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A Moholy-Nagy Vizuális Modulok nevû kutatásban a
Környezetkultúra modulban dolgozunk, ahol tárgyak és
terek létrehozásával, alakításával, megértésével foglal-
kozunk. Az a feltételezésünk, hogy a térszemlélet, forma-
és szerkezeti érzék anyagalakítással, szerkezetépítéssel is
fejleszthetõ. Nem beszélve a kézügyességrõl és a techni-
kai érzékrõl, aminek fejlesztéséhez biztosan ez az út ve-
zet. Az osztályteremben alapfeltétel, hogy bizalmi lég-
kört teremtsünk. Olyat, amiben felszabadultan lehet dol-
gozni, és a legszokatlanabb ötlettel is elõ lehessen hoza-
kodni anélkül, hogy a nevetségessé válás szégyene felme-
rüljön. A fejlesztõ feladatok, projektek gyakorlatias szel-
lemûek és megoldásuk mindig fizikai munkával is jár.

Programunk az iskola elsõ négy évében a tárgyalkotás-
ra, a játékos anyagalakításra, a tapasztalatszerzésre kon-
centrál, míg a második négy évben a szerkezetképzésen
van a hangsúly. A középiskolában már megjelenik a ter-
vezés. A témakörök évrõl évre változnak, felsõ tagoza-
ton az alábbiak szerint:

5. évfolyam – Játékszer
6. évfolyam – Csomagolás
7. évfolyam – Öltözködés
8. évfolyam – Lakás

A tanév idõkeretének felét használjuk a tér- és tárgy-
alkotáson keresztül végzett tanulásra, míg a fennmaradó
másik félidõben a NAT többi témáján, anyagán, eszkö-
zén keresztül folyik a képességfejlesztés, kompetencia-
építés. A kutató, Gaul Emil által kidolgozott pedagógiai
program (tanterv) alapján a kutatásban részt vevõ taná-
rok, tanítók a saját szájuk íze szerint írják meg a tanítási-
tanulási tervüket (tanmenet), benne a feladatokat, pro-
jekteket. Ezúttal egy ötödikes és egy hatodikos feladatot
és néhány tanuló megoldását mutatjuk be, amit Szász
Regina dolgozott ki.

Mozgatható figura, 
wayang papírbáb tervezése,
kivitelezése – 5. évfolyam
(4×45 perc)

A korábban megismertetett antik mûvészeti példákra
ültettem rá a feladat tartalmi részét, melyek segítettek a
feladat sikeresebb feldolgozásában, kivitelezésében. Ter-

Moholy-Nagy Vizuális Modulok: 
a 21. század képi nyelvének tanítása
A környezetkultúra modul kipróbálása és gyakorlati tapasztalatai
az Újpesti Szigeti József Utcai Általános Iskola 5–6. osztályában

Szász Regina képzõmûvész-tanár
Újpesti Szigeti József Utcai Általános Iskola, 
Budapest

Mint rajztanárnak minden alkalommal egy megfelelõ
inspirációs közeg, ihletett alkotói pillanat megteremtése
és készség-, egyúttal személyiségfejlesztés az elsõdleges
célom.

Gaul Emil ny. egyetemi tanár
MTA–ELTE Vizuális kultúra 
szakmódszertani kutatócsoport

Mint kutató, olyan módszert keresek, ami jókedvû mun-
kára, a tárgyak, terek alakítására ösztönzi a gyerekeket,
hogy most és késõbb is jól érezzék magukat a mesterséges
környezetben.
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mészetesen nem szükséges az ókorba illeszteni ezt a fel-
adatsort. (Görög színházi maszkok. Érzelemábrázolás –
mimika: tk. 69. old. A római portrészobrok mimikájának
elemzése. A karaktervonások és az emberi jellem kap-
csolatának vizsgálata: tk. 85. old. A római viselet jelleg-
zetességei: tk. 84–87. old.)

A wayang árnyszínház figuráinak és elõadásmódjának
bemutatása után, a projektor segítségével lerajzolták a
gyerekek egymás fejvonalát rajzszénnel, csomagolópa-
pírra. Ezt a játékos portrérajzolást nagyon szerették a di-
ákok, mert az elkészült munkák megnevettették õket –
mennyire hasonlít a modellre, vagy sem. Így láthatták,
hogy a figurának, a részleteknek mennyire karakteres-
nek kell lenniük ahhoz, hogy annak árnyképe is felismer-
hetõ, egyértelmû legyen. A kooperatív csoportmunka
(integrálás, a csapatok és a feladatok kijelölése) során a
tanulók elkészítették a papírbábokat. A történetet egyik
osztálytársuk írta: „Halálos tréfa” címmel, mely egy ókori
római szerelmi történetet mesél el. Annak ellenére, hogy
csoportmunkában dolgoztak, minden egyes tanulónak
el kellett készítenie a maga papírbábját vagy a háttérdísz-
letét. Így az osztály minden tagja végezhette a maga által
vállalt feladatot. Az egyik kisdiák pedig a plakátot rajzol-
ta meg.

Az alábbi képességeket szerettem volna fejleszteni
ezzel a feladattal

– A megfigyelõképesség, a forma- és arányérzék, a tér-
látás, az anyaghasználati készség és a problémamegoldó
gondolkodás. 

– A szociális kompetencia fejlesztése a közös együtt-
mûködéssel készített térkompozíció során (csoportmun-
ka, páros munka).

– A tanulási képességek (tapasztalati úton szerzett is-
meretek, kísérletezés, tevékenykedés, értelmezés, értel-
mezõ ábrázolás). 

– A manuális készség: vágás, hajlítás, sodrás és
ragasztás. Sajnos mindez általános tapasztalatom sze-
rint sok tanulónál szinte kezdetleges, egyáltalán
nem az életkorának megfelelõ. Tehát egy olló hasz-
nálata, vagy egy csomó megkötése is problémát
okoz.

– A vizuális mûvészetekhez kapcsolódó szókincs gya-
rapítása. A tanuló legyen képes érthetõen megfogalmaz-
ni vizuális élményeit!

– A konstruáló képesség, a vizuális ritmus- és egyen-
súlyérzék, a képzelet fejlesztése a forma átírásával,
megszemélyesítésével és a felület szubjektív mintázá-
sával.

– Az ismeretszerzési, a tanulási és a kommunikációs
képességek, továbbá a képi emlékezés fejlesztése.

– Ismerje és alkalmazza a formai és színbeli kiemelés
módjait.

– Az anyagismeret és az anyaghasználati készség fej-
lesztése az új technikák kipróbálásával.

– Az önismeret, önkép kialakítása és az átélõ képesség
fejlesztése a saját érzelmek szubjektív kifejezésével.

– A kooperációs képességek és a problémamegoldó
gondolkodás (önállóság, kezdeményezõképesség, szer-
vezõkészség) fejlesztése a közös kompozíció megtervezé-
sével és összeállításával.

Fejlesztendõ attitûdök 
• Érdeklõdés (motiváció felkeltése, fenntartása, élet-

koruknak megfelelõ feladattípus)
• Munkakedv, a munka elvégzésének szeretete (ki-

tartó, önmagát korrigáló habitus)
• Az elvégzett munka, munkadarab megbecsülése
• A társak elfogadása, segítése (közös cél: a minél si-

keresebb feladatmegoldás)

Eszközök
Grafitceruza, filctoll, vonalzó és esetleg körzõ; az il-

lusztrációhoz: tempera, filctoll vagy olajpasztell. Karton,
iratkapocs, zsinór, Milton-kapocs, tus, filctoll, akvarell,
tempera, festékfújás, fröcskölt papír készítése, pasztell-
kréta, vegyes technikák, papírbatik, viaszkarc, felület-
alakítás növényekbõl, nyomatkészítés természeti for-
mákról, fénymásolat. Felületképzés különbözõ anyagok-
kal. Frottázs. (Tk. 116–117. old.)

1. ábra: görög álarcok

2. ábra: wayang bábok

3. ábra: wayang árnykép

4. ábra: Ötödikes tanulók árnyképet rajzolnak
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A kivitelezés menete
1. Inspirációs képek bemutatása, a mozgatható figura

mûködésének megbeszélése.
2. Árnyképek rajzolása ceruzával, rajzszénnel, zsírkré-

tával csomagolópapírra a projektor lámpájának segítsé-
gével.

3. Csoportalakítás (4–5 fõ, kooperatív csoportmunka,
a csoportfeladatok kijelölése).

4. Mindenki kiválasztja azt a figurát, hátteret, amit
szeretne megvalósítani szabadon választott, lehetõleg
vegyes technikával: különbözõ anyagok egymással való
társítása (gomb, fonal, textil, festék, ceruza, kréta alkal-
mazása egy figurán belül).

5. Gondolják át a mesében szereplõ figurák karakte-
rét, külsõ-belsõ tulajdonságait.

6. A testrészek külön megrajzolása.

7. Milton-kapoccsal történõ összeillesztésnél figyelni
kell arra, hogy a kapocs mekkora lyukat üt a papíron, il-
letve hogy a fém kiszakíthatja a vékony vagy félfamen-
tes papírt. Ezért javaslom, hogy lehetõleg nagy méret-
ben, akár A/3-as nagyságú és keményebb papírra rajzol-
janak a gyerekek, vagy celluxszal erõsítsék meg a lyuk
helyét.

Kisbenedek Zétény

A GYILKOS TRÉFA – történet a wayang elõadás-
hoz

Egy nap hatalmas õrjöngés tört ki Rómában. Az egyik sze-
nátort holtan találták otthonában. Az egyetlen nyom, amit

6. ábra: wayang bábok, tanulói munkák

5. ábra: A tanulók a saját bábjukkal
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mellette találtak: egy vaskardból származó szilánk. A hadve-
zérek nem tudták, mit csináljanak, ezért inkább sorra megöl-
ték a szenátorokat.

Egy nap idegen lépett be a városba. A hadvezérek láttak
benne valamit, ezért egyenesen a római császár, Traianus elé
vitték:

– Fiam, te vagy az, aki segíthet. Megtalálod és elém hozod
a gyilkost.

– Hát én csak ide tévedtem, de legyen! – válaszolta a fiú.
– Mondd meg a neved, ifjú! – parancsolja a császár.
– A nevem: Rhiliusz.
Rhiliusz másnap elindult és nyomozott. Nem kellett sok

idõ és rátalált egy kocsmára, ahol sok bérgyilkos üldögélt.
Náluk érdeklõdött a szenátor gyilkosa után.

Ezután felgyalogolt a vártoronyba, ahol a Nagy Bölcs la-
kott.

– Oh, Nagy Bölcs! Kérlek, mondd meg, mit tegyek, hogy
találjam meg a gyilkost?

– Keresd a szabadban és megtalálod! – szólt a bölcs ta-
nács.

Így Rhiliusz elindult az erdõbe, ahol találkozott Szotyival,
a manóval. A manó azonnal ráugrott és a pénzét kereste, de
csak mazsolát talált Rhiliusz zsebeiben. Aztán a fiú megkér-
dezte, hol van a szenátor gyilkosa. A manó a kérdésre vála-
szolva elmondta, hogy Néró uralkodik az erdõ felett. Õ a sze-
nátor gyilkosa is.

Mindketten elindultak a gyilkos nyomában. Útjuk során
találkoztak Csúf Helénával. A két fiatal az út során egymás-
ba szeretett. Néhány nap múlva megérkeztek Néró kastélyá-
hoz.

A bejáratnál egy Minotaurusz állt. Megküzdöttek vele. De
ezzel nem értek véget a kézitusák, mert Nérót – aki megégett
és tele sebekkel feküdt az ágyában – ördögök védték. Sajnos
nem volt egyenrangú a küzdelem, ezért Rhiliusz feláldozta
magát, hogy a többiek megmeneküljenek: beugrott Néróval a
lávafolyóba.

Mindenki hálával a szívében ünnepelte a hõst, csak
Csúf Heléna szomorkodott vigasztalanul. Szerencsére bá-

nata nem tartott sokáig: nemsokára összeházasodott
Szotyival.

Húsvéti hímestojásdísz 
és védõcsomagolása 
– 6. évfolyam
(3×45 perc) 

Az 2017/18-as tanév 2. félévének tárgytervezési fel-
adatát egy éppen aktuális ünnepnaphoz kötöttem. Így
jobban motiválhattam a diákokat és talán személyeseb-
bé, egyedibbé tudtam tenni a kivitelezést. Négyfõs cso-
portokat alakítottunk, melyek során szabadon dönthet-
ték el, ki kivel dolgozik együtt.

A tanulóknak komplex problematikát kellett szi-
multán módon megoldaniuk, hiszen a nyilvánvaló vé-
dõfunkció mellett a szépen megfestett tojás dekorati-
vitását is ki kellett emelniük. Születtek ügyes megoldá-
sok: üvegedény, transzparencia kihasználása, „ablakocs-
kák” a dobozon.

Fejlesztendõ területek
– Kombinatív képesség és kreativitás (ötletesség és

képzelet)
– Kompozíciós készség
– Díszítõkészség
– Problémamegoldás, komplex funkciók teljesítése a

csomagolás során
– Kombinatív gondolkozás
– Teammunka: egymás közötti feladatfelosztás, szoros

együttmûködés

Eszközök
1. Tervezéshez: grafitceruza, filctoll, tempera, A/4-es

méretû rajzlap, vonalzó, körzõ.
2. Kivitelezéshez: újrahasznosított anyagok (környe-

zetvédelem re/ökodesign): tojástartók, édességdobozok
és -csomagolások belseje, hurkapálcika, festék, színes
papírok, hullámkarton, pukkancsfólia, celofán.

A kivitelezés menete
1. Inspirációs képek mutatása a kettõs probléma (a

védõ és díszítõ funkció) lehetséges megoldásaira.
2. Csoportok vagy párok kijelölése. Lehetõség szerint

különbözõ képességû diákok dolgozzanak együtt!
3. Színes rajzvázlat készítése a felhasználandó anyagok

feltüntetésével. A diákokat erõsen motiválni kell az egye-
di, bátrabb ötletek kivitelezésében, egyúttal támogatni a
sablonos, egymást másoló megoldások elkerülésében.

4. Változatos anyagok beszerzése, kiosztása. (Sajnos,
legtöbbször a pedagógusra hárul az anyagbeszerzés,
mert a diákok gyakran elfelejtik idõben behozni.) Szá-
momra a nehézségek megoldását a technika szakos
kollégával történõ együttmûködés jelentette: a techni-
katerem felszereltsége, a változatosabb anyaghasználat
(fa, fém, megfelelõ szerszámok) és a csoportbontás
mind a magasabb minõségû feladatmegoldást támo-
gatta.

7. ábra: Hatodikos tanulók tojástartó dobozai
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7. ábra Második osztályos gyermekek saját tanulási élményeire adott értékelései. N=21 gyermek

Ebben az osztályban is megjelenik, hogy jól érezték magukat a tanulási helyzetben a gyermekek, amely alapvetõen
új volt számukra, és kíváncsian hallgatták társaikat. Ugyanakkor a „Nagyon figyeltünk egymásra” állítás esetében hét
másodikos gyermek mondta azt, hogy volt, amikor igen, volt, amikor nem (7. ábra). Elképzelhetõ, hogy az állítást
pontosítanunk szükséges: „Figyeltünk egymásra” állításra. Érdemes a gyermekek szöveges válaszaiból is idéznünk an-
nak érdekében, hogy teljesebb, pontosabb képet festhessünk tanulási élményükrõl. Arra a kérdésre, miért jó kortár-
saktól tanulni, a következõket válaszolták: „így sokkal jobb volt, mert élveztük”, „érthetõen elmagyarázzák”, „mind a ket-
tõnk tudja”, „a barátaimtól tanulhatok”, valamint „azért jó tanulni egymástól, mert sokat tudtam tanulni az õ életükrõl”. De
megjelenik a válaszokban többször, hogy így „jobban emlékszem arra, amit tanulok”, valamint van, aki szórakoztató-
nak, van, aki játékosnak találta a tanulásnak ezt a módját.

8. ábra. Felnõtt megfigyelõk értékelései harmadik osztályos gyermekekbõl álló tanulócsoportok munkájáról. N=8 felnõtt
(4 fõ egyetemista, 1 fõ gimnazista, 1 fõ az osztály tanítója és a tutor kettõ értékelõ lapot töltött ki).

A következõkben bemutatott 2. osztályosok a rövidített Tanulói értékelõ lapot használták a KTK Modell 3. lépésé-
nek értékeléséhez (7. ábra). Nagyon hasonló értékeléseket adtak az elõzõekben bemutatott 2. osztály értékeléseihez.
Itt is kiemelünk néhány itemet érdekességképpen, melyek esetében megmutatjuk a gyermekek számszerûsített élmé-
nyét egymás kölcsönös tanításáról.

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

A kortársoktatás kutatása (4.)
Kortársoktatás a gyermekek és a felnõttek perspektívájából1

A kutatás eredményei II. (A Tanító 2018. decemberi számában közzétett tanulmány 2. része)

1 Köszönetnyilvánítás: A tanulmány alapját képezõ kutatás az MTA-SE Egészségnevelés Kortárs-Oktatással Kutatócsoport munkájához kapcsolódik, a Magyar
Tudományos Akadémia támogatásával, a Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program keretein belül valósult meg.
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Ebben a második osztályban a felnõtt megfigyelõk hasonlóan észlelték a körkörös tanulási helyzetet a gyerekekhez.
Tapasztalataik szerint a gyerekek megértették a feladatukat, kíváncsian hallgatták egymást és figyeltek egymásra. Itt
7–8 éves gyerekek körkörös tanulásáról van szó. Az egyöntetûen pozitív tapasztalatok hátterében állhat az a tény is,
hogy ez a kortársoktatói tanulóközösség készített szemléltetõ ábrákat a gyerekeknek arra az esetre, amikor egymást
tanítják. (8. ábra)

9. ábra Harmadik osztályos gyermekek saját tanulási élményeire adott értékelései. N=23 fõ.

A harmadik osztályos tanulók legtöbbje (87%-a) egyértelmûen fontosnak érezte a saját tudását, amikor kölcsönö-
sen tanították egymást, 13% pedig volt, amikor fontosnak érezte, volt, amikor nem. Saját megélésük szerint megér-
tették a feladatukat (91%), és azt is, amit a társuktól tanultak (75%). Úgy észlelték a helyzetet, hogy képesek voltak
az együttmûködésre (87%), ezt két állítással is mértük, valamint készítettünk egy fordított megfogalmazású állítást
is, ahol azt jelölték, hogy nem akadályozták egymást a tanulási folyamatban, tehát eredményeink megbízhatóak eb-
ben az osztályban, a gyermekek elolvasták az állításokat és átgondolás után jelölték az értékeket. (9. ábra)

Izgalmasak, elgondolkodtatóak a harmadik osztályos gyerekek szöveges megfogalmazásai is arról, miért jó kortárs-
tól tanulni: „Azért, mert rövidebb idõ alatt többet tanulhatok.” „Mert sokat tanulunk a társainktól.” „Így könnyebb volt ta-
nulni, hogy velem egyidõsektõl tanultam.” Nagyon jó volt, hogy sokat lehetett egymástól tanulni és, hogy sokat játszottunk.”
„Más okosságokat tanulok meg másoktól, akik más véleményt osztanak meg velem.”

Ugyanakkor az egyik, ezt a harmadikos osztályt megfigyelõ egyetemista leírja, hogy a gyermekek történeteket mesél-
tek a témához kapcsolódóan. Érdekes tény, hogy a tutor kettõ Értékelõ lapot töltött ki, mert kettõ kiscsoport munká-
ját figyelte meg, mindkettõn azt jelölte, a diákok nem tudtak a felnõtt jelenléte mellett, önállóan együtt tanulni. Az
osztály tanítója és az egyik egyetemista szerint volt, amikor tudtak együtt dolgozni a gyermekek, és volt, amikor nem,
kettõ egyetemista és a gimnazista azt jelölte, hogy teljes mértékben képesek voltak együtt dolgozni a tanulók. Megint
érdekes, figyelemre méltó a nagy szórás a megfigyelõk véleményében. Természetesen tudjuk, hogy más gyerekcsopor-
tokat figyeltek meg a felnõttek, ezért összegzett véleményüket érdemes összevetni a gyerekek összegzett véleménye-
ivel. Így még árnyaltabb a kép, amennyiben megvizsgáljuk a tanulók összegzett véleményét arról, hogyan mûködött
az egymástól tanulás mozzanata szerintük. (10. és 11. ábra)

10. és 11. ábra Harmadik osztályos tanulók értékelése tanulás közbeni együttmûködésükrõl. N=23 gyermek 

Arra az itemre, mely szerint „Együtt tudtunk dolgozni, vita nélkül”, a harmadik osztályos gyermekek 83%-a jelöl-
te azt a lehetõséget, hogy igen, teljesen így volt, és 17%-uk ítélte meg úgy a tanulási helyzetet, hogy volt, amikor együtt
tudtak dolgozni vita nélkül, volt, amikor nem. A mintában egyetlen 3. osztályos gyermek sem ítélte úgy a helyzetet,
hogy nem tudtak együtt dolgozni. Egy másik állítás esetében arról kellett dönteniük a tanulóknak, képesek voltak-e
együtt dolgozni a felnõtt jelenléte mellett, önállóan. Itt 78%-uk jelölte azt a válaszlehetõséget, hogy igen, teljesen így
volt és 22%-uk ítélte úgy, hogy volt, amikor képesek voltak együtt dolgozni, volt, amikor nem. Ennél az állításnál sem
fordult elõ, hogy a gyermekek szerint nem tudtak együtt dolgozni az egymástól tanulás idejében. (10. és 11. ábra) 

Kolosai_stb.qxd  2019.01.23.  9:00  Page 7



8

12. ábra. Felnõtt megfigyelõk értékelései harmadik osztályos gyermekekbõl álló tanulócsoportok munkájáról. N=8 felnõtt 
(4 fõ egyetemista, 1 fõ gimnazista, 1 fõ az osztály tanítója és a tutor kettõ értékelõ lapot töltött ki)

Ezekkel az információkkal együtt (lásd 10., 11. és 12. ábra) a tutor szöveges véleménye is tanulságos: „Alapvetõen
a gyerekek a felnõtt vezetéséhez vannak szokva, és azt el is várják…, az egyetemi hallgatók is úgy álltak hozzá, hogy kérdeztek
és aktívan vezették a társalgást.” Az egyetemisták sajnos keveset reflektáltak erre a tanulási helyzetre a nyílt végû kér-
désben, mindenesetre kiemelték, hogy pozitív volt a gimnazista jelenléte a kortársoktatási helyzetben, mert a harma-
dikosok ismerték már látásból és bizalommal fordultak a gimnazista felé. Ez a tény megint csak megmutatja nekünk
a kortársoktatás egyik fontos tényezõjét. 

13. ábra Harmadik osztályos gyermekek egymás tanítására, saját tanulási élményükre adott értékelései. N=23 gyermek.

14. ábra. Felnõtt megfigyelõk értékelései harmadik osztályos gyermekekbõl álló tanulócsoportok munkájáról. N=6 felnõtt, 
4 fõ egyetemista, 1 fõ az osztály tanítója, 1 fõ a tutor.
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Egy másik, 23 fõs harmadikos osztály empirikus anyagát elemezve 18 gyermek észlelte úgy (78%), hogy képesek vol-
tak az együttmûködésre a csapatokban történõ tanulás során. Egymás tanításáról 19 gyerek gondolta úgy, hogy teljes
mértékben együtt dolgoztak, vita nélkül (83%), 4 gyermek szerint (17%) volt olyan, hogy vitáztak, volt olyan, hogy
együtt dolgoztak vita nélkül, erre az állításra egyetlen gyermek sem jelölte azt, hogy nem tudtak együtt dolgozni. Ez az
eredményünk szintén lényegesen reflektál a tanulmány problémafelvetésére: empirikus adatokat mutat arról,
mennyire eltérõen észlelték a felnõttek és a gyerekek a tanulás közbeni együttmûködésüket ugyanabban a tanu-
lási szituációban. Szintén érdekes eredmény ebben az osztályban, hogy a gyerekek között volt 5 fõ, akik szerint nem
mindig adtak elég idõt egymásnak a tananyagrész megosztására, ugyanakkor minden egyes felnõtt azt nyilatkozta,
hogy teljes mértékben igaz, hogy elég idõt kaptak a gyerekek arra, hogy elmondhassák tudásukat. (13. és 14. ábra)

15. ábra Negyedik osztályos gyermekek egymás tanítására, saját tanulási élményükre adott értékelései. N=23 gyermek

16. ábra. Felnõtt megfigyelõk értékelései negyedik osztályos gyermekekbõl álló tanulócsoportok munkájáról. N=5 felnõtt, 
3 fõ egyetemista, 1 fõ tanító, 1 fõ a tutor.

A negyedikes osztályban a tanulócsoportokban való
együttmûködést mind a gyermekek, mind a felnõttek
úgy észlelték, eredményesen megvalósult. A gyerekek

közül 19 fõ (87%) gondolta úgy, hogy képesek voltak
együtt dolgozni a felnõtt jelenléte mellett, de önállóan,
míg 13%-uk gondolta úgy, hogy volt, amikor igen, és volt,
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amikor nem tudtak együttmûködni, egyikük sem írta azt,
hogy egyáltalán nem tudott a tanulócsoportja együttmû-
ködni. Utóbbi állítás a felnõtt részt vevõ megfigyelõkre is
igaz: egyikük sem gondolta úgy, hogy nem tudtak együtt-
mûködni a gyerekcsoportok. Ebben az osztályban inkább
a feladat megértésének megítélésében találunk kisebb
eltéréseket. A gyerekek inkább észlelték úgy, hogy meg-
értették, mi a feladatuk, amikor egymást kölcsönösen ta-
nították, a 6 felnõtt megfigyelõbõl ketten úgy észlelték,
volt, amikor a gyerekek nem értették meg pontosan a
feladatukat. (15. és 16. ábra)

3. A nyílt végû 
gyermeki válaszok tartalmai

Összefoglalva: a gyerekek szöveges válaszaikban meg-
fogalmazott élménye osztálytársaiktól való tanulásukról
elsöprõ mértékben pozitív a vizsgálatban részt vevõ al-
sóbb osztályokban, még azokban az esetekben is, amikor
a felnõtt megfigyelõk nehézségeket, problémákat jelez-
tek saját perspektívájukból, a fókuszcsoportos interjú-
ban vagy az értékelõ lapokon. A „Hogyan érezted magad
a tanulás során?” kérdésre a válaszoló gyermekek több
mint 90 százalékban adtak pozitív választ. „Nagyon jól, a
legjobban.” „Irtó jól.”„Lehetne hetente egyszer mindig.”
„Örülnék, ha több ilyen óra lenne.” „Azt hittem, tanulni fo-
gunk, nem tudtam, hogy ma játszani fogunk. Szóval kelleme-
sen csalódtam.” „Jól éreztem magam, fõleg a jó, játékos kö-
zösség miatt.”

A kutatásban részt vevõ és a mintánkba került gyer-
mekek megfogalmazásaikban megragadták a folyamat
tartalmi, tanulásukat szolgáló aspektusait: „jobban em-
lékszem rá, könnyebben megértem, fenntartja a figyelme-
met”, amikor az osztálytársam tanít. Kiemelték a helyzet
élvezetességét: a „játékosságot”, „humort”, az „oldott lég-
kör” megjelenését. Összekapcsolták a tanulási helyzet
örömét annak hatékonyságával: „viccesebben mondja el,
így sokkal jobban megjegyzem”. Illetve a baráttól, kortárs-
tól való tanulást már önmagában értéknek tekintik töb-
bek között amiatt, hogy egy nyelvet beszélnek: „gyerek-
nyelven mondja el”. Megjelenik, mint pozitívum, a másik
gyerek perspektívájába helyezkedés élménye „mert meg
fogod tanulni, õ hogyan értelmez”, a személyes története-
ken keresztüli tanulás maradandó hatása, valamint a tár-
sas helyzet tanulást facilitáló ereje „csapatmunkában dol-
goztunk”. Kiemelték még a tanulás kölcsönösségét „ez
egyben tanítás és tanulás”, a tanulás konstruktív, egymást
folyamatosan alakító hatását (Nahalka, 2003). Reflexió-
ikban a kortársoktatás fogalmának tisztázásán túl a ta-
nulást mint konstruktív viszonyt definiálták az osztály-
termi kutatás kontextusában.

Kutatási eredményeink 
összefoglalása

Tanulmányunkban összevetettük a gyermekek és fel-
nõttek vélekedéseit arról a kortársoktatási helyzetrõl,
amikor a gyerekek egymást kölcsönösen tanították. Ku-

tatásunknak ebben a részében szempontrendszereink-
bõl az egymással való kooperálás, a szóba állás, a tanu-
lásban való tanulói együttmûködés (equality) dimen-
zióját vizsgáltuk részletesen (Arneson, 2015;
Brownstein-Evans, 2006). Leírtuk a dimenzió megvaló-
sulásának empirikus adatokra, tényekre alapozott elsõ
izgalmas eredményeit. Többrétegû, számszerûsített ered-
ményeket kaptunk erre vonatkozóan, mind a teljes min-
ta (N=284 gyerek és N=74 felnõtt) statisztikai adatai-
ból, mind az egyes alsó tagozatos osztályokban elvégzett
felnõtt- és gyermekválaszok (N=110 gyermek és N=33
felnõtt) összehasonlításának kvantifikálható összeha-
sonlításaiból.

1. Érdekes kutatási eredményünk, hogy ugyanarról
a tanulási helyzetrõl milyen eltérõ, akár homlokegye-
nest különbözõ értelmezéseket, megállapításokat ad-
nak a kutatásunkban aktívan részt vállaló egyetemi
oktatók, azaz a tanulási helyzetet megfigyelõ tutorok,
valamint az egyetemisták és maguk a tanulási helyzet-
ben részt vevõ általános iskolai tanulók. Néhány tanu-
lócsoportban a felnõttek inkább úgy észlelték, a gyerme-
kek segítséget várnak a felnõttõl a tanulási folyamatban,
mint maguk a gyermekek. További eltérés mutatkozott
abban, hogy a gyermekek inkább úgy észlelték, képesek
voltak az együttmûködõ társas munkára. Ez a tapasztala-
tunk empirikus adatokra, tényekre alapozott igazolása
annak, hogy a felnõtteket eltérõ kulturális értelmezési
keretrendszerük, a tanulás lényegérõl alkotott eltérõ el-
várásaik és kialakult sémáik megakadályozhatják abban,
hogy pontosan értsék a gyermekek által megélt tanulási
helyzeteket, konkrétan azt a helyzetet, amikor a gyerme-
kek egymástól tanulnak, egymást tanítják. Hiszen egy
másik generáció, egy másik kultúra próbálja értelmezni
saját szabályrendszerei szerint a gyermekek kultúráját.
Ez az empirikus tapasztalatunk további kutatásokat igé-
nyel, aláhúzza kortársoktatási kutatásunk lényegét: a
gyerekek és pedagógusaik közötti kulturális szakadék
kizárólag érzékeny kutatási módszerekkel, a gyerekek
perspektíváját az iskolai tanulás kutatásába komolyan
beemelõ, minden kutatási adatot a jelenség komplexi-
tását figyelembe vevõ, az adatokat kontextusában ér-
telmezõ kutatási szemlélettel valósítható meg hatéko-
nyan.

2. Ezért fontos eredményünk, hogy a kortársoktatás
lényegének, hatékonyságának megértése, valamint a
kortársoktatás módszerének kidolgozása eredménye-
sebben valósítható meg úgy, ha aktív szerepet kap a
„tanulók hangja” is. Azaz a gyermekek tapasztalatai-
nak, véleményének, gondolkodásának beépítése fontos
elem kortársoktatási módszeregyüttesünk kutatásalapú
kidolgozásának folyamatában. 

Tanulmányunkban egy új kutatási perspektívából in-
dultunk ki és egy új kutatási szemléletet követtünk: a ta-
nulók nézõpontjából bemutattuk néhány lényeges ele-
mét annak, milyen tényezõk járulhatnak hozzá a kortárs-
oktatás módszerének hatékonyságához alsó tagozatos
tanulók tanulási megélései szerint. 

3. Ezek az aspektusok a következõk: a csapatmunká-
ban töltött tanulási idõ, egymás értelmezéseinek, tör-

Kolosai_stb.qxd  2019.01.23.  9:00  Page 10



11

téneteinek megismerése, az oldott, pozitív hangulat,
ezen belül a humor megjelenése, valamint az, hogy a
közös szóhasználat miatt könnyebben érthetõ a társ
magyarázata. A gyermekek, az osztálytermi kutatásba
bevont, tanulmányunk mintájában szereplõ tanulók lé-
nyeges aspektusait ragadták meg a hatékony kortársok-
tatás kritériumainak. Kutatások sora mutatja, hogy a po-
zitív emocionális környezetben történõ tanulás egyik fel-
tétele az információ hosszú távú memóriában történõ
megõrzésének. 

Természetesen azonnal felmerül az a kérdés: vajon
pontos-e a konstrukcióban alakított tanulói tudás,
amennyiben jól emlékeznek a részletekre a gyermekek,
vajon továbbadnak-e minden megszerzett tartalmat2? A
kérdést fontos továbbkutatnunk, módszeresen feltár-
nunk azokat az aspektusokat, melyekkel a tanításban és
a tanulásban a pedagógusok valamint a tanulók (a gyer-
mekek) között tapasztalható kulturális eltérések áthi-
dalhatóak, kiegyenlíthetõek: a kortársoktatás és az isko-
lai tanítás sikerességének növelése érdekében. Munkánk
további inspirációkat nyújthat a mindennapi pedagógiai
gyakorlat számára, valamint jól használható kutatási-
elemzési szempontokat adhat a pedagógiai gyakorlatot
kutató neveléstudományi szakembereknek, ezzel is hoz-
zájárulva a közoktatási rendszer fejlesztéséhez, eredmé-
nyességének javításához.
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Judit (2018): Kortárs egészségfejlesztési programok köz-
vetlen hatása alsó tagozatos gyermekek kézhigiénés tu-
dására és megfelelõ kézmosási technikájára. Orvosi Heti-
lap, 159. 12. sz. 485-490.

Lukács J. Ágnes, Darvay Sarolta, Soósné Kiss Zsu-
zsanna, Fûzi Andrea Rita, Bihariné Krekó Ilona,
Gradvohl Edina, Kolosai Nedda, Falus András, Feith
Helga Judit (2018): Kortárs egészségfejlesztési progra-
mok gyermekek és fiatalok körében a hazai és a nemzet-
közi szakirodalom tükrében – Szisztematikus áttekin-
tés. Egészségfejlesztés, 59. 1. sz. 6–24. doi: 10.24365/
ef.v59i1.215

Nahalka István (2003): Hogyan alakul ki a tudás a gyer-
mekben? Konstruktivizmus és pedagógia. Nemzedékek Tu-
dása Tankönyvkiadó, Budapest.

Radó Péter (2007): Méltányosság az oktatásban: Két je-
lentés az oktatás méltányosságáról. Oktatási és Kulturális
Minisztérium, Budapest.

2 A kortársoktatás, mint pedagógiai módszer céljaiban alapvetõen
túlmutat a puszta ismeretközlés szándékán. Az egészségkultúrában
létrehozott attitûdformáláson túl, lényeges cél a gyerekek szociális
kompetenciáinak fejlesztése.
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A tanítási gyakorlatban gyakran elõfordul, hogy egy jó
tanuló minden látható ok nélkül gyenge teljesítményt
nyújt, s fordítva, gyengének ítélt tanuló szintén megra-
gadható ok nélkül jól teljesít. Milyen gyakori és milyen
fokú ez a jelenség, hogyan kell vele számolni a pedagógi-
ai tevékenységben? 

A problémamegoldó gondolkodás címû könyvében Lé-
nárd Ferenc (negyedik, átdolgozott kiadás, 1978) egy fa-
lusi osztály tizenöt tanulójának tanulási görbéjét mutat-
ta be a számolási képesség fejlõdését kifejezõ adatok fel-
használásával. Az adatokat a variációs tanítási kísérlet-
ben gyûjtöttük. A grafikonok az ötfokozatú osztályozási
skálával mutatták be a tanulási teljesítményeket. Ezek
közös, szembeötlõ sajátossága a tanulói teljesítmények
jelentõs ingadozása. 

Ha megvizsgáljuk az adatokat, elõször is azt tapasztal-
juk, hogy nem találunk egyetlen olyan esetet sem, amely-
ben az osztály valamennyi tanulójának teljesítménye
azonos irányba – a javulás vagy a romlás irányába – moz-
dult volna el. Ez azt jelenti, hogy bármilyen gondosan
tervezzük is meg a pedagógiai tevékenységet, a tanulók
egyéni reakcióival mindig számolnunk kell. 

A tizenöt tanulási görbén 504 teljesítménykapcsola-
tot számolhatunk össze, figyelembe véve a hiányzásokat.
Mindössze a mérések egyharmadában (36%-ában) talál-
tuk viszonylag konstansnak a teljesítményeket. Ez az ál-
landóság valóban viszonylagos, hiszen az ötfokozatú ská-
lán egy-egy osztályzat mintegy húszszázaléknyi teljesít-
ményt fed le. A teljesítmény állandósága ezúttal tehát
csak annyit jelent, hogy a tanuló nem lépett át osztályha-
tárt, ezen belül azonban jelentõs, közel húszszázaléknyi
ingadozásokat mutathat. A teljesítmények háromne-
gyed részében a tanulók teljesítménye egy-, vagy akár
több osztályzatnyit is változott. Egyosztályzatnyi különb-
séget 179 esetben regisztráltunk, azaz a teljesítések 36%-
ában. Kétosztályzatnyi eltérés mutatkozott 92 esetben,
ez a tanulói munkák 18%-a. Háromosztályzatnyi különb-
séget 47 esetben, tehát 9%-ban állapítottunk meg. Vé-
gül a lehetséges legnagyobb különbségre négy példát ta-
láltunk, ez 0,8%. Ezek az adatok azt jelzik, hogy a teljesít-
ményingadozás igen gyakori velejárója a tanulási tevé-
kenységnek. 

A pszichológiai és pedagógiai irodalomban nem talál-
koztam írással, amely a jelenséget tárgyalta volna. Tü-
netértékû, hogy például Kelemen László igen nagy irodal-
mat összefoglaló pedagógiai pszichológiai kézikönyvében
(Pedagógiai pszichológia, 1981) sincs utalás erre. Ahogy
évekkel késõbb Báthory Zoltán, szintén nagy irodalmat

áttekintõ két tanításelméleti könyvében sem (Tanítás és
tanulás, 1987, valamint Tanítás, iskolák – különbségek,
1997) sem. Magam a jelenségrõl az 1970-es évek elején
számoltam be elõször a Pszichológiai Társaság ülésén. 

Ha az oktatási gyakorlatot figyelemmel követjük, azt
tapasztaljuk, hogy a teljesítményingadozás jelenségét
vagy elhárítják a pedagógusok, vagy a tanuló kedvezõt-
len tulajdonságaként értelmezik. Az elhárítás kétféle-
képpen jelenik meg, ahogyan azt Lénárd Ferenc tárcaso-
rozatában olvashattuk. Ha a jó tanuló rossz teljesítményt
nyújt, felmentjük: „A lónak négy lába van, mégis meg-
botlik”. Ha a gyenge tanuló nyújt jobb teljesítményt, ar-
ra is találunk magyarázatot: „Vak tyúk is talál szemet.”
Mindenre van kádencia. (Az elhárítás azért is különös,
mert nap mint nap mindannyian átéljük a ma minden jól
sikerült, ma semmi nem sikerült élményét.)

Mindkét reagálásnak az a lényege, hogy a megszokot-
tól eltérõ eredményt, a véleményünk módosítására kész-
tetõ adatot mint zavaró körülményt elhárítsuk. Az ered-
mények állandó változásának rossz tulajdonságként való
számontartására jellemzõ megnyilvánulás, hogy a tanév
végén a tanuló a megérdemeltnél gyengébb osztályzatot
kap azzal az indoklással, hogy „nagyon változó volt a
munkája”. Még ennél is durvább az az értékelés, hogy a
tanuló év végén a tanuló azért kap rosszabb osztályzatot,
mert „nagyon alacsony szintrõl indult”! (Alig érthetõ,
hogy a pedagógus saját munkájának eredményeként
megszületett teljesítményt miért becsüli le.)

A teljesítményingadozás e hibás értelmezései a tradi-
cionális tanítási gyakorlathoz fûzõdnek. Ennek az a két
fõ jellemzõ vonása van, hogy az óra elsõ húsz percében
számonkérés folyik, a második húsz percben a tananyag-
gal való foglalkozás. Az elsõ részben felel néhány tanuló,
a második részben csak az a pár tanuló dolgozik, aki kü-
lönösen érdeklõdik az adott tantárgy iránt. Ha az éven-
kénti négy dolgozatot számításba vesszük, egy-egy tanu-
ló értékelésére mindössze egy-két havonta nyílik alka-
lom. Így tehát igen nagy tere nyílik a tanulók beskatulyá-
zásának, annak, hogy a tanulók teljesítményeinek kilen-
gései rejtve maradjanak, s ha esetleg mégis kiderül, a fen-
ti módokon értelmezzük. A tanulók munkájának valós
arculata csak akkor jelenik meg, ha valamennyi órán ér-
demi tanulási munkát végeznek, s ennek önellenõrzés
alapján a visszajelzése, értékelése is megvalósul.

A teljesítményingadozás jelensége egy sor pedagógiai
teendõ szempontjából fontos. Elõször is tapasztalhatjuk,
hogy a tanulók fejlõdése soha nem egyenletes, hanem
hosszú stagnálások, váratlan kiugrások és visszaesések

Demeter Katalin Pszichológia 
a tanítási órán (25.)
A teljesítményingadozás 
mint tanulási sajátosság
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tarkítják, emiatt egy-egy teljesítménybõl nem szabad
messzemenõ vagy végsõ következtetést levonnunk. Fon-
tos azért is, mert azt látjuk, hogy lehetetlen a tanulókat
teljesítményük szerint differenciálni, hiszen az elõzõ tel-
jesítménybõl még szinte semmi nem következik a jövõre
nézve, az elõzõekbõl nem lehet megjósolni a következõ-
ket. Jelentõs azért is, mert azt mutatja, hogyha a tanuló-
tól a jó teljesítményt várjuk el, akkor ennek a várakozás-
nak elõbb-utóbb meg is felel. (Itt természetesen nem fe-
ledkezhetünk meg arról, hogy elsõsorban nem maga az
értékelés, hanem annak alapját képezõ tevékenység fej-
leszt.) Végezetül komoly hatással van arra, hogyan osztá-
lyozunk. 

Amikor a variációs tanítási kísérletek során a teljesít-
ményváltozás jelenségével találkoztunk, az osztályzás-

ban ún. split half technikát alkalmaztunk. Ez azt jelenti,
hogy a jelentõs osztályozási alkalmakkor (például az év-
záró dolgozat esetében) a feladatsort két egyenlõ részre
osztottuk, s a tanulók a dolgozatot két, egymást követõ
napon dolgozták ki. A kétszeri teljesítményre adtunk egy
közös osztályzatot. Igen meglepõ volt, hogy noha a tanu-
lók számára a dolgozat tartalma, jellege, megírásának kö-
rülményei mind ismertek voltak, mégis jelentõs volt az
ingadozás; még az egyes-ötös osztályzatpáros is gyakoribb
volt, semhogy rendellenességnek minõsíthettük volna. 

A teljesítményingadozás a tanulónak sem nem rossz,
sem nem jó tulajdonsága, hanem egyszerûen a tanulási
tevékenység és minden emberi tevékenység pszichológi-
ai sajátossága. Ezzel a vonással a pedagógiai tevékenysé-
günkben számolnunk kell.

Magyar Kinga–Petik Ágota–Ruzsa Ágnes Talált kincsek
Mottó: Ez az ösvény sose fösvény,

akármilyen keskeny ösvény.

Van itt minden, mennyi holmi!
Hogy is tudnám elsorolni?
...
Ezek,
azok,
izék,
mizék.

Bámulok csak ennyi kincsen:
mennyi minden, mennyi minden!

Nemes Nagy Ágnes

Kíváncsiság, nyitottság, érdeklõdés és bevonódás nélkül
az örömteli és sikeres tanulás esélye csekély. Ezt az állí-
tást kevés pedagógus vonja kétségbe, hiszen mindenna-
pos tapasztalata ez sokaknak – fõleg azoknak, akik képe-
sek és szeretnek ráhangolódni a gyerekek világára: aktu-
ális érdeklõdési körükre, kérdéseikre, gondolataikra és
gondjaikra.

A legtöbb tanító az elsõ napoktól kezdve igyekszik
a tanítványait megmozgató, intenzíven bevonó
tartalmakat és témákat beépíteni a tanulási folya-
matba.

Tanítónak lenni azért is jó, mert fontos feladatunk
ugyan, hogy nagyon tudatosan és pontosan tervezzünk a
képességfejlesztés terén, de a témaválasztást illetõen mó-
dunk van bátor és spontán döntéseket hozni. Idõrõl idõ-
re nyitottan és rugalmasan igazodhatunk a gyerekek ér-

deklõdési területeihez, kedvenc kis mániáikhoz. Ott-
honról hozott élményeiket – jókat, rosszakat –, kincsei-
ket vagy gubancaikat egyaránt beépíthetjük a tananyag-
ba. Mindig a gyerekekkel együtt, szoros kölcsönhatásban
formálódik a tématerv és módszertár.

A rendszeres közös élmények – beszélgetõkör, közös
alkotás, kísérletezés, felfedezés, játékkészítés, kirándu-
lás, színházlátogatás és ezernyi közös ügy – is sikeres ins-
pirációt adhatnak a továbblépéshez. 

A következõkben bemutatott ötletsorok, órarészle-
tek, kisprojektek témáit mi is csak úgy találtuk, aztán csi-
szoltuk, formáltuk, alakítgattuk – szívesen átadjuk.

Ötleteket adunk csak, nem kész óraterveket. Az aktu-
ális osztályainkra szabott témák, feladat- és tevékenység-
sorok természetüknél fogva nem kivitelezhetõek bárhol
egy az egyben.

� � �
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Ruzsa Ágnes

A Nagy Picasso-nyomozás
Maya hajója – egy színházlátogatás és a folytatás

1. Az elõadás
December elején végre sikerült megnéznünk a Stúdió

K-ban a Maya hajója címû elõadást. (Kalandjáték bá-
bokkal, humorral, zenével, iskolásoknak Picasso képei-
nek nyomán) http://www.studiokszinhaz.hu/gyerekeloada-
sok/maya-hajoja/

Komplex élmény volt: látvány-nyelv-mozgás-zene
csodás egysége és harmóniája. A látvány, a meséssé váló
hétköznapi kellékek, sokfunkciós díszletek és maguk a
bábok Németh Ilona alkotásai. A sokrétegû költõi nyelv
Parti Nagy Lajos mûve. Mindez együtt: rengeteg ötlet,
humor, fantázia és érzelmek kavalkádja.

Gyereket, felnõttet egyaránt inspiráló elõadást láttunk.
Sok rejtélyes motívum bukkant elõ, több izgalmas kérdés
merült fel. Az osztály elsõ reakciói után nem volt kérdés,
hogy ennek az élménynek az iskolában folytatása lesz.

És valóban: az elõadás ihletett képi és nyelvi világa az osz-
tály késõbbi alkotásaira és kutatókedvére nagy hatással volt.

2. Kulcsszavak/címszavak gyûjtése
Rövid beszélgetés után a gyerekek 3-4 fõs csoportok-

ban felidézték és leírták, hogy kik voltak a fõbb szereplõi
az elõadásnak. A csoportok listáit egyesítettük, s lett egy
hosszú közös szósorunk. A közös emlékezés, az egymást
támogató felidézés mindig izgalmasabb, mint a magá-
nyos gyûjtögetés. („Emlékszel? Amikor... Tudod, aki a …
Hogy is hívták?”)

Íme a listára felkerülõ szavak közül néhány: bika, Pire-
neusok, dakszli, glóbusz, Bobó törpe, Izabella királynõ, in-
fánsnõ, gitár, Pabló, Maya, hajó, gitár, torreádor.

Lássuk csak, hogy kirõl mit tudunk! Melyik szó mit is
jelent? Indulnak a spontán ötletelések, a naiv szómagya-
rázatok. Mi a közös ezekben a szereplõkben? Valaki végül
kiböki: Lehet, hogy õk mind egy-egy Picasso-kép szereplõi?

3. Nyomozás az interneten
Feltételeztük – jó alappal –, hogy az elõadásban, a ren-

dezésben és a látványban az életmûhöz, illetve az életpá-
lyához köthetõ képi elemek jelennek meg. Vajon melyik

jelenet melyik Picasso-mûbõl lépett ki? Mely festmények
szereplõi jelentek meg a színpadon?

Mindig segíti a tanulási folyamatot, ha a tanárnak is
izgalmas a téma. Ebben az esetben sok kérdésre magam
sem tudtam a választ. Teljesen hitelesen tettem fel a kér-
dések zömét. Ugyan otthon hosszasan készültem az elõ-
adásban felbukkanó festmények felkutatásával és az élet-
rajzi események megfeleltetésével, mégis volt olyan mo-
mentum, amit késõbb magam is az iskolában a gyerekek-
kel együtt fedeztem fel. Így könnyû hitelesen örülni a ta-
lálatoknak és a megfejtéseknek.

Például közösen jöttünk rá az internet segítségével,
hogy Maya dakszlija miért változott át hajóvá. A Mayát
ábrázoló festményeket keresgélve, elõbukkant egy fotó-
sorozat, amin Picasso hõn szeretett dakszlija látható.
Mindjárt megértettük a hajó-dakszli áttûnés okát. Az
egyvonalas tacskó-rajz elbûvölte a gyerekeket. 

Megtaláltuk a csodás tusrajzokat a bikákról és a torre-
ádorokról. Felfedeztük, hogyan hatott Velasquez Picas-
sóra. Összehasonlítottuk kettejük Bobó–Rodrigo ábrá-
zolását. Nagyon megérintette a gyerekeket a Velasquez-
kép udvari törpéjének komoly, fájdalmas tekintete.

Megkerestük a térképen a Pireneusokat, az artistata-
noncot is felismertük az egyik festményen.

Mindeközben néhány tanulságot az internet, illetve a
keresõprogramok használatával kapcsolatban is levon-
tunk. Nem elég csak a modell vagy a festmény címét be-
írni, a festõ neve is fontos. És bizony már a negyedikes
szintû angoltudás is jól hasznosítható volt a nyomozás
során. A Picasso-mûvek (és általában a nem magyar mû-

Demeter02.qxd  2019.01.23.  9:02  Page 14



15

vek) könnyebben fellelhetõek az interneten, ha a címü-
ket angolul írjuk be a keresõbe.

4. Kvíz
A feleletválasztós kérdéssor nagyobb részét a gyerekek

írták. A tanulás egyik leghatékonyabb módja, amikor a
tanulók maguk írják a témazáró kérdéssort. Ha többen
dolgoznak együtt, könnyebben kipótolják egymás hiá-
nyosságait. Közben tartalmi és formai (nyelvi-helyesírási)
kérdésekben is sok mindent eltanulhatnak egymástól.

Az összegyûlt feladatsort mindenki megoldotta, közö-
sen javítottunk, megvitattuk a felmerülõ kérdéseket.

Ízelítõ a kvízkérdésekbõl:

5. Állóképek – színpadképek
Az elõadás felidézésében, értelmezésében segítsé-

günkre volt az alábbi drámajátékelem is.
Kisebb csoportokban állóképeket hoztak létre a gye-

rekek az elõadás különbözõ jeleneteibõl; rövid felkészü-
lés után bemutatták ezeket egymásnak. A nézõknek ki
kellett találniuk, melyik jelenet látható az állóképen. Pl.:
Dakszilon és Maya a Pireneusoknál; Maya és Izabella a
bikaviadalt nézik; A mutatványos fiú.

Ha nem sikerült a beazonosítás, a nézõk megszólaltat-
hatták a szereplõket drámajátékaink állandó kelléke, a
gondolatkihúzó távirányító segítségével.

6. Kubista játékok
A nyomozás során sok különleges alkotás került a gye-

rekek szeme elé. Szívesen kipróbálták az arcképkészítés,
képformálás játékos formáit.

a) Kirakós 
Logikai lapokkal, azaz egyszerû geometriai formákkal

hoztunk létre különbözõ arcképeket.

b) Szétbontjuk, összerakjuk
A kirakósdi után filctollal, színes ceruzával készültek

a hasonló szemléletû arcképek. 

c) Firkarajzok 
Egy újabb játékos, formákkal operáló technikát is ki-

próbáltunk. Firkahálóba rajzoltunk képeket.

7. Érzelemkártyák a képekhez
A szõnyegen rendezett rögtönzött kiállításon megnéz-

tük az elkészült mûveket. Melyik arckép milyen érzelmet
fejez ki? Papírkártyákra érzelmeket, érzelmi állapotokat
és viszonyulásokat kifejezõ mellékneveket kellett gyûj-
teni, majd ezeket a kártyákat hozzárendeltük a képek-
hez. (Pl.: boldog, lelkes, kíváncsi, érdeklõdõ, vidám, sze-
relmes, kedvetlen, közömbös, meghökkent, csüggedt,
bánatos, szomorú, letört, elkeseredett, bosszús, tehetet-
len stb.)

Ebben a tanulási mozzanatban az érzelmi intelligencia
fejlesztése mellett óhatatlanul a szókincsbõvítés és a ta-
nult nyelvtani ismeretek alkalmazása is megtörtént.

8. Kedvenc Picassóm
A fellengzõs cím a záróbeszélgetést, a téma utolsó él-

ménymegosztását takarja. Akinek kedve volt hozzá, el-
mondta, hogy mûvészeti kalandozásunk során melyik
mû ragadta meg legjobban a figyelmét vagy képzeletét.
Ezt a beszámolót erõltetni nem érdemes, mert sablonos
válaszokat fogunk kapni. A miértek megfogalmazása fel-
nõttek számára is igen nehéz feladat, gyerekektõl külön-
leges kincsnek számít.

Képek forrása: studiokszinhaz.hu, pinterest.com
Gyerekmunkák: Somlai-Fischer Anton, Kovács

Domonkos, Rabb Tamás, Dévényi Piroska, Dévényi
Blanka, Lakatos Janka, Kozma Eszter, Vörös Dániel

1. Mi volt Picasso elsõ és egyben leggyakrabban használt ke-
resztneve?
a) Paolo b) Rodrigo c) Pablo d) Juan

2. Mi volt Escamillo foglalkozása?
a) költõ és torreádor b) festõ és mázoló
c) író és festõ d) énekes és bohóc  
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Visszhang
Az elõzõ cikkben az egyén és a játék viszonyán volt a

hangsúly, most pedig ez a közösség és játék viszonyára
helyezõdik át, de természetesen végig tetten érhetõ lesz,
hogy a közösség fejlõdésének mozgatórúgója az õt alkotó
tagok fejlõdése. 

A kérdés az, hogy mi, pedagógusok hogyan segíthet-
jük egy közösség érését, túl a jól ismert és jól bevált mód-
szereken (pl.: osztályfõnöki óra, lelki fröccs, közös prog-
ramok, szakemberek által tartott csoportos foglalkozá-
sok, személyes példaadás stb.).

Egy társasjáték nevében garanciát vállal a közösségépí-
tésre, mégsem automatikusan sikerül ezt beváltania. Én
a közösségi játék1 megnevezést jobban szeretem használni
azokra a játékokra, amiknek valóban fontos szerep jut a
közösségformálásban. (Közösségi játék ilyen értelemben
lehet egy társasjáték2 is, de nagyon sok esetben olyan já-
tékról beszélhetünk, amihez semmilyen eszköz3 nem
szükséges.) 

Azt állítom, hogy a közösségi játékok tudatos megvá-
lasztása, valamint vezetõi szerepünk és tapasztalatunk
átadása segíti a közösség összetartását, önállósulását. Er-
rõl fogunk kicsit gondolkodni.

A cikkben sok régi játék szerepel, amelyeket, remé-
lem, a hónapok alatt volt lehetõségetek kipróbálni. Az új
játékokat vastag betûtípussal jelöltem. A
játékok részletes leírása szokás szerint meg-
található a rovathoz kapcsolódó honlapon:

www.kaleidoszkop84.webnode.hu

A közösség játékkincse
A játékok rendkívüli sokszínûségét és gazdagságát, azt

gondolom, nem kell külön bizonyítanom. Meglátásom

szerint iszonyatosan4 sok játék létezik. A bõség zavará-
ban vagyunk. Ugyanakkor a minõség zavarában nem!
Legalábbis nem könnyû észrevenni az értékeket ebben a
játéktengerben.5

És akkor gondoljuk el, hogy a gyerekek hogyan érez-
hetik magukat. Õk legtöbbször a játékboltok polcrenge-
tegei elõtt állnak szájtátva (és a tömegbõl sokszor a leg-
hivalkodóbb, legdivatosabb játékok ragadják meg õket),
vagy valamilyen okoseszközön a „play” áruházak ikon-
rengetegeit böngészik meredt szemmel (és a tömegbõl
sokszor a leghivalkodóbb, legdivatosabb játékok ragad-
ják meg õket). Hogyan, milyen szempontok szerint tud-
nak választani? Mikor és ki tanítja meg õket?

Nagy szívfájdalmam, hogy az általam igazán közösség-
formálónak tartott, ingyenes (!) játékoknak nincsen rek-
lámjuk. A gyerekek számára nehezen elérhetõk, ugyanis
csak képek nélküli könyvekben találhatók meg. Ezek
csakis „szájhagyomány” útján képesek terjedni. De sze-
rencsére terjednek, nem halnak ki, a gyerekek még átad-
ják egymásnak. Azonban ne feledjük, ezeknek a játékok-
nak elsõsorban mi, pedagógusok vagyunk a gondozói (a
szájhagyomány nyelvõrei), és ha jól végezzük a dolgunkat,
akkor ezek a típusú játékok fel tudják venni a versenyt az
offline és online boltokban beszerezhetõ játékokkal, és ké-
pesek arra, hogy valódi közösséget teremtsenek.6

Pontosítanom kell korábbi gondolatomat: igazából is
a bõség zavarában vagyunk, mert ha félre is tesszük, fi-
gyelmen kívül hagyjuk a gagyi játékokat, akkor is azt lát-
juk, hogy rengeteg minõségi játék létezik, amelyek meg-
tanulásához kevés egy élet, ahhoz pedig végképp, hogy
mindet megtanítsuk, továbbadjuk.

Tehát elengedhetetlen, hogy az értékesek kiválogatá-
sa után is tovább szelektáljunk, tervezzünk: Mit?, Mikor?
tanítsunk a gyerekeknek.

A saját játékgyûjteményünket azok a játékok képezik,
amiket mi is szívesen játszottunk gyerekkorunkban, vagy

Móricz Márk

És amint szaporodtak évei,
azokkal szaporodtak isméreti
A játék szerepe a közösségi növekedésben

KALEIDOSZKÓP

1 Bõvebben lásd a Tanító októberi számában.
2 A játékok csoportosítása és a csoportok megnevezéseinek tisztázása
külön cikket érdemelne. A köznyelvi használat nem mindig fogalmaz
pontosan, vagy nem ugyanazt értjük alatta. Mindenesetre a társasjá-
tékok szó kapcsán, tapasztalatom szerint, legtöbben a boltokban kap-
ható dobozos játékokat értik, én is így használtam most.
3 Vagy csak nagyon egyszerû eszközök szükségesek. (Például: szék, sál,
kötél, papír, kártya, labda stb.)

4 Szándékos szóhasználat: megdöbbentõ, ijesztõ belegondolni, meny-
nyi játék létezik, mennyi vesz körül minket.
5 Cikkeimmel is ehhez igyekszem segítséget adni.
6 Félreértés ne essék: mind a valóságos, mind a virtuálisan kapható já-
tékok között sok értékes fellelhetõ. A világ összes játékát érintõ
egyensúlyhiány az, ami gondot okoz. Hiányzik az egyensúly mennyi-
ség és ismertség tekintetében, valamint az elérhetõségben és a minõ-
ségben.
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amiket kipróbáltunk és beváltak. Játékgyûjteményünk
bõvítéséhez elengedhetetlen, hogy sokféle játékot kipró-
báljunk, és a tapasztalataink alapján, a gyerekeket figyel-
ve karbantartsuk a játékgyûjteményünket. Idõrõl idõre
érdemes az ismert játékainkat végiggondolni, összeha-
sonlítani, kiválasztani a legjobbakat, a kevésbé jókat el-
hagyni vagy jobbakra cserélni.7 Például a SZÁMKIRÁLY
helyett bátran ajánlom inkább az INTELIGENS PUFF-
ot. Aztán ebbõl a gondozott tanítói játékgyûjteménybõl
tudjuk mindig megkínálni tanítványainkat.

A mi játékgyûjteményünkbõl és a gyerekek által ho-
zott játékokból pedig a közösség számára kialakul egy kö-
zös játékkincs. Ez a játékkincs a sajátjuk, ami azokat a játé-
kokat foglalja magába, amiket a közösségbõl mindenki is-
mer (vagy legalábbis azt látta, hogy mások játsszák). Ez a
játékkincs egyedivé teszi az õ játszóközösségüket, és kö-
zösségi identitást teremt. Errõl tapasztalatot is szereznek,
amikor egy másik osztályból (közösségbõl) érkezik valaki
(mondjuk összevont ügyelet miatt). Ilyenkor gyakran elõ-
fordul, hogy õ nem ismeri azt a játékot, ami „nálunk” alap.
Ebbõl nincs konfliktus, mert szívesen megtanítják, az
„idegen” pedig szívesen tanul, jó hangulatban játszanak,
de mégis ad a közösségnek egy tapasztalatot arról, hogy
van egy olyan „kincsesládánk”, ami különleges.

Mint már írtam, ebbe a kincsesládába kerülnek olyan
játékok, amiket gyerekek hoznak, és olyanok, amiket a
tanító válogat bele.

A ládába nem fér túl sok játék! Ugyanis a gyerekek já-
tékra fordítható ideje az iskolában nagyon kevés. Ezért
ismételten hangsúlyos, hogy jól megválogassuk, milyen
játékot adunk bele mi a közösbe. Érdemes olyanokat,
amelyek több szempontból hasznosak, egyszerre több
funkciót is betöltenek.

A kevés idõ ellenére a gyerekeknek szükségük van ar-
ra, hogy egy-egy játékot „kimaxoljanak”, végigjátsszák,
megismerjék a csínját-bínját. Szeretnek egy-egy játék-
ban elmerülni, sokszor játszani.8 E nélkül az elmélyülés
nélkül a játék egy kellemes élményen kívül nem tudja
„ellátni” az igazi fejlesztési feladatait.

Ezeket végiggondolva nem sok játékot van lehetõsé-
günk megtanítani (mondjuk a 4 év alatt).

Sosem gondoltam eddig végig (csak most becsülök):
évi 10-15 alapjáték megtanítása szerintem nem rossz
alap, ami 40-60 játék 4 év alatt! Sok? Kevés? A honlapon
jelenleg, mikor írok (tehát a februáriak nélkül) 68 játék
van fent, amiket szívesen ajánlok9, és méltánytalanul sok
remek játékot még meg sem említettem!10

Ebbõl következik, hogyha van is egy gazdag játékgyûj-
teményünk, abból csak párat tanítunk meg. 

Hogyan szoktuk eldönteni, hogy melyikeket válasz-
szuk, és miket hagyjunk el? 

Mitõl lesz egy játék igazán jó?11 Minden magasztos vagy
tudományos szempontot félretéve a válasz egyszerû: az,
amit a gyerekek nagyon szeretnek játszani. Nem úgy, hogy
én kérem, hanem úgy, hogy õk kérik, hogy „Játsszuk
megint azt”. Azokra a játékokra külön érdemes figyelni,
amit maguktól kezdenek játszani, felnõtt nélkül is! 

Ezen a ponton sajnos nem spórolható meg a munka.
Mindenkinek magának kell kitapasztalnia a gyerekeket
figyelve, velük együtt játszva, melyek a leginkább lebi-
lincselõ játékok.

Nincs varázsrecept. Más-más közösségekben más-más
játékok válnak be igazán. Emellett elõfordul, hogy egy
játék remekül mûködött második osztályban, de egy más
csoportnál csak harmadikban vehetõ elõ, vagy ellenke-
zõleg, már elsõ osztályban órákat játszanak „vele”.

Mindezek ellenére megosztok egy-két játékot veletek
(a teljesség igénye nélkül), amik az én tapasztalataim sze-
rint úgy tûnik, hogy mindig igen kedvelt játékok, függet-
lenül attól, hogy milyen összetételû közösségben tanítot-
tam.12

1. osztálytól kezdve mûködõk:
FEJRECSAPÓS; CSERÉLJEN HELYET; ÖLBE-

ÜLÕS; EZ AZ ÉN HELYEM; SZOLGÁS; KENYÉRPI-
RÍTÓS; PUFF!; BÖKÕ; PÁRBAJOS; EVOLÚCIÓS

Rutinosabbaknak ajánlhatók:
VÁRMÉTA; CIPÕZÉS; ARANYÁSÓK; HEIM-

LICH UND CO.; SZTORI BARKOCHBA; MAF-
FIA; SZÁMHÁBORÚ (erdei)

A közös játékkincs kialakításában még fontos az, hogy
a játékok sokszínûek legyenek! Legyen hangosabb – hal-
kabb; csapatos – páros – egyéni; gyõztesek száma…; nagy
helyen játszható – kis helyen játszható; hosszabb – rövi-
debb; ügyességi – szellemi; mozgásos – kikapcsolódó stb. 

Azért jó a sokszínûség, mert így bármilyen helyzetben
el tudnak kezdeni játszani, ha szeretnének.

A fenti játékfelsorolás ebbõl a szempontból is kellõen
vegyes képet mutat, bár még lehetne bõvíteni.

Egy-két példát említek arra is, amit noha nagyon sze-
retek, de nem mindig ragadta meg a gyerekek érdeklõdé-
sét.

GOMBFOCI; SZEMEZÕS; ELNÖK, TITKÁR,
JEGYZÕ; TERÜLETFOGLALÓ; PONTSZERZÕ

Hogy mitõl lesz egy-egy játék kivétel nélkül sikeres, és
melyek azok, amik csak bizonyos közösségeknek válnak
be, az egy nagyon érdekes kérdés, de még nem találtam
rá kielégítõ választ. 

Kincs a játszó közösségben
Minden közösségben szükség van vezetõre. Ez akkor is

igaz, ha a döntéseket demokratikusan hozzuk meg. Egy
7 Vigyázni kell, hogy az örökség, a hagyomány könnyen csupán meg-
szokássá válhat. Csak akkor érdemes ragaszkodni hozzá, ha továbbra
is értékeket tud közvetíteni.
8 Ez tulajdonképpen az igazán jó játékok ismérve. Amelyik játék nem
tudja megragadni a gyerekek érdeklõdését tartósan, az lehet, hogy jó
egyszer-egyszer, de nem igazán találta el az adott közösség igényeit. 
9 Egy kivételével.
10 Házi feladat: gondoljuk végig, hogy hány játékot tanítunk mi éven-
te, olyat, amit aztán a gyerekek maguktól is játszanak!

11 Itt most az a kérdés, hogy azok közül a játékok közül, amiket mi már
értékei alapján kiválogattunk, hogyan szelektáljunk tovább. 
12 Korosztálytól nem függetlenek, viszont ez összetettebb kérdés, most
nem térünk ki rá.
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osztály életében kezdetben a vezetõ a tanító(k). Játékok
kapcsán is kezdetben a tanító irányít. Szükséges azon-
ban, hogy fokozatosan (tervezetten?!) visszavonuljon
ebbõl a szerepbõl. A cél ugyanis, hogy a gyerekeket önál-
lóságra neveljük. Mindig (?) lesznek olyan feladatok,
amiben a pedagógus útmutatására, vezetésére szükség
van, de örömmel és megelégedettséggel lehet átadni azo-
kat, amiket már a neveltek is képesek megoldani. E fo-
lyamat során nem csak az egyéneknek kell egyre önállób-
ban mûködni, hanem a közösségnek is. Viszont ki irá-
nyítja majd az önállósuló közösséget?

Érdemes segíteni az osztályon belül azokat a gyereke-
ket, akiknél észrevesszük a vezetõi, közösségépítõi ké-
pességeket. Erre az olyan játékok remek lehetõséget
nyújtanak, ahol szükség van egy játékvezetõre, mert a já-
ték keretében felismerik a gyerekek, ki az, aki jól tud irá-
nyítani.

Különösen hasznos megtapasztalni a „vezetõ” szere-
pet annak, aki sokat veszekszik (mert mondjuk igazság-
talannak tart valamit) vagy annak, aki túl sokat „csal”.
Játékvezetés közben megtapasztalják azt, hogy a jó veze-
tõnek, aki látszólag mindig dirigál, nem is olyan könnyû
a dolga, és néha milyen nehéz igazságot tenni. Idõvel
nem lesz olyan irigyelt vagy vitatott pozíció a vezetõ sze-
rep. Tisztelet és köszönet fog társulni hozzá, mivel a jó
vezetõ biztosítja a játékra a lehetõséget és a szükséges fel-
tételeket. 

Játékvezetõként alkalom adódik a csalásra, és ez ismét
fontos tapasztalat. Például a KELJ FEL JANCSInak ab-
ban a változatában, amikor külön-külön haladnak vala-
kivel, kivételezni lehet (elõnyt vagy hátrányt lehet ad-
ni). Ez konfliktusokat eredményezhet? Igen. Éppen ezért
szeretem ezt a változatot! Érdemes a gyerekeket belevin-
ni konfliktusokba, mert az gazdagítja õket.13

A szabály lehetõvé teszi, hogy a játékvezetõ nyíltan,
õszintén „csalhat”, viszont nyíltan is kell szembenéznie a
játszók véleményével, akik kiszúrják a kivételezést! Né-
hány próbálkozás után rájönnek arra, hogy az egyértel-
mû elõnyben/hátrányban részesítés unalmassá teszi a já-
tékot. Ha van is rejtett szándékom, azt úgy kell végigvin-
nem, hogy a többiek számára is izgalmas legyen a játék,
hogy ne derüljenek ki a szándékaim. Az igazán jó játék-
vezetõ fenntartja a feszültséget, hogy sose lehessen tud-
ni, mik a „tervei”. (Akár sokáig hátrányban tart valakit,
majd felhozza, de mégis más marad elõnyben, végül vala-
ki harmadik nyer stb.) Igazi próbája ez a személyiségnek,
kapcsolatoknak. Játékvezetõként én törekszem arra (és
ezt a gyerekek is könnyen átveszik), hogy olyan gyereket
hozzak nyerésbe, aki még nem volt gyõztes, de sosem le-
het tudni, hogy ki lesz az.14 Könnyen váltogathatná két-
három játékvezetõ egymást, ugyanis mindig egymás ja-
vára dönthetnek, de ez mindenki számára nyilvánvaló, a
játék unalmassá válik, kiszállnak a többiek. Ha pedig
nem (mindig) a barátomnak kedvezek, akkor ez rávilágít
arra, hogy nem ettõl függ a barátságunk, ez most egy já-

ték. Egyébként is, sarkosan fogalmazva: a játékban nincs
barátság, a cél az izgalmas küzdelem, amiben én szeret-
nék gyõzni 15

A játékvezetõnek ebben a játékban tulajdonképpen
teljhatalma van! Ezt nagyon élvezik. Próbálják ki nyu-
godtan! Mikor, ha nem játékban? És a sok játék során
megtanulják, a hatalommal nem visszaélni kell, hanem
másokat szolgálni (izgalmas játékot adni nekik).

Azért nem teljesen csak a játékvezetõn múlik a gyõze-
lem. A játékvezetõnek meg kell becsülnie a távolságot és
a választott mértékegységhez (tyúklépés, citrom, „Sza-
ladj a postára!” stb.) a mérõszámot (egy, kettõ, Stop! ki-
mondásáig eltelt idõ stb.).16 Minél kisebbek a gyerekek,
annál gyakrabban tévednek ebben, és okoznak váratlan
fordulatokat a játék során.17

A PUFF!-ban nem igen tud csalni a játékvezetõ, hi-
szen mindenki látja-hallja, hogy ki hibázott, kinek kell
kiesnie. Mégis úgy tanítom õket, hogy a játékvezetõ sza-
va dönt, és azzal nem lehet vitatkozni (nagyon egyértel-
mû esetektõl eltekintve).

Ezt azért fontos leszögezni, mert az észlelésük eléggé
pontatlan tud lenni kisiskolás korban, és éppen most fej-
lõdnek benne. A játékvezetõ sem kivétel ez alól! A já-
tékvezetõ, hogyha bizonytalan, akkor úgy dönthet, hogy
egyszerre lõttek, senki nem esik ki. Egy játékos hiába
gondolja (helyesen vagy helytelenül), hogy nem egyszer-
re volt, a játékvezetõ „egyszerrének” érzékelte. 

Megtehetném azt is, hogy folyamatosan velük ját-
szom, és mindig én döntök a vitás helyzetekben, de az
miért lenne jó? Annyit érnék csak el, hogy folyamatosan
rám hagyatkoznak, nem mérlegelnek. 

Ha én vagyok középen (játékvezetõ), akkor én dön-
tök. (Bár itt is mérlegelhetek, hogy mennyire vagyok szi-
gorú: hány tizedmásodperc késedelmet tolerálok még.
Bevallom, ez függ a játékosok ügyességétõl és lelki álla-
potuktól. Részrehajlás? Vagy inkább figyelmesség?)

Ha nem én vagyok a játékvezetõ, akkor tehetek halk
megjegyzést, hogy szerintem helyesen döntött-e a játék-
vezetõ, de ezzel vigyázni kell, mert alááshatja a tekinté-
lyét. Olyankor szoktam reagálni egy-egy döntésre, ha va-
laki kérdõn néz rám azzal kapcsolatban. És azért reagálok
rá, mert õ arról szeretne meggyõzõdni, hogy jól érzékel-
te-e, várja a megerõsítést. Ez szükséges a fejlõdéséhez.
Inkább ez egyfajta összekacsintás (és sokszor valóban
csak egy összenézés szavak nélkül): „jól érzékelted, egyet-
értek veled”. De a játékvezetõ döntését nem kérdõjele-
zem meg. Ez is üzenet és példa: „lehet, hogy rosszul dön-
tött, de nem gond, pörögjön a játék, nincs értelme ezen
vitázni, nem volt komoly ügy, õ játékvezetõ”. 

A PUFF! azért nagyon alkalmas az ilyen dolgok fej-
lesztésére (mind játékvezetõi, mind játékos szempont-

13 Most még ott vagyunk velük, velük játszunk, tudunk segíteni. A
konfliktuskezelés tanulásához/tanításához kell a konfliktus!
14 Esetleg „véletlenül” olyan lesz, aki már volt, hogy tényleg kiszámít-
hatatlan legyek.

15 A gyerekek gyakran próbálnak nekem kedveskedni, például kido-
bóban azzal, hogy nem dobnak ki, és meglepõdnek, hogy én ezt nem
viszonzom. Hamar megértik, a játékban nem jó, ha van részrehajlás,
ott igazságos küzdelem van! Errõl a szeptemberi számban volt szó.
16 Gonoszul elrejtett tananyag…
17 Elsõsorban 1–3. osztályos játék, bár nagyobbak is szokták még él-
vezni.
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ból), mert rendkívül pörgõs, még ha igazságtalanság is ér
valakit, 5 perc múlva újra kezdhetjük.

Vannak olyan játékok, amikben a játékvezetõ szerepe
fontos, de nem túl nehéz. 

Ezeknél a játékoknál mindenkinek biztosítsunk lehe-
tõséget, sõt bátorítsuk õket a kipróbálásra, ugyanis ezek-
bõl a játékokból minden gyerek sokat tanulhat azáltal,
hogy most õ a vezetõ, neki kell irányítania, döntenie, ki-
állnia a döntése mellett, de adott esetben be kell ismerni
a tévedését. 

Ilyen játékokra jó példa a már említett KELJ FEL JAN-
CSI!, a PUFF!, illetve a BONJOUR MADAME; a KE-
NYÉRPIRÍTÓS; NEMZETES; PONTSZERZÕ18;
SÁRKÁNY, ÓRIÁS, TÖRPE; KENDÕKAPKODÓ.

Nehezebb a dolga a játékvezetõnek például a HADI-
SAKK, SZOLGÁS; ALSZIK A VÁROS; MAFFIA;
SZTORI BARKOCHBA esetében.

A kifejezetten nehéz játékvezetésre ritkábban vállal-
koznak maguktól azok, akiknek kisebb az önbizalmuk,
bár lenne érzékük hozzá.

Ezért sokszor nekünk kell bátorítani azokat a gyereke-
ket, akikben látjuk a potenciált. Azért, hogy tapasztalat-
hoz jussanak, és hogy erõsítsük az osztályban a szerepü-
ket, meglássák a többiek is, hogy nemcsak a nagyhangú
(sokszor elnyomó) társakat lehet utánozni, hanem a
konfliktusoldó, irányt mutató társakat is lehet követni,
mert biztosítani tudják a nyugodt, vidám légkört.

Azonban ezeknek a játékoknak a jó vezetése nincsen
rögzítve a szabályokban, ezért ezeket külön meg kell ta-
nítani. 

Sokszor azzal jár a játékvezetés, hogy a játékvezetõ ki-
marad a játékból. Kívülrõl olykor vontatottnak, unal-
masnak tûnhet a játékmenet, de a játékvezetõ ekkor sem
szállhat ki. Ezek nem annyira vonzó dolgok. De meg le-
het, és meg is kell mutatni, hogy mitõl és hogyan válik ér-
dekessé a játékvezetõ szerepe, milyen (szellemi) kihívá-
sokat tartogat.19

A SZOLGÁS játék vezetése látszólag nem tûnik ne-
héznek (csak felírjuk a neveket, és felolvassuk).20 De sok
különbözõ helyzet adódhat, amire fel kell készülnie a já-
tékvezetõnek, mert hirtelen nem biztos, hogy tud rá (jól)
reagálni. Természetesen, ahogy a pedagógus vezeti a já-
tékot, abból is elleshetõ ez-az, de jellemzõen hamarabb
szeretnék a gyerekek már vezetni a játékot, minthogy
mindenféle helyzet elõfordult volna, ráadásul van, ami-
rõl csak a játékvezetõ tud, és ha nem hívjuk fel erre a fi-
gyelmet, akkor az sosem derül ki. 

Pontba szedek pár tanácsot, amire felhívom a (játék-
vezetõ) gyerekek figyelmét. Egyszerre mindet nem érde-
mes a gyerekekre zúdítani. Adott szituációhoz kötve, ap-
ránként lehet adagolni. (Én most a játék menetét köve-
tem a teljesség igénye nélkül.)

– A játékvezetõnek ügyelnie kell a nevek diktálása-
kor, hogy azt senki ne hallja meg, csak õ és a névválasz-
tó.

– Felírni is úgy kell, hogy más ne láthassa. 
– Ezért a sorból mindig csak egy gyerek válik ki és jön

oda a játékvezetõhöz, a többiek messzebb várakoznak, és
aki épp diktál, az nem láthatja a papírt.

– Ha valaki ugyanazt a nevet mondja, mint ami már
volt, akkor újat kell választania. De ez nem minden eset-
ben tehetõ meg, van, hogy újra kell kezdeni az egész név-
választást. Pl.: Valaki harmadikként ugyanazt a nevet
választja, mint az elsõ kettõ valamelyike. Ha õt küldöm
csak vissza új nevet választani, akkor tudni fogja, hogy az
elõtte lévõ kettõ valamelyikének tudja a nevét. Tehát
mind a háromnak új nevet kell választania. Hol van a
határ? Hány gyerek után nem kell újrakezdeni? Azt hi-
szem, ha több mint a játékosok fele bediktálta már a ne-
vét, akkor már nem szükséges elölrõl kezdeni, ha érkezik
azonos név.

– A nevek felolvasását össze-vissza kell megtenni. Rá-
adásul kétszer! Hogyan ne maradjon ki egy név sem, ho-
gyan ne mondjunk egyet sem kétszer? Én pontokat szok-
tam a nevek mellé tenni. Felolvasás végére minden név
mellett két pont van.

Arra is érdemes figyelni, hogy ne ugyanazok a nevek
kerüljenek a végére, vagy épp az elejére, mert arra kell vi-
gyázni, hogy egyik se legyen könnyebben megjegyezhetõ
a másiknál. Ezek a feladatok gyerekként kihívást jelente-
nek.

– Aki kezdi a nevek találgatását, némi elõnnyel indul
(ugyanis akadhatnak könnyen kitalálható nevek). Mi
alapján válasszuk ki, hogy ki kezdjen? Érdemes stratégi-
ákat mutatni erre.

– A neveket pontosan kell kitalálni! (Cica helyett nem
jó a macska.)

– A nevek felolvasását újra lehet kérni, ha az összes
„nem szolga” (azaz szabad) beleegyezik. Ilyenkor az ösz-
szes név felolvasása szükséges, de az elfeledett neveket
érdemes belekeverni a tömegbe, nem jó, ha túl nagy
hangsúlyt kapnak. Akit utoljára kérdeztek, az folytat-
hatja a találgatást.

– Ha már csak 2-3 játékos van, aki nem szolga, a nevek
újbóli felolvasása jelentõs elõnyt jelent annak, aki kezd-
heti a kérdezést. Érdemes sorsolni, hogy ki kezdjen.

– Ha a játék elakadt (senkinek nem jut eszébe új név),
akkor a játékvezetõ felolvashatja a neveket az elõzõ pon-
tokat figyelembe véve.

– Ha olyan nevet találgat valaki, ami nem is volt az
eredeti listán, akkor arra nem szabad reagálni. 

– Ha a szolgák nem segíthetnek a szabadoknak, akkor
erre is figyelni kell.

– Ha a kétcsapatos változatot játsszuk, akkor figyelni
kell, hogy a csapaton belüli kommunikáció a megbeszélt
kereteken belül maradjon, illetve a szolgák nem segít-
hetnek a még szabad társaiknak.

Talán ennyibõl is látszik, hogy valóban több minden-
re kell figyelni, és a játék vezetése nem annyira könnyû,
mint elsõre tûnik. 

A SZTORI BARKOCHBA esetében a játék izgalmát
jelentõsen csökkenti egy rosszul elmesélt rejtvény, vagy

18 A PONTSZERZÕBEN játékvezetõ, aki a számokat kiáltja, hiszen
õ irányítja, hogy melyik csapat jön, vagy kezdhet kettõrõl stb.
19 Elsõsorban érdemes azonosulni a játszók gondolkodásával.
20 A gyerekek úgy is gondolják, hogy csak ennyi!
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éppen a túl sokat vagy a túl keveset segítõ válaszadás.
Gyakran kezdenek így a gyerekek: Ismered a léghajós
történetet? Ezzel az egyik fõ motívumot lövik le! 

Vagy ha valaki ismer egy történetet, akkor tisztelet-
ben kell tartania, hogy mások most próbálják kitalálni,
nem segíthet, nem utalhat semmire. 

Nem elég ismerni a történetet. Rengeteg buktató van,
ami tönkreteheti a játékot. És mivel ezeknek a történe-
teknek a száma korlátozott, nagy vétek elpazarolni õket. 

Ebben az esetben leginkább példamutatással tudok
segíteni a leendõ játékvezetõknek, úgy, hogy látják, hogy
én hogyan vezetem a játékot. Illetve játék közben, vagy
az azt követõ megbeszélésben felhívhatom a figyelmüket
bizonyos dolgokra. Például:

– Mennyi és milyen segítséget kell adni? („Van még a
feladványban egy fontos részlet”, „Vajon mi lehet a fog-
lalkozása?” Stb.).

– Miért válaszoltam úgy, hogy „igen is, meg nem is”?
– Ne meséljenek egymás után hasonló motívummal

rendelkezõ történeteket (pl.: repüléssel kapcsolatosat,
vagy amiben törpenövésû a fõszereplõ, stb.).

Érdemes tanítani a „játékos” konfliktuskezelési mó-
dokat is, melyekrõl részben már írtam korábbi cikkben.
Ilyenek a kiszámolók, a sorsolás (pénz, fûszál), a patt-
helyzetek kezelése. Mindegyikre sokféle példát lássanak,
és hagyjuk is õket kipróbálni. Ha lehet, ne mi döntsünk,
ha problémába ütköznek.

A játékvezetõ szerephez társul némi hatalom, beava-
tottság, és ez sokaknak vonzó. Ezért többen szeretnék ki-
próbálni a játékvezetést, mint amennyien valóban alkal-

masak arra. Mindig hagyom, hadd próbálják ki. De ne-
kem is ott kell lennem velük! Segítek nekik, hogy ne ku-
darcot éljenek meg, hisz elõfordulhat, hogy mindenki rá-
juk ront, hiszen könnyen tönkretehet egy ügyetlen já-
tékvezetõ egy egész játékot. Kissé fel kell készíteni, és a
konfliktuskezelésben is kell segíteni a próbálkozókat.
Akár játék közben lehet õket terelgetni, mielõtt hibáz-
nak. A kipróbálás után kíváncsiságuk kielégül, és sokan
rájönnek, inkább résztvevõi lennének a játéknak. Azok
maradnak csak a játékvezetésnél, akiknek sikerült (se-
gítségünkkel akár) meglátniuk ennek szépségét. 

Lakat
A cél az, hogy ahogyan a közösség egyre inkább önál-

lósul, úgy a pedagógus egyre inkább háttérbe tudjon vo-
nulni. Ezt úgy teheti meg nyugodt szívvel, ha ellátta él-
ményekkel, tapasztalatokkal és egy tarisznyára való já-
tékkal a gyerekeket; valamint látja, hogy nevelõdnek
olyan vezetõ személyiségek, akik át tudják venni21 a fel-
adatokat. 

Természetesen e tekintetben 4. osztály végén még gye-
rekcipõben fognak járni a gyerekek (szükséges a taní-
tói/tanári/napközis támogatás a késõbbiekben is), de a
közösség fontos alapokat kaphat a késõbbi felsõs, illetve
gimnáziumi évekhez!

21 Most elsõsorban a játékokhoz kapcsolódó feladatokra gondolok.

Oszoli-Pap Márta A, a, a, a farsangi
napokban…

Elõkészületek – otthon

A farsangról eszembe jut, amikor szülõként nagy lel-
kesen – szerintünk – jobbnál jobb jelmezeket találtunk ki
gyermekeinknek az iskolai farsangra. Több estén át ké-
szítettük ezeket. Aztán hazajött a gyermekünk a farsang-
ról, és kifogásolta, hogy jelmezében sem táncolni, sem
szaladgálni, egy jót enni-inni sem tudott. Persze, ki tud-
na enni egy lovagi sisakrostélyban? Vagy amikor csak két

kis lyukon lát ki, mert épp kartonból készült napraforgó-
virág takarja az arcát? És valljuk be, teknõsbékaként
lavorral a hátán sem könnyû szaladgálni. Ráadásul társai
nem is értékelték annyira a mi „jó ötleteinket”.

Rá kellett jönnünk, hogy a gyerekeknek más jelmez
tetszik, pont az ellenkezõje, mint nekünk. Vagyis az „egy-
szerû”, az épp divatos. Kislányoknál a hercegnõ, király-
lány, fiúknál a focista, a kalóz, ninja.

Ez a szülõi megtapasztalás sokat segített abban, hogy
tanítóként másképp közelítsek a farsanghoz.

� � �
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A jelmez, mely jellemez?
Több helyen láttam azt a szokást, hogy az osztályban

mindenki egy témakört kiválasztva, egyforma jelmezbe
öltözik. Mondván, így fejezik ki az összetartozást. Ha be-
legondolunk, hogy a farsang az alakoskodás, a más bõré-
be bújásnak az idõszaka, akkor láthatjuk, hogy ezen az al-
kalmon inkább hagyni kell, hogy az egyéniség elõtérbe
kerüljön. Hadd öltözzön annak a gyermek, aminek sze-
retne! Úgyis annyi olyan területe van az oktatásnak, ami
„uniformizálja” a gyerekeket, hagyjuk meg legalább itt a
szabadságukat! Ne is minõsítsük, ha némelyikük túl
„vad” jelmezben jelenne meg! Ne feledjük, hogy ha itt

utat engedünk ennek a vágyának, talán utána békésebb
és kezelhetõbb lesz ez a gyermek. Biztos, hogy érdekes
megfigyelni, hogy ki mibe öltözik éppen.

A tanító is…?
A kollégák körében is megoszlik a vélekedés abban,

hogy nekünk, pedagógusoknak is be kell-e öltözni, vagy
ez inkább a gyerekek ünnepe. Én azt gondolom, hogy ak-
kor vagyunk hitelesek, ha meggyõzõdésünk szerint já-
runk el. Az a tapasztalatom, hogy a gyerekek kíváncsiak,
hogy a tanító minek fog öltözni. Lelkesen újságolják a
szülõknek, ha mi is beöltöztünk jelmezbe.

Amikor a tanító néni is bohócot csinál magából

Elõkészületek – az iskolában
A farsang közeledtével rajz- és technikaórákon jel-

lemzõen álarcokat készítenek a gyerekek különbözõ
technikákkal. Tudjuk, hogy a farsang a vízkereszttõl
hamvazószerdáig terjedõ idõszak. Mivel a húsvét mozgó-
ünnep, ezért a böjt kezdete sem állandó dátumhoz kö-
tött. Így a farsang idõszaka is lehet hosszabb, rövidebb.
Ennek kapcsán beszélhetünk azokról a hagyományokról
– Balázs-járás, Gergely-járás, téltemetõ kiszebábu elége-
tése –, melyek erre az idõszakra esnek. 

Környezetórán beszélhetünk az idõjósló napokról (pl.
január 22. Vince).

Olvasásórákon utánanézhetünk, hogy egyes vidéke-
ken milyen szokások tartoznak a farsanghoz. Például a
mohácsi busójárás szokásának eredetét is elmesélhetjük,
a hozzá tartozó 16. századi történeti mondával, melyet a
törökök magyarországi jelenlétéhez kapcsol a lakosság.
Ehhez nyújt segítséget Dömötör Tekla: A népszokások
költészete címû összefoglalója1 (népszokások költészete,
dalai, jelkép-kalendárium). 

Énekórán a farsangi dalok gyûjteményébõl válogatha-
tunk. 

A gyûjtõmunkához kiváló segítség az interneten egy
helyen, tematizálva megtalálható Jeles napok – multi-
médiés oktatási segédanyag2.

Amit hoztok, esztek! 
– a farsangi fánk

Vannak olyan osztályok, ahol ilyenkor csak fánkot
hoznak be a gyerekek az egészségtelen „rágcsák” helyett. 

Farsangra, ahol van erre lehetõség vagy tankonyha,
készíthetünk közösen farsangi fánkot is. Elõtte olvasás-
órán elolvashatjuk a receptet. Az elkészítés sorrendjé-
nek megbeszélésével a szövegértést is gyakorolják a gye-
rekek. A hozzávalók kigyûjtésével a mértékegységeket,
azok átváltását is gyakorolják, amely a matematikaóra
feladata lehet. Az elkészült fánkokkal rendezhetünk
majd játékos evõversenyeket is (ld. késõbb!).

Farsang megnyitása 
– a tornateremben

Iskolánkban az alsó tagozaton hagyomány, hogy egy
egész délelõttöt szánunk erre a népszokásra. A reggel
mindenkinek az osztálytermében indul. Itt beöltöznek a
tanulók a jelmezükbe, majd az osztályok levonulnak a
tornaterembe. Az aktuális harmadik évfolyam egy rövid
mûsort ad. Ezt mindig az adott évfolyam találja ki. 

Görög tánc

Láthattunk már görög táncot, cirkuszi bemutatót,
vagy az A,a, a, a farsangi napokban kezdetû dal koreog-
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ráfiáját is. Utána zenére felvonulva, minden osztály fél-
körben állva bemutatja a jelmezeit egy mozdulattal. 

Osztályok felvonulása

A felvonulás végén egy közös produkció követezik.
Elõzõleg, testnevelés órákon mindenki megtanulja egy
adott tánc koreográfiáját, melyet a rövid felvonulás vé-
gén az egész alsó tagozat zenére együtt eltáncol. Ez a kö-
zösséghez tartozás érzését is erõsíti. Fejleszti a mozgásko-
ordinációt, ritmusérzéket. Természetesen ez a közös pro-
dukció is minden évben más.

Macarena3 közös tánc

A tornatermi megnyitó program után minden osztály
a saját termében folytatja a farsangot.

Farsang 
– az osztályteremben

Hogyan tehetjük ezt a délelõttöt élménnyé úgy, hogy
közben észrevétlenül „tanuljanak” is a gyerekek? Ná-
lunk így zajlik a teremben eltöltött idõ (egy lehetséges
változat):

a) jelmezek bemutatása
b) hozott enni-innivalók kulturált elfogyasztása
c) játékok
d) tánc
e) tombola

a) A közös megnyitó után az osztályteremben min-
denki bemutatja a jelmezét. Ilyenkor készülnek a fény-
képek is, melyek 4. év végén igen hasznosak lesznek majd
a búcsúajándéknál. A jelmezek bemutatása, egyesével
való fotózása türelmet igényel a többiektõl. 

Felmerül a kérdés: rendezzünk-e jelmezversenyt? A
gyerekek még nem tudnak elvonatkoztatni ebben a kor-
ban, hogy egy-egy jelmez mennyire egyedi, ötletes, illet-

ve a kivitelezése mennyi munkával járt. Azt tapasztalom,
hogy a jelmezek tetszési indexét annak viselõje, a baráti
kapcsolatok is erõsen befolyásolják.

Két jelmeztípus

Ezért nem is érdemes jelmezversenyt rendezni, maxi-
mum titkos szavazással. Ha mégis versenyeztetjük õket,
akkor kérhetjük tõlük, hogy alkossanak õk kategóriákat:
pl. legviccesebb, legötletesebb, legeredetibb jelmez.
Ilyenkor a pedagógus figyelhet arra, hogy minél több gye-
rek jelmeze legyen értékelhetõ.

b) A farsangra beküldött enni- és innivalók elrendezé-
séhez, a megterítéshez bevonhatjuk a gyerekeket is. A
svédasztal nem azt jelenti, hogy tánc közben vagy játék
közben odaszaladgálnak és útközben esznek. Amúgy is
gond a mai gyerekeknél, hogy nem tudnak adott dologra
koncentrálni, hanem párhuzamosan tesznek több dol-
got. Nem baj, ha megtanítjuk õket arra, hogy ne pakol-
ják tele a papírtányérjukat a sok ennivalóval, hanem egy-
szerre csak kis mennyiséget vegyenek ki, majd újra jöhet-
nek repetáért. Itt sorba kell állni, várakozni, ami szintén
nehezen megy a gyerekeknek. Ez evidens dolognak hang-
zik, de ezt is tanítani kell, az a tapasztalatom. A helyükre
visszatérve, ott ülve (!) eszik meg a kiválasztott ételt. Ez-
után kezdõdhetnek a játékok.

Egy kis tízórai

c) A játékok fejlesztõ hatásáról a Tanító korábbi szá-
maiban is esett szó. Most csak egy-két ötletet említek:

• Székfoglaló játék
A terembe eggyel kevesebb széket teszünk körbe, mint

ahány játékos van. Zenére mennek körbe a gyerekek, ha
ismerik a dalt, énekelhetnek is közben. Amikor megáll a
zene, mindenkinek a közelében lévõ székre le kell ülni.
Akinek nem jutott szék, az kiesik. Ekkor egy széket kive-
szünk, és indul újra a zene. Egészen addig folytatódik a já-
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ték, míg csak egy szék marad a körben. A kiesõ játékosok
ritmushangszerekkel kísérhetik a zenét. Játék közben fej-
lõdik a ritmusérzékük, hangszínhallásuk, térlátásuk.

Székfoglaló

• Limbó
Ez a játék mindenki számára sikerélménnyel indul,

majd fokozatosan nehezedik a feladat. Végül az igazán
ügyesek maradnak bent. A tapasztalat az, hogy próbál-
koznak a gyerekek újra és újra. Akkor is, ha nem sikerült
az elõzõ magasság. Ez kifejezetten jó, mert a játék hevé-
ben nem kudarcnak élik meg az újabb szintet, hanem ki-
hívásnak. A játék során fejlõdik az egyensúlyérzékük is. 

Limbó
• Evõverseny
A farsangi fánk ennél a játéknál is szerepet kap. Ren-

dezhetünk fánkevõ versenyt. Erre az éhesebb fiúk szok-
tak vállalkozni. A fánkokat felkötjük egy botra (seprû-
nyélre). Kézzel nem szabad segíteni, úgy kell leenni a fán-
kot a szalagról. Az gyõz, akinek ez elsõre sikerül.

Amiben többen is részt vehetnek, az etetõverseny.
Az osztály egyik fele két sorban leül, egymással szem-
ben. Az osztály másik fele sállal beköti a párok szemét,
majd mindegyik gyermek kezébe egy fánkot adnak.
Adott jelre egymást kell megetetni. Az a páros gyõz,
aki elsõnek fogyasztja el a fánkokat. Utána cserél a két
csoport.

Mindkét feladat jó móka a nézõközönségnek is.

Fánkevõ verseny

d) Páros táncok:
• Lufis tánc
A felfújt lufikat a párok – vagy csak az egyik, vagy mind-

kettõjük – bokájára rögzítjük. Zenére táncolva a másik
pár lufiját kell kidurrantani lábbal. Az a pár gyõz, aki úgy
tud táncolni, hogy közben meg tudja védeni a saját lufiját. 

A gyerekek fújják fel a lufikat, mellyel a helyes levegõ-
vételt is gyakorolhatják. Énekórán a légzõ gyakorlatnál
vissza tudunk majd utalni levegõoszlop helyes megtámasz-
tására. A tánc során együtt kell mûködniük társukkal, fi-
gyelni kell egymásra. Támadni és védekezni is kell egyszer-
re, közben a zenére táncolni, igen komplex feladat.

Lufis tánc

• Újságpapírtánc
A párok szétterített újságpapíron táncolnak zenére,

majd egyre kisebb formára hajtjuk az újságpapírt. Az a
pár gyõz, aki legtovább marad a legkisebbre hajtogatott
újságpapíron. Ennél a játéknál még szorosabban kell fi-
gyelni a másikra, hogy mindketten a papíron maradja-
nak. A párok leleményességén is múlik, hogyan oldják
meg a feladatot.

Újságpapírtánc

• Labdás tánc
Felfújható strandlabdát vagy ha nehezíteni akarjuk a

feladatot, akkor pingponglabdát kell a párok homloka
közé tenni és így táncolni zenére. Kézzel nem szabad
a labdát megfogni, az a pár kiesik, akinek elgurul a lab-
dája.

Labdás tánc
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A páros táncoknak számos variációja van, ahogy az
ilyenkor játszható játékoknak is. Minden játéknál igaz,
hogy drukkolnak egymásnak az osztálytársak, ami a kö-
zösségépítés szempontjából is fontos. A játékok fejlesztõ
hatása élményeken keresztül épül be a gyerekek készsé-
gei közé.

• Tánc – illemtan
Fontos részhez érkeztünk. A délelõttben helyet kap

egy kis illemtan is. Megismertetjük a fiúkkal a lányok
táncra való felkérésének menetét. A lányoknak megta-
nítjuk, hogy nem illik visszautasítani ilyenkor a fiúkat.
Kipróbáljuk, hogyan viszik a táncparkettre a fiúk a lá-
nyokat, illetve utána hogyan kísérik vissza õket a helyük-
re. Természetesen van hölgyválasz verzió is. A tapaszta-
lat az, hogy elsõre nem tetszik a gyerekeknek, szégyenlõ-
sek ebben a korban. A délelõttbõl mindössze két tánc
erejéig tart ez a rész, de ezt nem hagyom ki egyik osztá-
lyomnál sem. Manapság oly kevés alkalom van arra, hogy
a gyerekek ezekkel az udvariassági formákkal találkozza-
nak, illetve megtanulják. Egymás elfogadását is gyako-
rolhatják ezáltal.

Felkérés

• Tánctanítás
Az ördög több helyen is említésre kerül a farsangi ha-

gyományoknál. Ha már a farsang és az ördög4 összekap-
csolódott az álarcok által, megtaníthatjuk a gyerekeknek
a könnyen elsajátítható moldvai Ördög útja címû táncot.
Fejleszti a zenei kompetenciákat: ritmusérzék, mozgás-
kultúra. De kitekinthetünk, belekóstolhatunk ilyenkor
más népek táncaiba is. Szintén könnyen megtanulható-
ak az ír és skót körtáncok. Igényes zenére, körtánc mind-
kettõ.

Ír tánc tanítása

e) Tombola
A tombolacédulákat elõzetesen rajzórán megrajzol-

juk. Minden gyermek két azonos számot díszít a kis la-
pocskáján. Ez pontosságot, jó megfigyelõképességet
igényel, a miniatûr rajz létrehozása fejleszti a finom-
motorikát. Az egyik szelvény bekerül a kalapba, a má-
sikat odatesszük a gyermekek által behozott tombola-
tárgyak mellé. Minden gyermek összeállít egy olyan
tombolaajándékot, aminek õ is örülne. Ezáltal fejlõdik
az empátiájuk az érzelmi intelligenciájuk. Az igazság-
hoz hozzátartozik, hogy ezek a kis csomagok sokszor
nagyon egyenetlenek. Mindig vannak olyanok, akik
kevésbé fordítanak gondot erre, vagy nem megfelelõen
csomagolják be a kis ajándékot. Sõt, olykor otthon
felejtõdik egy-két ajándék, amit hirtelen meg kell ol-
dani, hogy ne csalódjon a másik gyermek, mert neki
nem jutott. De egymástól is tanulnak a gyerekek és fej-
lõdnek évrõl évre. 

Öröm nézni, ahogy várják, hogy kimondjuk az õ szá-
mukat! Természetesen itt is, mint az evésnél, elõször
megvárjuk, amíg mindenkinek kihúzzák a számát, csak
utána lehet megnézni az ajándékot. Ezzel is fejlesztjük a
frusztrációs toleranciájukat.

Összegzés

A farsangi délelõttre általánosan jellemzõ, hogy a
programok, a játékok, táncos részek váltva követik egy-
mást, viszonylag rövid ideig. Így a „nem szeretem” ré-
szek (ld. felkérés táncra) nem erõltetettek, nem rontják
el a gyerekek hangulatát, mégis helyt kaphatnak. Az
utánuk jövõ „kedvenc” játék pedig motiváló lehet. Ha
közben megéheznének a gyerekek, akkor beiktathatjuk
az evõversenyt. Amikor pedig túlpörög a társaság, ak-
kor jöhet ismét egy lecsendesítõ program, például a
tombola.

Írásomban bemutattam egy lehetséges módot arra,
hogy az ünnepkör kapcsán az elõkészületekkel, a farsan-
gi programokkal észrevétlenül sajátítanak el tanulóink
számos ismeretet, képességet, készséget. Illusztráltam,
hogyan kap helyet az egyéni ötlet (jelmez), miként lesz
része egy osztályközösségben, és hogyan illeszkedik egy
iskolai közösségbe.

Jegyzetek
1 URL: http://mek.oszk.hu/04600/04691/html/dtmagy-
nepsz0005. html (utolsó letöltés: 2019. január 10.).

2 URLhttps://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/farsang /
(utolsó letöltés: 2019. január 10.).

3 Macarena spanyol tánc.
4 „Maga II. Lajos is jelmezesen, ördögálarcban jelent meg
az ünnepségeken”. Dömötör Tekla: Magyar népszo-
kások URL: http://mek.oszk.hu/04600/ 04691/html/
dtmagynepsz0005.html (utolsó letöltés: 2019. ja-
nuár 10.).
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„A játék élménye és emléke csökkenti a stresszt; vigaszt
és megnyugvást ad. Ez is példa a játék erejére. Ezt az erõt
azonban fenyegetik napjaink törekvései, amelyek arra
irányulnak, hogy mind a gyerekek, mind a felnõttek éle-
tében csökkentsük a játék szerepét a munka javára. Pe-
dig ha elválasztjuk a játékot, a szeretetet és a munkát,
akkor nem értjük, hogyan mûködik az alapvetõ emberi
természet.” Azt ígértem az olvasóknak, hogy olykor egy-
egy olvasmányélményemet is megosztom a Tanító ha-
sábjain, most ezzel indítom a cikkemet. Egy kedves bará-
tom lepett meg karácsonyra David Elkind: A játék ereje
címû könyvével. Ahány témában megjelenõ könyv, any-
nyi nézõpont. Az alcím – A visszakapott gyerekkor – arra
utal, hogy szerencsére a játékok erejének segítségével
van visszaút az igazi gyerekkorhoz, de ezért nekünk, pe-
dagógusoknak és szülõknek is tenni kell!

Sajnálatos módon a gyerekek játékideje kimutatható-
an csökkent, az utóbbi húsz évben több mint heti tíz órá-
val, ráadásul a játék minõsége is megváltozott: a veleszü-
letett kíváncsiságra és a képzelõerõre építõ játékok he-

lyett elõtérbe kerültek a passzív játékok, okoseszközök; a
számítógép és televízió elõtt rengeteg idõt töltenek már a
legkisebbek is. „Egyre több gyermek szenved szükségte-
lenül azért, mert érzelmi, viselkedésbeli és fejlõdési szint-
jükbõl fakadó igényeiket a kifejezetten a gondozásukra
létrehozott intézmények nem képesek kielégíteni.” A
magolás a kritikus, újító gondolkodás szöges ellentéte, a
játék viszont az egészséges fejlõdéshez nagymértékben
hozzájárul az egymást követõ életszakaszokban, általa a
kognitív, társas és érzelmi kompetenciák is nagyon jól
alakulnak, intellektuális és szociális hatása kiemelkedõ. 

Visszatérve a fent említett játék-szeretet-munka hár-
masra, mindhárom velünk született motiváció, egész éle-
ten át táplálják az emberi gondolkodást és cselekvést,
egymást kiegészítik. A játékban realizálódik az igényünk
arra, hogy a világot a saját igényeinkhez formáljuk, és új
tanulási élményeket hozzunk létre, a szeretetben jelenik
meg a hajlamunk arra, hogy kifejezzük vágyainkat, érzé-
seinket, érzelmeinket. Az elsõ idõszakban egységben je-
lentkezik a három terület, a játék és munka találkozásá-
nál kifejezetten jól érezzük magunkat. A játék viszont,
melyhez nem kapcsolódik szeretet és munka, nem több
egyszerû szórakozásnál. A játék nem luxus, hanem az
egészséges testi, szellemi és társas-érzelmi fejlõdés elen-
gedhetetlen része. 

Csecsemõ- és kisgyermekkorban a még szinte elvá-
laszthatatlan egységbõl a játék dominál, a kíváncsiság és
érdeklõdés határozza meg a tevékenységformákat, azt,
hogy mit hoz létre a gyermek, mit tanul meg, miben leli
örömét. Fontos a szimbólumalkotás és az elképzelt világ,
a játék a tanulás domináns és irányító eleme, a kisgyer-
mek legjobban a saját maga által létrehozott tanulási él-
mények során sajátítja el a világ dolgait. 

Az iskoláskor elsõ szakaszában a mindennapi élet el-
sõdleges szervezõereje a társas világ igényeihez való al-
kalmazkodáshoz kapcsolódva a munka, a diákok elsajá-

„Csak akkor tudunk boldog, egészséges és termékeny életet élni, ha
életünkben egyesül a játék, a szeretet és a munka.”

David Elkind

F A R K A S H Á Z I  C S I L L A
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títják az iskolai alapkészségeket, ami kevésbé fárasztó, ha
a feladatok játékos elemekbõl is állnak. Dr. Theodor
Seuss Geisel szerint „A kisgyermek legkönnyebben a rí-
mek, a ritmus és az ismétlés segítségével tanul.” Köny-
nyebb és élvezetesebb megtanulni a matematika alapja-
it, ha a feladatok játékosak, ha pálcák, építõkockák,
gyöngyök kézbevételével, rakosgatásával a gyerekek
használják a fantáziájukat, ha a fejükben mentális kép
alakul ki ezekrõl az eszközökrõl, és akkor könnyebben
tudják elképzelni a velük való mûveleteket is, amit majd
a már elvontabb, számokkal való mûveletvégzés követ-
het. 

Az ezt követõ szakaszban a gyerekek betekintést nyer-
nek a tágabb társas, fizikai és tudományos világba, és ha
a tanáraik problémamegoldásra, felfedezésre épülõ mód-
szereket alkalmaznak, természetesen jobban érdeklõd-
nek a tantárgyaik iránt. Felsõ tagozaton a játék legin-
kább szabályok közé szorított játékokat jelent, és a szülõk
helyett inkább a kortársakkal zajlik; fontos társas készsé-
geket, attitûdöket és értékeket sajátítanak el a gyerekek
a saját játékszabályaik megalkotása során, és szoros érzel-
mi kapcsolatokat alakítanak ki egymással. A játék, szere-
tet, barátság pedig megkönnyíti a világhoz való alkal-
mazkodást. „Azok a gyerekek, akik nem szeretik a taná-
rukat és/vagy kevesebb barátjuk van, nehezebben tanul-
nak a pozitív kapcsolatokkal rendelkezõ kortársaiknál.” 

A serdülõkor során a szeretet és szerelem olyannyira az
élet vezérlõelvévé válik, hogy gyakran a munkára vagy
játékra alig fordítanak figyelmet a kamaszok, de ez a ten-
dencia a korszak végére többnyire visszafordul, az ener-
gia egy része újra átirányítható a kevésbé domináns terü-
letekre is, melyek az életkorhoz megfelelõ módon segítik
a kapcsolatépítéshez és konfliktuskezeléshez szükséges
alapvetõ készségeket, pl. üzlet nyitása, csónak építése
vagy különbözõ játékok kapcsán. A korszak végén kiala-
kul az elkötelezõdés a karrier vagy tanulmányi célok iránt
és már hosszabb párkapcsolatok jellemzõek. A játék
gyakran intézményesül, a nagykamaszok kreatívabbá
válhatnak egy-egy területen: elõadói, alkotói, képzõmû-
vészeti téren, amit a környezetük is értékel.

A felnõttkorban válik el legjobban a játék a szeretettõl
és munkától, ekkor többnyire kikapcsolódásként funkci-
onál. A kreativitás átvihetõ a munkába vagy a szabad-
idõs tevékenységekbe (kreatív fõzés, barkácsolás, ker-
tészkedés stb.). A felnõttek többsége képes egyensúlyt
találni a három említett terület dinamikája között,
Csíkszentmihályi Mihály ezt flow-nak hívja, ami nem
hétköznapi élmény, és véletlen tényezõktõl is függ. 

A játék megítélése sokat változott az évek során. A mai
szülõk már gyermekük óvodai évei alatt is aggódnak,
hogy vajon elég jó intézménybe adták- e gyermeküket,
hogy vajon megfelelõen felkészíti-e az iskola elvárásaira,
nem játszanak-e túl sokat a lurkók tanulás helyett. David
Elkind így fogalmazta meg véleményét egy anyukának (a
Tufts Egyetem óvodájáról): „Tudja, ezek a gyerekek jól
érzik magukat, élvezik az életet, és ez legalább olyan fon-
tos és értékes, mint a jövõre készíteni õket. A kisgyermek
dolga az, hogy játsszon, és bár a felnõtteket az érdekli,
milyen hosszú távú elõnyök származnak a játékból, a gye-
rekek azért játszanak, mert jólesik nekik.” A szülõvé vá-
lás új társas és érzelmi életet jelent, a kezdeti bizonyta-
lanság miatt általában meglehetõsen fogékonyak az

apák-anyák a kortárs szülõcsoport elvárásaira, de legin-
kább egy kritikus képzelt közönség véleményére reagál-
nak. Mindenki azt gondolja, õket figyelik, de mivel a leg-
több hasonló cipõben járó szülõ ugyanezt képzeli, ez a fi-
gyelõ közönség valójában nem is létezik. Mint cselekvõ
egyéneket jobban foglalkoztatja õket, hogy õket figyelik,
mint az, hogy õk másokat figyeljenek, hasonlóan a ka-
masz korosztály érzéseihez. A szorongás mások vélemé-
nye miatt leginkább belülrõl fakad. Általánosságban:
azok a szülõk tudnak hitelesek és játékosak maradni,
akik befelé figyelnek, és a józan észre hallgatnak, ha ta-
nácsra és útmutatásra van szükségük, ha azon gondol-
kodnak, mi a legjobb a gyermeknek. A médiapánikok és
a szülõi szereppel járó feszültségek nem hatnak kedvezõ-
en a gyerekekkel való foglalkozásra. 

A hagyományos szülõi feladatok egy jelentõs részét a
differenciálódás és idõhiány miatt átvállalják a különbö-
zõ intézmények és szolgáltatások, ami megmarad, abba
viszont a szülõ megpróbálja a tõle telhetõ maximumot
beleadni – ez sajnos szorongással, feszültséggel, stresszel
járhat. A túlbuzgóság olykor megakadályozza, hogy a szü-
lõ önálló személyiségként tekintsen a gyermekére, és
hogy egészségesen támogassa abban is, ami eltér a saját
személyiségétõl. A túlterhelés és a túlféltés gátolja a já-
ték, a szeretet és a munka egészséges kölcsönhatásának
kialakulását és a három alapelv egymásra hatásával
együtt járó tanulást is. 

A könyv legtöbb gondolatával egyetértek, elgondol-
kodtató, sok érdekességre is rávilágít, a Tanító márciusi
lapszámában folytatom tartalmi ismertetését saját és ta-
nítói szemszögbõl érdekesnek tartott fejezetei mentén. 

YATZY – kockapóker

Most pedig következzen a matek-játék! Az elõzõ cik-
keimhez kapcsolódóan még mindig a kockáknál mara-
dunk, talán a farsangi idõszakban, a felvételi izgalmaitól
fellélegezve sokaknak megtetszik egy szerencsét és takti-
kázást is igénylõ társasjáték, a Yatzy. Finnországból hoz-
tam még a nyáron a szeptemberi lapszámban bemutatott
Skip-bo mellett, olyan játékot keresve, ami népszerû
Skandináviában. Amerre jártunk, szinte mindenhol fel-
bukkant a szupermarketek játékrészlegein, külön kiegé-
szítõ lapokat is árultak hozzá, hogy az alapkészletbõl fel-
használt jegyzettömböt lehessen pótolni, látszott, hogy
keresett árucikk. Kockapóker néven ismert hazánkban,
és mint megtudtam, több országban is játsszák, több né-
ven, több változatban, különbözõ szabályokkal. 
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Még a tanév kezdetén, szeptember legelején kipróbál-
tam az osztállyal, azzal a titkolt céllal, hogy amellett hogy
tanítási órán szerencsejátékot játszani a gyerekek szemében
nagyon menõ, egy kicsit ráhangolódunk a fejszámolásra,
mûveletvégzésre, hisz az elért pontszámok kiszámításá-
val és összesítésével derül ki, hogy ki lesz a gyõztes játé-
kos. Nos, elsõ alkalommal elég lassan indult be a játék,
kissé türelmetlenek voltak a csoportok a játékszabály el-
sajátításánál, amit kis segítséggel már mint nagy negye-
dikeseknek, maguknak kellett – volna – értelmezni. Át-
szerkesztettem, rajzos elemek felhasználásával jól átlát-
hatóvá és értelmezhetõvé tettem a dobások rögzítésére
szolgáló táblázatot, ami sokat segített az újabb nekiru-
gaszkodásnál. Újra, most már együtt is átbeszéltük a tud-
nivalókat, nemcsak a csoportokat külön-külön segítve. 

Sokaknak tetszett a játékban a szerencse nagy szere-
pe, egyre jobban belejöttek az esélyek latolgatásába, a
taktikázásba is. Beszélgettünk a biztos, lehetséges és le-
hetetlen feltételekrõl, latolgattuk, vajon melyik sor meg-
szerzése a legkönnyebb, legnehezebb. Minden páros, il-
letve három-négy fõs csapat játékához öt dobókocka
szükséges, de kaphatnak a játékosok egyénenként is öt-
öt kockát, hogy nyugodtan lejegyezhessék az értékeket, a
következõ pedig mielõbb dobhasson. A kockapókerrel
való ismerkedésnél még mindenki saját pontozólapot
kap, ahol a pontozást szó szerint is érthetjük: elõször so-
ronként öt rubrikába lehet lejegyezni a felhasznált dobó-
kockákat, lehetõség szerint egy az egyben, a pöttyök le-
másolásával; az utolsó oszlop pedig a számokkal való
pontozásnak ad helyet. 

A kezdõ játékos egyszerre öt kockával dob, felmerült a
gyerekek részérõl, hogy használjunk ehhez a (tartós hasz-
nálatú, masszív) mûanyag poharainkat, így könnyebb
megrázni, mint tenyérben, és nem is gurul szanaszét a sok
kocka. Az a cél, hogy olyan számkombinációkat dobjunk
ki, amelyek a táblázatban szerepelnek. Kétszer lehet ja-
vítani a dobásokon, tehát elõször dobunk mind az öt koc-
kával, majd ha valamelyik ezek közül, vagy akár több is,
nem tetszik, azzal vagy azokkal újra guríthatunk, majd is-
mételt mérlegelés és döntés után jöhet még egy végsõ ja-
vító dobás, az ekkor kapott állást vesszük figyelembe.
Olykor több sorba is beillik a kidobott sor, a játékos el-
döntheti, melyik helyre szeretné beírni. Az elsõ hat sor az
ún. iskola, van olyan szabály, amely csak akkor enged to-
vábblépni a változatos feladványokhoz, ha ezeket telje-
sítjük, de mi ezt nem szabtuk feltételnek, a többivel
egyenrangúnak tekintettük, bármilyen sorrendben ha-
ladhattunk. Az elsõ csoportban a három azonosan pon-
tozott kocka azt jelzi, hogy legalább három ilyen értéket
kell egyszerre dobni. Ha több is sikerül, az annál jobb, a
kockákon szereplõ pontok összege kerül mindig az utol-
só, pontozó oszlopba. A további sorokban is mindig csak
a feltétel szerint felhasználandó kockák pöttyeit rajzol-
juk be, és azokat számoljuk össze, kivétel ezek alól a pó-
kerek sora, ahol az értéknél eleve megkapja a játékos a
negyven, illetve ötven pontot abban az esetben, ha ki-
dobta az azonos értékû kockákat, a + jel pedig arra utal,
hogy ehhez a számhoz adódik még hozzá a pöttyök össze-
ge. A játékosok felváltva, illetve az óramutató járásával
azonos irányban haladva dobnak egymás után. Ha nem
tudják felhasználni a kockáikat, passzolhatnak, és jön a
következõ. Amikor már gyakorlottak a játékosok, nincs
szükség a kockák egyenkénti lejegyzésére, még gyorsab-
ban pöröghet a játék, közösen használhatnak egy módo-
sított játéklapot, ahol az oszlopok tetején a név szerepel,
alatta a részösszegek, legalul pedig a játék végén össze-
számolandó végleges pontszám. Ha olyan kockaötös
adódna, mely egyik sorhoz sem illik, egy választott alka-
lommal beírható a kuka sorba, ezek az értékek is számíta-
nak, nyilván akkor érdemes ezzel élni, ha épp aránylag
sok a nagy szám. Lehet játszani meghatározott idõre, vagy
az elsõ teljesen kitöltött oszlop eléréséig. Az gyõz, aki a
legtöbb pontot összegyûjtötte. 

Ha szeretnénk különbözõ nehézségû és idõtartamú já-
tékváltozatokat, szerkesszünk többféle elrendezést, és a
gyerekek is feltétlen ötletelhessenek, hogy mi kerüljön a
kidobandó kockacsoportok feltételei közé! (Ha órakez-
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dõ játéknak szánjuk, csak néhány érdekes sort adjunk meg feltételnek!)
Tanítványaim legújabb kreálmányaiból szeretnék bemutatni néhányat:
kis lyukas sor: 1;3;5; nagy lyukas sor: 2;4;6; az öt kidobott szám szorza-
ta kisebb mint 48, nagyobb mint 48 vagy pont 48; az öt kockával kido-
bott pöttyök összege kerek tízes; a két/három/négy/öt kockán szereplõ
számok szorzata kerek tízes; kettõvel szorzó sor: 1;2;4; mini trió: 1;2;3;
kicsi trió: 2;3;4; közepes trió: 3;4;5; nagy trió: 4;5;6; osztó pár: az egyik
kockán szereplõ számban maradék nélkül megvan a másik kockán sze-
replõ szám; kis szerencsesor: 1;2;1;2;1; nagy szerencsesor: 6;1;6;1;6.
Ugye, milyen változatos feltételek? Kellemes szórakozást kívánok a já-
tékhoz!

Játéklapváltozat egy-egy játékos részére:
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Amikor ez a cikk íródik, akkor éppen nagy-nagy hajtás van az
iskolákban. A tanulók egy része éppen most ébred fel, most
tudatosult bennük, hogy közeledik a félév vége, amely értéke-
léssel zárul. Ajánlott lenne egy kicsit javítani az osztályzato-
kon, hiszen ez a család, de a saját elvárása is. S bizony a kol-
légák többsége is hasonlókat él át, azaz rövid az idõ és már ér-
tékelni kell. Nem gondolom, hogy kényelem, figyelmetlenség
van a dolgok mögött, sokkal inkább azt hiszem, hogy a sok-
sok feladat épp a teljesítményértékeléstõl vonja el a pedagógu-
sokat. Nem vitatható, hogy sokszor hangzik el az „ügyes vol-
tál”, „ez nagyon jó”, vagy „szép megoldás”, mint szóbeli di-
cséret, de ezek a mondatok ritkán válthatók be érdemjegyek-
ké. Pedig a gyerek várja a minõsítést, miként mi felnõttek is. 

Ám az értékelés – talán még nehezebb része – a magatar-
tás érdemjeggyé alakítása. Milyen követelményeknek kell
megfelelnie a tanulónak ahhoz, hogy a példás minõsítést el-
nyerje, illetve milyen rosszaság, hanyagság után következik
az, hogy a magaratása változó, vagy rossz legyen? Vajon fel-
nõttként mi is minden helyzetben megérdemeljük a példás, a
jó minõsítést? Az egyenletes teljesítményt kedveljük, a hul-
lámzóval sokszor nem tudunk mit kezdeni. 

S ha az iskolai értékelésrõl van szó, akkor azt is tudjuk,
hogy a szülõk is értékelik gyermekeiket. Nem vitatható, hogy
ez elsõsorban a család kulturális hagyományainak függvé-
nye, de a vérmérséklet, az impulzivitás is benne van. Még azt
is merem mondani, hogy korábbi szülõi minták is öröklõdnek. 

Egy kolléganõm (Menzák Edit) egy 3. osztályos olvas-
mány feldolgozását követõen (Méhes György: Amíg a
rögtönbõl rögtön lesz) a szülõknek levelet írt, amely olyan ta-
nulságokkal bír, hogy érdemes a szakembereknek ezzel meg-
ismerkedniük. (Ebben a formában köszönöm a kolléganõ-
nek, hogy megosztotta írását.) Íme a levél!

„Kedves Szülõk! 

Úgy gondoltam, írok egy rövid beszámolót a mai olva-
sásóráról. Az „Amíg a rögtönbõl rögtön lesz” címû olvas-
mányt dolgoztuk fel, és természetesen saját példákat is
mondtak a gyerekek a történettel kapcsolatban. (Érde-
mes elolvasni az olvasmányt!) 

Elõfordul velük, hogy nem csinálják azt, amit a szüle-
ik kérnek. (Szinte hihetetlen! Sokszor kell figyelmeztet-
ni a feladataikra stb.) Kérdeztem a gyerekektõl, ilyen en-
gedetlenség esetén mit csinálnak a szülõk.

Ismerjék meg gyerekeik válaszait a szülõi praktikákra:
1. Elveszik, amivel épp játszom, kikapcsolják a tévét.
2. Anya felemeli a hangját.
3. Fenyegetnek – nem lesz ez vagy az, vagy megmon-

dalak apádnak!
4. Jön a pofon.
5. „Nem mindjárt, hanem most azonnal!”.
6. Sarokba állítanak vagy szobafogságot adnak.
7. Ha nem csinálom, õ se figyel rám, ebbõl nekem ele-

gem lesz, és végül megteszem.
8. Mondja, mondja, majd megcsinálja õ.
9. Hisztizik anya.

Kedves Szülõk! 
Nem lepõdtem meg, ismerõs a helyzet. A gyerekek a

beszélgetést nagyon élvezték. Gondoltam, megosztom
Önökkel is… szerintem érdekes!

Tisztelettel: Edit néni”

A gyerekek kritikai érzéke – különösen így a tizedik évhez
közeledve – igazán fejlett. Pontosan látják azokat az erõssé-
geket, gyengeségeket, amelyek a szülõi nevelésben megmutat-
koznak. S látják azokat a problémákat is, amelyeket a peda-
gógusok akarva-akaratlan követnek el. A tanulók közvetlen
értékelése a tantárgy szeretetében, a motiváltságban nyilvá-
nul meg.

Összességében nem könnyû a minõsítés. Azt vallom, hogy
csakis úgy szabad értékelni, hogy az a felek számára elfogad-
ható legyen. Ez a bizalom, a kölcsönösség és a további együtt-
mûködés alapja. 

„Nem figyelt az órán!”
Tomi 4. osztályos élénk, érdeklõdõ gyerek. Nagyon

népszerû a társai között, mert igen-igen jártas a termé-
szettudományokban. Minden apró élõlénynek a nevét, a
lakóhelyét, a táplálkozási szokásait és élethosszát ponto-
san ismeri. A barátai örömmel hallgatják, amikor ezekrõl
az állatokról mesél. Ugyanilyen járatos a vizek, a hegyek
ismeretében is. Elég, ha egy osztálytárs egy nagyobb tavat
említ, s Tomi már mondja is, hogy milyen mély és az élõ-
világáról is pontos leírást ad. Sziporkázó a tudása. Való-

Csillag Ferenc Párhuzamos történetek
Értékelünk, ítélkezünk
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jában ez foglalkoztatja igazán. 4. osztályosként nem dön-
tötte még el, hogy mi is szeretne lenni, van rá még bõven
ideje. Ha kérdezik a felnõttek, akkor válaszaiban sok-sok
változat fordul elõ, de mindegyik az élõvilággal kapcsola-
tos. Ilyen elõzmények után nem is csoda, hogy Tomi alig
várja, hogy környezetismeret óra legyen. Nem mintha e
tárgy valamennyi része igazán érdekelné, de hozzászólá-
saival elég gyorsan átevez olyan témákra, amelyek igazán
foglalkoztatják. 

A környezetismeret oktatója Ildikó néni, aki jól felké-
szült, igazán szigorú tanító hírében áll. Õ a párhuzamos
4. osztály vezetõje, közben Tomiék osztályában a kör-
nyezetismeretet és a rajzot tanítja. Második éve dolgozik
a csoporttal. A gyerekeket jól ismeri. Ha Ildikó néni va-
lamit mond, akkor annak súlya van. No, de szóljunk az
osztályfõnök tanítóról is. Julika néni már sok-sok gyere-
ket tanított meg az írás-olvasás-számolás tudományára.
Számára a legfontosabb a tananyag minõségi tudása, s
ennek érdekében rendkívül szigorú szabályokat alkal-
maz. Vele együtt kell haladni, aki esetleg lemarad, az ret-
tenetes hibát követ el. Julika néni ilyenkor szigorú sza-
vakkal marasztalja el a gyereket. Fel sem merül benne,
hogy a tanítványa valamit nem ért, esetleg lassabb a
munkatempója. A két tanító, noha közel azonos idõ óta
van a pályán, mégis más és más nevelési elveket vall. Il-
dikó néni követelményeit a gyerekek lényegesen köny-
nyebben fogadják el, mint osztálytanítójukét. Tomi nem
is egyszer adott hangot az otthoni beszélgetésekben, hogy
sokkal jobban érezné magát, ha Ildikó néni osztályának
lehetne a tanulója. A szülõk türelemmel magyarázták
meg, hogy ezt az elképzelést nem tudják támogatni. Az-
zal biztatták a fiút, hogy közeledik az ötödik osztály, ami-
kor úgyis minden tanár személyében változás lesz. Tomi
beletörõdött, de szimpátiája nem erõsödött Julika néni
iránt. 

A rövid téli szünet eltelt. Megkezdõdött a félévi érté-
kelés elõtti munka. Ildikó néni tartotta a második órát,
épp a környezetismereti tudás mélységeirõl faggatta Nor-
bit, aki bizony nem volt kellõen szorgalmas. Amíg õ fe-
lelt, addig az osztálynak egy munkafüzeti feladattal kel-
lett foglalkoznia. Mindenki tette a dolgát. Norbi nehéz-
kesen mondta a leckét, Ildikó néni kérdéseivel segítette
a felelõt. A munkafüzeti feladat, amely Tominak igazán
a kisujjában volt, gyorsan elkészült. Tomi üldögélt, fi-
gyelte a felelõt. De ott semmi érdekeset nem hallott. Ezt
elunva, egy filctollat vett a kezébe, s a pad tetejére egy vi-
rágot rajzolt. Szép lett a rajza, padszomszédja, Marci, aki
szintén unatkozott, elismerõen bólintott. Ezt felszólítás-
nak vette Tomi, s egy másik színnel egy kisautó megraj-
zolásába kezdett. S mivel Tomi semmit sem tudott felü-
letesen csinálni, hát ez a dekoráció is kifejezetten szépre
sikeredett. Ekkor lépett oda Ildikó néni:

– Tomi, ez mi? Hogy képzeled? Te firkálod össze a padot,
aki a környezetvédelemrõl mindent tudsz? 

– Én csak… – akarta volna mondani a gyerek, de Ildi-
kó néni nem hagyta. 

– Neked egy kötelességed van, ezt a csúnyaságot a szünet-
ben el kell tüntetned a padodról. Az eseményrõl pedig beszá-
molok Julika néninek!

A tanító határozott mondataira nem lehetett mit vá-
laszolni. Tomi szégyenében leginkább a föld alá süllyedt
volna. 

Az óra véget ért, Tomi szaladt a takarító nénihez. Ka-
pott rongyot és súrolóeszközt. A szünet végére a padon
nyoma sem volt a firkálásnak. Becsöngettek. Julika néni
érkezett. 

– Tomi, mindent tudok, itt az ellenõrzõd, vidd haza, írasd
alá! Most pedig mindenki a nyelvtanfüzetét vegye elõ!

Ez a katonás módszer jellemzõ volt az osztálytanítóra.
Nem kívánt a dologról beszélni, neki a nyelvtan vagy az
olvasás tanítása szentség volt, a nevelõ célzatú beszélge-
tést csak felesleges idõhúzásnak tartotta. Tomi a füzete
mellett felnyitotta az ellenõrzõ könyvét is, amelyben a
következõ állt: „Tamás a környezetismeret órán a padot fir-
kálta, így az iskolai bútorzatot megrongálta. Továbbá az órán
nem is figyelt. Osztályfõnöki intést kap.”

Tomit a bejegyzés önérzetében sértette meg. Hogy õ
nem figyelt volna? De hisz éppen környezetismeretbõl õ
mindent tud, sõt érdekli is. Ildikó néni ezt biztos nem
mondta, ezt csak úgy hozzáírta Julika néni. Könnybe lá-
badt a szeme, de egy negyedikes nem sírhat – gondolta
magában. A szünetben megpróbált tanítójával beszélni,
aki igazán rövidre fogta a beszélgetést, azaz szóhoz sem
engedte jutni a fiút. 

– Ami megtörtént, az megtörtént. Könyörgéssel, magyará-
zással nem lehet a vétkeket jóvátenni. Aki firkál, rongál, az a
tanítójára sem figyel. Itt be is fejeztük. Menj te is a dolgodra,
nekem is van munkám!

Tomi otthon õszintén mindent elmondott a szülei-
nek. 

– Ugye mondtam, hogy jobb lett volna, ha Ildikó néni osz-
tályába kerülök. Õ ilyet biztosan nem írt volna be. 

Eddig a történet.
Tomi igazságtalannak tartja a beírást. Leginkább azt

fájlalja, hogy osztályfõnöke úgy alkotott ítéletet, hogy a
körülményeket ki sem vizsgálta. 

Ez volt élete elsõ csalódása a felnõttek világában. 

A hatékony tanulás 
módszertana

Találkoztunk már olyan gyerekkel, aki nem igazán
kedveli az iskolát. Nehezen talál barátokat, a tanulásban
inkább a feladatok sokaságát éli meg, mint az örömet,
hogy újabb ismeretek birtokába kerül. Az ilyen tanulók-
kal való foglalkozás külön munkát jelent a tanítójának.
Ügyes praktikákat kell bevetni, hogy a gyerek megszokja
az iskolát, a feladatokat, s elõbb-utóbb a kötelességeinek
önként eleget tegyen. Szilvi is ebbe a csoportba tartozik.
Nõvére, Csilla két évvel idõsebb nála, szorgalmas tanuló,
a közössége motorja. Éppen e pozitív tulajdonságai miatt
az iskola minden pedagógusa Csillát jól ismeri. Lássuk
be, egy ilyen nõvér nyomdokaiba lépni egyáltalán nem
könnyû feladat. Szilvi már elsõ osztályos korában ilyen
megjegyzéseket hallott: 

– Te Csillának a testvére vagy? – Ám a következõ mon-
dat is elhangzott – „Ha olyan ügyes vagy, mint a nõvéred,
akkor könnyû dolgod lesz!” – ezek a megjegyzések nem
voltak Szilvi ínyére. 
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Jó testvérek voltak, de teljesen eltértek egymástól.
Szilvi zárkózott, munkavégzésében lassabb volt, nem ke-
reste a barátokat, sõt kifejezetten szeretett egyedül lenni.
Az elsõs tanítójának feltûnt és ezt meg is említette az
anyukának. „Anyuka, Szilvit alig-alig lehet bevonni a játé-
kokba. A szünetekben is inkább a helyén ül és ábrándosan
néz a világba. És még egyszer sem lendült a keze a magasba,
ha az osztálynak egy kérdést tettem fel.” – A tanító nem volt
türelmetlen, haladékot adott a kislánynak Úgy gondol-
ta, hogy tanítványa kissé iskolaéretlen. Az édesanya pe-
dig otthon sokat segített a tanulásban, így Szilvi teljesít-
ménye értékelhetõ volt. Társas kapcsolataiban azonban
nem fejlõdött. Az osztálytársai szívesen lettek volna
együtt Szilvivel, néhányan még segíteni is próbáltak ne-
ki, de folyamatos visszautasítás érkezett a kislánytól. Las-
san-lassan elpártoltak tõle. 

Két év elteltével Szilvi iskolai hozzáállásában nem kö-
vetkezett be a remélt fejlõdés. 

Az osztály harmadik osztályos lett, s a tanítói feladato-
kat Orsi néni vette át. A változást minden gyerek meg-
érezte. Míg a korábbi tanítójukra valamiféle csendes
passzivitással párosuló engedékenység volt a jellemzõ,
addig az új pedagógus – minden bizonnyal életkorának
köszönhetõen is – harsány volt, némi erõszakosság is
érezhetõ volt a munkájában. Érzelmeinek sûrûn hangot
adott. Ilyen mondatok hangzottak el: „Szomorú vagyok,
mert nem követitek az utasításaim!”, vagy „Minden gyerek
szeme fényesen csillog, de jó, könnyen fogunk így együtt dol-
gozni!” – ezek a tanítói megjegyzések, biztatások, apróbb
figyelmeztetések nagyon tetszettek a gyerekeknek. Orsi
néni a csoportja élére állt, s minden elképzelését meg-
próbálta megvalósítani. Arra azonban nem volt igazán
felkészülve, hogy Szilvi az osztályban egy külön világban,
egy „saját szigeten” foglal helyet. Napok teltek el, mikor
felfigyelt arra, hogy tanítványa csupán fizikailag van je-
len az óráin. Õ valóban abban hitt, hogy a tudást akkor
lehet hatékonyan elsajátítani, ha mindenki együtt dol-
gozik, együtt halad az úton. Szilvi erre képtelen volt. 

Egy alkalommal a magányosan ülõ kislány mellé tele-
pedett. Figyelte, hogyan végzi a kiosztott feladatot.
Azonnal láthatóvá vált a tanító számára, hogy a gyerek
képtelen a tempót követni. Valahol az óra elején lema-
radt, s ott erõlködött. A tanító rövid utasításokkal pró-
bálta Szilvit a helyes feladatmegoldás irányába terelni. A
kislány hálásan tekintett tanítójára, de ezzel a segítési
móddal még nagyobb zavarba hozta a kislányt. Ekkor
vált világossá Orsi néni számára, hogy Szilvivel egyénileg
kell foglalkoznia. 

Új stratégiát dolgozott ki, ehhez az édesanyával felvet-
te a kapcsolatot. Az anyuka egy délután fel is kereste a
tanítót. A tanító röviden elmondta, hogy véleménye sze-
rint Szilvi tanulási kudarca abból adódik, hogy a munka-
tempója rendkívül lassú, ez pedig csak akkor fejleszthe-
tõ, ha a család azonos módon segít a tanulásban. Azt is
feltételezte a pedagógus, hogy nagyon is sikeres nõvére,
Csilla eredményei bénítólag hatnak rá. 

– A következõkre gondoltam: Szilvit olyan közel ültetem
magamhoz, hogy bármikor segíteni, beavatkozni tudjak.
Ezek csak pontosító utasítások lesznek. Egyelõre nem várom
el tõle, hogy ugyanazt a mennyiségû feladatot oldja meg,
mint a társai. Kevesebbet, de azt pontosan, biztosan! Most
én leszek a „tanulótársa”, de elõbb-utóbb egy-két osztály-

társsal is együtt kell mûködnie. Ezt majd folyamatosan ala-
kítom ki. 

Az anyuka figyelmesen hallgatta a tanítót. Mindent
érthetõen magyarázott el. Maga is tudta, hogy Szilvivel
különlegesen kell bánni. Amikor Orsi néni befejezte az
elsõ gondolatsort, akkor õ folytatta:

– Tudja, tanító néni, a Szilvivel való tanulás egy igazi küz-
delem. Kedvetlenül csinál mindent, és így két-három órát is
ülünk a lecke mellett. Sokszor könnyezve panaszkodik, hogy
õ sohasem játszhat. És ebben igaza van. Sajnálom, de a fel-
adatokat mindig megoldjuk. Olykor még azon az áron is, hogy
magam diktálom le a megoldást. Neki csupán a leírás marad
feladatként. 

– Nem, ezt nem szabad! – szakította meg a beszédet a
tanító. – A következõ idõszakban tanuljanak úgy, hogy 20-
25 percenként egy kis szünetet tartanak. Álljon fel Szilvi, ve-
gye elõ a kedves játékát, majd térjen vissza a munkához. Egy
délután nem szabad többet tanulni ezzel a módszerrel, mint
két óra. Ha nem érnek a végére, akkor kérem, írja oda, „lejárt
az idõ”. Figyelembe fogom venni. Ami feladatot elkészít a
gyerek, azt viszont önállóan végezze el.

A megállapodás létrejött. 
A következõ napon Szilvi a tanári asztalhoz közel ke-

rült. Ennek a gyerek nem örült. Jobban szeretett megbúj-
ni valahol középtájon. Orsi néni látta a gyerek arckifeje-
zését, de nem kommentálta. A munka elkezdõdött. És
ahogy a tanító ígérte, folyamatosan nyomon követte a
tanulás folyamatát, sõt idõnként súgott is valamit a kis-
lánynak. 

És otthon is könnyebb lett a tanulás. A legnagyobb
változást, sõt örömet Szilvinek az jelentette, hogy ap-
róbb szünetek tarkították a délutánt. Jó volt felállni, mo-
zogni, lazítani. Az anyuka pedig nem erõltette, hogy min-
den feladat végére érjenek. Ezzel a módszerrel azt is elér-
ték, hogy Szilvi és Csilla tanulóideje közel azonossá vált
és a két gyereknek még közös játékra is jutott ideje. Az
anyuka a változást úgy élte meg, hogy az õ élete is köny-
nyebb lett.

Orsi néni az elsõ idõben Szilvi értékelését csak szóban
tette meg. A dicséreteket mindig hangosan, úgy, hogy
azt a társak is hallják, a hibákat csak a lánynak mondta.
Ez az elsõ idõszak – pontosan két hónap – valamennyi
fél számára megterhelõ volt. Amikor már Szilvi bizto-
sabbá vált, akkor következtek az osztálytársak. Sára és
Luca volt a két fõ segítõ. Talán ez volt az a módszer,
amelynek másodlagos eredményeként a kislány bizal-
matlansága oldódott, társai elfogadták, s ezt õ nagy
örömmel viszonozta. 

A tanító biztatása, következetessége, az édesanya sza-
bálykövetõ magatartása és abszolút bizalma a gyermek
tanítójával kapcsolatban meghozta a gyümölcsét. Félév-
kor Orsi néni tudta értékelni tanítványát. A követke-
zõkkel adta át az értesítõt: 

– Szilvikém, legyõzted a félelmed, a bátortalanságod. Az
akaraterõvel célba értél. Ennek az eredménynek én örülök a
legjobban. – Megsimogatta a kislány fejét. 

Szilvi ma már jól érzi magát az iskolában. Ehhez egy
türelmes, gyermekszeretõ pedagógus kellett, valamint a
szülõi ház azonosulása a pedagógus elvárásaival. 

Általános tanulságként azt kell levonnunk, hogy el-
engedhetetlen a hatékony tanulási módszerekre idõben
megtanítani a tanítványokat.
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Milyen padtárs vagy? (Drámajáték)

A padtársak kiválasztanak egyet-egyet az érzelmeket kifejezõ emojik közül, majd beszélgetni kezdenek. A pár-
beszéd csak számolásból állhat. Egyikük számolni kezd, majd a másik átveszi a számolást. Közben mindketten
nagyon figyelnek arra, hogy hanghordozásukkal, arcjátékukkal, mozdulataikkal kifejezzék az érzelmeiket. A töb-
biek feladata, hogy kitalálják, melyik két emojit választotta a két padszomszéd.

Fonyódi Gábor Detektíviskola
JÓBAN, ROSSZBAN

Biztos te is átélted már az ültetés elõtti feszült várakozást az osztályban. Mindenki izgatott,
retteg és reménykedik: Bárcsak a barátom mellé ülhetnék! Jaj, csak nehogy X. Y. legyen a pad-
társam! Amikor végre mindenki elfoglalja az új helyét, van nagy öröm és van nagy bánat az osz-
tályteremben…

BLANKA MARCI NATI DANI

MIRA ZOÉ

JOHANNA EMMA

VERA SAMU BARNUS DANA

Ültetés után

Nézd végig a tanulók arcképeit! Vajon kik kerültek egymás mellé?
Nem lesz nehéz dolgod, hiszen mindketten ugyanazt az arckifeje-
zést, testtartást vették fel. 

Feladataid:

– Keresd meg a párokat! 

– Gyûjts olyan szavakat, amik kifejezik a padtársak érzelmeit!

– Fogalmazd meg, milyen a viszony a padszomszédok között!
Vajon mi lehet az oka, hogy így reagáltak a tanulók az új pad-
társra? 
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