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Cikksorozatunk elsõ részében (Tanító, 2019. március)
megpróbáltuk bemutatni azokat a személyes tényezõket,
illetve körülményeket, melyek mentén kisiskoláskori ter-
mészettudományos foglalkozásokat kezdtünk szervezni
(Titkok padlása címmel) a Szegedi Regionális Termé-
szettudományos Diáklaboratóriumban. A sorozat máso-
dik részében a foglalkozások tartalmi kereteibe szeret-
nénk bepillantást nyújtani. Nem könnyû vállalkozás er-
rõl ilyen formában és terjedelemben írni. Itt csak arra vál-
lalkozhatunk, hogy bemutatunk néhány olyan témát, me-
lyekrõl azt gondoljuk, hogy ötletet adhat a kollégák szá-
mára kisiskolásoknak szóló természettudományos foglal-
kozások szakmai tartalmának összeállításához. Bízunk
benne, hogy az itt bemutatásra kerülõ témagyûjtemény-
ben felsorolt kísérletek hasznos kiindulópontként szol-
gálhatnak az ilyen jellegû tevékenységek szervezéséhez.

Tanulócsoportok kísérleti foglalkoztatásával kapcso-
latos rendszeres tapasztalataink korábban fõként gimna-
zista (idõnként a felsõ tagozat utolsó évfolyamára járó)
tanulók laboratóriumi gyakorlatainak szervezése kap-
csán voltak. Idõnként tartottunk tudománynépszerûsítõ
elõadásokat is, de azokon kevés tanulói aktivitásra volt
lehetõség. A Titkok padlása keretében indított foglalko-
zásaink legfõbb célja a kísérleti tapasztalatszerzésen ala-
puló – tanórán kívüli keretek között megvalósuló – tu-
dománynépszerûsítés volt. Fontosnak tartottuk, hogy a
diákok ne passzív szemlélõi legyenek egy kísérleti bemu-
tatónak, hanem saját maguk kísérletezzenek. Az erre vo-
natkozó igényt nem volt nehéz észrevenni, hiszen az is-
kolai – inkább leíró jellegû, ismeretközpontú – környe-
zetismeret tantárgy tanítása során a rendkívül szûkös
órakeret és az eszközök hiánya miatt nagyon nehéz meg-
valósítani a tanulói kísérletezéssel, közvetlen tapaszta-
latszerzéssel történõ tanulást, pedig talán éppen ez lehet-
ne az egyik legfontosabb eleme ennek a tantárgynak.
Mindezek mellett azt se tévesszük szem elõl, hogy – ért-
hetõ módon – nem a természettudományos nevelésre
való felkészítés van a tanítóképzés homlokterében. Így
nem csoda, hogy kevés tapasztalattal, talán nem túlzás
azt állítani, hogy ezen a téren kicsit magukra hagyva ér-
zik magukat az alsó tagozaton tanító kollégák. Ezen té-
nyezõk következtében általában kevés lehetõsége van
kísérletezni a kisiskolásoknak az iskolai környezetisme-
ret tantárgy keretében.

A SzeReTeD Labor egyik legfõbb küldetésének meg-
felelõen, mi éppen a tanulói kísérletezésre szerettünk
volna alkalmat teremteni ezeken a foglalkozásokon. Na-
gyon lelkesen kezdtünk hozzá a foglalkozások tervezésé-
hez és elõkészítéséhez. Õszintén be kell vallanunk, hogy
bár alapoztunk a korábbi (egyetemi) fejlõdéslélektani és
pedagógiai tanulmányainkban szerzett (közben kissé
megkopott) ismereteinkre, nem tanulmányoztuk részle-
tesen a világ megismerésének kisgyermekkori sajátossá-
gait, a gondolkodás fejlõdésének jellemzõit. Ezért sajnos
nem mondanánk igazat, ha azt állítanánk, hogy tudato-
san felépített fejlesztést hajtottunk végre. Kezdeti tevé-
kenységünket egyértelmûen ösztönös, jó szándékú tudo-
mánynépszerûsítõ munkának tekinthetjük. Számunkra
is, és – a szülõi, tanulói visszajelzések alapján örömmel
tapasztaltuk, hogy – a diákok számára is élményszerûek
voltak ezek a foglalkozások. Az eltelt tanévek alatt egyre
több tapasztalat, egyre több kipróbált szakmai anyag
gyûlt össze. Éreztük, hogy ezeken a foglalkozásokon
messze több lehetõségünk lenne, mint valamiféle „tudo-
mányos játszadozás”, ahol kísérletezés közben élménye-
ket szerezhetnek a diákok a természettudományokkal
kapcsolatban.

Próbáltunk egyre több figyelmet fordítani arra, hogy a
foglalkozásokon csiszolgassuk, fejlesztgessük a diákok
természettudományos szemléletmódját. Törekszünk ar-
ra, hogy minden foglalkozás anyagához megfogalmaz-
zunk egy vagy két olyan kulcsmondatot, melynek üzene-
tét megpróbáljuk átadni a diákoknak, hogy magukkal vi-
hessék a foglalkozásokról. Egy-egy konkrét hétköznapi
tapasztalat, probléma köré igyekeztünk szervezni egy-
egy foglalkozást, ahol megpróbáltuk bemutatni számuk-
ra a természettudományos megismerés alapjait. Megér-
tetni azt, hogy mielõtt elkezdünk kísérletezni, nagyon
fontos, hogy megértsük, miért is csináljuk mindezt. A cé-
lunk nem csupán az lehet, hogy lássunk valami szépet
vagy meglepõt, hanem az, hogy játékos formában ugyan,
de megtanuljuk alkalmazni a tudomány megismerési
módszereit. Ehhez meg kell ismernünk a természet nyel-
vét. Meg kell tanulnunk, hogy miként lehet kérdezni a
természettõl, és meg kell tanulnunk kiolvasni a válasza-
it. A kísérletezõ tudós is pontosan ezt teszi: kérdéseket
tesz fel a természetnek és megfejti annak válaszát. Pró-
báltunk arra törekedni, hogy olyan példákat mutassunk
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erre a diákoknak, melyeken keresztül megtapasztalhat-
ják ezt a tudományos élményt.

Elõzõ írásunkban részletesen bemutattuk a foglalko-
zások szervezeti kereteit, melyet most csak röviden idé-
zünk fel. Havonta egyszer tartunk ilyen foglalkozásokat,
melyek során három párhuzamos, 8 fõs csoportban dol-
goznak a gyerekek három különbözõ teremben egy-egy
tanár vezetésével. A foglalkozások 45 percesek, majd a
csoportok továbbmennek a következõ tanárhoz, és újabb
45 perc után a harmadik tanárhoz kerül a csoport. Tehát
egy gyermek egy alkalommal 3 különbözõ tanárnál há-
rom különálló foglalkozáson vesz részt. A foglalkozások
vezetõi valamilyen természettudományos szakos közép-
iskolai tanárok (idõnként tanárjelöltek), akik elsõsor-
ban a diszciplináris formában történõ oktatásban járato-
sak. A három téma általában három különbözõ tudo-

mányterülethez tartozik, hiszen szaktanárként nehéz el-
szakadni a szakunktól, de törekszünk rá, hogy a jelensé-
geket a maguk komplexitásában vizsgáljuk, és a szaktár-
gyi besorolást természetesen sosem hangsúlyoztuk a gye-
rekeknek. Ezt csak azért említjük meg, mert az egyes ta-
nárok a szakjukhoz legközelebb álló témájú foglalkozá-
sokat vezetik. Tanárként két komoly kihívással is szem-
be kellett néznünk. Egyrészt azzal, hogy itt sokkal fiata-
labb gyermekekkel foglalkozunk, másfelõl nem szaktár-
gyi keretek között. Ennek megfelelõen az egyik legizgal-
masabb kihívást a foglalkozások szakmai tartalmának
összeállítása, és az ehhez tartozó módszertani kihívások
kezelése jelenti számunkra.

A továbbiakban bemutatunk néhány olyan témát,
amelyeket a foglalkozásokon dolgoztunk fel, és felsoroljuk
az adott témához tartozó általunk elvégzett kísérleteket.

Téma Kísérletek

Testek úszása

Különbözõ tárgyak viszonya a vízhez
Gyurma különbözõ viselkedése a vízen
Kavicsokkal terhelt befõttesüveg-tetõ a vízen
Cartesius búvár készítése szívószálból és gémkapocsból
Mazsolaszemek tánca a szódavízben
A Kinder-tojás-belsõ felemelkedik, ha sót teszünk a vízbe
A Kinder-tojás-belsõ lemerül a buborékos vízben

Folyadékok felületi tulajdonsága

10 filléres pénzérme és gémkapocs a víz felszínén
Megfeszíti a cérnát a folyadékhártya
Pingponglabda domború és homorú vízfelületen
Vízcsepegtetés pénzérmére
Hány gémkapocs fér egy tele pohár vízbe?
Víz felszínén lévõ borsszemek viselkedése mosogatószer hatására
Tej-tûzijáték (ételfesték és mosogatószer tejben)
Mosogatószerrel hajtott papírhajó

A levegõ ereje

Kosárlabdát vagy palackot fölpumpálunk, és mérjük a tömegét
Légszivattyú búrája alatt a lufi felfújódik (hab is felfújódik)
Léctörés újságpapír alatt
Szívószállal víz átmerése egyik pohárból a másikba
Papírlappal elzárt pohárból nem folyik ki a víz
Befõttesüveg lyukas tetején nem folyik ki a víz, ha fejre fordítjuk
Befõttesüveg átfúrt tetején gézlap, és nem folyik ki belõle a víz
Tapadókorong (farostlemez két oldala, rézlemez)
Magdeburgi féltekék
Alumíniumdoboz (sörösdoboz) összeroppantása

Miért repül a repülõ?

Két papírlap (gyertyaláng) közé fújva azok közelednek egymáshoz
Papírból hajtogatott híd lehajlik, ha aláfújunk
Festékszórómodell szívószálból
Tölcsérbõl nem lehet kifújni a pingponglabdát
Papírtekercsre cérnát tekerünk, majd a tekercset leejtjük
Pörgõ papírhenger felrepül
Összeragasztott mûanyag poharak röptetése
10 filléres pénzérme belejuttatása egy dobozkába úgy, hogy ráfújunk
Összeragasztott papírtányér felemelkedik, ha lombfúvóval ráfújunk
Tejfölös dobozból örvényágyú

Egyensúly

Dugó, tû és 2 db villa
Egy kanál, egy villa és egy gombostû
Papírfigura (pl. bohóc), mely fejjel lefelé megáll a kifeszített cérnán
Legóból készített biciklista végiggurul a kifeszített cérnán
10 szegbõl álló építmény elhelyezése egy deszkába vert szegen
4 széken ül 4 gyerek, aztán kivesszük a székeket
Fahasábból építmény, melynek összedõlését vizsgáljuk
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Téma Kísérletek

Tehetetlenség törvénye

Diótörés fejen, tégla közbeiktatásával
Téglatörés hason egy nagy kõ közbeiktatásával
Kártyalapot kiütjük a pénzérme alól, és az beleesik a pohárba
Cérnán függõ teher aljára rögzített dupla kötél hirtelen rántással elszakítható úgy,
hogy a felsõ nem szakad el
Felállított vékony fémhenger alól kirántjuk a papírcsíkot
Gyufásdobozokat (zsetonokat) teszünk egymásra, és vonalzóval kiütjük az alsót
Krumpliba bele lehet döfni a szívószálat

Egyszerû gépek

Lejtõn lévõ kiskocsi vizsgálata
Talicskamodell
Libikókamodell
Álló csiga
Mozgó csiga
2 mozgó csiga
Hengerkerék

Rakétás kísérletek

Csipeszbõl és gumiból kilövõ építése
Szívószálrakéta (két szívószál egymásba tolva)
Tejesdobozból és mûanyag csõbõl készült rakéta
Léggömbrakéta kifeszített cérnán
Pezsgõtablettából és filmesdobozból rakéta
Lufival kupakból indítható hurkapálca-rakéta
Alkoholos rakéta
Patronos rakéta drótkötélen
Vizes rakéta (PET-palackban víz, a dugóban szelep)

Közegek áramlása

2 papírzacskó egy libikókán, és az egyikben melegítjük a levegõt
Hõlégballon szemeteszsákból
Papírkígyó
Karácsonyi forgó
Meleg víz fölfelé mozog
Teafilter-rakéta

Jeges kísérletek

Színes jégkocka olvadása csapvízben
Színes jégkocka olvadása sós vízben
Jégkocka elolvadása olajban
Alkohol (denaturáltszesz) és olaj között lebegõ jégkocka
Jégkockaolvadás hõmérsékletének mérése
Hûtõkeverék készítése (jég és só keveréke)
Jeges vízbe nyúlni zsírral telt zacskón keresztül
Jég olvadása különbözõ anyagokon (fém, kõ, hungarocell)

Gyertyás kísérletek

Elalvó gyertya felszívja a vizet
Gyertyalibikóka
Gyertya oltása szén-dioxiddal
Gyertya újra gyújtása
Gyertya szögtükörben és plexilap mögött
Úszógyertya készítése

Hangok

Csengõ vákuumban
Hangkeltõ eszközök (hangvilla, húr, lyuksziréna)
Palackokból orgona
Hangszerek mûanyag csövekbõl
Zenélés befõttesüvegekkel
Síp készítése szívószálból
Spatulából hangszer
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Fölvetõdhet a kérdés, hogy mit kezdjünk ezzel a táblá-
zattal és a benne lévõ kísérletek felsorolásával, hiszen egy
címbõl nem derül ki, hogy mit is tartalmaz az adott kísér-
let. Annak reményében állítottuk össze ezt a gyûjte-
ményt, hogy a kollégák számára gondolatébresztõ lehet.
Az elsõ oszlopban találhatók azok a témajavaslatok, ami-
ket mi már egyszer vagy többször kipróbáltunk a kisisko-
lás korosztálynál, és úgy ítéltük meg, hogy jól beváltak,
ezért másoknak is ajánljuk, hogy érdemes velük foglal-
kozni. A második oszlopban azokat a kísérleteket sorol-
tuk fel, amiket az adott témánál elvégeztünk. Igyekez-
tünk ezt oly módon megtenni, hogy ha a kísérletekre a
nevük alapján rákeres valaki az interneten, akkor remé-
nyeink szerint mindegyikrõl meg lehet találni, mit rejt a
kísérlet címe. Ezek feldolgozása, azaz átalakítása a rendel-
kezésre álló (vagy viszonylag könnyen beszerezhetõ) esz-
közökkel történõ megvalósíthatósághoz, illetve az adott
csoport életkorához történõ illesztése, igen-igen komoly
feladatot és kihívást jelenthet. Bátorítjuk a kollégákat,
hogy vágjanak bele! Amennyiben valamelyikkel kapcso-
latban nem sikerül további leírást találni, akkor készség-
gel küldünk róla egy rövid leírást vagy egy videót.

A témakörök és kísérletek ismerete szükséges, de nem
elégséges ahhoz, hogy természettudományos foglalkozá-
sokat tartsunk kisiskolásoknak. Mindezeken túl komoly
kérdés, milyen módszertani szempontok alapján lehet
ezeket a szakmai tartalmakat alsó tagozatos gyermekek-
kel megvalósítani. Érdemes elgondolkodni azon is, hogy
milyen fejlesztési lehetõségeket tartogatnak ezek a fog-
lalkozások. Rendkívül nehéz kérdésekkel és óriási lehe-
tõségekkel találtuk szemben magunkat a foglalkozások
elõkészítése és megtartása során. Azt vettük észre, hogy
egyre tudatosabban készülünk ezekre az alkalmakra, föl-
merült bennünk az igény, hogy próbáljunk lépéseket ten-
ni a tudatos gondolkodásfejlesztés irányába. A

SzeReTeD Laborban az elmúlt öt tanévben mûködõ Kis-
iskoláskori Természettudományos Nevelés Munkacso-
port tapasztalatainak birtokában és a tevékenységünk
egyre tudatosabbá tételének igényétõl fûtve 2016-ban
bekapcsolódtunk az MTA–SZTE Természettudomány
Tanítása Kutatócsoport munkájába, ahol létrehoztuk a
Természettudomány Gyermekeknek Munkacsoportot.
Ebben a munkacsoportban olyan foglalkozásterveket
dolgozunk ki, amelyek beilleszthetõk a tanórai termé-
szettudományos nevelésbe, a tanulók aktív tevékenysé-
gére épülnek és a motiváláson, ismeretszerzésen kívül
elõsegítik az alapvetõ gondolkodási mûveletek fejlõdé-
sét is. Módszertani ajánlásokkal igyekszünk támogatni a
tanítók, tanárok munkáját, ezekbõl a cikksorozat folyta-
tásaként mutatunk majd be néhány példát. 

2017-ben létrejött a Magyarországi Diáklaborok Egye-
sülete, egy formálódó Laborszövetség, ahol már kezdet-
ben fölmerült az igény egy olyan munkacsoport létreho-
zására, mely a gyermekkori természettudománnyal fog-
lalkozik. Azt tervezzük, hogy megalakítjuk a Science for
Kids – Tudomány Gyermekeknek Munkacsoportot,
mely minden érdeklõdõ számára nyitott.

Szeretnénk, ha a kisiskolások természettudományos
nevelése egyre szélesebb körben, egyre tudatosabban és
szervezettebben folyna. Ennek elõmozdítása érdekében
kapcsolódási lehetõségeket szeretnénk biztosítani azok
számára, akik lelkesednek az ügy iránt, és tudatosabban
foglalkoznának a kisiskoláskorú gyermekek természettu-
dományos ismereteinek fejlesztésével. Ezen a hosszú és
izgalmas úton indultunk el mi is, és azóta is próbálunk
tenni egy-egy apró lépést. Ezekkel az írásokkal szeret-
tünk volna hangot adni annak a vágyunknak, hogy úti-
társakat találjunk ehhez az életpályára szóló kalandhoz!
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket! (gyermektudo-
many@szereted.hu)

Téma Kísérletek

Színek

Fehér fény felbontása prizmával
Fehér fény felbontása üvegkádban tükörrel
Körömlakkszivárvány
Színek összeadása 3 alapszínû (piros, kék, zöld) fényforrással
Színek összeadása kétszínû mezõre osztott korongokkal
Színek keverése temperával

Elektromos jelenségek

Alumíniumdoboz gurítása
Léggömb falhoz, ill. mennyezethez „ragasztása”
Mûanyag vonalzók egymásra hatása
Mûanyag vonalzó és alufólia darabok
Vízsugár eltérítése megdörzsölt mûanyag vonalzóval
Papírkígyó fejének fölemelése megdörzsölt vonalzóval
Megdörzsölt mûanyag rúd és üvegrúd kölcsönhatása
Elektroszkóp készítése befõttesüvegbõl
Udvarló bádogdobozok
Kísérletek influenciagéppel (Segner-kerék, gyertya eloltása, alufólia kúpok repülése)

Mágneses jelenségek

Mágnes hatása a különbözõ anyagokra
Asztalon korong mozgatása egy adott pályán asztal alatti mágnessel
Szerelmes kacsák készítése
Lebegõ pillangó készítése
Tû lebegtetése
Gauss-puska
Elektromágnes készítése csavarból és vezetékbõl
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2. MATEMATIKA
2.1.5. FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ EREDMÉNYCÉLOK AZ 1–4. ÉVFOLYAMON (1.)
(A kompetencia oszlopban található számok a dokumentumban kiemelt kompetenciaterületeket jelentik: 0 –

alap, 1 – tanulás, 2 – kommunikációs, 3 – digitális, 4 – gondolkodás, 5 – társadalmi, 6 – személyes és társas, 7 – krea-
tív alkotás és önkifejezés, 8 –  munkavállalói, innovációs, vállalkozói. 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

Szemelvények az új NAT-tervezet
alsó tagozatot (is) érintõ fejezeteibõl (3.)
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(Folytatás a következõ számban.)
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Bevezetõ példám egy család három, egymást követõ ge-
nerációjának mindenkori 1. osztályos kislányairól szól.
Mintegy 65 évvel ezelõtt az elsõ osztályba lépõ gyermek
önállóan közlekedett otthona és iskolája között, és immár
nagy gyerekként, feladata lett az óvodás testvére kísérése
az óvodába és haza. Ez a kislány felnövekedvén természe-
tesnek látta, hogy az õ 1. osztályos gyermekei is önállóan
járnak iskolába, de ez már kivételszámba ment, a tanító
többször is megkérdezte, valóban hazamehet-e a gyermek
egyedül, és az óvodás kistestvér kísérése már föl sem me-
rült. Ismét felnõtt egy generáció. Az újabb 1. osztályos
kislányt már kísérték oda-vissza, sõt a most már 3. osz-
tályba járó gyermeket még mindig hozzák-viszik a szülõk. 

A kérdés: képes-e hétéves korában a gyermek önálló-
an iskolába járni? 65 évvel ezelõtt igen, ma nem? Már hal-
lom is a magyarázatot: sokkal nagyobb a forgalom, rosz-
szabb a közbiztonság. Errõl van szó! A három generáció
gyermekeinek „közlekedésképességét” nem életkoruk,
hanem más szempontok határozták, határozzák meg. 

A pedagógiai fogalmak sorában az életkori sajátosság
fogalma kitüntetett szerepet játszik. Gyakran hivatko-
zunk rá, és sokféle, sokszor éppen ellenkezõ gyakorlatot
indokolunk vele. Rendszeresen hangoztatott érv a neve-
lési-tanítási gyakorlat bármilyen módosítása ellen, hogy a
tervezett változtatás nem egyeztethetõ össze a gyermekek
életkori sajátosságaival. Különösen nagy szerepet kap ez a
fogalom a tantervi munkálatok idején, amikor fölmerül,
hogy ez, vagy az a tananyag vagy nevelési-tanítási eljárás
nem illik az életkori sajátosságokhoz. Érvelnek ezzel a ter-
vezés idõszakában, azaz akkor, amikor még nincs is érté-
kelhetõ tapasztalat a kérdéssel kapcsolatban.

Az a megállapítás, hogy a tanuló életkora szerint foko-
zatosan kell felépíteni a nevelés és az általános mûvelt-
ség tartalmát, többféle értelmezést tesz lehetõvé. Ha azt
állítjuk, hogy a nevelési szintek és az ismeretek egymásra
épülésének megvannak a maguk objektív feltételei, ak-
kor ezzel egyetérthetünk. Nem érthetünk egyet azonban
azzal, hogy az egyes nevelési szintek, képességek kialakí-
tását meghatározott életkorhoz kössük. Ez utóbbi nézet
kialakulását a megszokás és optikai csalódás okozza. Néz-
zük az iskolai tanulást!

Mindaddig, amíg kötött tantervekkel dolgoztunk, az
egyes osztályok, életkorok számára ezek meghatározott
követelményeket tartalmaztak, s a tanítási módszerek is
meglehetõs kötöttséget mutattak. A kötött tananyag és
a kötött tanítás optikája azt mutatta, hogy bizonyos ké-
pességeket a tanuló csak meghatározott osztályban, meg-
határozott életkorban képes elsajátítani. Az életkori sa-
játosság fogalma eredménye is és sugalmazója is ennek az

értelmezésnek. A helyes értelmezés azonban nem az élet-
kort hangsúlyozza, hanem azt, hogy meghatározott isme-
retek elsajátításához és képességek kialakításához milyen elõ-
feltételekre, elõismeretekre, tevékenységekre, részképességek-
re van szükség.

A korszerû, tevékenységkoncepción alapuló pszicho-
lógia nem életkori sajátosságokról, hanem életkori lehetõ-
ségekrõl beszél. Hiszen ha történelmi, társadalmi vagy
földrajzi távolságból vesszük szemügyre, hogy mire képe-
sek adott kultúrkörben vagy korban adott életkorú gyer-
mekek, óriási különbségeket tapasztalunk. Ezek pedig
azt jelzik, hogy ezek a különbségek nem az életkortól, ha-
nem a nevelési gyakorlattól függnek. Alább leírunk né-
hány példát.

Természetes számunkra, hogy az európai kultúrkör-
ben alkalmazott nevelési gyakorlat hatására a gyerme-
kek egyéves koruk körül járnak. Ugyanezt számos afrikai
törzs gyermekei, akiket anyjuk két-, hároméves korukig
a hátukra kötve hordoznak, nem tudják megtenni. Euró-
pában az iskoláskorú gyermek úgynevezett vezetõ tevé-
kenysége a tanulás, és képességei, világ- és életismerete
ennek megfelelõen fejlõdik. De számos országban még
ma is igen elterjedt a gyermekmunka. Belátható, hogy
hatalmas nevelési különbséget eredményez, ha egy tíz-
éves gyermek az 5. osztályba jár, vagy napi 12 órában szõ-
nyeget csomóz. 

A középkorban az osztást az egyetemen tanították, ez
ma az általános iskola elsõ osztályaiban elsajátítható.
Markusevics egy tanácskozáson a következõkrõl számolt
be. „A középkorban sok egyetemi hallgató nehezen jutott el
Eukleidész Elemek c. elsõ könyvének ötödik tételéig (az
egyenlõ szárú háromszögekben az alapon fekvõ szögek egyen-
lõk), és ez a szerény elmélet annak idején kiérdemelte a ’sza-
marak hídja’ elnevezést. Ami pedig ugyanennek a könyvnek
az utolsó tételét, Pythagorasz tételét illeti, ma már teljes mér-
tékben érthetõ a tizenegy éves tanulók számára, amihez an-
nak idején csak a magiszterek jutottak el, s éppen ezért nyer-
te el a ’magiszteri tudás’ elnevezést.”

Adott kor, kultúrkör nevelési gyakorlatával sokkal in-
kább kell számolnunk, mint a puszta életkorral. Az elõb-
biek hatása igen fontos még hasonló kultúrkör és nevelé-
si gyakorlat mellett is. Klein Sándor a komplex matemati-
katanítási kísérlet hatásvizsgálatát végezte el, s egyebek
mellett alkalmazta a Torrance-féle kreativitástesztet. A
kreativitás fejlõdése volt az egyetlen terület, amely szig-
nifikánsan pozitív hatást mutatott ki a kísérleti osztályok
javára. Ám Klein kénytelen volt megjegyezni, hogy a
teszt hazai kultúrkörben nincs kipróbálva és bemérve,
ezért az adatok értelmezése óvatosságot igényel.

Demeter Katalin Pszichológia 
a tanítási órán (27.)
Életkori sajátosságok 
vagy életkori lehetõségek?
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Az életkori sajátosságok problematikus fogalmát nem-
csak a megszokás, az optikai csalódás, hanem komoly ku-
tatások is „megalapozták”. Nem kisebb tekintély, mint
Piaget munkássága nagyban hozzájárult ahhoz, hogy
adott nevelési gyakorlat mellett rendszeresen megkapott
nevelési eredmények normákká váljanak, és ezzel „szen-
tesítsék” az adott nevelési gyakorlatot. Közismert élet-
kori szakaszolása a gondolkodás fejlõdésérõl azt eredmé-
nyezte, hogy circulus vitiosus, ördögi kör alakult ki: a
konkrétan nevelt gondolkodást a konkrétság jellemezte,
s ez indokolta a jövõben is a konkrét nevelést, miközben
számos vizsgálat igazolta a kisiskolás képességét abszt-
rakt gondolkodásra. 

Az életkori lehetõségek természetesen nem abszolút kate-
gória. Az életkorban lefelé haladva a lehetõségek termé-

szetesen szûkülnek. S azt sem cáfoljuk, hogy egyes életkor-
ok kedvezõbb lehetõségeket kínálnak másoknál bizonyos
képességek kialakítására (például elfogadott, hogy ered-
ményesebb az alacsony életkorban kezdett idegennyelv-
tanulás). Einhard, Nagy Károly életrajzírója följegyezte,
hogy a nagy császár az olvasásban mutatott némi elõreha-
ladást, de írni sosem tanult meg. „Az ábécés könyvét és a pa-
latábláját állandóan a párnája alatt tartotta, hogy ha szabad
perce volt, gyakorolhassa magát a betûvetésben, de nagyon las-
san haladt elõre e tudományban, amelynek mûveléséhez túl
késõn fogott hozzá.” Látható, hogy Einhard is az életkorral
szolgál mint kézenfekvõ magyarázattal. Pedig okkal vet-
hetjük föl azt is: milyen elterjedtségû volt az írásbeliség a
VIII. században, és Nagy Károly nem éppen meghaladta-e
korát, amikor egyáltalán kísérletet tett az elsajátítására.

Szerkesztõi reflexió
Gyakorló pedagógusként óhatatlanul felvetõdik ben-

nem a kérdés, hogy saját környezetemben vajon melyik
típusú veszélyt érzékelem inkább az alsó tagozaton: az
életkori sajátosságokra hivatkozva lehetõségeket sza-
lasztunk el, vagy inkább azt, hogy az elõfeltételek hiá-
nyából adódó korlátokkal nem számolunk? Tapasztala-
tom szerint az utóbbi a jellemzõ probléma. 

De bárhogyan van is, ahhoz bizonyára nem férhet két-
ség, hogy a Demeter Katalin által megfogalmazott helyes
értelmezés iránytûként való alkalmazására volna szük-
ség: „A helyes értelmezés azonban nem az életkort hangsú-
lyozza, hanem azt, hogy meghatározott ismeretek elsajátítá-
sához és képességek kialakításához milyen elõfeltételekre, elõ-

ismeretekre, tevékenységekre, részképességekre van szük-
ség.”

Látszólag nem kapcsolódik közvetlenül a tárgyalt prob-
lémához, azt hiszem, mégis megkerülhetetlen mellékszál
a „túlterheltség” kérdése: hogyan befolyásolja a tanítás
eredményességét a ma jellemzõ óraszám (1–2. osztályban
pl. napi 5-6 tanóra, plusz különórák, plusz cca. 60 percnyi
házi feladat)? Tapasztalataim szerint abban az esetben,
ha ez a terhelés az ismeretek elsajátításához nélkülözhe-
tetlen elõfeltételek hiányával párosul – amely elõfeltéte-
lek megteremtését ki másnak kellene biztosítania, ha nem
az iskolának? –, akkor ez jó néhány elsõsnél már rövid tá-
von, sokaknál pedig legkésõbb a felsõ tagozatra érkezve
katasztrofális következményekkel jár.

Van min gondolkodnunk… (A szerk.)

� � �

� � �

Koósné Sinkó Judit

Miért nem figyelsz?
Miért izegsz-mozogsz már megint?
ADHD-s gyermekek az iskolában, 
avagy vadász a földmûvesek között 2. rész

„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.”

Vadász õ a földmûvesek között – írja róluk Tom
Hartman pszichológus.

Vadász, hiszen mindig környezetét figyeli, minden
neszre reagál, mellyel figyelmének elterelhetõségét ma-
gyarázzuk. Rugalmas is, mint egy vadra lesõ ember, hi-
szen mindig bevetésre kész, vállalja a kockázatot. A kül-
világ ezt gyakran nevezi impulzivitásnak, szertelenség-
nek, a következmények figyelmen kívül hagyásának.
Eredményorientált, a pillanatnak él, melyet könnyen
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neveznek türelmetlenségnek és könnyelmûségnek is, hi-
szen nem törõdik a dolgok következményeivel. Függet-
len és önálló, nem enged beleszólást a dolgaiba, ezért
gyakran érezzük azt, hogy a társadalmi elvárásoknak nem
felel meg, és nem is akar megfelelni.

Pedig igyekeznek, akarnak, minden nap megpróbálják
az újrakezdést, csak valahogy nem sikerül.

„Remélem, még van idõm,
hogy jóságomat bizonyítani tudjam,
ezért halkan súgok Neked valamit:
„Most összeszedem magam.”
Ezen a héten megmutatom Neked,
és mindig meghajlok elõtted.
De ha minden jól megy a következõ 7 napon,
tovább csinálom ezt a jóságot, be is bizonyítom,
nem csak mondom!
Megmutatom Neked, a JÓT.
Kissé tovább tart majd, mint egy pillanat.” *

(Tibor 10 éves)

A kudarcok, nehézségek után pedig következzenek
azok a pozitívumok, melyek egyfelõl segítenek bennün-
ket „túlélni”, átvészelni a mindennapokat, másrészrõl
nekik is megerõsítést adnak, növelik önelfogadásuk ké-
pességét. Mert bár hihetetlennek tartjuk sokszor, egy
ADHD-s gyermek komoly önbizalomhiánnyal küzd, fe-
csegése, fel-feltörõ agresszivitása, ítéletei mögött egy na-
gyon érzékeny belsõ lakik.

Kiemelkedõ a segítõkészségük, biztosan számíthatunk
rájuk, ha hirtelen valaki vagy valami gondoskodásra szo-
rul. Helyzetfelismerésük, gyors döntési képességük haté-
kony segítségünkre lehet váratlan helyzetekben, hiszen
nem mérlegelnek, rávetik magukat a feladatra.

Rendkívüli igazságérzetük mások érdekében is meg-
nyilvánul. Egy-egy helyzetben azonnal – gyakran kriti-
kátlanul – kiállnak igazuk, vagy mások igaza mellett, per-
sze nem mindig a megfelelõ stílusban, hiszen képtelenek
udvariasan „becsomagolni” nemtetszésüket.

Természet- és állatszeretet jellemzi õket, szeretnek ki-
rándulni, érdeklõdõek minden iránt. Ha megtanítjuk
õket, felelõsséggel képesek gondozni a rájuk bízott élõlé-
nyeket. Kiváló tájékozódó képességükkel pedig a túrave-
zetésben tûnhetnek ki a társaik közül. Mivel testük-lel-
kük benne van a dologban, lelkesedésükre biztosan szá-
míthatunk.

A figyelemzavaros gyerekek születetten jóindulatúak.
Gyorsan megbocsátanak, nem tartják a haragot, nem
bosszúállóak senkivel szemben.

Bár rosszul tûrik a monotóniát, ha valamit kreatívan
kell megoldani, biztosan az élen járnak. Hihetetlen dol-
gokat képesek kieszelni egy-egy dolog megoldására, és
biztosak lehetünk abban is, hogy nem a hétköznapi mó-
don oldják meg a feladatot.

Fantáziájuk, állandó érdeklõdésük, szokatlan ötleteik
rendkívüli csúcsteljesítményhez juttatja õket. Mert saját
érdeklõdési körön belül mindahányuk szenzációs.

Kérdés, hogy sikerül-e elõhozni belõlük kellõ motivá-
cióval, sok-sok dicsérettel.

Trükkök, praktikák 
a velük való foglalkozások
megkönnyítésére

Ne felejtsük el, ha mi darabokra esünk szét, a gyermek
atomjaira hullik. A figyelemzavaros gyermekeknek na-
gyon fontos a nyugodt légkör, ahol biztonságban érezhe-
tik magukat, tudják, hogy mire számíthatnak, mi fog kö-
vetkezni. Annak ellenére, hogy nehezen tûrik a monotó-
niát, mégis a megváltozott körülmények azok, amelyek
teljesen kibillentik õket egyensúlyukból.

Egyszerre egy utasítást adjunk nekik, és mindenkép-
pen gyõzõdjünk meg arról is, hogy megértették a felada-
tot. Minél rövidebb, tömörebb a szabály, feladatadás, an-
nál nagyobb esélye van annak, hogy végre is hajtják.

Ültessük õket elõre! Az ingergazdag környezet rájuk
amúgy sincs jó hatással, hiszen növeli annak lehetõségét,
hogy elkalandozzon a figyelmük. Ha hátul ülnek, még
szélesebb perspektívából látják a tantermet, társaikat,
mely zavaró a számukra. Az ideális az lenne, ha állandó
helyen ülnének, állandó padtársaik lennének, hiszen egy
nyugodtabb gyermek jó modellt nyújthat számukra.

Legyen egy bizalmas, egyszemélyes jelünk velük! Elka-
landozó figyelmük megkívánja, hogy egy titkos jellel
(váll, fej érintése, pad kocogtatása) visszatereljük a fi-
gyelmüket az adott feladatra. Ezért is szerencsés, ha elöl
ülnek.

Engedjük, hogy mindig legyen a kezükben valamilyen
kifejezetten gyömöszölésre, nyomkodásra való tárgy. So-
kan a labdát javasolják, de az hamar elgurul, utána kell
menni, és az már megint rendbontással jár. Egy zsinór,
melyet állandóan csomózgatni lehet, kibogozni, majd új-
ra csomózni, megfelelõ feszültségcsökkentõ tárgy lehet a
számukra.

Az õ esetükben sose éljünk a számukra idõben távoli
jutalmak ígérgetésével, kisebb jutalmakért rövid távon
bármit képesek megcsinálni.

Természetesen, ha õket kérdeznénk meg, számtalan
praktikát, kérést tudnának még felsorolni, hiszen idõn-
ként roppant éretten és reálisan látják önmagukat, hét-
köznapi problémáikat.

Az elsõ biztosan az lenne, fogadj el és szeress olyan-
nak, amilyen vagyok!

(Folytatás a következõ számban)

Irodalomjegyzék
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Ahogy járás közben egyensúlyban tartjuk a testünket,
úgy az információfeldolgozás közben is együtt kell mû-
ködni a két agyféltekének. Az egyensúly helyreállítása
lehetõvé teszi a test és az agy közti szabad információ-
áramlást. A mozgásokkal tehát blokkokat oldunk fel,
amik aztán javítják a tanulás hatékonyságát. Új kapcso-
latok jönnek létre az idegsejtek között, „csúcsteljesít-
ményre” serkentik az agyat. 

Tanulást elõkészítõ 
vagy pihentetõ gyakorlatsor

Álljatok laza kis terpeszállásba! Lélegezzetek pár mé-
lyet, nyújtózzatok meg, ropogtassátok ki magatokat!

Lassan hajtsátok a fejeteket elõre kilégzéssel, emeljétek fel
belégzéssel, majd ugyanezt hátra 2-szer! Mindkét oldalra ki-
légzéssel és belégzéssel középre 2-szer. Fordítsátok el mindkét
oldalra kilégzéssel és belégzéssel középre 2-szer!

Lazítsátok ki a vállaitokat
Húzzátok fel belégzéssel és le, kilégzéssel 2-szer!
Húzzátok a vállakat elõre kilégzéssel és hátra belégzéssel

2-szer.
Végezzetek vállkört hátra 3-szor!
Dörzsöljétek össze a tenyereteket és masszírozzátok meg

a homlokot, halántékot, tarkót, nyakat és a vállaitokat!
Az egyik kézzel fogjátok meg a homlokot, másikkal a tar-
kót, és lélegezzetek mélyeket lassan, cseréljétek meg a kezet és
ismételjétek!

Ébresztõpontok aktivizálása
Az egyik kezetek mutató- és hüvelykujjbegyével masszíroz-

zátok meg a mellkasotokon lévõ „ébresztõ” pontjait: kulcs-
csont alatt, a szegycsont két oldalán lévõ mélyedésben fél
percig, miközben a másik kezeteket tegyétek a köldökötök-
re, természetes nyugodt légzéssel! Ismételjétek meg fordítva is!

Az egyik kezetek mutató- és hüvelykujjának élével masszí-
rozzátok meg a felsõ és alsó fogsorotokat a száj fölött és alatt
lévõ bõrön keresztül, miközben a másik kezetek a köldö-
kötökön van fél percig! Cseréljétek meg a kezeteket és ismé-
teljétek meg a gyakorlatot!

,,Gondolkodósapka”
Fogjátok meg jobb kézzel a jobb, bal kézzel a bal oldalon a

mutató- és hüvelykujjatokkal a fülcimpátokat és morzsol-

gassátok végig, bentrõl kifelé irányuló simogató mozgással
fentrõl indulva a fülcimpákig legalább 3-szor egymás után!

„Verbunkos”
Álljatok laza kis terpeszben! Emeljétek meg a bal sarka-

tokat hátra, s hátul érintsétek meg keresztben a jobb ke-
zetekkel!

Ismételjétek meg fordítva is és végezzétek ezt el 12-szer!
Kis terpeszállásból a jobb térdeteket megemelve keresztez-

zétek a lábatokat magatok elõtt! Ellentétesen is végezzétek el
és ismételjétek meg ezt a keresztezõ mozgást 12-szer!

Azonos kéz, azonos láb emelésével végezzetek helyben
járást 12-szer!

Végezzétek el a keresztezõ mozgást térdemeléssel, ellen-
tétes könyök érintéssel is 12-szer!

Végül ismét azonos kéz, azonos láb emelésével végezze-
tek helyben járást 12-szer!

A szemetekkel nézzetek jobbra és balra 4-szer! A szeme-
tekkel körözzetek balról jobbra 2-szer és fordítva! A jobb ke-
zeteket nyújtsátok ki elõre és mutató- és középsõ ujjatokat
nyújtsátok ki, a többit hajlítsátok be! Rajzoljatok az ujjatok-
kal köröket, miközben a szemetekkel követitek azt! Ellenté-
tesen is tegyétek ezt meg! Rajzoljatok fekvõ nyolcast mind-
két irányba indítva!

Tegyétek meg ugyanezt a másik kezetekkel is!

Ezeket a gyakorlatokat pontosan kell végezni, hogy
hatásosak legyenek. Meg kell õket tanulni, és érde-
mes minden tanulás elõtt vagy tanulás közben, pihe-
nésképpen elvégezni. A mi iskolánkban minden reg-
gel, minden osztályban ezzel a gyakorlatsorral kezdjük
a napot.

Stresszoldó gyakorlatok,
játékok

Az idegrendszer védekezésként adja az utasítást a
„hisztire”. A rúgás, csípés, harapás, sikítás, ütés csilla-
pítják legjobban a feszültségeket. Nézzünk rá egy feszült-
ségét épp levezetõ, hisztizõ kisgyerekre! A megoldás, ha
a feszültségeket kordában tartható mederbe tereljük
stresszoldó játékokkal. A gyerek rúghasson, üthessen,

Baka Erzsébet

Tanulási blokkok
és stressz oldása
mozgásos gyakorlatokkal
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sikíthasson, csíphessen, de másnak nem árthat! Az
ütõ, rúgó sportágak erre kiválóak, a néptáncról nem is
beszélve, ami maga a tökéletes stresszoldás! (Tudtak
valamit az õseink!)

A tanulók körben állnak és hangosan számolnak 8-ig,
közben jobb ököllel ütnek a levegõbe, bal ököllel ütnek
a levegõbe, dobbantanak bal lábbal, jobb lábbal, majd
tapsolnak. Végül egy nagy, közös kiáltással fejezzük be
a gyakorlatot: hopp! Ugyanezt ismételjük 6, 4, 2, 1-ig
számolással.

Egyre hangosabban kiabáljanak egy szót egyszerre a
gyerekek, pl.: igen, nem…, megadott, egyre gyorsuló rit-
musban. Utána pedig egyre halkabban, visszafelé! 

Tapsolj velem egyszerre egyet, kettõt, hármat! Ha én egyet
tapsolok, te tapsolj kettõt! Ha én kettõt tapsolok, te hármat!
Ha én hármat tapsolok, akkor te NE tapsolj! Ugyanez: taps
combon, vállon keresztben kézzel. Ezek kombinációi-
val variálható a gyakorlat.

„Bumm” játék: A gyerekek körben állnak, egy pedig
középen. A középsõ rámutat valakire, akinek gyorsan le
kell guggolnia, a másik kettõ egymással szembe fordulva
„párbajozik”: „Bumm!”

Variációk: Megbeszélt mozdulatsort kell a három em-
bernek végeznie egy hívószóra: pl. „Pálmafa!” Erre két
szélsõ pálmafává, a középsõ táncosnõvé válik. „Vikin-
gek!” Ketten két oldalt evezni kezdenek, a középsõ a tá-
volba kémlel. Biztassuk a gyerekeket, hadd találjanak ki
õk is hívószó mozdulatpárokat, akár a tananyaghoz kap-
csolódva is!

„Csak azért se”: Ha azt mondom, menj, akkor állj, ha
azt mondom, állj, akkor menj! Ha tapsolok, mondd ki a ne-
ved, ha kimondom a nevem, akkor tapsolj! Ötleteljünk, va-
riáljunk bátran a gyerekekkel közösen!

Ha azt mondom, alma, ugorj egyet elõre, ha azt mon-
dom, körte, akkor hátra, ha szilva, akkor fordulj 180 fokot!
Variáljuk ezt is bátran! 

Adott hívószóra végezz egy elõre megbeszélt mozdu-
latot! Hívószóként használhatunk bármely tantárgyhoz
kapcsolódó fogalmat a tananyaghoz kötve!

Érintsd meg – nézz rá! Érints meg valami pirosat, kéket,
zöldet stb! Mondd ki annak a nevét, amire ránézel.

Az idegrend-
szert az egyolda-
lú terhelés fá-
rasztja legin-
kább. A változa-
tos feladatok, a
kreativitást, fan-
táziát igénylõ
foglalkozások a
leghatékonyabb
stresszoldók! A
tanórákba csem-
pésszünk bele
minél több ilyen
feladatot! Be-
széltetni és tevé-
kenykedtetni
kell a gyereke-
ket, a mindenna-

pos délutáni házi feladatnak pedig ENNEK kellene
lennie: sportolni, zenélni vagy énekelni, olvasni, raj-
zolni vagy kézimunkázni, alkotni, „bütykölni”, be-
szélgetni, társasjátékozni, ezekbõl kellene minél több
az iskolában is!

A LAZÍTÁST is tanulni kell!
Az izmok tudatos ellazítása oldja az idegrendszeri fe-

szültségeket is. Az ízületek nyújtása a megfelelõ légzõ-
gyakorlatokkal végezve újraindítja az energiaáramlást a
blokkokban.

„Játszd el, hogy hóember vagy”: Erõs, feszes, gömbö-
lyû és kemény hólegény vagy, aztán kisüt a nap, és elolvadsz
szép lassan.

„Játszd el, hogy egy zsák liszt vagy”, és kirágott egy kis-
egér!

„Egy lufi vagy”: minden fújásra egyre feszesebb leszel,
majd tapsra kipukkadsz.

„Angyali érintés”
A tanulók álljanak két sorba, egymással szemben! A

sorok elején álló tanuló lesz az elsõ, akinek végig kell
mennie a szemben álló sorfalak között. Becsukott szem-
mel elindul, s míg végigér, mindenki tesz egy kedves gesz-
tust, érintést rajta: megsimítják az arcát, a karját, a kezét,
a vállát, a hátát… Mire végigér, megtapasztalja, mennyi
szeretet veszi körül. Mindenki kerüljön sorra! Nagyon
kellemes és érzelmileg feltöltõ gyakorlat.

Tanulni csak megfelelõ szünetek beiktatásával le-
het hatékonyan. A legjobb ötletek és megoldások ella-
zult állapotban jutnak eszünkbe. Saját motivációból ere-
dõ kis elõrelépések adnak több bátorságot a tanulás foly-
tatásához. A stresszkezelést érdemes beépíteni a tanu-
lási folyamatba és a számonkérésbe is! Nagy az iskola, a
pedagógus felelõssége, hogy a diákok ki tudják hozni
magukból, ami bennük rejlik. De legalább ne terhel-
jük õket feleslegesen, ne ártsunk nekik!

Forrás: Drámajáték-gyûjtemények
Dr. Paul Dennison és Gail Dennison: Pedagógiai

kineziológia
Tanulási Zóna: Élménypedagógia képzési anyagok
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Amikor egy beszélgetõkör õszinte, bizalomteli, meghitt
légkörében a halál témája kerül elõ, mi, tanítók többnyi-
re zavarban vagyunk, mit is kezdjünk vele. Az elmúlás
tényével szembenézni magunknak sem könnyû, hát még
beszélni róla! Pedig: „A gyermek kérdez, kutat, vallat, és
nekünk válaszolni kell a két nagy titok: a születés és a halál fe-
lõl, amivel minden gyermek szembetalálja magát. Nehéz a
helyzetünk, egyrészt, mert többet tudunk a gyermekrõl, mint
az elõzõ, „ártatlanabb” korok, és többet a két nagy titokról.
Legalábbis azt hisszük, és ez megtéveszt bennünket.”

„Másrészt elvesztettük a kapaszkodóinkat, a hitet, a ha-
gyományokat. Cserébe kaptuk a tudományt és a rációt, ám a
tudomány nem ad választ a végsõ kérdésekre, hanem magya-
ráz és elemez, méghozzá a logika és a ráció nyelvén, amit a
gyermek nem ért, mivel az elvont szóhoz kötött gondolkodás a
kisiskoláskorban kezd kialakulni. De jól ismeri a test, a szim-
bólumok és a játék nyelvét – amit viszont mi kezdünk elfelej-
teni.” (Polcz Alaine)

Mivel a kisiskolásra személyiségformáló erõvel hat a
valóságos vagy mûvészi élmény, ezért e téma feldolgozá-
sához is segítségül hívhatjuk az irodalmat.

Mely alkotások 
feldolgozását javasoljuk? 

Tóth Krisztina Altató címû verse tapasztalatunk szerint
megmozgatja a kisgyermekek fantáziáját. Kedves, nyu-
galmat árasztó hangulatával és a benne rejlõ költõi ké-
pekkel azt sugallja, hogy „aki ott fent van”, jól érzi magát,
a fönti és a lenti világ között a fény és az álom útján lehet-
séges az utazás.

Ki alszik, hol alszik, 
hogy alszik? 

A verssel való ismerkedés elõtt biztassuk a gyerekeket
arra, hogy meséljék el a párjuknak/csoportjuknak, hogy
a családjukban mi történik az õ elalvásuk elõtt. Milyen a
kuckó, ahol az ágyuk van, milyen szertartások elõzik meg
a lámpaoltást.

Ezután a párok/csoportok gyûjtsék össze azokat a szo-
kásokat, tárgyakat, amik a legtöbbjüknél szerepeltek. Az
osztály elõtti beszámoló keretében megkérdezhetjük a
gyerekeket arról is, elhangzottak-e számukra furcsa, kü-
lönleges esti rítusok a páros/csoportos beszélgetés során?
Van-e olyan, amit szívesen kipróbálnának otthon õk is?
Közösen gondolkozzunk el azon, mi célt szolgálnak az el-
alvást megelõzõ cselekvések? (elcsitulás, nyugalom) Mi
a jó abban, hogy mindennap megismétlõdnek? (bizton-
ságérzet)

Belsõ kamera
A ráhangoló beszélgetés után kerülhet sor Tóth Krisz-

tina versének élményszerû elõadására/felolvasására.
Kérjük meg a gyerekeket, hunyják be a szemüket, és a
vers meghallgatása közben figyeljék meg, hogy a „belsõ
kamerájuk” milyen irányokban mozog. Mutathatják is a
kezükkel a felvevõ útját.

A vers meghallgatása utáni spontán tanulói megnyil-
vánulások után tisztázzuk, hogy a „belsõ kameránk” fönt-
rõl le, lentrõl föl, majd föntrõl lefelé pásztázott. A követ-
kezõ felolvasásnál a gyerekek figyeljenek arra, hogy mi-
lyen „úton” megy fel és jön le a tekintetünk. Mi köti ösz-
sze a fenti és a lenti világot. (a fény és az árnyék)

Petik Ágota Az elmúlás témájának
megközelítése
kisiskolásokkal

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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„Csurog le ránk a lámpaméz.”
Érdemes a gyerekek figyelmét a költõnõ meleg hangu-

latot árasztó neologizmusára irányítani: lámpaméz. Mi-
lyen tulajdonságai vannak a méznek? (édes, aranyszínû,
átlátszó, csillogó, lassan, sûrûn folyó) A méz mely tulaj-
donságai jellemzõek a fényre is? (édes, aranyszínû, átlát-
szó, csillogó, lassan, sûrûn folyó) Hogyan képzelhetjük el
azt a fényt, ami lámpamézként csorog le ránk? (kellemes,
aranyfényû, lágyan, lassan folyó csillogás) Ezeket az érze-
teket tudta egy általa megalkotott szóban kifejezni szá-
munkra Tóth Krisztina. Biztassuk a gyerekeket ilyen ki-
fejezések kitalálására.

„Ezüst cipõben jár a Hold”
Milyen napszakot ír le Tóth Krisztina? (este/éjszaka,

fenn van az égen a Hold és a csillagok) Hogyan fejezi ezt
ki? („Ezüst cipõben jár a Hold, / Kigyúl a légi lámpabolt.”)

Békésen alusznak
„Aki elalszik, messze lát.” Hogyan lehetséges ez?

(álom)
Kik alszanak ebben a versben? (a valaha volt embe-

rek) Keressék ki a versbõl a gyerekek, hogyan nevezi meg
a halottakat a költõnõ. („aki volt”, „aki ott fönn van”)
Gyûjthetnek még rokon értelmû kifejezéseket. (elhunyt,
megboldogult, átköltözött az örök vadászmezõkre, holt,
örök álmát alussza)

Megbeszélhetjük, milyen hangulatot sugall a vers. Ho-
gyan érezhetik magukat a versben alváshoz készülõdõ
emberek? (nyugodt, kedves, csöndes, bágyadt, elalvás
elõtti hangulat)

Megfigyelhetjük a rímelõ sorvégeket és a sorok szótag-
számaiban rejlõ szabályszerûséget. (páros rím, a sorok
szótagszáma „tükrös”: 8-8-8-8-9-9-9-8-8-8-8)

Te is látod?
Kereshetünk színeket jelentõ vagy arra utaló szava-

kat. (ezüst, légi, kék, égi, felhõ, fény, árnya, árnyékok a
fák, méz)

Az elemzés után kézenfekvõnek tûnik a vershez il-
lusztrációt készítenünk. Érdemes szép mélykék papírra
dolgoznunk. Pasztellkrétával jól ki lehet fejezni a vers lé-
giességét, bágyadtságát. Az elkészült képekhez a vers ki-
fejezéseibõl kereshetünk megfelelõ címet. 

A vers szövegének linkje: http://clarus-therm-
este.blogspot.com/search/label/Tóth%20Krisztina

Altatók
Érdekes lehet összevetni Tóth Krisztina Altatóját Jó-

zsef Attila azonos címû versével. Megkeresni a hasonló-
ságokat és a különbségeket. Megismertethetjük a gyere-
keket népi- és zeneszerzõk által komponált altatódalok-
kal is. Ezt akár gyûjtõmunkának is adhatjuk.

A téma megközelítése 
mesével

Kiss Ottó: Ati és a holdvilág címû meséje finoman, gyer-
meki nyelven érinti az öregkor és a halál témáját. A
könyv egyik fõszereplõjének, Ármin bácsinak van ideje
esténként a padon üldögélni, arra is van ideje, hogy be-
szélgessen Atival. Az öregember elmeséli a kisfiúnak a
hetvenhét évvel ezelõtti holdutazását, amikor a nagyap-
ja ott maradt Hanna kisasszonnyal holdlámpát gyújto-
gatni. Ármin bácsi nemcsak a ráérõs, odafigyelõs beszél-
getésekkel mutat példát Atinak, hanem azzal is, hogy
amikor annak eljön az ideje, elkezdi megépíteni a maga
egyszer használatos autóját, amivel aztán õ is ugyanúgy
elutazik a Holdra, mint ahogy annak idején a nagypapá-
ja. Ármin bácsi indulása elõtt hátrahagyja Ati számára a
régi autó tervrajzát, aminek alapján majd idõs korában a
kisfiú is elkészítheti a holdautót. Fontos iránymutatás
Ati és az olvasók számára, hogy az autót az indulás elõtt
hét lakat õrzi, mindenkinek magának kell megépítenie a
maga autóját, és ha eljön az idõ, le kell vennie a hét laka-
tot a garázsajtóról, és meg kell mutatnia a saját építésû
autóját egy másik kisgyereknek. 

Ha a mesét részenként olvassuk fel a gyerekeknek, az
egyes részekhez beszélgetések, feladatok, játékok kap-
csolódhatnak. (A késõbbiekben majd ezekbõl is nyúj-
tunk át egy csokorra valót, hogy ki-ki kedve, belátása, a
gyerekek érdeklõdése szerint válogathasson belõle.)

A mese szövegének linkje: http://www.
barkaonline.hu/tarca/362-ati-a-holdvil-esti-mese

A téma megközelítése iskolai
megemlékezés keretében

A Kincskeresõ Iskolában a többi állami iskolához ha-
sonlóan nem emlékezünk meg a halottak napjáról. Az
elmúlás gondolatával áttételesen, számukra kezelhetõ
formában a Természetbúcsúztató ünnepünkön találkoz-
hatnak tanítványaink.

Erre az ünnepre, a természet õszi nyugovóra térésére
versekkel, dalokkal készülnek az osztályok. A mûvekkel
való foglalkozás, elemzés lehetõséget ad számunkra, hogy
az elmúlás gondolatával foglalkozzunk. A bennük rejlõ
érzések megérintik a gyerekeket. Az ünnepre készülõ-
déshez hozzátartozik az is, hogy a gyerekek mécseseket
készítenek. Ez a tevékenység is segíti az ünnepre hango-
lódást. Munkálkodás közben sok mindenrõl lehet be-
szélgetni. Búcsúzásról, elmúlásról és a halálról is. Az ün-
nep délelõttjén az egész iskola kivonul a természetbe. A
nagyok a természet körforgására emlékeztetve termé-
sekbõl, levelekbõl kört alakítanak ki a földön, ide tesszük
a mécseseinket. A gyertyák fényénél hangoznak el a ver-
sek, dalok, a közös éneklés után pedig néhány percig még
körben állva nézzük a mécsesek lángját. Megindító pilla-
nat.

Felhasznált irodalom: Tóth Krisztina: Altató
Kiss Ottó: Ati és a holdvilág
Polcz Alaine: Meghalok én is? (Századvég Kiadó, 1993)
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„Ön szerint indokolt, hogy alsó tagozaton átlagosan a tel-
jes magyaróraszám 18,3%-át, összesen 153 nyelvtanórát
tartunk?”

A kérdésre az alábbi megoszlásban érkeztek válaszok
honlapunk módszertani kérdõívén (http://www.taniton-
line.hu/?page=polls): 

Kálmán László Horror az iskolában 
– Egy harmadikos kissrác
külön írta le, hogy rézedény
(Részlet a www.qubit.hu oldalon megjelent írásból)

RÉZ EDÉNY (sic!) ÉS NYELVTAN

A múlt héten történt, hogy egy harmadikos kissrác egy-
gyel rosszabb jegyet kapott nyelvtanból, mint kaphatott
volna, mert a rézedény szót két szóban, külön írta le, és
ezt még tetézte azzal, hogy indoklásként azzal állt elõ,
hogy a réz szerinte melléknév, hiszen annak a dolognak
egy tulajdonságát jelöli, amire az utána álló fõnév utal. 

Az eseménynek különösebb következménye a gyerek
rosszabb jegyén kívül nem volt. Ráadásul feltételezhet-
jük, hogy ilyen incidensek nap mint nap megtörténnek
hazánkban, anélkül, hogy a gyerekeken és ritkán a szü-
leiken kívül bárki felháborodna rajtuk. Nincsenek emi-
att sztrájkok, tüntetések, nincs polgári engedetlenségi

Bár nem túl magas a beérkezett szavazatok száma, sze-
mélyes tapasztalataink alapján mégis megkockáztatjuk,
hogy a tanítók jó része szerint újra kellene gondolni a tel-
jes alsó tagozatos nyelvtantanítás tartalmát. Talán arra a
megállapításra is közös nevezõként tekinthetünk, hogy a
nyelvtani fogalmak megértése az alsó tagozatos tanulók
absztrakciós képességének olyan magas szintjét feltétele-
zi, mellyel gyerekeink túlnyomó többsége nem rendelke-
zik: ugyanis, ahogyan Kálmán László nyelvész felhívja rá
a figyelmet, a matematikával szemben a nyelvtani fogal-
maknak szinte semmi szemléleti alapjuk nincs, melyre
építhetnénk. Az OFI Anyanyelv és kommunikáció címû
taneszközeihez készült tanítói kézikönyv szerzõi, Nagy-
házi Bernadett és Kórodi Bence így fogalmaznak ugyaneb-
ben a témában: „Számos tapasztalati példa mutatja, hogy a
felnõttek által egyszerûnek és szabatosnak, rövidnek gondolt,
ám túl absztrakt és ráadásul elégtelen, pontatlan definíciókat
a gyerekek nem értik, így nem rögzül a használható ismeret,
és ebbõl következõen az ismeretek alkalmazásakor is nehéz-
ségeik támadhatnak. A tankönyv célja pedig természetesen
ennek éppen az ellenkezõje: nem elriasztani, hanem megsze-

rettetni kívánja a gyerekekkel mind a nyelvtan tantárgyat,
mind pedig az anyanyelvet.” Emlékeztetõül: a jelenleg ér-
vényes központi kerettantervben megjelölt fogalmak:
„szófaj, fõnév, köznév, tulajdonnév, személynév, állatnév, in-
tézménynév, földrajzi név, márkanév, cím; határozott név-
elõ, határozatlan névelõ; névutó; ige; igeragozás; igemód;
igekötõ; melléknév, melléknévfokozás; számnév, tõszámnév,
sorszámnév, törtszámnév; határozott számnév, határozatlan
számnév; személyes névmás, mutató névmás, kérdõ név-
más.”

Mindezeken túl talán az sem csak néhányunk tapasz-
talata, hogy a nyelvtantanítás során könnyen botlunk
olyan részletkérdésekbe, melyekben nemhogy a tan-
könyveink, de a nyelvtudomány sem nyújt biztos tám-
pontot.

Az alábbi írás közzétételével nem az a célunk, hogy
bárkit is elbizonytalanítsunk, de azt hasznosnak és indo-
koltnak tartanánk, ha minél több tanító kollégánkat és a
téma elméleti szakembereit egyaránt közös gondol-
kodásra inspirálnánk: érdeklõdéssel várjuk írásaikat a
tanito@sprintkiado.hu címen. (A szerk.)
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mozgalom, semmi. Pedig mi történt? A gyerek alaposan
végiggondolta az elõtte álló problémát, kitalált egy meg-
oldást, amit alapos indoklással alá is tudott támasztani.
És ahelyett, hogy ezért megdicsérték volna, szankciót
foganatosítottak vele szemben, azon az alapon, hogy a
tankönyvben szereplõ, amúgy messze nem ilyen alapo-
san alátámasztott dogmát nem tette magáévá, és nem
böfögte vissza változatlan, gondolatilag zavaros formá-
ban.

A gyerek egyetlen dolga, 
hogy engedelmeskedjen?

Lehet, hogy túlzásnak tûnik, hogy sztrájkokat, tünte-
téseket és hasonlókat hiányolok ezzel kapcsolatban, de
ha belegondolunk, hogy amikor az ilyen események nagy
tömegben fordulnak elõ, naponta gyerekek százezreivel
történik meg, akkor fel kell ismernünk, hogy itt nem egy-
szerûen az egyes gyerekek elmarasztalásával van a baj,
hanem azzal, hogy ennek az egész társadalomra nézve
hosszú távon is katasztrofális hatása van. Nem, nem túl-
zom el a dolgot. A társadalom egész mûködése, a dema-
gógiával szembeni ellenálló képessége, alkotó ereje és
még sok minden szorosan összefügg azzal, hogy a józan,
úgynevezett kritikai gondolkodást fejlesztjük-e, jutal-
mazzuk-e, vagy épp ellenkezõleg, azt büntetjük, és gye-
rekkoruktól kezdve arra ösztönözzük az embereket, hogy
bármit, amit valamilyen „magas helyrõl”, hatalmi hely-
zetbõl (pl. tankönyvbõl) kapnak, fogadjanak el gondol-
kodás nélkül, hogy csak az a dolguk, hogy engedel-
meskedjenek.

Nos, mi a helyzet a rézedénnyel? Persze, az akadémiai
helyesírás ajánlása szerint egybe kell írni. A 12. kiadás
116. pontja ugyanis így szól:

Anyagnévi jelzõs kapcsolatnak azokat az alakulatokat te-
kintjük, amelyekben az elõtag azt jelöli, mibõl készült az utó-
tagként megnevezett dolog. Az anyagnévi jelzõt, ha egyszerû
szó, egybeírjuk a nem összetett fõnevekkel […]. Ha azonban
az anyagnévi jelzõs kapcsolatnak valamelyik vagy mindkét
tagja összetett szó, az anyagnevet különírjuk jelzett szavától
[…].

Valóban, a harmadikos kisgyereknek (valószínûleg)
ismernie kellett volna ezt a konvenciót, és alkalmaznia
kellett volna, de a rosszabb jegyet nem azért kapta, mert
ez nem ugrott be neki, hanem az indoklása miatt, azért,
mert a réz szóról azt állította, hogy melléknév, pedig „hi-
vatalosan” fõnév. Nem néztem végig minden tanköny-
vet, de például az OFI „kísérleti” tankönyvében (ez a
központosított állami tankönyvkiadás terméke) nem
szerepel ez az információ. Abban ugyanis szó sincs az úgy-
nevezett anyagnevekrõl, mint a fõnevek egy csoportjáról,
magukról a fõnevekrõl pedig ez áll benne:

Az élõlényeket, élettelen dolgokat, tárgyakat és gondolati
dolgokat megnevezõ szófajt fõnévnek nevezzük. (Például:
macska, Cirmi, város, Budapest, ceruza, tanulás.)

Márpedig ez, legalábbis szerintem, nem nagyon illik rá
a réz szóra. Még mindig sokkal inkább ráillik az, amit az
ún. melléknevekrõl ír a tankönyv:

A fõnévhez tartozó, a beszéd során fontos jellemzõt, leg-
gyakrabban tulajdonságot kifejezõ szófajt melléknévnek ne-

vezzük (szép, jó, okos, nagy, pécsi, szomorú, gyönyörû, ma-
gyar).

Ezen az alapon az a bizonyos harmadikos tanuló na-
gyon is jól okoskodott.

Mi az a rézedény?
Mint a fenti idézetbõl látható, az akadémiai helyesírás

a rézedény szót „anyagnévi jelzõs kapcsolatnak”, egyfajta
„alakulatnak” nevezi, de óvakodik attól, hogy szónak
(akár összetett szónak) hívja, hiszen azt másra tartja fenn
(az összetett szavakban szerintük a tagoknak legalább az
egyike valahogy a szokásos jelentésétõl eltérõ szerepet
játszik, de most hagyjuk, hogy ez mit jelent). Az iskolai
nyelvtan, azt hiszem, akkor is jelzõnek tekinti az anyagne-
vet, ha egybe van írva az utána következõ fõnévvel (a jel-
zett szóval), hiszen az „alakulat” jellege nem függhet at-
tól, hogy (egyébként teljesen formai, mechanikus elvek
alapján) egybe vagy külön kell-e írni a két tagját. (Ennek
ellenére szívesen megnézném, hogy a mindennapos isko-
lai gyakorlatban valóban eszerint elemzik-e az anyagne-
ves szerkezeteket tartalmazó mondatokat, és egyáltalán,
mennyire követnek egységes gyakorlatot ebben.)

Ami a felsõoktatást illeti, abban a tankönyvben, ami-
bõl a legtöbb magyartanár a nyelvtant tanulja (a 2000-
ben megjelent Magyar grammatika címûben) az anyagne-
ves „alakulatok” halkan kimaradtak mind az összetett
szavakról, mind a jelzõs szerkezetekrõl szóló fejezetbõl.
Ja, így könnyû.

Abban viszont határozott a felsõoktatási tankönyv,
hogy az anyagneveket, mint amilyen a réz, fõneveknek
tekinti. Az iskolai tankönyvvel szemben külön kis bekez-
désben foglalkozik velük, és tömör jelentéstani jellem-
zést fûz hozzájuk:

Az anyagnév olyan dolognak a neve, melynek legkisebb ré-
sze is ugyanolyan nemû (és nevû), mint nagyobb mennyisége,
egysége.

Ebben a megfogalmazásban az az igyekezet érhetõ tet-
ten, hogy megindokolják, miért fõnév az anyagnév: azért,
mert valamilyen dolgot jelöl (és a fõnevekrõl is ugyanezt
mondják), nem pedig tulajdonságot. Csakhogy az egysze-
ri nyelvhasználó (így a fent idézett harmadikos iskolás)
ebben egyáltalán nem ilyen biztos, éppen az anyagnevek
mondattani szerepe miatt. Hogyan játszhatná egy dolgot
jelölõ szó a minõségjelzõ szerepét?

Az egyik lehetséges válasz az lenne (de ezt sehol sem
találjuk a nyelvtanokban), hogy az anyagnév egy metoní-
mia révén tud jelzõként szerepelni. A rézedény voltakép-
pen annak a rövidítése, hogy rézbõl készült edény, vagyis
az anyagnév nem közvetlenül játssza a jelzõ szerepét, ha-
nem a jelölt dolog elkészülésén, kialakulásán stb. keresz-
tül (amit nyelvileg nem fejezünk ki), annak közvetítésé-
vel vesz részt a szerkezetben. A rézedény ezek szerint egy
dolog (a réz) és egy másik dolog (az edény) kapcsolatát fe-
jezi ki, csak kifejezetlenül hagyja, hogy miben áll ez a
kapcsolat.

Filozófiailag ugyanakkor komoly nehézségekbe ütkö-
zik, ha a jelzõi szerepû anyagneveket „dolgokra” utaló
szavaknak tartjuk. Milyen természetû dolgokról van szó?
Vajon „konkrét”, az anyagi világban közvetlenül megfi-
gyelhetõ dolgok ezek? Eszerint a réz szó például a világ-
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egyetem összes rézatomjának összességét jelöli? Nem baj
az, hogy nem szoktuk konkrét „dolognak” tekinteni azt,
ami nem a tér egy folytonos részét tölti ki? Vagy „elvont”,
a közvetlen megfigyelés számára nem hozzáférhetõ, csak
gondolkodás, általánosítás, értékítélet stb. révén megal-
kotott fogalomra utal? 

De filozófiai szempontból ez is nagyon sikamlós beso-
rolás lenne, hiszen az ilyen „elvont” jelentések fegyverét
azokra az esetekre szokták fenntartani, amikor egy-egy
eseményrõl (pl. forradalom), viszonyról (pl. barátság), il-
letve tulajdonságokról (pl. szépség) úgy beszélünk, hogy
reifikáljuk õket, vagyis úgy csinálunk, mintha „dolgok”
lennének. Hiszen például ott van a szép szó, ami egy tu-
lajdonságra utal, éppúgy, mint a szépség, a kettõ között
csak az a különbség, hogy az utóbbit nem jelzõként hasz-
náljuk (amikor valóban „elvont” értelemben szerepel,
nem úgy, mint abban, hogy egy szépség ült mellettünk az
Operában), hanem úgy, mint a szép dolgok fogalmi is-
mérveinek mint egyetlen dolognak a neve. A réz viszont
nem ilyen, nem abban az értelemben használjuk, hogy
`réz-ség, valaminek a réz mivolta, a rézbõl levés fogalmi
ismérvei' stb.

Összefoglalva: nehezen védhetõ, hogy a jelzõi
anyagnevek „fõnevek” lennének. A fõnevekhez soro-
lásuk véleményem szerint egyedül az ókorból öröklött
grammatikai hagyománynak köszönhetõ. Az ókori
grammatikákban ugyanis az alaktan (elsõsorban a ra-
gozás) játszotta a fõszerepet, és olyan nyelvekkel fog-
lalkoztak, mint a görög és a latin, amikben az anyagne-
vek ragozása a fõnevekkel egyezett meg, például latin
aurum (semleges nemû) `arany (egyes szám alany-
vagy tárgyeset), aurî `arany (egyes szám birtokos eset),
és így tovább. Ezzel szemben a jelzõi szerepû anyagne-
veket melléknevekkel fejezték ki (ha volt ilyen mel-
léknév, a `réz' esetében például nem
volt): aureus (hímnem), aurea (nõnem),
aureum (semlegesnem) `aranyból ké-
szült'. Ez megint az emlegetett harmadi-
kos kissrác véleménye mellett szól.

Forrás: https://qubit.hu/2019/03/05/horror-az-isko-
laban-egy-harmadikos-kissrac-kulon-irta-le-hogy-reze-
deny

ÖN TUDTA?
A www.tanitonline.hu oldalon a nyelvtantanítás témakörében is

talál szakirodalmat:
Könyvtár – Gyakorlat, módszertan – Magyar nyelv és irodalom 

� � �
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Visszhang
Rengetegszer hangsúlyoztam a játékrepertoárunk tu-

datos összeállításának fontosságát, hogy az a pár játék1,
amit megtanítunk, minél többféle szempontnak megfelel-
jen, egy-egy játék egyszerre többféle igényt is kielégítsen.

Nekünk pedagógusként nemcsak az a célunk a játé-
kokkal, hogy a gyerekek szórakozzanak, hogy megmér-
kõzzenek egymással, hogy „balesetmentesen” eltöltsék
az idejüket, hanem az is, hogy gondolkozzanak és tanul-
janak is valamit belõle.2 Azzal, hogy milyen játékokat
mutatunk nekik, kijelöljük azt is, hogy mi a „tananyag”. 

A játékokról gondolkodni, azokra reflektálni lehet
egyéni utakat járva, vagy közösen kutatva, olykor pedig
nem árt egy idegenvezetõi kíséret sem a mélységek meg-
találásához.

A cikkben említett ÚJ4 és RÉGI játékok
leírása megtalálható a honlapon:

www.kaleidoszkop84.webnode.hu

Robert Fisher, komolyan véve ezt, úgy gondolja, hogy
a játékban rejlõ lehetõségeket akkor tudjuk igazán kiak-
názni, „a játszva tanulás csak akkor valósul meg, ha a játék
bemutatásán túl sem hagyjuk magukra a gyerekeket, hanem
segítjük õket abban, hogy építõen és kritikusan gondolkodja-
nak a játék elõtt, alatt és utána is.”3

Gondolkodás egyéni utakon
A gyerekek azáltal, hogy nyerni szeretnének5, auto-

matikusan keresik a játékok nyerési stratégiáját, kipró-
bálnak taktikákat6. 

Nincs is igazán más dolgunk, ha segíteni, kihasználni
szeretnénk ezt a késztetést, mint olyan játékokat mutat-
ni a gyerekeknek, amikben jól megfoghatóan jelen van a
stratégiai tervezés, vagy többféle taktika kipróbálására
sarkallja õket. 

Ha a sakkra gondolunk, akkor az, bármennyire is re-
mekül fejleszti a stratégiai gondolkodást és a taktikázást,
a legtöbb gyerek számára túlságosan összetett, nehezen
átlátható, nem minden taktikai lépésnek látszik rögtön
az eredménye. Hiába lesz egy-egy lépés a stratégia fontos
része, nincs kézzel fogható eredménye, ráadásul egy-egy
ilyen elõnyt könnyen el lehet herdálni (gyalogelõny, vo-
nalnyitás stb.). Tovább nehezíti a helyzetet, hogy egy-
egy látszólag elõnyhöz jutás stratégiai szempontból hát-
rányossá válik. Könnyen megértik a gyerekek a sakkban
az anyagi elõnyt (több vagy értékesebb figurát ütöttem
le), viszont a térrel (nyitott-zárt állás, fejlõdés stb.) és az
idõvel (tempó) nehezen boldogulnak. Így könnyen bele-
esnek egy-egy anyagi elõny megszerzésével kecsegtetõ
csapdába (áldozatok). Ezekre, ha fel is hívjuk a figyelmü-
ket, leginkább csak elhinni tudják nekünk, hiszen az ösz-
szefüggések megértéséhez és tudatos alkalmazásukhoz
rengeteg játéktapasztalat szükséges. 

De vannak olyan játékok, amik a sakknál jóval egysze-
rûbb szabályrendszerük révén, egyszerûbb játékmenetük-
bõl fakadóan, egyszerûbben megfogalmazható, hosszabb-
rövidebb távú céljaiból következõen jól elõkészítik a sak-
kot, illetve mindenféle összetettebb játékot. Érdemes elõ-
ször az ilyen egyszerûbbeket megismertetni a gyerekekkel.

Egyik ilyen játék a MALOM.
Ahol is a tér kezelésének jut a legnagyobb szerep, tu-

lajdonképpen ez a játék kulcsa. Ha valaki jól helyezi fel a
bábukat, akkor hamarosan visszafordíthatatlan anyagi
elõnyhöz jut. Erre szép lassan jönnek rá a gyerekek. Elõ-
ször sietnek „csak úgy” felpakolni a bábukat, hogy végre
lehessen õket tologatni. Esetleg rögtön malmot próbál-
nak kialakítani. Aztán sok játék után rájönnek, hogy a
már lerakott bábuk igen komótosan mozognak, ezért ér-
demes már a felhelyezéskor „jó helyeket” elfoglalni.

A MALOM-nak van egy olyan egyszerû változata,7

amivel ez még jobban szemléltethetõ. Itt most csak a táb-

Móricz Márk

Mihelyst tudjátok,
hogy mi a kérdés,
érteni fogjátok a választ is
A játékról való gondolkodás tanítása

KALEIDOSZKÓP

1 Az elõzõ cikkekben 60 játékról beszéltünk alsó tagozaton.
2 Robert Fisher: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni játékokkal, Mûszaki
Kiadó, Bp., 2007., 13. o.
3 Uo. 10. o.
4 Az új játékok vastag betûtípussal vannak szedve.
5 Ezért is botorság lenézni vagy leszólni a gyõzni akarást vagy a veszíteni nem
tudást. Fontos mozgatója ez a gondolkodásnak, érdemes kihasználni, „jó sze-
kér elé fogni”.
6 Stratégia = hosszabb távú cselekvési terv valamilyen cél érdekében (pl.: gyõ-
zelem vagy probléma megoldása); Taktika = rövidebb távú elõnyhöz juttató
módszerek, eszközök, fogások a stratégiai célok eléréséhez.

7 Ami egyszerûsége ellenére nagyon fontos tapasztalatokkal szolgál az elhe-
lyezkedésrõl, kiszorításról, lépéskényszerrõl stb.
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lát mutatom, a honlapon közlöm majd a szabályt
KÖRMALOM néven.

Az ABALONE-ban nagyon fontos, hogy a meglévõ
anyagi erõinket hogyan csoportosítjuk, és tulajdonkép-
pen nehéz az anyagi elõny megszerzése. Az egész játék-
menet fordulatosan alakul e körül a probléma körül.
Szintén ugyanerre az anyagi elõnyért folytatott harc meg-
tapasztalására alkalmas a PYLOS is. Mindkét játék el-
gondolkodtatja a gyerekeket arról, hogy a szükséges
anyagi elõny megszerzéséhez jól kell bánniuk a térrel és
az idõvel.

A QUORIDOR játék pedig kiválóan alkalmas arra,
hogy a gyerekek megértsék a tempó (idõnyerés) fogal-
mát, és az egész játék nem szól másról, minthogy lépés-
elõnybe hozzuk magunkat, a másikat hátráltassuk. 

Ezenkívül fontos, hogy magára a tervezésre, elõre gon-
dolkodásra is ráérezzenek a gyerekek. Ennek segítésére
kiváló játék a BÖKÕ. Kínálja az elõretervezés lehetõsé-
gét, a gyerekek maguktól elkezdenek gondolkodni ilyes-
féleképpen: ha én „ezt” lépem, akkor õ „azt” lépi, és én
utána… A sakknál, de akár a malomnál is annyira sokfé-
le lehetõség van, hogy az ilyesfajta gondolkodás inkább
csak találgatás. De a BÖKÕnél „nekem” is mindig csak
két lépéslehetõségem van, amire a „másik” szintén csak
két lehetõséggel válaszolhat. (Ugye, ilyenkor 4 eshetõsé-
get kell végiggondolni).8 Azt érzi a gyerek, hogy sok min-
den múlik azon, hogy mivel bök, ezért elgondolkodik. 

Ennek ellenére maga a játék még így is kellõen szöve-
vényes ahhoz, hogy ne legyen (túl hamar) kiszámítható.
Nem is beszélve arról, hogyha nem ketten, hanem töb-
ben játsszuk, akkor az hozzátesz némi csavart a játékhoz.

A 25 VAGY SEMMI játék stratégiája felnõtt fejjel po-
fonegyszerû. Mégis a gyerekek nehezebben találnak rá.
Mert túl hamar akarnak sikerhez jutni, és mert csak a sa-
ját lépéslehetõségüket mérlegelik. Tehát a játék pont
ezek ellenkezõjét tanítja meg nekik!

Az a jó az ilyen játékokban, hogy nekünk nem kell ma-
gyaráznunk szinte semmit. A gyerekek játszva gyûjtenek
tapasztalatot, fogalmaznak meg taktikákat, stratégiákat,
mûködik az automatikus tanulás.

Továbbá minden említett játék elõnye, hogy viszony-
lag gyorsan lejátszható, tehát sokszori ismétlésre ad lehe-
tõséget, szemben a sakkal, amit ha elkezdünk, gyakran
nem tudunk befejezni, mert egy parti sokáig tart, illetve
a mattadásnak sem ismerik feltétlen a módjait, tehát a
játék befejezése ezért is meghiúsul.

A sakkban annak ellenére, hogy világosak a szabályok
és a cél is, az odavezetõ út túlságosan szövevényes és
hosszú. Magától egy ember nem fogja tudni „megfejte-
ni”, hiszen nem tud annyit játszani. Szükséges az eddigi
korok eddigi játszmáinak ismerete és tapasztalata, amit

meg lehet tanulni/tanítani. De világos, hogy ezek nem a
gyermek saját felfedezései lesznek. 

Nem a sakk tanítása ellen beszélek, hanem arról, hogy
mennyire fontos a „sakktanulást” elõkészíteni, kiegészí-
teni ilyen játékokkal (különösen kisebb gyerekeknél).
Másként: a sakkot (és bármely más bonyolultabb játé-
kot) jól elõkészíti mindenféle egyszerûbb gondolkodtató
játék, ami érleli a gyerekek elméjét arra, hogy a sakkot is
megértsék9. Érdemes az összetett gondolkodást igénylõ
játékokat egyszerûbb elemeire bontani, az egyes eleme-
ket külön-külön gyakoroltatni. És ezek gyakorlásához le-
het találni remek játékokat. 

Aki tehetséges a sakkhoz, az magától is tartalommal töl-
ti meg a játékát, tudatosan használ mindent, amit a sakkról
tanul. De azoknak, akik sose lesznek profi sakkozók, akik
pusztán csak szeretik a játékot, akiket csupán fejleszteni
szeretnénk a sakk segítségével, azoknak feltétlenül szüksé-
ges a változatos, gondolkodtató játékok tanítása is.10

El lehet kezdeni korán tanítani a sakkot, figyelembe
véve a korábban leírtakat, de szerintem akkor sem hibá-
zunk, ha kivárunk a sakk bevezetésével,11 amíg a gyer-
mek gondolkodása is jobban megérik, és elõtte tudato-
san elõkészítjük a terepet olyan játékokkal, amikben õ
fedezi fel az ismereteket, amiket késõbb össze tud majd
kapcsolni a sakkjátszmák során.

Az említett játékokon kívül ilyenfajta egyéni utakon
történõ tanulásra lehetõséget adó játékból sokat találha-
tunk, amik a legkülönfélébb ismeretek felfedezésére sar-
kallják a gyerekeket.

Megjegyzés ehhez: a számítógépes játékok nagy része
ilyen. Népszerûségük is magyarázható egyrészrõl azzal,
hogy a gyerekek joggal büszkék sikereikre, hiszen min-
denre õk jöttek rá! A játék úgy van kitalálva, hogy veze-
ti a gyermeket az önálló tanulás útján, megengedve a hi-
bákat, lehetõséget adva a többszöri próbálkozásra, javí-
tásra. (Milyen jó lenne, ha az „oktatás” is tudna így mû-
ködni…)

Mielõtt továbbmegyünk, szeretném megjegyezni,
hogy minden játék során „automatikusan” történik vala-
miféle „tanulás”12, de most inkább az a kérdés, hogy erre
a gyerekek hogyan reflektálnak, egyáltalán reflektálnak-
e rá. Megjelenik-e a játékról való tudatos gondolkodás,
és minek hatására kezdenek el gondolkodni? Ezúttal nem
arra gondoltunk, hogy külsõ ráhatásra, mintegy feladat-
ként a gyerek elemzi, „megtanulja” a játékot: az említett
és az ezekhez hasonló játékokban az a nagyszerû, hogy
mindenkinek, aki a szabályok szerint játszik, magától el-
kezd pörögni az agya, a játék természetébõl fakadóan be-

8 Ha hozzávesszük az osztódást, akkor 3-3 lépéslehetõség van, de ezzel ugye rit-
kábban kell számolni.

9 Lépegetni elég hamar fognak a táblán, különbözõ megnyitási, középjátékbe-
li, végjátékban használható fogást megtanulnak, de e mögött nem mindig van
tartalom, csupán végrehajtja a megtanultakat. Nem a jó képességûekrõl be-
szélek, hanem azokról, akiket szeretnénk elérni, megnyerni a gondolkodás-
nak. 
10 Vannak kifejezetten sakkot elõkészítõ játékok is, amik a táblán való tájéko-
zódást, a bábok menetmódját, különféle taktikai fogásokat gyakoroltatnak be.
Nem a sakk szabálykeretén belül, hanem külön-külön játékok során. Egy ilyen
játék a FARKAS ÉS KUTYÁK is (átlós mozgás, elterelés, ráterelés, tempólé-
pés).
11 Mondjuk 9 éves korig.
12 „Tanulás” – inkább készségfejlesztést értek alatta, a mostani fogalomrend-
szerben a tanulás tudatos(abb) tevékenység.
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indítja a gondolkodást, és eredményeket érnek el a gye-
rekek. 

Ezt a gondolatot azért is említettem meg, mert szá-
momra érdekes, hogy vannak olyan játékok, amikben
nincs igazán nyerési stratégia vagy bármilyen taktika.
Látszólag „csak” a játszás a cél!  Ezekben a játékokban is
rengeteg mindent kapnak a gyerekek, de nem teremte-
nek arra lehetõséget, hogy automatikusan elkezdjék ér-
telmezni, elkezdjenek gondolkodni a játékról.13

Ilyenre szerintem remek példák: EVOLÚCIÓS, KE-
NYÉRPIRÍTÓ, CSOMÓZÁS, FEJRECSPÓS14.

Közös útkeresés, barangolás,
felfedezés 

Igazából minden játék, ami lehetõséget ad a taktiká-
zásra, stratégiák építésre, az lehetõséget nyújt a játékról
való gondolkodásra. (Fõleg azoknak, akik erre különö-
sen fogékonyak.) Csak míg az elõzõ részben említett játé-
kokban önállóan, jó eredménnyel kísérletezget volta-
képpen mindenki, aki a szabályok szerint játszik, addig
vannak olyan játékok is, amik során szükséges lehet meg-
állni, másokkal eszmét cserélve elgondolkodni a játék-
ról. Mert nem minden játékban olyan könnyû eligazodni
(vagy fortélyokat kieszelni), és ezt megérezve sokan egye-
dül nem mernek a játék mélyére nézni, csupán vaktában
próbálkoznak, jobb érzékû társaikkal szemben pedig szép
lassan alulmaradnak. Ennek következményeként sokan
szûrik le azt a tanulságot, hogy „nekem ez nem megy”, vagy
„én az ilyen játékokban ügyetlen vagyok15”, és igen gyorsan
elzárkóznak a gondolkodásukat próbára tevõ játékoktól,
végleg elzárva maguk elõl a fejlõdés útját. 

Ezért igen jó, ha a játékok során elõkerülõ szituációkat
meg tudjuk/meg tudják beszélni, és egymástól lesnek el
„trükköket”. 

A különféle cselek megosztása bátorítóan, inspirálóan
hat azokra is, akik maguktól nem kezdenek el ilyeneken
gondolkodni. De, ha látják, hogy egyes társaik nem fél-
nek a szabályokban rejlõ lehetõségeket vagy akár a sza-
bályok kereteit feszegetõ módszereket kipróbálni, akkor
rendszerint egyre többen próbálkoznak meg hasonló-
képp tenni. Egyre többen fognak a játékról gondolkodni,
ezenfelül ezek a próbálkozások nagyon jót tesznek a kre-
ativitás fejlõdésének is. 

Kezdeném a tanórán játszott játékokkal. Ha figyelem-
mel kísérjük a gyerekek (páros, csoportos) játékait, és
valami érdekeset veszünk észre, akkor érdemes lehet azt

a játék után közösen, frontálisan is megbeszélni, bemu-
tatni. Legjobb, ha a gyerekek mutatnak meg, játszanak
újra egy-egy helyzetet. (Természetesen szükség lehet a
tanító segítségére a szituáció értékének, különlegességé-
nek a megláttatására.)

Vannak olyan játékok, amiket frontálisan irányítva
(is) játszunk, pont azért, mert számítunk arra, hogy a gye-
rekek együtt gondolkodva egymást fogják tanítani az
egyes szituációkban.

Például közösen szoktuk játszani a MASTER MIND
játékot számokkal. Gondolok egy három- vagy négyje-
gyû számra, amit úgy tudnak kitalálni, ha szintén három-
vagy négyjegyû számokat kérdeznek. Én pedig elárulom,
hogy mennyi számjegyet találtak el, és hogy hány olyan
számjegy van, aminek a helyi értékét is eltalálták. Itt a
gyerekek egymást tanítják az észszerû és tervszerû tippe-
lésre. Egy-egy kérdezett szám kapcsán meg is állunk és
megbeszéljük, hogy mit gondolnak, mit fogok válaszolni,
és hogy miért?

De hasonló vizsgálat alá lehet venni több ilyen játé-
kot, meg-megállítva a játékmenetet, és az eddigiek alap-
ján „jósolni” az elkövetkezõkre. (Pl.: KUKÁS JÁTÉK
vagy a SZÁMALKOTÓS JÁTÉKOK dobókockával.)

Tanórán kívül is nagy jelentõsége lehet a játékvezetõ-
nek, akinek egy-egy vitás helyzetet el kell bírálnia, vagy
egy-egy érdekes taktikára hívhatja fel a figyelmet (a játék
végén). 

Vitás helyzet abból (is) adódhat, hogy a gyerekek elõ-
szeretettel keresik a kiskapukat, mert azokon keresztül
elõnyhöz juthatnak. 

Ilyenkor nem elég csak azt vizsgálni, hogy nem ütkö-
zik-e a szabályokba egy adott tett, hanem azon is el kell
gondolkodni, hogy a játék szellemiségével összeegyeztet-
hetõ-e, ami történt.

A SVINDLI-ben mindenki blöfföl a letett lapja kap-
csán, hiszen épp az a feladat, hogy néha olyan lapot kel-
lene tenned, ami nincs a kezedben. De mi legyen, ha egy
élelmes gyermek egyszerre több lapot is letesz? Õ nem
csak a lap értékérõl hazudik, hanem a lapok számáról is.
Lehet ilyet csinálni? Mi történjen, ha rajtakapják a „csa-
láson”? A játék lényege a megtévesztés, és õ éppen ezzel
próbálkozott. Legyen annyi a büntetése, hogy ugyanúgy
felveszi a dobópaklit, mintha csak az értékrõl hazudott
volna, vagy komolyabb büntetés kell? (Mondjuk, felve-
szi a paklit, és egy körbõl kimarad.)

A kérdés fel sem merül, mondjuk a MAKAÓ/UNO
kapcsán, hisz ott mindig csak egy lapot lehet letenni.16

A SVINDLIBEN én megengedném ezt a „több lap le-
tevése” cselt (bizonyos büntetés mellett), és miután va-
laki elsütötte, másolják majd a többiek is. Néha sikerül-
ni fog, néha nem. Különösen azok fognak ezzel próbál-
kozni, akiknek reménytelenül sok lap van a kezükben,
de azoknak éppen jól is jön, hogy kicsit gyorsabban fogy-
nak a lapjaik, a többieket ez annyira nem hátráltatja a
nyerésben. Akinek kevés lapja van, annak nem biztos,
hogy megéri kockáztatnia. De biztos, hogy a játék szabá-
lyába17 soha nem venném bele a „több lap letevését”, s

13 Többek közt ezekrõl a játékokról fogunk gondolkodni májusban. 
14 A FEJRECSAPÓS játéknak van taktikája, amire ha az ember rájön, lassan-
ként megöli a játékélményt saját maga számára. Ez a következõ: Elég három
nevet kiválasztani, és ezeket használni. Ha ugyanazt a nevet mondom folyton,
ha rám kerül a sor, akkor gondolkodás nélkül gyorsan tudok reagálni. De kell
egy másik név is, ha éppen „õ” hív engem, mert vissza nem hívhatom „õt”. Il-
letve lehet, hogy pont „õ” van középen. Ekkor a „másik” név lesz az, amit au-
tomatikusan ismételgetek. De szükséges egy harmadik név is, ha a „másik” hív
engem, hogy elkerüljem a visszahívást, és „õt” nem hívhatom, mert középen
áll. Így ennek a három névnek a kombinálásával elkerülhetõ, hogy veszítsek,
azaz hogy én kerüljek középre. 
15 A gyerekek inkább így fogalmaznának: „Én ehhez hülye vagyok” – de ezt
csak kisbetûvel merem leírni… 

16 Ha van is olyan szabály, hogy azonos értékû és azonos színû lapokat egyszer-
re tehetünk le, akkor is ez egy kivételes szabály, a játék nagy részében nem ér-
vényes.
17 Játékszabály: amit ismertetek a gyerekekkel.
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nem fogadnám el szabályváltozatként sem. Meghagy-
nám a játék egy olyan rejtett szintjének, amit fel lehet fe-
dezni, mint sok más egyéb cselt, amit nem ismerek, ami-
re nem is gondoltam még soha. Amikor pedig felmerül
egy újabb trükk, majd akkor mérlegelünk, hogy egyezik-
e a játék moráljával vagy sem.18

De fontos, hogy ez a csel illik ehhez a játékhoz. Ugyan-
akkor egy olyan csel, hogy belenézek a másik lapjába,
nem illene a játékhoz, azt nem engedném. 

Érdekes kérdést vet fel az is, hogy mi legyen a követke-
zõ taktikával:

A pakliban 4 db van minden lapból (két pakliban 8
db). Ha én ezeket az egyforma lapokat összegyûjtöm,
vagy a legtöbb nálam van (mondjuk a királyokból), ak-
kor, ha valaki ezt az értéket blöfföli (király), biztos lehe-
tek benne, hogy nem mond igazat. Sõt, indíthatok úgy
egy kört, hogy bizonyos emberhez érve tudjam, hogy ha-
zudik. Ez ellen a taktika ellen nem nagyon lehet mit ten-
ni. Legyen kimondva, hogy nem lehet gyûjteni? (Tilt-
suk?) És mi van, ha nekem csak úgy összejön? (Ki tudja,
hogy direkt csináltam-e?) Ez a taktika megöli a játékot
olyan értelemben, hogy elveszi az izgalmát, kilépek a já-
ték kereteibõl, ha tudatosan használom arra, hogy vala-
kinek keresztbe tegyek. Ráadásul ez a taktika nem úgy
lehetetleníti el a játékot, mint ahogy a 12. megjegyzés-
ben írtam a FEJRECSAPÓS kapcsán. Ott csak a taktika
alkalmazójának tûnik el az izgalom a játékból. Ez a gyûj-
tögetés a SVINDLI-ben (különösen, ha többen is alkal-
mazzák), mindenki számára értelmetlenné teszi a játé-
kot. 

Vannak tehát olyan taktikák (és stratégiák), amik vé-
get vetnek egy játéknak, amik által a játék értelmét vesz-
ti.19 Érdekes, hogy ettõl függetlenül sokszor pont egy-egy
ilyen taktika, stratégia megtalálása válik kívánatossá a
gondolkodás során, elérendõ cél válik belõle, mert ha
megtalálom, mindig gyõzhetek. Igen ám, csak ha megta-
láltam a „biztosan nyerõ stratégiát”, többször már nem
játszhatok…

Erre késõbb még visszatérünk.
Vannak olyan ötletes taktikai húzások, amiket érde-

mes megvitatni a játék után20. A SZOLGÁS játékban ta-
lálunk erre egy jó példát: 

A gyerekek kérdezgetik egymástól, hogy „Te vagy a
strucc?”. Egy idõ után szûkül azok köre, akik még lehet-
nek struccok. Ha szerencséje van „a struccnak”, akkor
tõle mást kérdeznek („Te vagy az elefánt?”), erre „a
strucc” úgy tereli el magáról a gyanút, hogy õ kérdezi meg
valakitõl, hogy „Te vagy a strucc?” Kezdetben a gyerekek,
amikor ez utólag kiderül, igen meglepõdnek, mert senki

nem gondol arra, hogy valaki a saját nevét kérdezi meg
mástól. (Kivéve az, aki ilyen rafinált21.) Aztán elterjed ez
a módszer, mert bizonyos helyzetekben (nem mindig!) jó
taktika.

A névválasztás körül is sok a fondorlatoskodás a
SZOLGÁS-ban. Olyan nevet igyekeznek választani, ami
nehezen megjegyezhetõ valami miatt.22

Hamar rájönnek arra is, hogy az a név nem jó, ami túl-
ságosan is illik hozzájuk. Kezdetben éppen ilyen jellemzõ
neveket választanak, ami nem baj, mert még kevéssé is-
merik egymást. De ahogy megismerik egymást, lehet tud-
ni, hogy ki választotta a „csillámpónit”. Ezért a „csillám-
pónis” gyermek legközelebb olyat választ, ami nem pasz-
szol hozzá, mondjuk „nyílméreg béka”. Késõbb ezt a gon-
dolatot tovább szövik23, és ezért mindig izgalmas marad a
játékban, hogy megpróbáljuk kitalálni a másikról, hogy
milyen nevet választott éppen most magának.

Tervszerû expedíciók 
idegenvezetõvel

Talán ezt a fajta játékról való gondolkodást aknázzuk
ki legkevésbé a hétköznapi gyakorlatban.

Robert Fisher pedig pont arra hívja fel a figyelmet,
hogyha igazán hatékonyan akarunk gondolkodásra ne-
velni, akkor nem elég csak ad hoc gondolkodni a játé-
kokról, hanem az a jó, ha hozzászoktatjuk a gyerekeket,
és rendszeresen „elemzünk játékokat”.

A játékról való gondolkodást érdemes tudatos szintre
emelni, és a játszáshoz szorosan hozzákapcsolni.
Könyveinek24 egyik fõ üzenete, hogy hozzunk létre kérde-
zõ közösségeket, így érve el a folyamatos egymástól tanu-
lást, a folyamatos reflektálást, a folyamatos fejlõdést. 

Játékgyûjteményes könyvében az elméleti bevezetõ
után minden játékhoz ad gondolkodtató kérdéseket, to-
vábbi feladatokat. Ezek rendkívül változatosak. Legin-
kább úgy tudom ezt érzékeltetni, ha bemutatom a kérdé-
sek sokszínûségét:

– Szereted ezt a játékot? Miért igen, miért nem?
– Könnyû ez a játék, vagy sem? Miért?
– Miféle játék ez? Jó a neve? Te hogy neveznéd el?
– Ez szerencsejáték, vagy észjáték?
– Ebben a játékban gondolatolvasónak is kell lenned egy

kicsit. „Mit jelent a »gondolatolvasás«? Gondolod, hogy te
tudsz mások gondolataiban olvasni?”

18 Van, aki rájön, hogy azt, aki az utolsó lapját tenné le, mindig le kell „svind-
lizni”, hogy ne tudjon kimenni. Ezt nem tartom fairnek, mert így szinte lehe-
tetlen kimenni, és ha ügyesek a gyerekek, akkor senki sem fog gyõzni így. Ezért
miután erre rájönnek, bevezetjük a szabályt, hogy az utolsó lapot nem lehet
svindlizni. 
19 Szerencsére sok játék van… Blöffölõs játékból is van több, így ha 2–3. osz-
tályban játsszák csak a SVINDLIT, nem gond.
20 Érdemes megkérdezni a taktikát alkalmazót, hogy szívesen megosztja-e ötle-
tét a többiekkel, mert lehet, hogy azt mondja, „nem”, ugyanis még szeretné
máskor is használni. De ilyen ritkán fordul elõ. Általában büszkén osztják meg
társaikkal azt, hogy hogyan sikerült elõnyhöz jutniuk. 

21 A játékvezetés szörnyû, hiszen az embernek ki kell maradnia a játékból. De
az ilyen pillanatok – amikor látom megcsillanni az ötletet a szemükben; látom
az örömöt az arcukon, amikor bevált a taktika – mindenért kárpótolnak.
Ugyanis a játékvezetõ tudja, hogy „a strucc” kérdezi (úgy, mintha nem tudná),
hogy ki a strucc! Az ilyen játékvezetõi izgalmakat érdemes megláttatni a leen-
dõ játékvezetõkkel.
22 Mitõl lesz egy név nehezen megjegyezhetõ? Azért, mert ritka? Azért, mert
túl hétköznapi? Azért, mert rövid? Azért, mert hosszú?
23 Ha senki nem gondol arra, hogy én leszek a „csillámpóni”, akkor lehetek én
a „csillámpóni”… (bár kockázatos).
24 Robert Fisher (Mûszaki Kiadó, 2007.): Hogyan tanítsuk gyermekeinket
gondolkodni?, Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni történetekkel, Tanítsuk
gyermekeinket gondolkodni erkölcsrõl és erényekrõl, Tanítsuk gyermekein-
ket gondolkodni játékokkal.
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– Milyen fejszámolási mûveleteket kell végezned ebben a
játékban? Van-e valamilyen módszered, amikor összeadsz
vagy kivonsz?

– Tudsz-e olyan stratégiát kidolgozni, hogy minden me-
netben te gyõzz?

– Mi tenné jobbá a játékot?
– Ami az életben történik velünk, az szerencse, ügyesség

vagy tudás kérdése?
– Van-e több meghatározása egy szónak?
– Tudsz-e szavak nélkül gondolkodni?
– Változtatna a játékon, ha 50 helyett 100 pontod lehetne?

Miért?

Nagyon sajnálom, de most abba kell hagynom a felso-
rolást, pedig rengeteg (az összes?) kérdés tartogat izgal-
makat. De remélem, látszik, hogy a játék végeztével még
nem végeztünk a játékkal. A játékcselekmény csak a jég-
hegy csúcsa, és a gyerekek játékbeli tapasztalatai kapcsán
a jéghegy hatalmas víz alatti részét is felfedezhetjük. 

Fisher idéz egy nyolcéves kisfiútól, jól szívleljük meg
gondolatát:

„A játék olyan, mint egy jó tanóra, az ember minden-
félére kedvet kap tõle.” 

Mikor van idõ a játékokról gondolkodni? 
Rossz a kérdés. Fontosnak tartjuk a játékok ilyenfajta

megközelítését?25 Ha igen, akkor találunk/találjunk rá
idõt! Az embernek arra van ideje, amit fontosnak tart…
Persze, a legjobb az lenne, ha volna egy külön játékóra. A
gyerekek órarendjében. De addig is: ki gátol minket ab-
ban, hogy egyik héten magyarórán játsszunk nyelvi játé-
kokat, másik héten egy matekórán logikai játékot, har-
madik héten egy rajzórán rajzolós játékot, negyedik hé-
ten erkölcstanórán közösségépítõ játékot stb.?

Egész órán!26 A 45 percbe belefér még a megbeszélés
is.27

Meddig mehetünk el?

Egy kérdést kiemelnék a felhozott példák közül:
– Tudsz-e olyan stratégiát kidolgozni, hogy minden me-

netben te gyõzz?
Errõl már fentebb beszéltünk annak kapcsán, hogyha

sikerül ilyen taktikát, stratégiát találni, akkor az véget
vethet a játéknak. 

Bizonyos játékok nem is társasjátékok, hanem inkább
rejtvények, amiket párban, csoportban oldunk meg játszva!

Ezeknek sokszor igen komoly tartalmuk van. 
Ilyen játékok a NIM játékok vagy a FARKAS ÉS KU-

TYÁK. 
A NIM játékoknak rengeteg fajtája van. Mindben kö-

zös, hogy párosan játsszák, felváltva kell elvenni vala-
mennyi tárgyat az összes közül (különbözõ szabályok sze-
rint), és vagy a kezdõnek, vagy a másodszorra húzónak
van biztos nyerési stratégiája (szabálytól függõen).

A gyerekek a játék során észrevesznek bizonyos sza-
bályszerûségeket, és elkezdik kutatni a nyerõ stratégiát.
Ebben hasonlít az egyénileg is felfedezhetõ játékokra.
Viszont érdemes megbeszélni, hogy ki hogyan keresgél,
milyen sejtések fogalmazódnak meg. (Pl.: Mindig az nyer,
aki kezd! – de mégsem mindig sikerül „a kezdõnek” nyer-
ni? Hol hibázunk? Hogyan lehet hibátlanul játszani?)
Ezért érdemes közösen is beszélni a játékról. És ha már
közös vizsgálat tárgyává tesszük a játékot, adódnak egyéb
lehetõségek a továbbgondolásra. 

– Mi változik, ha nem az nyer, aki az utolsót veszi el, ha-
nem éppen az veszít?

– Ha nem 1-2-3 tárgyat lehet egyszerre elvenni, hanem 1-
2-3-4-et? Vagy 2-3-4-et?

– Számít, hogy hány tárgy van a kupacban?
– Segít, ha a tárgyak valamilyen rendezett alakban van-

nak?

A FARKAS ÉS KUTYÁK-ban is van nyerõ stratégia.
Meglepõ, hogy a kezdeti játékokban általában a farkas
nyer! Pedig a kutyáknak van nyerõ stratégiája. Csak a
kutyák stratégiáját annyira pontosan kell végrehajtani,
hogy elég lehet egy hiba, és a farkas nyer. 

A gyerekek, mikor rájönnek a kutyák módszeres elõ-
renyomulására, akkor azért még mindig nem egyértelmû
számukra, hogy mindig a kutyák nyernek. Ugyanis a far-
kasnak vannak trükkjei, amikkel össze tudja zavarni a
kutyákat. A kutyáknak nagy fegyelemre (kis merészség-
re = elõre látásra) van szükségük ahhoz, hogy ellenállja-
nak a farkas csábításának.

Legtöbbször úgy tanítom a játékot, hogy sokat játszom
velük. Kezdetben a gyerekek választanak, mik szeretné-
nek lenni: kutyák, vagy farkas. A farkasom mozgását ne-
hezen követik le, de hamar észreveszik, a kutyákkal ho-
gyan mozgok. Akkor csak a kutyákkal akarnak lenni. De
így is sokszor nyerek a farkassal. Akkor ismét a farkassal
próbálkoznak. A kutyákkal nyerek. Elkezdik figyelni, mi
lehet a probléma, amikor õk irányítják a kutyákat. Köz-
ben figyelik a farkas mozgását. Így a szerepek folytonos
váltakozásával lassanként kibontakozik elõttük a játék
mélysége. Azért idõnként megbeszéljük a tapasztalato-
kat (rendszerint a két játékos körül összegyûlnek a szem-
lélõdõk, akik néha belekotyognak…) 

És természetesen elképzelhetõk még további gondol-
kodtató kérdések ennek a játéknak a kapcsán is. 28

Érdemes végiggondoltatni egy idõ után (= kellõ já-
téktapasztalat megszerzése) a gyerekekkel például az25 Számomra a kérdés: sikerült megértetni az olvasóval, hogy ez mennyire fontos?

26 Nem csak amolyan motivációként, amit 5 perc után gyorsan abba is kell
hagyni, mert azért tanulni is kell valamit…
Megjegyzés megjegyzése: Az óra eleji, közbeni, végi rövid játékoknak is meg-
van a hasznuk, nagyon jók. De nem helyettesíti azt, hogyha idõnként egy egész
órát szánunk a játékra.
27 Sürget a tanmenet? Megtérül, higgyétek el. (Ha minden héten más-más
tárgyból csípünk el egy órát, akkor az egész évben 36 óra, ami az egyes tantár-
gyakra vetítve nem számottevõ. Ráadásul gyerekeket tanítunk, nem tanme-
netet.

28 Egyet nem tudok magamban tartani: Mindig az erõsebb gyõz? Ki az erõsebb?
Mi történik, ha a gyengébbek összefognak? Mikor tudnak a gyengébbek az
erõs fölé kerekedni?
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KÖRMALMOT vagy a TIC-TAC-TOE-t, vagy bármi hozzá-
juk hasonló, könnyen megragadható, kiszámítható kimenetelû
játékot. 

Ezek a játékok29 ilyen mélyreható elemzés után, ugyanúgy,
mint egy rejtvény a megfejtés után, újabb kihívást már nem tar-
togatnak30, viszont a végigjárt út, az „Aha!” élmény beépül gon-
dolkodásunkba, és kiváló eszközül szolgál majd bonyolultabb
problémák megoldásához. Arról már nem is beszélve, hogy
mindezen túl megelégedéssel, büszkeséggel tölt el, s így erõsíti
önértékelésünket. Tehát korántsem felesleges az ilyen játékok
alapos vizsgálata, és a gyerekek figyelmének ráirányítása arra,
hogy keressenek mindig nyerõ stratégiát. („Nem furcsa, hogy én
mindig nyerek? Hogy csinálom? Tudnál utánozni?”)

Érdekes felfedezés lehet a gyerekeknek, hogy bizonyos játé-
ban mindig lehet nyerni. Vajon minden játékban lehet nyerõ
stratégiát találni, csak azok bonyolultabbak?31 Ez a kérdés to-
vábbi motivációt ad számukra, hogy folyamatosan gondolkod-
janak egy-egy játékon. 

Tehát ez a fajta „játékrontás”, amikor rájövünk egy biztos
nyerési stratégiára, az más, mint amelyik értelmetlenné teszi a
játékot. A SVINDLIBEN, FEJRECSA-PÓSBAN32 stb. egyál-
talán nem az a lényeg, hogy hogyan lehet nyerni, hanem, hogy
jól szórakozzunk, a másikat próbáljuk meg kifigyelni, önma-
gunk legyõzni stb. 

Úti tapasztalatok

Remélem, valamennyire sikerült bizonyítanom Fisher igaz-
ságát, amibõl kiindultunk:

„A játszva tanulás csak akkor valósul meg, ha a játék bemutatá-
sán túl sem hagyjuk magukra a gyerekeket, hanem segítjük õket ab-
ban, hogy építõen és kritikusan gondolkodjanak a játék elõtt, alatt
és utána is.”

Egyrészt a játékválasztásainkkal, másrészt, hogy jelen va-
gyunk a játékaik során, és lehetõséget adunk a közös elemzé-
sekre.

Mindenképp érdemes Fisher könyveit elolvasni, mélyebben
megérteni módszerét, a mindennapi gyakorlat részévé tenni.
Sajnos most csak egy kis ízelítõre volt lehetõség a cikk keretei
közt. 

Aki azt hinné, hogy a játékokról való gondolkodás kimerül a
szellemi kihívásokban (mert most fõleg azokról volt szó), azok-
nak van egy jó hírem: a jéghegy víz alatti része tartogat még to-
vábbi felfedeznivalókat. Ezekkel fogjuk folytatni.

29 Mármint azok, amikrõl kiderül az elemzés végén, hogy van biztos nyerési stratégiája.
30 Bár szükséges lehet a stratégia begyakorlása, hogy tényleg magabiztosan, bármikor al-
kalmazni tudjuk. Maga a gyakorlás izgalmasan bosszantó, mert noha tudom, hogyan
kell nyerni, mégsem sikerül mindig.
31 Ha elég sokáig sakkozunk, lehet, hogy egyszer csak meglesz a „tuti” játszma? Világos
mindig nyer, akármit tesz sötét? Vagy sötét mindig nyer, akármit lép világos? Ezen sok
filozófus gondolkodott már… ez az életben is egy nagy kérdés…
32 Ezért én az általam ismert „elõnnyel járó” taktikákat igyekszem kerülni, amikor gye-
rekekkel játszom. De bevallom, ha fáradt vagyok, akkor alkalmazom õket, hogy ne kell-
jen koncentrálni… Így nem nyerek, de nem is vesztek. Arra azért figyelek, hogy ne ve-
gyék észre, nehogy én terjesszem el a játékot elrontó ötleteket. Ezért néha inkább vesz-
tek.
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Az idei év elején egy kiállításmegnyitóra lettem figyel-
mes az interneten az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági
Házban kéthetente megrendezésre kerülõ Családi Tár-
sasjáték Klub keretében. A kiállítás címe: Afrikai, kézzel
készült fa mancalák; nem volt kérdéses, hogy ott a he-
lyem. Több alkalommal is játszottunk a tanítványaim-
mal Mancalát/Kalahát, egyik gyerekkori kedvenc társas-
játékom volt a hasonló, ma már retrónak számító Maya
6×6. Érdekelt, hogy milyen változatok léteznek még az
általam ismerteken kívül, és a játékok megjelenítésére is
kíváncsi voltam. Roppant csábító volt, hogy a meghívón
szerepelt, hogy ezeket az afrikai kézmûves játékokat a
klub keretében aznap este ki is lehet próbálni. Csányi Já-
nos, az 1995-ben útjára indított, 2007 óta hivatalos, szer-
vezett keretek között mûködõ Homoludens.hu Egyesü-
let vezetõje bemutatta a téma nagy szakértõjét, Püspöki
Jánost, aki mesélt a hat-hétezer éves múltra visszatekin-
tõ játékról és bemutatta különleges gyûjteményének mí-
ves darabjait. Megtudhattuk, hogy a több tucatnyi válto-
zat lehet kettõ-, három- vagy négysoros (az Egyenlítõtõl
északra legnagyobb gyakorisággal a kétsoros használa-
tos). Ismertebb elnevezések: Kalaha, Oware, Omweso,
Bao, Soro, Conglak. 

A típusok bemutatása után kaptunk egy kis szabályis-
mertetõt is a különbözõ változatokat illetõen. Érdekesek
és látványosak voltak a tablók és vitrinek, az is kiderült,
hogy miért nem játsszák ezt a játékot az afrikai férfiak
nõkkel. Meglehetõsen furcsa a válasz: a fiatal lányokat
óvták, hogy a játék miatt nem fejlõdik ki a mellük, és
senki nem veszi majd õket feleségül, így aztán a férfiak
biztosak lehettek abban, hogy a játék nem csábítja el a
nõket az otthoni és mezei munkától – vagy csak egysze-
rûen féltek, hogy kinevetik õket a vereség miatt.

Fénykép a kiállítás egyik tablójáról

OWARE
Csodás érzés volt kézbe venni az igényesen megmun-

kált gyönyörû játéktáblákat, és a magokat rakosgatva
belemerülni a játékba. A leginkább Nyugat-Afrikában
és a Karib-térségben játszott Oware szabálya nem nehéz,
a szakértõ személyesen tanította meg a klub résztvevõi-
nek. 

A játékosok egymással szemben helyezkednek el, ki-
indulásként a feléjük esõ térfél minden kör alakú vájatá-
ba négy-négy magot helyeznek el. A játék célja minél
több mag begyûjtése a saját térfélen elhelyezkedõ na-
gyobb gyûjtõhelyre. A kezdõ játékos kiválaszt egy lyukat,
abból az összes magot kiveszi, és pozitív, tehát az óramu-
tató járásával ellentétes irányban elkezd rakosgatni
egyet-egyet a soron következõ helyekre, szükség esetén
az ellenfél kis gyûjtõibe is. (Amikor a játék folyamán ti-
zenegynél több mag kerül elosztásra, a kiinduló lyuk ak-
kor is üresen marad, kihagyjuk a rakosgatásnál. Akár
többször is megkerülhetõ a tábla a magok számának függ-
vényében, de azért nem ez a legjellemzõbb, és természe-
tesen nem a kezdetekkor.) Miután szétosztásra kerültek
a magok, következhet a rablás: amennyiben az utolsó
mag a túlsó térfélre jutott, és abban a lyukban így ponto-
san kettõ vagy pontosan három mag lett, akkor ezeket
begyûjthetjük a saját nagy gyûjtõnkbe. A rablás az elõzõ,
folytatólagosan következõ lyukakból is továbbvihetõ
(negatív, az óramutató járásával megegyezõ irányban)
egészen addig, amíg azok két vagy három magot tartal-
maznak. Amint más darabszámú a soron következõ lyuk,

„A gyerek játék közben tanul. És a legfontosabb, hogy megtanul játszva
tanulni.” O. Fred Donaldson

F A R K A S H Á Z I  C S I L L A
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befejezõdik a magok begyûjtése. A játékosok felváltva
következnek. Ha az ellenfél kifogyna a magokból, a má-
sik játékosnak kötelezõ úgy lépnie, hogy legalább egy
mag átkerüljön a másik térfélre. Amennyiben nincs mód
segíteni neki, vége a játéknak és következhet a számolás.
Akinek a zárásnál több magja gyûlt össze a nagy gyûjtõ-

jében, az a gyõztes. (A fenti képen látható állásnál – fo-
tósként – a saját szemszögembõl látható a tábla, épp nye-
résre állok, de az ellenfélnek ekkor még akár lett volna
lehetõsége fordítani.)

A játék során nemcsak a saját lépésekre érdemes kon-
centrálni, hanem az ellenfél várható válaszlépéseire is.
Vannak nyerõ sémák, amelyek több játék során kita-
pasztalhatók, beépíthetõk. Minél több lépést tudunk
elõre kalkulálni, annál sikeresebbek lehetünk. Ez a já-
ték az Elmesport olimpiákon is szerepel! Jól fejleszti a
taktikai gondolkodást, a vizuális figyelmet, a memóriát;
a magocskák méretétõl függõen pedig a finommotorikát
is. Házilagos elkészítése és szabályának elsajátítása kön-
nyû, de az ingyenesen látogatható Klub keretében is ki-
próbálható több száz (!) másik játék mellett. Népszerû
Családi Játéknapokat is szervez az egyesület, a
http://homoludens.hu/egyesulet honlapján épp két
ilyen nagyszabású rendezvény is látható a közeljövõben,
én április 6-án viszem az osztályomat a Tavaszi Játék-
fesztiválra, ajánlom mindenkinek, aki szeret játszani;
ezt május 19-én pedig egy hasonló, még nagyobb szabá-
sú, szabadtéri játékokkal kiegészített program követi,
ami szintén ingyenes.

MAYA 6×6
Szeretném, ha az Oware mellett itt szerepelne az a sza-

bály is, amellyel gyermekkoromban édesanyámmal és
unokatestvéreimmel játszottam, amit a gyerekeimnek és
tanítványaimnak is megtanítottam, ami számomra az
alapjátékot jelenti.

A játékosok egymással szemben helyezkednek el a já-
téktábla hosszanti oldalain. A játékosok feltöltik hat-
hat golyóval a kis tálkáikat a hozzájuk közelebb esõ ol-
dalon. Egy gyûjtõtálka is található a játékos jobbja felõl,

az a cél, hogy ebbe minél több golyócska kerüljön a játék
végére.

Kezdõ játékosunk („A” játékos) a saját térfelén kivá-
laszt egy tálkát, ennek teljes tartalmát kiveszi, majd ettõl
a táltól jobbra haladva elindul, és minden egyes kis tálká-
ba egy-egy golyót beleejt. Ha a saját során végigért, kö-
vetkezik a másik játékos térfele. Itt is mindig csak a kis
tálkákba kerül egy-egy golyó, de itt már jobbról balra ha-
lad, tehát a bemutatórajzon látható A1-A2-A3-A4-A5-
A6 után a B1-B2-B3-B4-B5-B6 irányban. Induláskor
nyilván legmesszebbre csak a B6-os helyre érhet el a játé-
kos (A6-tól indulva, B1-nél kezdve az osztogatást), de a
játék során sok golyó összegyûlhet, ilyenkor újra az A1-
A2… sor folytatódik, majd újra a B1-B2…, körözünk,
amíg csak el nem fogy. (Az Oware játékkal ellentétben
itt az indulástól eltekintve a többi körben már rakhatunk
golyót a kiürített kis tálba is.) A saját gyûjtõtálkánkba
akkor kerülhet golyó, ha az az A6, illetve B6 után épp a
legutolsóként marad. Az „A” játékosnak kedvezõ, ha A1
helyen hat golyó van, A2-n öt, A3-n négy stb. 

A gyûjtõbe kerülõ golyó elhelyezése után még játék-
ban marad a játékos, újra kiüríthet egy kis tálkát. Ha
máshol fejezõdik be a rakosgatás, következik a „B” játé-
kos, aki hasonlóan osztogat, és törekszik a minél hatéko-
nyabb gyûjtögetésre. Illemszabály, hogy megszámolás
céljából nem vesszük ki a golyókat és tesszük esetleg visz-
sza õket. Ha már hozzáértünk, el is kezdjük osztani. A já-
ték addig tart, amíg a váltakozó rakosgatás során mind-
két játékosnak van golyó a térfelén. Ha valakinek elfo-
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gyott a készlete, vége a játéknak, a befejezésért se mí-
nusz, se plusz pont nem jár, és következik a golyók össze-
számlálása. Akinek többet sikerült gyûjteni, az a gyõztes.

Hasznos kis feladvány lehet a gyerekeknek, akár még
a játék tanulása során, hogy megbecsüljék, majd kipró-
bálják, hogy egy – fent bemutatott – roppant elõnyösnek
nevezhetõ állásnál hány golyót lehet egy körben ügyesen
a gyûjtõtálba juttatni. Van, aki egybõl rávágja, hogy ha-
tot, mások hogy mindet, azért ez nem egészen így van.
Próbáljuk csak ki! Ideális eset, ha ebben a sorrendben
ürítjük a kis tálkákat: A1; A2; A1; A3; A1; A4; A1; A2;
A1; A5; A1; A6; A1; A2; A1; A3; A1. Ekkor, miután
bevittük az utolsó A1-es golyót, marad még négy: az A6-
os helyen egy, az A5-ös helyen kettõ és az A2-s helyen
egy, ezek egyikébõl sem lesz közvetlen hasznunk, csak
több másik körben. Olyan sok izgalmas kérdés adódik
még! Milyen sikerünk lehetne 7; 8; 9 vagy 10, csökkenõ
sorban betárazott tálka esetén? És 2; 3; 4 vagy 5-nél?
Hány csökkenõ sorban sorakozó tálkánál tudnánk az
összes golyót bejuttatni a gyûjtõbe? El tudunk-e helyezni
hatnál több golyót a saját térfelünkön úgy, hogy vala-
mennyit egy körben bejuttatjuk a gyûjtõtálkába? Érde-
kes kísérletezgetni, és közben ráérzünk a játék lényegére.

Vannak támadó típusú játékosok, de van, aki szinte
csak a saját térfelére koncentrál, akad olyan, aki szeret
kockáztatni, míg mások inkább a biztosra hajtanak. A
játszmák során a sakkhoz hasonlóan egyre jobban meg-
tanulnak a játékosok több lépést elõre kalkulálni, az el-
lenfél fejével és várható lépéseivel is gondolkodni. 

Amint írtam, az elmúlt években is játszottunk már
ilyen típusú játékokkal az osztályban, idén is hoztak be a
gyerekek különbözõ készleteket az egyik logikaóránkra.
A játéktulajdonosok lettek a játékvezetõk, csapatot szer-
veztek maguk köré, és minden esetben az õ szabályaik
voltak érvényesek a játék során. Egyikük még egy olyan
otthon megszokott szabályt is alkalmazott, hogy a leját-
szott játszmák után az egymás ellen játszó párok összeté-
telét mindig meg kell változtatni. Volt, ahol egy fiú hí-
vott ki három lányt, ott is izgalmas meccsezés folyt.

Egy kislány kincsként õrzött, Ghánából származó kéz-
zel faragott játéktáblát hozott, melynek külsõ felületét
festett elefánt képe díszítette. Ennél a játéktáblánál nem
szerepelt külön gyûjtõhely, két kis tálkával egészítettük
ki ideiglenesen, hogy lehessen tárolni a különleges göm-
bölyded magokat. 

Jó ötletnek tûnt, hogy felelevenítsük nemezelõ tudo-
mányunkat, kézmûves óra keretében szappan és meleg
víz segítségével kártolt gyapjúból színpompás kis golyócs-
kákat gyúrtunk, hogy ezzel helyettesítsük majd a golyó-
kat, köveket, fából készült korongocskákat, üvegkavi-
csokat, magokat. Egy teljes dupla órát erre szántunk, ki-
tartóan dolgoztunk, sokan el is fáradtak a nagy munká-
ban, de nagyon szép kis szettek készültek el ily módon. A
játékhoz kis tálkákat használunk a bogyók elhelyezésére
és gyûjtés céljából. Akár számértékeket is rendelhetünk
a színekhez, de ez már tényleg nagyon felturbózott válto-
zat. 

Farkashazi24.qxd  2019.03.25.  14:19  Page 25



26

Javaslom, hogy adott tanórán belül lehetõleg csak egy-
fajta szabállyal játsszanak a párosok vagy a kis csoportok,
következõ alkalommal lehet majd új változattal megis-
merkedni, cserélni, más verziót megtanulni. Létezik rab-
lóváltozat, amelynél az ellenfél tálkáit is kiüríthetjük;
van olyan, ahol az utolsó golyó megérkezésével szemköz-
ti tálka tartalmát helyezhetjük el a saját gyûjtõnkbe. Úgy
is játszhatjuk, hogy minden gyûjtõ feletti áthaladásnál
tehetünk egy golyót a saját rekeszünkbe, függetlenül a
tenyerünkben levõ golyók számától. Egy a lényeg, a játék
elején egyezzünk meg, hogy épp milyen szabályhoz tart-
juk magunkat!

Cikkemet a februári és márciusi lapszámban szerepel-
tetett David Elkind: A játék ereje címû könyvének néhány
fontos gondolatával zárom, ami egyben könyvismerte-
tõm befejezése is. Az általam egyik legérdekesebbnek
tartott Játék, tanulás és fejlõdés fejezetben többek között
néhány kisgyermekkori tanulással kapcsolatos félreér-
tésrõl olvashatunk, majd a hosszú távú célok szolgálatá-
ban álló játékokról, melyek különbözõ készségek meg-
alapozására alkalmasak. 

Már egészen fiatal kisgyermekek is képesek hosszú idõt
eltölteni elmélyülten egy tevékenységgel, ha nem zavar-
juk meg õket. Ha viszont hirtelen, bármilyen jó szándék-
kal is, új tevékenységet erõltetünk rájuk, azt érezhetik,
hogy a tanulási döntéseiket nem tartják értékesnek azok,
akikhez kötõdnek. Einstein gyakran idézett véleménye,
miszerint „A szeretet jobb tanítómester a kötelességtudat-
nál”, arra világít rá, hogy a tanulás önállóan kezdemé-
nyezett, örömteli tevékenység közben lehet igazán haté-
kony, azaz játék és szeretet kell hozzá. A hatékony okta-
tás alapja, hogy odafigyelünk diákjainkra. 

A tanítás és tanulás Jerome Bruner nevéhez köthetõ
„spongyaelmélete” mögött az a feltételezés áll, hogy a
kisgyermek ugyanúgy és ugyanolyan gyorsan tanul, mint
mi, felnõttek. Azt állítják, hogy a gyermek agyfejlõdésé-
nek korai, legintenzívebb szakaszában tud a legtöbbet

megtanulni a leggyorsabban, tehát ekkor kell nekik a
legtöbb mindent megtanítani. Az elmélet hívei arra ala-
pozzák véleményüket, hogy a közelmúlt agykutatási
eredményei megmutatták, az agy az elsõ néhány életév-
ben növekszik a leggyorsabban. Ahhoz viszont, hogy a
kicsik fel is tudják dolgozni az agyba érkezõ információ-
kat, ahhoz idõ és értelmi fejlettség kell. A tanulás mély-
ségét és sebességét nem az idegsejtek száma határozza
meg, hanem a köztük levõ kapcsolat. A gyermek nem
egy kis spongya, nem szív magába minden információt. 

A tanulás a játékalapú tapasztalatok eredménye, ame-
lyet csak a gyermek értelmi fejlettségének szintje korlá-
toz. A kisgyermek intellektuális, szociális és érzelmi ta-
nulása egyszerre zajlik, miközben négyféle játéktípus so-
rán hoz létre tanulási élményeket. „A kísérletezõ játék le-
hetõvé teszi, hogy a gyermekek fogalmakat alkossanak, kész-
ségeket sajátítsanak el. Innovatív játékról akkor beszélünk,
amikor a gyermek már megtanulta a fogalmakat, elsajátítot-
ta a készségeket, és ezeket új variációban használja. A kap-
csolatépítõ játék bevezeti a gyermeket a kortárskapcsolatok
világába. A terápiás játék pedig stratégiákat biztosít a stresz-
szes események feldolgozásához.” A típusok természetesen
nem különülnek el élesen egymástól. 

A számfogalom felépítésével kapcsolatban David
Elkind kifejti, hogy a számoknak több jelentésük van,
több szinten. Nominális szinten a szám csupán egy név,
pl. sportolók mezszámmal való azonosítása. Magasabb
szinten áll a sorszám, például az IQ-teszt sorszámai, majd
végül, amikor a számok a legmagasabb szinten jelennek
meg, akkor ezek már egyforma távolságban levõ egysé-
gek, melyekkel mûveletek is végezhetõk. Két-három
éves gyerekek a számot nominális értelemben használ-
ják, gyakran úgy, hogy mennyiségi jelentésével nincse-
nek tisztában. Elõfordulhat például, hogy a kettõnek
olyan jelentést adnak, hogy több mint egy, ami kettõt,
négyet vagy még többet is jelenthet, a lényeg, hogy nem
egyet. Az óvodáskor elejére sok gyermek érti már a sor-
számneveket. Az építõkockákkal, különbözõ hosszúsá-
gú pálcikákkal való osztályozással, sorba rendezéssel
gyakorolnak, tanulnak. Csak öt-hét éves korban jut el a
gyermek az értelemnek egy olyan fokára, amikor az egy-
ség jelentését megérti. Minden mennyiség értelmezésé-
nek alapja az egységfogalom kialakulása, a mérések pe-
dig egységértelmezésre alapulnak. A mennyiségek meg-
nevezésén túl sorrendet is felállítunk közöttük. A kü-
lönbözõ mértékegységek megértésének kialakulásában
óriási szerepe van a kísérletezõ játéknak. Az osztályozás,
mint gondolkodási eszköz képességének kialakulása a
gyermek kísérletezésétõl függ, csoportokba rendez kü-
lönféle dolgokat szín, minta, méret vagy más szerint. A
sorba rendezés képessége akkor fejlõdik, ha méret, tö-
meg, vagy egyéb tulajdonság alapján sokféle dolgot sor-
rendbe rak. A fenti tapasztalatok megléte után, az értel-
mi fejlõdés alakulásával, amikor a gondolkodás is meg-
érik rá, a gyermek képes lesz arra, hogy kialakuljon ben-
ne az egységfogalom. 

Bátorítsuk tanítványainkat, hogy részt vegyenek mi-
nél többféle kísérletezõ játékban, biztos, hogy hasznos
lesz!
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Tisztelt Olvasó!
Kinek mit jelent az a szó ma a munka világában, hogy

pályakezdõ?
Ha azt vesszük, hogy az az ember, aki egy napot dolgo-

zott és kapott érte fizetséget, akkor én nem számítok pá-
lyakezdõnek. Nyolcadik éve tanítgatok, nevelgetek a
legjobb tudásom, illetve ösztöneim alapján, ha hagyják.
Az évek alatt megfordultam több általános iskolában,
különbözõ típusú intézményekben. Mindenhol éppen
kismama kolléganõ helyett igyekeztem az adott intéz-
ményhez alkalmazkodni mindenhez és mindenkihez, mi-
közben próbáltam a megtanult elméletet a tapasztalt gya-
korlattal összeegyeztetni.

No, de kezdjem az elején.
Gyerekkorom óta tanítónak készültem, már kislány-

ként képzelt osztályom volt, akikkel szorgalmasan halad-
tunk együtt hónapról hónapra. Tanítóképzõ fõiskolán
mindig a gyakorlóiskolákba mentem gyakorlatozni, re-
mélve, hogy a legmagasabb szintû képzést sajátíthatom
el. Voltak általam nagyszerûnek tartott tanárok, akik-
nek az elhivatottsága mai napig kísért. Országos Anya-
nyelv Tanítási Versenyen 3. éves hallgatókoromban 2.
helyezést értem el, zsebemben a kiváltott záró tanítással.
Nagy reményekkel, hittel vártam, hogy dolgozhassak.
Végre diploma a kézben, irány a munka világa.

Adott városban szerettem volna helyet találni, de mi-
vel nem voltak kapcsolataim, így hazaköltöztem oda,
ahonnan indultam. Szülõfalumba, szülõmegyémbe. Op-
timista emberként nem adtam fel, iskolákat kerestem
fel. Elsõ munkahelyemet szülõfalumtól pár kilométerre
leltem rokonom segítségével, aki figyelmemet hívta fel
az álláslehetõségre.

Boldogság, mivel taníthatok-nevelhetek. Mély víz, de
nem süllyedtem el.

Mondhatni, joker tanító voltam, aki igazából az egész
általános iskola tanulóit megismerhette. Összevont nap-
közit kaptam alsóban, míg ének-zenét, németet tanítot-

tam felsõ tagozatos gyerekeknek. Nem erre számítottam,
és nem erre a gyerekanyagra készítettek fel. Nem is tud-
tak volna, hiszen a gyakorlóiskolába járó gyerekek és a
halmozottan hátrányos gyerekek, mondhatni, ég és föld.
Ez az igazság. Szembe találtam magam egy olyan iskola-
világgal, amiben anno gyerek nem voltam, és felnõttként
is keresgéltem magam, illetve fel kellett bennem építeni
magát a szakembert is.

Publikációim jelentek meg, részben szakmai, részben
biztató jellegû sorok a TANÍTÓ folyóiratban, illetve én
informatikus könyvtáros is vagyok, mikor iskolai könyv-
tárosként volt szerencsém dolgozni, könyvtári szakmai
lapban kaptam megjelenési lehetõséget.

Közben az elsõ munkahelyemrõl el kellett mennem,
hiszen aki helyett voltam, visszatért, státuszt pedig nem
tudtak adni. Az elsõ munkahelyemnek sokat köszönhe-
tek, ha nem is az a hely tette eddigi pályafutásom alatt
legtöbb építõ szakmai elemet a lelkembe. Megismerhet-
tem olyan idõsebb kollégát, aki példájával tanított. Fi-
gyeltem a kollégákat, ki hogyan tanít, nevel, hogyan old
meg egyes szituációkat. Igazság szerint én nem kaptam
mentort, csak papíron, de abban sem vagyok biztos, hogy
papíron is lett volna mentrom.

A második munkahelyem teljesen más típusú iskola
volt, mint az elsõ. Mindenben, gyerekanyag, településtí-
pus, megyetípus, minden. Na, gondoltam, itt az idõm, bi-
zonyíthatok, haladhatok. Bevállaltam egy pár hónapot
annak reményében, hogy velem is megtörténhet az a sze-
rencse vagy csoda, mint volt fõiskolástársakkal, hogy to-
vább alkalmazzák õket. Nem így lett, és egy világ dõlt
bennem össze, amiért ismét a szülõházamba, szülõfalum-
ba kényszerített vissza a jóisten vagy a rendszer vagy már
nem is tudom, minek nevezzem. Meggyötört, de nem
akartam irodista vagy más szakmabeli lenni, csak taníta-
ni akarok, hangoztattam. Legjobb barátnõim közben csa-
ládot alapítottak, mert hiába végeztek velem együtt szor-
galommal, példás diplomával, az iskola világának ajtaja

Gömöri-Andó Anita

A tanítóvá válás egyik meghatározó mérföldköve az elsõ munkahely, az elsõ tantestületben
szerzett, sokszor életre szóló tapasztalat. Szeretnénk, ha minél több pályája elején járó kollé-
gánk osztaná meg elsõ tanítói tapasztalatait, élményeit. Olyan írásokat várunk, melyek fóku-
szában a fõiskolai felkészülés során kialakult szakmai elképzelések és a gyakorlatban tapasztalt
valóság összevetése állna. Milyennek képzelték a tanítói munkát fõiskolásként, s hogyan látják
ugyanezt most, immár gyakorló tanítóként? Meggyõzõdésünk, hogy mindannyiunk – régóta ta-
nító kollégák, tanulmányaikat most végzõ hallgatók és fõiskolai tanáraik – számára tanulságos,
hasznos olvasmány lehetne egy ilyen sorozat, melybõl egész szakmánk profitálhatna. (A szerk.)

Pályakezdõk szemével

Gyerekkorom óta
tanítónak készültem
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nem nyílt meg elõttük, olyannyira sem, hogy lehetõséget
adva tesztelje õket. Pályaelhagyók.

Harmadik munkahelyemen közel majdnem két év
alatt papíron kisegítõként voltam feltüntetve, miközben
tanítottam és nevelgettem a gyerekeket. Kollégáktól ak-
kor tanultam leginkább, mikor figyeltem személyiségü-
ket, munkásságukat, senki nem mentorált, kérdéseim
persze voltak, de vagy kaptam rájuk választ, vagy ma-
gamtól rájöttem a megoldásra. A frontális osztálymunka,
a piros pontok jutalomrendszere ismerõsen csengett, hi-
szen gyerekkoromban ezeket alkalmazták. Ja, csak azóta
eltelt tíz év. Fõiskolán érdemlegesen nem, de azért érin-
tõlegesen képbe jöttem az alternatív pedagógiai módsze-
rekrõl, amiket nem tudtam megtapasztalni addigi három
munkahelyemen, hiszen egyik kolléga sem alkalmazta
azokat, de magam sem alkalmazhattam. Hol is alkalmaz-
tam volna? Napköziben? Testnevelésórán?

Csalódás, düh, amiért nem erre készítettek fel négy
kerek év alatt… miért nem tanultuk, hogyan kell kom-
munikálni a szülõkkel, miért nem tanultunk több gya-
korlati pszichológiát és pedagógiát, miért kellett szen-
vednem egy olyan modullal a fõiskolán, aminek eddig és
ezután sem veszem hasznát? Miért?

Negyedik munkahely, ahol talán felcsillant a remény,
hogy nem gyesen lévõ kolléganõ helyettese leszek, ha-
nem terveznek velem hosszabb távon is. Itt már végre ta-
níthattam, rám bíztak különbözõ korú gyerekeket, persze
csak készségtárgyakkal, mivel a – nevezzük így – fõ tár-
gyakat csak több évtizedes vagy ismét szerencsének emle-
getett csoda folytán taníthat olyan tanító, akinek nincse-
nek kapcsolatai. Legalább tanítok. Igaz, csüggedtebben,
mert már tapasztalom a kollégák munkamorálját, ami
mindenhol vegyes kapacitással rendelkezik, csüggedten,
amiért a gyerekanyag egyáltalán nem úgy viselkedik, aho-
gyan arra én gyerekként emlékeztem, csüggedten, amiért
úgy éreztem, hogy egy helyben toporgok. Pszichésen meg-
viselt voltam, de nem hátráltam a pályáról. Csendes meg-
figyelõként igyekeztem a legjobb tudásom szerint élni ta-
nítói mindennapjaimat több-kevesebb sikerrel tûzdelve.

Annyi szót ejtek az anyagi oldalról, hogy engem pon-
tosan jól érintett az életpályamodell bevezetése, mivel fi-
zetésem nagymértékben megugrott, és minõsülnöm sem
kellett.

Közben 2014 nyarán megismertem a férjemet, 2015
decemberében pedig anya lettem. Két évre kimaradtam
az oktatásból, de igyekeztem, amennyire egy gyermek
mellett lehet, az elsõ hónapokban vagy években karriert
építeni, figyelni.

Elérkeztem a jelenlegi munkahelyemre, iskolába. Ta-
lán a már emlegetett jóisten vagy a szerencse, ami végre
nekem is dukált már, éppen kerestek tanítót a közelünk-
ben. A lányomat felvették a bölcsõdébe, én elkezdhet-
tem dolgozni. Rutinosan kezdtem meg a mindennapo-
kat, hiszen 8 év tanítói munka után, ha azokat különbö-
zõ helyeken is töltöttem, nem érhet meglepetés, illetve
mi vesztenivalója van egy olyan munkavállalónak, aki
már több helyen dolgozott? DE sose azért nem kellett,
mert valamit vétett!

Jelenlegi helyem nem nyugdíjas állás, manapság nem
hiszem, hogy létezik ilyen, illetve nem is szabad ebben a
tévhitben élni, hogy mindenkinek egy vagy két munka-
helye legyen életében. Az a kor letûnt.

Nyílt kommunikációval mind a vezetõség, mind a kol-
légák felé egy olyan helyen vagyok jelenleg, ahol azt ér-
zem, révbe értem. Persze talán felnõttem, 34 évesen.

Ez a munkahely azért különbözik az elõzõ munkahe-
lyeimtõl. Nem csak a gyerekanyagban, mert a gyerekek
mindenhol ugyanolyanok, vagyis én azt tapasztalom,
hogy maximum kétféle gyerek van. A család a legmegha-
tározóbb minden szempontból. Vannak az elkényezte-
tett gyerekek, és vannak a neveletlen gyerekek. Szándé-
kosan írom ezt így. 

Visszatérve, jelenleg osztályt taníthatok. Nyolc év
után elõször. Itt sem vagyok határozatlan idejû, mégis
kaptam osztályt. Mély víz. Nagyon is az, hiszen a gyerek-
anyag feladja a leckét, a tananyag adaptálásához varázs-
lónak kell lennem mindenféle plusz eszköz vagy segéd-
eszköz nélkül, de a bizalmat megkaptam. Ez iszonyat elõ-
revisz, és arra sarkall, hogy maradjak a pályán. A kollé-
gáktól tanulok, szintén példájuk által. Talán itt, ha kér-
dezek, akkor gyakrabban kapok válaszokat is, mint eddi-
gi pályafutásom alatt.

Szeretem a munkám, pedig már elhagyni készültem.
Szeretem a mindennapok kihívásait, a gyerekek moso-
lyát, jelenlegi munkahelyemet, ahol kéréseimet is figye-
lembe veszik már az elsõ perctõl fogva.

Konklúzió?
Nem vagyok pályakezdõ tanító, mégis annak éreztem

magam minden egyes új általános iskolában. Talán be-
lém vésõdött már pár jó gyakorlat, sikerült szelektálnom,
de minden nap, minden új tanév és minden egyes új isko-
la pályakezdõvé tett és véleményem szerint tesz, legyen
az illetõ bármennyire tapasztalt, bármilyen korú. A fo-
lyamatosan változó világunk és társadalmunk nem enge-
di, hogy elhagyjuk a pályakezdõsségünket, mellette a hi-
vatástudatunkat, alázatunkat, szorgalmunkat, optimiz-
musunkat.

Ezek nélkül a tulajdonságok nélkül meghal egy tanító,
a diplomája a fiókba kerül, legyen bármennyi éves.

Szükségesnek tartanám a felsõoktatási rendszer átala-
kítását, amit már olyan gyakran olyan sokan emleget-
nek, viszont érdembeli lépések nem történnek ez ügy-
ben. Amíg elévült tudással, szép utópiával engednek ki a
tanítóképzõ fõiskoláról minket, addig maradnak a csaló-
dások a pályakezdõknek, akik nem tudom, mennyire
lesznek hivatástudattal megáldva.

Manapság hallani a vészharangot: kevesen va-
gyunk…, de még kevesebben leszünk. A jelenlegi 20-
as éveikben járó generáció egyrészt nagyon anyagias,
másrészt nincs hivatástudata. Mitõl is lenne? A peda-
gógusszakma le van becsülve…ezen kellene már nem
holnap, az is késõ, hanem tegnap kellett volna változ-
tatni…

A magam részérõl maradok tanítónak, amíg a tükörbe
tudok nézni, hagynak tanítani, mind a rendszer, mind a
szülõk, mind a gyerekek. Nem tervezem, hogy 40 évig ta-
nítok, manapság nem lehet tervezni, csak reménykedem,
hogy még a tanítás az én utam. Nem félek, ha kell, szak-
mát váltani. Utcára nem vonulok, szakszervezeti tag nem
lettem. Oka van itt mindennek.

Köszönöm, hogy olvasta. Azt éreztem a felhívás kap-
csán, hogy soraimat le kell írjam, elmondjam az én pálya-
futásom egyes részleteit. Nem lett kerek, de a sorok kö-
zött a lényeget igyekeztem megírni.

G�m�ri.qxd  2019.03.25.  14:30  Page 28



29

„Letelt az egy hónap, hivatott az iskolaszéki pénztáros, hogy kifize-
ti a 80 pengõt, a helyettesítési díjat. Nagyon szépen megköszönte a szü-
lõk és a falu nevében, hogy én ott dolgoztam, és sajnálkozását fejezte
ki, hogy itt nincsen szervezett állás. Különben nagyon megtartanának.
És minden jót kívánt a pályámhoz. Visszamentem az iskolába, elbúcsúztam
a gyerekektõl. 
Megmondtam, itt az utolsó óra, mennem kell. És azok sorba álltak az is-

kolaasztalnál, rengeteg virágot hoztak, sorba álltak, hogy megköszönjék
az én fáradozásomat. Annyira meg voltak hatva, el voltak érzékenyülve,
hogy a sírástól nem tudtak szólni. Tíz-tízenkét gyerek állt sorba az asz-
talnál, és a többi pedig zokogott. Hát végre már nem gyõztem várni, mert
én is a könnyes szememet törölgettem. Én szólaltam meg. Ugye a fárado-
zásomat akarjátok megköszönni? 
És hát azt mondták, hogy igen, és megint nagy zokogásba törtek ki. Er-

re én búcsúztam el tõlük. Hát isten veletek. Megcirógattam az arcukat,
és szépen kimentem a terembõl. Még azt mondtam, hogy a rengeteg virágot
elvinni nem tudom. Egy szekérnyit fölküldtem a gyönyörû templom elé, a
hõsök emlékoszlopához a hõsi nevek alá, egy maradék részét kivitték a
temetõbe, egy 48-as honvéd süppedõ sírjára. A legszebb csokrokat haza-
vittem édesanyámnak, mert az õ gondolata volt, hogy a fia néptanító le-
gyen. 
A Ják nemzetségek földje, a jó nép és a ragaszkodó gyerekek nagy lö-

kést adtak énnekem a további, egy életre szóló munkához. Itt ismertem
meg azt, hogy a gyerekek nagyon ragaszkodnak hozzám, és itt ízleltem meg
az iskolai munka nagyszerûségét és örömét.” 

(Szövegkönyvrészlet Sára Sándor: Néptanítók címû filmjébõl, 1981.)

Forrás:
Szövegkönyv részlet: https://mandadb.hu – Cenzúraszövegek.
Fotó Piller Dezsõrõl: https://szakaliannairasai.blogspot.com/2014/09/piller-dezso-dij-vi-dijatado-es.html
Pörös Géza: Tisztelet a nemzet napszámosainak! Filmkultúra 1981/5. szám.

Piller Dezsõ néptanító visszaemlékezése pályakezdésére, egy hó-
napos jáki helyettes tanítóságára. Elhangzott a volt pécsi Püspö-
ki Tanítóképzõ 1930-ban végzett növendékeinek ötvenéves talál-
kozóján, 1980-ban. (A szerk.)

Pályakezdés a régmúltból
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Az utóbbi idõben több óvodában és iskolában is megfordul-
tam. Hallgattam a pedagógusokat, akik értékelték az elsõ
félév pedagógiai munkáját. Ahány hozzászóló, annyiféle
vélemény, észrevétel. Természetesen megszólalt elégedett
tanító, óvónõ, és volt közöttük elégedetlen, békétlen. Ami-
kor az elsajátított ismeretek mélységérõl szóltak, akkor az
együttmûködésre helyezték a hangsúlyt. Volt, aki tanítói si-
kerét annak tudta be, hogy a tanítványait sokféle módon
foglalkoztatta, munkájában az egyéni feladatmegoldás épp-
úgy szerepelt, mint a csoportos. Néhány kolléganõ a dicsé-
retek fontosságára irányította a figyelmet. Az egyik hozzá-
szólást fel is jegyeztem: „sok-sok dicséretet adok, mert ez a
kicsiket nagyon motiválja”. Nem egy óriási találmány, de
rendszeres alkalmazása feltétlenül elõsegíti a tanító, a tanít-
vány és az elsajátítandó ismeretanyag egységes mûködését.
Azt pedig nagy-nagy elégedettséggel nyugtáztam, hogy a kö-
zösségi életet erõsítõ szabadidõs programok, színház- és mú-
zeumlátogatások és a kirándulások száma több közösségben
nõtt. No, ezek azok az élmények, amelyet a tanítványok to-
vábbvisznek. 

Persze elégedetlenséget tükrözõ gondolatok is hallhatók
voltak. A látogató, a vendég ilyen beszámolók alkalmával
igen-igen bátor, ha ítéletalkotásra vállalkozik. Sokkal hasz-
nosabb, ha a problémákat gyûjti össze, s tanulságként to-
vábbadja. 

Elsõ helyen mindenképpen a gyerekek különféle képesség-
szintje áll. Való igaz, hogy az évfolyamokon belül a gyerme-
kek képességei igen-igen eltérõk. Komoly módszertani felké-
szültséget igényel, hogy a tanóra minden diákhoz szóljon, az-
az a leggyengébb gyermek tudástarisznyája éppúgy teljék,
mint a legtehetségesebbé. A felzárkóztatás és a tehetséggon-
dozás egyidejû megoldása szinte lehetetlen. Vajon ki kapjon
kisebb törõdést? E problémáról, illetve kezelésérõl könyvtár-
nyi szakirodalom áll a pedagógusok rendelkezésére, csak
használni kellene. A magasabbra helyezett mérce sok esetben
segít, de a kudarcok bénítólag is hathatnak a gyengébbek ese-
tében. S a gyengébb, nem mindenben gyenge!

A tanulók általános fáradtsága is a problémák között sze-
repel. Ezt éppúgy értjük a napi (7-8 órás) elfoglaltságon, de
az iskolai – és valóban a pihenést szolgáló – szüneti napok
számán is. És az iskola mint intézmény – a maga szabályai-
val, elõírásaival – önmagában is fárasztó. A tanító sokszor
esik abba a hibába, hogy a tanítványait noszogatja, gyorsabb

munkára ösztönzi. Az „aki nem lép egyszerre” eljárás is fára-
dáshoz vezet, a motiválatlan attitûdöt erõsítheti.

A beszámolók többségében a gyerekek általános magatar-
tását a következõ szavakkal jellemezték a kollégák: élénk,
nyugtalan, fecsegõs, fegyelmezetlen, hangos, nagyszájú, fele-
dékeny, olykor nem mond igazat stb. 

Egy esetben hallottam a következõt: „ezek a gyerekek rosz-
szak!”. Aki ezt a mondatot mondta, a tanítói pálya végéhez
közeledik. Megkeseredett arckifejezés, fáradt tekintet jellem-
zi. Amit elmondott, abból az derült ki, hogy a ma iskolába já-
ró gyerekeket szeretné olyannak látni, mint a több évtizeddel
ezelõtti tanítványait. „Mert azok tudták a rendet, mindent el-
sõ kérésre megtettek, a szülõk törõdtek fiaikkal, lányaikkal
stb.” – csak úgy dõlt a kolléganõbõl az elégedetlenség. Jól tud-
juk, hogy az idõ haladtával a mindennapi apróbb bosszúsá-
gok, kudarcok elfelejtõdnek, a sikerek, az örömök felnagyí-
tódnak. Elégedetlenségének sok-sok oka van. Például az,
hogy a gyerekeket rengeteg vizuális és auditív inger éri, s azok-
nak a tempóját, hangerejét másolják, mintaként áll elõttük,
szeretnék azt átvenni, s ez naponta konfliktushelyzeteket idéz-
het elõ. Ám azt is tudomásul kell vennünk, ha ilyen megkese-
redett, ha folyton a múltban él, s ott keresi a sikereit, akkor
bezáródik, megmerevedik, s tanítványai számára a tanító jó
esetben inkább egy szobor lesz, mint eleven, hús-vér ember,
aki meg tudja és meg akarja fogni tanítványai kezét, s együtt
szeretne célba érni velük. – Szomorú vagyok, mert az említett
pedagógus körülbelül két évig fogja még a gyerekeket taníta-
ni. Nem kétlem, tudása legjavát adja majd, de a múltba néz-
ve a jövõt építeni nem lehet. És mosoly, szeretet, szakmai hit
nélkül a következõ évek még sok-sok keserûséget tartogatnak
a számára. Ugyanakkor örülök is, mert a megnyilatkozó pe-
dagógusok többsége – minden nehézség ellenére – még hisz
személyes varázsában, szakmai tudásában és a gyerekekkel
való hatékony együttmûködésben. Tanulságos volt ez a sok
találkozás. 

Ha együtt a család
Napjainkban nem szokatlan, ha a családok más-más

helyen, országban élnek. Évek is eltelhetnek, mire mód
van a családi találkozásra. A következõ történet több
szempontból is tanulságos. 

Csillag Ferenc Párhuzamos történetek
„Ezek a gyerekek rosszak!”
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Adva van egy testvérpár. Mindketten ma negyvenes
évek elején járó nõk. Boldog házasságban élnek. Az egyik
család két gyerekkel – 13 éves lány és 10 éves fiú – Auszt-
riában él. A szülõket mintegy hét évvel ezelõtt a munka,
a jobb kereseti lehetõség odaszólította. Mérnöki munká-
jukra a cég számít. Ma már egészen biztos, hogy nem tér-
nek vissza Magyarországra, szépen berendezkedtek, kel-
lemes, kényelmes környezetben élnek. A gyerekek bará-
tai az osztrák iskolába járó tanulókból verbuválódtak.
Van közöttük magyar, osztrák, de orosz és távolabbi or-
szágból érkezõ is. A felnõttek sem szenvednek hiányt a
baráti társaságban. Otthon mindenki magyarul beszél, a
munkahelyen a németet és az angol nyelvet használják. 

A másik család Írországban él. A nõ, az anyuka angol
férjet talált, s a házasságkötés már Dublinban történt.
Õk is megteremtették a maguk kis világát. Egy tipikus
többszintes, piros téglás, egészen meseszerû házikóhoz
jutottak. S igen-igen gyors egymásutánban érkeztek a
gyerekek. A legidõsebb fiú itt is 13 éves, majd kétévente
érkeztek a kisebb gyerekek. Õk csak angolul beszélnek.
A magyar szóból semmit nem értenek. Az anyuka a gye-
rekek születésekor úgy döntött, hogy az angol nyelvisme-
ret elegendõ lesz, s majd az iskola meghatározza, hogy
mely nyelvekkel ismerkedjenek meg a gyerekek. Melles-
leg kell megjegyeznem, hogy ez az anyuka épp a nyelvtu-
dásából él, olyan állása van, ahol négy nyelv biztos tudá-
sát használják fel. 

A két testvér (két anyuka) között igen kicsi, másfél év
a korkülönbség. A házasságkötésig nagyon szoros volt a
kapcsolat, a szeretet, majd a földrajzi távolság erõsen la-
zított ezen a köteléken. Egy-egy telefonbeszélgetésen kí-
vül az utóbbi öt évben többre nem futotta, pedig nagyon
terveztek egy nagy családi összejövetelt. A nõvér a kér-
désben elkötelezettebb volt, ezért a téli szünetre meg-
szervezte a dublini családlátogatást. Tette ezt annak el-
lenére, hogy az itthoni rokonság, a szülõk/nagyszülõk el
sem tudták képzelni a látogatás nélküli ünnepnapokat.
Ez apróbb konfliktusforrás eredõje volt.

Tehát az Ausztriában élõ család felkerekedett, s útnak
indult. A 13 éves Zsófi nagyon készült a találkozásra.
Még otthon egy este a következõket mondta: 

– Anya, milyen jó lesz, találkozom az unokatestvéreim-
mel, s kipróbálom, hogy mennyire tudok angolul. 

Zsófi már negyedik éve tanult az iskolában angolul, s
úgy érezte, hogy elég sokat tud is, tehát nem lesz akadá-
lya a beszélgetésnek. Bence nem volt ennyire lelkes. 

– Örülj, ha majd játszhatsz a játékaikkal!
– Miért vagy ennyire bizalmatlan? – kérdezte az anyuka. 
– A négy testvér már megszokta, hogy mindenben együtt

vannak, nem hiányzunk mi nekik.
E mondatból az is kiderült, hogy a fiúcska sokkal in-

kább vágyik a megszokott magyarországi családi együtt-
létekre, mint „új” rokonokkal való találkozásra. 

A család felkerekedett, remek utazást követõen meg
is érkeztek a dublini kis házba. A felnõtt testvérek alig-
alig tudtak egymással betelni. Elkezdõdött a családi
együttlét. A felnõttek között semmi nyelvi akadály nem
volt. Az anyukák hol magyarul, hol angolul beszélgettek
egymással, a két férj közös nyelve is az angol volt. No, de
a gyerekek? 

Zsófi és Bence tétován álltak az unokatestvérek elõtt.
A négy otthoni gyerek nem nagyon vett tudomást a láto-

gatókról. Mindenki a megszokott helyén ült és elektro-
mos játékával játszott. Igen, mind a négy gyereknek volt
egy-egy tabletje. Õket nem zavarta az, hogy vendégek ér-
keztek. Nyomkodták a gépeiket. Ami érdekes volt, hogy
egymással sem igen kommunikáltak. Legföljebb azt je-
lezték, hogy sikerült egy magasabb szintre lépniük a já-
tékban. 

Zsófi és Bence anyukája, látva a gyerekei tétovaságát,
otthagyta a felnõttek beszélgetését. Megpróbált a gyere-
kek között valamiféle játékot kezdeményezni, de az uno-
kaöcsök és unokahúg róla sem vett tudomást. A gép min-
den figyelmüket lekötötte. Végül visszatért a húgához s a
következõket mondta: 

– Hozzátok szoktak vendégek jönni? A gyerekek csak Zsó-
fival és Bencével nem játszanak? Szoktatok egyáltalán be-
szélgetni? 

– Tudod, a négy gyerek nevelése nem könnyû. Ezek az
elektromos játékok hallatlanul jók. Mindenkit leköt, s hidd el,
kevesebb a vita, a veszekedés! 

– De mi nem ezért jöttünk. Szerintem jó lenne együtt vá-
rost nézni, sétálni, beszélgetni. Semmit nem tudok a gyereke-
idrõl. Félek, így nem fogom megismerni õket. 

– Hááát, megpróbálhatjuk… – jött a testvér válasza. 
Az otthon lévõk ezer okot találtak arra, hogy miért ne

menjenek el sétálni. 
– Látod, mondtam, nem kíváncsiak a gyerekeim a város-

ra. Itthon maradnak. De ti nyugodtan induljatok el, várunk
benneteket a közös vacsorával. 

Zsófi, Bence és a szüleik elindultak, s kezdtek ismer-
kedni a várossal. Nagy kíváncsisággal rótták az utcákat.
Itt-ott megálltak, fényképeztek. Valamikor dél körül egy
kávéházat kerestek fel, hogy valami meleg itallal töltsék
fel magukat. 

– Zsófi, mondtam én, hogy a te nyelvtudásodra senki sem
kíváncsi! – mondta Bence.

– Ezt nem értem, miért nem akarnak velünk szóba állni? –
fakadt ki a kislány. 

– Nem érdekled õket! De egyikünk sem érdekes a számuk-
ra! – adta meg a választ Bence. 

– Rosszul látjátok! – fûzte tovább a beszélgetést az anya.
– Tudjátok, ezzel az állandó elektromos játékkal az a baj,
hogy csak arra figyelnek. Lassan-lassan leszoknak a beszél-
getésrõl. A figyelmük csak egy irányba fejlõdik. Valami felvil-
lan a képernyõn, s õk egy gombot megnyomnak. Így lehet,
hogy gyors lesz az ujjmozgásuk, de az emberekkel nem fognak
tudni kapcsolatot tartani. S nekem még az sem tetszik, hogy
kimozdulni sem akarnak a lakásból. 

Zsófi és Bence értelmes gyerekek. Nekik is van otthon
tabletjük, de családi szabályok alapján használják. S ma
már ott tartanak, hogy napok is eltelnek, mire elõveszik
a gépet. Viszont sokat játszanak együtt, s a barátaikkal is
ezért jönnek össze. S a két gyerek német és magyar köny-
veket is rendszeresen olvas. 

A vendégség hat napja alatt az unokatestvérek nem
kerültek közelebb egymáshoz. 

Az utolsó beszélgetést a két anya úgy intézte, hogy
négyszemközt legyenek. A nõvér a következõket
mondta: 

– Tudod, örülök, hogy együtt voltunk. Ugyanakkor azt lá-
tom, hogy nem nõttél fel a négy gyerek neveléséhez. Ellátod,
tisztán járatod õket, de a legfontosabbra nem tanítod meg a
gyerekeidet, arra, hogy közösségben élnek. És az a közösség
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lehet a családi vagy lehet iskolai, de baráti is. Te kényelembõl
vetted meg a gyerekeidnek a játékokat. Nem akarsz esetleges
vitát, veszekedést hallani, nem kívánsz beleavatkozni kelle-
metlen helyzetekbe. Ám ezzel magadat kíméled meg, s a gye-
rekeidet pedig megfosztod valamitõl, ami az élet része. Te eze-
ket az eszközöket nevelõnõnek, babysitternek képzeled. Na-
gyon sajnálom, hogy ez a találkozónk ilyen felemásra sikere-
dett. Mi felnõttek jól éreztük magunkat, de a gyerekek nem
kerültek közelebb egymáshoz. – A kritikára nem érkezett
válasz.

Zsófi és Bence alig várta, hogy hazatérjen. Már a re-
pülõtérrõl hazamenetben arról alkudoztak a szülõkkel,
kik lesznek azok a barátok, akikkel még délután talál-
koznak. 

Sajnos a dublini gyerekek az elmúlt két hónap alatt
sem váltak meg a gépektõl, az ottani családi nevelési el-
vek változatlanok maradtak. 

Az elismerés hiánya
István harmadikos fiú. Nagyon kedveli a felnõtteket,

könnyen és gyorsan barátkozik, hihetetlenül õszinte, kri-
tikus és önkritikus. Mindezek mellett igazán naiv, min-
denkinek bizalmat szavaz, de ha csalódik valakiben, ak-
kor bezáródik, s nehezen oldhatók fel azok a görcsök,
amelyek ilyenkor kialakulnak benne, olykor indulatok-
ká alakulnak át, csapkodás, toporzékolás, s a végén nagy-
nagy sírás közepette. Mindezek miatt a korosztályából
szinte alig volt, van társa. (Sajnos a barát szót nem írha-
tom le.) 

Igen, a harmadik osztályig nehezen jutott el. Nem
azért, mert a képességei rosszak, sokkal inkább azért,
mert a tanítójával, Mónika nénivel semmiféle kapcsola-
tot nem tudott kialakítani. De hogyan is jöhet létre egy
bizalmi kapcsolat, ha a tanító soha egy elismerõ, egy di-
csérõ mondatot sem mond? Az említett tanítója min-
denre figyelmeztette, a késõbbiekben büntette, szavaival
sokszor bántotta. István tanult, de nem örömmel, nem
kíváncsiságból, sokkal inkább azért, mert ezt látta a báty-
jától, Jancsitól, és ismerte a családi követelményeket.
Nem csoda, hogy a minimum teljesítése nála a maxi-
mumnak felelt meg. 

Idén, amikor István a harmadik osztályt elkezdte, má-
sik tanítót kapott. Éva néni érzékeny pedagógus volt, fi-
gyelt a gyerekekre, s így õ is joggal várta el a tanítványa-
itól a figyelmet. A család azt vette észre, hogy István me-
sélni kezdett az osztályban történt dolgokról. Éva néni
tanítási módszerének része volt, hogy csoportokban dol-
goztatta a gyerekeket. A 24 fõs osztályban általában 4
csoport munkálkodott. A csoportvezetõket is rendre
váltogatta a tanító, így mindenki találkozott a felelõs-
séggel is. 

Egy alkalommal Istvánra osztotta a csoportvezetõi
munkát. S miután nagyon nem kedvelte ezt a szerepet a
fiúcska, azonnal jelentkezett is: 

– Éva néni, én nem tudom ezt a munkát megcsinálni!
– Bízom benne, hogy jól szervezed meg a munkát! Bátran

kezdd csak el! – érkezett a válasz. 
És István, ha kelletlenül is, de nekilátott a feladatá-

nak. Társai együttmûködését tapasztalta, így a kiosztott

feladatot jól látta el. A beszámoló jól sikerült, s a dicséret
sem maradt el. Ez szárnyakat adott a fiúnak. Kezdett az
önbizalma visszatérni. Hazafelé a következõt mondta az
édesanyjának: 

– Nem is hittem, hogy az iskola ilyen érdekes is lehet!
Való igaz, István megtalálta helyét az osztályban, a kö-

zösségben. Éva néni csodát tett. S miután István értel-
mes gyerek volt, azt jól látta, hogy tanítója figyelme min-
denkire kiterjedt. Nemcsak õt, hanem másokat is bizta-
tott. Szóval Éva néni csodát tett. 

December elsõ napjaiban valami baj történt, egy hét-
fõ reggelen Éva néni nem várta a gyerekeit a tanterem-
ben. A mindig mindent pontosan tudó Bea a következõ-
ket mondta: 

– Éva néni biztos beteg, azért nem jött. Néhány nap és itt
lesz!

Az elsõ napokban az osztály minden órájára más és
más tanító érkezett. No, ilyet sem tapasztalt eddig Ist-
ván. A megszokott tanítási forma megszûnt, gyakran raj-
zolgathattak a gyerekek, de volt olyan helyettesítés is,
amikor filmet vetítettek nekik. Így telt el az elsõ hét. A
pénteki napon minden gyerek kezébe egy levelet adott az
utolsó órát tartó tanító néni. Azt az utasítást adta, hogy
a levelet otthon adják át az anyukáknak. 

Este a levelet átnyújtotta az anyjának. Nagyon-na-
gyon kíváncsi volt, mit is tartalmaz az üzenet.

– Semmi különös, rendkívüli szülõi értekezletre hívtak meg
bennünket – adta meg a választ az anyuka. – Hétfõ este kell
bemennem az iskolába. 

Hétfõ reggel sem jelent meg Éva néni, s a harmadiko-
sok óráit ismét helyettesítõk látták el. 

Már este 7 óra is elmúlt, amikor az édesanyja hazaér-
kezett a szülõi értekezletrõl. Nem volt jókedvû. Arcára a
gond ráncai ültek ki. Miután a család várta a beszámoló-
ját, nem térhetett ki. Mindenki leült a nagyszobában.

– Szóval, miért hívtak össze benneteket? – tette fel a kér-
dést az apa. 

– Az igazgató néni tartotta a szülõi értekezletet – jött a
válasz. – Cseppet sem jó hírrõl számolt be. Az a helyzet,
hogy Éva néni kilépett az iskolából. Azaz elhagyta a tanítói
pályát, s így a harmadikos gyerekek tanító nélkül marad-
tak. 

– Hú, de jó nektek – kiáltott fel Jancsi –, sok-sok helyet-
tesítésetek lesz, az jó laza dolog! 

– Nem fejeztem be! – vette át ismét a szót az anyuka. –
Az órarendet átalakították, s így szerdától Mónika néni lesz
a harmadikos régi-új tanító néni. 

– Nem, csak azt ne! – keseredett el István. 
– Más megoldás nincs! – zárta le a beszámolóját az anya.

– Az igazgató néni így döntött.
Aznap nagy-nagy csend ült a családra.
S hogy ma, három hónappal Éva néni távozása után

mi a helyzet? 
Mónika néni módszerei mit sem változtak. Istvánnal

továbbra sem keresi a kontaktust. Ha szól hozzá, akkor
utasítja, elmarasztalja, olykor gúnyolja. S a fiú újból be-
záródott. Nem szereti az iskolát. Társaitól pedig ismét el-
távolodott. 

István okos gyerek, valamikor februárban így fogal-
mazott: 

– Nekem már csak akkor lesz jó, ha ötödikes leszek, ott
már nem taníthat Mónika néni! – s milyen igaza van!
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