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El szó

Kedves Olvasók!
A legnagyobb örömmel ugyan, de nehéz fába vágtam a fejszémet. Olyan dolgokról 
szeretnék írni, amelyek nagyon a lelkemben élnek, de elő  em már igen sok neves szak-
ember ragado   érte tollat. Ez a téma pedig a gyermek, a gyermekek mozgásfejlesztése 
– igaz, egy kicsit más megközelítésben. Nem szeretném ezzel kapcsolatban sem másokat, 
sem önmagamat ismételni, időnként azonban mégis meg kell tennem, mert ezt kívánja 
a szakmai etika és mindenekfele   a saját lelkiismeretem.

Nehéz ma szülőnek és pedagógusnak lenni. Sok-sok minden megváltozo  , más le  . 
Megváltoztak a gyermekek, a körülö  ük lévő világ, a problémák, a megoldási módok. 
Manapság a pedagógusokat és a szülőket olyan nevelési-oktatási módszerekkel kell 
felvértezni, amelyek az elmúlt húsz, harminc évben ismeretlenek voltak, vagy csak 
igen speciális területeken alkalmazták őket. Szerencsére azok az emberek, akik az ezzel 
kapcsolatos kutatásaik eredményeit, tapasztalatait valamilyen formában igyekeztek 
közzé tenni, bár megoldási javaslataikban eltértek egymástól, abban egyet érte  ek, 
hogy minden gyermek más, és éppen ezért más jellegű segítséget is igényel. Nincs 
egyedüli üdvözítő módszer. Folyton változnunk kell, meg kell újulnunk, és a legmesz-
szebbmenőkig alkalmazkodnunk kell a körülményekhez és az ado   gyermekhez. Erre 
tanítanak folyamatosan engem már 1999. óta azok a beteg kisgyermekek, akikkel napi 
rendszerességgel foglalkozom az óvodai és iskolai munkám melle  . Mindig a legmegfe-
lelőbb módszereket, eszközöket kell megkeresnünk gyermekeink, tanítványaink részére, 
mindezt cselekvésbe ágyazo  an. Így nemcsak a munkánk lesz eredményesebb, hanem 
a gyermek számára is könnyebb, élvezetesebb lesz a tanulás.

Forgassák ezt a gyűjteményt úgy, mint egy örömmel mozgó pedagógus visszaem-
lékezéseit legkedvesebb játékaira, amelyeket a gyermekekkel együ   élt át. A legna-
gyobb boldogság számomra az lenne, ha Önök legalább olyan élveze  el olvasnák el, 
és próbálnák ki a benne szereplő játékokat, ötleteket, mint amilyen lelkesedéssel én 
a lejegyzeteléshez hozzáfogtam.

Bízom abban, hogy a játékgyűjtemény olvasásakor sokakban kellemes emlékeket idé-
zek fel, de sarkallom is Önöket az újabb és újabb ötletek megvalósítására. Kérem, soha 
ne azt nézzék, hogy miért nem tudják az éppen kiválaszto   feladatot, játékot elvégezni, 
inkább törekedjenek a megoldási lehetőségek megkeresésére. Tegyék ezt úgy, ahogy sok 
hasonlóan gondolkodó kollégával ezt mi is tesszük: keressük az utat a gyermekhez.

Tisztele  el szeretnék adózni ebben a könyvben mindenkinek, aki ezen a göröngyös 
úton elő  em már sok-sok kilométert megte  , s tapasztalatait megoszto  a a mozgásban 

„...osztani magad: – hogy így sokasodjál;
kicsikhez hajolni – hogy magasodjál;

hallgatni őket, hogy tudd a világot,
róluk beszélni, ha szólsz a világhoz.”

(Váci Mihály: Eső a homokra)
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legmesszebbmenőkig hívő emberekkel. Külön köszönöm két kollégámnak és barátomnak, 
Nagyné dr. Kovács Ildikónak és Ramocsa Gábornak a támogatását, akik arra buzdítot-
tak, hogy leírjam gondolataimat; Kriston Vízi Józsefnek, aki annak idején „rám talált”.
Hálával tartozom a családomnak, a barátaimnak, lektoraimnak, Mohácsi Ildikónak és 
Mohácsi Sándornak, akik elviselték a könyvírással járó nehézségeket, és gyakran estére 
is befogadtak. Külön köszönet illeti a fóti Fáy András Általános Iskola teljes tantestü-
letét, gyermekeit, Keszthelyi Szilvia és Mravik Éva tanítókat és áldozatos munkájukat, 
amelyet a gyermekek előzetes felkészítésében nyújto  ak. Remélem, hogy a budapesti 
Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodájába járó gyermekek iskolásokként is 
remekül megállják majd a helyüket az életben.

Boldog vagyok, hogy olyan emberek barátságát, ismeretségét tudhatom magaménak, 
akik hisznek bennem, segítenek, buzdítanak. Ők hozzám hasonló öröki  ú, örökjátszó 
kollégák.

Lássunk hozzá! Örömteli és balesetmentes játékot kívánok!

Pektor Gabriella 
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A mozgásfejlesztésrõl

1. El ljáróba

Bevezetés
Biztosan elgondolkodtak már azon, hogy mit is tud valójában nyújtani egy jól működő 
óvoda a gondjaira bízo   kisgyermekeknek, hogyan segíti szakértő módon az iskola a gyer-
mekek fejlődését, és szembesültek azzal is, hogy mit vár el ezektől az intézményektől 
a szülő. Számomra a legfontosabb kérdés mindig az, hogy a kisgyermek miként éli meg 
az o  létet. Nem is kellene mást tennünk, csak kellemes, nyugodt légkörben felkészíteni 
őket arra, hogy életrevaló, ugyanakkor embernek megmaradó felnő  é váljanak.

A könyvet felépítve nem törekedtem a témával kapcsolatban eddig megjelent teljes 
gyakorlati repertoár felsorakoztatására. Írásomban sorra ve  em azokat a lehetőségeket, 
amelyek segítségével gyermekeink óvodás- és kisiskoláskorukat – ezeket a mozgás-
fejlődés szempontjából nagyon fontos életkori szakaszokat – valóban élményszerűen 
tudják átélni. Olyan tényezőket igyekeztem bemutatni, amelyekből tanulni tudnak, erőt 
meríthetnek, s majdan képesek lesznek gondolkodó felnő  ekké válni. Arra törekedtem, 
hogy bemutassam, miképpen tudunk olyan környezetet biztosítani számukra, amelyben 
személyiségük kiteljesedhet; illetve, hogyan lehet felvértezni őket olyan tulajdonságok-
kal, amelyek életképessé, ugyanakkor alkalmazkodóvá, toleránssá teszik őket mások 
iránt. Legyen ez a könyv egy forrás, amiből meríteni lehet.

Osztom azok véleményét, akik azt állítják, hogy egy ember a fogantatás pillanatától 
kezd el létezni. Éppen ezért hiszek abban is, hogy a mozgásfejlődés már az anyaméh-
ben kezdődik, a fejlesztését már o   el kell kezdeni. Akik átélték már az áldo   állapot 
csodálatos élményét, azok tudják, hogy a magzatvíz igen gazdag inger, és az élmény-
világában lebegő kis élet már mennyi mindenre képes, mennyi mindent érez. Hango-
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1. Elöljáróban

kat hall, reagál rájuk. A magzatvízből „kortyolgatva” érzi az ízeket, s jelzi, ha valami 
számára nem tetsző dolgot eszik édesanyja. A későbbiekben oly fontos szerepet játszó 
tér- és helyzetérzékelés már a magzati élet első heteiben kezd kialakulni. A tizedik héten 
a magzat már kimutathatóan válaszol az érintésre. Valójában az érzékelés „gyakorlására” 
több lehetősége is adódik: megérinti a méhfalat és a köldökzsinórt, nemritkán szopja 
az ujját, esetleg testrészei a méh falához nyomódnak. Ez az érintősdi, a mama válaszai 
a mozdulatokra, már eleve egy remek móka a szülő és a születendő gyermek közö  .

Nem szándékom végigvezetni az olvasót a magzati élet minden stádiumán, de úgy 
gondolom, hogy ennek az időszaknak a fi gyelemmel teli megélése minden édesanya 
számára fontos születendő gyermeke érdekében. A megfelelően táplálkozó, egészséges 
életmódot folytató, kiegyensúlyozo   lelkiállapotú, boldog édesanya reményeink szerint 
egy testileg és lelkileg is egészséges csecsemőt hoz a világra, s bizonyára nem is gondol 
arra, hogy ezzel már gyermeke békés óvodás és sikeres iskolás éveit alapozza meg. Sze-
ressük, érintsük meg minél többször, dédelgessük, dajkáljuk, ringassuk a megszülete   
gyermeket. Énekeljünk neki, beszéljünk hozzá szép, tiszta, értelmes szavakkal. Legyen 
a vele töltö   idő egy csoda, mely megismételhetetlen. Nekem is vannak gyermekeim, 
és tudom, hogy mindezt nagyon nehéz megtenni, amikor sír és nem értjük, hogy miért, 
amikor a fáradtságtól nem tudjuk, hogy éjjel van vagy nappal, amikor ezerfelé kellene 
megfelelnünk, és nem tudunk. 

A diófát az unokáinak ülteti az ember. Bízzunk abban, hogy a mi okos szeretetünk, 
gondoskodásunk maradandó élményeket, életre szóló útravalót nyújtanak majd gyer-
mekeinknek. Ezáltal hozzásegítjük őket ahhoz, hogy belőlük egy szépen, tisztán beszélő, 
boldog kisgyermek, óvodás, iskolás és sikeres felnő   váljon. Mindennek egyik feltétele, 
hogy engedjük gyermekünket minél többet mozogni. A csecsemő és a kisgyermek is 
a mozgáson keresztül fedezi fel és tanulja meg a saját testét és a világot. Érzékszervei 
is a mozgáson keresztül fejlődnek. Idegrendszere a mozgás során szerze   tapasztalatok 
által szerveződik, a csont- és izomrendszere pedig akkor, ha megfelelő mennyiségű 
mozgásinger éri. A gyermeknevelés egyik varázsszava tehát a MOZGÁS. Biztosítsuk 
ezt minden körülmények közö  . Létüknek éltető eleme, legfejlesztőbb tevékenysége. 
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A mozgásfejlesztésrõl

1. 1. Kinek a felelőssége a mozgás lehetőségének a biztosítása?
Mindenkié. A családé, a bölcsődéé, az óvodáé, az iskoláé. A híres gyermekpszichológus, 
Jean Piaget (1896–1980) munkássága óta közismert, hogy a mozgás és az értelmi fejlődés 
egymással szoros összefüggésben vannak. Kölcsönösen hatnak egymásra. Éppen ezért 
fontos, hogy az első két életév szenzomotoros1 korszakának megfelelően, ingergazdag 
környezetben a kisgyermek sok-sok mozgással fedezhesse fel önmagát és a világot.

» Kedves Édesanyák, Apukák és Nagyszülők!
 Bizonyára az Önök fejében is megfordultak az alábbi gondolatok, amikor kezükben tarto  ák 

elsőszülö   gyermeküket:
– Vajon jó szülő leszek? Mit kell tennem, hogy azzá váljak?
– Mire van szüksége leginkább a gyermekemnek?
– Meg merem-e majd fürdetni vagy fordítani?
– Észre fogom-e venni, ha fázik, ha éhes, ha fáj valamĳ e? Eleget eve   vajon?

 Folytathatnám a huszonhat éve felgyűlt aggodalmaim sorát... Visszatekintve már mosolygok 
magamon, de akkor ez nagyon fontos volt számomra, és gondolom, mindenkinek az, aki világra 
hozo   egy gyermeket, és szeretné őt minden jóval elhalmozni, ami a fejlődéséhez szükséges.

A szülői hivatás nagyon felelősségteljes feladat. Készülnünk kell rá, mint az egyik leg-
fontosabb dologra az életünkben. Éppen ezért jó, ha minden családtag tudja annak az 
elméleti megalapozo  ságát, hogy pl. miért is kell hagyni a gyermeket sokat és szabadon 
mozogni már csecsemőkorában, miért kell különféle kis mozgó tárgyakat függeszteni az 
ágya fölé, miért kell neki dúdolni, stb. 

A jövendőbeli szülők és nagyszülők időt és fáradtságot nem kímélve – a lakáskö-
rülményektől függetlenül – tegyenek meg mindent azért, hogy a gyermeket a lehető 
legtöbb mozgásos inger érje már újszülö  korától fogva.

1 A mozgató- és az érzékelőszervek összehangolt mozgása.
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2. Fejlesztési területek és módszerek

2. 3. Térérzékelés, testséma, a keresztcsatornák fejlesztése
A téri elképzelések, a térbeli helyzet fogalmának fejlődése szoros kapcsolatban van 
a tes  artással, az egyensúlyi helyze  el és a testsémával is. A téri elképzelések fejlődése 
során a test (mint közeli tér) kitágul, és külső (távoli) térré válik. A téri tájékozódásban 
egyidejűleg két szempontot kell érvényesíteni. Az egyik a saját testhez való viszonyí-
tás, a másik pedig a térbeli elemek egymáshoz való viszonyítása. Ez azonban nem két 
különálló dolog, hiszen egyben kell az egész teret észlelni, és ebben elrendezni a ré-
szeket, elemeket. 

A biztosan kialakult tes  udat a téri tájékozódás alapja. A téri tájékozódásban a saját 
test a kiindulópont. A gyermeknek saját térbeli helyzetének tudatosítása teszi lehetővé pl. 
a bal és jobb oldal megkülönböztetését. A tanulási zavarok gyakori tünete a bizonytalan 
testséma. Az olvasási problémák há  erében gyakran a téri tájékozódás zavara áll. Éppen 
ezért fontos, hogy ezeknek a területeknek a fejlesztését a lehető legkorábbi időpontban 
megkezdhessük, és kellő hangsúlyt kapjon a tevékenység a mindennapokban.

A tanulás sikere közös érdek kell, hogy legyen a pedagógusnak, a szülőnek és a gyer-
meknek. A célhoz vezető út azonban nagyon sokszor elég göröngyös. Mi, pedagógusok 
i   is, mint a gyermeknevelés és oktatás terén, már azzal rengeteget segítünk, ha kellő 
időben észrevesszük a bajt. 

A térérzékelés jelentősége
Miért van szüksége a gyermekeknek arra, hogy ismerjék saját testüket, tájékozódni 
tudjanak rajta, hogy ne érezzék elvesze  nek magukat az őket körülvevő térben?  
• Azoknak a gyermekeknek, akik a térben jól tudnak tájékozódni, könnyebb lesz a be-

tűk, számok felismerése, írása is.
• Az éretlen fi nommotorika oka lehet a nem megfelelő írásképnek (túl nagy vagy túl 

kicsi betűméret, gond van a sortáv tartásával, nem megfelelő az írásnyomaték).
• Akiknek a szókincsébe beépültek a téri relációkkal kapcsolatos kifejezések (és helyesen 

is használják őket), azoknak könnyebb lesz megfelelően használni a magyar nyelv 
névutóit úgy a beszédben, mint az írásban.
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A mozgásfejlesztésrõl

• Azok a gyermekek, akik keverik a bal és jobb irányokat, nagyobb lesz az esélyük arra, 
hogy a betűket is helytelenül fogják leírni.

• A téri emlékezet fejletlensége megnehezítheti a szöveg értelmezését, a későbbiekben 
pedig az önálló fogalmazásban is probléma merülhet fel.

• A kialakulatlan laterális dominancia7, együ   járhat a téri orientáció, téri tájékozódás 
zavarával. Ebből olvasási nehézségek adódhatnak, ha pl. a szem és a kéz dominanciája 
fordíto  .

• A pontos olvasás, a helyesírás, a szövegértés feltétlenül a jó vizuális és kinesztetikus 
integráción alapszik, ennek pedig feltétele a jól funkcionáló csatornák sikeres együ  -
működése. A legtöbb tanulási folyamatban négy észlelési csatorna játszik meghatározó 
szerepet: a vizuális, az auditív, a kinesztetikus és a tapintásos észlelés. Ezek általában 
különböző kombinációkban szerepelnek, és szinte mindig összekapcsolódnak vala-
milyen nyelvi motoros képességgel. 

• Nagyon fontos a kéz izmainak fejlesztése. Ehhez jelentős mértékben nyújt segítséget 
a sok vágás, tépés, ragasztás, festés, gyurmázás, rajzolás. A grafomotorosan8 fejletlen 
gyermekeknél ezek a tevékenységek a „nem szeretem” dolgok közé tartoznak. 

Az általános iskola bevezető szakaszának pozitív élményei, sikerei a gyermekek tanu-
lással kapcsolatos jövőjét alapozzák meg. 

A térérzékelést, a testsémát és a keresztcsatornák fejlesztését szolgáló játékokra és 
feladatokra is igaz a különböző érzékleti területek információinak kölcsönös integráció-
jára épülő szemléletmód, azaz a többcsatornás fejlesztés. A játékok, gyakorlatok során 
a vizuális és akusztikus észlelés, az érzékelés diff erenciáltabbá tehető.

7 Annak megállapítása, hogy a bal vagy a jobb kéz, láb, szem a domináns. A lateralitás a mozgáskészség, 
a ritmusérzék a téri tájékozódás és a testséma képességterületekhez kapcsolódik, amelyek közvetlenül 
befolyásolják az iskolai tananyag elsajátítását. Az olvasáshoz és az íráshoz elengedhetetlen a szem-kéz 
koordinált mozgása.

8 Az összes fi nommozgás-koordinációt igénylő tevékenység, szűkebb értelemben pedig a rajz- és íráskész-
séggel kapcsolatos mozgások összefoglaló kifejezése.
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2. Fejlesztési területek és módszerek

Gimnasztika és szerialitás
A sorozatok pontos felidézéséhez és visszaadásához a szerialitás képességére van szüksé-
günk. Az információk egymás után követésének a felfogása, a megfelelő sorrend alapján 
való feldolgozása, a fenntartási képessége (szerialitás) kulcsfontosságú az olvasásban, 
a helyesírásban, a számolási készség kialakításában. A sorrendiség megjelenik a térben, 
az időben, a vizuális és auditív területeken, valamint a mozgássorozatokban is. Az 
iskolaére   gyermek képes egyszerű sorozatokat folytatni, ritmust, dallamot, hang- és 
szósort vagy mozdulatok egymásutánját megismételni. Az ilyen típusú feladatokban 
véte   hibák tipikusak lehetnek, és speciális problémákra utalhatnak. A felmerülő prob-
lémákat az egyes területnek (vizuális, mozgásos, auditív)  megfelelően lehet korrigálni. 
A mozgásos szerialitás fejlesztésének legalkalmasabb lehetősége a gimnasztika.

A gimnasztika az ember természetes mozgásait foglalja magába, gyakorlatai általánosan 
és sokoldalúan képző hatásúak, előkészíti a különböző sportágakra való felkészülést, 
fejleszt és szinten tart. Olyan mozgáskészségek kialakítása, illetve motoros képessé-
gek fejlesztése a célja, amelyek előmozdítják az egészséges testi fejlődést, lehetőséget 
biztosítanak a mozgáskultúra fejlesztésére, valamint a sportbeli teljesítményfokozásra, 
felkeltik, majd megszilárdítják az aktív és rendszeres testedzés, valamint a sportolás 
iránti érdeklődést. A gimnasztikának speciális lehetőségei mia   fontos szerepe van az 
egészség megőrzésében, a pszichikai és az erkölcsi tulajdonságok kialakításában.

A gimnasztika feladatai:
• A szervezet felkészítése a testmozgásra az általános és speciális bemelegítés révén.
• A mozgástanulási folyamatok felgyorsítása a kezdők képességeinek megalapozásával, 

a haladó sportolók fejlődési ütemének fokozásával és az élsportolók képességeinek 
szinten tartásával.

• A balesetek, sérülések kockázatának csökkentése.
• A szervezet regenerálódásának fokozása és a rehabilitáció tökéletesítéséhez való hoz-

zájárulás.
• Az egyén alapvető mozgásműveltségének bővítése.
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A gimnasztika általános jellemzői egyértelművé teszik, hogy miért tölt be kiemelkedő 
szerepet a mozgásos fejlesztésben. A változatos gimnasztikai gyakorlatok az életkor-
nak és az erőnlétnek megfelelően változtathatóak. A feladatok kiválóan alkalmazhatók 
kondicionális, koordinációs képességek és ízületi mozgékonyság fejlesztésére, amelyek 
során hatása kiterjedhet az egész testre, de egyes testrészekre is lokalizálható, és a kifejte   
hatás pontosan adagolható. Nincs megkötés a helyszínnel kapcsolatban: teremben és 
szabadtéren is gyakorolható, alkalmazása az időjárástól, évszakoktól sem függ. Mini-
mális szerigénye mindenki számára elérhető.

Az óvodai és iskolai munka során is jelentős, hogy egyénileg és csoportosan is végezhe-
tők a feladatok, hiszen ez a lehetőség újabb irányokat mutat meg alkalmazásukban.

Az egymást követő gimnasztikai gyakorlatokat némi ügyességgel összeköthetjük 
egy koreográfi ává, ha valamilyen közösségi eseményre készülünk (pl. évnyitó, évzáró, 
szülőknek bemutató, szakmai nap, más kulturális esemény stb.). Olyan produkciót 
találhatunk ki, amely a gyermekeknek és a felnő  eknek is örömet okoz, ha szem elő   
tartjuk, hogy a legegyszerűbb dolog is nagy sikert arat, ha jókedvű és felszabadult 
a produkció. A gimnasztika kínálta lehetőségeket kihasználva alkalmazhatunk egyszerű 
eszközöket is: a karikák, a színes, hosszú szalagok, a lágy esésű kendők, a labdák, de 
a gyermekek csuklójára vagy ujjaira erősíte   krepp-papírból, rafi ából készült pomponok 
sikere szinte mindig biztos. 

A jó zeneválasztás garantálja a sikert. Szerencsére nagyon sok jó és értékes gyerek-
dal, népdal van, ami szinte kínálja magát arra, hogy a dallamot mozgással kísérjük. 
Ezeknél a ritmus segíti a gyermeket abban, hogy a gyakorlatok egymásutániságát, az 
ismétlődéseket felfedezzék.

Zenei nevelés és szerialitás
Az éneklés, a zene világa számos lehetőséget, játékos feladatot kínál a sorozatok pontos 
felidézéséhez és visszaadásához. Változatos szituációkban alkalmazható, az osztályban, 
a folyosón, a szabadban vagy az iskolaudvaron. A legfontosabb momentum minden 
esetben a közös ének, és a hozzá kapcsolódó együ  es mozgás. 
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A hallással észlelt sorozat elemeinek sorrendjének felismerése, feldolgozása, többszöri 
ritmikus megismétlése az auditív szerialitás. Ennek problémái jellemző hibákat produ-
kálnak a tanulás folyamatában. Ilyenek például az olvasás, írás esetében a betű, szám, 
szótag, szó kihagyása, többszörözése; a beszédben a hang, szótag kihagyása, felcserélése, 
többszörözése, a szótagolási problémák; a matematikai feladatoknál a számok felcserélése, 
sorozatalkotási problémák; verstanulásnál a szavak sorrendjének felcserélése, valamint 
a szerialitás problémái gyakran társulnak az időbeli tájékozódás nehézségeivel is.

A zenei szerialitás alapja a ritmus, amely nem más, mint a mozgás sikeres végrehaj-
tásának központi tényezője. Mivel a 6–10 éves életszakasz a mozgástanulás virágkora, 
a ritmus pedig a sportmozgások eredményes végrehajtásának alapvető meghatározója, 
indokolt, hogy fi gyelmünket a ritmus fontosságára irányítsuk.

A helyes ritmusban és megfelelő tempóban végrehajto   akciók jelentős teljesítmény-
meghatározó tényezők, ezért a sikeres mozgásvégrehajtásban a ritmusérzéknek kiemelt 
szerepe van. A ritmusérzék az egyén olyan koordinációs képessége, amelynek birto-
kában képes a mozgások idő- és térbeli, valamint dinamikai struktúráját megragadni, 
„megérezni” és azok optimális összehangolása révén koordináltan, ritmikusan és ered-
ményesen cselekedni.

» Nekem szerencsém volt, mert olyan környezetben nő  em fel, ahol amatőr szinten mindenki 
szere  e a zenét, szerete   táncolni, énekelni. Anyukám nekem is nagyon sok dalt dúdolt kisko-
romban. Erre valójában nem emlékszem, de valószínűleg belém vésődhete  . A gyermekeimnek 
én is gyakran énekeltem, sokat táncoltam velük úgy, hogy az ölemben voltak. A lakásban is 
mindig volt hinta, hintaló és ezekhez elengedhetetlen kellék volt egy jó kis dal, vagy a lemezját-
szóról (akkor még nem volt CD) szóló gyermekdal, népdal, amit egy idő után hintázás közben 
énekeltünk is. Gyermekhangversenyekre is többször eljuto  unk. A mai napig bánom, hogy 
ritkán mentünk el táncházakba. Mostani tanítványaim – óvodások és kisiskolások – mindig 
olyan nagy örömmel számolnak be egy-egy jó hangulatú hétvégi népzenei találkozóról, ahol 
élő zenekar húzta nekik a talpalávalót, hogy szinte magam is kedvet kapok hozzá. 

Kokas Klára Képességfejlesztés zenei neveléssel 
című könyve érdekes felmérésről számol 
be. A felmérés során összehasonlíto  ák az 
ének-zene tagozatos általános iskolákban és 
óvodákban tanuló gyermekeket más óvo-
dákban, iskolákban tanulókéval. Néhány 
gondolat a megállapításokból: „A pedagó-
gusok felfi gyeltek a zenei csoportok intenzív 
fejlődésére. [...] A zenei képességek fejlesz-
tésével intenzívebb fejlődésnek indulnak 
a gyermekek egyéb képességei.”9

9 Kokas Klára: Képességfejlesztés zenei neveléssel. Budapest, 1972, Zeneműkiadó, 73.
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Mikor várhatunk el transzferhatást10 a zenei neveléstől?
„Ha a gyermek zenei ismereteinek minden részlete eleven tapasztalatból szűrődik le és 
minden tanult elemet azonnal és sokféleképpen értékesít a zenei írás-olvasás gyakorlatában. 
A dalokat énekli, játssza, mozgásokkal kíséri. [...] A zenével kapcsolatos szenzomotoros 
teljesítmények (ritmus, motívum járása, tapsolása stb.) alapja a játékkal és mozgással 
együ   elsajátíto   gyermekdalok és a dalokból kiemelt zenei motívumok.”11

Dr. Mónus András testnevelő, gyógytestnevelő, pszichológus vizsgálataival Kokas 
Klárához csatlakozo  . Megállapíto  a, feltűnő, hogy valamennyi vizsgálatban részt vevő 
zenei csoportok, osztályok esetében jobb az egyensúlyi gyakorlatok eredménye. 

Az összehasonlítások eredményeként még a következőket is megfi gyelték:
• A zenei csoportok fi gyelme tovább volt fenntartható, nagyobb aktivitást muta  ak.
• Jobb volt a vizuális megfi gyelésük, az ezt vizsgáló tesztfeladatot gyorsabban elkészí-

te  ék, mint a kontrollcsoport.
• Gyorsabbnak és pontosabbnak bizonyultak a „számtani” feladatok elvégzésében.
• A ritmusérzékük is fejle  ebb volt, mint a kontrollcsoporté, ezért feltételezik, hogy 

ennek és a hallásuk fejle  ségének köszönhetően a helyesírásuk is jobb volt.

Fontos tehát, hogy a 21. században is kiaknázzuk a zene csodálatos világában rejlő lehe-
tőségeket, hiszen a zenei fejlesztések eredményeit nem kizárólagosan auditív területen 
tapasztalhatjuk, hatásuk az iskolai élet szinte minden területén érzékelhető lesz. 

» Játékválogatás a térérzékelés, a testséma, a keresztcsatornák fejlesztésére:

 Az én fenyőfám (játékleírás: 117. oldal);
 Hány kéz fogo   meg? (játékleírás: 193. oldal);
 Hol érzem? (játékleírás: 125. oldal);
 Kincskeresés (játékleírás: 136. oldal);
 Ki van az ernyő ala  ? (játékleírás: 89. oldal);
 Körbe rajz (játékleírás: 130. oldal);
 Mit rejt az ernyő? (játékleírás: 102. oldal);
 Mutass rá, és mozgatom! (játékleírás: 91. oldal);
 Találd meg! (játékleírás: 88. oldal);
 Tánc a labdával (játékleírás: 140. oldal).

» Ajánlott  irodalom:

 Kokas Klára: Képességfejlesztés zenei neveléssel. Budapest, 1972, Zeneműkiadó.

Lássunk néhány módszert, amely különlegesebbé teheti a terület fejlesztését:

10 A mozgás által olyan refl exek, kapcsolatok épülnek ki az idegrendszerben, amelyek később más környe-
zetben, más relációkban is működnek. A legegyszerűbb és leglátványosabb transzferhatás a testrészek 
közö   fellelhető kapcsolat. Például a láb ügyesítése a kezet is ügyesebbé teszi.

11 Kokas Klára: Képességfejlesztés zenei neveléssel. Budapest, 1972, Zeneműkiadó, 74.
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4. A játékgy jtemény használata

4. 1. A játékleírások értelmezése 
• A játék pedagógia és fejlesztési célja: Ezek a célok gyakran igen összete  ek, ezért 

egy-egy játék esetében mindig a leglényegesebb fejlesztési területeket emeltem ki. 
A játékgyűjtemény végén található táblázat (lásd: 198. o.) segít az eligazodásban.

• A feladat nehézségi foka: A könnyű, közepes, nehéz megjelölés egy általános tájé-
koztatás. A feladatok nehezíthetők és könnyíthetők a gyerekek fejle  ségétől függően. 
Ha a pedagógus/szülő úgy ítéli, a kisebbek is elvégezhetik a nehezebb, több fi gyelmet, 
ügyességet igénylő feladatokat.

• Korosztály: A játékgyűjtemény öt korosztály szerint van felosztva; végigvezeti az 
olvasót az óvodáskoron át a kisiskoláskorig (3–10 év). A feladatok csoportosítása 
az elvárható legkorábbi életkor szerint történt, ami azonban a gyermekek fejle  ségi 
szintje szerint változhat.

» Vannak feladatok, amelyeket a pedagógus kreativitásával nehezíthet, vagy más szövegkör-
nyezetbe ágyazva azt nagyobb gyermekekkel is tudja játszani. Egy elsős vagy egy negyedik 
osztályos gyermek még mindenképpen gyermek, akit semmiképpen sem szabad megfosztanunk 
a legfejlesztőbb éle  evékenységétől, a JÁTÉKTÓL. Ha ezt mi, pedagógusok ügyesen kezeljük, 
és személyes példamutatással járunk elő, akkor vélhetőleg a nagyobb gyermek sem érzi magát 
kellemetlenül az ado   helyzetben. Gondolkodjanak csak el rajta. Az óvó nénit megtapsolják 
a gyerekek, ha beáll a játékba, és egy sorversenynél pontot szerez a csapatának, vagy ha labdájával 
beletalál a kosárgyűrűbe. Az iskola alsó tagozatában még mélyen meghatározó a pedagógus 
személye, szerencsés esetben a későbbiekben is…

• A játékosok száma: A játékleírásoknál általában 3–28 fő szerepel, illetve páros játékok 
esetében 2–28 fő. Ez a valóságot tükrözi. Kevés az olyan iskola és óvoda, ahol ennél 
ideálisabb létszámmal tud dolgozni a pedagógus. Olyan kipróbált játékok kerültek 
be a gyűjteménybe, amelyek alkalmasak a csoportos foglalkoztatásra, több gyermek 
hatékony megmozgatására. Okos foglalkozásszervezéssel és a foglalkoztatási formák 
változtatásával azok a játékok is eredményesen alkalmazhatóak, amelyeket ideálisabb 
lenne kisebb létszámmal végezni. 

• A játékhoz szükséges/javasolt idő: A játékidő az esetek többségében 3–10 perc közö   
mozog. Ez a szám arra utal, hogy mennyi idő kell egy játék lebonyolításához, és 
mennyi ideig érdemes végezni, hogy fejlesztő hatását megfelelően kifejtse.
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» Bizonyos feladatok elvégzése – az elsajátítása után – valóban nem igényel több időt (pl. nyak-
torna, az ujjak átmozgatása). A cél az, hogy a begyakorolt feladatok és játékok beépüljenek 
az óvodai élet után az iskolai munka mindennapjaiba is, és rendszeresen végezzék azokat 
a gyerekek. Minden pedagógus megtapasztalja azt, hogy a pár perces kikapcsolódás valóban 
egészségére válik mindenkinek, és segíti a munkavégzést.

• Helyigény: A legtöbb gyakorlat, játék nem igényel nagy helyet, vagy a játék ügyes 
szervezéssel alkalmazkodik a rendelkezésre álló területhez. Játszhatjuk az osztály-
ban, a tornateremben, az udvaron, de akár a folyosón is. Módosítsuk, alakítsuk úgy 
a feladatokat, hogy azok a rendelkezésre álló területhez alkalmazkodjanak. Mindenki 
számára öröm lenne, ha ezek a feladatok beépülnének a délutáni napközis foglalko-
zásokba is, illetve a szabadidős tevékenységekbe.

• Szükséges eszköz: A játékok zöme nem igényel különösebb eszközt. Sok feladatot 
a gyerekek saját testükkel végeznek, vagy olyan eszközökkel, amelyek minden intéz-
ményben megtalálhatóak. Bizonyos esetekben a játékleírásoknál hivatkozom arra, 
hogy az eszközök saját kezűleg is elkészíthetők. 

• Elő  e: A bevezető tevékenység csak javaslat, amin változtathatunk ugyan, de érdemes 
és célszerű megszívlelni a benne foglaltakat. Rávezet a feladatra, előkészíti, megkönnyíti 
annak megértését, végrehajtását, esetleg biztonságosabban megoldhatóvá teszi azt.

• Utána: A javasolt követő tevékenység – hasonlóan a bevezető tevékenységhez – egy 
javaslat, amelynek elfogadása rendszert visz a munkánkba, pl. az előzetesen meg-
mozgato   izomcsoportok munkájára épít.

4. 2. A játék leírása, utasítások
A játék menetének bemutatása. Vegyük fi gyelembe, hogy néhány feladat nem igényel 
hosszabb előkészületet, amelyek azonban igen, azok esetében érdemes erre fi gyelmet 
fordítani, mert a feladat sikeres kivitelezése múlhat rajta: pl. ha szükséges, biztosítsuk 
a teret a padok, székek átrendezésével, vagy a megfelelő helyszín kiválasztásával, készít-
sük elő a szükséges eszközöket, rendezzük el azokat. Nagyon szép, de igen nehéz feladat 
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a pedagógusok számára, amikor az intézmények sok sajátos problémával rendelkező 
gyermeket fogadnak be, akik együ   nevelődnek a többi társukkal. Minden feladatra 
érvényes, hogy a „A mozgásában akadályozo   gyermekeknek szükség esetén módo-
sítsuk a feladatot!” Megjegyzéseimmel törekedtem arra, hogy felhívjam a fi gyelmet, ha 
egy játék különösen ajánlo   valakinek sajátos problémái javításához.

4. 3. Speciális feladatok
A speciális feladatok a pedagógus feladatait jelölik a játék közben. Olyan megfi gyelési 
szempontokat váloga  am össze, amelyek segítségével a végze   tevékenyég jobban átlát-
ható. A mozgásos gyakorlatok végzése közben kiderülhetnek a spontán mozgásfejlődés 
egyes hiányosságai. Az érinte   korosztály fejle  ségi szintjén ezek még általában nem 
jelentenek komoly gondot, azonban ha több ilyen részlet is kiderül, az alacsonyabb 
szintű mozgásminták akadályozhatják az iskolai haladáshoz szükséges magasabb szintű 
mozgások kialakulását, fejlődését. Ezért kell nagy gondot fordítani a mozgásfejlesz-
tésnek és a mozgások fejlődésének nyomon követésére ebben a korban. Eleinte csak 
fi gyeljük meg a gyermekek mozgását, jegyezzük meg, hogy kik azok, akik több fi gyelmet 
érdemelnek akár ügyességük, akár ügyetlenségük mia  , majd segítsünk egyénileg is 
a nehezen mozgóknak. A megfi gyelési szempontok segítik a vizsgálódást, és az egyéni 
fejlesztési menet meghatározását.

» Nem vállalkozha  am arra, hogy minden egyes kisgyermek egyéni gondjait leírjam, és meg-
oldási javaslatokat tegyek rájuk. A problémák felismerését Önökre bízom, ugyanakkor biztos 
vagyok abban, hogy a lelkiismeretes szülők és pedagógusok arra törekszenek, hogy a felmerülő 
gondokat orvosolják, és az akadályokat megpróbálják leküzdeni.

4. 4. Lehetséges továbbfejlesztések, variációk
Egy-egy feladat módosítása, kibővítése, továbbfejlesztése elsősorban a pedagógus vagy 
a szülő kreativitásán múlik, de én is szeretnék hozzájárulni ehhez, ezért további ötletekkel 
szolgálok a feladatok végrehajtásához. Ezáltal egy-egy már jól begyakorolt játék variációi 
újabb és újabb játékokat szülnek, a gyerekekre pedig újabb kihívások várnak.
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4. A játékgyûjtemény használata

4. 5. A tevékenység értékelése
A gyermek számára maga az örömteli játék a legnagyobb jutalom. Ha együ   örülünk 
a jól sikerült játéknak, szinte feleslegesnek tűnik a dicséret. A gyermek azonban mégis 
várja, igényli és számára igen jó motiváló erő, ha akár a legegyszerűbb feladatmegoldást 
is elismerő, értékelő szavakkal díjazzuk. 

A jó értékelés ösztönzőleg hat a gyermekre. Természetesen mindenki annak örül 
a legjobban, ha megdicsérik, de az igazán jó értékelésnek egyben iránymutatónak is 
kell lennie ahhoz, hogy a gyermek a következő játékok során még eredményesebben, 
még jobban végezze el a feladatot, vagy hogy az elért eredményt a továbbiakban meg 
is tudja tartani. Ezért a jó dicséretbe érdemes belefoglalni azt is, hogy miért volt az 
a tevékenység sikeres és mit tehetünk még azért, min javíthatunk annak érdekében, 
hogy még tökéletesebb legyen a gyakorlat végrehajtása, például: „Azért volt pontos 
a dobásod, mert most az arcod elő   tarto  ad a labdát, de még messzebbre tudod azt 
majd eldobni, ha lábmunkát is használsz hozzá”. Az értékelésnél a magam részéről 
igyekszem elkerülni például a „Ki a leggyorsabb?”, a „Ki dobo   a legmesszebbre?”, a „Ki 
ért oda legelőbb?” és az ezekhez hasonló kérdéseket. Természetesen ezek is fontosak, 
de nevelési szempontból mindig az a fő, hogy a gyermekek ne egymáshoz hasonlít-
sák a teljestményüket, hanem az önmagukhoz mért fejlődést tartsák számon, s ezáltal 
törekedjenek arra, hogy a saját eredményeik javítása legyen számukra a mérték és az 
érték. Ez a fajta értékelés nem zárja ki, hogy kiemeljük azokat a gyerekeket, akik valóban 
a „legek” voltak a játékok során.

Nem lehet a játéktevékenységet a szokásos iskolás módon értékelni, de bizonyos 
visszatérő nehézségekre, konfl iktusokra burkoltan vagy nyíltan fel kell hívni az osztály 
fi gyelmét. A problémák megbeszélésére, a közös megoldás keresésére ne sajnáljuk az 
időt, mert megtérül: a jól együ   játszó osztállyal általában tanulni is könnyebb. 

Hogyan értekeljük, ösztönözzük a feladat végrehajtását?
• Dicsérő szavak: A játék után jólesik a dicséret, például: „Azért volt jó játszani ma 

veletek, mert mindenki fi gyelt az utasításokra; mert nem vesztetek össze kicsi dolgo-
kon; mert jó ötleteitek voltak a szabályokhoz; mert senki sem sértődö   meg, aki nem 
győzö  ; mert gondosan segíte  étek egymást; mert odafi gyeltetek minden társatokra; 
mert jól szólt az ének; mert senki nem játszo  a túl a szerepét.”

• Megoldás keresése: „Szerintetek mi lehet az oka, hogy a mai játék nem sikerült jól?”, 
„Mit csináljunk másképpen?”

• Önértékelés: „Ki az, aki úgy érzi, hogy az előző játékhoz képest javíto   a munkáján?”, 
„Kinek romlo   a teljesítménye?”, „Ki érzi úgy, hogy ugyanolyan ügyes volt az előző 
játékmenetben is, mint most?”

• Ösztönzés: „Kár, hogy még nem veszel részt közös játékainkban. Ha most megtet-
sze  , örülnék, ha a következő alkalommal te is megpróbálnál részt venni benne.”, 
„Örülök, hogy egyre többször beállsz a játékba!”, „Öröm veled játszani, tele vagy 
ötletekkel.”
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A játék pedagógiai és fejlesztési célja: a szociális érettség, a probléma-
megoldó gondolkodás és a mozgáskoordináció fejlesztése, a társas kap-
csolatok kialakítása.
Térhasználat: a játék alkalmazkodik a rendelkezésre álló térhez.
Elõtte: rövid beszélgetés a véletlenekrõl és az udvariasságról.
Utána: Ütközõsdi címû játék.

A játék pedagógiai és fejlesztési célja: a szervezet megnyugtatása, kel-
lemes pszichés állapot elérése, a taktilis érzékelés fejlesztése, az érintés 
kapcsolatteremtõ erejének megtapasztalása, átélése, a nyugtalan, szorongó 
gyermekek megnyugtatása.
Térhasználat: a játék alkalmazkodik a rendelkezésre álló térhez.
Elõtte: módszer: Tudatos ellazulás.
Utána: Macimasszázs címû játék.

A játék leírása, utasítások:
Alakítsuk ki a játékteret. A gyerekek sétáljanak összevissza a teremben. Szándékosan, 
de óvatosan menjenek neki a társuknak, lépjenek rá a lábára, üssék meg kicsit a hátát, de 
ne felejtsenek el bocsánatot kérni tőle. Nyugtassuk meg a játékosokat: „Mozgás közben 
előfordulhat, hogy a társad fellök, megüt, eltalál a labdával. Ez nem kellemes, de hidd 
el, nem szándékosan teszi!” Az ütközős játékok segítenek a balesetek megelőzésében.

Speciális feladatok: 
• Kinél jelenik meg olyan feszültség (pl. arckifejezés, kezek mozgása), amely nem szük-

séges a gyakorlat végrehajtásához?

Bocsika és a varázsige

Egy kis fejsimi

» Nem ajánlom azoknak a gyerekeknek, akik nem szeretnék megérinteni a társuk fejét, vagy ódz-
kodnak a  ól, hogy őket megérintsék. Ne erőltessük. Előfordulhat, hogy az autisztikus tüneteket 
mutató gyermek csak egy bizonyos társától vagy pedagógusától fogadja el az érintést.

A játék leírása, utasítások:
Alakítsuk ki a játékteret. Biztosítsunk kellemes légkört. Próbáljuk meg kizárni a zavaró 
fény- és hanghatásokat. A gyermekek alkossanak párokat. Helyezkedjenek el egy körben 
ülő vagy fekvő pozícióban. Egymás fejét az ujjbegyükkel masszírozzák meg.

1

3–8 év

2–28 fõ

5 perc

könnyû

1

3–8 év

3–28 fõ

5 perc

könnyû
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A játék pedagógiai és fejlesztési célja: a szervezet megnyugtatása, kel-
lemes pszichés állapot elérése, a taktilis érzékelés fejlesztése, az érintés 
kapcsolatteremtõ erejének megtapasztalása, átélése, a nyugtalan, szorongó 
gyermekek megnyugtatása.
Térhasználat: a játék alkalmazkodik a rendelkezésre álló térhez.
Elõtte: Egy kis fejsimi címû játék.
Utána: Kerekecske gombocska, Érints meg! címû játékok.

Speciális feladatok: 
• Kinél jelenik meg olyan feszültség (pl. arckifejezés, kezek mozgása), amely nem szük-

séges a gyakorlat végrehajtásához?
• Dicsérjük meg azokat a gyermekeket, akik óvatosan masszírozták meg társukat, és 

nem körmükkel kaparták a másik fejbőrét.

Lehetséges továbbfejlesztések, variációk:
Bármi, ami a gyermek számára kellemes élményt nyújt: apró nyomás, fi nom dörzsölés. 

» Mutassuk meg a gyerekeknek, hogy ujjuknak melyik részével és körülbelül milyen erősséggel 
masszírozzák társukat úgy, hogy az valóban kellemes legyen. 

Macimasszázs

» Azoknak a gyermekeknek nem javaslom, akikből a feladat elvégzése bármilyen negatív érzést 
vált ki. Ne erőltessük. Előfordulhat, hogy az autisztikus tüneteket mutató gyermek csak egy 
bizonyos társától vagy pedagógusától fogadja el az érintést.

A játék leírása, utasítások:
Alakítsuk ki a játékteret. Biztosítsunk kellemes légkört. Próbáljuk meg kizárni a zavaró fény- 
és hanghatásokat. Az alábbi gyermekdal szövegét énekeljük a maszírozás közben:

 Brumm-brumm Brúnó, mókás medve, Brumm-brumm Brúnó én sem bánom,
 van-e neki éppen táncos kedve? ha ezt a táncot a hátamon járod.

A játékosok alkossanak párokat. A masszázs nagyon jólesik a gyermekeknek, amit a ge-
rincoszlop melle  i enyhe tenyérrel történő nyomással érhetünk el. A nyomkodás iránya: 
alulról felfelé haladva, majd fentről lefelé simítva, ezután kezdjük elölről.

Speciális feladatok: 
• Ki nem végzi szívesen ezt a feladatot?
• Kinél jelenik meg olyan feszültség (pl. arckifejezés, kezek mozgása), amely nem szük-

séges a gyakorlat végrehajtásához?

1

3–10 év

2–28 fõ

5 perc

könnyû
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