átérni a lábukkal
a távoli sarkokat; középen kivehetõ minta volt benne,
ami az ugrálástól megsérülhetett volna; illetve baleset-
veszélyesnek tûnt a ráugrás közbeni elcsúszástól), így szi-
getelõszalagból ragasztottam a földre egy hálót, majd még
egyet, hogy párban is lehessen ugrálni. Direkt nem szere-
pel szám a kis négyzetekben, mert az irányokat rendsze-
resen változtatjuk. A képen a lányok épp a tizenkette-
sen, a fiúk pedig a tizennyolcason állnak (nézõpont a füg-
gönyös polc felõl) és ugrásra készen várják az új felad-
ványt.
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A gyerekek azt választották, hogy a középsõ mezõrõl
indítják a játékot, idõ függvényében három vagy öt ugrás
után a dobókból ugrók lesznek, felveszik a legutolsó szá-
mot (helyzetet), onnan folytatják az ugrássorozatot, a
dobók helyére pedig két új diák áll. A többiek is figyel-
nek, számolnak, szurkolnak, segítenek. Amikor mesz-
szebb esik le egymástól a két kocka, kicsit nehezebb elvé-
gezni a mûveleteket. Összeggel és különbséggel is játsz-
ható, ha az osztály még nem ismeri a szorzótáblát. Kis
táblákon is felmutathatunk különbözõ mûveleteket, az a
nyerõ, aki a két ugró játékos közül gyorsabban ugrik rá a
helyes megoldás számaira. Ahhoz, hogy egyértelmû le-
gyen az eredmény (pl. 34 vagy 43), megegyezés szerint
vagy az ugrás elõtt, vagy közvetlenül utána hangozzék el
jól érthetõen, hangosan a végeredmény az ugró részérõl!
(Ugrás közben nem ajánlott hangot adni.) A gyerekek
szívesen készítenek a játékhoz feladatkártyákat, ha meg-
adjuk a számkört és a felhasználható mûveleteket. Szor-
galmi vagy matek szakköri feladat lehet a kártyák elõké-
szítése versenyeken gyakran elõforduló feladattípusok
kapcsán, például:

1. Tegyél mûveleti jeleket a számok közé, hogy igaz le-
gyen! Használhatod a négy alapmûvelet jeleit, de záróje-
let azonban nem. 9  3  5  6  2 = 11; ugyanilyen feltételek-
kel legyen az eredmény 12; 21; 25; 31. (Kalmár László
Matematika Verseny 3. osztály, megyei döntõ, 2004.)

2. Állítsd elõ a természetes számjegyeket (0-tól 9-ig)!
Minden számjegy elõállításához használj egy 1-es, egy
2-es és egy 3-as számjegyet, mûveleti jeleket és szükség

esetén zárójeleket! (XXVII. Bátaszéki Matematikaver-
seny 3. osztály, elsõ forduló)

Az elsõ feladat lehetséges megoldásai: 9+3–5+
6–2=11; 9+3•5–6•2=12; 9+3•5–6:2=21; 9•3–5+
6:2=25; 9:3+5•6–2=31.

A második feladat lehetséges megoldásai: 1+2–3=0;
3–2•1=1; 1+3–2=2; 3:(2–1)=3; 2•(3–1)=4;
2•3–1=5; 1•2•3=6; 1+2•3=7; 2•(3+1)=8;
(1+2)•3=9.

Sok szempontból is hasznos mozgással társítani a fel-
adatokat, ennél a játéknál nemcsak a nagymozgás fejlõ-
dik, hanem a téri tájékozódás; közben a számolási kész-
ség és a szociális kompetencia is, és kiváló a hangulat!
Nagy szivacs dobókockákat használunk, ha messzire el-
pattan a labda, máris futnak, egyszerre többen is, hogy
segítsék az ugrók számára a szám láthatóvá tételét. Szü-
netekben és a délutáni szabadidõben is sokszor használ-
ják a táblát a gyerekek, például a futkosós amõbát ját-
szanak rajta alkalmi tárgyakkal. Kifér még néhány játék
a teremben, közösen döntjük majd el, hogy milyen já-
téktáblát ragasszunk még fel. Nálunk a két legifjabb
kolléganõnk egy hétfõ reggelre azzal lepte meg az alsó
tagozatot, hogy sok-sok ugrálós és mozgásos játékot ra-
gasztottak a folyosó padlójára, amiket titokban még a
gimnazisták is kipróbálnak. Javaslom, hogy nézzenek
körül a tanteremben, folyosón, udvaron, hogy hol le-
hetne különbözõ játéktáblákat felragasztani, felfesteni,
jó móka!

Oszoli-Pap Márta

Szabad-e bejönni ide
betlehemmel?

Kell-e karácsonyi mûsor az iskolába, vagy ez a család
meghitt ünnepe? 

Ez a cikk nem kívánja ezt eldönteni, inkább körüljárja
a mûsorkészítés elõnyeit és hátrányait.

Kis karácsony vs. 
nagy karácsony?

Nézzük elõször a hátrányokat! A tervezésnél elsõként
merül fel kifogásként az idõhiány. Mi tanítók, legtöbb-

ször úgy érzékeljük, hogy versenyt futunk az idõvel. Rit-
kán van az az érzésünk, hogy a tanmenet szerint tudunk
haladni. A tervezett programokhoz – versenyre készülés,
ünnepélyek – mindig kapcsolódik egy-egy elõre nem ter-
vezett esemény is, pályázat vagy elõadás. Hiába volt õszi
szünet, a gyerekek is elfáradnak már decemberre. 

A megfelelõ mûsor összeállítása sem könnyû. A pász-
torjátékban fõleg fiúk a szereplõk, az angyalokon és a
Szûz Márián kívül nincs a lányoknak való szerep. Álta-
lában kevés közremûködõre íródtak e témakörben a
darabok. Persze kibõvíthetjük ezeket, és írhatunk elé

! ! !
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kerettörténetet, de gyanítom, erre még kevesebb idõ
lenne.

Probléma lehet az is, hogy mikor próbáljunk? A gyere-
kek délutáni különórái is szûkítik a szabad idõpontokat,
a délelõttbõl melyik órát kellene elhagyni emiatt? Mind-
ezek jogos felvetések és indokok is arra, ha valaki még-
sem szervez karácsonyi mûsort. Miért érdemes mégis be-
levágnunk? Kezdjük a tervezésnél! Nézzük meg:

Milyen darabokat 
választhatunk?

A darabok kiválasztásánál vonjuk be a gyerekeket is!
Jó, ha van legalább két tervünk, ami közül választhat-
nak, hisz minden osztály más. Nem biztos, hogy ami jó
volt négy évvel ezelõtt, az a mostani osztálynak is megfe-
lelõ lesz. Frissítsük a repertoárt! Sokkal nagyobb lelkese-
déssel tanulják meg majd a szövegüket a gyerekek, ha õk
választhatnak darabot vagy szerepet. 

Óvatosan kell a szereposztással is bánni, hisz tudjuk,
sok szülõ elfogult, s a saját gyermekét szeretné a fõszerep-
ben látni, de legalábbis a leghosszabb szöveget tõle halla-
ni. Nem érdemes emiatt leszámolni a sorokat kiosztott
szövegnél. Amelyik szerepet a gyermek kiválasztja magá-
nak a szövegkönyv felolvasása után, az lesz a legmeggyõ-
zõbb érvünk az esetleges reklamáció esetén. Fontos, hogy
a gyerekek is megértsék, hogy egy-egy produkció az egész
osztály közös munkájának eredménye. Minden szerep
fontos, mert az egészhez ad hozzá. Jó látni, milyen reáli-
san tudják megítélni társaikat a gyerekek abban, hogy ki-
nek melyik szerep lenne jó. Ebben évrõl évre fejlõdnek.

Régen történt, 
nagyon régen…

Elsõ osztályban még ne bízzuk a darabválasztást a gye-
rekekre, hisz õk még csak most ismerkednek egymással,
az iskolás élettel! A hagyományos pásztorjáték1 megfele-

lõ kezdésnek, mert verses formában íródott, s így köny-
nyen tanulják a gyerekek. Óvodában is hasonlót adtak
már elõ, így biztonságérzetük lesz szereplés közben, ke-
vésbé szoronganak majd. Tulajdonképpen az új osztály-
ban ez az elsõ alkalom, hogy közösségként szerepeljenek.
A pásztorjátéknak van hosszabb terjedelmû változata is,
melyben már a humor is elõkerül. Ezzel tudjuk motiválni
majd másodikban a gyerekeket, ha már „unnák”, hogy
mindig ezt a történetet kell elõadni. 

Felvetõdhet a kérdés, hogy mi legyen azokkal a gyere-
kekkel, akik nem vallásosak, vagy más vallást képvisel-
nek? Az olvasókönyvben, s késõbb az irodalomkönyvek-
ben is minden évfolyamon olvashatunk részleteket a Bib-
liából. Ez az irodalmi kánon részét képezi. Ezért lényeges,
hogy mindenki megismerkedjen a történettel.

A betlehemezés a karácsonyi ünnepkör leggyako-
ribb misztériumjátéka. A pásztorjáték a 17. századig
nyúlik vissza2. Fontos, hogy megismerjék ezeket a nép-
szokásokat, hagyományokat a gyerekek. Ha csak ol-
vasnak róluk, nem olyan, mintha õk maguk is résztve-
või lesznek. Eljátsszák az eseményeket, átélik, jobban
emlékeznek majd rá. Ezért is érdemes karácsonyi mû-
sort szervezni.

Melyiket a sok közül?
Harmadik, negyedik osztályban már újabb darabok

után nézhetünk. A teljesség igénye nélkül említem közü-
lük azokat, melyeket már valamelyik osztályommal elõ-
adtunk. A kék madár3, A kis gyufaáruslány4, Melyiket a ki-
lenc közül?5 mind már nagyobbaknak való. 

A címeket olvasván talán elgondolkodunk azon, hogy
a szövegek nyelvezete mennyire érthetõ a mai gyerekek-
nek? Közelítsünk a kérdéshez máshogy! Nézzük meg, mi-
re jók ezek a történetek!

Érzékenyítés
A Melyiket a kilenc közül? címû novellában a szegény-

ség olyan formájáról olvashatunk, mellyel már így nem
minden gyermek találkozik. Érzékenyítésnek is jó, ha ezt
a darabot választjuk, hisz több téma is elõjön benne: a
nagycsalád összefogása, az anya halála, a társadalmi kü-
lönbségek. Ezáltal jobban megértik a gyerekek a karácso-
nyi adománygyûjtõ akciókat is, amikor játékokat vagy
ruhákat gyûjtenek a rászorulóknak. A kis gyufaáruslány
történetében az utcán megfagyó kislány kapcsán szintén
beszélhetünk a szegénységrõl, a napjainkban is az utcán
élõ emberek sorsáról, az emberi együttérzésrõl, a cselek-
võ szeretetrõl. Csakúgy, mint a pásztorjátéknál, dramati-

1 https://www.plebania.net/hittanterem/?op=viewalkat&akid=325
2 https://netfolk.blog.hu/2012/12/25/betlehemezes_220

3 Maeterlinck: A kék madár URL: http://tanitoikincseim.la-
punk.hu/?modul=oldal&tartalom=1222121 

4 Andersen: A kis gyufaáruslány URL: http://www.mikulasbiro-
dalom.hu/mese/tunder/kisgyufaaruslany.htm 

5 Jókai: Melyiket a kilenc közül? URL: http://varazsbetu.hu/mese-
tar/melyiket_a_kilenc_kozul/pdf /
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zálva másképp élik át ezeket a történetet a gyerekek. Eh-
hez is segítenek ezek az olvasmányok.

Klasszikus és kortárs
Szintén a nagyobbaknál már elõkerülhetnek forma-

bontóbb karácsonyi mûsorok is. Varró Dániel verses me-
séje például, a klasszikus Diótörõ6 történetét dolgozza fel
rímes formában7. Elég sok szereplõ kell a darab elõadásá-
hoz. Az egész osztály bevonható, a rímek miatt könnyen
tanulható, van benne harc, amikor a katonák küzdenek
az egerekkel. Babaország lakóit a lányok szívesen jelení-
tik meg, lehet benne táncolni, szép ruhába öltözni. 

A Varró Dániel-féle Diótörõ-t osztályommal harmadik-
ban mutattuk be a szülõknek karácsonykor. A szöveget
olvasásórákon gyakorolták a gyerekek. Mivel sok szerep-
lõ kell a dramatizálásához, ezért a mesélõ szövegeket fel-
vettem egy digitális audió-szerkesztõ programmal. A gye-
rekek ezáltal megtanulták, hogyan kell még kifejezõbben
olvasni, mert különben nem lesz jó a felvétel. Megtanul-
tak közben csöndben lenni, nehogy behallatszódjon a zaj
a felvételbe. A különbözõ színeket elválasztó zenéket
énekórákon hallgattuk meg és beszéltük át, hogy melyik
résznél hangzik le, milyen a hangulata, milyen hangsze-
reket hallanak benne? A díszleteket is a gyerekek festet-
ték rajzórákon.

A szereplõk öltözékének a kiegészítõit is õk készítet-
ték el technikaórákon. Az egerek fülecskéit, a dadák fi-
tyuláit kartonpapírból alkották meg. A katonák kardját
alufóliával bevont kartonból, a csákójukat csomagoló-
papírból, a mentéjüket pedig piros pólóra ragasztott fe-
hér papírcsík segítségével készítették el. Testnevelés
órán pedig a mozgásokat gyakoroltuk, például a csataje-
lenetet.

Az elõadásnál CD-rõl ment a gyerekek felolvasása, a
Csajkovszkij zenéjével kísért szöveg. A színdarabban már
csak a párbeszédes részeket mondták a szereplõk. Így volt
idejük az átöltözésre két szín között, illetve a „színpadot”
is át tudták közben rendezni, nem kellett a szövegmon-
dásra figyelni, csak a hangszóróból szóló szövegre. Igazán
komplex elõadás született. Megismerték a Diótörõ klasz-
szikus történetét, és a kortárs szerzõt, illetve a mûvét is.
Ezért is érdemes bevállalni egy ilyen elõadást.

Születéstörténet – másképp
Negyedikben már elég nagyon voltak ahhoz, hogy ka-

rácsonykor a személyes születéstörténetüket megírhas-
sák a gyerekek. Titokban otthon kérték anyukájukat,
szüleiket, hogy meséljék el születésük történetét, mert
fogalmazást kell írni róla. Ezt szépen leírták egy lapra,
melyet kidíszítettek. Minden gyermek felolvasta a törté-
netét, melyen hol nevettek, hol meghatódtak a szülõk,
közben a hangszeren tudó gyerekek zenéltek. A karácso-
nyi mûsor emiatt nagyon személyes és meghitt lett. Ez is-
mét egy olyan karácsonyi mûsor volt, ami miatt érdemes
készülni és idõt szánni rá.

Karácsonyi rege
Ha valóra válna…8

Végére érve a cikknek, azt gondolom, hogy több min-
den szólt amellett, hogy mégis érdemes rászánni az idõt
és az energiát, hogy karácsonyi mûsorral készüljünk az
osztályban. A közös feladat, az alkotás öröme, az
ötletelés, a próbák sokszor fárasztó, néha vidám pillana-
tai, az elgondolkodtató témák, a humoros szövegek mind
gazdagítják a gyerekeket és az osztályközösséget is. Min-
den nehézség ellenére ilyenkor „igazi boldogság” költözik
az osztályba.

8 Ady Endre: Karácsony – Harang csendül

6 E.T.A. Hoffmann: Diótörõ.
7 Varró Dániel: Diótörõ, Kiadó: Dió Könyvek, 2005.
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Különösen fontos volt számomra ez az óra, mert a gye-
rekek élményeire, ötleteire építve tudtunk közösen dol-
gozni. Nem kellett tanítanom, hagytam, hadd tanul-
janak. Az órát filmre vették, de ez nem zavarta õket
sem az egyéni, sem a csoportos, sem a frontális munká-
ban. Egymásra figyeltek. Élvezték a tanulást, ahogy én
is. Elõkészítõ házi feladat volt elolvasni a mesét. Meg-
kértem a lányokat, az órára állítsanak össze egy mada-
rakról szóló népdalcsokrot. Ének-zenetagozatos osz-
tályként szeretnek énekelni, a dalok sorrendjét is elõre
eldöntötték. Ezzel a dalcsokorral kezdtük a ráhangoló-
dást.

Az óra menete
• A mi kék madarunk a valóságban! 
(frontálisan)
Körben ülünk a földön. A gyerekek énekelik a dal-

csokrot, közben elindítjuk a kék fonalat. A játékot én
kezdtem, hogy megmutassam, hogyan kell kézben tarta-
ni a nálam lévõ fonalat, és hogyan adjam tovább. A ve-
lem szemben ülõ kezébe kell dobnom. Ha már mindenki
sorra kerül, egy pókháló alakul ki a tér közepén. A végén
megkérem õket, legyen ebbõl a hálóból madáralak. Meg-
határozom, hol legyen a feje, szárnyai, lábai, farktolla. A
gyerekek a náluk lévõ fonalat fogva mozognak: állnak,
ülnek, fekszenek mindaddig, míg ki nem alakul a nekik
tetszõ madárforma.

Sikerült! Gyönyörû!

• Maetarlinck Kék madara – olvasás
Olvasás csoportokban 
Hangos olvasás gyakorlása 6 csoportban. A csoporto-

kat kiszámolással alakítom ki, véletlenszerû, ki hová ke-
rül. A szöveget 6 részre osztottam, minden csoport csak
a saját részletét olvassa. Mondatonként váltanak. A vé-
gén kitöltenek egy lapot.

Helyszín:__________________________
Esemény:__________________________(1-2 mon-

datban)
Munka közben van hangzavar, de megszokták, mûkö-

dik.
Frontális munka
Az események sorrendjében minden csoportból meg-

hallgatunk 1 tagot, milyen válaszokat adtak.

• A mi kék madarunk a képzeletünkben! 
(differenciált munka, csoportokban)
Ismét csoportokban dolgoznak. (15 percet adtam a

felkészülésre.) A feladatot borítékban kapják meg. 
A 3., 4., 5., 6. csoport különbözõ színû kartonlapokat

kap, erre írják saját vágyaikat, utána felteszik a táblán ki-
jelölt helyre.

1. csoport: Emlékezés földje
Mindenki mondjon egy saját emléket a múltjából, amikor

neki szereztek örömet a családtagok! Válasszatok ki egyet,
és állóképben mutassátok be! Akinek az emlékét eljátsszá-
tok, õ mondja el, kik szerepelnek a képen, mi történik! Jó
munkát!

Bodzsár Zsuzsa Olvasásóra 4. osztályban
Maeterlinck: A kék madár

„Nem értünk rá tanulni, 
mert folyton tanítottak” 

(Karinthy Frigyes)
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2. csoport: Emlékezés földje
Mindenki mondjon egy saját emléket a múltjából, amikor

õ szerzett örömet másoknak, és ezért büszke volt magá-
ra! Válasszatok ki egyet, és állóképben mutassátok be! Aki-
nek az emlékét eljátsszátok, õ mondja el, kik vannak a képen,
mi történik! Jó munkát!

3. csoport: Luxusországban
Luxusországba mentek a testeteket kényeztetni (pl.

étel, ital, öltözet, stb.). Írjátok a zöld kartonra, mivel kényez-
tetnétek magatokat (1 kartonlapra 1 dolgot)! 

Ha elkészültetek, a lapokat ragasszátok fel a táblára! Jó
munkát!

4. csoport: Luxusországban 
Luxusországba mentek élményekért (pl. utazás, színház,

koncert stb.). Írjatok a kék kartonra olyan élményt, amire
nagyon vágytok! (1 kartonlapra 1 élményt)

Ha elkészültetek, a lapokat ragasszátok fel a táblára! Jó
munkát!

5. csoport: Luxusországban 
Luxusországba mentek tárgyakért (pl. autó, ház, játék

stb.).
Írjatok a sárga kartonra olyan tárgyat, amire nagyon vágy-

tok! (1 kartonlapra 1 tárgyat).
Ha elkészültetek, a lapokat ragasszátok fel a táblára! Jó

munkát!

6. csoport: Luxusországban 
Luxusországba mentek személyekért. A piros kartonra ír-

jatok olyan személyeket, akikkel szeretnétek találkozni (1
kartonlapra 1 személyt).

Ha elkészültetek, a lapokat ragasszátok fel a táblára! Jó
munkát!

• Alkotások bemutatása
Frontális munka: megnézzük és megbeszéljük

(1–6- ig sorrendben) az egyes csoportok alkotásait.
Én is kérdezek, a gyerekek is kérdezhetnek. Jót be-
szélgetünk.

Miután elolvastuk Luxusország kívánságait, a követ-
kezõt mondtam: Élhetsz ott, de a családod, a barátaid nél-
kül. Menjen a táblához, aki ezt választja! Nem mentek,
helyette ilyeneket mondtak:

„Nekem a kék madár ott van, ahol a családom.”
„A testvéremet itt hagynám, de anyukámat nem.”
„Egyedül nem is tudnám ezeket élvezni.”
„Minek menjek, én itt is luxusban élek.”
„Nekem fontosabb a legjobb barátom mindennél.”
„Semmit nem érnek a luxusdolgok, ha nincs, aki szeres-

sen.”

• Záró feladat: Utazás a jövõbe
(egyéni munka)
Milyen gyereket szeretnél magadnak? (Rövid, néhány-

mondatos fogalmazásokat vártam tõlük.) Annyira tet-
szett nekik a téma, hogy kérték, hadd írjanak errõl bõ-
vebben. Legyen ez házi feladat. Az lett. Ízelítõül néhány
részlet a fogalmazásokból:

„Nekem csak lányaim lesznek, és mindig a legmenõbb ru-
hákban fognak járni, mert divattervezõ leszek.”

„Amikor koncertkörúton leszek, a gyerekeim jönnek ve-
lem, és külföldi iskolába fognak járni, hogy barátkozzanak az
ottani gyerekekkel.”

„Az én fiam mindennap játszhat a számítógépen, mert én
utálom, amikor apa eltilt.”

„Az én gyerekeim is fognak hangszeren játszani, mert ka-
rácsonykor együtt fog zenélni az egész család.”

„Én nem fogok elválni, hogy a gyerekem ne legyen szomo-
rú.”

„Az én fiam még nálam is jobban fog focizni, remélem vi-
lághírû lesz.”

„Az én gyerekeim minden hétvégén tarthatnak pizsama-
partit, és annyi barátot hívhatnak meg, amennyit csak akar-
nak.”

„Az én gyerekem mindig szót fogad nekem, nem kell vele
kiabálni.”

„A fiam vadászni fog, ahogy én is és apukám is.”
„Az én lányom rám fog hasonlítani, csak hosszabb haja

lesz, és mindig befonom, mert imádok fonni.”
„Szerintem szeret majd iskolába járni, mert én is szeretek.”
„Ha nem akar kirándulni velünk, otthon maradhat. Meg

fogom engedni neki.”

Az óra elején használt kék fonalból mindenki magával
vihetett egy darabot, beragaszthatta a füzetébe, a fogal-
mazásához. Emlékeztetõül.

Az órából részletek megtekinthetõk a Taní-
tók a láthatáron címû dokumentumfilmben,
28.20 másodperctõl kezdõdõen.
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A decemberi hónap nem könnyû idõszak. A hosszú, kellemes
õsz után következnek a szürke napok, amelyek igencsak fá-
rasztóak, hiszen rövidülnek a nappalok, és a barátságtalan
idõjárás csak úgy ontja magából a rosszkedvûséget. Ezzel
együtt fokozódnak a problémák, azaz a gyerekek érzékenyeb-
bek, nyugtalanabbak, fáradtabbak. Hiányzik a friss levegõn
töltött idõ, a futkározás, a kötetlen játék. S valljuk be, az idõ
elõrehaladtával egyre több feladatot is kapnak az iskolások.
Olykor alig-alig gyõzik teljesíteni a teendõiket. Hogy is mond-
ja a köznyelv: nyûgösek a gyerekek!

A szülõk gyakran panaszkodnak, hogy gyerekeiknek bi-
zony nehezebben megy a felkelés. Alapvetõen nem az iskolá-
val, a közösséggel van problémájuk a diákoknak, hanem sok-
kal inkább a kötelezettségeikkel. S az ilyenkor jelentkezõ ku-
darcok hirtelen konfliktusokká alakulnak át. Azaz a teljesít-
mény romlása olykor-olykor a kapcsolatok idõleges romlásá-
hoz vezet. Szóval, a kifáradás jelei jól láthatók. Ezt átéli a pe-
dagógus is, de õ erre nem panaszkodhat, vele szemben az el-
várás más. Neki kezelnie kell az érzelmeit még akkor is, ami-
kor tizedik órája áll helyt, s tudván tudja, hogy még rengeteg
feladat – készülés a következõ napra, saját gyerekek, a család
ellátása stb. – várja. 

Nem könnyíti ezt a helyzetet, hogy a következõ periódus is
rengeteg kiemelt munkát tartogat, hiszen az iskolákban meg-
rendezik azokat az ünnepeket, amelyek színesítik a közössé-
gek életét, nevelõ hatásuk elengedhetetlen, s a tantárgyi tudá-
son túl ilyenkor az érzelmi nevelés különös hangsúllyal szere-
pel a tanító munkájában. Minderre készülni kell, s az együtt-
mûködés nem csak a tanítványokkal, de a szülõkkel is folyik.
Úgy kell a pedagógusnak a feladatokat szétosztania, hogy va-
lamennyi szereplõ érezze a felelõsségét, sõt ezen túl a pedagó-
gus bizalmát is. Értékelni, dicsérni, esetleg biztatni kell. 

Ahogy ezeket a sorokat írom, jut eszembe az a gondolat,
hogy vajon miként állunk az alkalmazkodóképességgel? Va-
jon a felnõttek világa – s most ebbe a teljes társadalmat bele-
értem, nem csak a pedagógusokat – milyen példát mutat a
gyerekeknek? Hol állunk a türelem, az empátia, az elfogadás
kérdésével? Mert ugye, a fiatal korosztály a látott példákból
tanulja a legtöbbet. Egy-egy ingerült megjegyzés a vásárcsar-
nok pénztáránál vagy szóváltás a közlekedés során, továbbá
hangos, elmarasztaló megjegyzés a postán azt erõsíti, hogy
erõvel, indulattal gyorsabban vagy hatékonyabban lehet cél-

ba érni. Pedig az ilyen esetek zömében egy-két percrõl van
szó. A hangos, méltatlankodó emberek látszólagos gyõzelmet
aratnak, hiszen a környezetükben élõk engednek az agresszi-
ónak. Nem gyávaságból, hanem élettapasztalatuk okán nem
kívánják a kesztyût felvenni, azaz visszavágni, rendreutasíta-
ni. Ezt látja a gyerek, s meglehetõsen gyorsan elsajátítja ezt a
viselkedésformát. Számtalan példát tudunk említeni, amely-
ben a szülõ biztatja gyermekét a következõ módon: „Védd
meg magad!” vagy „Vedd vissza!” Ezek a felszólító mondatok
magukban hordozzák az agresszió lehetõségét. Nem tudom,
mikor hallottam utoljára a következõ kifejezést: „Egyezzetek
meg!” Pedig valahol itt kezdõdik az alkalmazkodóképesség
kialakítása. Mielõtt valaki azzal vádolna, hogy az alkalmaz-
kodóképesség elõsegíti a szervilitás, a szolgalelkûség kialaku-
lását, ki kell jelentenem, hogy ez téves gondolkodás. Az alkal-
mazkodóképesség az együttmûködés, a szeretetteljes elfo-
gadás alapja. Hol másutt, ha nem az iskolában kell ezt fej-
leszteni. 

Ködösek, szürkék a decemberi reggelek, napok. Mégis
napfényt lehet varázsolni a tanterembe, ha a közösséget úgy
alakítjuk, hogy a tagok kellõ rugalmassággal rendelkezzenek,
azaz elfogadják a társak eltérõ véleményét, kölcsönösen fi-
gyeljenek egymásra, vitázzanak, ha kell, de az mindig értel-
mes, azaz elõrevivõ legyen. Nos, akkor már az alkalmazko-
dóképesség kialakításáért sokat tettünk, amelyet a tanítvá-
nyaink továbbvisznek, s felnõttként is sikeresen alkalmazzák. 

Következõ eseteink is az alkalmazkodóképességrõl szól-
nak.

A szabadon bontakozó
fantázia

Azt gondolom, nem mondok semmi újat azzal, hogy
jelenleg a mûvészeti tárgyak oktatására iskolai keretek
közt rendkívül kevés idõ jut. Lopott percek állnak a pe-
dagógusok rendelkezésére, s ha egy gyereknél látszik az
érdeklõdés, esetleg a tehetség, akkor annak kibontakoz-
tatására alig-alig van lehetõség. Persze, nincs ez így jól,
hiszen több olyan gyerek is van egy-egy osztályban, aki

Csillag Ferenc Párhuzamos történetek
November – nehéz hónap
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épp ezeken az órákon jutna sikerekhez. Márpedig az iga-
zi örömforrást egy-egy szépen megszólaltatott dal vagy
egy kiállított, mindenki által megtekinthetõ rajz, fest-
mény jelenthetné. Most az ilyen jellegû öröm megszerzé-
sére meglehetõsen kicsi az esély. 

Nem kívánok nagyobb eszmefuttatásba kezdeni, de
közismert tény, hogy a hagyományos – a lexikális tudás-
ra épülõ – oktatás az agy más területét aktivizálja, mint
például a rajzolás vagy az éneklés. Tudományosan ez így
jelenik meg*:

„Az 1960-as években Roger Sperry, aki késõbb Nobel-
díjat kapott, kutatásaiban kimutatta, hogy a két agyfél-
tekénk különbözõ funkciókat lát el, és eltérõen mûkö-
dik.

• Bal agyfélteke: beszéd, írás, olvasás, számolás, logi-
ka, elemzés, listázás, részletek, sorbarendezés, egy-
másutániság.

• Jobb agyfélteke: képzelet, színek, dimenzók, téri-vi-
zuális ingerek, muzikalitás, egészleges felfogás, egy-
idejûség.”

Tehát nagy szükség lenne arra, hogy sokoldalú fejlesz-
tés folyjék az iskolában, mert csakis így lesznek neveltje-
ink sokoldalú, színes, érdeklõ felnõtté. 

S most lépjünk be Marciék osztályába, ahol éppen
rajzóra van. A harmadikos gyerekeknek a foglalkozást
Margó néni vezeti. Több osztályban is tanítja ezt a tár-
gyat. Tanító, aki rajz szakkollégiumot is végzett. Van egy
másodikos osztálya, ahol az anyanyelvi tárgyakat tanítja,
s a fennmaradó órákban a harmadik és negyedik osztá-
lyosoknak rajzot is tanít. A gyerekek a fiatalságából adó-
dó vidámságon túl az ötletgazdagságot is látják benne.
Az említett harmadik osztályban minden szerdán az ötö-
dik órában van a rajzóra. Kölcsönösen várják a találko-
zást Margó néni és a harmadikos tanítványai is. Minden
óra más és más, és ez az, ami a gyerekek számára nagyon
vonzó. A tanító megismerteti õket a különféle techni-
kákkal, s ez a változatosság nagyon tetszik a gyerekek-
nek. Készítettek már mozaikot színes lapok felszabdalá-
sából és felragasztásából, de só-liszt kerámiát is alkottak.
Hogy milyen a munka folyamata? Margó néni bemutat
egy-két korábban készített alkotást, a gyerekek tanulmá-
nyozzák, s munkához látnak. Minden gyerek segítséget
kap munka közben, ha szükséges, de ha arra nincs szük-
ség, akkor a dicséretek nem maradnak el. Az óra végére
mindenki elkészül, bemutathatja a társainak az alkotá-
sát, s Margó néni is értékel. Még a legügyetlenebb gyerek
is elismeréssel fejezi be a munkáját. 

Marci nagyon ügyes fiú, már az óvodában is szépen raj-
zolt, s az idõk során kedvenc foglalatosságává vált a raj-
zolás és a festés. Egy októberi rajzórára a gyerekeknek
õszi falevelekkel kellett az órán megjelenniük. Szebbnél
szebb vörösesbarna falevelek és néhány vadgesztenye is a
tanulók asztalán volt, így várták Margó nénit. A tanító
pontosan elmagyarázta a feladatot. Felhívta a figyelmü-
ket arra, hogy bár sok-sok szép falevél van elõttük, de egy
vagy két levél felvázolását szeretné látni. 

– Azt szeretném, ha a levelek erezete is megjelenne a képe-
ken, s utána lehet filccel vagy zsírkrétával színezni. A három
legszebb alkotást ismét kitesszük a folyosói faliújságra. 

Nem volt szükség több magyarázatra, utasításra, a
munka elkezdõdött. A tanító körbejárt, figyelte, hogy a
rajzalapot ki, hogyan helyezi el. Kisebb segítséget is adott
ott, ahol bizonytalanságot feltételezett. 

Marci nekikezdett, egy hatalmas vadgesztenyefa leve-
lét vette maga elé, amely ép volt, így 5 levél nõtt a szár-
ról. S maga elé vett egy vadgesztenyét is. Amint említet-
tem, Marci rutinos rajzoló volt, ezért választotta a nehe-
zebb feladatot. Pillanatok alatt felvázolta a falevelet, a
gesztenyével viszont meggyûlt a baja. Sehogy sem sike-
rült azt a gömbölyûséget ábrázolnia, ami elõtte volt. Elé-
gedetlen volt, rajzolt, majd javított, s ezt többször is meg-
ismételte. Margó néni látta Marci gondját. A távolból fi-
gyelte a módosításokat. Értette a küzdelem okát. Egy idõ
után Margó néni a fiú mellé lépett, fölé hajolt és Marci
kezébõl elvette a ceruzát. Néhány vonallal kikerekítette
a gesztenyét. 

– Így ni – mondta –, ez már emlékeztet a termésre. Foly-
tasd tovább!

Marci itt egy komoly hibát vétett, ahelyett, hogy meg-
köszönte volna a segítséget, inkább morgott. 

– Én akartam a gesztenyét megrajzolni, ez így már nem az
én munkám! 

– Ugyan Marci, csak három vonallal segítettelek ki. Ez
semmi, ezek után majd te is szép, formás gesztenyéket fogsz
tudni rajzolni – szolgált magyarázattal Margó néni. 

Marci a rajzolást kedvetlenül folytatta. Igaz, hogy a
gesztenye szép lett, de ez nem az õ alkotása. A levél raj-
zát tökéletesítette, a gesztenyéhez hozzá sem nyúlt. Mar-
gó néni az óra felénél jelezte, hogy ideje a színezéshez
látni. 

A gyerekek élénkebbek lettek, élvezték ezt a folya-
matot. Mi tagadás, a zsírkrétás technikát választók mun-
kái szebbek, érdekesebbek lettek. Marci is ezt a mód-
szert választotta. A falevél fõereit feketével húzta ki, a
levél színezése egészen különleges színvilágot tükrözött;
volt sárga, zöld, barna és még vörös szín is rajtuk. Nagy
fantáziára utalt ez a megvalósítás. Ám a gesztenye sem-
miféle színt nem kapott. Az a rajzlap jobb sarkában szür-
kén árválkodott. Marci kiszínezhette volna, még volt
idõ, de amikor a levéllel végzett, akkor az eszközeit gon-
dosan elrakta, rendet tett a padján, jelezve, õ befejezte a
munkát. 

Következett az értékelés. Mindenki mondhatott a
munkájáról valamit, Margó néni a megjegyzéseket ki-
egészítette. Amikor Marcira került a sor, akkor a képet
felmutatta, s a következõ megjegyzést tette. 

– A falevél az én munkám, azt szépen ki is színeztem, sze-
rintem az jól sikerült. A gesztenyéhez semmi közöm, azt nem
én rajzoltam. 

– Ugyan Marci, ott csak egy kis segítséget adtam! – jött a
tanítói válasz. 

– Az a baj, hogy nem én rajzoltam meg. Pedig szeretném.
S egész biztos, hogy otthon meg is rajzolom. De így ez nem az
én munkám! 

– Marci, túl önérzetes vagy. Tudni kell a segítséget elfo-
gadni! – próbált Margó néni az osztály elõtt magyarázatot
adni kettejük konfliktusára. – Tudod, azt szeretném, ha a
gesztenyés rajzot, amit otthon rajzolsz, legközelebb behoz-* Gyarmathy Éva: Gondolatok térképe; 2004.
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nád, s mindannyian megnézhetnénk. 
– Azt már nem! – jött a rideg visszautasítás, és a fiú

visszaült a helyére. 
Az óra rosszkedvûen fejezõdött be. Marci csalódottsá-

gát mindenki látta. Azok, akiknek a rajzai a falújságra
kerültek, nem tudtak igazán örülni a sikernek, s Margó
néni sem távozott könnyû szívvel a harmadik osztályból. 

Hosszú út vezet odáig, hogy Marci ismét fel tudjon
nézni tanárára. 

A göröngyös út
Kriszti ma harmadik osztályos, családja egyetlen gyer-

meke, értelmes, ám igen-igen tartózkodó. Mintha aka-
rattal távol tartaná magát társaitól. 

Érdemes néhány szót a családi hátterérõl szólni. A szü-
lõk elõször felépítették a karrierjüket, amikor ez megva-
lósult, akkor vállalták a gyermeket. Az édesanya 38 éve-
sen szülte meg a kislányát. Minden adott volt ahhoz,
hogy kellemes, meleg, szeretetteljes családban nõjön fel
a gyerek. Amikor már óvodába kellett volna mennie, ak-
kor a szülõk külföldi állást kaptak. Négy évre Spanyolor-
szágba utaztak, oda szólt a szerzõdésük. Az apa egy nem-
zetközi pénzintézetnél volt alkalmazásban, az édesanya
pedig egy vegyipari kutatóintézet munkatársa volt. Mun-
kájuk annyira lekötötte õket, hogy klasszikus értelem-
ben vett családi életet nem is éltek. Vasárnapokon volt
együtt a család, illetve ilyenkor autóba ültek, s az ország
érdekes tájait látogatták sorra. Ez inkább a felnõtteknek
volt kaland, mint a kislánynak. 

Krisztire gyerekfelügyelõ vigyázott, akihez erõsen kö-
tõdött. Ineznek hívták a hölgyet. Nagy rutinja volt a
gyereknevelésben, hiszen mindhárom fia betöltötte a
huszadik évét. Inez minden reggel korán érkezett a csa-
ládhoz, s a gyerekkel volt, ameddig a szülõk a munká-
jukból hazatértek. Õ pótolta a szülõket, õ volt a játszó-
partner. Közben megtanította a nyelvet, amelyet szinte
pillanatok alatt Kriszti jól elsajátított. Türelmes, ked-
ves, vidám asszony volt. Ez személyre szóló nevelés volt.
A probléma csak abban állt, hogy Krisztinek nem voltak
barátai. A négy év úgy telt el, hogy csak akkor találko-
zott gyerekekkel, amikor a család az évi szabadságára
hazatért. Amikor hatévesen meg kellett volna kezdeni
az iskolát, akkor a szülõk kijárták az egyéves hosszabbí-
tást. Akkor már bizonyossá vált, hogy a munkaszerzõdé-
sük lejár és visszatérnek Pestre. Bizony, az Ineztõl való
elválás nem ment könnyen. A búcsúzás utolsó mondata
így hangzott: „visszajövünk még!” Ez a feleket egy kicsit
megnyugtatta. 

A hazaérkezést követõen Kriszti iskolai beíratása meg-
történt. Egy kellemes, kisebb iskola tanulója lett a gye-
rek. Erika néni, az elsõ osztályosok tanítója kedvesen fo-
gadta a családot. Hallott a külföldi tartózkodásról, és azt
is megtudta, hogy a kislánynak ez az osztály lesz élete el-
sõ közössége. Ez nagy hátrányt jelentett Kriszti számára,
hiszen valamennyi osztálytársa már túl volt legalább há-
rom óvodai esztendõn.

Erika néni olyan asztalhoz ültette Krisztit, amely a te-
rem középpontjában volt. Õ is jól látott a gyerekre, s a
társak is szinte körbevették a kislányt. Kriszti elhelyezke-

dett, s mindent a tanító elvárásainak megfelelõen tett.
Az hamar kiderült, hogy a kislány tökéletesen használja
az anyanyelvét, tehát megértési problémák nem merül-
tek fel. Ami viszont a tanító számára is szokatlan volt,
hogy Kriszti nem kommunikált a társaival. Pontosabban
senkivel nem beszélt, még vele sem. Ha kérdezte, akkor
felelt, de ez elsõsorban a tananyagra vonatkozott. Az osz-
tálytársak pedig hiába hívták játszani, mindig elutasítást
kaptak. „Most nem!” – volt a mindenkori válasz. A taní-
tó mindent megtett, hogy Krisztit bevonja a közösség
életébe, de ez nem sikerült. 

Erika nénit nem olyan fából faragták, hogy egyköny-
nyen lemondjon a tanítványáról, ezért egyéni feladatot
eszelt ki Kriszti számára. Azt kérte, hogy egy héttel ké-
sõbb meséljen az osztálytársainak arról a spanyol város-
ról, ahol négy éven át élt. A gyerek ezt is iskolai feladat-
nak fogta fel, tehát felkészült, még fényképeket is hozott.
Talán öt percig beszélt a kislány, s érdekes dolgokat me-
sélt Barcelonáról, ahol éltek. Érezhetõ volt, hogy igen
komoly, mély élményeket élt át ebben a városban. Az in-
formációk után következett a legérdekesebb rész, azaz
Inez története. A következõket mondta Kriszti: 

– Velem volt Inez, õ vigyázott rám, õ gondozott és õ taní-
tott meg spanyolul. Vele játszottam, õ volt a számomra leg-
kedvesebb ember, s ezt a helyet senki sem foglalhatja el. Min-
dennap vissza szeretnék térni hozzá. 

A közel fél év alatt Kriszti összesen nem beszélt annyit,
mint azon a délelõttön. Elégedett is volt a gyerek szerep-
lésével a tanítója. Az osztálytársak pedig másként látták
a kislányt. Egyetlen gyerek, Ancsa jelentkezett, s Erika
néni intésére a következõt kérdezte:

– És te ezért nem akarsz velünk beszélgetni és játszani,
mert mi nem tudjuk Inezt pótolni? 

Némi zavar volt érzékelhetõ a teremben. Ancsa vala-
mi olyat kérdezett, amit régen tisztázni kellett volna. S
ha már elindult egy párbeszéd, akkor folytatódott is. Mert
Ancsát nem lehetett megállítani.

– De Inez, ahogy elmesélted, egy felnõtt volt. És gyerekek
nem is voltak veled? 

Kriszti arca a kérdések hatására nem árult el semmit.
Mosolytalanul hallgatott. Feszült percek következtek,
Erika néni nem avatkozott közbe. Mégis, egyszer csak
szólásra emelkedett Kriszti. Halkan, röviden, ám határo-
zottan fogalmazott. 

– Te azt nem értheted meg, mit jelent az, ha egy idegen
helyre érkezel, ahol senkit sem ismersz, az emberek beszédét
nem érted, mások a szokások, s a szüleid az elsõ naptól dol-
goznak. S rábíznak valakire, aki mindenre megtanít. Egyszer
csak megérted a nyelvet és megszereted az ételüket. Minde-
nét, azaz a szeretetét odaadja neked. Nekem Inez még ma is
hiányzik. És nem hiszem, hogy pótolható. 

Csönd, csönd, csönd következett. Ebben a nyilatko-
zatban fájdalom és keserûség volt. 

A legtöbbet Erika néni, a tanító profitált ebbõl a val-
lomásból. Tudta, hogy itt az õ segítségére van szükség, de
semmiféle erõszakot nem alkalmazhat. 

Az, hogy a ma harmadik osztályos Kriszti kicsit köze-
lebb került a társaihoz, az elsõsorban a tanítója érdeme,
de maga is komoly akaraterõvel gyõzte le elõítéleteit.
Göröngyös, akadályokkal teli utat járt meg, s szép lassan
õ is a közösség valódi tagjává válik.
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Fonyódi Gábor Detektíviskola
ÜNNEPI TÖPRENGÉS

Az évnek lassan vége, de a detektíviskolában lázas munka folyik. Újabb feladatok
elõtt állsz, és minden tudásodra szükség lesz, ha helyt akarsz állni! Fejtsd meg a
feladványokat, mielõtt beköszönt az új esztendõ!

KKII,,  MMIITT,,  HHOOVVÁÁ??
KKaarrááccssoonnyykkoorr  nnééggyy  ttaannuullóó  aa  nnaaggyysszzüülleeiihheezz  uuttaazziikk..  FFeejjttssdd  mmeegg  kkii  hhoovvaa  ttaarrtt,,  ééss  mmiillyyeenn  aajjáánnddéékkoott  vviisszz
mmaaggáávvaall..  TTööllttssdd  kkii  aa  ttééggllaallaappookkaatt  aazz  áállllííttáássookk  aallaappjjáánn!!
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