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Pedagógiai innovációra nyitott, új utakat keresõ pedagó-
gusokban (vagy kisgyermekes szülõkben) számos fejlesz-
tési terület kapcsán vetõdhet fel a kérdés, hogy a gyer-
mek mely életkorában érdemes elkezdeni egy adott do-
log tanítását, fejlesztését. Gondoljunk csak például a
nyelvtanulásra, bizonyos sportágakra, mûvészeti tevé-
kenységre, de akár az olvasás vagy a matematika alapjai-
nak tanítására. Néhány évvel ezelõtt bennünk (Szegedi
Regionális Természettudományos Diáklaboratórium
munkatársai) is felvetõdött egy ilyen kérdés: milyen élet-
korban célszerû elkezdeni a gyermekek természettudo-
mányos nevelését, és milyen formában találhatunk erre
lehetõséget? Ezzel a témával foglalkozó hazai és nemzet-
közi szakemberek (Korom és Nagy L.-né, 2016; Csapó,
2008; Eshach és Fried, 2005; French, 2004) felhívják a fi-
gyelmet arra, hogy „minél elõbb, annál jobb”.

Megfigyelhetjük azt is, hogy számos ország (pl. USA,
Japán, Kína) oktatási programjában már az iskola legelsõ
évfolyamától jelentõs figyelmet fordítanak a természet-
tudományos nevelésre (NRC, 2012; NGSS, 2013). A
hazai tantervekben az általános iskola alsó évfolyamain
leginkább a környezetismeret tantárgy keretein belül van
erre szerény lehetõség, ott is döntõen az élõlényekkel
kapcsolatos természettudományos tartalmak jelennek
meg. Van még egy rendkívül fontos – de talán még a pe-
dagógusok körében sem általánosan ismert – tudomá-
nyosan igazolt tény, miszerint a természettudományok
tanulása nagymértékben segíti a gondolkodás általános
struktúráinak fejlõdését (Adey és Csapó, 2012). Ezért is
tartjuk kiemelten fontosnak, hogy már kisgyermekkor-
ban – a kognitív fejlõdés korai szakaszában – keressünk
lehetõséget ennek a területnek a célzott fejlesztésére.

A Titkok padlása 
rövid bemutatása

Miután a korosztály kérdésére választ kaptunk, figyel-
münk a megfelelõ (szervezett) forma megtalálására irá-
nyult. Azon kezdtünk gondolkodni, hogy a SzeReTeD
Labor infrastruktúráját kihasználva, és a körülötte kiala-

kulófélben lévõ lelkes kis szakmai közösség elkötelezett
munkájára alapozva, mit tudnánk tenni, amivel hozzájá-
rulhatnánk a kisgyermekkori természettudományos ne-
veléshez. Bátorító példát láttunk magunk elõtt a szegedi
Szent-Györgyi Agórában, ahol dr. Papp Katalin tanárnõ
2010 óta vezet természettudományos szakkört és nyári
táborokat a 6–10 éves korosztály számára (Molnár és
Papp, 2014). Arra gondoltunk, hogy a tanév során min-
den hónap egyik szombat délelõttjére – a tanórán kívüli
élményszerû tanulás lehetõségét kínálva – természettu-
dományos foglalkozásokat hirdetünk alsós diákok szá-
mára. Így született meg a Titkok padlása, amely ennek a
foglalkozássorozatnak a neve. A 2013/14-es tanév óta
rendszeresen tartunk ilyen foglalkozásokat, melyek ta-
pasztalatairól szeretnénk itt beszámolni, annak remé-
nyében, hogy inspirációt adunk a kedves kollégáknak
természettudományos aktivitások vezetéséhez.

A foglalkozások napjait (általában minden hónap má-
sodik szombatja) a tanév elején választjuk ki, és a
SzeReTeD Labor internetes oldalán hirdetjük meg. A
laboratórium három helyiségében egy-egy pedagógus ve-
zetésével zajlik három különbözõ témájú foglalkozás,
melyek során a tanulók végeznek kísérleteket, általában
párokban. Egy foglalkozás kb. 40-45 perc hosszú, ezután
következik 15 perc szünet. A szünet után a csoport egy
másik teremben, másik tanárnál, más témával folytatja a
munkát, majd a foglalkozást követõ újabb szünet után
végül a harmadik teremben dolgozik. Így a délelõtt folya-
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mán minden tanuló 3 különbözõ témájú foglalkozáson
vesz részt. Az egyes csoportokba 8 diák kerül beosztásra
oly módon, hogy a csoportokba lehetõleg azonos évfo-
lyamra járó gyerekek kerüljenek. A tapasztalat azt mu-
tatja, hogy ennél a korosztálynál ez a létszám igen ideális
a laboratóriumi munkához. Igaz, hogy így egy alkalom-
mal mindössze 24 diák tud részt venni a foglalkozásokon,
de a kis létszám elõsegíti azt, hogy a foglalkozás vezetõje
jobban figyelemmel tudja kísérni a diákok tevékenysé-
gét, és szükség esetén hatékonyabban tud segíteni. A
programot kezdetben pedagógusoknak szóló hírlevél-
ben, iskolákban elhelyezett plakátokon, illetve a
SzeReTeD Labor internetes oldalán hirdettük meg.
Nagy örömünkre hamar híre ment a gyerekek és a szülõk
körében, így ma már csak a regisztrációs felületet nyitjuk
meg kb. 2 héttel a foglalkozások elõtt a Labor internetes
oldalán, ahol a foglalkozásokra jelentkezni lehet. A szü-
lõk reggel 8:45-re hozzák a gyerekeket és 12:00-re jöhet-
nek értük. A tapasztalataink alapján bátran állíthatjuk,
hogy igen nagy örömmel jönnek a gyerekek ezekre az al-
kalmakra.

A foglalkozást vezetõ tanárok (és tanárjelöltek) mun-
kája önkéntes felajánlás, a felhasznált eszközök és anya-
gok döntõ többsége a hétköznapi életben a háztartások-
ban használatos, így nem igényel speciális beszerzést. Eze-
ket sok esetben a foglalkozást vezetõ tanárok saját ma-
guk hozták „ajándékba”. Ezeknek a szellemi és tárgyi fel-
ajánlásoknak köszönhetõen az elmúlt 5 tanévben a fog-
lalkozások ingyenesek voltak.

Mi szükséges 
az ilyen foglalkozásokhoz?

Ahogy korábban említettük, nem titkolt szándékunk,
hogy írásunkkal biztatást adjunk és segítséget nyújtsunk
ilyen foglalkozások szervezéséhez, ha a kollégák kedvet
éreznek hozzá. Vegyük is számba, hogy mi szükséges eh-
hez! Leginkább egyetlen dolog: személyes lelkesedés.
Mint annyi más esetben is. Ha ez megvan, minden egye-
bet mellé lehet tenni. A lelkesedés természetesen nem
egyszerû, nem magától értetõdõ. Életünk számos terüle-
tén az adott „ügy” iránti lelkesedésünk a mozgatórugója
cselekedeteinknek. Ha ez megvan, akkor féltett kincs-
ként kell õriznünk és ápolnunk, mert ha elvész, igen ne-
héz visszaszerezni, és sok-sok pénzért sem lehet megvá-
sárolni. Nem sok ilyen természetû dolog van az életünk-
ben. Pedagógusként talán a lelkesedésünk a legfonto-

sabb munkaeszközünk. Az egyik legnagyobb kihívás,
hogy megtaláljuk ennek forrását, forrásait az életünk-
ben. Nézzünk rá erre a kérdésre, és ne nyugodjunk meg
addig, amíg meg nem találtuk a választ! Egy kicsi szelete
lehet ennek az az újszerû kihívás, melyet ilyen foglalko-
zások tervezése, elõkészítése és megtartása jelent. Biztos,
hogy változatosságot és pezsgést hoz a hétköznapokba ez
a tevékenység. Azoknak az újszerû kapcsolatoknak, az
apró sikereknek és hétköznapi örömöknek a reménye,
amelyek valósággá válása és élményének átélése erõt ad-
hat, hogy belevágjunk. Mi is ezért kezdtük el, és nem csa-
lódtunk.

Tegyük fel tehát, hogy a lelkesedés kérdése rendben,
azaz adott egy lelkes tanító, aki szeretne valami hasonlót
szervezni. Mi kell még? Az sem hátrány, ha sikerül be-
szerveznünk néhány „aktivistát”. A feladat sokrétû,
többféle feladatra kell embert találnunk. Nézzünk körül
az iskolában a természettudományos kollégák között!
Bízzunk bennük, biztosan van bennük „életerõ” egy ilyen
projekthez, mely nekik is újszerû kihívásokat jelenthet a
hétköznapi munkájuk mellett. Kérjünk segítséget tõlük,
adjunk nekik is kihívásokat és inspiráljuk õket! Ha egy
tanárember érzi, hogy szükség van rá, a szaktudására, a
tapasztalatára, az eszközeire, biztos vagyok benne, hogy
nem lesz elutasító. Attól, hogy valaki nem mestertanár,
még igen nagy mestere lehet a hivatásának, és örül, ha
erre a tudására szükség van, és ezt elismerik. Aztán ott
vannak a fiatal lelkes szülõk, akik közül néhányan bizto-
san szeretnek nyüzsögni ilyen helyzetekben, náluk lelke-
sedésben nem lesz hiány, ha a gyermekükrõl van szó.
Esetleg eszünkbe juthatnak régi kedves tanítványaink,
akikkel ismét együtt dolgozhatunk egy ügyön, akár a kö-
zösségi szolgálat keretein belül is segédkezhetnek. A sze-
mélyi feltételek tehát igen sokfélék lehetnek attól függõ-
en, hogy egy kistelepülésen vagy egy nagyvárosban
élünk. A lényeg, hogy a helyi viszonyoknak megfelelõen
találjunk segítõtársakat az ügyünkhöz.

Tehát önmagunk lelkesedése mellett, most már van-
nak társaink is. Menjünk tovább és szedjük össze a többi
szükséges dolgot, a tárgyi feltételeket! Azt már a Padlás
címû musicalbõl is tudjuk, hogy „kell egy hely”. A leg-
jobb, ha ez társul azzal is, hogy „egy vonzás, melyhez tar-
tozunk…” A helyszínt nem kell túlgondolni a felszerelt-
ségét illetõen, egy átlagos terem (osztályterem, klubte-
rem, mûvelõdési ház kisterme, elhagyott falusi plébánia
hittanterme, nagyobb garázs stb., szóval bármilyen fe-
dett hely megfelelõ, ami hidegben fûthetõ), ahol el tu-
dunk helyezni asztalokat. A páros munka miatt kétsze-
mélyes iskolapadok vagy asztalok a legjobbak. A csoport
létszáma, ahogyan korábban említettük, 8-10 fõ környé-
kén tûnt nekünk ideálisnak. Ennek megfelelõen akkora
méretû terem szükséges, melyben 4 vagy 5 tanulói asztalt
el tudunk helyezni, illetve ezenkívül még célszerû egy
olyan asztal is, ahol a foglalkozás vezetõje tud kísérletez-
ni. A termek száma attól függ, hogy hány csoporttal van
lehetõségünk párhuzamosan dolgozni. Kisebb települé-
sen egy csoportnak szervezett foglalkozás is óriási ered-
mény! Nagyobb városban, ahol sok gyerek van, és köny-
nyebb több segítõtársat találni, bátran tervezhetünk egy-
szerre 2 vagy 3 párhuzamos csoportot, melyek aztán for-
gószínpad-szerûen válthatják egymást az egyes termek-
ben. Ebben az esetben szükséges, hogy a termek egy épü-
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letben legyenek. Lényeges szem elõtt tartanunk, hogy
annyi csoporttal és olyan gyakorisággal célszerû elindul-
ni, ami hosszú távon kiszámíthatóan tartható, hiszen ezt
igény esetén késõbb lehet bõvíteni.

A következõ lényeges kérdés az egyes foglalkozásokon
feldolgozásra kerülõ szakmai tartalom. Ezek tervezése,
kiválasztása nagyon fontos eleme ennek a munkának.
Több tényezõ együttesen határozza meg a feldolgozásra
kerülõ témákat, csak hármat emelünk ki ezek közül. Egy-
részt fontos, hogy a részt vevõ diákok élvezzék a foglalko-
zást, örömmel vegyenek rajta részt, illeszkedjen az élet-
kori sajátosságukhoz. A második szempont, hogy ha van
valamilyen pedagógiai célunk (márpedig ez idõvel úgyis
lesz), akkor azzal összhangban legyen a foglalkozás anya-
ga. Ez nem egy egyszerû kérdéskör. Nagyon összetett és
nehéz feladatra vállalkozik az a közösség, aki ezen a téren
komoly célokat állít maga elé. Örülnénk, ha tudnánk eb-
ben hathatós segítséget nyújtani, ezért a késõbbiekben
ezzel a fontos kérdéssel e tanulmány folytatásában rész-
letesebben foglalkozunk. Olyan utakat szeretnénk be-
mutatni, felvázolni, melyeken mi próbáltunk járni az el-
múlt években. Visszatérve eredeti gondolatunkhoz, a
harmadik tényezõ a téma kiválasztásával kapcsolatban,
hogy a szükséges anyagok és eszközök olcsók és könnyen
beszerezhetõk legyenek.

Ezzel el is érkeztünk az ötödik szükséges kellékhez, a
foglalkozás során használt eszközök és anyagok kérdésé-
hez. Érdemes törekedni arra, hogy ahol csak lehet, olyan
eszközök kerüljenek felhasználásra, melyekkel a gyere-
kek a hétköznapokban is találkozhatnak. Ez nemcsak
azért elõnyös, mert egyszerûen be lehet ezeket szerezni,
hanem abból a szempontból is, hogy ha a gyerekek ott-
hon újra el szeretnék végezni a kísérleteket, akkor meg-
könnyítjük számukra az eszközök beszerzését. Úgy ta-
pasztaltuk, hogy a gyerekek szeretik pontosan tudni,
hogy milyen anyagokat használunk fel, mert sok esetben
már úgy távoztak a foglalkozásokról, hogy otthon szeret-
nék a szülõkkel, testvérekkel is kipróbálni a kísérletek
egy részét.

Az eszközök összegyûjtésénél segítségül hívhatjuk di-
ákjainkat is, amikor bizonyos tárgyakból nagyobb meny-
nyiséget kell begyûjtenünk, mint például PET-palack,
üres sörös-, tejes-, sajtos-, gyufás-, vagy éppen TIC-
TAC-os doboz, esetleg régi egérbõl kiszerelt golyó, vagy
éppen pezsgõsüvegdugó stb. Ezek mind-mind nagyon
fontos kellékei lehetnek a kísérleteknek. Ha tudatosan
nem állunk ellen, akkor lassan hozzászokik a szemünk

ahhoz, hogy meglássuk ezeket az álcázott értékeket, és
felismerjük, hogy a mások által kidobásra szánt holmi
számunka értékes kísérleti eszköz. Ha például egy
osztálybuli vagy nevelõtestületi összejövetel után ma-
gunkkal visszük az egyenes falú átlátszó palackokat, mert
arra gondolunk, hogy abból milyen jó kis hengerlencsét
tudunk majd csinálni, vagy a húsvéti kisgyermekes csa-
ládoknak szóló tojáskeresés után összeszedjük a
Kindertojás-belsõket, mert eszünkbe jut, hogy abból re-
mek eszközt készítünk majd a felhajtóerõ tanulmányozá-
sára, vagy az iskolafelújítás alkalmával a kidobásra szánt
fénycsõarmatúrákat elkérjük a munkásoktól, hiszen tud-
juk, hogy azok kiválóan alkalmasak arra, hogy bennük
mosószerrel megkent papírhajókat úsztassunk, akkor
biztosak lehetünk abban, hogy meg vagyunk fertõzve, és
ez egy izgalmasan jó állapot. Ez egyébként kellõ alázatra
is nevel bennünket a körülöttünk lévõ teremtett világ
értékei iránt.

Fontos megemlíteni még, hogy ha van a családban
vagy a szomszédságunkban barkácsoló kedvû ügyes férj,
apa, nagyapa vagy udvarló (akár csak udvarlójelölt),
esetleg szomszéd vagy vállalkozó kedvû szülõ stb., nos,
õk a foglalkozások szempontjából is kincset érõ kapcso-
latok lehetnek. Igen nagy segítséget jelenthetnek ne-
künk, amikor valami apróságot kell fúrni, faragni, barká-
csolni. Érdemes még a használtcikk-piacon vagy a
100 Ft-os boltban is nyitott szemmel járnunk, hiszen sok
„kincsre” lelhetünk ezeken a helyeken is (pl. a szinte
mindenhez szükséges szívószál vagy lufi). Tartsuk szem
elõtt, hogy a kísérleti eszközök beszerzése egy kicsit olyan,
mint a sárgabaracklekvár-fõzés! Nem akkor kell csinál-
ni, amikor szükség lenne rá, hanem akkor, amikor lehe-
tõség kínálkozik rá. Érdemes ezeknek az eszközöknek
egy szekrényt elkülöníteni, és oda lehet gyûjtögetni. Az
sem baj, ha ebben a szekrényben van egy kis szerszámos-
láda, melybe néhány „mûszaki elsõsegély”-hez szükséges
eszközt gyûjtünk össze, mint például fogó, csavarhúzó,
tapétavágó stb. A szekrényünk tartalmával kapcsolat-
ban van még egy fontos dolog, ne akarjunk mindent egy-
szerre beszerezni, csak szépen fokozatosan gyûjtöges-
sünk. Elõbb-utóbb úgyis elterjed ez rólunk a környéken,
és eljuthatunk oda, hogy mielõtt valaki kidob valamit,
jön és megkérdezi tõlünk, hogy véletlenül nincs-e éppen
arra szükségünk. Természetesen azt nem mernénk állíta-
ni, hogy néha nem kell ezt-azt vásárolni, nyilván anélkül
nem megy. Csak szerettük volna jelezni, hogy azért igen
sok mindent be lehet szerezni költségek nélkül vagy na-
gyon kevés pénzbõl.
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Összefoglalva tehát, mi az az öt dolog, amire szüksé-
günk van, ha kisgyermekeknek szeretnénk természettu-
dományos foglalkozásokat tartani. Mindenekelõtt sze-
mélyes lelkesedés. Ha ez megvan, akkor még egy jó kis
csapat, alkalmas helyszín, a foglalkozások szakmai anya-
ga, illetve kísérleti eszközök és anyagok. Persze van még
egy nélkülözhetetlen „kellék”, maguk a diákok. Annak
módját is végig kell gondolnunk, hogyan kerülnek meg-
hirdetésre a foglalkozások, milyen módon jut el ennek
híre a célközönséghez, illetve, hogyan lehet jelentkezni.
Mindezeket a helyi viszonyok határozzák meg, azok is-
meretében lehet ezeket kialakítani.

A megkerülhetetlen kérdés:
de miért?

Tisztában vagyunk azzal, hogy könnyû nekünk lelke-
sedni, hiszen természettudományos tanárként a vérünk-
ben van a természettudományok szeretete. Csak halkan
jegyezzük meg, hogy persze ezen túlmenõen a diákok sze-
retete is motivál minket, és e tekintetben a tanítók bizo-
nyára elõttünk járnak. Teljesen világos, hogy nem a ter-
mészettudományos nevelés van az alsó tagozatos munka
homlokterében. Ha mérlegelni kell, hogy mivel töltsük
ki a rendelkezésre álló idõt, és milyen lehetõségek állnak
rendelkezésre, akkor teljesen világos, hogy a történet
minden szereplõje (szülõk, iskolavezetés, fenntartó, ok-
tatási adminisztráció stb.) azt tartja az alsó tagozaton
végzett nagyon összetett munka „oktatási része” legfon-
tosabb célkitûzésének – nagyon leegyszerûsítve megfo-
galmazva –, hogy elsõsorban írni, olvasni és számolni ta-
nuljanak meg a gyermekek. Feltehetjük akkor azt a kér-
dést, hogy egy tanító, aki lelkiismeretesen tanítja napról
napra írni, olvasni, számolni és megannyi más dologra a
kis diákjait, miért akarna még természettudományos fog-
lalkozásokat is szervezni. Sõt lássuk be, akad ezzel több-
letmunka bõven. Nehéz erre a kérdésre egy ilyen írás ke-
retében egy-két mondatban válaszolni. Ezért a bonyo-
dalmas indoklás helyett, kérjük, tekintsék a fentiekben
leírt gondolatainkat úgy, mint egy szelíd invitációt. Idõn-
ként csak egy kis szikra hiányzik a láng fellobbanásához,
hiszen a gyújtós már összekészítve áll. Több elismert em-
ber visszaemlékezésében hallhatjuk, amikor arról szá-
molnak be, hogy igen élénken él az emlékezetükben a
Tanító néni/Tanító bácsi (igen nagy kezdõbetûvel), vagy
egy lelkes napközis Tanító néni/Tanító bácsi (szintén
nagy kezdõbetûvel) megjelenése, aki feledhetetlen pezs-

gõ életet hozott a kis falusi iskola délutánjainak monoto-
nitásába, és a mai napig hálatelt szívvel gondolnak rájuk.

Leginkább azért írtuk meg ezt a kis élménybeszámolót
(mert tanulmánynak igen nagy szerénytelenség lenne
nevezni), hogy megosszuk a szívünkben lévõ örömöt,
melyet ez a munka jelentett nekünk az elmúlt években.
Természetesen azért volt még más célunk is, mint aho-
gyan az elején említettük: az inspiráció reménye. Ha van-
nak olyan kollégák, akik szívesen belevágnának egy ilyen
munkába, akkor szeretnénk, ha tudnák, hogy mi is csiná-
lunk ilyet, bátran fordulhatnak hozzánk, és ha tudunk,
nagyon szívesen a segítségükre leszünk. Mindannyian
tapasztalatból tudjuk azt, hogy egy bátor, lelkes tanító
óriási dolgokra, csodákra lehet képes a környezetében.
Azt hiszem, teljesen nyilvánvaló tény, hogy a mai társa-
dalomban sok kisdiák ezek alatt az évek alatt több minõ-
ségi idõt tölt a tanító nénivel, mint saját édesanyjával. A
kisdiákoknak nem feltétlenül drága oktatási eszközökre
és a digitális világ csábító eszközeire van a legnagyobb
szükségük, hogy fejlõdjenek, hanem – a szülõi gondosko-
dó szeretet mellett – leginkább egy szüntelenül ragyogó,
csodatévõ Tanító nénire/Tanító bácsira, aki nap mint
nap elvarázsolja õket, és „offline” boldogítja életüket.
Tudjuk, hogy ez szinte lehetetlen vállalkozás, de ennek
felelõsségét nem téveszthetjük szem elõl a dolgos hét-
köznapjainkban. Szüntelenül keresnünk kell azokat a
pedagógiai eszközöket, melyek megújulást hozhatnak
számunkra. Mi abban hiszünk, és azt reméljük, hogy a
kisdiákok természettudományos foglalkoztatása kiváló-
an alkalmas lehetõség erre.

Végezetül álljunk most meg egy pillanatra, és ha van
kéznél egy tükör (Y generációsok esetében mobiltelefo-
nos tükör applikáció is tökéletesen megfelel), nézzünk
bele a szemébe annak, aki onnan visszanéz, és kérdezzük
meg, hogy mit szólna egy ilyen kalandhoz!

Irodalom
Adey, Philip, Csapó Benõ (2012): A természettudományos gondol-
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Tankönyvkiadó, Budapest. 17–58.
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A szövegfeldolgozás és szövegértés megfelelõ szintû elsa-
játítása minden tanuló elõtt olyan kritérium, melynek
megléte szükséges a hatékony tanuláshoz. A szövegértés
fejlesztését gyakran a magyar nyelv és irodalom tantár-
gyak fõ feladatának tartják, azonban minden tantárgy
során szükség van a megtanulandó tananyag értõ olvasá-
sára és feldolgozására. Ezen túlmenõen az is lényeges,
hogy a tanulók hogyan tanulnak, milyen attitûdökkel
rendelkeznek és hogyan vélekednek saját tanulásukról.
Fejlesztõprogramunk a tanulás tanulása kutatásának ré-
szét képezi, melynek kerete átfogó rendszert alkot, ma-
gába foglalva kognitív, affektív és metakognitív területe-
ket.

A tanulás tanulása jelentõsége akkor nõtt meg, és ke-
retrendszerének nemzetközi kidolgozása akkor kezdõ-
dött, amikor európai uniós szinten a kulcskompetenciák
közé sorolták, megerõsítve ezzel azt, hogy a tanulási ké-
pességek kialakítása és fejlesztése fontos a 21. században
való boldoguláshoz. Európai szakértõkbõl olyan európai
munkacsoportot hoztak létre, amely szakmai munkája
során megfogalmazta, hogy mi a tanulás tanulása, ho-
gyan lehet azt pontosan behatárolni, és milyen mérõesz-
közökkel lehet mérni. Három egyetem rendelkezett nagy
hagyományokkal, ahol a tanulás tanulása kutatásával
már évek óta intenzívebben foglalkoztak. Ezek a Helsin-
ki Egyetem, a Bristoli Egyetem és az Amszterdami Egye-
tem. Az uniós szakmai munkacsoport kutatása alapján
három nagy területhez kapcsolódtak az egyetemeken ki-
dolgozott mérõeszközök, ezek a kognitív, affektív és a
metakognitív területek. A kidolgozott tesztfeladatok a
tudásvizsgálatra épültek szövegértéshez, matematikához
és gondolkodáshoz kapcsolódóan. A metakognitív terü-
let a feladatokhoz kapcsolódó tanulói véleményt kutat-
ta. Az affektív terület a tanulók tanulásra vonatkozó vé-
leményét, érzéseit tárta fel (Frederiksson, et.al, 2006ab;
2007; Hoskins & Frederiksson, 2008). Fejlesztõprogra-
munk szintén erre a három területre épül.

Fejlesztõprogramunk alapját az olvasás-szövegértési
és szövegfeldolgozási stratégiák adták, amelyekhez gon-
dolkodási mûveletek fejlesztését is kapcsoltuk. Célunk
egy olyan online tartalomfüggetlen fejlesztõprogram ki-
dolgozása volt 5–8. évfolyamos tanulók számára, mely
egyéni, csoportos és osztályszintû tanulási formában is
alkalmazható. A programban beépítésre került a tanu-
lók számára nyújtott segítség, azonban tanári facilitáció
is ajánlott. A tanárok munkáját tanári kézikönyv segíti,
mely a tanulói feladatok mellett megoldásokat és magya-
rázatokat is tartalmaz. 

A fejlesztõprogram elvégzése során nyolc kalandban
vesznek részt a tanulók, melyek alapját egy-egy stratégia-
típus 1. bemutatása, 2. gyakorlása és 3. tudatosítása je-
lenti. A szövegtípusok kalandtól függõen illeszkednek az
adott stratégiához, hiszen más stratégiát igényel egy-egy
szépirodalmi vagy tudományos szöveg értelmezése, mint
az adatközlõ táblázatoké. A szövegek témáját tekintve
igyekeztünk változatosan válogatni, a természettudomá-
nyos, történelmi és irodalmi szövegek egyaránt megtalál-
hatóak a kalandokban. A szövegek tartalma mellett a
szövegtípusok sokféleségét is fontosnak tartottuk, bizto-
sítva, hogy a magyarázó és kifejtõ, valamint az adatközlõ
és tájékoztató típusú szövegek mellett az élményszerzõ
szövegek is megjelenjenek a feladatok között. A szöveg-
értési stratégiák fejlesztése széles körû volt. Magába fog-
lalta egyrészt az idõkorlátos olvasást, szövegbõl a lénye-
ges információk kiválasztását, következtetések levoná-
sát, a szöveg összefoglalásának stratégiáit, tények és kap-
csolatok megjelenítését fogalmi térképekkel, a mentális
képek alkotását. Az alkalmazott stratégiákat tekintve, a
hallott szövegek feldolgozása is helyet kapott a program-
ban, hiszen a klasszikus tantermi modellben a tanári ma-
gyarázat szóban hangzik el és a tanulóknak fel kell tudni
dolgozni a hallottakat, illetve a hozzá kapcsolódó felada-
tokat. Az egyes kalandokban elsajátított stratégiák gya-
korlás céljából többször is megjelennek. Nem elég azon-
ban a stratégiák egy-egy alkalommal történõ gyakorlása,
fontos, hogy a stratégiák az osztálytermi környezetben is
helyet kapjanak, és gyakorlatban is az aktuális tananyag-
hoz kapcsolódóan kipróbálhassák és begyakorolhassák a
tanulók, amely hosszabb idõt vesz igénybe. 

A metakognitív tudatosság mérésére és fejlesztésére,
valamint az affektív és motivációs faktorok mérésére és
a tanulói vélemények monitorozására a finn tanulás ta-
nulása mérõeszközbõl és a PISA-vizsgálatokból adap-
táltunk kérdõíveket (OECD, 2013; 2014). A kérdõ-
ívek nemcsak a kutatóknak nyújtanak információt a
tanulói véleményekrõl, hanem a tanárok és a tanulók
számára is visszajelzést jelentenek arról, hogyan értéke-
lik a tanulók a saját teljesítményüket és a stratégiahasz-
nálatukat.

A program kidolgozása során lényeges szempontnak
tekintettük a tanulók számára motiváló arculat kialakí-
tását, amely színes, interaktív és az általuk megszokott
gyermekbarát környezetet biztosítja. A tanulókat a he-
lyes válaszokért a bölcsek köveivel jutalmazzuk, melye-
ket képek is mutatnak. A tanulók helytelen válasz ese-
tén a programba beépített segítséghez fordulhatnak, és

Habók Anita–Magyar Andrea

Hogyan tanuljak? 
– A szövegfeldolgozás 
játékos fejlesztése számítógéppel
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újra megoldhatják a feladatot, azonban tanári irányítás-
sal való megoldás is lehetséges. 

A fejlesztõmodulok sorrendjét tekintve, a tanulók tet-
szõleges számban és sorrendben haladhatnak. A prog-
ram elkezdése elõtt azonban a bemeneti mérõteszttel ja-
vasolt kezdeni, és a kimeneti teszttel mérni a fejlõdés
mértékét. A bemeneti teszt célja a tanulók elõzetes tudá-
sának feltérképezése. A kimeneti teszt a fejlesztõprog-
ram során szerzett tudás, attitûd és stratégiakészlet fel-
mérését célozza. 

A nyolc kaland elvégzése alkalmanként 35-40 percet
vesz igénybe, így a program tanórán, fejlesztõ foglalkozá-
son vagy délutáni foglalkozások keretében is történhet.

A fejlesztõprogram a http://edia.hu/elea/ (1.
ábra) rendszerben érhetõ el, melynek haszná-
latához elegendõ egy általános böngészõ és
internetkapcsolat. 

Várjuk azon érdeklõdõk jelentkezését a habok@
edpsy.u-szeged.hu címen, akik szeretnének bekapcso-
lódni a fejlesztõprogram kipróbálásába, és visszajelzése-

ikkel segítenék a fejlesztõmunkát. A fejlesztõ-
program demóváltozata a következõ linken ér-
hetõ el: http://edia.hu/elea/hogyan-tanuljak
(2., 3. ábra).

Támogatás
Habók Anitát a tanulmány írása alatt a Bolyai János

Kutatási Ösztöndíj és az Emberi Erõforrások Minisztéri-
uma UNKP-18-4 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Prog-
ramja támogatta.

Irodalom
Fredriksson, U., Hoskins, B., Aalvik, A., Bakracevic, K.,

Kloosterman, P., Hernandez, A. M., Stringher, C.,
McCormick, R. & Grönmo, L. (2006a). Learning to learn net-
work meeting. European Commission. Directorate JRC Joint
Research Centre. Centre for Research on Lifelong Learning.

Fredriksson, U., Hoskins, B., Adey, P., Chisholm, L., Csa-
pó, B., Grønmo, L. S., Jedeskog, G., Kloosterman, P.,
Kupiainen, S., Hautamäki, J., McCormick, R., Moreno, A.,
Sorensen, E., Deakin-Crick, R. & Demetriou, A. (2006b).
Learning to learn network meeting report. European
Commission. Directorate JRC Joint Research Centre. Centre
for Research on Lifelong Learning.

Fredriksson, U., Hoskins, B., Higgins, S., & Hautamäki, J.
(2007). Learning to learn network meeting. European
Commission. Directorate JRC Joint Research Centre. Centre
for Research on Lifelong Learning.

Hoskins, B. & Fredriksson, U. (2008). Learning to learn:
What is it and can it be measured? European Communities, Italy. 

OECD (2013). PISA 2012 Assessment and analytical frame-
work: Mathematics, reading, science, problem solving and finan-
cial literacy. PISA, OECD Publishing. http://dx.doi.org/
10.1787/9789264190511-en

OECD (2014). PISA 2012 Results: What students know and
can do – Student performance in mathematics, reading and science
(Volume I, Revised edition, February 2014), PISA, OECD
Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/ 9789264201118-en

1. A fejlesztõ program belépõ oldala

2. ábra Információk kiválasztása

3. ábra Bekezdések címének sorrendje
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2. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
2.1.5. A FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAP-

CSOLÓDÓ EREDMÉNYCÉLOK AZ 1–4. ÉVFO-
LYAMON (A kompetencia oszlopban található számok a
dokumentumban kiemelt kompetenciaterületeket jelentik: 0
– alap, 1 – tanulás, 2 – kommunikációs, 3 – digitális, 4 – gon-
dolkodás, 5 – társadalmi, 6 – személyes és társas, 7 – kreatív

alkotás és önkifejezés, 8 – munkavállalói, innovációs, vállal-
kozói. A szerk.)

Forrás: A Nemzeti alaptanterv tervezete 2018., 
https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2018/
08/a-nemzeti-alaptanterv-tervezete_2018.08.31.pdf 

Az érvényben lévõ szabályozáshoz képest a tervezet egyik alapvetõ újdonsága, hogy a tanterv nemcsak a folya-
matot szabályozza, hanem a kimenetet is az eredménycélok tantárgyankénti megfogalmazásával. Ahogyan ko-
rábban már jeleztük, az alábbi idézetgyûjtemény mûfajánál fogva nem lehet alkalmas megalapozott vélemény for-
málására, de reményeink szerint hozzájárulhat legalább ahhoz, hogy a tanítók közül is minél többen szánjanak
idõt és figyelmet az új Nat-tervezet megismerésére. (A szerk.)

Szemelvények az új NAT-tervezet
alsó tagozatot (is) érintõ fejezeteibõl (2.)
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Az elõítélet gépies, merev értékelés a valóság vizsgálata
nélkül. Mint lelki jelenség, az élet minden területén meg-
jelenik. Barabási Albert-László hálózatkutató a követke-
zõ tapasztalatról számolt be. A szimfonikus zenekarok-
ban sokáig csak férfiak játszottak. A zenei szakma úgy
vélte, a nõk kevésbé jól játszanak. Majd kipróbálták,
hogy a próbajátékot paraván mögött kell teljesíteni, s
íme, megjelentek a nõk egyes zenekarokban. De nem
mindegyikben. Kiderült, hogy ahol szõnyegen közelít-
hették meg a jelentkezõk a paravánt, több nõ került be a
zenekarba, mint ahol nem volt szõnyeg. A lépések, a ci-
põkopogás hangja elárulta a próbajátékos nemét, s azon-
nal „mûködésbe lépett” az elõítélet. 

A tanulók is gyakran panaszkodnak arra, hogy tanára-
ik „beskatulyázzák” õket. Vizsgálatok igazolják, hogy
ezek a panaszok gyakran bírnak valóságos alappal. Cserné
Ádermann Gizella átfogó elemzését adja e problémának
Az önmagát beteljesítõ jóslat a pedagógiában címû könyvé-
ben. Saját kutatásai mellett összefoglalja azokat a vizsgá-
latokat, amelyek az ún. Pygmalion-effektus létezését és
mûködését mutatják be. Ismerteti többek között azt a
vizsgálatot, amelyben ugyanazon dolgozatokat két ta-
nárcsoportnak adtak oda értékelésre. Az egyik tanárcso-
portnak azt az instrukciót adták, hogy a dolgozatok szer-
zõi tehetségesnek mutatkoznak, esetleg tehetségnevelõ
csoportban helyezik el õket. A másik tanárcsoportnak
éppen ellenkezõ instrukciót adtak: a tanulók gyengének
tûnnek, valószínûleg korrekciós nevelésben kell õket ré-
szesíteni. A vizsgálat megmutatta, hogy ugyanazon dol-
gozatokat magasra, illetve alacsonyra értékelték a taná-
rok attól függõen, hogy milyen elõítéletet kaptak a tanu-
lókról. 

Évekkel ezelõtt egy falusi iskolában órát látogattunk.
A kisközség tanítója, aki generációkat tanított a falu-

ban, így intette le az egyik gyereket: „Hülye vagy, fiam,
Kovács, az apádat is tanítottam, az is hülye volt.” Elõítélet-
ét még az öröklés – téves – tanával is alátámasztotta a
tanító. Az elõítélet, a pedagógiai jóslás veszélyessége ab-
ban van, amit Ginott is megfogalmazott a Szülõk és gyer-
mekek címû könyvében. „Ha egy gyermeknek a szülõi vagy
tanárai azt mondják, hogy buta, akkor egy idõ múlva maga
is hinni fog ebben. Önmagát buta gyereknek fogja tekinteni.
Kerülni fogja a szellemi erõfeszítéseket, mert úgy érzi: csak
úgy menekülhet meg attól, hogy nevetségessé váljék, ha elke-
rüli az ilyen jellegû küzdelmet, versengést.” Hozzátehetjük,
ha semmit sem próbál meg, azaz nem tevékeny, nem is
fejlõdik. A jóslás tehát beválik: pontosabban önmagát
teszi igazzá. 

Mi minden táplálja az elõítélet és a jóslat megszületé-
sét? Az egyik ok az, hogy a tanulókról kevés rendszeres,
megbízható és összehasonlítható adatunk van. Véletlen-
szerûen kapunk el adatokat: egy ma otthonfelejtett fü-
zetbõl és egy másnapi fecsegésbõl könnyen születik meg
az általánosítás, ezzel a gyerekkel mindig baj van. A ta-
nulmányi értékelés viszonylag ritka, a szóbeli feleletek-
nél mind a teljesítmény, mind az értékelés elszáll a leve-
gõben. De a feleltetés adatai nem is hasonlíthatók össze,
hiszen a tanulók más-más kérdésekre felelnek. A felmé-
rõ ritka értékelés és diszfunkcionális, eredetileg a fejlesz-
tés volt a cél, de bevezetése után szinte azonnal átcsú-
szott a dolgozat, azaz a minõsítés szerepébe. 

Nézzük meg, hogyan is alakul a tanulók teljesítménye,
ha azonos tevékenységre nézve azonosan és rendszere-
sen kapunk adatokat! Az alábbi három grafikon egy jó,
egy közepes és egy gyenge tanuló számolási teljesítmé-
nyeit mutatja egy tanéven át 1. osztályban szeptembertõl
júniusig. A grafikonok a variációs tanulási kísérletben
részt vett tanulók adatait mutatják. 

Demeter Katalin Pszichológia 
a tanítási órán (26.)
Elõítélet és jóslás az értékelésben

Egy jó, egy közepes és egy gyönge 1. osztályos tanuló teljesítménygörbéje a számolástanulásban
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A „jó” tanuló görbéje szépen mutatja, hogy a „stabil”
ötös teljesítményét is színezik gyenge teljesítmények,
nemcsak év elején, még év vége felé is. Vajon ötös lett
volna-e a gyerek akkor is, ha a véletlen úgy hozza, hogy a
tanító éppen a gyenge teljesítményeit „csípi el”? A köze-
pes tanuló is jellegzetes teljesítményingadozásokat mu-
tat, ezek sorában találunk jeleseket és ketteseket. Semmi
akadálya nincs annak, hogy a jobb teljesítményeire fi-
gyeljünk fel, s a gyengébbeket hárítsuk el „a vak tyúk is
talál szemet” alapon. 

A legizgalmasabb a harmadik grafikon. A tanuló hét na-
gyobb testvére kisegítõ iskolába járt, s látható, hogy saját
teljesítménye is hónapokon át elégtelen. Mindez elegendõ
ok volt az áttelepítési javaslat megszületésére, minden kö-
rülmény alátámasztotta a jóslatot: a gyerek debil, általános
iskolában nem fejleszthetõ. A grafikon azt is megmutatja,
hogy mindez elõítélet lett volna. Az intenzív, variált tanu-
lás hatására a gyerek – igen, háromnegyed évi munka nyo-
mán – a fejleszthetõség jeleit mutatta, év végén megérde-
melten lett kettes, s a további években már stabil hármas
volt matematikából. Ha elõítéleteinkre hallgatunk, a ta-
nuló kisegítõ iskolába kerül, s beváltja a jóslatot, hiszen
már módja sem lett volna az ellenkezõje igazolására. 

A kevés adat, amely elõítéleteink kialakulását táplál-
ja, egy sor ok következménye. Az értékeléshiány mögött
teljesítményhiány áll, e mögött pedig a máig is uralkodó
tanulásfogalom és tanítási gyakorlat, amelyben a tanu-
lók még mindig alulteljesítenek. Elsõ teendõnk tehát az
érdemi tanulási munka biztosítása, és nemcsak a gyakor-
lás, hanem eredendõen az új tanulási problémák megol-
dásában is. Ezzel a tanulás új és igen lényeges adatai ke-
rülnek szemünk elé. 

További teendõnk, hogy soha ne bocsátkozzunk jóslá-
sokba. Nemcsak kedvezõtlen, hanem kedvezõ jóslások-
ba sem („Biztos vagyok benne, hogy jól fogsz felelni”). Ezek
is zavarba hozhatják a gyereket, bármilyen jó szándékú-
ak is ezek a megjegyzések. Ragaszkodjunk a valós ada-
tokhoz. Allport írja le Az elõítélet címû könyvében, hogy
milyen helytelenül ítélte meg egy tanulóját, amikor gyen-
ge teljesítményt várt tõle pusztán azért, mert korábban
egymás után gyengén teljesített. A korábbi teljesítmé-
nyek még nem garantálják a következõ minõségét, és
elõítéletesség – mondja Allport – „túlmenni a bizonyító
erejû adatok során”. 

Bevezetõ példánkra visszakanyarodva: ma már a ze-
nekarokban több a nõ, mint a férfi.

� � �

Koósné Sinkó Judit

Miért nem figyelsz?
Miért izegsz-mozogsz már megint?
ADHD-s gyermekek az iskolában

„Mindig csak megszid mindenki, pedig ma nagyon igyekez-
tem. Én mindig oda akarok figyelni, de valahogy nem
megy…”

„Tisztelt Szülõk! … gyermekük ma is mással volt elfoglal-
va, nem vett részt az órán, zavarta a többieket. Kérem, be-
szélgessenek vele!”

„Mit tegyünk? Nem bírjuk tovább. Örök harc itthon a há-
zi feladattal, és a rengeteg beírás. Ha elbeszélgetünk vele,
csak dühöng, hisztizik.”

Sokszor halljuk ezeket a mondatokat és egyre gyak-
rabban. A hiperkinetikus zavar, hiperkinetikus szindró-

ma, figyelemhiányból eredõ zavar hiperaktivitással,
ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder)
egyre több gyereket érint.

Fogalmi zûrzavarban élünk, számtalan elnevezés léte-
zik, de ahogyan a tünetek sem egységesek, úgy az elneve-
zés is állandó változásban van.

Mi is az ADHD? Ki számít ma ADHD-s gyermeknek?
Mirõl ismerhetjük fel? Hogyan kezeljük? Mivel segíthe-
tünk neki? Hogyan fejleszthetjük? Számtalan kérdés,
melyre nehéz a válasz, de talán nem lehetetlen.

Kutatások szerint mindig is léteztek ilyen emberek.
Bár már 1845-ben Heinrich Hoffmann leírta a tüneteit,
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valójában még a 20. század elsõ évtizedeiben is akarat-
gyengének, neveletlennek, erkölcstelennek, egyes ese-
tekben még idiótáknak is bélyegezték ezeket a gyereke-
ket. Az 1930-as évektõl aztán organikus nyugtalanság-
nak, nyugtalansági szindrómának nevezték, terápiájára
azonban csak a büntetést javasolták. Még hosszú éveken
át a tünetegyüttest a rossz nevelés számlájára írták. Las-
san körvonalazódott azonban, hogy a tünetek gyûjtõfo-
galmak, Russel Barkley 1995-ben pedig modellértékû
magyarázatot talált az ADHD okaira is. Valószínûsíthe-
tõ tehát, hogy a központi idegrendszer gátlási folyamata-
inak gyengesége miatt az önszabályozó és önirányító ké-
pesség nem jól mûködik náluk. „A kutatások mai állása
szerint nem a nevelési módszer hibáját kell keresni”* a
hiperaktív figyelemzavar hátterében, egyértelmûen neu-
robiológiai okokra vezethetõ vissza. Egyre bizonyosabb
az is, hogy a zavarnak komoly genetikai háttere van, a
szûk rokonságban akár 80%-ban is örökölhetõ. A tudo-
mány mai állása szerint 5-12%-ra becsülik a zavar gyako-
riságát, melyben a fiúk aránya 6-10-szer magasabb lány
társaikénál. Ennek magyarázata egyszerû, a lányoknál
sokkal ritkábban jelentkezik hiperaktivitás és nagyfokú
impulzivitás, így az egyéb tüneteket esetükben teljesen
más okokkal magyarázzák.

Milyenek ezek a gyerekek?

Mirõl ismerjük fel a figyelemzavart az iskolában?

Hiperaktivitás: Állandóan mozgásban vannak, egy
percre sem képesek megállni. Felállnak a tanórákon, sé-
tálnak, vagy éppen a padok alatt mászkálnak. Számukra
az igazi kihívás az, ha rohanhatnak, extra magas tárgyak-
ra felmászhatnak, mindeközben mindenki õket csodálja.
A kezükben mindig van valami, melyet a szétesésig gyö-
möszölnek, nyomkodnak, majd leejtenek, zavarva ezzel
az óra menetét.

Impulzivitás: Általános nyugtalanság jellemzi õket,
folyamatosan és csapongóan beszélnek, belebeszélnek
mások beszédébe. Várakozni, csendben maradni képte-
lenek.

A kitartás hiánya: Mindenbe belekezdenek, de a lel-
kesedésük hamar alábbhagy, nem folytatják a dolgokat,
hiszen nehezen tûrik a kudarcokat. Mindennap hallhat-
juk tõlük: „Ezt nem tudom és nem akarom megcsinálni.”
„Ez hülyeség, semmi értelme.”

Hangulati ingadozás: Kiszámíthatatlan a hangula-
tuk, ha valami rosszkedvûvé teszi õket, dührohamot kap-
nak, hisztiznek. 

Mindenük darabokban van: Amit kézbe vesznek, az
hamar tönkremegy, szétesik, elvesznek a darabjai. A ce-

ruzák tövig rágva, a tolltartók mindig üresek, a maradék
ceruzák pedig a földön hevernek a többi tanszerrel
együtt.

Nagy- és finommozgásaik: Nagymozgásaikban
ügyesnek tûnnek, finommotorikájuk azonban nagyon
fejletlen. Nehezen megy nekik a nyírás, rajzolás, festés, a
késsel, villával evés és természetesen az írás is.

Olvasás- és írásnehézségeik: Az írástanulás nekik
gyötrelem. Görcsösen fogják a ceruzát, sok hibával dol-
goznak. Az olvasás sem megy jobban, számukra az egy túl
monoton elfoglaltság, melyre felesleges idõt fecsérelni.

Zavarják a többiek játékát: Mindig akkor érnek oda
a társaikhoz egy-egy játéknál, amikor õk békésen bele-
merültek már. Ekkor nem ritka, hogy a homokvárból
nem marad semmi, a fogócska dugába dõl. Ha érdekeik
úgy kívánják, nem rettennek vissza az agressziótól, vere-
kedéstõl sem.

Közösségben elfoglalt helyük: Mivel mindig zavart
keltenek a viselkedésükkel, és meggondolatlanul min-
denrõl kifejtik a véleményüket, nem tartoznak a kedvelt
emberek közé az osztályközösségekben. Igazságérzetük
hatalmas, nyíltan vállalják és kimondják az ítéletet, mely
konfliktusokat szülhet a diákok között. Az ellenõrzõ, e-
napló hemzseg a beírásoktól, értékítéletektõl, mely még
bizonytalanabbá, kudarckerülõbbé teszi õket.

Pszichikus fáradtság: Gyakori tünet, fõleg azokban az
esetekben, amikor számukra nehéz feladatot kell megol-
daniuk. A szemdörgölésrõl és heves ásítozásokról ismer-
hetõ fel, és komoly jele annak, hogy pihenésre van szük-
ségük. Az örökmozgó lét ellenére õk fáradékonyabbak
társaiknál, melyre figyelemmel kell lennünk.

Egyéni teljesítményének értékelése: A dolgozat
mindig jól sikerül (bár gyakran elõfordul, hogy a lapot is
elfelejtik megfordítani), ezután az egyestõl az ötösig bár-
mire számíthatunk. Ha megdicsérik õket, a mennybe
szállnak, nagyon büszkék magukra. Ha ezek elmarad-
nak, panaszkodnak, elégedetlenek, értetlenek. (Egyet-
len kiskapu hozzájuk a sok-sok elismerés.)

A fent felsorolt tünetek alapján elmondható, hogy
sem a pedagógusnak, sem a diáktársaknak nincs könnyû
dolga hagyományos iskolai keretek között az ADHD-s
gyermek társaságában. Pedig ha megnéznénk, mi min-
denben kiemelkedõek, milyen praktikák vezetnek a szí-
vükhöz, lelkükhöz, mindenkinek könnyebb lenne a dol-
ga. Erre keressük a választ a folytatásban.

(Folytatás a következõ számban)

Irodalomjegyzék
Cordula Neuhaus (1999): Hiper- és hipoaktivitás, fi-

gyelemzavar, Kairosz Kiadó, Budapest.
Andrew Fuller (2009): Nehezen kezelhetõ gyerekek,

Scolar Kiadó, Budapest.
* Cordula Neuhaus (1999): Hiper- és hipoaktivitás, figyelemzavar,

Kairosz Kiadó, Budapest, p. 56–57.

Demeter.qxd  2019.02.25.  14:52  Page 12



13

Iskolánk szülõi közössége minden évben adventi vásárt
szervez, melyre elkészül egy népszerû társasjáték „kincs-
keresõs” változata is. Idén a Fedõnevekre esett a válasz-
tásuk. A gyerekek megismerkedtek az eredeti játékkal,
majd lelkesen megrajzolták saját képeiket, melyek fel-
használásával létrejött iskolánk új társasjátéka: a kincs-
keresõs „Varázsfõzet”.

https://www.gemklub.hu/fedonevek-kepekkel.html

https://tarsasjatekrendeles.hu/shop_ordered/7237/
pic/Gemklub/codenames_jatekszabaly.pdf 

Ez az elõzmény adta az ötletet, hogy az említett és im-
már jól ismert játék mintájára és szabályai alapján külön-
féle nyelvi feladványokat oldjunk meg a magyarórákon. 

A játék lényege
A játékosok két csapatot alkotnak, mindkét csapatból

kiválasztják a kódfejtõ/beavatott/kémfõnök emberüket.
A két kiválasztott játékos egy elõre megadott színkód se-
gítségével tudja meg, hogy az asztalon levõ, szabályosan el-
rendezett kártyák közül az adott fordulóban melyek tar-
toznak az õ csapatához, melyeket kell a játékostársakkal
megneveztetnie. Ezt úgy érhetik el, hogy felváltva egy
kulcsszót és egy számot mondanak, amelybõl kiderül, hogy
hány szóra érvényes az említett tulajdonság. A kémfõnö-
kök számára elõírás a pókerarc, vagyis verbális és nonver-
bális jeleket sem adhatnak a csapatuk támogatásához. A
pontozás megegyezés szerint történik. Használhatunk ho-
mokórát a játék feszesebbé tételéhez. Anyanyelvi játéka-
inkban vannak olyan esetek (természetesen elõzetes meg-
állapodás alapján), amikor nem egy szó, hanem egy-egy
szókapcsolat is elfogadható meghatározás gyanánt. 

Lehetséges változatok
Betûkkel
A betûtanulás idõszakának végén játszható. A meg-

határozások utalhatnak egy-egy formai tulajdonságra; a
betûkhöz tartozó hangok képzésének helyére, módjára;
esetleg szavak segítségével is játszhatjuk úgy, hogy az
adott betûkbõl minél több megtalálható legyen a kimon-
dott szóban.

Szavakkal
A szófajokkal való ismerkedés idõszakában a szavak

jelentése alapján; a fõnevek fajtái szerint; a helyesírási
nehézségeket rejtõ szókészlet esetén a helyesírási sza-
bályra történõ utalással, vagy más példák, asszociációk
említésével.

Magyar Kinga Fedõnevek
Anyanyelvi játékok egy társasjáték nyomán

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
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Mondatokkal
Mondatfajták felismerésének gyakorlási idõszakában

a beszélõi szándékok megnevezésével, vagy más formai
jellemzõkkel.

Versekkel
A kártyákon lehetnek régebben tanult versekbõl vett

szókapcsolatok, verssorok. Sorvégi rímek, egy vers sza-
vai.

Címekkel
Mesék, elbeszélések címeit is írhatjuk a kártyákra. A

rávezetõ kulcsszavak lehetnek azonosságok a történe-
tekbõl (szereplõk, helyszínek stb.), vagy formai hasonló-
ságok.

Közmondásokkal

Szükséges eszközök:
8-10 gyerekenként egy-egy kártyapakli – azaz felira-

tok (kezdõknél 4×4-es, késõbb 4×5-ös, illetve 5×5-ös
adagokban).

Színes kódkártyákból minél több pár, hogy többször is
ismételhetõ legyen a játék.

Színes korongok, melyekkel a megszerzett kártyák a
csapat színével jelölhetõk.

Tapasztalatok:
A játék bevezetésénél érdemes az osztályt két csoport-

ra osztani, és így egy-két próbajátékot játszani. (Segítség,
ha két felnõtt vesz részt ezen az órán, például a pedagógi-
ai asszisztens, ha van. Az elsõ alkalommal õk léphetnek
a „kémfõnök” szerepbe.) Amikor a gyerekek mindegyike
megértette a játék menetét, lényegét, akkor érdemes ki-
sebb csoportokra váltani. 

Harmadikos tanítványaim még nem használták ki a
több meghatározásra vonatkozó asszociáció lehetõségét.
(Ez nagyon nehéznek bizonyult.) A plusz egy tippet in-
kább az elõzõ körben elrontott választás javításaként al-
kalmazták.

Mi meghatározásként háromelemû szókapcsolatokat
fogadtunk el. A kémfõnökök kérhettek maguk mellé se-
gédet (legtöbbször éltek ezzel a könnyítéssel).

Érdekes megfigyeléseket tehetünk játék közben a gye-
rekek nyelvi képességeirõl, lényegkiemelésérõl, asszoci-
ációs érzékükrõl és térben, síkban való tájékozódásukról.

A játékok után jobban esnek a kevésbé izgalmas fel-
adatok. (Például emlékezetbõl írás, tollbamondás az
adott szókészlet szavaival.)

De a könnyebb érthetõség kedvéért lássunk egy pró-
bajátékot!

Néhány alkalommal közmondások és szólások „rejtet-
ték az ügynökök titkos helyét”. Máskor tulajdonnevek-
kel próbálkoztunk.

JÓ JÁTÉKOT KÍVÁNOK!

A két kémfõnök kezében ugyanaz a kódkártya van,
amit természetesen játékostársaik elõtt titokban tarta-
nak. A színek alapján csak õk tudják, milyen küldetése
van a csapatuknak, illetve az ellenfeleiknek. (Tehát a
vastag betûvel szedett sorok a sárga – világosszürke me-
zõ – csapat célterületei, a dõlt betûvel írt mondatok a
kék csapathoz – sötétszürke mezõ – tartoznak. A betûtí-
pust csak a magyarázat kedvéért változtattam, a valóság-
ban egyformák.) 

KÉMFÕNÖK: Elöl, hátul alliterál.
CSAPAT: Ravasz, mint a róka. (0 pont)
KÉMFÕNÖK: Többségben nyerhetnek.
CSAPAT: Sok lúd disznót gyõz. (1 pont)
KÉMFÕNÖK: Macskából kolbász.
CSAPAT: Kutyából nem lesz szalonna és Kecskére

bízza a káposztát. (2 pont)
KÉMFÕNÖK: Vánszorog.
CSAPAT: Lassú, mint a csiga. (2 pont)
KÉMFÕNÖK: Barátsággal jövök.

Itatja az
egereket.

Sok lúd
disznót
gyõz.

Erõs, mint
a bivaly.

Egy fecske
nem csinál

nyarat.

Ez is csak a
mi kutyánk

kölyke.
A nagy hal

megeszi 
a kis halat.

Lassú, mint
a csiga.

Éhes disz-
nó makkal
álmodik.

Itt a ke-
zem, nem
disznóláb.

Kígyót
melenget
a keblén.

Savanyú 
a szõlõ.

A sas nem
fog legyet.

Ravasz,
mint 

a róka.

Ha már
lúd, legyen

kövér.

Két legyet
üt egy

csapásra.
Itt van
a kutya
elásva.

Kecskére
bízza a

káposztát.

Fürge,
mint

a gyík.

Ha ló nincs,
a szamár

is jó.

Köti
az ebet

a karóhoz.
Annyit ért
hozzá, mint

tyúk az
ábécéhez.

Egy fecske
nem csinál

nyarat.

Kutyából
nem lesz
szalonna.

Sokat akar
a szarka, de
nem bírja 
a farka.

Él, mint 
hal 

a vízben.
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CSAPAT: Itt a kezem, nem disznóláb. (3 pont)
KÉMFÕNÖK: Vidáman úszkál.
CSAPAT: Él, mint hal a vízben. (3 pont)
KÉMFÕNÖK: Apró állatok.
CSAPAT: Két legyet üt egy csapásra. (marad a 3

pont)
KÉMFÕNÖK: Öszvérek.
CSAPAT: Ha ló nincs, a szamár is jó. (4 pont – õk a

nyertes csapat)

KÉMFÕNÖK: Itt vagyunk.
CSAPAT: Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimná-

zium Kincskeresõ Tagiskolája (1 pont)
KÉMFÕNÖK: Lóriék lakása
CSAPAT: Móricz Zsigmond körtér (1 pont)
KÉMFÕNÖK: Õserdei történet

CSAPAT: A dzsungel könyve (2 pont)
KÉMFÕNÖK: Játékos út
CSAPAT: Fogócska utca (2 pont)
KÉMFÕNÖK: Betegek helye
CSAPAT: Szent Imre Kórház (3 pont)
KÉMFÕNÖK: Aranyom
CSAPAT: Kincsem (3 pont)
KÉMFÕNÖK: Morzsa kutya
CSAPAT: Anyám tyúkja (4 pont)
KÉMFÕNÖK: Mesebeli óceán
CSAPAT: Óperenciás-tenger (4 pont, döntetlen)

Az illusztrációk a „Varázsfõzet” címû kincskeresõs tár-
sasjátékból valók.

Lázár
Ervin

Rotring-
ceruza

Magyar
Tudomá-

nyos
Akadémia

Petõfi
Sándor

Általános
Iskola és

Gimnázium

Szent
Imre

Kórház

Katona
József

Színház

Fogócska
utca

Kölcsey
Ferenc

Kincsem Volvo

Vacskamati
barátsága

Bethlen
Gábor Általá-
nos Iskola és 
Gimnázium 
Kincskeresõ
Tagiskolája

Móricz
Zsigmond

körtér

Lánchíd Colgate

Óperen-
ciás-

tenger

Vénusz A dzsungel
könyve

Anyám
tyúkja

Margit-
sziget

Fõvárosi
Állat- és
Növény-

kert

Hunyadi 
Mátyás

Pick
szalámi

A teknõs
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Játszik öreg földünk...
A népi játékkultúra üzenete

KALEIDOSZKÓP

Visszhang 
Még az októberi számban tettem említést a népi játé-

kokról. Elérkezett a március, így itt az ideje, hogy kifejt-
sem akkori gondolataimat. 

A cikkben most nem sok (új) játékra fogok hivatkoz-
ni, hiszen bármely játék jó például szolgálhatna, népijá-
ték-gyûjtemény pedig sokféle van. És ha nem is minden

népi játék adaptálható jól a mai korban, rátok, olvasók-
ra bízom, hogy bizonyos szempontok alapján válogassá-
tok ki a jobbakat, mert õsi tudást és értéket hordoznak,
amire szükség lehet1, tehát mindenképp részét kell ké-

1 Talán ahhoz is találunk gondolatokat, hogy egyes játékok miért mû-
ködnek ma is, mások pedig miért nem sikeresek a gyerekek közt.

� � �
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peznie játékrepertoárunknak. Jelen írást inkább elmél-
kedésre, gondolkodásra szánom, valószínûleg több kér-
dést felvetve, mint válasszal szolgálva. Ne haragudjatok.
De bízom, sõt hiszek benne, hogy sokak közös gondolko-
dása képes változásokat elérni. 

Változó játékkultúra2

„A gyermekkor mesterséges társadalmi képzõdmény, s
nem biológiai kategória. Génjeink nem tartalmaznak arra
vonatkozó üzeneteket, hogy meddig vagyunk gyermekek, s
mettõl nem, és a túlélés törvénye szempontjából sem szüksé-
ges, hogy a gyermekek világát megkülönböztessük a felnõtte-
kétõl.”

(Postman: Eltûnõben a gyermekkor)

A gyermekre csak pár száz éve tekintünk úgy, mint aki
minõségileg különbözik a felnõttektõl, mint akinek spe-
ciális igényei lennének. Postman a jelenkort elemezve
azzal szembesít minket, hogy a gyermekkor ismét eltûnõ-
ben van. Rendkívül sok jelét láttatja meg velünk köny-
vében, illetve az abból készült rövid esszéjében.3 Nehéz
vitatkozni rémisztõ víziójával.

Minket most a gyermekkor lényegi részét képezõ já-
ték(osság) aspektusaiban bekövetkezõ változások fog-
nak érdekelni.

„Gyorsan változó világunk magával hozza a játékkultúra
átalakulását is, hiszen a gyermeki játék minden korban a ma-
ga sajátos módján megtestesíti azt az elvárást, amelyet a fel-
nõttek világa a gyermekek felé megfogalmaz. A gyermek ak-
ként játszik, amilyen felnõttként szeretné látni õt környezete,
ha megnõ.”4

(Sándor Ildikó: Tücsökringató)

Ha ebbe igazán belegondolunk, fájdalmasan hasíthat
belénk a felismerés, miért olyanok ma a gyerekek, mint
amilyenek. 

– Miért felejtenek el játszani a gyerekek, miért válik a
játék gyerekessé? Látják õk a felnõtteket játszani? Van
idejük rá a felnõtteknek? Van idejük rá, hogy velünk
játsszanak? Van a gyerekeknek idejük játszani?

– Miért válik nevetségessé a korlátozás, tiltás a számí-
tógépes játékok kapcsán? A felnõtt min dolgozik, vagy
mit használ kikapcsolódáshoz (játék, olvasás)?

– Jellemzõ az elmagányosodás a társadalomban, ez lát-
ható a gyerekek játékválasztásaiban is. 

– Agresszív a játék közben? Nem tud veszíteni? Sza-
bad ma vesztesnek lenni?

És még sorolhatnánk.
Nem a gyerekkel van a baj, hanem a társadalmunkkal.

Ha ezt megértjük, másként fogunk viszonyulni a problé-
mái(n)khoz. 

A játékkultúra is teljesen átalakul(t), és noha nem
tûnt el a gyermekek életébõl a játék, intõ jel, hogy egyre
többet hallani tõlük vagy látni rajtuk, hogy: „Nem tudom,
mit játsszak.”

Mintha a felkínálkozó lehetõségek nem lennének ki-
elégítõk számukra, valami hiányzik az életükbõl. 

A népi játékokkal és a népi játékkultúra jellemzõivel
azért érdemes foglalkoznunk, mert olyan korba nyerünk
bepillantást, amikor az emberek jobban tudtak harmó-
niában élni a környezetükkel.5 Manapság ezt a kiegyen-
súlyozottságot nehéz elérni. A gyermekek pedig látva ezt
a töredezett világot, nehezen tudnak mihez idomulni.
Ezenfelül, ha a társadalmi elvárás nem esik egybe a gyer-
meki igényekkel, túl korán nõnek fel, valóban elvesztik a
gyermekkort.

A tanított játékok által lehetõségünk van üzenni ne-
kik, hogy milyen értékek mentén szervezõdjön személyi-
ségük, közösségük.

Visszahozni régmúlt korokat nem lehet, de ha felfe-
dezzük az értékeit, akkor módunk lehet arra, hogy azok
köré szervezõdve, vagy azokat beépítve kultúránkba,
gazdagodjunk. 

Idõ
A népi játékok adták a parasztgyerek óvodáját, iskolá-

ját. Mindent megtanulhatott belõlük, amit fejben, ügyes-
ségben tudnia kellett. Noha dolgoztak (késõbb délelõtt
tanultak), elegendõ idejük volt a játékra. 

Igen nagy változás mára, hogy a gyerekek (minõségi)
játékideje jelentõsen lecsökkent. Gondoljuk csak végig
egy napjukat! Szerencsés esetben összességében ugyan
van elegendõ „szabadidejük”, de a rendelkezésre álló idõ
mindenképp széttöredezett! Régen kora délutántól akár
sötétedésig tudtak megszakítás nélkül játszani. Vagy jó-
szágõrzés közben. Idejükkel (a kötelezõ feladatok elvég-
zése után) maguk rendelkeztek. 

Ma folyton meg kell szakítaniuk a játékokat. 
Délelõtt a szünetekben (bruttó 10-15 perc négyszer)

tudnak játszani valamit (ha engedik nekik…). Délután
1-1 óra, amit leckeírás, különórák tördelnek szét.

Nem lehet ilyen éles törésekkel hosszabb játékokat
játszani. Pedig a hosszabb játékok, vagy egy-egy rövidebb
játék többszöri lejátszása egymás után teszi lehetõvé az
elmélyülést a játékban, a komplex és kimerítõ készségfej-
lesztést. (Jó lenne, ha egy-egy játékmenetet el lehetne
menteni, és ott folytatni, ahol abbahagytuk! Vannak
ilyen játékok! Gépen…) 

De ha másfajta tanulási folyamatot nézünk, ott is ha-
sonló jelenséggel találkozunk. Tanulás közben a megér-
tés kellõs közepén egyszer csak azt mondja valaki, hogy
most ennyi, majd jövõ héten folytatjuk, mert akkor lesz
legközelebb (mondjuk) környezetóra. Tedd el a rajzot,
majd jövõ héten folytatjuk?

Felnõttként is nehéz folyamatok közt váltani, félbe-
hagyni, folytatni. A kisgyerekektõl miért várjuk el ezt
készségszinten? (Ha valamiért az is lenne a cél, hogy ezt

2 A cikk alapgondolatait Sándor Ildikó szemináriuma adta, melyen já-
tékmentori képzésem során vettem részt.
3 Mindenképp érdemes elolvasni legalább az esszét: https://hir-
magazin.sulinet.hu/hu/civilizacio/neil-postman-eltunoben-a-gyer-
mekkor.
4 Sándor Ildikó: Tücsökringató, Hagyományok Háza, Budapest,
2010., 5. p.

5 Nem állítom, hogy jobb volt az életük, csak annyit, hogy jobban be-
lesimultak az élet örömeibe és fájdalmaiba.
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majd felnõttkorára tudja, akkor sem kell az elsõ perctõl
erre idomítani…) Nem ismerek olyan kutatást, ami 45-
15 perces bioritmusról vagy agymûködési ciklusokról
szólna. Csíkszentmihályi viszont ír a flow állapotáról, ami
ugyanúgy felléphet tanórai tanulás vagy játék közben,
amit érdemes fenntartani, kihasználni, amíg csak lehet.

Ez a téma messzire vezet, de érdemes rajta elgondol-
kodni, hátha egyszer ismét a gyerekek rendelkezhetnek
az idejük felett, illetve a saját tempójukhoz igazodik majd
nevelésük, oktatásuk.

De addig is lássuk tisztán azt, hogy a gyerekek játék-
idejében gyökeres változások történtek, ami másfajta já-
tékoknak ad teret, és másfajta játékélményeket eredmé-
nyez. 

A rendelkezésre álló idõt kell a legjobban kihasznál-
nunk, és segíteni abban a gyerekeket, hogy ezt milyen já-
tékokkal tehetik meg, segíteni õket abban, hogy hogyan
szervezzék (hatékonyan) ezeket a játékidõket. 

TÉR
Moha bácsi meséiben6 egy aranyos, ámbár szerintem

nagyon mély üzenetet tartalmazó szójátékkal találko-
zunk. A mesékben a gyerekek a játszórétre mennek. Ma-
napság a játszótérre. 

Ahogy pedig most én használom a tér kifejezést, az
nem más, mint a játékra lehetõséget adó elkülönített
hely a világból. Ez a játék tere. Ez lehet a játszótér, az is-
kolaudvar, a tanterem, a sakktábla, a számítógép vagy
tablet. Vagy éppen a játszórét.

Mostanra egyértelmûen megváltozott a gyerekek já-
téktere. Nézzük meg, hogy ez milyen változásokat ered-
ményez a gyerekek játszásában. 

Viszonylag modern játéktér a gyerekszoba. Régen nem
volt ilyen, hanem a felnõttek mellett, között kellett a
gyereknek játszaniuk, vagy elvonulniuk valahova a sza-
badban. Belsõ terük kevés volt, viszont a külsõ tér igen
nagy és biztonságos volt. Ez jó lehetõséget adott a mozgá-
sos játékokhoz.

Azonban manapság a nagyvárosokban vagy akár már
falvakban is, a külsõ tér jelentõsen leszûkült (ha egyálta-
lán van). Rengeteg autó, beton, szemét, idegenek. Nem
ideális a gyermekek számára az egyedül játszáshoz. Vala-
hogy így keletkeztek az elkerített játszóterek. 

A gyerekszoba megjelenése fontos jele annak, hogy a
gyermekkorra, mint különálló fejlõdési szakaszra kezd-
tek gondolni az emberek, melynek speciális igényei és
feladatai vannak. Ez mindenképp üdvözlendõ. Azonban
látni kell, hogy a gyerekszoba létrejöttével a gyerek las-
sacskán kikerült a felnõttek látószögébõl, és magára7 ma-
radt játékaival. Ez is hordoz veszélyeket, különösen, ha a
gyerekszobába ma már egy elektronikus eszközt is bele-
képzelünk.

A gyermek igénye azonban, hogy a felnõttek mellett,
között (esetleg velük…) játsszon, nem múlt el.

Kisfiaimnak hiába van gyerekszobájuk, akkor boldogok,
ha én is ott vagyok velük (még ha épp pakolok vagy dol-
gozok, akkor is). Vagy hiába van gyerekszobájuk, a játé-
kok rendre a nappaliban vagy a konyhában kötnek ki,
ott, ahol vagyunk. (Éppen ezért sok családban a nappali
a játszós szoba is.)

A tanteremben vagy az iskolaudvaron is szeretik a gye-
rekek, biztonságot ad nekik, ha van felnõtt, aki jelen van8.
(Esetleg velük játszik.)

Emellett szükségük van a külön térre is9, ahol egyedül
lehetnek felnõtt nélkül, de azzal a tudattal, hogy oda is
kísérik õket a felnõttek vigyázó szemei, illetve interiori-
zált személyük.

Ez az igényük érték, mivel ezáltal tudunk rájuk hatni.
Kár elherdálni. Ugyanis, ha azt tapasztalják, hogy a fel-
nõttek nem figyelnek rájuk10, akkor veszélyes dolgokat
tudnak elszabadítani, illetve hamis felhatalmazást kap-
nak arra, hogy bármit megtehetnek. Hiszen, ha a felnõt-
teknek nem fontos, hogy mi van velem, mit csinálok, ak-
kor nekem kell a kezembe vennem a dolgaimat (idejeko-
rán), és saját belátásaim szerint döntenem.

A játszóterek egyre EU-biztosabbak, azonban amíg
nincs bennük leesést vagy veszekedést elõrejelzõ szen-
zor, addig a telefonokat nyomogató szülõk veszélyforrást
fognak jelenteni.

11

Viccet félretéve, valóban remek játszóterek készülnek
manapság a gyerekek számára, és igyekeznek olyan szem-
pontokat is figyelembe venni, mint a közös játékra való
lehetõség12; fantáziát, kreativitást megmozgató játékkör-
nyezet; vagy a természetközeliség. Sõt, vannak olyan ját-
szóterek, amik igyekeznek a régi típusú játszórétet meg-
idézni.  

6 Többféle kiadást megélt már, de általában csak idõszakosan kapha-
tó. Egy idõben a rádió is sugározta. Legutóbbi kiadás: Leszkai András:
Moha bácsi nagy mesekönyve I–II., Új Ember Kiadó, Budapest 2013.
7 Ahol csak egy gyermek van, valóban szó szerint is érthetõ ez.

8 Nem fizikailag, hanem teljes valójában, amihez a pedagógus szere-
tetteljes, gondviselõ hátsó szeme hozzátartozik.
9 Életkoruk függvényében változik, hogy mekkorára és milyen hosszú
ideig.
10 Folyton dolguk van, csak egymással beszélgetnek az iskolaudvaron,
szünetben mindig kivonulnak a tanáriba… (Arról beszélek, ha nem
idõnként történik ilyen, hanem mindig.)
11 https://liked.hu/epiteszet/20-jatszoteri-dizajn-katasztrofa-amirol-
nem-konnyu-elhinni-hogy-valaki-tenyleg-jovahagyta/
12 Nem az egymás melletti játéklehetõségekre kell gondolni (homo-
kozó, csúszda), hanem a valódi együttjátszásra ösztönzõkre (pl.: házi-
kók).

Magyar_kincskeresı.qxd  2019.02.25.  14:51  Page 17



18

13

Mi kell egy igazán jó játszórétre? Nagy hely, dimbek-
dombok, tisztás, fák, patak, árok. Régen megannyi ilyen
hely állt a gyerekek rendelkezésére. Ma már ezt mester-
ségesen kell elõállítani. 14

Itt született a népi játékok egy jelentõs része, mely le-
hetõséget adott a test-szellem-lélek harmonikus és vál-
tozatos fejlõdésére.

Jellemzõ volt még, hogy a szabadban játszások során
30-40-50 gyerek is akár együtt játszott, és az együttját-
szók életkora széles spektrumú volt! Ez lehetõséget adott
a tudásátadásra, az egymástól való tanulásra. Felnõtt
nélkül játszottak, önszervezõdõen és önszabályozóan.
Remek lehetõségeik voltak a kooperációra és a konflik-
tusok megoldására. 

Fiúknak és lányoknak voltak külön is játékai, amit sok
párválasztós játék egészített ki. 

A játékkultúrában hatalmas átalakulást eredménye-
zett az, hogy a szabadban játszás lehetõségei korlátozód-
tak. Sok lett a benti játék. Az együttjátszók száma drasz-
tikusan csökkent, és életkorilag is homogénebbek lettek
a csoportok. Az ellentétes nemûekkel való játék vissza-
szorult. Mozgásra kevesebb lehetõségük lett. A tudását-
adásnak, az önszervezõdésnek és az önszabályozás gya-
korlásának lehetõségei jóformán megszûntek. 

Ennek a változásnak a következményeit érzékelhet-
jük ma a gyerekek viselkedésében, konfliktusmegoldá-
saik során, önállóságukban.

Az iskolában a legszorosabb közösség, az osztály szin-
tén homogén életkori csoportnak tekinthetõ. Ezért na-
gyon nehéz a pedagógusnak mint felnõttnek jelen len-
nie. Kicsit a felnõtt és az idõsebb kortárs szerepét is rész-
ben fel kell vállalnia, akitõl tanulhatnak. A két szerep,
noha hasonló, mégsem ugyanaz. Ez sokszor vezethet sze-
repkonfliktushoz, nagyon ügyesen kell egyensúlyozni.
Viszont szükséges mindkét szerep, mint ahogy azt megál-
lapítottuk korábban.

Nagyon jó gyakorlat lenne nem is az osztályok, hanem
az évfolyamok közti nagyobb átjárhatóságot lehetõvé
tenni, különféle programokkal. Minél többféle ilyen
program van, annál inkább háttérbe tud húzódni a taní-
tó mint „idõsebb kortárs”15, illetve meg is szabadulhat et-
tõl a szereptõl.

Minden iskolában vannak olyan rendezvények, amin
együtt jelennek meg kicsik és nagyok16, de legtöbbször
csak párhuzamosan, egymás mellett, nem pedig valódi
érintkezésben, közös (szabad) játékban. 

Jó lehet különbözõ évfolyamú osztályok közös osztály-
kirándulása, vagy csak egy olyan egynapos kirándulás,
ahol lehet SZÁMHÁBORÚZNI. Jó gyakorlat az iskolai
klub (melyrõl a decemberi számban írtam), ahol felsõsök
vegyesen mulatnak együtt. 

Próbálkozunk a testvérosztályok kialakításával, ami-
nek révén nemcsak alkalomszerû összeverõdés, hanem
rendszeres, gondoskodóbb együttlétek, együttjátszások
is megvalósulhatnak. Ennek kézzelfogható eredménye,
hogy az elsõseimnek a volt ötödikeseim17 rengeteg játé-
kot tanítottak, segítettek konfliktusokat megoldani már
a kezdeti (nem éppen a legkönnyebb) idõkben. Öröm
volt csak nézni, és nem csinálni semmit…

Fontos még megemlíteni (kifejteni most nem fogjuk
sajnos) három, az eddigiektõl eltérõ, de nagyon fontos
játékteret.

1. „Táblás játékok”
A gyerekeknek ma már számtalan játékteret adnak a

boltokban megvásárolható különféle játékok. Az egysze-
rûség kedvéért hívjuk õket táblás játékoknak, de az elne-
vezés nem fedi pontosan a játékok egészét, amire gon-
dolhatunk.18 Ha jól válogatunk közöttük, akkor fantasz-
tikus világok nyílnak meg.

Régen is létezett ez a fajta tér, de sokkal korlátozot-
tabb számban. Példaként szolgáljon a MALOM, a SAKK
és a LIBÁS JÁTÉK.

Az új játékok közül pedig ide tartozik: ARANY-
ÁSÓK, DOBBLE, DIXIT, HEIMLICH UND CO.,
QUORIDOR

2. Az elektronikus térben található játékok
Az ilyen játékok megítélésérõl hosszú eszmecserét le-

hetne indítani. Az egyértelmû kárhoztatása ezeknek a
játékoknak szûklátókörûségrõl vagy tájékozatlanságról
tesz bizonyságot. Ugyanakkor igaz, hogy hosszú távú ha-
tásait nehéz mérni annak ellenére, hogy mindenki sejti,
hogy rengeteg veszélyt rejthetnek, amit szeretnénk elke-
rülni, még az elõtt, mielõtt visszafordíthatatlan követ-
kezményei lennének. 

Az én véleményem, hogy miként a maghasadást, ezt is
jó lenne hozzáértéssel, felelõséggel használni, de negli-
gálni nem lehet és nem is érdemes a benne rejlõ lehetõ-
ségek miatt.19 Röviden: vannak olyan jó játékok (és én
csak ezeket tekintem igazi számítógépes játékoknak),
amiket a valóságban megvalósítani nem lehet, csakis a

13 Vasse Community at Nature Playground.
14 Milyen hamar milyen rossz állapotba kerülnek a játszóterek. Mert
nem tudni, hogy kié. A gyereknek nem tulajdona, a tulajdonos nem
játszik rajta. Igazából senkié. Régen tudták, hogy a játszórét minden-
kié, a tulajdonosi felelõsséggel együtt.
15 Ez különösen vicces a nyugdíjkorhatár elõrehaladtával…

16 Saját intézményi példák: Mihály-napi vásár, adventi
kézmûveskedés, farsang, gyereknap, sportnap… 
17 Nagyon jó, ha a testvérosztályt is ugyanaz a pedagógus tanította,
mert akkor még inkább „alánk tudnak dolgozni”, hisz ismerik a „má-
niáinkat”. 
18 Nem mindegyikhez tartozik konkrét tábla. 
19 Ennek bõvebb kifejtése egy külön cikk témája lehetne, de a neten
keresgélve azért lehet szakirodalmat találni az érdeklõdõknek, bizta-
tok mindenkit a kutakodásra.
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számítógépek miatt létezhetnek20. Ezentúl, mint már két
helyen is említettem, a megváltozott játékidõbe és játék-
térbe (benti) jól beleillenek.

3. A „kedvenc” játékaim jó része21

Ezek játéktere többnyire akkor jön létre, ha körbe-
ülünk vagy körbeállunk. A játék tere a létrejövõ kör,
amiben egymással szemben állunk. Most nem a népi já-
tékokra gondoltam. De nem érdekes, hogy a népi játé-
kok között is rengeteg ilyen van?

ANYAG22

Mitõl különlegesek a népi játékok? Miért foglalko-
zunk velük külön?

„A népi játékokat sokan tekintik a hagyomány poros, el-
avult, ma már használhatatlan részének, amelyet csak a ha-
gyományõrzés iránti lelkesedésbõl õriznek néhányan. Pedig
ez nem így van, a népi játék ma is lehetõségeket nyújt(hatna)
az óvodás és iskolás gyerekek fejlesztésére, csak kevesen isme-
rik a játékanyagot is, a lehetõségeket is: ezért aztán a pedagó-
gusok azon törik a fejüket, hogy hogyan fejlesszék a gyereke-
ket, pedig arra a lehetõség már régen megvan.” – írja dr. Lá-
zár Katalin.

Ugyanis ezek a játékok hosszú idõ alatt, sok gyermek
által kipróbálva választódtak ki és csiszolódtak tovább.
Gondoljunk csak bele, micsoda remek feladatokat és
tankönyveket tudnánk írni, ha módunk lenne azt egy-
két száz évig tökéletesítgetni…

És hiába változott meg a világ rengeteg szempontból,
a gyermek alapvetõ, egészséges fejlõdéséhez nagyon ha-
sonló dolgok szükségesek ma is. Oravecz Márta mondta,
hogy a FALHOZ VERÕ játékban minden megvan, ami-
re egy elsõ osztályos kisgyereknek szüksége van, hogy biz-
tos alapokkal indulhasson az iskolában.

Szóval a gazdag gyûjteményekben bátran válogatha-
tunk. 

Egyik kedvenc ilyen gyûjteményem a Hintalan László
által összeállított Aranyalma játékhagyomány-gyûjte-
mény.23 A honlapra felteszek a könyvbõl egy oldalt ízelí-
tõként.

Szerintem kiváló gyûjtemény, a benne lévõ játékok
remek játékélményeket nyújtanak, de a különlegességét
számomra az adja, ahogy a játékleírásokat közli.24

Hévízgyörkön végzett gyûjtést, és az ottani idõsebb
emberek beszélik/mesélik el a játékokat.

Egy igen rövid idézetet, ennek érzékeltetésére meg-
osztok:

Verespecsenye
„Olyan öt-hat éves korban kezdtük ezt, mikor elsõ osztá-

lyosok voltunk. Volt két gyerek, oszt mondtuk: »Gyere, játsz-
szunk verespecsenyét!« Akkor kitartottuk a tenyerünköt, a
másik meg rátette. Akkor az alsónak kellett ütni, aki alul volt.
Ha elkapta a kezit a felsõ, akkor nem sikerült, akkor: »Na,
most már te!« Akkor õ tartotta alulra a kezit, õ ütött. Mindig
az volt a fölényes, akinek alul volt a keze. De nem szabad volt
megfogni, se gazemberkedni, hogy egy kicsit megszorítsa, hogy
ne tudja elkapni, mert akkor nem volt érvényes a játék!” 

Ízes nyelv, humoros stílus, letisztult játékmagyarázat.
Rengeteg minden tanulható a gyûjteménybõl. 

Ebben a könyvben csaknem 300 játék van leírva, és a
szerzõ úgy saccolja, hogy születésétõl lakodalmáig (1–14
éves kora között) mintegy 150 játékot ismert meg és ját-
szott egy gyermek. Visszautalnék a februári cikkre, ahol
60 játék megtanulását szorgalmaztam 1–4. osztályban,
ha ehhez hozzávesszük az óvodát25, valamint a felsõt (!),
akkor elmondható, hogy manapság is rendelkezhet a
gyermek ekkora játékbázissal. Ha lehetõséget biztosí-
tunk arra, hogy megtanulja ezeket a játékokat (értsd:
megtanítjuk). Valamint újra mondom: fontos, hogy ez a
150 játék gondosan (pedagógiai igényességgel) legyen
összeválogatva.26 Mivel az a jó, ha ezt a 150 játékot rend-
szeresen játsszák. Ismerhet 1000-et, kipróbálhat 500-at
(sõt tegye is meg!), de csak az hasznosul igazán, amit
többször, sõt, önszervezõdõen is tudnak játszani! 

A népi játékok gyûjtése és lejegyzése hatalmas érték.
De vigyáznunk kell, mert túlzott tiszteletünk megmere-
víti a nagyon is (tovább) élni akaró játékokat. A népi já-
tékok nem megkövesedett leletek, hanem agyagok az
anyaföldbõl, amit a gyerekek (tisztelettel és akár a mi se-
gítségünkkel) tovább formálhatnak. A hagyományõr-
zésnek csakis így lehet értelme!

Tudnunk kell, hogy ma is születnek „népi játékok”.
Legalábbis abban az értelemben, hogy vannak olyan nem
(csak) népi játékgyûjtemények27, ahol a játékoknál
ugyanúgy nem ismertek a szerzõk, kitalálók. Magukat a
játékszabályokat a gyerekek sosem olvasták. Megtanul-
ták (akár a tanítótól), és továbbadják egymásnak. Osztá-
lyok közt, évfolyamok közt, sõt a nyári napközis táborok,
sporttáborok alkalmával iskolák közt, országrészek közt.
Aztán az igazán jók terjednek szájról szájra! Néha nem
pont ugyanúgy.

20 A lövöldözõs játékokat nem ilyennek tartom, mivel egy paintball
vagy számháború ugyanúgy megfelel ugyanarra a célra. Nyilván sok
szempontból más a kétfajta játék, de számítógépek elõtt is létezett ez
a fajta játék.
21 A honlapon sok megtalálható. Lejjebb még hozok példákat.
22 A játékkultúra anyagát maguk a játékok adják. 
23 Hintalan László János: Aranyalma – Játékhagyomány, Örökség
Alapítvány, 2005.
24 A könyv bevezetõje és a gyûjtési folyamat leírása rengeteg gondola-
tot ébreszt olvasójában, nem tudom mind leírni.

25 A könyv részét képezik az „ölbéli játékok” is, vagyis a 0–3 év közöt-
tiek játékai. Ezt is bele kell(ene) számítani a 150-be. Szerencsére egy-
re nagyobb divat, és van is rá lehetõség, hogy a szülõk megtanulják
ezeket a játékokat különféle foglalkozásokon (Ringató, Kerekítõ
stb.). Egészen bizonyos, hogy az elsõ három év játékai meghatározóak
a játékkészséget tekintve. 
26 Önmaguktól milyeneket válogatnának a gyerekek? Amit mi muta-
tunk nekik, abból mennyi legyen a számítógépes, mennyi az egyéni,
mennyi a közösségi, mennyi a mozgásos stb. Ugye belátható, hogy
igen nagy hatást tudunk gyakorolni, ugyanakkor elismerem, hogy ez
folyamatos gondolkodást és munkát igényel. De megéri, és szerezhe-
tõ benne rutin.
27 Kollár Zsolt: Játékok könyve I–II., Szent Gellért Kiadó és Nyomda,
é.n. – Vannak benne népi játékok is.
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Sõt lehet, hogy ezek elterjedésük után kerültek a gyûj-
teményekbe, amik csak továbbsegítették a terjedést,
megõrzést. 

Nagyon izgalmas ezeknek a modern népi játékoknak a
megjelenése, terjedése. Ezekre utaltam az elõzõ részben,
mint kedvenc játékaimra. Felépítésükben, fejlesztési
gazdagságukban is hasonlatosságokat mutatnak, jólle-
het kissé szegényesebbek (pl.: nagyon ritka az énekes
vagy felelgetõs). Van valamiféle sajátos karakterük, ami
megkülönbözteti õket a hagyományos népi játékoktól.
Ez a karakter kissé modernebb talán, ezt némiképp érzik
is a gyerekek.28

Jellemzõ rájuk az, hogy 
– sokan játsszák (bár vannak, amik párosak); 
– fiú-lány interakció is megjelenik; 
– nem kifejezetten életkorhoz kötöttek (van, amit egy-

aránt élvez 7 és 14 éves), de játszhatók homogén csopor-
tokban is;

– szabadban és/vagy szobában játszhatók;
– idõigényességük tekintetében általában hosszabbak

(vannak azért gyors játékok is), de nem kívánnak órá-
kat;

– fejlesztenek olyan képességeket is, amire a mai kor-
ban szükség van.

Ilyen játékoknak tartom a következõket (a teljesség
igénye nélkül):

ALSZIK A VÁROS; BÖKÕ; CSOMÓZÁS; EL-
NÖK, TITKÁR, JEGYZÕ; EVOLÚCIÓS; FEJRE CSA-
PÓS; KANÁLKAPKODÓ; KENYÉRPIRÍTÓS; NOÉ
BÁRKÁJA; ÖLBEÜLÕS; PÁHOLYOS; PÁRBAJOS;
PUFF!; SZOLGÁS.

Megvan tehát a lehetõség arra, hogy a gyerekek játék-
kultúráját a hagyományos és modern népi játékok segít-
ségével összhangba hozzuk a világ változásaival és elvá-
rásaival úgy, hogy közben megõrizzük a gyermekekben
azokat az értékeket, amik egyrészt bennük vannak, más-
részt szeretnénk továbbadni. 

ÖREG FÖLDÜNK SZELLEME
Nem a régmúlt visszasírása, idealizálása volt a célom.

Elhatárolódok attól a gondolattól, hogy akkor minden jó
volt, most minden rossz. A régmúlt értékeibõl, amit lehet,
érdemes átmenteni, ugyanakkor a jelenben is felfedezni,
ami kincs, és a jelenlévõ problémák felismerése után azok-
ra megoldásokat keresni. Ehhez szükséges a múlt és jelen
folytonos összevetése, a változások tudatosítása. 

Azonban tény, hogy gyökeres változások történtek,
ezeket jó, ha tudatosítjuk. Ráadásul a felgyorsult világ-
ban több kihívással, problémával találkozunk, mint amit
hirtelen meg tudunk oldani. Ezért borúsabb hangvételû
lehet a múlt és jelen ütköztetése. A nosztalgikus vissza-
vágyódás kísérthet minket, de nem segít a jelenben. Vi-
szont, ha erõt tudunk meríteni az elõzõ nemzedékek ál-
tal összegyûjtött tudásból, az közelebb vihet minket a sa-
ját válaszainkhoz.

Elgondolkodtató, amit Hintalan ír:
„… ma már nem úgy fogalmazunk a hagyománnyal kap-

csolatban, hogy »menteni, ami csak menthetõ«, hanem úgy,
hogy meg sem találjuk az utat a XX. század egyre sötétebb
»erdejébõl« a hagyomány »fénymagjai« nélkül. Nem mi tar-
tunk életben egy »haldoklót«, ellenkezõleg, Tõle reméljük az
Erõt mi, utat tévesztettek.”

A hagyományról mint a közös jövõ aranyfedezetérõl
beszél.

A közös jövõ pedig gyermekeinkben van. Akiknek já-
tékok tekintetében az idejük, a terük, az „anyaguk” beszû-
kült, miközben a játékon kívüli globális tér, szabadidõ29

és anyagi javak ijesztõen nõnek. Érezhetõ a feszültség e
kettõ közt, amiben valóban elveszhet a gyermekkor. 

Március 15-ére nem csak a cikk címével, nemcsak egy
rég letûnt világ különleges játékkultúrájának magaszta-
lásával kívántam emlékezni. Hanem úgyis, hogy érzékel-
tessem, a gyerekeknek szükségük van a felszabadításra,
hogy visszaszerezzék alapjogon járó gyermekkorukat já-
tékaikban (is). „Szabadságharcukat” egyedül nem biz-
tos, hogy meg tudják vívni, szükségük van a mi tanítói
segítségünkre is!

A cikkben említett játékok megtalálhatók
a honlapon:

www.kaleidoszkop84.webnode.hu

28 Ez nem zárja ki azt, hogy a népi játékok egy része is ugyanúgy meg
tudja szólítani a mai gyerekeket.

29 A szabadidõ kérdése nagyon kétarcú: sok is van belõle, de a munka
is rengeteg ; nem tudjuk hogyan eltölteni, de alig tudunk választani a
lehetõségek között; a folytonos kielégületlenség unalmat szül, de
mindig csinálunk valamit és sosem tudunk csak szemlélõdni; mennyi
minden automatizált, mégsem elég a 24 óra stb.

� � �

Ön tudta? a www.tanitonline.hu oldalon
megtalálható az összes online elérhetõ né-
pijáték-gyûjtemény: Feladatbank ��Já-
tékgyûjtemény ��Népi játékok gyûjtemé-
nye (A szerk.)
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Ahogy azt az elõzõ lapszámban ígértem, folytatom David
Elkind: A játék ereje – A visszakapott gyerekkor – címû
könyvének bemutatását tanítói és saját szemszögbõl fon-
tosnak tartott fejezetei mentén. Elõzõleg a játék, a szere-
tet és a munka egységérõl és fontosságáról írtam, mint
egymást kiegészítõ, velünk született motivációkról; be-
mutattam a különbözõ életkori szakaszok sajátosságait a
játék oldaláról; szót ejtettem a játék megítélésérõl és a
szülõk hozzáállásáról is, az okokat is kifejtve.

A szerzõ a progresszív oktatás és a projektmódszer híve,
ahol egyesül a kreativitás, a motiváció és a gyakorlati tu-
dás. Azért hatékony ez a módszer a tanulás szempontjá-
ból, mert a komplex feladatok megoldása közben a gye-
rekeknek többféle készséget kell használniuk. Az új tech-
nológiák új pedagógiai valóságot teremtenek, az oktatás
már nem szorul az iskola falai közé. Robbanásszerûen
megnõttek az iskolán kívüli tanulás lehetõségei a termé-
szettudományok egyre gyorsuló fejlõdésével együtt. A
tankönyvek nehezen tudnak lépést tartani az egyre bõ-
vülõ és megújuló tudással, a médiatartalmakban bõvel-
kedõ oktatási anyagok egyre kisebb részét képezik, he-
lyette egyre nagyobb teret kapnak az infokommuniká-
ciós eszközök. 

Amely iskolákban már kezd szerepet kapni az új tech-
nológiai valóság, ott az oktatási-pedagógiai modell egyre
inkább hasonlít a kisgyermekkori oktatásra; a diákok be-
leszólhatnak a tantervbe, amitõl sokkal lelkesebbé vál-
nak. Egy-egy projekt befejezésére annyi idõt kapnak,
amennyire valóban szükségük van, az iskola adja meg a
kezdeti lendületet a tanuláshoz és a felfedezéshez, de fon-
tos, hogy sem fizikailag, sem intellektuálisan nem köti
gúzsba a diákokat, akik a tanár részérõl tiszteletet kap-
nak, melyet viszonoznak is. Élvezetes módon sajátítha-
tók el így a szükséges készségek, a világról megszerzett tu-
dás; az ilyen iskolák hosszú távon is megmaradó hatást
gyakorolnak a gyermekekre, reméljük idõvel egyre több
lesz belõlük! 

A játék erejérõl: Nevetõs gyermeknevelésnek nevezi
David Elkind, amikor a szülõk és tanárok megpróbálják

összehangolni, ötvözni a játékot, a szeretetet és munkát
a hétköznapok során. A humort használják a szocializá-
cióhoz és a fegyelmezéshez, megmutatják egymásnak,
hogy milyen hobbit szeretnek ûzni, kialakítják a játék és
tapasztalatszerzés sémáit. A gyermeknevelés így köny-
nyebb, viccesebb és hatékonyabb lehet. „A humor egyfaj-
ta játék, mert mindig új, váratlan élményt jelent. Ez a megle-
petés, ez az aha-élmény pedig a megszokottól eltérõ gondolko-
dásra késztet bennünket.” A humort eszközként is hasz-
nálhatjuk. Ha például találós kérdést adunk fel a gyere-
keknek, akkor bátorítjuk, hogy megmozgassák a fantázi-
ájukat, hogy gondolkodásuk új utakon járjon; megerõsí-
ti a kötelékeket, és emellett nyelvi és szövegértési készsé-
geket is tanít. A humor egyszerre hatékony és jótékony,
segíthet túllépni a konfliktushoz vezetõ negatív érzelme-
ken. Ha humorral fegyelmezünk, gyakran teszünk irreá-
lis javaslatokat, és használunk iróniát, ezek segítik a fan-
táziadús, kreatív gondolkodást. Ha a határokat humor-
ral jelöljük ki, akkor a diákjaink viselkedését más szem-
mel nézzük, kisebb valószínûséggel lesznek feszültek, így
a szabályokat is könnyebben megtanulják. „A vicc vagy a
humor a játék; az a mély érzelem, ami miatt a humort hasz-
náljuk, a szeretet; a tanulás, ami pedig az egész eredménye, a
munka.”

Végül, az e havi játék bemutatása elõtt néhány gondo-
lat a lelkesedésrõl, kommunikációról és a tanuláshoz va-
ló motiváció megteremtésérõl. A tanárok azzal, ha meg-
osztják diákjaikkal, hogy milyen témák érdeklik õket, mi-
vel foglalkoznak szívesen, olyan lelkesedést mutathat-
nak, amit a tananyag ismertetése során ritkán, így láthat-
ják a gyerekek, hogy a tanulás milyen izgalmas is lehet. A
közös családi és iskolai programok az összetartozás, vala-
mint a fizikai és mentális egészség elengedhetetlen felté-
telei. Beszélgessünk minél gyakrabban a gyerekkel az él-
ményeikrõl, emlékeikrõl! Lehetõleg mi kezdjük a mesé-
lést, hogy ne kikérdezésnek, hanem igazi beszélgetésnek
érezzék a kommunikációt! Olyan kérdéseket tegyünk fel,
amelyekre jólesik válaszolni! Biztosítsunk egymás számá-
ra bizalmas légkört és minél több értékes, közös idõt!

„A játék nem puszta szórakozás, idõtöltés, hanem fontos ismeretek szer-
zésének és kifejezésének módja, valamint a kínzó belsõ feszültségek csilla-
pításának, az öngyógyításnak is eszköze.” Ranschburg Jenõ

F A R K A S H Á Z I  C S I L L A
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Piramisjáték dobókockákkal
Ez a játékunk egy olyan piramis elrendezésû forma ki-

töltése, ami gyakran szerepel a matematika tankönyvek-
ben is. A standard szabály szerint úgy kell beírni a számo-
kat, hogy két egymás melletti építõelem fölé középre az
alsókba írt számok összege kerüljön. A legegyszerûbb fel-
adat nyilvánvalóan az, ha az alsó sor adott, és szépen lé-
pésenként haladunk egyre följebb, míg elérünk a legfelsõ
szintre, a piramis csúcsához.

Egyrészt a számok nagysága adhat nehézségi fokoza-
tot, másrészt ha hiányosak az alsó sorok – ekkor a kivo-
nás mûveletével kell kiszámolni az adott számot a fel-
jebb elhelyezett többi szám segítségével. Amennyiben
két kockával dobunk egyszerre és összeadjuk a pontok
számát, kettõtõl tizenkettõig tizenegy különbözõ kiin-
duló számot kaphatunk, melyek nem azonos valószínû-
séggel jelennek meg, és szintén másként alakulhat az
alap-sor, ha a két szám szorzatai jelennek meg kezdés-
ként (ld. Tanító 2018. november Matek-Játék sorozat,
19. rész).

Eddig szimpla számolás lenne, de most jön egy kis csa-
var a megszokott feladathoz képest. Mészáros Mihály
neve bizonyára sokak számára ismerõs, én rendszeresen
olvasom játékokkal foglalkozó hírleveleit. Õ hívta fel a
figyelmemet egy régi, Kis Matematikusok Baráti Köre 8.
osztályos füzetben megjelent feladatra: „A foglalkozásve-
zetõ (vagy egy játékos) dob a dobókockával hatszor egymás
után. A játékosok minden egyes dobás után beírják a dobott
számokat a piramis alsó mezõibe. Az nyeri a fordulót, aki-
nek a legnagyobb szám jön ki a piramis tetején. Ennyi az
egész.” Kissé tartottam tõle, hogy a negyedikeseim szá-
mára nem lesz elég érdekes ilyen kis számok összeadoga-
tása, de ahogy megérezték, hogy a szerencse mellett a
taktikázásnak is milyen nagy szerepe van, egyre lelke-
sebbé váltak. 

A párokban lejátszott elsõ kör után minden nyertest
megkérdeztem az osztály elõtt, hogy milyen módon he-
lyezték el a számaikat. Változatos válaszok érkeztek, le-
hetett érzékelni az elõzõ óra hatását, ahol egy feladat-
ban épp a paritással foglalkoztunk, így volt, aki a páros
számokat igyekezett egymás mellé gyûjteni, volt, aki a
párosakat és páratlanokat illesztette egymás mellé, de
nem igazán tudtak választ adni arra, hogy miért gondol-
ták így. Mások egyik oldalra a kicsiket gyûjtötték, má-
sikra a nagyokat, volt, aki a dobások sorrendjében egy-
más után sorban beírta a számokat, mondván, hogy úgy-
is mindet össze kell adni, nem lényeges a sorrend. Köz-
ben többen is ráéreztek, hogy azért ez nem egészen így
van, arra érdemes törekedni, hogy a piramis alsó szintjé-
nek minél inkább a közepére kerüljenek a nagyobb szá-
mok.

Igyekeztem véleményezés nélkül hagyni a nyerõ takti-
kák ismertetését, mindenkiét meghallgattuk, megkö-
szöntük, hogy elmondta a módszerét, meglátjuk, hogy
melyik bizonyul majd hasznosnak; majd felajánlottam,
hogy a hallottak alapján egy újabb piramisba most úgy ír-
ják be az elõzõleg kidobott számokat, ahogy szeretnék,
nem a kidobás sorrendjének betartásával. Sikerül-e na-
gyobb csúcs-számot alkotni? A gyõztesek is tudnak még
feljebb menni az értékkel? Nos, sok helyen sikerült az
elõzõnél nagyobb számot kihozni végeredményként, és
újra beszéltünk a tudatos elhelyezésrõl. Készítettünk egy
szemléletes rajzot a táblán: óriás méretben felrajzoltunk
egy hatszintes piramist, különbözõ színekkel jelöltük a
kiinduló számokat, és közösen megalkottuk a „szín-ösz-
szegeket”. Gyönyörûen látszott, melyik két szín dominál,
többnyire mibõl áll a csúcs-szám, tehát hogy hova érde-
mes a legnagyobb számokat írni a cél elérésének érdeké-
ben. (Így betûkkel jelölve nem annyira látványos, de szí-
nekkel tökéletesen szemléletes!) Leltár a legfelsõ építõ-
elemhez: piros: 1; sárga: 5; kék: 10; zöld: 10; lila: 5; bar-
na: 1. 

Közös feladvánnyal folytattuk ezt a játékot, az egyesé-
vel kidobott számokat sorra bejegyezték maguknak a gye-
rekek, majd a számolás elõtt egy becslés is következett a
legfelsõ számot illetõen. Néhányan leleményesen egybõl
felhasználták a leltárnál szerzett tapasztalatokat. Min-
denki koncentráltan számolt fejben, kíváncsiak voltak,
mennyire lesz közel a szám a tipphez, és hogy õk alkot-
ták-e a legnagyobb összeget. Felosztottuk a felmerülõ to-
vábbi érdekes kérdéseket, asztaltársaságonként kiszá-
moltuk, hogy mennyi az aktuális számokból alkotható
legnagyobb és legkisebb összeg; hogy milyen számokat
kapunk a csupa egyes vagy csupa hatosból álló, illetve az
1; 2; 3; 4; 5; 6 sorozatból kiinduló feladványok esetén.
Jöttek az újabb és újabb variációk, próbáljuk ki a 6; 5; 4;
4; 5; 6, az 1; 2; 3; 3; 2; 1 sort stb. Szorgalmi feladatként
adott csúcs-számokhoz kerestünk lehetséges kitöltése-
ket. Vajon bármilyen csúcs-számhoz találhatunk megol-
dást? Miért? Lehet-e páratlan ez a szám? Segít a leltár!
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További lehetõség a differenciálásra, ha egyre növek-
võ piramisokkal kipróbálhatjuk, hogy a kihívásokat ked-
velõ diákok több dobókockát kapnak, melyeket az egyes
dobások után elhelyeznek az alap építõelemeken, majd
fejben számolják ki az összegeket, végül a csúcs-számot.
Ehhez azért már elég jó koncentráló képesség és memó-
ria szükséges. Induljunk elõször csak három kockával,
majd pedig a gyerekek dönthessenek, mikor lépnek szin-
tet. Aki nem szeretné bevállalni ezt a kihívást, szerepel-
het bíróként/ellenõrként, aki vagy az úgynevezett leltár-
ral, vagy szintrõl szintre felfelé haladva szépen kiszámol-
gatja az eredményt. Mindenki tanul, mindenki fejlõdik,
közben a tanító is edzheti fejszámoló képességét. Ismét
megmutatta a matematika a maga szépségét. Vizuális tí-
pus vagyok, ahogy az órára való készülés során három-
szögbe rendezve sorra kigyûjtöttem magamnak a csúcs-
számokban szereplõ együtthatókat, hogy jól megjegyez-
zem és minél gyorsabban tudjak majd a gyerekekkel szá-
molni, ellenõrizni, ismerõs ábrát kaptam. (A leolvasás
módja: a piramis méretétõl függõen a legalsó sor számait
az ott szereplõ együtthatókkal szorozzuk, például a fenti
piramis példánál a számok 2; 3; 5; 6; 4; 1, tehát a csúcs-
szám kiszámítása 1×2+5×3+10×5+ 10×6+5×4+
1×1=2+15+50+60+20+1=148.)

Egy Pascal-háromszög! Sõt még tovább mehetünk,
nincsenek véletlenek, újabb különlegességet találtam

ehhez kapcsolódóan a napokban A csodálatos matemati-
ka facebook oldalán: a Fibonacci-sorozat felfedeztetését
a Pascal-háromszögben: a ferde sorok számainak össze-
gébõl megkapjuk a sorozatot! Remek!

A gyerekeknek nagy rácsodálkozás volt ez! Foglalkoz-
tunk már különleges sorozatokkal, de ezzel ilyen formá-
ban csak most találkoztak elõször. Biztos vagyok benne,
hogy sokan igazából elgondolkodtak rajta, és el is raktá-
rozták a fejükben. Rajzórán (pardon, vizuális nevelés
órán) tanév végéig elõkerül még ez a téma az aranymet-
szés kapcsán.

https://hu.pinterest.com/pin/120963939960937706/?lp
=true

https://hu.wikipedia.org/wiki/Fibonacci-sz%C3%A1mok

Egy kis záró hozzáfûzés a piramisfeladathoz: egy ké-
sõbbi matematikaórán az összeadás mûveletét szorzásra
cseréltük, kevesebb emelettel rendelkezõ alakzatokra
váltottunk; ez is érdekes tapasztalat volt. A többjegyûvel
való szorzás témaköre nálunk még csak most következik,
de rácsos szorzással (gelosia-módszerrel) már nagy szá-
mokkal is tudtunk dolgozni, ld. a leírást Tanító 2017. jú-
niusi számában, a Matek-Játék sorozat 6. részében. Kívá-
nom, hogy még sok jó ötletet találjanak ki tanítványaik-
kal a piramisjátékhoz!

FarkashÆzi23.qxd  2019.02.25.  14:48  Page 23



24

Mostanában egyre többször álmodozom arról, hogy mi-
lyen jó lenne, ha nem tankönyvekbõl tanítanánk! Itt
most nem a jelenlegi tankönyvhelyzetet szeretném ele-
mezni. Olyan tankönyvvel amúgy sem találkoztam még,
ami minden tekintetben megfelelt volna, pedig sok jó
tankönyv a kezembe akadt. De mindegyikben találtam
olyan részeket, ami miatt a tematikus tervembe nem il-
let. Más idõrendet követett, mint ahogy én tematizáltam
volna. A ráhangolódásnak szánt irodalmi szemelvények
nem mindig tetszettek. A feladatok nem mindig voltak
elég érdekesek a gyerekeknek. Egyes tananyagokhoz túl
sok volt a feladat, másokhoz túl kevés. Vagy egyszerûen
az osztállyal nem volt kompatibilis az adott tankönyv. 

Persze tudom, nem könnyû tankönyvet írni és sokszor
nem is a szerzõn múlik, hogy mi lesz a végeredmény. És az
is igaz, hogy kezdõ pedagógusként nagyon jól jön ez a faj-
ta mankó. Késõbb pedig a tankönyvi feladatok arra is
jók, hogy újabb feladatokat gondoljunk ki általuk. Sok
lehetõsége van egy alsós tanítónak: legyen ez „terep”
vagy mûvészeti program, gyárlátogatás, sportesemény,
netán érzékenyítés. Olyan segédanyagokat használjunk,
amivel hitelesen tudunk tudást közvetíteni, átadni az
aktuális osztályunk tanulói számára. Mi, tanítók, külö-
nösen szerencsés helyzetben vagyunk, mert nem kell
olyan szigorúan 45 perces tanórában gondolkodnunk.

Szerettem azokat az órákat, amikor egy meseregény*
egy fejezetének elolvasása után a hagyományos szöveg-
értõ feladatokhoz hozzárendelhettünk matematikai fel-
adatot, énekelhettünk dalokat, rajzórán illusztrációt ké-
szítettünk, technikán pedig esetleg a szereplõket formáz-
tuk meg. Környezetórán a fejezet növény-és állatvilágá-
ról esett szó visszacsatolásként. A cél tehát, hogy egy-
szerre több képességterületet megmozgató feladatok le-
gyenek jelen egy tanórán. Ne külön tantárgyi rekeszek-
ben adjuk át a tudást! Ezekkel a feladatokkal gondolkod-
ni tanítunk, problémát megoldani, helyzetekben rugal-
masan dönteni, együttmûködni, empátiát és bizalmat is
fejlesztünk. És közben persze játszunk, mozgunk. Ami,
valljuk be, nekünk tanítóknak is változatossá teszi a
munkánkat, és remélhetõleg a gyerekeknek is jó.

Milyen az, amikor pár
szókártyával dolgozunk
csak egész órán?

Gyakran és szívesen használom a szókártyáimat, me-
lyen különbözõ szófajú szavak olvashatók. Mindig az ak-

tuális tananyaghoz válogatom ki elõre és teszem egy ka-
lapba. A gyerekek húznak egy kártyát, mellyel akár egész
órán tudunk játszani. 

Nemrég a melléknevekkel kezdtünk el foglalkozni
nyelvtanból. Elõtte a fõneveket tanultuk. A visszacsato-
lás és az új ismeret bevezetéséhez vegyesen tettem a ka-
lapba szavakat. 

• A szétválogatáshoz elõször „sarkos játékot” játszot-
tuk. Kérdéseket tettem fel. A Milyen? kérdésre válaszoló
szavak tulajdonosai álljanak a terem egyik sarkába, a Mi?
kérdésre válaszoló szavak kártyatulajdonosai pedig a te-
rem másik sarkába. Közben nem beszélhetnek egymás-
sal. Beállnak a gyerekek a terem megfelelõ sarkába és
kezdõdik az ellenõrzés. A két csapat egymást ellenõrzi,
úgy, hogy egyszer az egyik csapat tagjai mondják el a kár-
tyán található szavukat, majd a másik csapat tagjai. 

Oszoli-Pap Márta Ment-e a tankönyvek
által…?
Gondolatok – nem tankönyvekrõl

* Tanító LV. Évfolyam 7–10. szám (H)elkalandozás
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• Megtörtént az ellenõrzés. Ha mindenki jó helyen
áll, a következõ feladatként mindkét csapatnak be kell
állnia betûrendbe. Itt már megbeszélhetik a sorrendet a
csapattagok egymással. Ismét a szemben lévõ csapat el-
lenõriz. A betûrend gyakorlása legyen folyamatos! Ezzel
a játékkal észrevétlenül ismétlik a gyerekek. 

• Utána következhet egy kis együttmûködés. A két
csapat tanulóinak most párba kell állniuk Milyen? Mi?
párosítással. Itt mozoghatnak, beszélhetnek közben a
gyerekek. Ez is fontos, hogy nem ülnek egy helyben, és
mégis tanulnak. Ismét meghallgatjuk a párokat, akik így
szókapcsolatokat hoznak létre. Átismételjük a szókap-
csolat fogalmát is. Variáció: ha nem jöttek volna ki vic-
ces megoldások, akkor a következõ körben az lehet a fel-
adat, hogy úgy kell párt keresni a Milyen, Mi? kérdésre
válaszolva, hogy nagyon vicces megoldások jöjjenek ki.
Ezt szeretik a gyerekek, hisz így legálisan lehet hülyés-
kedni. Amíg felolvassák ezeket a szókapcsolatokat,
amellett, hogy jókat derülnek, megtanulnak várni a so-
rukra, odafigyelni a másikra.

Tanulásmódszertant is becsempészhetünk az új anyag
tanításába, még mindig a szókártyákkal. Memóriafogas-
nak is lehet használni. 

• A játék további részében a fõneveket tartalmazó
kártyákat mindenkinél kicseréltem melléknevekre. A
két csapat egymással szemben állva sorolta a mellékne-
veket, utána mondta a kártyát tartó gyerek nevét is. Pél-
dául: tágas Domi, tollas Levi stb. Ezután a gyermek nevét
elhagyva, csak a mellékneveket sorolták a gyerekek, im-
már fejbõl, hisz a kártya tulajdonosára nézve tudták ki-
hez kötni a szót. Elég volt kétszer hangosan elmondani,
könnyen megjegyezték a kb. 10 szót.

• Ehhez kapcsolódóan játszhatjuk az alliteráló nevek
játékot is. Például: lelkes Levi, daliás Domi. Szempontnak
megadhatjuk, hogy olyan jelzõt találjon ki, amelyik jel-
lemzõ rá. Ezzel az önismerete is fejlõdik.

• Ha még tovább akarnánk dolgozni a kártyákkal, le-
hetne különbözõ csoportokba is beállniuk a gyerekek-
nek. Rávezetésként egy-két halmazcímkét én neveznék
meg. A többit nekik kell meghatározniuk, s megfelelõen
kell indokolniuk. Így alkotó módon vesznek részt a folya-
matban, meghallgatják egymás ötleteit, új megoldások
születnek.

A halmazok megbeszélésekor szóba kerülhetnek
mennyiségek, idõjárás elemei, jellemzõi, állatok, növé-
nyek, tárgyak. 

• Levezetésként játszhatjuk a „naptáras játékot”, szin-
tén az alliteráló nevekkel. Mindenki kap egy hetet a régi
naptárból. A rajta lévõ nevek közül választja ki azt, ame-
lyikhez elsõre talál jó megoldást a feladathoz. Például: Mi-
lyen (név)? Mit csinál (név)? Itt pedig már az új anyag alkal-
mazása, sõt magasabb szinten történõ elsajátítása történik.
Válogatás, kreatív módon való alkalmazás. Több körben
váltogatva a kérdéseket ismételhetjük a régebbi tananya-
got (fõneveket), gyakorolhatjuk a jelenlegi anyagot (mel-
léknevek), illetve elõretekinthetünk az új anyagra is (ige).

• A játék végén, amikor leadják a gyerekek a szókár-
tyájukat, mondatba kell foglalnia a kártyáján levõ szót.
Így az is biztos, hogy mindenki dolgozik az órán. 

Ötletek még: a melléknév fokozását biztosan köny-
nyebben megtanulják, ha 24-szer hallják a különbözõ
melléknevek három alakját.

Fokozhatjuk még a játékot az új szófaj szövegben való
megkeresésével. Nagyon szeretik a gyerekek a „Kiabá-
lós” közmondást. A közmondás szavait kiosztom (fülbe-
súgással) – ahány szó, annyi gyerek jön ki a táblához (pl.
A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát = 9
gyerek). Adott jelre egyszerre kell kiabálniuk a gyerekek-
nek a saját szavukat. Akinek a szavát kitalálták a többi-
ek, az hátralép egyet, de õ is bent marad a játékban, s a
következõ fordulóban is kiabálja a saját szavát. A megfej-
tett szavak alapján kell kitalálni minél elõbb a közmon-
dást. Ezt a feladatot azért is szeretik a gyerekek, mert sza-
bad kiabálni. Én pedig azért, mert fejleszti a hangszínhal-
lást – fülelniük kell, hogy kihalljanak egy-egy szót –, a
helyes artikulációt – a kiabálóknak, és a képi gondolko-
dást – a közmondások jelentésével. Utána megkereshet-
jük a melléknevet a közmondásban. Megbeszélhetjük a
jelentését is, kire mondják ezt a mondást? Ha sok idõnk
van, a füzetbe emlékezetbõl le lehet írni a közmondást.

Szerencsés egybeesés, hogy környezetórán éppen az
Ilyen vagyok kívül-belül fejezet került sorra. Ez a nyelvtan-
óra anyagához éppen megfelelt.

Ki kicsoda?
Folytattuk a játékot (tanulást) a külsõ és belsõ tulaj-

donságok megbeszélésével. Jellemzõket mondtam, elõ-
ször én, amely alapján ki kellett találniuk a gyerekeknek,
melyik osztálytársukra gondoltam. Utána már a társak is
mondhatnak egymásról jellemzõ tulajdonságokat, ami
alapján a többieknek ki kell találniuk, kirõl van szó.

Ilyen vagyok
A sok játék után egy kis lecsendesítõ írás következett.

Elõször külsõ tulajdonságokat írtak magukról, majd belsõ
tulajdonságokat. Itt fontos, hogy felhívjuk a figyelmüket,
hogy csak elõnyös tulajdonságokról írhatnak. Amikor
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mindenki készen van, a tanító felolvashatja titkosan, hogy
a füzetrõl se lehessen ráismerni, a gyerekek által önma-
gukról leírt belsõ tulajdonságokat. Ez alapján kell kitalálni
a többieknek, melyik társukról lehet szó. Nem is olyan
könnyû magukról olyan jellemzõket írni, ami alapján kita-
lálják a többiek. Az önismeretet is gyakorolhatják.

Beszélhetünk arról, ki a szép? Mi alapján mondjuk va-
lakirõl, hogy szép? Mennyire látják szépnek önmagukat?
Ha nem, miért nem?

Tükör által…
Rajzórán a táncteremben folytattuk az önmagunkkal

való ismerkedést. Az egész falat beborító tükör elé ültek
le a gyerekek és rajzolták le az önarcképüket.

Elõzetesen megbeszéltük az arányokat, az arc részeit, a
felosztásokat stb. Majd elkészültek az önarcképek, me-
lyek kikerültek a tanterem falára is. A szülõknek is el-
küldtük a rajzokat találós kérdésként. A napközis kollé-
ganõnek is jó kis fejtörõ volt ráismerni a gyerekekre.

A fenti ötletek a tantárgyak közti átjárhatóságot mu-
tatta be minimális taneszköz, néhány szókártya igénybe-

vételével. Minden osztály más, bátran keressük meg a ta-
nulóinknak megfelelõ módszereket, lehetõségeket!

Székely Keresztes Marianna

Integráció, egyenlõ túlélés
Harminc éve dolgozó pedagógusként már sokszor olvas-
tam az integrációról. Hallgattam érveket mellette és el-
lene. Nem azért írom ezeket a sorokat, hogy bárkit meg-
gyõzzek, csak egyszerûen szeretném leírni, mit adott a mi
intézményünknek az integráció.

Iskolánk a Táti III. Béla Általános Iskola Mogyorós-
bányai Tagintézménye. Intézményünk három telephely-
lyel mûködik, a székhely és a másik telephely a szomszéd
településen, Táton található.

Mogyorósbánya kis település, a mi iskolánk kis iskola,
ahol az oktatás 1–4. évfolyamon, jelenleg 47 tanulóval, 4
osztályfõnökkel, 2 napközis nevelõvel, két gyógypedagó-
gussal és egy tagintézmény-vezetõvel folyik. Igyekszünk
a nevelõ-oktató munka mellett a falu kulturális életének
aktív résztvevõi és alakítói lenni. Szlovák nemzetiségi is-
kola lévén, fontos célunk a szlovák nyelv elsajátítatása, a
szlovák hagyományok ápolása.

A fõiskola elvégzése óta tanítok a településen, azóta nem
volt olyan tanév, hogy ne kellett volna attól tartanunk, a ke-
vés diák miatt összevonják az osztályokat. S bizony a félelmek
nem voltak alaptalanok, hiszen 10 évvel ezelõtt a felsõ tago-
zat megszûnt, a diákok a gesztor intézményben tanulnak to-
vább, azóta csak az alsó tagozat mûködhet a településen.

� � �

Oszoli_mÆrcius.qxd  2019.02.25.  14:46  Page 26



27

Ez a változás még inkább arra ösztönzött bennünket, hogy valami megol-
dást találjunk a tanulólétszám növelésére, hiszen azokban az években az al-
só tagozatosok száma 32-34 fõ volt. Elõfordult olyan tanév, amikor csak az
önkormányzat támogatásának köszönhettük, hogy 4 évfolyam indulhatott.

Ekkor jutottunk arra az elhatározásra, hogy népszerûbbé kellene tenni is-
kolánkat a környezõ településeken. Felhívni a szülõk figyelmét a kis létszá-
mú oktatás elõnyeire. Ennek érdekében plakátokat helyeztünk el a környe-
zõ falvakban, s ahol megengedték, az óvodákban is. Nyílt napokat szervez-
tünk! Többen hihetetlennek tartották, hogy a szülõk gyermekeiket minden-
nap elhordják majd az 5-10 kilométerre lévõ iskolánkba, ahová – zsáktelepü-
lés lévén – tömegközlekedéssel nemigen lehet eljutni. Nem volt más lehetõ-
ségünk, hiszen az óvodai létszámokból láttuk, hogy tanulóink létszáma nem
fogja elérni osztályonként a minimális nyolc fõt sem. S azt is tudtuk, hogy ha
összevonásra kerül a sor, az további létszámcsökkenéshez vezet, mert a szü-
lõk elviszik gyermekeiket más iskolákba.

Nagyot álmodtunk, de sikerült! Az elsõ években intézményünk táti épületé-
bõl érkeztek hozzánk olyan diákok, akiknek már az óvó nénik vagy a tanító né-
nik javasolták, hogy tanulási problémáik miatt kedvezõbb lenne, ha kis létszá-
mú osztályokban sajátítanák el az írás, olvasás tudományát, de voltak olyanok,
akik beilleszkedési problémákkal küzdöttek, s nekik is sokat segített a kis közös-
ség. A nálunk lévõ befogadó, szeretõ légkör, a differenciált oktatás híre hamar
elterjedt. Ma már nemcsak a szülõk ajánlják ismerõseiknek a mi kis iskolánkat,
hanem a szakértõi bizottság is irányít hozzánk tanulókat. Már nemcsak a tanu-
lási és/vagy magatartási problémákkal küzdõ tanulók kérik felvételüket, hanem
olyan szülõk is, akik „csupán” a kis létszám elõnyeit szeretnék élvezni.

Jelenleg a 47 tanulónk közül 16-an más településrõl (vannak, akik 20 ki-
lométerrõl) járnak be. Az iskolánkban 7 sajátos nevelési igényû tanuló ta-
nul, közülük 3 tanulásban akadályozott, 1 mozgásfogyatékos, 2 beszédfogya-
tékos. Egyéni bánásmódot, sok türelmet igényel 9 fõ beilleszkedési, tanulási
és magatartási problémával küzdõ tanulónk is.

Számomra is meglepõ, hogy milyen elfogadóak egymáshoz kis diákjaink,
mennyire segítik, biztatják egymást, örülnek egymás sikerének. Csodálatos,
ahogy kollégáim közösséggé formálják a különbözõ képességû, nagyon elté-
rõ személyiségû és szociális hátterû tanulókat, ahogy mindenkibõl kihozzák
a maximumot. Az õ szakmai felkészültségüknek, türelmüknek, kreativitá-
suknak, kitartásuknak köszönhetõ, hogy nemcsak a különbözõ problémák-
kal küzdõ diákok fejlõdnek jól, hanem a tehetséges tanulóink is jól szerepel-
nek a versenyeken, s a 4. osztályt befejezve sikeresen felvételiznek a nyolc-
osztályos gimnáziumokba.

Az elfogadás nem csak az iskola falai között jellemzi a közösségünket, hiszen a
falu kulturális rendezvényein is szerepelhet bármelyik tanulónk, minden kisdiá-
kunk köszöntheti verssel, dallal az idõseket, táncolhat a szüreti felvonuláson
vagy a farsangi mulatságon. A falu lakói nagy szeretettel fogadják fellépéseinket.

A nálunk kialakult családias hangulat elsõsorban a jó közösségnek köszön-
hetõ. A közösségépítés fontos lehetõségei a közös programok, melyeken az is-
kola tanulói mellett részt vesznek a szülõk, a falu lakói is. Igyekszünk minél
több ilyen lehetõséget biztosítani, ilyenek például: az õszi parti, Halloween-
vetélkedõ és jelmezverseny, tökfaragó verseny, Márton-napi lampionos fel-
vonulás, Adventi vásár, Népdaléneklõ verseny, Húsvétoló. Természetesen a
színházlátogatások, közös országjáró és helyi erdei kirándulások mind-mind
lehetõséget adnak, hogy megismerjük, elfogadjuk és megkedveljük egymást.

Mi így, ilyen színesen vagyunk egy közösség, egy csapat, egy nagy család!
Hálás vagyok, hogy ebben a faluban, s ebben az iskolában dolgozhatok, olyan
kollégákkal, akik magukénak érzik a munkahelyüket, akikkel a közös célok
megvalósításában együtt tevékenykedhetem. Jó érezni, hogy nemcsak õk,
hanem a szülõk közössége, a község vezetése és a fenntartó is megtesz min-
dent azért, hogy ne csak létszámban, hanem eszközökben is gyarapodjunk,
hogy egy szép, biztonságos, korszerû iskolába járhassanak kis diákjaink!

Tudom, hogy más iskolákban is folyik hasonló integrációs nevelés, hogy
ott is maximális felkészülést igényel a kollégáktól az oktatómunka, s fokozott
türelmet a nevelés, de talán mi vagyunk az egyetlenek, ahol az integrációnak
köszönhetõ az iskola fejlõdése, fennmaradása.
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Néhány évvel ezelõtt, egy bemutatóórám alkalmával a
csoportmunka értékelésekor megkértem a gyerekeket,
hogy egy társukat, egyvalakit valamiért emeljenek ki és
értékeljék õt. Az órát követõen a kollégákkal való meg-
beszélésen egy kedves kolléganõm feltette nekem azt a
kérdést, hogy miért csak egy gyermek lehetett a legjobb a
csoportban az óra végén, miért egy gyermek kapta a di-
cséretet, hiszen úgy látta, hogy csoporton belül többen is
voltak, akik kiemelkedõen dolgoztak. 

A mi szokásrendszerünkben ez megszokott volt, „most
õt emeljük ki”, „most mi úgy döntöttünk” – szólaltak fel
óra végén a gyerekek.

Sokkal fontosabbnak tartottam az egyhangú dicsére-
tet, amit a csoporttól kaphat egy gyermek, minthogy ma-
gát a teljesítményt értékeljem. Egy csoportos elismeré-
sért sokkal nehezebb megdolgozni, mint megfelelni ma-
gának a feladat elvégzésének, legyen az akár teljesít-
ménykényszer, akár örömteli feladatmegoldás. Számom-
ra jelentõséggel bírt, hogy a gyermekek tudjanak lemon-
dani más javára, annak ellenére, hogy kiemelkedõek vol-
tak, vagy az, hogy tudjanak mást dicsérni, még annak el-
lenére is, hogy valaki nem volt aznap, akkor vagy azon az
órán koncentrált, eredményes.

Alapvetõ volt számomra, hogy egy mindig tökéletesen
teljesítõ gyermek is vegye észre a társa eredményét, fejlõ-
dését. Valahogy soha nem okozott gondot a gyermekek-
nek, hogy egyetértésben egyvalakit emeljenek ki, és az
sem, hogy a dicséretet fogadni tudja, aki kapja. Termé-
szetesen elõfordult olyan alkalom, hogy nem sikerült
dönteniük két társuk között, ilyenkor azt osztották meg
velünk, hogy meddig jutottak a véleményezésben.

A kolléganõm – valós – álláspontja szerint azonban
manapság nem jó lemondani más javára, az eredmény
számít. A hangsúlyt inkább arra helyezte, hogy a mai vi-
lágban az visz elõre valakit, ha kiáll magáért és nem más
érdekét veszi figyelembe. Fõként igaz lehet ez, ha kiemel-
kedõen eredményes. Én viszont úgy véltem, pedagógiai-
lag emelhet a gyermekek motivációján a módszerem.
Nincs is annál szebb, mint ha valaki elkezd tartozni egy
közösséghez, ami aztán folyamatosan húzza õt felfelé.
A társaságba történõ beszinkronizálódásban láttam az
oktatásom hatékonyságát. Az ügyesebbeknek fel kellett
venniük a versenyt azokkal a gyengébb, de nagyon szor-
galmas társaikkal, akik erõfeszítéseit gyakran elsõként ré-
szesítették dicséretben az órák végén. A gyerekek termé-
szetesen csoporton belül is észrevették, hogy mennyivel
könnyebb volt együtt dolgozni, ha valaki nem hátráltatta
õket, vagy még ügyesebb volt, mint szokott. Azt is gondo-
lom, hogy így könnyedén valósult meg az integrálás, vala-
mint a fejlõdési eltérések értõ kezelése. Ugyanakkor elõ-
segítette a differenciálás lehetõségét azáltal, hogy a gyere-
kek maguk adtak teret a gyengébb társuk fejlõdésének.

Hogy a kolleginámnak, vagy nekem volt-e igazam?
Döntse el mindenki maga. Ami viszont érdekes, hogy
mindketten, másféle megfontolásból ugyan, de a jelenre
összpontosítottunk. A ma gyermekeit igyekeztünk szem
elõtt tartani a mai világban. Én a jelenlegi szûkebb kö-
zösség nyújtotta biztonságot vettem alapul, a kollegina
pedig a ma bizonytalan, tágabb környezetét.

Annak ellenére fejtegettük a jelent, hogy mi a jövõ
nemzedékét neveljük (!) Éppen ezért elkerülhetetlen,
hogy a jövõre összpontosítsunk.

Mayer Virág Azok a bizonyos „K”-k,
avagy gondolatok
a reformoktatásról

SZERINTEM
Tapasztalataim szerint a tantestületekben sosem volt jellemzõ a módszertani kérdésekkel kapcsolatos
mély, nem csupán a felszínt karcolgató beszélgetés. Jómagam például egyik tantestületemben sem tudtam
elérni, hogy egyszer gondoljuk végig közösen a sorakoztatás vagy a pontozás pedagógiai kérdéseit, beszél-
jük meg, ki hogyan és miért épp úgy csinálja, s tegyük megfontolás tárgyává az érveket. Az ilyesmit inkább
kerüljük, miközben egymás munkájáról könnyedén elég határozott véleményt tudunk kialakítani. Gyakran
érzem azt is, hogy nem erõsségünk a vita: személyes sértésként éljük meg az egyet nem értést, még mielõtt
megismernénk egymás érveit. Talán ezért, önvédelembõl tartjuk meg magunknak a véleményünket, s csi-
nálja mindenki úgy, ahogy jónak gondolja. Így persze nem csoda, ha ennek eredményeképpen még alapve-
tõ kérdésekben sem keressük a közös nevezõket, melyek nélkül pedig egy tantestület sem tud hatékonyan
mûködni, nemhogy egy oktatási rendszer. Érdeklõdéssel várjuk tehát hozzászólásaikat, véleményüket még
akkor is, ha nem feltétlenül értünk egyet. Mert minden ellenkezõ híreszteléssel szemben a valódi vita, egy-
más érveinek megismerése és megértése nem akadálya, hanem feltétele a legjobb megoldások megtalálásá-
nak. (A szerk.)
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Azzal kapcsolatban, hogy mi bír majd jelentõséggel és
milyen elsajátított ismeret fog elõnyösnek számítani a jö-
võben, számos reformgondolattal találkozhatunk ma-
napság. Talán az egyik legújszerûbb vagy legdivatosabb a
KKKK oktatás. Azon oktatásforma, amely magában fog-
lalja a kommunikációt, kreativitást, kritikai gondolko-
dást és a kooperációt, de találkoztam már a kollaboráció
fogalmával is ezen a négyes egységen belül.

Tanulmányaim során figyeltem fel egy – nem az okta-
tásban alkalmazott – 3 K elemeit tartalmazó kapcsolat-
rendszerre, amely eredetileg ugyan a munkajogon belül
nyer értelmet,* azonban évek óta a nevelésem alapját
adja. A 3 K tartalma pedig számomra a következõket rej-
ti magában: kreáljuk, korlátozzuk vagy korrigáljuk a
gyermeket. Azért találom helyén valónak a 3K-t is, mert
magában foglalja azt a korlátot, amely a gyermeknek biz-
tonságot ad, mert a nevelõ személyébõl indul ki, mert
deklarálja a gyermek hibázási lehetõségét, amit korrigál-
ni kell. A három fogalom a felnõtt személyiségébõl indul
ki, ezzel egyértelmûen sejteti a felnõtt felelõsségét a ne-
velésben, mégis a gyermekre összpontosít, a gyermek ma-
rad a középpontban. Néha felsejlik bennem, és azt ta-
pasztalom, hogy manapság egy félreértelmezett gyermek-
központú oktatás fogalmának áldozatai vagyunk; közö-

sen szülõk, tanítók, gyermekeink. A felnõtt felelõssége, a
korlátozás nyújtotta biztonság közvetítésének fontossá-
ga. Azt gondolom, minden nevelõ számára alapmotí-
vumként ez a felelõsség jelen kell legyen. Talán ez az,
amivel sok esetben küzdünk a szülõknél, vagy hiányzik a
tapasztalatlan tanítók, hallgatók esetében, a rendkívül
gazdag módszertani jártasság mellett.

Ami viszont bizonyos, hogy a gyorsan változó világ ro-
hamosan, néha örvényszerûen ragad magával minket.
Ma már és ma még nem tudhatjuk, gyermekeinket hova
sodorja a szél vagy hol teszi majd le. Olyan foglalkozással
fogják szembetalálni magukat, amirõl mi még csak nem
is hallottunk, vagy olyannal, amivel mi már meg sem bir-
kóznánk. Mégis most kell megadnunk nekik a tudást,
igaz, nem a jövõbeli képzettséget, hanem az annak meg-
szerzéséhez szükséges ismeretet; és ha most kell kreál-
nunk, akkor most kell kialakítanunk azt a motívumot,
ami majd kifutja a formáját. Mindemellett szerencsés, ha
a „forgószélben” nem engedik majd el egymás kezét.

* Kun Attila: A puha jog (soft law) szerepe és hatékonysága a mun-
kajogban - Az új Munka Törvénykönyve apropóján Pázmány Law
Working Papers 2012/41, p. 11.

Gál Ferenc Fõiskola Pedagógiai Kar továbbképzési ajánlatai
a 2019–2020-as tanévben

Továbbképzési és Minõségfejlesztési Iroda
5540 Szarvas, Szabadság út 4.

Felvétel
feltétele

Képzés helye
és módja

Szakirányú, szakvizsgás képzéseink

Tanítói
tanári

alapképzési
szakon
szerzett 
szak-

képzettséget
igazoló
diploma

Szarvason
intenzív,

bentlakásos
formában

I. félév:
2019.

augusztus
26–30-ig,

II. félév:
2020.
január

13–17-ig.

1. Sajátos nevelési igényû gyermekek
integrációs pedagógusa– tanító

6. Közoktatás vezetõ és pedagógus
szakvizsga

2. Kommunikációs technikák, 
disputa – tanító, tanár

7. Gyógytestnevelés az iskolában 
– tanító

3. A gyermeki kommunikáció
fejlõdését támogató tanító

8. Tehetségfejlesztõ pedagógus –
tanító, tanár

4. Fejlesztõ tanító 9. Gyermektánc az iskolában

5. Mentorpedagógus – szakvizsga A képzések 4 félévesek.

Szakvizsgázott pedagógusok 2 félév kedvezményt kapnak.
A képzéseinket elegendõ létszám esetében indítjuk.

A képzések tandíja: 110 000 Ft/fõ/félév, kivéve a Közoktatás vezetõi és pedagógus szakvizsga, mely
130 000 Ft/fõ/félév. Részletfizetéshez lehetõséget biztosítunk.

A képzésekrõl tájékoztatás kérhetõ a Továbbképzési Iroda 06-66-886-017-es telefonszámon,
valamint a jelentkezési lap és a továbbképzési ajánlatok letölthetõk a www.pk.gff-szarvas.hu honlapról.

Nagy Jenõné továbbképzési vezetõ
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Aki valaha is foglalkozott gyermekneveléssel, az gyakran
szembesült azzal a problémával, hogy a kitartás az életkortól
függõen nagyon változó. Láthattunk 3-4 éves gyereket, aki
elfeledkezve a külvilág ingereirõl, hosszan foglalatoskodott
egy játékkal, még a szülõi segítséget is elutasította. Az is elõ-
fordul, hogy teljesen váratlan módon félbehagyja az elkezdett
munkát, sõt sikertelenség esetén rombol is. Az életkor emel-
kedésével ezek a haragos kitörések csillapulnak, ám a belsõ
nyugtalanság, türelmetlenség elõ-elõtör, illetve más szinten
jelentkezik. Amennyiben a pszichológiai hátteret vizsgáljuk,
akkor a következõ megállapításra juthatunk: a személyiség-
pszichológiában a kitartás (perzisztencia) önálló személyi-
ségvonásként kerül meghatározásra, és azt értjük alatta, hogy
egy személy fáradtsága és frusztrációja ellenére mennyire ké-
pes kitartó lenni egy helyzetben.

És most térjünk át a kisiskolás korosztályra! 
A szülõk és a pedagógusok is gyakran jelzik, hogy különö-

sen az alsó tagozatos gyermekek jelentõs részénél a kitartás-
sal problémák vannak. Már nem csak a játékban, hanem
egyéb területeken is hamar elveszítik a türelmüket a gyerekek.
Fel kell tegyük a kérdést, itt egyáltalán türelemvesztésrõl van-
e szó, vagy a motiváció hiányáról, esetleg sorozatos kudar-
cokból kíván kilépni a gyermek! Milyen esetekre gondolunk?
Elõfordul a kötelezõ iskolai feladatok megoldása esetén épp-
úgy, mint a gyermek által választott szabadidõs tevékenysé-
gek, különórák alkalmával. Példáink során érdemes arról az
esetrõl is szólnunk, amikor a gyermek egy régi, nagy vágya
teljesül, s már nem igazán tud örülni a szituációnak. Ebben
az esetben ne csak egy-egy tárgyra, elektronikus eszközre
gondoljunk, hanem egy kulturális eseményen való részvételre
vagy rég látott baráttal való találkozásra. 

E jelenséget, a kitartás hiányát életkori sajátosságként kell
kezelnünk, vagy korunkat meghatározó jelenséggel van dol-
gunk, azaz valami változásnak vagyunk a tanúi? A probléma
igen összetett. A korábbi esetleírásokban több helyen is szere-
pel a kitartás hiányának jelenléte az iskolai munkában. Ka-
rácsony Sándor (1891–1952) említi a következõ személyes
élményét. (Nem szó szerinti idézet!) 

„Az egyik fiúcska nem bírt, nem tudott tíz percnél
többet ülni a padban. Magántanuló volt korábban,
így került be az ötödik osztályba, és „tanár úr – mond-

ja –, én 10 percnél többet nem tudok ülni”. És erre mi
a válasz?

– Jó, de 11 percet tudnál ugye?
– Hát azt megpróbálhatom.
– Na, jó, akkor holnap legyen 11 perc. – És a 11

percet leüli a gyerek.
– Megpróbáljuk holnap a 12 percet?
– Megpróbáljuk. – És mire vége van a tanévnek,

addigra az 50 perces órát a delikvens ki tudta ülni, s
egy pillanatra se kellett õt fegyelmezni, megszégyeníte-
ni.”

Ennyit a korábbi nevelési problémákról. 
Jeleznünk kell azt is, hogy általános felgyorsulásnak va-

gyunk a részesei. A velünk történtek feldolgozására szinte
alig van lehetõségünk, már újabb inger ér mindannyiunkat. S
erre a gyorsulásra a gyermekek türelmetlenséggel, nyugtalan-
sággal reagálnak. Védekezésként abbahagyja, elfordul tõle
stb. Az, hogy ez a kedvezõtlen folyamat javuljon, ahhoz a fel-
nõtt környezetnek feltétlenül segítséget kell adnia. Elsõsorban
példaadó türelemmel. Nem lehet mindenben azonnali sikert,
eredményt várni, de biztatással, dicsérettel, azaz motiváció-
val a kitartás igenis fokozható, illetve az érdeklõdés fenntart-
ható. 

Miután e problémakör rendkívül tág, ajánlott a felnõttek-
nek (pedagógusok, szülõk) a következõket azért is végiggon-
dolniuk, mert a kisiskolás korú gyermekek elõtt õk mindig is
mintaként jelennek meg. Nem mindegy az, hogy miben és mi-
ért vagyok kitartó. Kitartó vagyok-e a munkámban, mert ezt
várja el tõlem a környezetem, vagy kitartó vagyok a mun-
kámban, mert tudom, hogy ez a hivatásom, és személyes cé-
lok vezetnek? Kitartó vagyok-e az emberi kapcsolatokban
azért, mert adottság, hogy együtt dolgozunk, tehát ennek mû-
ködnie kell, vagy kitartó vagyok azért, mert az embertársai-
mat tisztelem, szeretem, partnerként kezelem õket?

Most pedig ismerkedjünk meg két esettel, amely a kitartás-
ról, az akaraterõrõl szól!

„Feltaláló leszek!”
Nóri most ötödik osztályos. Szorgalmas, igyekvõ gye-

rek, aki nagyon szereti azt az osztályközösséget, amelybe

Csillag Ferenc Párhuzamos történetek
Amikor a gyermeknek nincs kitartása
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jár. Sok-sok barátnõje van, mindent megbeszélnek. A
kislányok a hétvégéken össze is járnak. Amikor a kis-
lányok Nóriéknál töltik a délutánt, akkor a szülõk is meg-
hívást kapnak. Így a szülõk is barátságban vannak. Egy-
egy ilyen találkozás kiváló alkalom arra, hogy a problé-
mákat, vagy az eredményeket megbeszéljék, tanácsokat
adjanak egymásnak. No, és persze örömeiket is megosz-
szák egymással. 

De térjünk vissza Nóri bemutatásához! Érdeklõdõ
gyerek. Az iskolába lépését követõen egy rokon megkér-
dezte, ha befejezi majd az iskolát, akkor mi is szeretne
lenne. Egy pillanatot sem kellett várni a válaszra. 

– Feltaláló! Hogy mit is szeretnék feltalálni, azt nem tu-
dom, de ez nagyon érdekel. 

A kérdezõnek elakadt a lélegzete. Nem is feltételezte,
hogy a hat és féléves kislány ekkora terveket szõ. 

Nóri mindennap úgy megy az iskolába, hogy az valami
felfedezésre ad majd alkalmat. Ez a nyitottsága rendkívül
motiválttá tette és teszi a kislányt. Amikor az alsós taní-
tói felfedezték általános érdeklõdését, akkor sok-sok fel-
adattal látták el. Nóri pedig örömmel vállalta a többlet-
munkákat, azokat, amelyek a tankönyvi tudáson túl mu-
tattak. Rendszeres könyvtárlátogatóvá vált. Az elsõ év
õszén már egy ötperces kiselõadást tarthatott. Azt kel-
lett kutatnia, hogy melyek azok a gyümölcsök, amelye-
ket õsszel fogyasztunk, de a kereskedõk más országokból
hozzák be. Remekül sikerült a beszámoló. Nóri még ké-
peken is bemutatta a gyümölcsöket. Még fejtörõt is adott
a társainak. A tanító néni rendkívüli elégedettségének
adott hangot, s a dicséretet írásba is foglalta. Mondanom
sem kell, hogy Nóri boldogsága határtalan volt. 

Anikó néni, a tanító a következõ szülõi fogadóórára
nagyon várta Nóri anyukáját. A következõket mondta: 

– Nóri mindennap meglep. Nagyon jó ötletei vannak, sze-
ret szerepelni, bátor, okos gyerek. Ki kellene használni ezt a
lehetõséget, ezt a nagy érdeklõdést. Érdemes lenne valami-
lyen speciális délutáni különórára beíratni. 

– Nem túl fiatal ehhez a kislányom? – kérdezte az édes-
anya. 

– Nem gondolnám, egy ennyire motivált, egy ilyen jó adott-
ságokkal rendelkezõ kislányt érdemes egy kicsit terhelni. Az
pedig külön élmény lesz az életében, hogy egy másik közösség-
be is bekerül. Ezt nagyon fogja Nóri élvezni. 

Némi gondolkodás után a családi tanács – meghall-
gatva Nóri véleményét is – úgy döntött, hogy az iskolai
színjátszó csoportba adja a gyereket. Ez heti két próbával
járt. A csoportvezetõt a kislányt látásból ismerte is. Te-
hát a keddi és csütörtöki foglalkozásokra kis izgalommal
ment Nóri. Külön örömet jelentett a kislány számára,
amikor a csoportvezetõ bejelentette, hogy májusban a
szülõket, a nagyszülõket és a barátokat vendégül látják,
és egy bemutatót tartanak a számukra. 

Nóri, mint a legifjabbak közé tartozó csoporttag is ka-
pott önálló szerepet. Négy-öt mondata volt, de ez maga
volt a csoda. A szereplés elõtti este lefekvéskor a követ-
kezõt mondta: 

– Nem izgulok egy cseppet sem, de nagyon igyekszem, hogy
jól sikerüljön az elõadás. Csak a többiek is így gondolkodjanak!

Az elõadás jól sikerült. Látszott a csoportvezetõ ko-
moly irányítása, a gyerekek igyekezete. A vendégek lel-
kesedése pedig határtalan volt. Mindenki gratulált a sze-

replõknek, még Anikó néni is külön köszöntötte tanít-
ványát és szüleit. Élményekkel gazdagon tértek haza a
szereplõk éppúgy, mint a vendégek. 

Nóriék a vacsora során beszélgettek a délutáni elõ-
adásról, illetve arról is, milyen jó, hogy év közben bevet-
ték a kislányt a színjátszó csoportba. 

– Anya, én jövõre nem akarok színjátszós lenni. Már nem
érdekel! 

– Egy ilyen siker után nem hiszem, hogy ez jó döntés lenne
– mondta az anyuka. 

– Szeptemberig még sok víz folyik le a Dunán – mondta az
apuka –, addig még ne döntsünk! 

– Ez nem így van. Be kell jelenteni, hogy ki az, aki tovább-
ra is a színjátszókkal akar maradni. Erre két hét van. 

– De miért nem szeretnéd folytatni ezt a munkát? – fesze-
gette a kérdést az anyuka. 

– Nagyon babás. Én felnõttebb dolgokkal akarok foglal-
kozni!

Valóban elérkezett a pillanat, amikor Nóri – a cso-
portvezetõ legnagyobb megdöbbenésére – bejelentette
visszavonulását. 

A második osztályos kislány azt a kívánságát fogal-
mazta meg a szüleinek, hogy szeretne különórára járni
angol nyelvbõl. A szülõk szinte azonnal teljesítették ezt a
kérést. Egy jól felkészült nyelvtanár vállalta el Nóri és
még két barátnõje nyelvtanítását. A három gyerek jól
haladt, a tanár sok-sok dicséretet adott a kislányoknak.
Nórit soha nem kellett biztatni, kötelességtudó volt,
minden órára felkészült. Ami a legfontosabb, és a szülõk
számára megnyugtató volt, gyorsan haladt a gyerek a
nyelvtanulásban. Kifejezetten jól beszélt. Valamikor ta-
vasz táján egy este a következõvel állt elõ Nóri:

– Nem akarok több angolórát. Már mindent tudok, nem
kell segítség! Egyébként is Sári gyengébb nálam, s amíg a ta-
nárnõ õt javítgatja, addig én nem haladok. 

És elkezdõdött a gyerek szülõk általi meggyõzése. Nó-
ri tántoríthatatlan volt. Így tanév közben, már áprilisban
befejezte a nyelvtanulást, míg társai folytatták az angolt.

Azt szükséges leszögezni, hogy az iskolai munkáiban
semmiféle lemaradás, hanyagság, érdektelenség nem
volt érzékelhetõ. 

A harmadik osztály indításakor Nóri azzal az ötlettel
állt elõ, hogy nagyon szeretne gitározni. A szülõk hang-
szert vettek, beíratták. Egy kedves tanár bácsi osztályába
került. Az egyéni órák nagyon tetszettek. És Nóri ebben
is szépen haladt, a tanára elégedett volt a kislány felké-
szültségével. Elérkezett a vizsga, dicséretes jelessel zárta
az elsõ félévet. Amikor Nóri a félévi értesítõt átvette, ak-
kor ennyit mondott a tanárának: 

– A második félévben már nem jövök órákra. Már nem ér-
dekel a gitár!

– Ohó, és errõl anyukád tud? – kérdezte a meglepett ta-
nár.

– Majd ma este megmondom neki. 
– Gyertek együtt be a csütörtöki órára, beszéljünk errõl!
A megbeszélés megtörtént. Nóri ismét meggyõzhetet-

len volt. Így a gyerek elmaradt a gitárórákról is. A tanár
úr a következõket mondta az édesanyának:

– Nóri tehetséges gyerek, de fél a nehezebb, több munkát
igénylõ feladatoktól, ezért nincs kitartása. Egyszerûen meg-
futamodik. Ebben éretlenebb a kortársainál.
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Igen, valahol itt lehet keresni a probléma eredõjét. 
Negyedik osztályos lett Nóri, amikor azzal állt elõ,

hogy barátnõit követve õ is lovagolni szeretne. Persze er-
re is beíratták a gyereket. Nem kerülhetett az osztálytár-
saival azonos csoportba, hiszen õk már két-három éves
rutinnal rendelkeztek e sportban. Így a kisebbekkel kel-
lett együtt dolgoznia. Ez nem tetszett a kislánynak. És az
edzés nem csak lovaglásból állt, de az állatok gondozását
is jelentette. Már fél év sem kellett, amikor ezt is abba
akarta hagyni.

– Nem, kislányom, ezt most végig fogod csinálni! – jelen-
tette ki az édesapa. – Havonta sok-sok pénzt fizetünk be,
hogy az általad választott sportot megtanuld, most nem hagy-
hatod abba!

– Ugyan apa, majd én kifizetem, van zsebpénzem. Nem ér
kár senkit, s akkor nem kell ezt a csutakolást, kefélést csinál-
nom. 

És decemberben már ismét nem volt különóra. 
Nóri szüleinek komoly fejtörést okoz az, hogy a gyerek

ugyan jó tanuló, az iskolai teljesítménye kimagasló, ám
egyéb – az általa kiválasztott – foglalkozásokban semmi-
féle kitartása nincs. Most – ahogy azt korábban említet-
tem – ötödikes Nóri. Már fel sem merült év elején vala-
mi újabb különleges igény. Most az iskolai feladatokon
túl egyebet nem is vállalt be. 

Mi okozhatja kitartásának kóros hiányát? Mi romlott
el? Hogyan teljesülhet így egykori vágya, az, amit egykor
megfogalmazott: „feltaláló leszek!”? 

„Ha – akkor”
Marci most harmadik osztályba jár, gyors felfogású, lo-

gikusan gondolkodó gyerek, aki kissé felszínes. Életre va-
ló gyerek. Jóban, rosszban – mindenben benne van. Sõt,
kezdeményezõ személy is. Nem is csoda, hiszen két idõ-
sebb bátyját gyakran utánozza, így ötletei nem minden
esetben az életkorát tükrözik. Róla mondjuk azt, hogy
igazi egyéniség. 

A családi nevelés nem elég következetes. Amit az
édesapa tilt, azt az édesanya – egy-két hízelgõ szó után –
megengedi. Ehhez jól hozzászoktak a gyerekek. Minden
egy kis praktikával kijárható. Általánossá vált a család-
ban a „ha – akkor” – alkudozási forma. Példaként álljon
itt az egyik ilyen beszélgetés. Hétvégi ebéd elõtt az anyu-
ka Marcit kéri, hogy terítsen meg. Marci elõször nem is
reagál, a második kérésnél a következõ választ adja: 

– Anya, ha megcsinálom, akkor ebéd után számítógépez-
hetek? 

– Majd megbeszéljük – jön a válasz a konyhából. 
Marci nem mozdul, továbbra is a szobában marad. 
– Marci! Fogj a terítéshez, mert minden kihûl!
– Anya, akkor számítógépezhetek? 
– Igen, csak tedd már a dolgod!
A fiú elérte célját. Biztosított a délutáni kedvenc idõ-

töltés, ennek fejében a terítést is megteszi a fiú. 
Az anyuka pontosan tudja, hogy nincs ez így jól, de te-

hetetlen. A többször is alkalmazott módszer a családban
mindennapos gyakorlattá vált. Ezt a testvéreitõl leste el,
s ez nagyon tetszett Marcinak. Mondjuk ki, zsarolta az
anyukáját!

És elérkezett Marci az iskolai élethez. Az elsõ osztá-
lyosok önállóságát minden tanító folyamatosan alakít-
ja, fejleszti. Zsuzsa néni, Marci tanítója pontos elképze-
lésekkel lépett tanítványai elé. Bizony, már az elsõ nap-
tól kezdve a gyerekeknek a tanítói utasításokat követ-
nie kellett. Zsuzsa néni dicsért, de ha kellett, akkor rosz-
szallását sem rejtette véka alá. Marci az elsõ idõben
szolgálatkésznek mutatkozott. Zsuzsa néni kéréseit
készségesen teljesítette. Ám eljött az a pillanat, amikor
Marci az otthoni gyakorlat alkalmazásával próbál-
kozott. Történt egy októberi délelõttön, hogy a gyere-
kek a testnevelés órára készülõdtek. Szép, meleg õszi
nap volt, így lehetõség volt arra, hogy az órát az iskola
sportudvarán tartsák meg. Zsuzsa néni kiosztotta a fel-
adatokat. 

– Péter és Zsolt, kérlek benneteket, hogy két-két labdát
hozzatok, Marci, te négy ugrálókötelet fogj meg, Szilvi és
Kriszti két-két karikát vegyetek magatokhoz! 

– Ha most hozom a köteleket, akkor visszafelé a labdákat
én hozom! – közölte Marci. 

Ez egy olyan kijelentésként hangzott, amely megfel-
lebbezhetetlennek tûnt. Zsuzsa néni hallotta Marci sza-
vait, ám nem reagált. Az udvari foglalkozás jól sikerült, a
gyerekek kiugrálták magukat, már készültek vissza, ami-
kor is a tanító a következõ utasítást adta: 

– Azok a gyerekek, akik az eszközöket kihozták, kérem,
vegyék magukhoz azokat és hozzák fel a terembe!

– A labdákat én viszem! – kiáltotta Marci. 
– Te vidd csak a köteleket! – válaszolta Zsolt.
– Nem, Zsuzsa néni megígérte, hogy visszafelé cserélhe-

tünk. 
– Haver, te tévedésben vagy, most mondta Zsuzsa né-

ni, hogy mindenki azt hozza, amivel ideérkezett! – így
Péter. 

Marci megsértõdött, a köteleket nem fogta meg, a lab-
dákat pedig nem kapta meg. Így üres kézzel ért fel a te-
rembe. 

– Hát a kötelek merre vannak? – kérdezte Zsuzsa néni
Marcitól. 

Válasz helyett vállrángatás érkezett. 
– Marci, nagyon haragszom rád, mert a kérésemet megta-

gadtad. Most visszamész az udvarra és felhozod az
ugrálóköteleket, és a helyére rakod azokat.

Zsuzsa néni nem az a személy volt, akivel vitázni lehe-
tett, s ezt jól tudta Marci is, bár szerette volna a követke-
zõt mondani „ha – akkor”, ám belátta erre most nincs le-
hetõsége. Lassan elindult az udvarra, két-három perccel
késõbb visszatért az osztályba. Az eszközöket elrakta,
majd leforrázva visszaült a helyére. 

Marci még két-három alkalommal próbálkozott a „ha
– akkor” módszerrel, de Zsuzsa néninél sohasem érte el a
célját. Az iskolában lassan leszokott róla. 

Ám Zsuzsa néni azt gondolta, hogy a gyerek anyukájá-
val e nevelési problémáról beszélnie kell. Egy szülõi foga-
dóórájára berendelte az anyukát. Megbeszélték azt, hogy
az, amit Marci tesz, az zsarolás, s ez sem a családban, sem
az iskolában nem megengedhetõ. 

Most márciust írunk. Marci már otthon sem alkalmaz-
za korábbi módszerét.

Nem követel, nem zsarol, hanem kér. Nagy út volt, de
érdemes volt megtenni.
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