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Az MTA–SZTE Természettudomány Tanítása Kutató-
csoport 2016-ban alakult a Magyar Tudományos Aka-
démia Tantárgy-pedagógiai Programjának keretében.
Kutatócsoportunk célja a tanulók gondolkodásának fej-
lesztése a természettudományos tantárgyak tananyagai-
hoz kapcsolódó tartalmakon keresztül. Olyan feladato-
kat, foglalkozásterveket dolgozunk ki, amelyek a tanu-
lók aktív tevékenységére alapozva fejlesztik az általános
gondolkodási képességeiket, valamint a természettudo-
mányos ismeretszerzést. A kisiskolásoknak szóló anyaga-
inkból négyrészes cikksorozatban mutatunk be példá-
kat. Az elsõ tanulmányban a Természettudomány gyer-
mekeknek munkacsoport tagjai által készített anyagok-
ból olvasható egy rövid összeállítás. A cikksorozat folyta-

tásában ezt követik majd a kutatócsoport Biológia és Ké-
mia munkacsoportjainak példái.

A Természettudomány gyermekeknek munkacso-
portban dolgozó kollégák közül többen számos tapaszta-
latot gyûjtöttek különbözõ ismeretterjesztõ tevékenysé-
gek során. Ilyen a 2010 óta szervezett Játsszunk tudo-
mányt program (Molnár és Papp, 2014) és a Titkok pad-
lása program, amelyrõl bõvebben az elõzõ két lapszám-
ban lehet olvasni (Csiszár, 2019 a, 2019 b). A fenti két
sorozat megvalósításával tanórai kereteken kívüli foglal-
kozások formájában kerestünk lehetõségeket arra, hogy
a kisiskoláskorú gyermekeknek természettudományos
ismereteket közvetítsünk. Ezek a foglalkozások jelentet-
ték számunkra az útkeresés elsõ lépéseit. Kár lenne ta-
gadni, hogy kezdetben az ösztönös tudománynépszerûsí-
tõ jelleg volt a domináns, melyben igen nagy lelkesedés-
sel vettünk részt. Hosszú út vezetett odáig, hogy ezeken
a foglalkozásokon ma már sokkal tudatosabban törek-
szünk a tanulók gondolkodásfejlesztését elõtérbe helye-
zõ, átgondolt tevékenységre.

Mindezek során szerzett tapasztalatainkra alapozva
kapcsolódtunk be a kutatócsoport munkájába, ahol ezen
terület fontosságára úgy is szerettük volna fölhívni a fi-
gyelmet, hogy külön munkacsoportot hoztunk létre a
gyermekkori természettudományos megismerés és az
ezen keresztül megvalósítható fejlesztések vizsgálatára.
Munkánk során a természettudományos tananyaghoz
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igazodó, a gondolkodási mûveletek fejlesztésére irányuló
modulokat fejlesztünk és próbálunk ki, illetve ezek hatá-
sát vizsgáljuk. Legfontosabb célkitûzésünk az, hogy az
5–12 éves korosztály számára az iskolai tananyagba in-
tegrálható formákat keressünk a tanulók fejlesztésére,
ezért különbözõ idõtartamokban megvalósítható foglal-
kozásterveket dolgozunk ki. Vannak 10 és 20 percre ter-
vezett aktivitások, illetve egész tanórát kitöltõ vagy azon
túlmutató projektmunkára lehetõséget nyújtó foglalko-
zásterveink, melyek a környezetismeret és a természetis-
meret tantárgyak tematikájához illeszkednek.

Természettudományos 
nevelés – nemzetközi 
tantervi kitekintés

Munkánk során megvizsgáltunk néhány külföldi pél-
dát, hogy más országokban milyen módon van jelen a
gyermekkori természettudományos nevelés. A további-
akban ezeket a példákat összegezzük röviden.

Az Amerikai Egyesült Államokban a természettudo-
mányos nevelés terén a Next Generation Science
Standards (NGSS, 2013) az iránymutató, amely az óvo-
dától a 12. évfolyam végéig közös rendezõelv alapján fej-
ti ki a követelményeket. A természettudományok taní-
tása során arra törekednek, hogy a diákok stabil, alkal-
mazható tudással rendelkezzenek, és motiváltak legye-
nek tudásuk késõbbi gyarapítása iránt. A tudás három
dimenzióját különböztetik meg: 1. szaktudományos alap-
ismeretek (disciplinary core ideas), 2. gyakorlatok (prac-
tices), 3. interdiszciplináris tudáselemek (crosscutting
concepts). A szaktudományos alapismeretek közé olyan
tudáselemek tartoznak, melyek egy adott szakterület
megértése szempontjából elengedhetetlenek, több évfo-
lyamon keresztül taníthatók (egyre növekvõ mélységben
és komplexitásban), és kapcsolódnak a tanulók érdeklõ-
déséhez, elõzetes tapasztalataihoz vagy a hétköznapi
élethez kötõdõ természettudományos, technológiai
problémákhoz. A gyakorlatok alatt azokat az ismerete-
ket, készségeket és képességeket értik, melyek a termé-
szettudományos vizsgálatok és a technológiai fejleszté-
sek során szükségesek. Ide tartozik a problémák azonosí-
tása, kutatási kérdések feltevése; a modellek fejlesztése
és használata; a vizsgálatok tervezése és kivitelezése; az
adatok elemzése és értelmezése; a matematika és infor-
matika eszköztárainak használta; a magyarázatok és
megoldási javaslatok alkotása; a bizonyítékokon alapuló
érvelés; illetve az információ kezelése és kommunikálá-
sa. Az interdiszciplináris tudáselemek teremtik meg a
kapcsolatot az egyes tudományterületek között, elõse-
gítve ezzel a szerzett tudás elmélyítését, illetve szélesebb
körû használhatóságát, transzferálhatóságát. A három
dimenzió tanítása egyszerre valósul meg. A témakörök
feldolgozása során a diákok szaktudományos alapismere-
tei a gyakorlatok végzésén keresztül szilárdulnak meg. A
felmerülõ problémák megoldása komplex megközelítés-
ben történik, kiemelve az interdiszciplináris elemeket.

A finn nemzeti tantervben a hangsúly az alapvetõ is-
meretelemek elsajátítására és a tudás alkalmazására he-

lyezõdik. Fontos szerepet kap a természet törvényszerû-
ségeinek megértése, az oksági kapcsolatok meglátása, a
rendszerszemléletû megközelítés (minden mindennel
összefügg, egy jelenség hogyan befolyásolja az egész mû-
ködését). Az értékelés során nagy hangsúlyt fektetnek
arra, hogy milyen mértékben képesek a tanulók termé-
szettudományos vizsgálatok elvégzésére, források kere-
sésére és kritikai elemzésére, csapatmunkában való
együttmûködésre, illetve milyen érdeklõdést mutatnak
az egyes témakörök iránt.

Az ázsiai országok (Hongkong, Japán, Kína) tanterve-
iben kiemelt szerepet kap a természettudomány. Hong-
kongban az órákat a kutatásalapú megközelítés szerint
építik fel a tanárok, akiket már az egyetemen ennek meg-
felelõen képeznek. Már a tanárjelöltektõl elvárják, hogy
képesek legyenek mindennapi eszközökbõl hands-on kí-
sérleteket összeállítani, illetve, hogy a tanulók igényei-
hez és érdeklõdéséhez igazodva különbözõ módszerekkel
a diákok hétköznapi ismereteit össze tudják kapcsolni a
tanított ismeretekkel. (So és Cheng, 2009). A japán ter-
mészettudományos oktatás meghatározó célja az alsóbb
évfolyamokon a diákok kíváncsiságának és érdeklõdésé-
nek felkeltése, hogy ezzel megalapozzák a felsõbb évfo-
lyamos tanulmányaikat. Emellett a tantervben megha-
tározott célként szerepel a természettudomány hasznos-
ságának hangsúlyozása és felelõs állampolgárok nevelése
(Tsukahara, 2018). Kínában a természettudományos
órák nagy létszámú, akár 60-70 fõs osztályokban, hagyo-
mányosan frontális oktatással és tanári demonstrációs
kísérletekkel zajlanak. A természettudományt az elsõ
években (1–3. évfolyam) egy általános tantárgy része-
ként, míg a következõ három évben (4–6. évfolyam) in-
tegrált természettudományként tanulják a diákok (Price,
2015). Az alsóbb évfolyamokon a tanterv hangsúlyos té-
makörei: az élõlények és a környezet védelme, a levegõ-
szennyezés, a víz körforgása, a kihalással veszélyeztetett
fajok, a hangszennyezés és az újrahasznosítás. A címsza-
vak is jól mutatják, hogy a kínai természettudományos
oktatás a környezetével kapcsolatosan felelõsen gondol-
kodni tudó állampolgárok nevelésére fókuszál.

A korántsem teljes tantervi kitekintésünk alapján el-
mondható, hogy a világ megismeréséhez, a tudományos
ismeretek elsajátításához szükséges gondolkodási és ku-
tatási készségek fejlesztése hosszú folyamat, melynek ala-
pozása az óvodában, illetve kisiskoláskorban elkezdõdik.
Általános tendencia a tanulóközpontú módszerek elõ-
térbe kerülése, a tudományos vizsgálódás elemeinek
megjelenése.

A természettudományos 
foglalkozásterveink háttere,
filozófiája

Munkacsoportunk nem kisebb feladatra vállalkozott,
mint végigvezetni a kisiskolásokat a tudományos megis-
merés útján. A kidolgozott aktivitások, foglalkozások
célja a közvetlen tapasztalatok, tudatos (irányított) meg-
figyelések és tervszerû kísérletek útján nyert ismeretek
feldolgozása, rendszerezése, következtetések levonása.
Nem a fizika, kémia, földrajz, biológia ismeretanyagának
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egy részét kívánjuk közölni, hanem a kisgyermek tapasz-
talati körére támaszkodva, azon belül maradva megpró-
báljuk lerakni a természettudományos gondolkodás
alapjait. Ehhez jó terepet adhat a természettudományos
megismerés lépéseinek, módszereinek követése, az élet-
korhoz igazodva. Az iskolába lépõ gyermekek önálló
megfigyelések, próbálkozások, következtetések által
szervezett természettudományos ismeretei meglepõen
széleskörûek. Ezt a tájékozódást kívánjuk folytatni az ál-
talános iskola alsóbb osztályaiban.

A tudományos megismerés mint módszer alapvetõ lé-
pései:

1. Tapasztalatok gyûjtése, a valóság, a körülöttünk lévõ
világ megfigyelése elõzetes ismereteink mozgósításával.

2. A vizsgálódásra alkalmas kérdés, probléma megfogal-
mazása, néhány bennünket érdeklõ szempont kiválasz-
tása.

3. A valóságot valamilyen szempontból jól tükrözõ el-
képzelés, mûködéshû modell megalkotása. A modell egy
találó hasonlat, a jó modell egyszerû, szemléletes.

4. Jóslás új jelenségekre a modell mûködtetése alapján
(hipotézisek felállítása). 

5. A jóslás helyességének kísérleti ellenõrzése, a modell
alkalmazhatósági határainak felderítése (hipotézisek
tesztelése). 

6. A modell alkalmazása az érvényességi határokon be-
lül.

7. A modell továbbfejlesztése, módosítása, az érvényes-
ségi határok kiterjesztése, esetleg új modell megalkotása,
vagyis ha szükséges, újrakezdjük az elsõ lépéstõl.

A fentiek nem felmondandó tananyagot jelentenek,
hanem a valóság megismerésének stratégiáját fogalmaz-
zák meg. A kidolgozott és a jövõben kipróbálni tervezett
foglalkozásaink a tanulók maximális manuális aktivitá-
sára épülnek, gyakran az egyes lépések ki is maradhat-
nak. A folyamatos tevékenykedés során, a játékosnak
látszó feladatok elvégzésével a tanulók elemi fokon tu-
dományos kutatómunkát végeznek, így játszva-kísérle-
tezve jutnak új készségek birtokába. A kísérletezés, a
kérdéseken és problémamegoldáson alapuló párbeszédes
tanítási forma az egyik leghatásosabb módja a természet-
tudományos szemlélet kialakításának. Az életkorhoz iga-
zodó aktivitások lehetõséget adnak a gyermekekben rej-
lõ ösztönös kísérletezõ vágy felébresztésére és ébrentar-
tására egyszerû, a mindennapokban is használt eszkö-
zökkel elvégezhetõ kísérletek segítségével. A korosztály
jellemzõ tulajdonságai, a nyitottság, a gyermekekben
eredendõen meglévõ természetes kíváncsiság környeze-
tük megismerésére ideális terep lehet a természettudo-
mányos gondolkodás játékos elsajátítására.

Konkrét példák 
a tudományos megismerés 
mint módszer alkalmazására

A továbbiakban néhány példával próbáljuk röviden
bemutatni, hogy a tudományos megismerési folyamat lé-

pésein keresztül milyen lehetõséget látunk a gondolko-
dásfejlesztésre. A tudományos megismerés fentebb vá-
zolt folyamatának segítségével számos tudományos ered-
mény születetett, jól meghatározott érvényességi körû
elméleteket alkottak meg, melyek aztán remek alapot
szolgáltattak az alkalmazott tudományoknak, és így a
mindennapjainkat is befolyásolták. Úgy gondoljuk, hogy
a gondolkodásfejlesztésnek fontos célja, hogy a gyerekek
saját megismerési folyamataikat e szerint a séma szerint
alakítsák, így az élet számos területén jutnak kipróbált,
jól használható eszköztárhoz. Jelen írásunkban csak arra
vállalkozhatunk, hogy néhány példát mutatunk be az
egyes lépések megjelenésére a gondolkodásfejlesztõ fo-
lyamatban. A késõbbiekben tervezzük publikálni több,
teljes témakör így felépített feldolgozását.

1. Tapasztalatok gyûjtése
Gyakran elõfordul, hogy a tudós olyan jelenséggel ta-

lálja szembe magát, melyet nem keresett tudatosan, ha-
nem véletlenül kerül a látókörébe. Bizonyos esetekben a
tanulók által végzett kísérletes foglalkozásoknak is ilyen
rácsodálkozás jellegû kísérletek képezik az alapját. Az
ilyen típusú tanulói feladatokban az a cél, hogy szembe-
süljenek egy olyan természettudományos jelenséggel,
mellyel még nem találkoztak. Például ilyen lehet, amikor
egy összehajtogatott papírvirág kinyílik, amikor a víz fel-
színére tesszük, vagy a mûanyag pohárba fagyasztott jég
térfogata nagyobb, mint a belõle kiolvadó víz térfogata,
vagy a lejtõn lecsúszó teamécses sima felületen tovább
csúszik, mint az érdesebb felületen. Ezekben a kísérle-
tekben a tanulók valami újat, váratlant látnak, és ez ké-
pezi a további gondolkodás, felfedezés alapját.

2. Vizsgálódásra alkalmas kérdés, probléma megfogalmazása
Az általunk javasolt gondolkodásfejlesztõ program

egyik legfontosabb sarokköve, hogy a gyerekek megta-
nuljanak jó kérdést feltenni. Olyan kérdést, amire kap-
hatnak olyan választ, amire valójában kíváncsiak voltak.
Ha megtanulják, hogy a természet maga tud válaszolni az
õ kérdéseikre, ha azok a kérdések megválaszolhatók, ak-
kor az így elsajátított gondolkodási mûveletet az életük
bármely területén felhasználhatják, hiszen minden dön-
tést egy kérdés elõz meg. Az elsõ pontnál említett kísér-
letek esetén természetesen a nyilvánvaló kérdés a „Mi-
ért?” Ez a kérdés a rövidsége ellenére a legtöbb esetben
csak nagyon hosszadalmasan válaszolható meg precízen,
sokszor erre a kérdésre így még nem is adható meg a vá-
lasz. Pontosabb kérdést kell föltennünk, lehetõleg el-
döntendõt. Például, hogy „Lehet-e kapcsolat a papír bel-
sõ szerkezete vagy a lejtõ alján lévõ felület szerkezete és a
tapasztalt kísérleti eredmény között?”. A jég olvadása
esetén például megkérdezhetik a gyerekek, hogy „Azért
csökkent a jég mérete (térfogata) olvadáskor, mert a ré-
szecskék folyékony állapotban szabadabban mozognak,
így kisebb helyen elférnek?” Ha megalkottak a gyerekek
egy olyan kérdést, amire õk maguk is meg tudják monda-
ni, hogy milyen lehetséges válaszokat kaphatnak, vagyis
jók a kérdések, akkor áttérhetünk a következõ lépésre.

3. Modell alkotása
A tudományos életben természetesen soha nem is-

merhetjük meg a minket körülvevõ világ tökéletesen
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pontos mûködését. Amit teszünk az az, hogy saját elmé-
leteket, modelleket alkotunk, amelyekbõl származó kö-
vetkeztetések egyre jobban közelítenek a valóságban le-
zajló eseményekkel kapcsolatos tapasztalatainkhoz.
Fontos látnunk, hogy a modellek, elméletek minden
esetben absztrakció eredményei, nem valós természeti
jelenségek. Ebbõl az is következik, hogy a modellalkotás
még mindig nem egy kísérletes tevékenység.

Mielõtt a fenti példák esetén próbálunk modelleket
alkotni, tegyünk egy rövid kitérõt! A modellalkotás is le-
het kísérletes tevékenység, amikor magát a modellalko-
tást valósítjuk meg kísérletezés formájában, azaz a mo-
dellalkotást „játsszuk el”. Ezen tevékenységet megvaló-
sító foglalkozástervet mutatunk be az alábbiakban.

Zörgetõs feketedobozos
vizsgálatok, modellalkotás

bevezetése
Bevezetõ gondolatok, ráhangolódás

A természettudósok gyakran vizsgálnak olyan tárgya-
kat (jelenségeket), amelyekrõl csak közvetett módon
tudnak információt szerezni. Ilyen például az atomok
belseje, a távoli égitestek, egy élõ kismacska, az emberi
agy stb. Ezeket a dolgokat közös néven fekete doboznak
szokták nevezni. Nem tudjuk felnyitni a „dobozt”, csak
annak „viselkedését” figyelhetjük meg. Megvizsgálhat-
juk, hogy különbözõ, általunk létrehozott külsõ hatások-
ra hogyan reagál, „milyen válaszokat ad”, s ebbõl követ-
keztethetünk belsõ szerkezetére, mûködésére. Ezt a
munkamódszert alkalmazzák a kutatók, mérnökök, or-
vosok.

Eszközök, anyagok:
kartonból elõre elkészített dobozok (kb.

15 cm×10 cm×5 cm), belsejükben kartonból válasz-
fal(ak) beragasztva, benne apró golyók, például mûanyag
gyöngyök, gyöngykavics

Elvégzendõ tevékenység
1. Tanulói kísérlet
– Vedd kézbe a dobozt! (Ebben a dobozban néhány apró

golyó van.) A feladat az, hogy a doboz felnyitása nélkül találd
ki, hogyan helyezkedik el az akadály a dobozban.

– Rázogasd a dobozt és füleld a golyók koppanását!
– Különbözõ eszközöket is felhasználhatsz (pl. mágnes,

vonalzó az egyensúlyozáshoz).
– Megfigyelésed

alapján készíts vázla-
tot (modellt) a doboz
belsõ felépítésérõl!
Például, ha az ábrán
lévõ vázlatot készíted
el, az azt jelenti, hogy
az A oldaltól a C olda-
lig a golyók ütközés,
zörgés nélkül jutnak el (és vissza), tehát itt nincs akadály,

amíg a B oldaltól a D oldalig koccanást hallunk, mivel ott van
az S oldal, ami kicsit alacsonyabb, mint a doboz többi oldala.

– A modell alapján jósold meg, hogy más irányba döntve a
dobozt, hogyan fognak mozogni a golyók! Kísérletekkel ellen-
õrizd jóslatodat!

– Ha az újabb megfigyelések nem egyeznek meg a doboz
belsejérõl készített vázlattal, akkor módosítsd azt, illetve ké-
szíts új modellt! Ellenõrizd a modellt további megfigyelések-
kel!

Tapasztalat: A doboz mozgatásával azt tapasztaljuk,
hogy a benne lévõ golyók koccanása másként hallatszik,
ha nincs akadály, és másként, ha válaszfalba ütköznek.

Tanulókkal levonható következtetés:
A különbözõ dobozok belsõ szerkezetét fel lehet tér-

képezni az alkalmazott módszerrel.

2. Tanulói kísérlet:
– Cseréld ki egy másik csoporttal a fekete dobozt, ezt a do-

bozt is vizsgáld meg (zörgetés, jóslat, modellrajz, jóslat, el-
lenõrzés)!

– Hasonlítsátok össze az ugyanarról a dobozról készített
modelleket! Ha nem egyforma a két modell, próbáljátok el-
dönteni, hogy melyik a jobb!

Tanároknak: Készítsünk különbözõ belsõ szerkezetû,
számozott dobozokat. A diákok zörgetéssel a válaszfalak
elhelyezkedésére tudnak következtetni. A tanulók által
adott vázlat (modell) ellenõrzését másik tanulócsoport
vizsgálata igazolja (vagy cáfolja). A világ egyik leghasz-
nosabb megismerési módszere a modellalkotás. A mo-
dell a valóság egy darabjának sokféle megfigyelhetõ tu-
lajdonságai közül csak néhányat, de éppen a számunkra
érdekeset veszi figyelembe, ezeket magyarázza valamely
ismert tárggyal, szerkezettel történõ összehasonlítás
alapján.

Térjünk most vissza eredeti gondolatmenetünkhöz,
és nézzük meg, hogy a fenti példák esetén milyen mo-
delleket alkothatunk a kérdéseink alapján: A papírlap
belsejét képzeljük el úgy, mint nagyon apró lyukacsos
szerkezetet, melynek falait a víz nedvesíti, így bizonyos
magasságig bennük a víz felfelé mozdul el. A lejtõrõl le-
csúszó teamécsessel kapcsolatos kísérletünk során al-
kotott modell azt mondja, hogy minél nagyobbak a
szemcséi annak a felületnek, amelyen a tárgy csúszik,
annál hamarabb lefékezi a tárgyat. A jég esetében pedig
azt a modellt állítottuk föl, hogy minél szabadabban
mozognak egy tárgy részecskéi, azok annál kisebb he-
lyen elférnek.

4. A modellbõl következõ jóslat (hipotézis) felállítása egy
eddig nem ismert jelenségre vonatkozóan

A tudományos elméletnek (modellnek) – sok egyéb
mellett – két fontos követelménynek meg kell felelnie.
Az egyik, hogy lehessen belõle valamilyen eddig nem is-
mert jelenségre vonatkozó jóslatot megfogalmazni. A
másik, hogy meg tudjuk mondani, milyen kísérleti ered-
mények cáfolják meg egyértelmûen. Fontos tudni, hogy
ez utóbbi a legtöbb áltudományos teória legfontosabb hi-
ányossága, hiszen olyan jelenséget szinte minden elmé-
lethez lehet találni, ami igazolja azt, de megkerülhetetle-
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nül fontos, hogy meg lehet-e mondani, hogy milyen ta-
pasztalat cáfolná meg.

A fenti példáink esetében is nézzük meg a jóslat vagy
hipotézis alkotásának lépését! A vízre helyezett papírvi-
rág esetében, ha azért nyílt ki, mert anyagának belsõ szer-
kezete olyan, hogy nagyon apró kis üregecskék vannak
benne, és ebbe belekerül a víz, akkor ezt a jelenséget más
kísérletben is tetten érhetjük. Például, ha egy papírtörlõ-
re vízszintesen filctollcsíkot húzunk, majd beleállítjuk
egy pohár vízbe, akkor a filctollcsíknak felfelé kell elmo-
sódnia, hiszen a papírban a víz felfelé áramlik. A lejtõrõl
lecsúszó teamécses esetén, ha az anyag felületén találha-
tó szemcseméret határozza meg a csúszás távolságát, ak-
kor ezt is ellenõrizhetjük. Ha nagyítóval megvizsgáljuk
az anyagot, azt kell kapjuk, hogy amelyiknél leghama-
rabb áll meg mécses, annak legnagyobbak a szemcséi.
Sõt, ha így megvizsgálunk egy tetszõleges (addig nem
használt) anyagot, akkor elõre meg tudjuk jósolni, hogy
körülbelül hol fog rajta megállni a teamécses. Az olvadó
jég esetén az volt az elméletünk, hogy ha melegítjük a je-
get és víz lesz belõle, akkor a részecskék kisebb helyen
férnek el. Ebbõl az a jóslat következik, hogy ha a vizet to-
vább melegítjük, akkor a légnemû halmazállapotú víz ki-
sebb helyen fér el, mint a folyékony. Ezt úgy ellenõrizhet-
jük, hogy ha a meleg vízbõl párolgó gõzt lezárjuk egy mû-
anyag palackban és a zárt palackot hûteni kezdjük, ak-
kor a palack fala meg fog feszülni.

5. A modell kísérleti ellenõrzése
Elérkeztünk a legérdekesebb részhez. Itt ismét kifeje-

zetten kísérletalapú tanulói aktivitások valósíthatók
meg, de az elsõ lépéssel szemben óriási különbség, hogy a
kísérlet kimenetelét a gyerek már várja, hiszen az általa
alkotott modellbõl az általa alkotott jóslatot ellenõriz-
zük. A fent említett kísérletek során alkotott modellek
közül csak az egyik nem jár a modellbõl származó jóslat
megerõsítésével: a jég halmazállapot-változásával kap-
csolatos. A másik kettõnél a jóslatunk teljesül a fent leírt
kísérletek során. A jég halmazállapot-változása során al-
kotott modellünkbõl származó jóslat viszont nem igazo-
lódik be, hiszen az elvégzett kísérlet eredménye ennek az
ellenkezõjét mutatja, vagyis a palack, ahelyett hogy meg-
feszülne, összehúzódik a hûtés hatására. Ennek oka, hogy
a légnemû víz lecsapódva kisebb helyen elfér, ezért a pa-
lackban csökken a nyomás, így összehúzódik a fala.

6–7. A modell érvényességi határán belüli használata, to-
vábbfejlesztése, általánosítása

Mint ahogyan azt korábban is írtuk, a természettudo-
mányos megismerési módszer nem más, mint hogy a ta-
pasztalataink alapján a fejünkben lévõ modellt fokozato-
san közelítjük a valósághoz. Ha a jóslatunk egyezik a ta-
pasztalatokkal, akkor további általánosításokkal szeret-
nénk élni, hogy még átfogóbb elméletünk, modellünk le-
gyen. Például, mivel igazolást nyert, hogy a papír apró
üregeket tartalmazó belsõ szerkezete a felelõs a kinyíló
virágszirmokért, úgy léphetünk tovább, ha azt feltételez-
zük, hogy bármely nagyon kis keresztmetszetû edényben
megemelkedik a folyadék szintje. Ekkor természetesen
újra indul a fentebb részletesen leírt folyamat, melynek
végén két mikroszkóp tárgylemezt egy gyufaszállal elvá-
lasztva szorosan összegumizunk, hogy egyik élük összeér,

másik élük pedig a gyufaszálnyi távolságban van egymás-
tól. Ha ezt az elrendezést vízbe állítjuk, akkor azt látjuk,
hogy a két lemez között annál magasabbra emelkedik a
víz, minél közelebb vannak egymáshoz. Ebbõl az követ-
kezik, hogy az általánosított modellünket sem kell elvet-
ni. Mit tegyünk azzal a modellel, amibõl származó jósla-
tunk helytelennek bizonyult? Ha tanárként vezetjük a
foglalkozást, és a diák egy saját, utólag helytelennek bi-
zonyult modelljét cáfolja meg, akkor nagyon örüljünk,
hiszen ez talán értékesebb gondolkodásfejlesztõ ered-
mény, mint az igazolás. Természetesen segítünk a gye-
reknek újraalkotni a modellt, és az új modellbõl új jósla-
tot alkotva, azt újra ellenõrizni.

Igyekeztünk néhány példát felvillantani, amelyekkel
talán sikerült bemutatni, hogy milyen módon vezethetõ
végig a kísérletezõ gyermek a tudományos megismerés
folyamatán. Tettük ezt annak reményében, hogy a tudo-
mányban is használt, évszázadok során kipróbált sémák
alkalmazásának segítségével hozzájárulhatunk a tanulók
gondolkodásfejlõdéséhez. Módszerünkben kihasználtuk
a diákok kíváncsiságából adódó elõnyöket, mint a foko-
zott motiváció, a hatékonyabb tanulás vagy akár a pon-
tosabb emlékezés. Mindeközben igyekeztünk szem elõtt
tartani a korosztály tanulási és gondolkodási sajátosságát
és gyermeki játékosságát is, hiszen Einstein szerint „A já-
ték a kutatás legjobb módja”. Bízunk benne, hogy kedv-
csináló ízelítõt tudtunk adni az általunk fejlesztett mód-
szer alkalmazásának lehetõségeirõl. A jövõben igyek-
szünk konkrétan megvalósítható tananyagokkal is segít-
ségére lenni azoknak a kollégáknak, akik kedvet éreznek
magukban ennek kipróbálásához.

A kutatást a Magyar Tudományos Akadémia Tan-
tárgy-pedagógiai Kutatási Programja támogatta.
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Áprilisi számunkban egy napjainkban megjelent írással, ezúttal egy 1978-ban elhangzott
elõadás néhány részletével igyekszünk inspirálni a közös gondolkodást. Érdeklõdéssel vár-
juk hozzászólásaikat a tanito@sprintkiado.hu címen. Mert nem csak a tantervkészítõknek
van min gondolkodni. (A szerk.)

� � �
Részletek Gosztonyi Jánosné: Az általános iskola 1–4. osztálya számára készült tanterv újító vonásai* címû

elõadásából.

RÉZ EDÉNY (sic!) ÉS NYELVTAN

*  Az új tantervek bevezetésének küszöbén - Az 1978. június 25-27. között megrendezett Nyíregyházi Anyanyelvoktatási Napok anyaga, OPI 1978. 
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A tanulás gazdaságossága azt jelenti, hogy mekkora idõ-
és energiaráfordítással mekkora tanulási eredményt
érünk el. Értelemszerûen annál gazdaságosabb a tanulás,
minél kisebb a ráfordítás és minél nagyobb az eredmé-
nyesség. A gazdaságos tanulás elveinek, törvényeinek
feltárása a pszichológia régi vizsgálati területe, a pedagó-
giai gyakorlat mindennapi problémája. A gazdaságos ta-
nulásnak számos feltétele van, többek között a tanulás
motivációs bázisa, a tanuló pszichikus képességei, a ta-
nulás céljának ismerete stb. A Pedagógiai Lexikon (1979)
e címszó alatt nyolc feltételt sorol fel. Harmadikként a
megtanulandó információk sajátosságait említi (4. kötet
279-280. o.) Eszerint: „Az információk szerkezete ... is de-
terminálja a tanulást, ezért a helyes struktúra kialakításá-
val... növelhetõ a tanulás gazdaságossága.”

E bevezetõ után nézzünk egy gyakorlatban talált ese-
tet. Egy 1. osztály témazáró dolgozatot írt az ún. tízes át-

lépéses feladatok tanulása után. A dolgozatban egyéb
feladatok mellett szerepelt öt-öt összeadás. Az A, illetve
a B sorok feladatai a következõk voltak: 
A csoport 9+2 B csoport 4+8

5+6 7+6
9+9 8+7
4+9 7+7
3+8 9+3

A tanító a dolgozat megíratása után úgy találta, hogy
az A csoport tanulói jobban tudják az összeadást, a B cso-
portnak még gyakorolnia kell ezeket a feladatokat. A
kérdés az, hogy valóban jobb összeadók voltak-e az elsõ
csoport tanulói, avagy a feladatsor sajátosságaiból követ-
kezett az eltérõ eredmény. 

Az alábbi táblázat a 20-as számkör összeadásait és ki-
vonásait tartalmazza az 1. osztályban. A táblázatban be-

Demeter Katalin Pszichológia 
a tanítási órán (28.)
A tanulás gazdaságossága

Az 1. osztályban megtanulandó összeadások és kivonások, keretben az ún. tízes átlépése feladatok
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kereteztük azt a 72 feladatot, amelyen ún. tízes átlépéssel kell megol-
dani. Megvizsgáltuk e feladatcsoportot a várható tanulási problémák
szempontjából, s feltételeztük, hogy az egyes feladatok nehézségi fo-
ka között különbség – nem matematikai, hanem pszichológiai kü-
lönbség – van. A vizsgálatot a variációs tanuláspszichológiai eljárás
keretében végeztük, és az itt közölt tapasztalatokat bemutattuk az
Úton a matematikatanítás reformja felé címû kötetben (Tankönyvki-
adó, 1976.) a Részletek a variációs matematikatanítás eljárásrendszeré-
bõl c. írásunkban.

Az ábrán a vízszintes vonal feletti és a függõleges vonaltól balra esõ
számok az összeadandók. A vonal alatt, illetve a vonaltól jobbra esõ
számok ezek összegei. Ha az összeget kisebbítendõnek tekintjük, ak-
kor a vonal feletti, illetve a vonaltól balra esõ számok a kivonandók.
Megjegyezzük, hogy a 0-val végzendõ feladatokat nem tüntettük fel,
de a tanítási program tartalmazza. 

Feltételezéseinket a tanulói hibák gyakoriságával összevetve az
alábbi nehézségi fokozatokat állapítottuk meg. 

Azok a feladatok a legkönnyebbek, amelyekben az egyik tag 9 (eze-
ket az összegeket aláhúzással jelöltük), továbbá azok, amelyekben a
tagok egyenlõk (ezeket téglalapokba foglaltuk). Ily módon legköny-
nyebb a 9+9, amelyre mindkét feltétel érvényes. 

A következõ csoportot alkották azok az összeadások, amelyekben
az összeg 11 lett (ezeket bekarikázással jelöltük), továbbá azok a fel-
adatok, amelyekben az egyik tag 5 (ezeket az összegeket hullámvo-
nallal adtuk meg). Ismét találunk olyan feladatokat, amelyekre mind-
két feltétel érvényes: a 6+5 (azaz 5+6), valamint az elõbbi típussal
való találkozásnál a 9+2 (azaz 2+9) és a 9+5 (azaz 5+9).

Mindössze nyolc feladat maradt, amelyek megoldásához a tanuló
nem talál közvetlen támpontot. Azonban még e nyolc feladat eseté-
ben is tudtunk nehézségi sorrendet alkotni. Azok az összeadások
könnyebbek, amelyekben az egyik tag a másikhoz adva két egyenlõ
részre oszlik tíz alatt és tíz fölött, például 8+4 (azaz 4+8), a 6+8 (az-
az 8+6 és a 7+6 (azaz 6+7). Ezeket az összegeket háromszögbe fog-
laltuk az ábrán. Most már csupán két feladat maradt, a 8+7 és a 7+8.
A hajdan mumusként emlegetett témakörben csupán két „nehéz”
feladat van, s ha pszichológiailag és matematikailag helyesen, aritme-
tikai összefüggéseiket figyelembe véve tanítjuk ezeket az eseteket, te-
hát a tagok felcserélhetõségével, e két feladat valójában egynek te-
kinthetõ. 

Most csak az összeadásokról beszéltem, de ugyanezt a rendszert ta-
pasztaltuk a kivonások esetében, és a 2. osztályban a szorzás-osztás
tanulásában is. A feladatok jelentõs hányada semmiféle tanulási ne-
hézséget nem okoz, egy részében igen jó támpontokat találnak a ta-
nulók, s tulajdonképpen egyetlen nehéz feladat van, a 7 × 8 (azaz 8
× 7).

A fenti tapasztalatok bemutatásával természetesen nem azt akar-
tam kifejezni, hogy egyes feladatokkal vagy feladatcsoportokkal nem
kell foglalkoznunk, hanem azt, hogy a feladatok struktúrájának, nehéz-
ségi fokának megfelelõ gyakorisággal kell a tanítási folyamatban szerepel-
tetni az ismereteket. Most már az is megállapítható, hogy az idézett
esetben nem feltétlenül jobb számolók az A csoport tanulói, viszont
biztos, hogy könnyebb feladatokat kaptak, mint a B csoportéi. 

Gazdaságosabbá válik a tanulási folyamat, ha a feladatokat ilyen
szempontból is elemezzük, s nem hagyatkozunk csupán a jó érzékû
pedagógusok tapasztalatára, „szimatára”. Sajnálatos, hogy kevés ilyen
irányú vizsgálat zajlott le, és hogy ezek tapasztalatai máig sem érvé-
nyesültek a kívánatos mértékben. És sajnálatos, hogy ez nem csak az
itt tárgyalt problémára igaz.

„A  tanulás gazdaságosságának növelésekor figyelembe kell venni, hogy
a felsorolt tényezõk kölcsönösen meghatározzák egymást, így csak a mind-
egyik tényezõre figyelõ tanulástervezés és tanulási folyamat lehet gazdasá-
gos.” Pedagógiai Lexikon, idézett címszó)
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„Mindig csak megszid mindenki, pedig ma nagyon igyekez-
tem. Én mindig oda akarok figyelni, de valahogy nem megy…”

Milyen egy hiperaktív, figyelemzavaros gyermek egy napja?
Képzeld el magad egy nagyon hangos, érzésekkel és

látvánnyal teli helyre, ahonnan rövid idõn belül inkább
menekülnél. Ez egy átlagos napjuk, rájuk csend és nyu-
galom helyett az ingerek sokasága vár, impulzivitás, fo-
kozott nyugtalanság jellemzi õket, ráadásul semmire sem
képesek odafigyelni, tartósan koncentrálni.

Az együttérzés helyett pedig a körülöttük élõk legin-
kább csak rosszallásukat fejezik ki. Már megint

– nem csináltál leckét.
– nem figyelsz az órán.
– nem sikerült a dolgozatod.
– nem maradsz csendben.
– nem pakoltál össze.
Már megint össze kell, hogy rakjalak! De hogyan?

Iskolai keretek között is kiválóan megvalósítható a min-
dennapos figyelem és koncentráció fejlesztése. Napi pár
perc is elegendõ hozzá. Ezalatt minden gyermek boldogan
játszik, fejlõdik, alakul, és megtanul elfogadni másokat,
együttmûködni velük. A figyelemfejlesztés nem csak az
ADHD-s gyermek számára fontos, hiszen a figyelem a
megismerés, tapasztalás és a tanulás alapképessége. For-
dítsunk figyelmet arra, hogy mind a hallási (auditív), mind
a látási (vizuális) figyelmet támogassuk, fejlesszük! Ügyel-
jünk arra is, hogy a napi játékidõ ne legyen hosszú, hiszen
a tartós figyelmük hamar lankad, a feladat pedig legyen
egyszerû és változatos! Ne legyen megterhelõ sem, mert a
kudarcérzet nem fejleszt, hanem gátolja a további fejlõ-
dést. A szabályok betartását azonban következetesen kér-
jük számon, és tanítsuk meg õket arra is, hogy a dolgok
nem azonnal történnek meg, a gyõzelem nem borítékolt,
amit szeretnénk, arra várnunk kell, és esetleg áldozatokat
is szükséges hozni érte. Az alábbi gyakorlatok az auditív fi-
gyelem fejlesztését szolgáló drámajátékok, melyek a figye-
lem mellett más képességek sorozatát is fejlesztik és for-
málják, segítik a komplex személyiségfejlõdést.

Külvilág hangjai: Csukjátok be a szemeteket, és néhány
percig hallgassunk bele a körülöttünk lévõ világ hangjaiba!
Hány különbözõ hangot hallottunk? Osszuk meg egymással!

Honnan hallod?: Csukott szemmel ismerjétek fel az is-
mert tárgyak hangjait, majd mutassatok abba az irányba,
ahonnan a hangot halljátok! (pl. kulcs, olló, kréta, esernyõ)

A nádas hangjai: Képzeletben kiránduljunk el egy ná-
dasba csukott szemmel! Halk lépteinkkel ne zavarjuk az ot-
tani életet! Álljunk meg, jól nézzünk körül, hallgatózzunk! A
különleges hangok (szellõ, nád susogása, madárfütty, béka-
brekegés) egyikét hozzuk el a terembe, utánozzuk ütemesen
egymás után, folyamatosan! A változatos hangkavalkádot
aztán csukott szemmel érezzük újra! Olyan lesz, mintha va-
lódi helyszínen járnánk. (A helyszínt szabadon változtat-
hatjuk pl. állatkert, tanya, erdõ, iskola stb.)

Szívritmushangverseny: Tapintsuk ki a szívverésünket,
majd kopogva, csettintve, dobolva egyenletesen hangosítsuk
ki! Ügyeljünk arra, hogy ne essünk ki a saját ritmusunkból!

Piaci séta: Egy élménnyel, verssorral, dalszöveggel indul-
junk el a teremben, és folyamatosan mondjuk egymás után
többször! Miközben mondjuk a saját szövegünket, figyeljük a
többiekét, és próbáljunk minél többet megjegyezni az általuk
mondottakból! A játékot közös megosztás zárja, ahol meg-
beszéljük, kinek sikerült a legtöbbet megjegyeznie a töb-
biekébõl.

Kellemes? Kellemetlen?: Adjunk ki kellemes (kellemetlen)
hangokat a teremben sétálva folyamatosan! Eközben hallgassuk meg
egymást! Melyik volt a legkellemesebb (legkellemetlenebb) számod-
ra a többiek hangjai közül? Miért?

Add vissza!: A tapsolt ritmust tapsoljuk, doboljuk, ko-
pogjuk vissza!

Add vissza az ellentétét!: A tapsolt ritmus ellentétét
kell visszaadnunk. (tá – ti-ti, ti-ti – tá, tá-tá – ti-ti-ti-ti)

Milyen hang szerinted?: Az érzéseket helyettesítsük
hangokkal, majd adjuk elõ egy kórusként! Pl. milyen hang
szerinted a düh? Utánozd a hangját!

Láthatatlan színház: Készítsünk színdarabot csak han-
gokból! Találjuk ki a helyszínt, szereplõket, majd a rövid cse-
lekményt! Mutassuk be úgy, hogy emberi beszédhangot nem
használhatunk! A hallgatóság csukott szemmel figyeli,
majd megfejti, esetleg folytatja a történetet.

(Folytatás a következõ számban)
Irodalomjegyzék:
Dr. Weyhreter, Helmut (2015.): A koncentrációs képességek fejlesz-
tése, Saxum Kiadó, Budapest.
Elõd Nóra (szerk.) (1994.): Add tovább!, Candy Kiadó, Veszprém.
Gabnai Katalin (2015.): Drámajátékok, Helikon Kiadó, Budapest.
Kaposi László (szerk.) (1993.): Játékkönyv, MTMK, Budapest.

Ön tudta? Honlapunk feladatbankjában hang- és zörej-
gyûjtemény is található: Feladatbank � Szövegértés –
szövegalkotás („A”) �Beszéd – hangok, zörejek (A szerk.)

Koósné Sinkó Judit

Miért nem figyelsz?
Miért izegsz-mozogsz már megint?
ADHD-s gyermekek az iskolában
Az auditív figyelem játékos fejlesztésének lehetõségei 3. rész

� � �
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Tanító néni vagyok, aki mindig azt keresi, hogy hogyan
lehet élményszerûbben tanítani, hogyan lehet a gyerme-
ki motivációt felébreszteni, fenntartani. A tudásvágy, a
szorgalom, az érdeklõdés a motorja minden nagy teljesít-
ménynek, ezért fontos, hogy tegyünk érte nap mint nap.
A mi iskolánk, az Orosházi Vörösmarty Mihály Általá-
nos Iskola – Minõsített Tehetséggondozó Mûhely, Akk-
reditált kiváló és európai tehetségpont, ez is indokolja
azt, hogy mindig keresünk újabb és újabb utakat. Az is-
kola pedagógusai elkötelezettek abban, hogy a 21. száza-
di képességeket, a STEM-területeket* fejlesszék válto-
zatos módszerekkel.

Így akadtam rá 2018 novemberében az MCC FIT
Programra.

A Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség Prog-
ramja által szervezett II. MCC FIT Kaland Országos
Tehetségverseny egy egyedülálló, több képzési területet
felölelõ országos tanulmányi csapatverseny, amely rend-
hagyó módon a teljes Kárpát-medencei negyedikes álta-
lános iskolás korosztályt szólítja meg.

A FIT Kaland célja, hogy a gyerekek csapatban
együttmûködve dolgozzanak egy izgalmas projekten,
melynek révén a gyerekek napjainkban fontos területek-
kel találkozhatnak, merülhetnek el bennük közelebbrõl. 

A több tudományterületet felölelõ országos tanulmá-
nyi csapatversenyben a 3 fõs csapatoknak egy általuk
elõállított produktummal kell készülniük az általuk vá-
lasztott témakörben, melyek közé tartozik:

– Boszorkánykonyha – a természettudományos kí-
sérletek világa,

– Gondolkodó robotok – a robotika rejtelmei,
– Gazdálkodj okosan – a pénzügyi tudatosság téma-

köre,
– Alkoss zöldben – a környezeti tudatosság, 

– Ízek birodalma – egészséges táplálkozás a tudatos
egészségmegõrzés jegyében.

Országosan több mint 150, a kecskeméti régióban –
ahol mi is versenyeztünk – 28 csapat versenyzett. Ebbõl
a mi iskolánkból 3 csapat a Boszorkánykonyha kihívá-
sait, 1 csapat pedig a robotika rejtelmeit választotta. 

Karácsony elõtt elindult a lázas munka, és egész ja-
nuár hónapban dolgoztak a csapatok. Segítettek a szü-
lõk, barátok, tanárok – igazi összefogást igényelt, hogy
határidõre minden feladatot megoldjunk, a megoldáso-
kat feltöltsük a kijelölt helyre. A természettudományos –
kémiai kísérletekhez kötõdõ – feladat nagyon motiváló
volt a gyerekeknek: egy mesébõl indult a történet, ahol a
gyerekek segítségét, kreativitását kérték a feladat megál-
modói: sokféle fehér, porszerû anyagot kellett nekik
megismerni, azonosítani. 

Készültek videók, fényképek is a munka dokumentálá-
sára. Vártuk az 1. forduló eredményeit, melyek meg is ér-
keztek február elejére. Minden csapatunk kiváló munká-
ját a zsûri részletesen elemezte, továbbfejlesztési ötleteket
is adott, majd százalékosan is értékelte a megoldásainkat.
Végül minden régióból a 7/8 legjobb csapat juthatott to-
vább a regionális döntõbe. Ott az elsõ forduló során vég-
zett munkáról egy 3 perces prezentációban kellett beszá-
molni. Igazán nehéz feladat az egy hónapos munkát bemu-
tatni 3 percben! De az orosházi Gombi csapat: Frankó No-
émi, Dupsi Dániel és Szikora Zsombor (felkészítõik:
Csányi Judit, Kacsala Gyöngyi pedagógusok voltak) ezt a
feladatot is nagyszerûen megoldotta! Sokan gratuláltak a
gyerekeknek és felkészítõiknek, mivel a mezõnybõl ki-
emelkedõen ügyesek voltak. A zsûrinek igazán nehéz dol-
ga volt a sok tapraesett, motivált gyermek prezentációját
meghallgatva eldönteni, hogy ki is juthat be az országos
döntõbe. Végül nagy küzdelem után orosházi csapatunk a
kecskeméti regionális forduló 2. legjobbja lett! Számos ér-
tékes ajándékot is kaptunk, de azt hiszem, a legfontosabb
kincs lett a csapaté: ebben a rendkívüli kalandban olyan
tapasztalatokra tettek szert a gyerekek, melyek további tu-
dás megszerzésére sarkallják õket. Érdemes el-
hagyni a szokásos kereteket és új utakra indulni!
(Forrás: http://fit.mcc.hu/fitkaland)

Csányi Judit

Alsó tagozatos tehetséggondozás
– természettudományos 
kísérletek kicsiknek

* A reáltudományok gyûjtõneve: science, technology, engeneering, math
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Több csapatunk dolgozott Padlet oldalon,
mivel azt otthonról is tudták szerkeszteni –
itt látható a sokrétû munka:

https://padlet.com/szikozso/ppcbytpk7swk
https://padlet.com/molnarandor/41i9qwzq1m7e
A videókat a kísérletekrõl drive felületre

kellett feltölteni:
https://drive.google.com/drive/folders/1O

EVUhYZ9KVBM5mPUSg IpPJClSxcaVyAm
Az MCC FIT Kaland Facebook oldalán is

folyamatosan tájékozódhatunk a verseny-
hez kötõdõ programokról, lehetõségekrõl:
https://www.facebook.com/fitkaland/?epa
=SEARCH_BOX

A versenyen a kecskeméti híradó is forgatott: 
https://www.youtube.com/watch?v=d58

fbO4MMw0&fbclid=IwAR1aazvQD81e
Mq5IQPFGUEKyozDUOG-ViR2RJZCjVjj
EXGxO-KjiRaHljN4

Az országos döntõ 2019. május 31. – Brain Bar, Bu-
dapesti Corvinus Egyetemen lesz, ahol számos gyere-
keknek szóló program is lesz. Annak is érdemes elláto-

gatni a rendezvényre, aki idén a versenybe még nem kap-
csolódott be.

A további csapataink tagjai, akik vállalták a meg-
mérettetést: Balla Kristóf, Ambrus Bence, Stübe Hédi,
Molnár Andor, Cuc Dorina, Laurovics Anita, Arany
Kristóf, Arany Viktor, Marti Botond.

CsÆnyi_KisØrlet.qxd  2019.04.23.  10:26  Page 12



13

A réz-szulfát-kísérlet
Gombi csapat: Frankó Noémi, Dupsi Dániel és Szikora Zsombor

1.
Elõkészítettük az anyagokat.

2.
Kimértem a réz-szulfátot.

4.
Feloldottam hideg vízben.

3.
Kétszer ennyit mértem ki.

9.
Összekeverés után
belelógattam egy 

hurkapálcára erõsített
fonalat, és hagytam 

mozdulatlanul kihûlni.

10.
Az 1. napon így nézett ki
a fonál: már elkezdett rá
összegyûlni a réz-szulfát,

kis csomókban.

12.
A 4. napra gyönyörû nagy
kristály lógott a végén, és
a fonálon végig is voltak
kristályok, nagyon szép
lett, jó, hogy türelmesen
vártam, mert gyönyörû

eredményt kaptam.

11.
A 2. napon így nézett ki,
de a fonálon egyre több

apró kristály is megjelent
már.

5.
Összekevertem, ekkor 
állapítottam meg, hogy
olyan, mint a tengervíz.

6.
Gáztûzhely felett egy
edény rácsára tettem,
hogy melegedjen fel.

8.
Utána beletettem 

a második adagot is.

7.
Ahogy melegedett,

felkevertem.
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Kíváncsiság, nyitottság, érdeklõdés és bevonódás nélkül
az örömteli és sikeres tanulás esélye csekély. A legtöbb
tanító az elsõ napoktól kezdve igyekszik a tanítványait
megmozgató, intenzíven bevonó tartalmakat és témákat
beépíteni a tanulási folyamatba. Idõrõl idõre nyitottan és
rugalmasan igazodhatunk a gyerekek érdeklõdési terüle-
teihez, kedvenc kis mániáikhoz. Otthonról hozott élmé-
nyeiket – jókat, rosszakat –, kincseiket vagy gubancaikat
egyaránt beépíthetjük a tananyagba. A gyerekekkel
együtt, szoros kölcsönhatásban formálódik a tématerv és
a módszertár.

A rendszeres közös élmények – beszélgetõkör, közös
alkotás, kísérletezés, felfedezés, játékkészítés, kirándu-
lás, színházlátogatás és ezernyi közös ügy – gyakran sike-
res inspirációt adhatnak a továbblépéshez. 

A sorozatunkban bemutatott ötletsorok, órarészletek,
kisprojektek témáit mi is csak úgy találtuk, aztán csiszol-
tuk, formáltuk, alakítgattuk – szívesen átadjuk. Ötlete-
ket adunk, nem kész óraterveket. Az aktuális osztálya-
inkra, az odajáró gyerekekre szabott témák, feladat- és
tevékenységsorok természetüknél fogva nem átemelhe-
tõk egy az egyben. 

Magyar Kinga–Petik Ágota–Ruzsa Ágnes Talált kincsek (4.)
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

Gombolatok
Kora tavasszal, amikor közeledik a leendõ elsõsökkel

való ismerkedési játék, a Kincskeresõ Iskolában elõke-
rülnek a tanítók féltve õrzött gombosdobozai. Ha már a
kezünk ügyében vannak ezek a kincsek, miért is ne játsz-
szunk velük? Kisebbek és nagyobbak a tanórákon és a
szabadidõben is kipróbálhatnak néhány örökzöld és
újabb gombos játékot.

1. Néhány marék gomb

Elsõ osztályban a finommotorika fejlesztésekor is ki-
használhatjuk, hogy a gyerekek nagy kedvvel foglalkoz-
nak a gombokkal.

a) Válogatások
– Sok apró tárgy, esetleg mag közül kell a gombokat

kiválogatni.
– Gombok közül adott szempont (szín, méret, anyag,

lyukasság) szerint várjuk a válogatást.

b) „Gombrajzok”
– Rajzlapra elõírt vonalon kell gombokból kirakni az

adott formát, vonalat.
– Padlóra ragasztott, szigetelõszalaggal jelzett vonalat

kell a gombokkal követni.

c) „Pöckölõsök”
– Ki tudja messzebbre pöckölni a gombját? (Termé-

szetesen elõször meg kell figyelni, hogy a méret és az
anyag mennyiben befolyásolja a megtett utat.)

– Ki tudja a legpontosabban követni „pöckölt” gomb-
jával az elõírt vonalat, formát, íráselemeket?

– Ki találja el a kívánt célt egy pöcköléssel?
– Ne felejtkezzünk el a jól bevált gombfociról sem!

d) Pörgettyûk
– Cérnára fûzve ez is jó játék.

e) Tapogatós
– Egy nagy doboznyi gomb közé rejtünk valamilyen

apró tárgyat, amit vakon, tapogatás alapján kell megke-
resni és kitalálni, hogy mi lehet az.
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2. Kicsi a rakás – rendrakás
A matematikai tapasztalatszerzéshez is remek eszköz

a gomb az elsõsöknek.

a) Számlálgatós
– Egy marék gombon a lyukak számát kell megszámolni.
– Hányféleképpen lehet kitenni egy-egy számot (to-

vábbra is a lyukak száma a gombok értéke)?
– A legkevesebb gombbal rakjuk ki a számokat!
– Valamennyi gombot (többet, annyit, hogy 10-nél ne

legyen több…) markolj ki számlálás nélkül!
– Annyi gombot vegyél ki, ahányat mutatok, tapso-

lok, dobtam a kockával!
– Egy marék gombot markolj ki, becsüld meg, meny-

nyi lehet! Majd számláljuk úgy, hogy egyenként ma-
gunk elé húzzuk a gombokat, miközben kimondjuk a
számok nevét. Úgy is lehet számlálni, hogy a gyerek
csak a szemével követi, nem érinti meg azokat. Lehet
kettesével, hármasával stb. csoportosítani, majd így le-
számlálni.

– Mindkét marékkal kimarkolunk néhány gombot,
majd párosítással összehasonlítjuk, melyik kezem mar-
kolt többet.

– 10 gombból valamennyit kimarkol az egyik gyerek,
miközben a párja „huny”. Az asztalon maradt gombok szá-
mából meg kell állapítani, mennyi van a párom markában.

b) Sorozatok, szabályok
– Sorozatok kirakása gombokból, szabály kitalálása

(kicsi-nagy, érdes-sima, kétlyukú-egylyukú…).
– Ugyanannyi lyukú gombokkal számsorozatok alko-

tása (szorzás elõkészítése)

c) Mérések
– Szakaszok hosszának megmérése kisebb és nagyobb

gombokkal. Melyikbõl használtunk többet?
– Falevél lefedése kisebb-nagyobb gombokkal, azok

egymásra csúsztatása nélkül. Le lehet-e teljesen fedni?

d) Tájékozódás, másolás
– Eldugott gomb megkeresése… Irányítás: jobbra, bal-

ra, téri tájékozódás.
– Néhány gombból különbözõ alakzatok kirakása,

majd körülrajzolása. A társnak az alaprajznak megfelelõ-
en kell kiraknia az alakzatot. Ehhez a méretük alapján
pontosan kell kiválasztani és a helyükre illeszteni a gom-
bokat. A gombból kirakott egyszerû alakzat tükörképét
is ki lehet rakni.

3. Bemutatkozás
A gombokban az a jó, hogy sok képzettársításra adnak

lehetõséget. 
A gyerekek hozhatnak otthonról vagy választhatnak

a közös dobozból. Kié lehetett? Mikor volt divatos? Mi-
lyen ruhához tartozott? Mi a története? Mire hasonlít?
Mibõl készült? Ki volt a barátja?

Ki-ki lelkialkata szerint mutathatja be kiválasztottját.
Vannak, akik a szikár tények mentén szeretnek beszélni

a gombjukról, mások hajlanak a fantáziajátékra, a lelki
megközelítésre, néha a spontán projekcióra is.

Nem csak szóban és írásban lehet jellemezni egy gom-
bot, akár a hangját is bemutathatjuk kopogtatással, pö-
cögtetéssel. Elképzelt beszédhangját is utánozhatjuk.
Meg is szagolhatjuk, sõt az is lehet, hogy letakarjuk, és ta-
pintással ismerkedünk meg vele.

Néhányan szívesen foglalkoznak a gombok kalandos
élettörténetével. Segítõ szavakat is gyûjthetünk közö-
sen:

A csoportok kitalálhatják és eljátszhatják az egyik ki-
választott gomb legboldogabb vagy legszomorúbb nap-
ját. Azon is tûnõdhetnek, hogy került a gyerekek közé
az osztályba? Honnan tûnt el, hogy veszett el, ha elve-
szett?

4. Elvesztem, mit tegyek?
Az innen-onnan hozzánk kerülõ gombokkal való játé-

koknak, feladatoknak motiváló keretet adhat Boldizsár

VALAHA…, MÉG A NAGYMAMÁM
MAGYMAMÁJA IS KISLÁNY VOLT, AMI-
KOR…, KI GONDOLTA VOLNA…, MÍG EGY-
SZER CSAK…, AZTÁN…, VÉGÜL…
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Ildikó: Az Elveszett Tárgyak Napja címû meséje. Kezdhet-
jük úgy a foglalkozást, hogy az osztály megszokott mesé-
lõhelyén felolvassuk/elmondjuk a mese elejét: 

„Tudjátok, hogy minden évben egyszer, egy ráérõs nyári
délutánon megrendezik az Elveszett Tárgyak Napját? Azt
persze senki nem tudja pontosan, hogy mikor lesz ez a nap, de
amikor eljön az ideje, megkondul az Elveszett Tárgyak Ha-
rangja. Az elveszett tárgyak felsóhajtanak:

– Megkezdõdött! Végre megkezdõdött! – suttogják.
Egy éven át minden percben ezt a harangkondulást várják,

mert úgy szól a törvény, hogy ezen a napon minden megtör-
ténhet. Az elveszett tárgyak visszakerülhetnek gazdáikhoz,
vagy új gazdára lelhetnek, s nem kell többé sötét szekrényal-
jakban, utcaporban vagy dudva közt és ki tudja még hány és
hányféle helyen kuporogniuk. 

Az elveszett tárgyak egy éven keresztül csak arra gondol-
nak, mit fognak tenni, ha megkondul a harang. Terveket szõ-
nek arról, miként hívják majd fel magukra a figyelmet, mit
mondanak annak, aki megtalálja õket, és hogyan teszik hasz-
nossá magukat, ha nem lesznek többé elveszettek. Ábrándoz-
nak, álmodoznak, de amikor eljön az idõ, mégis csak nagyon
kevesen tudják végrehajtani jól kigondolt tervüket.” (Boldi-
zsár Ildikó: Boszorkányos mesék, Móra Könyvkiadó, 2006)

Feladatul adhatjuk a csoportoknak a közös ötletelést
arról is, hogyan, mivel hívhatja fel magára a figyelmet
egy elveszett gomb. El is játszhatják valamelyikük ötle-
tét. Azt is, hogy sikerült-e gazdára lelniük. 

Írhatnak apróhirdetést, reklámszöveget, amivel a
gomb kínálja magát. Szövegalkotási feladat lehet a gomb
sóhaja is, amibõl megismerhetjük vágyát, hangulatát, ér-
zéseit. 

5. Névadó
Mindenki – feltûnés nélkül – leírja kiválasztott gomb-

ja nevét egy névkártyára. Késõbb a többieknek ki kell ta-
lálniuk, hogy melyik névhez melyik gomb tartozhat.

VASMACSKA
KERESZTES LOVAG
LIVERPOOL FC
RÉGIES TÚLÉLÕ
ARANY FÉLGÖMB
ANASZTÁZIA
NYUGODT BALÁZS
GOMBA
AS ROMA
EGYSZERÛ GYURIKA
KUTYATÁL
KÉK KATIE
VIRÁGOS PIROS
SZOMORÚ MALAC
ELCIRKÓ

Ha sikerült kitalálni a gombok nevét, az indoklás is ér-
dekes lehet: vajon mitõl találó vagy sokatmondó egy
név?

6. Gombleírások
A negyedikesek számára a szóbeli, akár teljesen szub-

jektív bemutatások után már pontos, tájékoztató szán-
dékú, rövid írásbeli fogalmazások készítése lehet a fel-
adat.

A fõ cél, hogy a leírások alapján biztosan fel lehessen
ismerni, meg lehessen találni az adott gombokat. Segít-
ségképpen néhány szómagyarázattal támogathatjuk a
pontos fogalmazást: pl.: domború, homorú, perem, át-
mérõ, fül, réz.

Ízelítõ a leírásokból:

A Gombolatok folytatása következik a Tanító júniusi
számában.

1. AZ ÉN GOMBOM barnás-zöldes színû. Bõr borít-
ja és sárgás fonallal bele van varrva egy kereszt. Nincs
rajta lyuk, de az alján van egy fémfül, amivel rögzíteni
lehet. Kör alakú, közepes méretû.

8. AZ ÉN GOMBOM körülbelül 4 cm átmérõjû zöld
gomb. Kerek, egyik oldala sima, a másik homorú. Kö-
zepén két lyuk van. Fából készült. Peremétõl nem
messze szaggatott körvonal van bevésve.

2. AZ ÉN GOMBOM egy félgömb. Olyan, mint a Föld
félbevágva. Aranysárga, csillog. Szép formák vannak
rajta, hullámok és pöttyök díszítik. Az alján van egy
alagút, abba lehet bevezetni a cérnát.

3. AZ ÉN GOMBOM kör alakú. A színe barna, a min-
tája olyan, mintha focilabda lenne. Felvarráskor az al-
ján lévõ vájaton lehet a cérnát átvezetni.

4. AZ ÉN GOMBOM anyaga réz, kör alakú, az alján
van egy fül. Teteje domború, nõi arcképet mintáz. Al-
ja homorú.

5. AZ ÉN GOMBOM fehér cérnával van bevonva.
Lyuk nincsen rajta. Talán régen a hátán volt egy hu-
rok, azzal rögzítették a ruhára. Elég réginek tûnik.
Kedves és aranyos gomb. Mérete kicsi. Formája kerek
és lapos.

6. AZ ÉN GOMBOM színe fehér, kör alakú. Az egyik
oldalán van két aranykarika, amik metszik egymást.
A másik oldalán egy fül van. Az aranykörös oldalán
kicsi bemélyedések vannak.

7. AZ ÉN GOMBOM olyan, mintha egy hajtogatott
négyzet lenne. A felszínén nincs lyuk. Felsõ része ho-
morú, az alja domború. Rézbõl van. Az alsó részre egy
kicsi fül van erõsítve.

Magyar_Petik_RuzsaKINCS.qxd  2019.04.23.  13:47  Page 16



17

Ahogy közeledik a tanév vége, úgy sûrûsödnek a prog-
ramjaink. Oly sok minden történt az utóbbi egy hónap-
ban, hogy felsorolni is nehéz lenne. Csak a legfontosab-
bak: voltunk az osztállyal két (ingyenes) hangversenyen,
az egyik egy különleges Zenés Tízórai koncert volt Jazzt
nektek címmel, majd az iskolánkba látogatott a Nemzeti
Filharmonikusok kamaracsoportja, ahol egyik tanítvá-
nyom édesanyja is csellózott; lebonyolítottunk az osz-
tállyal egész alsó tagozatot érintõ közös programot, sza-
valóversenyt szerveztünk két fordulóval, volt egy
Bátaszéki matematikaverseny döntõsünk, és most kö-
vetkezik a minket szintén érintõ Zrínyi Ilona matemati-
kaverseny döntõje is, részt vettünk a Mesélõ Muzsika
idei bérletsorozatának utolsó interaktív hangversenyén,
melyet a Szélkiáltó együttesbõl is sokak által kedvelt
énekmódszertan tanárom, Lakner Tamás tartott az Er-
kel Színházban, és mintegy a négy évünk sok-sok játék-
kal színesített tanóráinak esszenciájaként szinte teljes
létszámmal részt vettünk a Homoludens Tavaszi Játék-
fesztiválján. Sok szép közös élmény, és már most érzem,
hogy milyen nehéz lesz elbúcsúzni ettõl a negyedikes osz-
tálytól. No, de a kis ovisok is már nagyon várják, hogy is-
kolába jöhessenek.

AMÕBA
A Játékfesztiválon több mint ötven játékot lehetett

kipróbálni, az animátoroktól megtanult és együtt leját-
szott játékokért pecséteket szereztünk a gyûjtõlapunkra
a különbözõ játékasztaloknál és a kézmûves asztaloknál,
majd játékbajnokságon vehettünk részt (Vigyázz6! kár-
tyajáték, amire elõre felkészültünk), végül jutalomsorso-
lás következett. Egyik diákommal egy különleges Amõ-
ba, más néven Tic-tac-toe változattal is megismerked-
tünk, de most elõször jöjjön az alapjáték, amit szerintem
mindenki játszott már életében! Két játékos, kockás (ele-
gáns néven négyzetrácsos) papír, két – lehetõleg külön-
bözõ színû – ceruza, és már indulhat is a játék! Az egyik
játékos jele X, a másiké kör, felváltva rajzoljuk a saját je-
leinket a lapra, cél az, hogy öt azonos minta kerüljön a

papírra egymáshoz kapcsolódva sorban, oszlopban vagy
átlóban. 

Arra utal a játék elnevezése, hogy aki elõször megraj-
zolja az ötösét, azaz megnyeri a játékot, saját színével
körbekerítheti a teljes alakzatot, ami mindig változatos
képet ad, akár egy amõba, ami fõként vízben élõ egysejtû
élõlény, folyamatosan változó alakkal. A görög ameibo
szó jelentése: változik. Szerintem papíron az igazi, hosz-
szúnak tûnõ tanítási órákon fõleg, de ha valaki egyedül
játszana, vagy épp csak gyakorolna, a rengeteg internetes
amõbajáték közül ajánlom az egyszervolt.hun
két kattintással elérhetõ lehetõséget (játé-
kok, Amõba) https://egyszervolt.hu/jatek/
jatek-amoba.html.

Remekül fejleszti a figyelmet, a taktikai gondolkodást,
a síkbeli tájékozódást. A géptõl is lehet ellesni hasznos
taktikákat, például azt, hogy az egyik oldalról zárt hár-
mas sort nem a következõ, hanem az ötödik helyen védi
ki, hogy utána szabadabban tudjon építkezni. Mi va-
gyunk a kezdõ játékosok fehér színû golyóval, a gép pi-
rossal (sötéttel) válaszol. Nem is olyan egyszerû legyõzni!
A program számolja a gyõzelemhez vezetõ lépéseket,
névre szólóan lehet regisztrálni az eredményeket. A gép
nyert kiírást senki sem kedveli, de hajtja is az embert,
hogy végre gyõzzön. Személyes játékoknál több a figyel-
metlenség, benézés, a gép viszont nem fárad. Vannak
olyan honlapok, amelyeken a nehézségi szintet is be le-
het állítani a kezdõtõl a nagyon profi szintig, pl. könnyû,
közép, kemény és szakértõ. Azt mondják, az Amõbánál a
legfõbb taktika, hogy nem szabad hibázni. Nem rossz! 

„A felfedezés lényege: látni azt, amit már mindenki látott, de olyat gon-
dolni, amit senki más nem gondolt róla.” Szent-Györgyi Albert

F A R K A S H Á Z I  C S I L L A

(25.)
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A 3×3-as és 4×4-es fix területen játszható amõbavál-
tozathoz az osztályban vannak különbözõ táblás játékok-
hoz elõre elkészített laminált lapjaink, bábuként kupa-
kokat, piros-kék korongokat, üvegkavicsot, más játé-
kokhoz tartozó elemeket tudunk használni (2×5, illetve
2×8 db szükséges). Most épp ötszögmániában élünk,
legutóbb színes laminált ötszög lapokat rakosgattunk a
játéktáblákra. A cél a tábla méretének függvényében
hármas, illetve négyes sorok létrehozása. 

Az idei március tizenötödikei megemlékezést a mi osz-
tályunk szervezte, a negyedikeseink kisebb csoportok-
ban bementek az elsõ, második, harmadik osztályba, és
ott tartottak egy (osztályunk által közösen összeállított
PPT-vel megtámogatott) kis ünnepi elõadást, majd ér-
dekes tematikus játékokat tanítottak és vezettek le a ki-
sebbeknek, köztük egy Szaladgálós amõbát is, ahol nem-
zeti ünnepünkkel kapcsolatos képeket kellett elhelyezni
óriás, földre helyezett táblán úgy, hogy kialakuljon a hár-
mas sor, oszlop vagy átló. A csoportok tagjai egymás után
futottak oda a nagy táblához és helyezték el egyesével a
képeket. Nagyon pörgõs játék volt, amit még nagyobb
pörgés, egy össznépi magyar táncház követett zárásként.

LITE THREE
Hármas Amõbának nevezzük azt a változatot, amikor

csak három-három számozott kupakot/korongot/lapkát
használunk a háromszor hármas játéktáblán. Ugyanúgy
felváltva kerülnek sorra a játékosok, mint a közismert
Amõbánál, de ügyelnünk kell arra, hogy 1.; 2.; 3. sor-
rendben kerüljenek a táblára a rendre megjelölt elemek.

(Ha például kis és nagy logikai lapokkal játsszuk, lehet a
sorrend piros-sárga-kék-piros-sárga-kék… ebben a sor-
rendben folytatva.) Amikor mind a három elem lent van,
következik az újdonság: felvesszük a saját egyes sorszámú
elemünket, és azt helyezzük egy új helyre, az ellenfél
ugyanígy, aztán jön a kettes, hármas, majd újra az egyes
stb. Az elõzõ változatnál is szükség van az elõre gondol-
kodásra, hát még itt! Már kezd kialakulni egy pozíció,
mikor épp azt az elemet kell levenni, amihez hozzáépíte-
nénk. Ügyesen kell elõre gondolkodni, belekalkulálva az
ellenfél lépéseit is.

A Wikipédia leírása és mozgóképes bemutatása sze-
rint a negyedik elem lerakása után tûnik el a legkorábban
elhelyezett jel, és az nyer, akinek úgy jön ki a hármas sor,
hogy nem azok közül van az éppen legkorábban rakott
jel. Mi maradunk a saját verziónknál, a fentiek szerint
játsszuk, felhívva a figyelmet arra, hogy ugyanoda vissza-
tenni nem lehet a lapot, mint ahonnan elõzõ-
leg felemeltük. https://hu.wikipedia.org/wiki/
Tic-tac-toe#Lite_three

GOBBLET GOBBLERS
Elérkeztünk a Játékfesztiválon újonnan megismert

Amõbavariánsunkhoz, melyet korábban említettem.
Két nagy, két közepes és két kicsi üreges figurából áll egy
játékos készlete. Itt az a csavar a standard Amõbához ké-
pest, hogy Matrjoska-babákhoz hasonlóan a nagyobb
méretû bábuk belsejében elférnek a kisebbek. A kicsikre
ráhelyezhetõk a nagyobbak, így a pillanatnyi pozíció nem
végleges, nincsen biztonságban a bábuk nagy része!
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Még ügyesebb taktikázást kíván a játék, és ezáltal még
izgalmasabb! Fejleszti a logikai gondolkodást, memóriát,
új dimenziók alakulnak, érhetnek minket váratlan hely-
zetek, adódnak nagy felfedezések és rácsodálkozások.
Ennél az Amõbaváltozatnál hallottam legtöbb kacagást
játék közben. Nagyon élményszerû játék, érdekes volt
kipróbálni és megtapasztalni, hogy mennyire más, mint
az eredeti Amõba. A készlet elkészíthetõ például két-két
különbözõ színnel vagy matricával megjelölt fél Kinder-
tojásból, mini, egy deciliteres mûanyag pohárkából és
bármilyen nagyobb pohárból/bögrébõl. Az osztállyal mi
ötszög lapokat vágtunk ki három különbözõ méretben,
és ezekkel játszottunk, lényegét tekintve hasonlóan
funkcionáltak, le lehetett takarni a nagyobbal a kiseb-
bet. 

VAK AMÕBA
Kipróbálta már az olvasók közül valaki a Vak Amõ-

bát? El tudjuk képzelni, hogy a mindennapi észleléshez
szükséges érzékszerveink közül az egyik legfontosabbat
egy idõre kiiktatjuk, és úgy próbálunk meg boldogulni?
Érzékenyítõ program keretében az elõzõ osztályommal
ellátogattunk a Láthatatlan kiállításra, amelyen teljesen
lesötétített szobákban kellett tájékozódnunk hétköznapi
szituációkban, meglehetõsen nehéz volt. Radnótiban ta-
nító kolléganõmmel, Gyõrffy Magdolnával gyakran oszt-
juk meg egymással játékújdonságainkat, ötleteinket, esz-
közeinket. Emlékeztem rá, hogy színes törölközõkre var-
ratott vastag zsinórokat a kitapintható rácsos játékfelü-
let eléréséhez, ezt a készletet kértük kölcsön tõle. Há-
romszor hármas és négyszer négyes változat is készült,
nálunk a kisebbnek volt nagyobb sikere, valószínûleg
amiatt, hogy elõtte sok hármas játékot játszottunk és biz-
tonságosabbnak érezték a gyerekek a nehezített körül-
mények közepette. A játékosok bekötött szemmel teszik

le kupakjaikat, illetve üvegkavicsaikat, a szabály ugyan-
az, mint normál esetben, annyi kiegészítéssel, hogy aki
leteszi a soron következõ bábut, szól a társának, hogy el-
készült. A tapintás és a memória elõtérbe kerül, nagyon
kell koncentrálni a lépésekre és figyelni arra, hogy ne so-
dorjuk el a helyükrõl a már letett elemeket. 

PENDE
Utaltam rá, hogy újabban sokat foglalkozunk ötszö-

gekkel. A Homoludens társasjátékklubjában több alka-
lommal is személyesen lehetett találkozni, beszélgetni és
játszani hazai társasjáték-tervezõkkel. Pierrot, születési
nevén Marosi Z. Tamás is ellátogatott egy ilyen alkalom-
ra, akit legtöbben zenészként ismernek, de játékterve-
zéssel is foglalkozik, az elmúlt évek során tucatnyi új já-
tékot fejlesztett. Személyesen tõle tanultam meg a még
kipróbálási fázisban lévõ Monopolis táblás társasjátékot.
Nem mondanám, hogy egyszerû, de nagyon érdekes já-
ték. A magyar tematikájú játékklub esteken a kipróbál-
ható játékok is zömében magyarok. Felfedeztem egy öt-
szöges kirakós társast, aminek az a különlegessége, hogy
nem az asztalra lerakott formák, hanem a közöttük kiala-
kuló üres felület mintázata adja a játék lényegét. Más ki-
rakójátékokhoz hasonlóan itt is úgy lehet lerakni a lapo-
kat, hogy oldalaik teljes hosszban csatlakozzanak egy-
máshoz. Aczél Zoltán szép kivitelû fából készített játéka
adta az ötletet, hogy mi is tervezzünk különbözõ mintá-
kat. Szabályos ötszög lapokból a gyerekek változatos for-
mákat raktak ki, például virágokat, koszorúformát, fá-
kat, állatokat, Mickey egeret, majd azt a számukra furcsa
feladatot adtam, hogy a rakosgatások közben kialakuló
hézagokra koncentráljanak. Létrehoztak éket, más né-
ven szájformát vagy sugarat; kis hajót, nagy hajót, orosz-
lánt, csillagot, melyek közül három a Pende játékban is
szerepel pontszerzõ mintaként. 

Sugár: 1 pont Hajó: 3 pont Csillag: 5 pont

A felfedezések, kirakások után úgy kezdtünk el 3-4 fõs
csoportokban játszani, hogy mindenki kapott tíz-tíz azo-
nos színû lapot, melyeket az óramutató járásával meg-
egyezõ irányban haladva egyesével kellett letenni az asz-
talra. A szabály mindössze annyi volt, hogy az ötszögek
oldalai teljes hosszukban érintkezzenek egymással. Arra
törekedtünk, hogy minél több alapmintát, úgynevezett
szigetet hozzunk létre. Amikor minden lap az asztalra ke-
rült, megszámoltuk, hogy kinek hány pontja lett. A sugár
értéke egy pont, a hajóé három, a csillagé pedig öt. Ahány
mintában szerepelt az adott lap, annyiszor kapott megfe-
lelõ pontot érte. A számolásnál segített, hogy a már be-
számított lapok tetejére tettünk egy-egy más játékban
használt kis korongot. Leginkább maga a tervezés és ra-
kosgatás volt érdekes a játékosok számára, a pontokat
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csak néhányszor számolták össze nagy türelemmel és
koncentrációval, egymást segítve, utána fõként csak
építkeztek, egyre nagyobb rutinnal és örömmel.

Az eredeti Pende játék fõ szabályai:
Cél: szabályos szigetek kialakítása minél több saját

színnel körülvéve. A színválasztást a játékos elõtt elhe-
lyezett elem jelzi. Az indítóforma után a lehelyezett
Pendének mindig legalább egy oldalával pontosan érint-
keznie kell egy vagy több már lent lévõ elemmel, azonos
színû Pendéket nem szabad egymáshoz illeszteni! Min-
denki egyszerre három elemet vesz magához a közös
elemhalmazból, ezeket kell egy körben lerakni. Az aktív
játékos a saját színébõl egyszerre 0-3 darabot használhat
fel, mások színeibõl csak egyet-egyet. A Pendék közti
üres területeket csak szabályos szigetként szabad körbe-
venni. A szigetekért csak akkor jár pont, ha a teljes alak-
zatot létrehoztuk, minden elemével. Addig tart a játék,
amíg a soron következõ játékos szabályosan tud mind
felvenni, mind elhelyezni három Pendét. Értékelésnél
sarokkal érintkezõ befejezett sziget esetén egy pontot szá-
molunk, oldallal érintkezve a szigettõl függõen egy, há-
rom, illetve öt pontot, ha pedig a Pende minden oldalá-
val másik Pendéhez kapcsolódik, akkor öt pontot. A szá-
mok összeadódnak.

KÖRZÕHASZNÁLAT 
ÉS ÖTSZÖGMÁNIA

A negyedikeseimmel rajzórán, akarom mondani, vi-
zuálisnevelés-órán a második félévben egész jól összeba-
rátkoztunk a körzõvel, a felsõ tagozaton már készségszin-
ten tudják használni a gyerekek. A virág alapmotívumok
mellett kedvenc munkájuk egy szíves tangram volt, a több
interneten fellelhetõ változat közül az alábbit szerkesz-
tettük meg. Kiszíneztük, kivágtuk, majd megpróbáltunk
minél több feladványt kirakni az elemekbõl.

https://www.shutterstock.com/image-vector/
set-broken-heart-tangram-game-schemes-
1013871103 és https://ordoglakat.blog.hu/
2013/02/14/sziv_tangram

Tanítványaim nagyon szeretik a kihíváso-
kat. Amikor érdekességképpen közösen megnéztünk egy
videót arról, hogy milyen szerkesztési lépésekkel lehet el-
készíteni egy szabályos ötszöget, sokan vállalkoztak a ki-
próbálására. A csoport majdnem fele meg is oldotta a kö-
vetkezõ órára a szorgalmi feladatot, hárman kifejezetten
mérnöki pontossággal, nagy örömömben még ötöst is ad-
tam nekik érte. Különösen megnyerõ volt, hogy az ábra
alapján vissza is tudták idézni a szerkesztés lépéseit, ami
alsó tagozaton azért elég nagy dolog.

A Pende játékból is kiderült, megtapasztalhattuk, hogy
a négyzetektõl, téglalapoktól eltérõen szabályos ötszö-
gekkel nem tudjuk hézagmentesen lefedni a teret, viszont
rengeteg próbálkozás irányult és irányul manapság is arra,
hogyan lehet ezt megtenni különleges alakú ötszögekkel.
Érdekes mintagyûjteményre bukkantunk az interneten,
a gyerekek is próbáltak kitalálni saját elemeket.

https://444.hu/2015/08/13/matematikai-
attores-uj-otszoget-fedeztek-fel-ami-teljesen-
lefedi-a-sikot

Végül amire még felhasználtuk színes ötszögeinket,
nem sokan tippeltek volna rá, táncoltunk a segítségük-
kel! Idén tavasszal részt vettem egy nagyon színvonalas,
lelkesítõ harmincórás néptáncoktató képzésen az Így tedd
rá! szervezésében, úgy tervezem, hogy a jövõre érkezõ kis
elsõsöknek heti egy testnevelés órában néptáncot okta-
tok majd. Megtanítottam az osztályomnak a színek to-
vábbképzésen tanult néptáncos kódjait, Dunántúli ugrós
zenére így táncoltunk: piros = egy nagy ugrás (tá-á); sár-
ga = ugrás kétszer azonos lábon; kék = lép pont; zöld =
ti-ti-tá váltott lábbal; barna = diótörés, lép dobbant. En-
nek segítségével a gyerekek már önállóan is tudnak ösz-
szefûzni a zenére táncos elemeket, nagyon büszke va-
gyok rájuk. 

Viszlát! Találkozhatunk, ha tanítványaikkal vagy
gyermekükkel eljönnek május 19-én a Homoludens in-
gyenes Játéknapjára Budapesten az Angyalföldi Gyer-
mek- és Ifjúsági Házba, amin most nem mint kísérõta-
nár, hanem mint önkéntes játékoktató veszek részt.
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Visszhang
Elõzõ írásomban a gondolkodás tanításának fontossá-

ga volt fókuszban, melyben nagy segítségünkre lehetnek
a játékok. Akkor elsõsorban a játékokban rejlõ szellemi
mélységekkel foglalkoztunk, és azzal, hogy ezt a gyerekek
számára miként lehet a felszínre hozni.

Azonban a játékokban rengeteg lelki mélység is fellel-
hetõ, amirõl szintén érdemes elgondolkodnunk, elgon-
dolkodtatni a gyerekeket. Cikkünk fõ témája ez lesz.

Szó volt az elõzõ cikkben arról is, hogy bizonyos játé-
kokban elérendõ cél egy olyan taktika, stratégia megta-
lálása, ami biztosítja azt, hogy mindig gyõzhessek. Ponto-
sítanék: biztosítja azt, hogy hosszú távon ne veszítsek.
Ennek kapcsán pedig megállapítottuk, hogyha ezt a célt
elérjük, akkor a játék ezután már nem lesz többé játék
számunkra, mert a játékhoz szorosan kapcsolódó izgal-
mat elveszítjük. 

A pontosítást azért eszközöltem, mert a valódi életben
(is) rengeteg olyan „játék” van, ami egyfajta csapdahely-
zetet jelent nekünk, amire szeretnénk valami megoldást
találni hosszú távon, hogy ne veszítsünk. 

A játékok egy jól definiált körére alkotta meg Neu-
mann János a játékelmélet alapfogalmait. Rendkívül iz-
galmas, érdekes és a világra igen nagy hatást gyakorló el-
méletrõl van szó. Ennek bemutatására most nem vállal-
koznék, de mindenkinek ajánlom Mérõ László1: Minden-
ki másként egyforma2 címû könyvét, ami közérthetõen,
szórakoztatóan mutatja be a játékelmélet alapjait, és ren-
geteg tanulsággal szolgál a mindennapi életünk jobb
megértéséhez. Mikor olvastam, a világról alkotott képe-
met jelentõsen formálta. 

A játékelmélet eszközeivel vizsgálható játékokra (?)
egy-két példa3: 

– Meddig várjuk a buszt, ami nem akar jönni?
– Hova menjünk este vacsorázni? (Fogolydilemma)
– Gyáva nyúl
– Blöffölést lehetõvé tevõ játékok
– Rejtõzködõs lottó; Egyszámjáték
– Kõ-papír-olló

A játékelmélet racionális síkra emel bizonyos játéko-
kat, amiknél azt gondolnánk, hogy az intuíciónak, az em-
berismeretnek van nagy szerepe.4

A játékelmélet megjelenése elõtt ezeket a játékokat
(problémákat, csapdákat), az emberek nem is tudták
másként kezelni, csakis megérzéseik és tapasztalataik
alapján. A közgazdaságtant meg is változtatta az új szem-
lélet, azonban a hétköznapi életben még nem hozott je-
lentõs változást, talán azért, mert az emberek elsõsorban
nem racionálisan viselkednek, és ez természetes, sõt így
van jól.5

A KÕ-PAPÍR-OLLÓ játék egyszerûen megmutatja,
mire is szeretnék rámutatni:

A játékelmélet szerint a legeredményesebb stratégia6

az, ha 1/3 valószínûséggel mutatok követ vagy papírt
vagy ollót. Tehát a legjobb, amit tehetek, ha ezeket 1/3
arányban váltogatom, mondjuk úgy, hogy egy háromol-
dalú dobótestet használok, és gondolkodás nélkül esze-
rint cselekszem. 

Móricz Márk

Örömöm sokszorozódjék
a te örömödben,
Hiányosságom váljék
jósággá benned.
A jéghegy víz alatti része

KALEIDOSZKÓP

1 Matematikusból lett pszichológus. Már ez az érdekes kombináció is sugallja,
hogy izgalmasak az írásai, és valóban így is van.
2 Mérõ László: Mindenki másként egyforma, Tericum Kiadó, 2007.

3 Mérõ könyvében mindegyiket részletesen bemutatja, elemzi, s még további
játékokat is találhatunk.
4 A fenti játékok mind ilyenek.
5 Mérõ könyve ezt a gondolatot is nagyon szépen bemutatja, ahogy a könyv cí-
mében ígéri: miért jó, hogy mindenki más, ugyanakkor mégis egyforma, illet-
ve hogyan lehet az, hogy mindenki másként egyforma. 
6 Amitõl ha eltérek, hosszú távon rosszul járok.
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Három dolog, ami miatt nem tesznek így az emberek8: 
– nem a hosszú távú nyerés érdekli õket, hanem azon-

nal szeretnének nyerni,
– mégpedig úgy, hogy „gondolatolvasással” igyekez-

nek az ellenfelet kiismerni.
– és nemcsak azért, hogy nyerjenek, hanem élvezik,

hogy a másik embert (esetleg önmagukat) fejtik meg. 
Ez számomra azt támasztja alá, hogy a játékosokat ér-

dekli egyfelõl a játék mûködésének megértése (céljuk a
nyerés9), de legalább ugyanennyire10 fontos motiváció a
játékra és a játékban az ellenfél vagy épp önmagunk meg-
ismerése. 

Amíg a MALOM-ban vagy a MASTER MIND-ban
szellemi akadályokat igyekszünk legyõzni, és a társ kiis-
merése legfeljebb taktikai eszköz, addig a SVINDLI-ben
vagy a SZOLGÁS-ban már igen nagy hangsúlyt kap a
„másik fejével való gondolkodás”, a játszótársak kölcsö-
nös odafigyelése egymásra. 

Az olyan játékokban pedig, mint az EVOLÚCIÓS, a
MALAC, a CSERÉLJEN HELYET, AKI… vagy a MAF-
FIA teljesen áthelyezõdik a hangsúly, és egy kitûzött cél
(nyerés) csupán ahhoz szükséges, hogy a játékot mozgás-
ba hozza és mozgásban tartsa, de valójában a játékél-
ményt nem befolyásolja11, hogy nyertünk-e. 

Mert maga az, hogy játsszunk, önmagában már nyereség.

Tanítsuk gyermekeinket 
gondolkodni magukról, 
másokról játékokkal12

Milyen nyereség van a fentebb említett játékokban,
ha nem a gyõzelem?

Természetesen önmagunk és a társak megismerése, a
közösséghez tartozás megélése stb. 

Az olyan játékokban (továbbiakban szellemi játékok),
ahol a játék mûködésének megfejtése, a minél nagyobb

jártasság elérése a cél, ott természetesen indul be a gon-
dolkodás, esetleg szükséges a közös megbeszélés, gondol-
kodás, elemzés. 

Azonban az olyan játékokban (továbbiakban ember-
ismereti játékok13), amikben erõsen részt vesz, illetve be-
folyásolja a játékmenetet a játékosok személyisége, azok-
ban ugyan mindig történik automatikusan tanulás a ta-
pasztalat által, ám ez a tanulás ritkán tudatos, sokszor
csak tudat alatt megy végbe. 

A szellemi játékokban nyilvánvaló, hogy ha a sok já-
téktapasztalatot nem kezdjük tudatosan rendszerezni,
akkor igen lassan érünk el fejlõdést (egyre erõsebb ellen-
felekkel szemben egyre több nyerés).

Azonban az emberismereti játékok során hiába van
sok játéktapasztalatunk, és „hiába” alakítunk ki külön-
bözõ stratégiákat, azt vehetjük észre, hogy továbbra sem
igen tudjuk meghatározni, hogy ki milyen erõs ellenfél,
illetve nem nyerünk egyre többször.14 Mégis tanulunk,
csak nem egyértelmû, hogy mit. 

Nagyon jót teszünk már azzal is, ha a gyerekeknek sok
ilyen játékot tanítunk15, de miként a szellemi játékok so-
rán oly nyilvánvaló volt, hogy a fejlõdéshez szükséges bi-
zonyos szintû tudatosítás, akkor, ha belegondolunk, az
emberismereti játékok során is elõsegíti a folyamatot, ha
idõnként megállunk egy-egy játék után, és tudatos szint-
re emeljük a mélyben végbemenõ folyamatokat. 

A játékokról való ilyenfajta gondolkodás módszertana
(amit fõleg Fischer nyomán mutattam be) alapjaiban nem
különbözik a szellemi játékokról való gondolkodástól,
csupán a kérdések különböznek, mivel másra irányulnak.
(Fischer könyvébõl idézett kérdéseknél is voltak ilyen lel-
ki húrokat megpendítõ, gondolkodtató kérdések is.)

A közös gondolkodás ugyanúgy megelõzhet egy játék-
cselekményt, ugyanúgy történhet a megfigyelés játék
közben, és ugyanúgy történhet a játék után. 

A pedagógus a játékok gondos megválasztásával, egy-
máshoz kapcsolásával elõhívhat bizonyos témákat, s így
tervszerûen segítheti a gyermekek fejlõdését, érését.

A játék élmény
A játékot az oktatásban divatos használni. A játékot

felhasználni a nevelésben már nem annyira bevett szo-
kás, pedig nagyon gyümölcsözõ tudna lenni!

Nem is beszélve arról, hogy a játék mind a két funkci-
ót (nevelõ-oktató) egyszerre is képes segíteni (természe-
tesen bizonyos korlátokkal).

Most fõleg a személyiségfejlesztõ, közösségépítõ funk-
cióra fókuszálunk, és kicsit az ehhez kapcsolódó iroda-
lomba pillantunk bele. 7 A sokféle kivitelbõl kettõ látható itt, hogy jól elképzelhetõ legyen.

8 Nem azért, mert nem hordanak maguknál ilyen dobótestet…
9 Lásd elõzõ cikkem.
10 Talán sokkal inkább ez a fontos! Annak, hogy az emberek játszanak, mély
„spirituális” gyökerei vannak, értve úgy, hogy a világhoz és önmagunkhoz ke-
rülünk közelebb.
11 Természetesen ez részben személyiségfüggõ, de éppen az ilyen játékok reme-
kül nevelnek arra, hogy a kudarcot el tudjuk viselni, ugyanis bõven kapunk
kárpótlást a játékban.
12 Ilyen könyvet nem írt Robert Fischer. Õt más aspektusból érdekelték a játé-
kok. Tanítsuk gyermekinket gondolkodni erkölcsrõl és erényrõl c. könyve
történetekkel dolgozik, nem játékokkal. Ön- és társismeretet is fejleszt, csak
nem játékokkal. Ez nem gond, más szerzõk írtak a játékokról hasonló szándék-
kal, lásd következõ fejezet.

13 A kifejezést azért választottam, mert egyrészrõl önmagunkat, másrészrõl a
társainkat is megismerjük a játékok során, és mindkettõ egyaránt fontos, va-
lamint legtöbbször ez ugyanazon játékban párhuzamosan, egymástól akár el-
választhatatlanul történik. 
14 Már többször beszéltünk róla, hogy egy-egy ilyen emberismereti játékban bi-
zonyos jól mûködõ taktikával, stratégiával biztosítani lehet a „nyerést”, de az
elveszi a játék lényegét. Aki szellemi kihívásokat keres, az ne ezeket játssza, ha
pedig valaki olyan sokat játszotta, hogy rátalált az ilyenekre, keressen újabb iz-
galmakat tartogató játékokat. 
15 Hisz szépen lassan érlelõdik a személyiség és közösség így is.

7
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Nem kívánok most hosszas fogalomtisztázó értekezést
tartani, ugyanis a témában szerencsére elegendõ szakiro-
dalom áll rendelkezésünkre. Hallhatunk játékpedagógi-
áról, élménypedagógiáról, kalandpedagógiáról, dráma-
pedagógiáról stb. Mindben igen fontos szerepet tölt be a
játék, és a játékban megjelenõ érzések, élmények felszín-
re hozása. 

Most csak a saját polcomon néztem körül, de termé-
szetesen rengeteg jó könyvet lehetne példaként hozni
(és bízom benne, hogy ismernek is sokat olvasóim, és ne
vessék szememre az önkényes választást), de azt gondo-
lom, hogy a következõkben bemutatott könyvek egy ér-
dekes mozaikot mutatnak arról, hogy ehhez a témához
hányféleképpen lehet közelíteni.

Az elsõ könyv, melyet „bemutatok”, igen nehezen
megszerezhetõ, de mindenképp szeretnék róla szólni.
Továbbá ez egy vallásos körben megszületett mû, ettõl
függetlenül a benne leírt gondolatokat és a játékok érvé-
nyességét, remélem, emiatt nem utasítja el senki. 

A Szentjánosbogár közösség Játékoskönyvérõl beszélek.16

Azért tartom különlegesnek ezt a gyûjteményt, mert sze-
mélyes tapasztalatokból íródott, és bevezetõjében értékes
gondolatok mellett bemutatja azt az utat, amit bejártak,
amin minden (osztály)közösség alighanem végigmehet. 

Kezdetben úgy gondolták, hogy egyes összejövetelek
alkalmával a játék a komoly részek közti lazításra alkal-
mas, és fokozatosan fedezték fel, hogy a játékon keresz-
tül mi mindent lehet elérni, hogy a vezetõnek milyen fel-
adatai vannak. Azóta különbözõ alkalmaiknak szerves
részét képezi a játék és az azt követõ beszélgetés.

„Nem minden játékot lehet vagy érdemes megbeszélni, de
a legtöbbje egyfajta meglepetést rejt magában…”17 Ezeket
„duplafenekû” játékoknak nevezték el.

Tömören, közérthetõen nagyon hasznos tanácsokat
mutat be gyûjteményük ahhoz, hogy valaki elkezdjen já-
tékokat és beszélgetést vezetni mindenféle képzettség
nélkül, ugyanakkor úgy, hogy ne ártson.18 Természetesen
a tapasztalat fontos, és fokozatosan érdemes megszerezni. 

Rudas János könyve, a Delfi örökösei19 abból a szem-
pontból ellentéte a „Bogárkönyvnek”, hogy igen komoly
tudományos háttérrel íródott, míg az elõzõ fõleg tapasz-
talatból és jó gyakorlatból táplálkozik20. A játékokon kí-
vül igen részletes és megalapozott gondolatokat mutat
be az egyénrõl, csoportról, csoportszerepekrõl, interakci-
ókról, vezetõrõl, csoportdinamikáról és -fejlõdésrõl, kü-
lönbözõ technikákról. 

Mindezt olvasva átérezhetjük annak felelõsségét,
hogy mennyire fontos és komoly dologról van szó, és hogy
a játékok akár komoly „terápiás” célokat is megvalósít-
hatnak. Kissé ijesztõnek is tûnhet, mekkora ismeret-
anyag és szempont van, amire figyelni kell, de azt gondo-

lom, hiba, ha valaki ezek alapján megretten, és inkább
csak a szakemberekre bízza a játékok személyiségfejlesz-
tõ és közösségépítõ alkalmazását. (Nyilván tudatában
kell lenni kompetenciáinknak, és ebben sokat segít en-
nek a könyvnek az elolvasása.)

Az Önismereti játékok gyûjteménye21 kifejezetten peda-
gógusok számára íródott, és a játékok iskolai keretek kö-
zött, rendszeresen és tudatosan történõ alkalmazását
szorgalmazza, s igyekszik segítséget nyújtani ehhez, ötle-
teket adni hozzá.22

Legkönnyebb hangvételû könyv a polcomon, ha kö-
rülnézek, a Több mint játék23. De a könnyed hangvétel
nem jelenti azt, hogy a tartalom ne lenne nagyon átgon-
dolt és értékes.

Ilyen címekkel találkozunk például:
– Szabadtéri sportok a tanulásban; 
– Kalandpedagógia;
– Játékok típusai; 
– Hogyan vezessünk játékot;
és természetesen utána sok játék ismertetése.
A hátsó borítójáról is idéznék:
Nem az olvasónak, hanem játszótársaknak…
nem a könyvespolcra, hanem a hátizsákba…
nem féltve-õrizve, hanem szamárfülesen és gyûrötten…
AJÁNLOM EZT A KÖNYVET!

A Varázsjátékok24 sorozatában Gõbel Orsolya (a sze-
mélyiségfejlesztõ és közösségépítõ oldal mellett) a játé-
kok terápiás oldalát is elérhetõvé, megvalósíthatóvá te-
szi a tanítóknak (óvodapedagógusoknak). Emellett a be-
vezetõ részei a könyveknek érthetõen megfogalmazott
elméleti ismereteket és gyakorlati tanácsokat nyújtanak.
A játékok többféle szempont szerint vannak elemezve,
csoportosítva. (Más könyvben ilyen alapos rendszerezést
nem találtam még.) Egy-egy játék során megadja, hogy
milyen korosztálynak ajánlja; milyen szintû gyakorlott-
ságot kíván meg a játék egyrészt a csoport részérõl, más-
részt a játékvezetõtõl; milyen szintû az interakció a játék
során25; ezenkívül minden játékhoz részletes felsorolását
kapjuk a játék által fejlesztett területeknek. 

A varázsjátékok fõleg csak kisebbeknek (óvodától 2.
osztályig) teremt játéklehetõséget, de ez a játékok jelle-
gébõl fakad. Érdekes lenne hasonló mûvet készíteni na-
gyobbak számára is.

Mindegyik könyvben26 találunk gondosan megírt „el-
méleti” bevezetõt, mert minden szerzõ fontosnak érzi,
hogy felhívja a figyelmet a játékok értõ használatára, és
segítséget adjon a játékvezetéshez, mert itt nem csak játé-

16 Szilvácsku Zsolt–Tereza Worowska, Szabó Árpád SJ: Játékoskönyv,
Manréza, Dobogókõ, 2000.
17 U.o. 8. o.
18 Részleteiben leírni most sajnos nem áll módomban. 
19 Rudas János: Delfi örökösei, Lélekben Otthon Kiadó Bp., 2007.
20 Ettõl függetlenül a két mû sem egymással, sem más irodalmakkal nem áll
szemben véleményem szerint, csak különbözõ stílus és megközelítés, de a tar-
talom és szándék igen hasonló. Valamint nyilvánvalóan kiderül, hogy a könyv
írása elõtt a Szentjánosbogarak is forgatták a szakirodalmakat.

21 Varga Irén–Gönczi Károly–Pintér István: Önismereti játékok gyûjteménye,
Pedellus Tankönyvkiadó Kft., 2005.
22 Számomra a kamerák alkalmazása, hogy rögzítsük a foglalkozás közben tör-
ténteket, túl sok. Célja, hogy visszanézhetõ legyen egy-egy esemény, és hogy
ez így „szakmai”, azt értem, de sokkal kötetlenebb módokat képzelnék, nem
tartom elengedhetetlen eszköznek. 
23 Több mint játék; Természetjáró Fiatalok Szövetsége, Bp., 2010.
24 Gõbel Orsolya: Tanulni, örülni, szeretni; L’Harmattan Kiadó, 2012. – A
szerzõnek több kötete is megjelent a Varázsjátékok sorozatban.
25 Egyéni, páros, csoportos.
26 Robert Fisher könyveit is ide sorolom.
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kok gyûjteményérõl van szó. Nem elég csupán jó játéko-
kat ismerni27: nagyszerûségük megértése közelebb visz
minket ahhoz, hogy hatékonyan használjuk, és a bennük
rejlõ lehetõségekkel éljünk. 

Ennek következtében mindegyik könyv részletesen ír
a játékvezetõ (csoportvezetõ) szerepérõl is.

Játék után
Ha vége egy játéknak, mi sem bizonyítja jobban, hogy

a gyerekeknek igényük van a megbeszélésre, mint egy
tesióra végi hangulat. Például egy-egy kidobós után forr
bennük az élmény! Fontos, hogy a játékvezetõ ered-
ményt hirdessen. De ez sokszor csak olaj a tûzre… Fon-
tos, hogy a játék közbeni tanulságokat megbeszéljük (leg-
többször ez úgy történik, hogy a pedagógus frontálisan
összegez…). Legyen kézfogás, ami idõnként kissé erõlte-
tett (de természetesen fontos, elhagyhatatlan gesztus).
Úgy érezhetjük, hogy mindent megtettünk, ami szüksé-
ges. És mindez után is, ha belépünk az öltözõbe, hatal-
mas hanggal beszélik ki magukból a gyerekek az élmé-
nyeiket, gyakran nem épp kulturált módon. (Sokszor sé-
relmek kerülnek elõ, de szerencsés28 esetben az emléke-
zetes pillanatokat idézik vissza.)

Egy olyan kevéssé önismereti fókuszú játék, mint egy
kidobós, megmutatja nekünk, hogy mi minden mozog a
gyermekekben a játékok kapcsán. Ne gondoljuk, hogy ez
nincs így minden játékban! Nemcsak a felfokozott moz-
gásnak tudható ez be, hanem a gyerekek minden játékot
képesek ekkora érzelmi átéléssel játszani! Csak, ha nem
szoknak hozzá, hogy az élményeiknek hangot lehet adni
(kulturáltan is), akkor idõvel elnémul a kisebb korban
még oly természetesen felszínre törõ belsõ világ. Megta-
nulják elfojtani érzéseiket (a „rossz” gyerekek erre nem
hajlandóak), és a különbözõ tapasztalások belül kényte-
lenek rendezõdni, mindenféle segítség nélkül. A peda-
gógus hivatásának beteljesítése (nevelés-oktatás) elle-
hetetlenül, hiszen hogyan hassunk oda, ami el van zárva. 

Érdemes tehát engedni, egyengetni a gyermekek fel-
színre törõ érzelmeit. Megteremteni a biztonságos kört,
amiben ezeket meg lehet beszélni társakkal közösen, le-
het egymástól is tanulni29. 

Nem jó csak akkor megbeszélni a dolgokat, ha baj van.
Ha hozzászoktatjuk a gyereket, hogy megosszák egymással
(játék)élményeiket, érzéseiket, akkor természetesebben
kezelik a felmerülõ konfliktusokat. A konfliktusok megol-
dásához szükséges erõ és hajlandóság pedig a sok pozitív,
közösen átélt élménybõl, az egymással megosztott tapasz-
talásokból és gondolatokból táplálkozik. Ha ez hiányzik,
akkor könnyen belefáradnak a folytonos ütközésekbe, és
rossz szájízzel elkerülik inkább egymást, minthogy szépen
lassan összecsiszolódnának. Egymás elfogadása csak akkor
valósulhat meg, ha megismerem a másikat, és nem csak a
kellemetlen oldaláról, hanem azt is megtapasztalom, hogy

egyébként milyen jó vele játszani, megfigyelem, mikor ho-
gyan viselkedik, megosztjuk egymással gondolatainkat,
érzéseinket, jókat és rosszakat egyaránt. Azok a gyerekek
is, akik általában „rosszak”, megtapasztalhatják, hogy õket
is meghallgatják, elfogadják, s hogy lehet vidáman is du-
hajkodni. Igen ám, de ez a folyamat nem mûködik magá-
tól. A szünetben, az udvaron önmaguktól nem keresik
egymás társaságát azok, akiknek nem sok közös ügyük van
azon kívül, hogy egyaránt 2. c-sek. De ha kialakítunk erre
külön idõt, vagy ha a tanító elkezd játszani egy-két gyerek-
kel, akkor pillanatokon belül összeverõdik mindenféle ne-
buló, és az összeverõdött társaság szép lassan az évek során
közösséggé formálódik. 

Kezdetben legtöbbször „csak” játszik egy közösség, a
játékban nyílnak meg egymás felé, de ahogy kialakul köz-
tük az összetartozás élményével kísért bizalom, úgy el le-
het kezdeni a játékosokat egymás felé fordítani, és a játék
után is õszintén együtt lenni. 

Ha a gyerekek csak játszanak magukban (legeltetik
õket az udvaron), noha nagyon fontos, nem elhagyható
foglalatosság, önmagában nem váltja ki a „tudatos játék-
hoz”, illetve a játékélmény feldolgozásához szükséges idõt.

A játékok után – után 
Ha õszinték vagyunk, akkor nagyon fontos, hogy egy-

egy megadott tananyagot meg tudjunk tanítani; hogy az
órán rend legyen; hogy minden gyereket épségben, oko-
sabban és vidáman adjunk vissza a szüleinek; hogy mi se
kifacsart citromként térjünk haza a családjainkhoz. 

Hogyan érjük ezt el? Meggyõzõdésem, hogy ha az osz-
tályközösség formálására tudunk kellõ idõt szánni, akkor
az erre fordított idõ(veszteség) és energia(veszteség) bõ-
ven megtérül, és az elõbb leírt célokat el tudjuk érni. És
meggyõzõdésem, hogy erre az egyik legjobb eszköz, ha az
emberismereti játékokat használjuk a közösségépítés-
hez, mint alapot, amit kiegészíthetnek, amire épülhet-
nek a „fejmosások”, iskolán kívüli kulturális programok,
kirándulások stb.

A játék, a másik ember, mi magunk, az (osztály)közös-
ség olyan, mint a jéghegy.

Sokszor csak a játékszabály, csak egy parti, csak a vi-
selkedés, csak elejtett vagy kiabált szó, hangoskodás,
rendetlenség, fegyelem stb. látszik. Ne féljünk a felszínre
hozni a mélyben rejtõzõ igazán fontos dolgokat! 

A cikkben említett játékok leírásáért, va-
lamint még több szellemi és emberismereti já-
tékért bátran keressétek fel a honlapot:

www.kaleidoszkop84.webnode.hu

27 De nagyon jó, ha ismerjük az igazán jó játékokat… 
28 Szerintem ez nem csak szerencse kérdése. Ha megtanítjuk a gyerekeket ar-
ra, hogy a veszteség ellenére is úgy tekintsenek a játék eseményeire, hogy ben-
nük az izgalmas, emlékezetes történéseket keressék (akár még ha azok nem is
voltak kellemesek az adott pillanatban), akkor megváltozik a hangulat is az
„öltözõben”. Tehát ez nevelés kérdése. 
29 Például, hogy ki hogy kezeli az érzelmeit, mit lehet tenni egyes helyzetekben stb.
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Kiskorom óta, a mai napig nagyon szeretek énekelni. De
nem minden gyermek van ezzel így. Sõt, a tanítók közül
sem tanítja mindenki olyan lelkesen az éneket. A tan-
tervben elõírt zenei írás-olvasás tanítása komoly terhe-
ket róhat néhány tanítóra. Alsós kórusvezetõként is ta-
pasztalom, hogy azokból az osztályokból, ahol a pedagó-
gus is szívesen énekel, mindig több a kórusos gyermek.
Egyetértek azzal, amit Kodály is és tanítványa, Forrai
Katalin2 mondott, miszerint a zene személyiségformálás
is egyben, és az együtténeklést örömforrássá, élménnyé
kell tennünk!

Kérdés, hogyan szerettessük meg az énekórát a gyere-
kekkel? Rám nagy hatással volt a fõiskolán Kis Jenõné
(Kenesei Éva): Alternatív lehetõségek a zenepedagógiában3

címû könyve. Ebben többek között Dalcroze, Willems,
Montesssori, Martenot módszereirõl olvastam, találtam
konkrét ölteteket, melyeket azóta is alkalmazok ének-
óráimon. 

Tanítóként írásomat lelkesítésnek szánom tanítók-
nak, és nem zenei módszertani tanulmánynak. Kipróbált
gyakorlatok, melyeket a gyerekek cenzúráztak lelkese-
désükkel, motiváltságukkal, együttmûködésükkel.

Légzõgyakorlat – minek?
Csak az idõ megy el vele – gondoljuk sokszor. Pedig a

sok ücsörgés után ezt állva lehet végezni, és közben fel-
frissül az agy is. A légzõgyakorlat a helyes beszédlégzést is
elõsegíti, ami olvasásórán és a mindennapi beszédben is
elengedhetetlen. Gyakorolhatjuk vele a hét napjait, a
hónapok neveit, amikor egy levegõvel soroljuk végig eze-
ket. Fejleszti a beszédlégzést.

A beéneklést lehet vicces szövegekkel is végezni, úgy
nem olyan unalmas a gyerekeknek.

Nagyon szeretik, ha egyszerû mondókákat soronként,
csak egyfajta magánhangzóval mondunk végig. Pl:
Gyurukuk, gyurukuk, száráták á párácát, sísit, sísit, ja rapa-
gasat, oko vosz, onnok losz, eke nem vesz, ehes lesz. A tiszta
artikulációt is fejlesztjük általa. Az arcizmok átmozgatá-
sára kiválóan alkalmas.

Játék – a ritmussal
A ritmus átszövi a mindennapjainkat, de a tantárgya-

kat is. Lüktetése van a napnak, a természetnek. A ritmus-
hoz kapcsolódóan beszélünk írástempóról, lendületrõl,
ritmusa van a szavaknak is, aszerint, hogy hány szótago-
sak. A mondatok, a szövegek is meghatározott mérték-
ben követik egymást. Matematikában a sorozatoknak is
speciális ütemezése van. A ritmus helyes betartásához
önfegyelemre, a másikra való odafigyelésre van szükség.
Gondoljunk bele, egy kánonnál mennyire fontos, hogy
minden szólam a megadott metrumban, tempóban éne-
kelje a maga szólamát, különben szétesik a kánon.

Oszoli-Pap Márta Lehet egy dal, vagy
ritmus, vagy zaj…1

1 Nemes–Dés: Valahol Európában, A zene az kell.
2 URL: http://ofi.hu/tudastar/forrai-katalin-19262004 utolsó letöl-

tés: 2019. 04. 08.
3 Kis Jenõné (Kenesei Éva): Alternatív lehetõségek a zenepedagó-

giában (Tárogató Kiadó), Budapest 1998.
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Játékok:
Gyalogoljunk minél többet az énekórán, járjuk a „mé-

rõt”. Azt gondolnánk, hogy ez olyan könnyû, pedig leg-
többször belesietnek a gyerekek. Minden tanult dalnál
körbejárhatjuk a termet, miközben éneklünk. Nagyon
szeretik ezt a gyerekek, lehet kacskaringózni az asztalok
körül, s közben énekelnek. Így nem lesz unalmas a sok
éneklés.

Körben állva a babzsákokat is feldobálhatjuk „mérõ-
ként”, s közben énekeljük a dalokat. Ezzel a kétnegyedes
lüktetést is jól tudjuk érzékeltetni.

A körben a babzsákokat is adogathatjuk az ismert játék
mintájára (bal kéz fogadja a babzsákot, jobb kéz tovább-
adja). Fejleszti a szem-kéz koordinációt. Ez is egy mérõt
ad a dalokhoz. Ha már jól megy, fokozhatjuk a tempót.

A 4/4-es ütem lüktetését a következõ gyakorlattal
szoktam érzékeltetni: mindenki párban állva, egymással
szemben az ütem elsõ hangjára a szomszéddal tapsol, majd
saját tenyerét üti össze, keresztezi a mellkasán a kezét,
végül combjain tapsol. Nem könnyû feladat, de jól fej-
leszti a testsémát, a térérzékelést, a keresztcsatornákat.
Külön sikerélmény, ha valamelyik párosnak hibátlanul
sikerül így tapsolni például a Hopp, Juliska dal alatt úgy,
hogy közben még énekelnek is.

A taps amúgy is fontos szerepet tölt be az órákon. Mi
matematikaórán is sokat tapsolunk (páros, páratlan szá-
mokra számlálásnál, vagy szorzótáblánál a több-
szörösökre stb.). Tapsolhatjuk a dal ritmusát is, de az el-
lenritmusát is. Minden óra elején játszhatunk ritmusvissz-
hang játékot is. Ezzel gyakorolják a gyerekek a várako-
zást, hisz nem tapsolhatják vissza elõbb, csak amikor õk
következnek.

A dalok ritmusát le is szoktuk szaladni helyben. Ezzel
is érzékelik, ha gyorsabb tempójú egy dal, sok nyolcad
van benne, vagy ha lassabb, a negyedek miatt.

Az induló ritmusánál nagyon szeretnek masírozni a te-
remben. Ha vannak ritmushangszereink, még jobb hatást
lehet elérni használatukkal. A ritmushangszerekkel
amúgy is nagyon szeretnek „zörögni”. Ha nem jut min-

denkinek, éneklés közben a versszakok végén továbbad-
hatják egymásnak a hangszereket.

Játék a dalokkal
Karmester játék: az osztálynak mindig az a fele énekel

hangosan, amelyik kezemet felteszem. A többiek dal-
lambújtatással énekelnek tovább addig, míg az õ olda-
luknál tartom fel a kezemet. Ez a gyakorlat fejleszti a bel-
sõ hallást és a figyelmet.

Az ablaknyitogatós módszernél pedig, ha csukva van az
ablak, magukban bújtatva éneklik a dalt, ha nyitva jel-
zem a kezemmel, akkor pedig hangosan éneklik tovább.
Ennél a gyakorlatnál is nagyon fontos, hogy egyenletes
ritmusban énekeljenek, és figyeljenek a kezemre, külön-
ben elõbb elkezdik vagy beleénekelnek, amikor még nem
kellene. Ez is a belsõ hallást fejleszti.

Szintén nagyon szeretik a rádiózást, amikor lehalkí-
tom, illetve felhangosítom a hangerõt. Az elején persze
élvezik, hogy lehet hangosan énekelni, s minden osztály
üvölteni szokott ilyenkor. Ám meg kell tanulniuk, hogy
a hangos éneklés nem egyenlõ a kiabálással. Nem köny-
nyû! A vezénylést õk is megpróbálhatják, azzal is fejlõd-
nek. Nem mindegy ugyanis, hogy mikor emelik fel a ke-
züket, közben megtanulják motívumokra tagolni a dalt.

Amikor új dalt tanulunk, a szöveg rögzítését vagy rajz-
zal segítem vagy mozgással. Egy-egy dallamsor szövegé-
ben található képeket (szereplõk, cselekvés, helyszínek)
felrajzolom a táblára. Máskor elmutogatjuk a szöveg tar-
talmát éneklés közben. Mozognak is közben, és élmény-
szerûvé válik a daltanulás, jobban is rögzül.

Az új dalt úgy is gyakorolhatjuk, hogy padsorversenyt
vagy csoportversenyt rendezünk. Ilyenkor kis csellel fi-
gyelhetünk arra, hogy a tiszta intonációval rendelkezõ
gyerekek csoportjával kezdjük a dalt. Minden csapat na-
gyon igyekszik, hogy jól énekeljen. Legalább 6-szor hall-
ják ugyanazt a dallamot, szöveget, sokkal hamarabb meg-
tanulják. A pedagógusnak figyelnie kell arra, hogy ügye-
sen értékeljen (pl. legbátrabb csoport, legpontosabb szö-
veggel éneklõ csoport stb.), ne maradjon senkiben sem
hiányérzet.
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Mit énekeljünk? 
– Népdal, mûdal, musical

Ezekkel a játékos módszerekkel a népdalokat is szíve-
sen tanulják a gyerekek. A mûdaloknál, ha a verset már
korábban tanulták, szintén könnyebben megy a befoga-
dás. Mindig kell könnyebb dalokat, filmzenéket, musica-
leket is énekelnünk. A gyerekek úgyis nézik a mozikban
ezeket a filmeket, így jobb, ha azokból választunk dalo-
kat. Mi sokszor felhasználjuk segítségnek az ismert
videomegosztó oldalt. Az eredeti feldolgozással együtt
énekelve könnyebb megtanulniuk a dalt. Sok esetben a
szöveg is feliratozva van ezeknél a daloknál, így az olva-
sást is gyakorolják a gyerekek közben. Ha már megtanul-
tuk az eredeti dalt, énekelhetjük a karaokeverziót is. Na-
gyon fejleszti a gyerekek ritmusérzékét. Megtanulják ki-
számolni az ütemeket, kivárni, meghallani, hogy mikor
kell belépni egy-egy dallamsorral. Megtanulnak ritmus-
ban maradni. Elõadásmódra is mintát kapnak. Ha angol
nyelvû a felirat hozzá, még az idegen nyelvi kompetenci-
ájuk is fejlõdik közben.

Amikor bérletes elõadás keretében színházba me-
gyünk vagy moziba, és musicalt nézünk meg (pl. Padlás,
Marry Poppins, Dzsungel könyve) szinte mindig megta-
nulunk elõre egy-két ismert dalt a darabból. Elõadás alatt
nagy öröm nekik ráismerni a dalra és büszkeség is egy-
ben, hogy ezt õk is tudják énekelni.

Fokozhatjuk az élményt azzal, hogy koreográfiát készí-
tünk közösen egy ilyen dalhoz. Akár anyák napjára is
elõadhatjuk. Mi egy ilyen, közösen megalkotott koreog-
ráfiával nyertünk dalversenyt, ami erõsítette az osztály-
közösségünket.

De kapcsolódhatunk más tantárgyakhoz is az éneklés-
sel. Mi Petõfi Nemzeti dalát március 15-ére a Kormorán
elõadásának felvételével énekeltük együtt. Sokkal hama-
rabb megtanulták így a gyerekek a szövegét, mintha me-
moriternek adtam volna fel. Úgy lehet, hogy bizonyos so-
rok még nehezen mentek volna, így viszont élmény kap-
csolódott hozzá. Doboltak a padon, megtanulták, mikor
vannak a hajlítások, a dinamikai váltások, a refrén. Taní-
tóként megvan az a lehetõségünk, hogy ne csak énekórá-
kon énekeljünk, hanem más tantárgynál is, óra elején.
Környezetórához rengeteg dal kapcsolódik témájában,
szövegében. A víz világnapja kapcsán a víz ihlette népda-

lokat tanulhatjuk. A különbözõ testzajokkal (tenyerek
dörzsölése, csettintés, taps) végzett „esõcsináló” darabot
is megtanulhatjuk videó alapján. Ha a gyerekek elõször
látják, hallják, hogy mit kell megtanulniuk, és õk veszik ki
az egészbõl a részeket, motiváltabbak az elsajátítás folya-
matában. Közben a gondolkodásukat is fejlesztjük.

Mi a helyzet a zenehallgatással?
Bizonyára többünknek van olyan emléke, amikor a ze-

nehallgatás „aláfestõ zene” funkcióként mûködött. Ál-
talában a gyerekek nehezen tudnak zenehallgatás köz-
ben csöndben maradni. Pedig nagyon fontos a hangszín-
hallás fejlesztése. Adjunk olyan megfigyelési szempontot,
ami tényleg hallgatásra bírja õket! Például milyen állat,
szín, játék, épület stb. lenne a hallott zene? Persze utána
indokolnia is kell, hogy miért volt éppen „barna” vagy
„tigris” a hallott zenei részlet. Fejlõdik a figyelme, asszo-
ciációs készsége, szókincse. Máris lelkesebben, s csende-
sebben figyel. Így egymás után rövidebb, egymástól kü-
lönbözõ zenei részleteket is meg tudunk hallgattatni ta-
nítványainkkal. Fõleg, ha utána hangosan mondhatják
el, hogy nekik mit jelentett egy-egy részlet. Itt fontos
megjegyezni, hogy nincs „rossz válasz”, ha indokolnak,
hisz minden gyermekre másképp hat a zene, és ez a jó
benne.

Követheti a hallott zenét rajzzal: egy történettel vagy
színekkel, formákkal, vonalakkal. Mozoghat is zenehallga-
tás közben, de nem beszélhet. Járkálhat szabadon a zené-
re, ha az kifejezi, amit hall. Az improvizációnak, az önkife-
jezésnek adunk helyet ezzel. Ezt is nagyon kedvelik a gye-
rekek, hisz a legtöbb órán csendben kell ülniük.

A hangszerek csoportosításához készíthetünk memó-
riakártyákat. Persze, ehhez elõbb be kell mutatnunk a
hangszereket, meg kell ismertetnünk õket a gyerekek-
kel. Nagyon jó eszköztár áll rendelkezésünkre, ha a
Mozabook eszköztárát használjuk. Itt, a hangszereket be-
mutató képek mellett, a gyerekek által is ismerhetõ zenei
rész – például fagott – Esti mese, trombita – Star Wars –
szólal meg az adott hangszer hangján. A zenehallgatás-
nál, ha felismerik egy-egy hangszer hangját a hallott ze-
nében, már sikerélményük van. 

Ha az énekórákat ki tudjuk egészíteni hangverseny-lá-
togatással, újabb lépést tettünk a gyerekek zenei ízlésé-
nek formálásában.

Zeneírás? – a „mumus”
Mi a helyzet a sokak számára rettegett kottázással? A

kottázást használhatjuk hasonlóan, mint nyelvtanból a
másolást. Ha lekottázza a tanult dalt a gyermek, fejlõdik
a figyelme, a térérzékelése, finommotorikája. Nem is
olyan könnyû két kis vonal közé berajzolni azt a fekete
pöttyöt! Ha sikerül lemásolnia, jutalmazzuk meg! A si-
kerélménytõl nagyobb kedve lesz újra kottázni. Ha nem
sikerül neki másodikban, majd sikerül harmadikban, ha
nem vesszük el a kedvét addig. Fontos, hogy szabadon, és
ne görcsösen végezze ezt a tevékenységet! Késõbb erre
tudjuk majd építeni a dallamírást.
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Ad libitum
Végül ne feledjük, hogy énekelni minden órán lehet.

Lazító gyakorlatként a Ha jó a kedved… címû dalt szok-
tuk vagy az Ugu-bugi dalt (Elõre a kezedet, utána hátra…).
Ha látom, hogy fáradnak, felállnak, énekelnek, kicsit
mozognak, s lehet folytatni tovább az órát.

A zene tehát kell, és mindenki azzal a módszerrel köz-
vetítse, amivel hitelesen tudja átadni tanítványainak a
zene szeretetét, az éneklés örömét!

A zene világnapjára készültek ezek a rajzok, ahol a
hangszerek kicsit más életet élnek, mint ahogyan meg-
szoktuk. 

Irodalom
K. Udvari Katalin: „Psalmus Humanus”. Hagyomány

és megújulás a kodályi zenepedagógiában. Püski Kiadó,
2002.

Kis Jenõné (Kenesei Éva): Alternatív lehetõségek a
zenepedagógiában Tárogató Kiadó, Budapest 1998.

URL: https://docplayer.hu/794658-A-kisgyermekek-
kis-jenone-dr-kenesei-eva-docens-kaposvari-egyetem-
budapest-2014-marcius-5.html

Kokas Klára: Képességfejlesztés zenei neveléssel. Ze-
nemûkiadó, Budapest 1972.

Ön tudta? A www.tanitonline.hu feladatbankjában ki-
fejezetten alsó tagozatra összeállított zenetár,a könyv-
tárban pedig módszertani gyûjtemény található: Feladat-
bank � Zenetár; Könyvtár � Gyakorlat, módszertan �
Ének, zene (A szerk.)

� � �

� � �

Jelen cikk a kapaszkodók felsorolása mellett szeretné érzé-
keltetni a tanítói hivatás alapvetõ fontosságát, és finoman
visszahelyezni rá a fókuszt.

Egyedül vagyok-e azzal, hogy az oktatásról alkotott
reformgondolatok közepette nem mindig egyértelmû,
vagy nincs idõm következetesen nyomon követni a
legcélravezetõbb, oktatás során alkalmazható innova-
tív megoldásokat és azt, hogy mi a leginkább követen-
dõ módszer a mai gyermekek nevelésében. Fõként,

hogy az elmúlt évek sokunk számára inkább az óra egy
szeletébe illeszthetõ szakmódszertani megújulást je-
lentettek. Talán nyugodt megenyhülést nyújthat je-
lenleg is érvényes klasszikus igazságok felelevenítése.

Az ókorban élt Seneca elméleti gondolatai mai napig alapté-
teleket szolgáltatnak a nevelõk számára. Jelenthetnek hasznos
fogódzókat, megerõsítést, hiszen minden területen szükség van
az újratudatosításra. Seneca gondolatai közé tûzdelt gyakorla-
ti tapasztalatokkal, közös gondolkodásra invitálom az olvasót.

Mayer Virág Meg(ér)int a múlt
I. rész

Az alábbi írás óhatatlanul felidézte bennem Lóránd Ferenc gondolatait, melyek több mint 40 esztendeje fogal-
mazódtak, de – hiába az egészen más kor és társadalmi környezet – aktuáli-tásukból mit sem veszítettek:
„Régi igazság, hogy a gyerekek kedvenc tanárai mindig a szigorú tanárok közül kerülnek ki, de korántsem válik ked-
venccé minden szigorú tanár. A szigorúság humánuma a humánum szigorúságában van. Szigorúság nélkül a humá-
num olcsó liberalizmussá züllik és megszûnik humánum lenni, de humánum nélkül a szigorúság is megszûnik szigo-
rúság lenni, mert kegyetlenséggé válik.” (A kertész utcaiak, Magvetõ Kiadó 1976.) 
Érdeklõdéssel várjuk hozzászólásaikat, véleményüket még akkor is, ha nem feltétlenül értünk egyet. Mert min-
den ellenkezõ híreszteléssel szemben a valódi vita, egymás érveinek megismerése és megértése nem akadálya,
hanem feltétele a legjobb megoldások megtalálásának. (A szerk.)

SZERINTEM
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Az ókori filozófus olyan következetesen fûzte fel intelmeit,
mintha egymástól elválaszthatatlan láncszemek lennének.

1. „Szabadjára engedve megnõ az öntudat, kiszolgál-
tatottságban csökken.”

A mai napig kérdéses, hogy vajon az erõs öntudat szél-
sõséges esetben jelentheti-e azt, hogy másról nem, csak
magunkról veszünk tudomást? Megéri-e ennek követke-
zetlenül szabad teret engedni? Intelem-e Senecától az ön-
tudat túlzott szabadjára engedése, vagy inkább arra hívja
fel a figyelmet, hogy érintsen meg a gyermek kiszolgálta-
tott helyzete, amely a nevelõvel való alá-fölérendeltség-
bõl eredeztethetõ? Vajon a kiszolgáltatottság kicserélhe-
tõ-e egy tanult alázatra, amely azt jelenti, hogy nemcsak
meghallgatok másokat, hanem meg is hallok? Napjaink-
ban az iskolai nevelõk közvetlensége eltérõ lehet a gyer-
mekekkel. Az egész napos iskolában milyen mértékben
szabad tekintélyelven mûködni? Kap-e a gyermek elég
szeretetet, amelyben megfürdõzhet? Hol van a határ az
öntudat és az önállóság növelésében? Erre válaszként
szolgálhatnak a neves filozófus további gondolatai.

2. „Felbátorodik, ha dicsérjük és biztatást adunk neki,
de ugyanez kelthet pimaszságot és haragot is.”

Örök dilemma, hogy mennyit és fõként, hogy mivel
dicsérjük a gyermeket. A matrica és a cukorka ajándéko-
zásának kérdése… Egyszer megkérdeztem egy nagyra be-
csült kolléganõmet, hogy mit szokott adni, esetleg igaz-
gatói dicséretet a gyermekeknek, ha a versenyeken ki-
emelkedõen teljesítenek? Azt válaszolta, semmit, az övé
a dicsõség. Mi motiválná jobban a gyermeket abban, amit
szeret csinálni, ha nem más, mint maga az, hogy megéli
az azzal kapcsolatos sikert. Hol kapjon akkor mégis sze-
repet az osztályfõnöki dicséret? Esetleg olyankor, amikor
a közösségért tesz valamit a gyermek? No és a matricák?
Netalán a monoton rutinfeladatoknál? Arról nem is be-
szélve, hogy a túlzott dicséretek és eszközeik egy idõ után
elveszthetik motivációs hatásukat. Nagyon meg kell te-
hát gondolni, hogy mi az, amit adok, s miért adom. Mi-
kor lesz pimasz a gyermek a sok dicsérettõl? Története-
sen, ha annyira öntelt lesz, hogy csak elért eredményei-
ben mártózik, és nem saját fejlõdése motiválja jobb ered-
ményre?

3. „Úgy kell tehát a kettõ között megtartanunk, hogy
hol a gyeplõt, hol az ostort használjuk.”

Ha jó érzékeink vannak, és egy gyeplõvel azonnal visz-
szafogjuk a gyermeket, mielõtt még „elszaladna vele a
ló”, akkor az „ostort” már csak serény tevékenykedtetés-
re használhatjuk, és elkerüljük a szó negatív tartalmát.
Már csak „ostoroznom”, vagyis szebben mondva pezsdí-
tenem kell a gyermeket a szó legpozitívabb értelmében.
Elõfordulhat, hogy az „ostort” ilyenkor már csak pozitív
megerõsítésre szükséges eszközölnünk, és nem büntetés-
re? Mily nehéz a biztatás olyan gyermek esetében, aki sok
szempontból motiválatlan. Talán a legjobb eszköz, ha
egy „reklámot” készítünk arra, hogyan „adjuk el a termé-
künket” a gyermeknek. Meg kell keresnünk, hogy annak
a gyermeknek mi tartozik az érdeklõdési körébe, mi az,
amirõl azt gondolja, hogy az adott pillanatban elõnyére
válik. Azt hiszem, nagy részben ebben áll pedagógiánk
nagysága.

4. „Semmi alantast, semmi szolgait ne kelljen elvisel-
nie, sohase kelljen térden állva könyörögnie, és ne élvez-
zen elõnyt abból, hogy könyörgött.”

Gyakran tapasztaljuk, hogy a legnagyobb baj a gyer-
mekkel egy következetlen nevelõ kényeztetése vagy el-
hanyagolása. Az akaratosság kinevelésének elõszobája,
ha elõször nemet mondunk a gyermeknek, majd sokszor
ismételt követelést megunván eleget teszünk a gyermek
akaratának. Mindenki személyiségét nagyjából az az öt
személy határozza meg, akivel legtöbbet találkozik. Meg-
állhatnánk most egy pillanatra, hogy mi is felnézzünk a
sorok közül és végiggondoljuk, hogy kik is azok, akik ránk
leginkább hatnak a mindennapokban, és kik azok, akik-
nek a mintáját magunkévá tettük? Dühösebbek leszünk,
ha gyakran panaszkodó emberek között vagyunk. Képe-
sek vagyunk sokat pletykálni, ha hosszú idõn keresztül azt
halljuk. Mosolyogni fogunk, ha pozitív emberek vannak
körülöttünk, még akkor is, ha aznap sok minden kiborító
volt számunkra? Miként lenne ez másképpen a gyerekek-
kel, fõként, ha még csak most tanulják? No, és ki van a
nap legnagyobb részében a gyermekkel, akit másolhat?

5. „Legyünk inkább tekintettel a helyzetére, korábbi
tetteire és a jövõt illetõ ígéreteire.”

Talán az egyik legnehezebb objektíven meghatározni
egy gyermek helyzetét, és tekintettel lenni rá, amikor már
sok mindennel megpróbálkoztunk, mégis fokozatosan úr-
rá lesz rajtunk a tehetetlenség. Akár bevalljuk, akár nem,
mindenképpen személyesen érintettek vagyunk. 

A gyermek helyzetének meghatározása lehet akár az öt fõ
számbavétele is, akivel a legtöbbet van. No, akkor most én is
veszem az osztályból a legnehezebben kezelhetõ gyermeket…

A szubjektív tényezõket aligha tudjuk kizárni, éppen
emiatt segíthet, ha személyes, egyéni érzésvilágunkból
kiindulva belehelyezkedünk a gyermek helyzetébe, majd
új feladat, cél elé állítjuk magunkat, aminek a gyermek
hasznát is látja, és nekünk is kihívást jelent. Legalábbis
ez az, amit elvárnak egy nevelõtõl. Nagyon kell változnia
egy tanítónak egy gyerekhez, úgy, hogy az osztály egésze
ne sérüljön. Ezek szerint folytonos megújulásra képes
minden nevelõ, és ehhez a finomhangoláshoz ráérzéssel
rendelkezik? Végezheti e nélkül nevelõi feladatait?

6. „Ügyeljünk rá, hogy barátságban legyen azokkal,
akikkel vetélkedni szokott, és megtanulja ne ártani akar-
jon, hanem gyõzni.”

Segíthetünk a gyermeknek dicsérettel. Ha egy pici segít-
séget nyújt társának, õ legyen a kiemelt, hogy büszkeséggel
töltse el, és a dicséret pozitív érzést keltsen benne a másik
iránt is. Mindenkiben benne van a vágy a hasznosság iránt.
Ki tud több feladatot megoldani egymást segítve?

Annyira csodás, amikor egy gyermek úgy vonódik be-
le a feladatmegoldásba, hogy a többiek húzzák õt fölfelé,
majd együtt segítik egymást, és járnak a feladatok végé-
re. Majd felfedezik, hogy mi jó a másikban és mit lát meg
a másik, ami felett õ esetlegesen elsiklott, és így már meg
tuják oldani a feladatot. Amikor már nem az lesz a téma,
hogy megoldották-e a feladatot, mert biztosan megold-
ják, hanem az, hogy ki volt, aki a legtöbbet segített. Állí-
tólag azok az emberek szeretik a legjobban munkahelyü-
ket, akiknek megadatik, hogy gyakran segíthetnek mun-
katársukon. No, ha ezen múlik…
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Vannak az életnek meghatározó pillanatai. Azt gondoljuk,
ilyen az iskolaválasztás is. Nem mindegy ugyanis, hogy a 6–7
éves gyerek hol kezdi el tanulmányait, ráadásul ez az elsõ is-
kolaválasztás legalább hat, de inkább nyolc esztendõre szól.
Nem csoda, ha a szülõk ilyen helyzetben feszültebbek, izga-
tottabbak. S az iskolák – amelyek ezt megtehetik – válogat-
nak is a leendõ elsõsök között. Egyes intézményeknek kevés
az óvónõk által írt vélemény, amely az iskolaérettséget taglal-
ja. Természetesen a nagyon népszerû iskoláknál, amelyek
többletszolgáltatást is nyújtanak, azoknál vált általánossá a
válogatás. Igen, élnek a felvételi vizsga lehetõségével. Persze,
lehet ezt azzal indokolni, hogy a többszörös túljelentkezést va-
lamiféle módon kezelni kell. Hogy mindezt most miért írom
le? A napokban hallottam egy elkeseredett pszichológustól a
következõ esetet. 

„Ildivel dolgozom második éve. Igen-igen problematikus
gyerek. Nem õ a felelõs azért, amilyen helyzetbe került, de a
következmények a kortársaival való viszonyát meglehetõsen
elrontották. Ezért is igényli az egyéni pszichológiai foglalko-
zást. Mirõl is van szó? Az édesanyja Ildi édesapjától rég el-
vált, a kapcsolattartás sem megy. Az anya azóta több élet-
társsal is élt, s az egyik nevelõapa meglehetõsen durván bánt
a gyerekkel, sokszor megverte, kiabált vele. Sajnos az anyuka
nem védte meg egyetlen gyermekét. Az akkor négyéves kis-
lányban nem múlt el nyomtalanul az agresszió. Az óvónõk
azt vették észre, hogy a korábban csendes, nyugodt, szófoga-
dó gyerek vaddá, sõt agresszívvé vált. Ha valami nem úgy tel-
jesült, ahogy azt õ elképzelte, akkor ütött, rúgott, csúnyán be-
szélt, sõt egyszer-egyszer rombolt is. Olyan helyzet alakult ki
a csoportban, hogy minden társa elfordult tõle. Ekkor küldte
az óvoda hozzám a gyereket. Az anyuka nem partner a prob-
lémamegoldásban. Még a kezelést indító beszélgetésre sem
igazán akart eljönni. Most is távolságtartó magatartást tanú-
sít. Hozza-viszi a kislányt, de egy szeretetteljes ölelést még
nem láttam tõle. Másfél éve foglalkozom Ildivel, nagyon las-
sú a fejlõdése. A négyszemközti helyzetben jól lehet vele dol-
gozni, de amint csoport van a körülötte, elõ-elõjön az agresz-
szivitása, a durvasága. A család anyagi helyzete jó, megenge-
di, hogy alapítványi iskolába kerüljön a kislány. Magam is ezt
tartom jó megoldásnak. A várhatóan alacsonyabb osztálylét-
szám, a lazább mûködési feltételek könnyíthetik a gyermek
magatartási problémáinak kezelését. Ildi tudása megfelelõ,
alkalmas az iskolába lépésre, az indulatkezelésben kell fejlõd-
nie, de ez nagyon hosszú folyamat.

És elérkezett a felvétel idõpontja. Az alapítványi iskola 6
fõs csoportokban hívta be a gyerekeket. A foglalkozást két ta-
nító vezette. Az elsõ részben a feladatokat a gyerekeknek cso-
portban kellett megoldaniuk. Egy hatalmas csomagolópapí-

ron kellett a kicsiknek dolgozniuk. Alig-alig kezdõdött el a
munka, amikor Ildi durva szavakkal, illette a mellette ülõ
gyereket. Az történt ugyanis, hogy a szomszéd fiúcska vélet-
lenül áttért Ildi területére, rajzát ott folytatta. A kislány ma-
gából kikelve kiabált. Tanítói beavatkozásra volt szükség a
konfliktus feloldásához. A feladat elkészült. Ildi rajza megfe-
lelõen sikerült. A pedagógusok meggyõzõdhettek arról, hogy
az eszközhasználata biztos, az utasításokat tudta követni, s a
rendelkezésre álló idõt is megfelelõen használta fel. 

A következõ órában a gyerekek a tornaterembe mehettek.
A foglalkozást vezetõ pedagógus olyan játékokat játszatott a
leendõ elsõsökkel, amelyet az óvodában is játszanak. Gya-
korlatilag Ildi megtagadta az együttmûködést. Nem akarta a
szomszédja kezét megfogni, nem akart a kör közepére állni.
Pedig minden sikeres feladatmegoldást dicséret követte. Nem
folytatom. A hosszú felvételi procedúra befejezõdött. Ildikó
egyéni teljesítménye az átlag fölött volt, valóban alkalmas lett
volna az induló elsõ osztályba, ám közösségi munkája alig-
alig volt értékelhetõ, együttmûködési készsége értékelhetetlen
volt. 

Be kell valljam, az igazgatót elõzetesen megkerestem, s el-
mondtam, nagyon nagy szükség lenne arra, hogy a gyerek eb-
be az iskolába kerüljön. Néhány problémát ecseteltem is neki. 

A felvételit követõen a tanítók véleménye alapján döntöt-
tek a felvehetõ tanulók sorsáról. Mondanom sem kell, Ildikó
nem nyert felvételt. Hiába érvelt az igazgató a kislány befoga-
dása mellett, egyik tanító sem látta úgy, hogy a gyereknek he-
lye lenne az iskolában, és különösen a leendõ osztályában.
Válogatott érvekkel indokolták a kollégák a döntésüket. Ilye-
nek hangzottak el: Ha már most ilyen, akkor mi lesz a min-
dennapokban? Egy gyerek miatt ne szenvedjen egy osztály!
De ez is hallható volt az érvek sorában: És még azt sem tud-
juk, hogy a felvett tanulóknál milyen problémáink lesznek!” –
Eddig a pszichológus kolléga története. 

Nem tagadva az iskolák nehéz helyzetét, a tanítói felelõs-
ség súlyát, fel kell tegyem a kérdést, lehet-e, szabad-e lemon-
dani egy gyerekrõl? Másként teszem fel a kérdést: ha nem bí-
zik a pedagógus a gyermekek fejleszthetõségében, változásá-
ban, akkor hogyan építi fel a nevelõmunkáját? Beszélhe-
tünk-e a hivatástudatról? 

Segítség minden áron 
Zoli második osztályos gyerek. A képességei nem ép-

pen kiválóak, de rendszeres gyakorlással a fejlõdése már
látható. Ebben nagy-nagy szerepe van a szüleinek, akik a
folyamatos biztatás mellett az otthoni tanulásban is rend-
szeresen segítik. Érdeklõdõ gyerek, akinek a figyelme
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könnyen elterelhetõ. Ez a kíváncsiság az iskolai munká-
jára is hatással van. Elsõsorban a környezeti történések
teszik kíváncsivá. Forgolódik, olykor beszélget, de az is
elõfordul, hogy az ablakon hosszan kitekint. Hogy akkor
mi jár a fejében, azt csak õ tudná megmondani. A tanító
néni – miután második éve tanítja Zolit – jól tudja, hogy
apró figyelmeztetéssel vissza lehet terelni a gyerek figyel-
mét, de ez csak ideig-óráig tart. Azt azért meg kell állapí-
tani, hogy ebben a tanévben már lényegesen kevesebb
panaszos megjegyzést kell a szülõknek meghallgatniuk,
mint korábban. Mintha összecsiszolódott volna a tanító
néni és Zoli.

Az iskolai élet azonban nem csak délelõttökbõl áll. Jó-
val nehezebb a délutáni idõszak, amikor is egy másik pe-
dagógus, Erzsi néni jelenik meg, a napközis foglalkozáso-
kat õ szervezi. Erzsi néni kipróbált, sokat megélt tanító,
aki legalább harmincöt év tapasztalatával rendelkezik.
Tanított õ már sokféle gyereket, látott õ már pedagógiai
problémát, mindegyiket önállóan megoldotta. Az utóbbi
éveket napköziben tölti. Nem szükségbõl került erre a
helyre, maga kérte a vezetõjétõl ezt a feladatot. 

Zoli tekintélytisztelõ gyerek, aki a felnõttekben na-
gyon bízik. Erzsi nénit elsõ találkozásuk után az anyjának
így jellemezte: 

– Idõsebb néni, olyan nagymama korú lehet. Nem emeli fel
a hangját. Mindenkire figyel. Tanulási idõ alatt mellettem
állt és nézte, hogyan dolgozom.

Zoli jellemzése megnyugtatta a szülõket. 
A kisfiúért a munkanap befejezését követõen hol az

anyuka, hol a nagymama ment el. Ezek a délutáni séták
jók voltak arra, hogy a gyerek minden iskolai élményérõl
részletesen beszámoljon. Már októbert írtak, amikor is
Zoli a következõrõl számot be:

– Képzeld nagyi, ma Erzsi néni elültetett a helyemrõl. A
tanári asztal mellé tette az asztalom, s ott ülök mellette. 

– Mi történt? Rosszalkodtál? Beszélgettél? – jöttek a kér-
dések. – És ez büntetésnek számít? 

– Hát, egy kicsit beszélgettem is, meg a házi feladataimmal
sem haladtam. Sokkal jobban érdekelt, hogy Ricsi mit csinál,
mint az én feladatom. Erzsi néni azt mondta, ha mellette
ülök, akkor jobban tudok a feladatokra figyelni. 

A gyerek nem volt zaklatott, Erzsi néni döntését elfo-
gadta. A lelke legmélyén még az is tetszett neki, hogy õ is
mindenkire rálát. 

Egy alkalommal, amikor ismét a nagymama ment a fi-
úért, akkor Erzsi néni kérte, hogy beszélgessenek egy ke-
veset a gyerekrõl. Így mindhárman visszamentek az épü-
letbe. Leültek a folyosón. 

– Baj van Zolival? – kérdezte az aggódó nagymama. 
– Kicsit figyelmetlen. Azt szeretném, ha úgy hagyná el dél-

utánonként az iskolát, hogy már csak a táska otthoni átraká-
sára kerüljön sor, de ez nem nagyon sikerül. Ez a szándék ve-
zérelt, amikor magam mellé ültettem, ám ez nem volt szeren-
csés. A figyelme elkalandozik. Minden külsõ neszre, mozdu-
latra felkapja a fejét. S ezzel a tanulási folyamatból ki is esik.
Erzsi néni szakszerû és pontos leírással szolgált. Nem volt
haragos, nem volt bántó, inkább a közös megoldást kere-
sõ magatartás jellemezte.

Zoli figyelmesen hallgatta a felnõttek beszélgetését,
majd megszólalt:

– Olyan érdekes dolgok történnek a tanulási idõben. Ta-
nulok, de arra is kíváncsi vagyok, hogy hol tartanak a társa-

im. S ekkor észreveszem, hogy Sanyi már a matekfüzetét be-
csukta, tehát kész is van, Tomi pedig az olvasásfeladattal baj-
lódik. Én meg ülök a nyelvtanfeladat fölött, egy szót leírok és
újra felnézek. És látom, hogy Móni a ceruzáját hegyezi. 

A gyerek igazán pontos leírását adta meg annak, hogy
a sok-sok inger kizökkenti a munkájából. Erzsi néni pe-
dig azt szeretné, hogy a tanulás sikeres legyen. 

– Mit tegyünk Zolikám? – tette fel a kérdést a tanító. 
A gyerek arcára tanácstalanság ült ki. A nagymama a

háttérbe húzódott. Jól tudta, hogy itt a pedagógus és a ta-
nítvány között egy megállapodásnak kell születnie,
amely akkor eredményes, ha azt a felek betartják. 

– Megvan, megvan a legjobb megoldás! Nyitott teremnél
fogunk tanulni. Zoli, a te padodat a folyosón úgy helyezzük el,
hogy én látlak, s te is csak engem látsz. Nem leszel egyedül, hi-
szen a mi kapcsolatunk a teljes idõ alatt fennmarad, s ha jel-
zel, akkor azonnal jövök és segítek. Jó lesz ez így?

– Próbáljuk meg! – jött a gyerek válasza. 
– Erzsi néni, én csak a nagymama vagyok, ezt a tervet ké-

rem, beszélje meg a szülõkkel. Fontos kérdésekben nekik kell
dönteniük! – szólt a nagymama. 

Erzsi néni és az anyuka még este beszéltek telefonon.
A megegyezés létrejött. 

A következõ napon a terem átrendezése, azaz az asztal
kihelyezése megtörtént. Valóban nyugodt, csendes hely-
re került Zoli. Ha felpillantott a feladatából, akkor Erzsi
nénire látott. S ez a helyzet meghozta a gyümölcsét. A fiú
akkor végzett a feladataival, amikor a társai is. Erzsi néni
mindig ellenõrizte, s egy-két apróbb hibát leszámítva a
munkák megfelelõ módon készültek el. Zoli a további
idõt társaival, a teremben tölthette; beszélgettek, ját-
szottak, várták a hazatérés idõpontját.

Zoli félévi eredménye nem okozott meglepetést sem a
szüleinek, sem a gyereknek. Megfelelõ volt. Való igaz,
hogy a tanulási helyzet megváltoztatása némi sikerrel
járt. Az otthon töltött idõben jutott idõ a játékra, a pihe-
nésre is. 

Egy sikertörténetrõl van szó. 

A következõ kérdéseket nem lehet megkerülnünk: 
1. Nem fordulhat-e elõ, hogy a társaival való viszonya

Zolinak lazul, romlik akkor, ha a tanulási idõben a közös-
ség számára „láthatatlanná válik”?

2. Van-e és biztosított-e a visszaút a közös tanuláshoz? 

3. Fejlõdik-e a koncentrációképesség elszigetelt hely-
zetben? 

4. Elég érett-e egy nyolcéves gyerek, hogy hosszabb tá-
von felfogja e pedagógiai eljárás hasznát, értékét?

Érdemes-e kérdéseken elgondolkodnunk?

Cserbenhagyás
Aliz néni jó harminc éve a pályán van. Már a fõiskolai

tanulmányai alatt mindenki elõtt világos volt, hogy pá-
lyaválasztása tökéletesen sikerült. A gyakorlóiskolában
látott órák elemzésekor aktív volt, ötleteket fogalmazott
meg, s lépésrõl lépésre nemcsak az elméleti tudást sajátí-
totta el, de a gyakorlatit is. Vizsgatanításain a bírálók di-
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cséretekkel halmozták el. A diplomája átvételekor kü-
lön elismeréssel is jutalmazta a fõiskola testülete. Senki
sem csodálkozott azon, hogy diplomájával a zsebében
azonnal egy jó nevû iskolába nyert felvételt. 

És elkezdõdött a munka. Az elsõ tanévben második
osztályosokat taníthatott. Mindennap örömmel és igen-
igen felkészülten ment az iskolába. Tanítványai sikere-
sek voltak, figyeltek rá. S ahogy az lenni szokott, gyorsan
híre ment szorgalmának, jó kezdeményezéseinek és a
gyerekek körében kivívott népszerûségének. Így egyre
több feladattal ruházták fel. Már nemcsak a tanításra
kellett figyelnie, de az iskola közösségi életének szerve-
zésébõl is ki kellett vennie a részét. Egyszer csak azon
kapta magát, hogy háttérbe szorul a tanítói munkája. Ez
nem volt igazán ínyére. A pályára lépésekor úgy képzel-
te, hogy lesz egy osztálya, az ott tanuló gyerekeket szere-
tettel, kiváló módszerekkel tanítja, jó közösséget szer-
vez, és ezzel eleget is tesz az elvárásoknak. A sok iskolai
többletfeladat miatt már az éjszakába nyúlóan készült
fel az óráira, abból nem engedett. A harmadik tanév vé-
gére Aliz terhelhetõsége végéhez ért. Ekkor kért egy be-
szélgetést a vezetõjétõl. Az igazgatónõ örömmel fogad-
ta. 

– Örülök, hogy van egy kis idõnk a beszélgetésre – kezdte.
– Oly sok az iskolai feladat, hogy szinte alig ismerjük egy-
mást. Most örömmel hallgatlak. 

– Kész, eddig tartott. Most negyedikesek a tanítványaim, s
ahogy õk ötödik osztályba lépnek, úgy én elmegyek innen. Ezt
szerettem volna bejelenteni – darálta el Aliz a sokszor vé-
giggondolt mondatot. 

– De hiszen te az iskola egyik legkiválóbb tanítója vagy,
nem tudunk nélkülözni. 

Aliz itt nyelt egy nagyot, végigjátszódott benne az el-
múlt idõszak sok-sok kényszerbõl vállalt feladata, majd
így folytatta: 

– Úgy érzem, hogy ebben az iskolában kisebb szerepet kap
a tanítás, sokkal többet az egyéb feladatok megszervezése, el-
látása. Nem gondolom, hogy ezt így tudom folytatni. 

– Aliz, errõl miért nem szóltál korábban? Ígéretes pedagó-
gus vagy, s aki ilyen tehetség, annak többet is kell vállalnia.
Az én fejemben még az is megfordult, hogy a munkaközösség-
vezetõi feladatokkal is elõbb-utóbb megbízunk. 

Ez az elismerõ mondat, amely újabb felelõsségteljes
feladatot is tartogatott, a lehetõ legrosszabbkor jött. 

– Nem, nem! Több feladatra nem vállalkozom! Ha egy
percig is gondolkodtam, hogy maradok, az most el is oszlott.
Befejezetem, elmegyek.

Így történt az, hogy a tanév végén Aliz elhagyta elsõ is-
koláját. 

Szeptemberben új munkahelyen kezdett. Hasonló lel-
kesedéssel mindent megtett, hogy a tanítványai és a szü-
lõk megszeressék. Rengeteg energiával látott munkához.
Gyerekszeretete, hivatástudata mindenki elõtt ismertté
tette. S ismét jöttek a feladatok. Aliz már tapasztalt volt,
mérlegelt. Egy-egy feladatra rá lehetett beszélni, de jó
párat elhárított. Az iskola félévi értekezletén a vezetõ
személy szerint értékelte a pedagógusok munkáját, s elis-
merve Aliz tanítói tevékenységét nagyobb közösségi ak-
tivitásra biztatta. A tanítót villámcsapásként érte a veze-
tõi észrevétel. „A szakmát tényleg jól tudom, de engem más
nem érdekel!” – morgott magában. „Ha valaki nem szereti
a gyerekeket, ha nem igazán biztos a szakmájában, az meg-

ússza a »jutalom«, a »megtisztelõ« feladatokat. Ez így sehogy
sincs jól!”

Aliz nagy döntése az újabb iskolaváltást illetõen, nem
maradt el. A tanév végén ismét búcsút intett a munka-
helyének és továbbállt. 

Aliz két-három évnél tovább egyetlen iskolában sem
maradt. Kora elõrehaladtával a lendülete ugyan csök-
kent, de mindig is a gyerekek tanítását tartotta szem
elõtt. Kevesebbet mosolygott, kevesebbet dicsért, de
rengeteg tudást plántált a tanítványaiba. A kollégákkal,
az iskolavezetéssel, a kritikai észrevételekkel nem sokat
törõdött. Elszigetelten munkálkodott. S ha úgy érezte,
hogy már kitelt az idõ, akkor játszi könnyedséggel lépett
tovább. A maradásban, a felelõsségvállalásban meggyõz-
hetetlen volt. 

Ez év szeptemberében is egy új iskolában látott mun-
kához. Ez volt a tizenkettedik munkahelye. „Nem lehet
más, mint a többi. Gyerekek vannak, akik nyitottak, akik ér-
deklõdõk, akik csak rám figyelnek! Akiket elvarázsolhatok” –
ezzel biztatta magát. Igen ám, csak Aliz eggyel nem szá-
molt, azzal, hogy az iskolák jellege erõsen megváltozott.
S ez nem csak a tananyagváltozást hozta meg, szigorúbb,
kötöttebb szabályozást jelentett, hanem azt is, hogy sok-
kal többféle gyerek került az osztályokba. Több gyerek
már szakértõi véleményekkel felszerelkezve érkezett az
iskolába, amelyek a tanító számára is többletfeladatot je-
lentettek. Az elsõ osztályba, amelyet rá osztottak, három
gyerek is szakvéleménnyel érkezett. Az egyik gyereknek
logopédus segítsége kellett, a másikhoz fejlesztõpedagó-
gust rendeltek, a harmadik gyereket hetente kellett a pe-
dagógiai szakszolgálatba vinni. 

Megkezdõdött a tanév, s Aliz azt vette észre, hogy a
gyerekek kevésbé figyelnek rá, a kezdeményezéseire nem
érzékenyek. Sokféle módszert kipróbált, de nem érezte a
korábbi együttmûködési szándékot. Mintha más föld-
részre került volna. Az pedig különösen zavarta, hogy
mind a logopédus, mind a fejlesztõpedagógus – a szemé-
lyes találkozáskor – türelemre, lassabb ütemû haladásra
hívta fel a figyelmét! Azt nem szokta meg, hogy munká-
jára kritikai megjegyzést tegyenek. Még néhány elvetélt
kezdeményezéssel próbálkozott, majd novemberben fel-
adta.

Bejelentkezett az aktuális iskolavezetõhöz, s a követ-
kezõket mondta:

– Holnaptól nem jövök dolgozni! Inkább elmegyek egy mú-
zeumba teremõrnek vagy a közeli színházba ruhatárosnak,
de ebben a megváltozott iskolai világban nem tudok létezni.
Érdektelen gyerekeket nem tudok tanítani!

– Kolléganõ, hiszen még alig-alig dolgozott nálunk. Ne ad-
ja fel! Gondoljon a tanítványaira! Képes õket cserbenhagy-
ni? 

– Igazgató úr, én vagyok a vesztes, engem hagytak cser-
ben! Már mindenki beleszólhat a munkámba, már a gyere-
kek sem fogadják csodálattal, érdeklõdéssel a kezdeménye-
zéseimet, pedig még ma is úgy készülök fel minden órámra,
mintha most indulnék el a pályán. Itt van elegem minden-
bõl. S még valami, engem senki ne oktasson ki a szakmá-
ból! 

És a korábban nagy ígéretnek számító tanító felállt, ki-
lépett az irodából, és kilépett az oktatás világából is. 

Cserbenhagyás – de ki kit hagyott cserben?
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