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6ves ,,feln6tt6 (sziil6v6) vdlik"; a hfrom6ves m6r szem6-
lyis6gjegyet is visz a j6t6kba (megiiltssza a m6rges szii-
lcit); s most a n6gy6ves mir elkl,pzelt szem6lly6 (pl.
szornny6) is tud vilni. Ezek azrij k6pzeletbeli l6nyek 6s
k€pzeletbeli t6rsak midenf6le olyan cselekv6sekr e k6sz-
tetik a gyereket, amelyek tilvol iillnak mindennapos ru-
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tinj6t6l. El tudja j6tszani a megtiltotr 6s a k6ptelen vi-
selked6si formdkat. K6pzelciereje segits6g6vel l6p6sr
tud tartani minden lehets6gessel 6s minden k6ptelennel.
Amig frissen (Jrzik6pzel6erej6t, nem lesz azelfogadha-
t6 gondolkod6s keskeny folyos6jdba z6rva.

t6rggyal val6maginyos j6t6k6s a sportj it6k,astituszjil-
t6k 6s a kreativitAs-j6r6k.
- Tudom6sul kell venni, amennyiben konkr6t ismeret
nyrij trisilra k6sztetrjdtink, f el t6 tlezhe rcjen nevel6si sz6n-
d6kb6l; azt is csak j6t6kosan teherjiik, az lletkori szok6-
soknakmegfelelcien 6s nem direkt m6don.

Aml aval6s6g
- T6ny, hogy oktatiisi int6zm6nyrendszeriinkben az
6vodapedag6gusi k6pz6s verte leginkiibb figyelembe a
gyermekl6lektani kis6rletek eredm6nyeit. A j6t6kra vo-
natkoz6an is.
- Ennek ellen6re miikdddtt, miikddik egy k6zponti elv6-
rdsrendszer oktat6si kritelezetts6gekkel, hat tint6rggyal
(testnevel6s, 6nek-zene, irodalom, vizuillis nevel6s, k<ir-
nyezetismeret, matematika), 6s iskola6retts6get igazol6
felt6telekkel. Ezazt jelenti, hogy az 6voda utols6 6v6ben
domin6nss6 v6lnak a hagyom6nyos iskolai m6dszerek,
h_olott az 6voda ji{t6kos metodiki4j6nak kellene 6rv6nye-
siilnie ekkor is, csakirgy, mint az iskola als6bb osztiilyai-
ban.
- Nem neh6z felfedezni ebben a jelens6gben a porosz-
szoyjet m6dszer szeml6let6nek hatdsi4t, tehiit a tekin-
t6lyuralmi elv, a direkt ir6nyit6sos m6dszer jelenval6s6-
g6t.Eztetten6rhet6 ma is, de ebbcil a gyakorlitb6l fakad-
tak azoka nagyapai 6lm6nyek is, amelyeket megemlitet-
tem.
- Ugyanakkor val6s6gnak tetszik, hogy az 6vodai szak-
ir6nyit6s nyitott legfrisebben aztj elk6pzel6sek megis-
mer6se iriinydba, val6szinrileg az6r t, mer t i tt za jlot t ;d-
dig isolyan tev6kenys6g, amelyvs.lamilyenm6rt6kbenfi-
gyelt a gyermeki szem6lyis6gre.

Ami lehets6ges
A kiinduli4si alaphoz t6rn6k vissza, teh6t ahhoz a felt6te_
lezlshez, hogy minek tekintem, illetve minek szeretndm
tekinteni az 6voddt? Megismdtelve a mondandfit, sze-
md I y i s dgf ej I e s zt 6, har mdni ku s gy er mekeket nev e I 6 pe-
dag 6 g i ai ( s nem okt at tis i ! ) intdzmdnynek.
- Ha a felt(itelezett 6llapot viilik i4ltaliinoss6, akkor re-
mdlhet6, hogy a porosz hagyomdnyok megkopnak, ds
el6tdrbe keriil a pszichol1gia eredmdnyeire 6s a demok-
r at i ku s t dr s ad a I o m e I v dr ds ai r a j obb an t dmas zko d d an-
g o I s z d s z nev e I d s i s z i s zt 6 ma,6.s az ezt sesito t<ibbf6le re-
formpedag6giai m6dszer, kozttik a drrimlpedag6gia is.

Az emlitett nevel6si elv szerint arru kell tbrikedni,
hogy a gyereft a vildgban ofihonosan mozg6, harm6ni-
kus szemdlyisggd vdljon. Az egy4ni haj lamot, kdpess€-
g et, a f ej I 6 d d s t emp6j dt ne m I e het nem f i gy e I emb e v en-
ni. A gyerek tehdt diferencidltabb btindsban rdszesill.
E nevel4si elv fontosnak itdti, hogy a gyerek sikerdl-
mdnyhez jusson, hogy iirrimdt lelje az 6letben. Er6site-
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A driimapedagr5gia 6s az 6vodai nevelds

Eldzm6nv
- Ogy aa6Oott, hogy dr{mapedagogiai tanfolyamaimra,
melyeket a F6v6.rosi Pedag6giai Inllzet szewezett, 6v6-
n6t jelentkezteknagy sz6mmal. En viszont, noha majd
minden koroszt6lyt tanitottam miir, 6vod6sokat m6g
nem. Egy f6l6vig, amig a foglalkoz6sok a jelenl6vci hallga-
t6k szem6lyis6g6re 6s probl6miira koncen tr6lva zajlod-
tak, 6s a gyakorlatok az 6v6ncik kommunikicioe , interak-
ci6s 6s dnismereti k6szs6g6re alapoz6dtak, minden har-
m6ni6ban zajlott. Am a m6sodik f6l6vben, amikor m6r
arr6l volt sz6, cik mik6nt alkalmazzitkatanultakat az 6vo-
d6ban, kis-, k6z6p 6s nagycsoportban, s a k6rd6sek konk-
r6takk6 v6ltak, deriilt ki, hogy az 6n 6ltal6nos driimape-
dag6giai tud6som nem elegendci. Nekem magamnal is
foglalkoznom kell 6vod6s korfiakkal, hogy tapisztalva is
6rtsem a probl6m6kat, s javasoljam a megoldilsi m6do-
kat, a hi6nyt tehiit p6toltam. Foglalkoztam a kisgyerme-
kekkel, egyszersmind tanulm 6ny oztam az ekoroszt6lyra
6rv6nyes pszichol6giai 6s m6dszertani tudnival6kat.
- Nagyapak6nt szdmtalan 6vod6val kapcsolatos 6l-
m6nyt szereztem.

L6tom az unokimat 6s a tdrsait anyiik napi 6vodai
iinneps6gen kiglancolt merevs6gben. Reszketd li4bakkal
memoriz6ljdk k6rusban a kriszrintcit. pityeregnek, ami-
kor a r6juk osztott r,6sz-szdvegeket elt6vesztii<.

Hallom a m6sik unokdm dthddt panasz6t, mivel az
6v6n6ni megtomte az ennival6val, noha azt 6 utillta. Azt
is, hogy ercjszakoskodtak vele.

Hallom a kiscsoportos 6v6n6ni panasz6t, hogy a
gyermek nem akar be6llni a k6zds j6t6kba, mivel f ba-
r6tnoj6velbabinik.

_ -- Iiiltanuja vagyok az ifjft 6v6nci agresszi6jrinak, dii-
hridten ki6lt a gyerekre, mivel nem csilapoOit< a sir6sa,
miut6n el kell vi4lnia a nagysziilcit6l, aki azoviba vitte.

Klindul6sl alap
Ugy tekintem az 6v(Ait, mint a csaliidban zajl6 nevel6s
int6zm6nyes kieg6szitcij6t, ahol a gyermeket annak te_
kintik ami, Claparede-i metaf6r6val 6lve, ebihalnak 6s
nem leendci b 6klnak, azaz6letkora, k<irnyezete 6s szem6-
lyis6giegyei riltal meghatdrozort gyereknek. A gyermek-
et fgy_kell nevelni, hogy kora szerinti 6nmag6vil legyen
harm6ni6ban, nem kell felk6sziteni a felncitis6gr e, de az
iskolai 6retts6gre sem.

Ami ebb6l kiivetkezik
- Nem hagyhat6 figyelmen kiviil az 6vod6skorrlakra vo-
natkoz6 fejlcid6sl6lektani ismeret.
- Tudom6sul kell venni, hogy a nevel6snek a legfonto-
sabb eszkcize ezidsl6ia a j6t6k, az 6letkornak megfetet6
egy6rri 6sk6z<iss6gi j6t6k, a szerepj6t6k6sa krirj6t6k, a ri_
tusj6t6k r6s a mes6l6s, a rdgtonzci j6t6k 6s a kitahl6s, a
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ni kell tefuit pozitiv tindrtdkeldsdben, auton6m tdrekvd-
seiben, kreativ kdpessdgeinek kibontdsdban.

A legtobb angolsz6sz eredez6sii reformpedag6giai,
nevel6si program kdzdsstigben zajlik. Olyan k<iz6ss6gi
kdzegben, amelyben a gyerek s2em6lyis6ge nem szenved
csorb6t, amelyben nem uralkodik a felncjtt agresszi6 6s
a milit6ris egy6ntetris6g. Jelentcis szerephez jutnak vi-
szont a n6pi 6s nem n6pi kiiz<iss6gi j6t6kok, korjdt6kok
6s szerepj6t6kok, az iinnepi aktus szertart6sos mozza.-
natai, az 6nek 6s a t6nc is.

A drfmapedagdgia jelenl€te
A drimapedag6gia szeml6lete l6nyeg6ben azonos azzal,
amit az elSbbi alcim alatt megfogalmaztunk, amit az an-
golszilsz iskol6kra jellemzci demokratikus elvekrcjl ir-
tunk. A m6dszer persze ott is, n6lunk is kiil<jnbozcj 6s le-
het is kiilonb<izci. A fontos, hogy az egyes reformpedag6-
giai iriinyzatok hivei a l6nyegben egyezzenek meg, a
gyermek illetve a nevel6skdzpontf szeml6let azonossi-
griban.

Ha a magyar 6voda nem zilrk6zrkel az emlitett pe-
dag6giai elvekt6l, akkor a drdmapedag6girinak m6d-
szerk6nt 6s eszkdzk6nt is megbecsiilt helye lesz a kisem-
berek nevel6s6vel foglalkoz6 int6zm6nyekben. A dr6-
mapedag6gia ugyan nem taliilta fel a spanyolviaszt, nem
csodaszer, de feltal6lta vagy iisszegyfijtiitte azokat a k6-
zds cselekv6si m6dokat, amelyek a j6 6vodapedag6gus
kez*6ben alkalmasak arra, hogy az emlitett nevel6si el-
k6pzel6seket segitsenek megval6sitani. A drimapeda-
g6gia a gyermek j6t6kos hajland6s6g6ra, k6pess6g6re
6pit, a pszichol6gia eredm6nyeit figyelve, a n6pi gyer-
mekji4t6kokban rejlci gazdag nevel6si lehetcis6geket is-
merve tudja, hogy mely 6letkorban milyen j6t6kok, etii-
dok, gyakorlatok beiktatisa szolg6lja legjobban a fejl6-
dri gyermek 6rdekeit. A dr6mapedag6gusok iitven 6ve
mir, hogy kieg6szitik ezeket saj6t j6t6kaikkal, szitu6ci-
6s gyakoraltalkkal, improviz6ci6s k6sztet6sekkel. Es
mindezt az6rt, hogy ily m6don segitsenek a gyereknek
otthon lenni a vil6gban.

A drdmapedag6gia hangsilyozottan 6pit a gyerek
kdp ze I et <ir e, azono su I ds i, be I ed I d s i kd szs d g 6r e, ket t 6s
tudatdra, szerepjdtsz6 kdpessdgdre, improviztici6s
hajland6sdgdra 6s kreativittisrira. Es kev6sb6 a t6r-
gyakkal val6 mag6nyos j6t6kokra, noha tudomisul ve-
szi, hogy bizonyos 6letkorban azegy6ni j6t6kok szoro-
san egym6s mellett l6teznek a kdz6ss6givel. A drdma-
pedag6gia mindazondltal kdzdssdgben, lciscsoportos
formdban kdpzeli el a feln6ttel val6 egyiiujdtszdsra

dpillf neveldst. Felfogdsa szerint a pedag6gus inkdbb
animdt or, mi nt s em v ezdr a kdzd s e g yilt t I 6t e ken. Az 6v 5 -

n6, ha sziiksdges, <is majdnem mindig szilksdges, rtgy
jtitszik a gyerekkel, hogy jelen van killonfajta szerep-
helyzetekben is. I ly m6don az 6v6n<ini nem a f elndtt ha-
talom kdpviselfje, hanem a gyerek nagyobbik jdtsz6-
tdrsa, akinek az a tdrekv(ise, hogy a kicsiket juttassa
p.er manen s s i ker 6 I mdny hez,

Akinek ez mry6t6l6rJeJ6d6, s akinek nem
,,,\ sziiletett 6v6nci" hitem szerint a dr6mapedag6gia is-
merete n6lktil is ekk6nt van jelen, a gyermeki kdzdss6-
gekben. Azri szimilraadr6majf t6kkalval6 tal6lkoz6s in-
k6bb a sejtett dolgok rendszerez6s6t jelenti. Mit, mi6rt
kellirgy tenni, ahogy tesz.Ide6lisan olyan 6vodilban lehet
igy jelen az 6v6n6, amelyben az emlitett szem6lyis6g-
centrikus,,angolsz6sz-magyar szellemis6g" uralkodik.
Ahol nem, ott az isten6ldotta tehets6gnek is kinl6dnia
kell,iarcolnia kell az elvei igaz66rt.

Am az 6v6ncik tiibbs6ge nem miiv6sze a nevel6snek.
Srjt vannak a pilyin antitalentumok is, agressziv szem6-
lyis6gek, azt6n olyanok, akik mindig azt cselekszik, ami
a k6zponti elv6r6st kiv6n. Nos, az iTyen 6v6ncjknek 6t-
6llni egy szem6lyis6gk6zpontf reformpedag6giai szem-
l6letre 6s gyakorlatra, nem megy k6nnyen.lgaz,hogy az
ilyen tipusf 6v6ncj nem is igen jelentkezik tovribbk6pzci
kurzusokra vagy ha igen, menet kdzben lemorzsol6dik.
A 120 6r6s tanfolyamokat v6gig dolgoz6, v6gigj6tsz6
pedagogusok viszont liugy 6rzik, hogy szem6lyis6giikhoz
v6gre megtallltilk az.alkalmas cselekv6si m6dszert.
Tiibbnyire lubickolnak is a felismer6s <ircim6ben. A
m6dszer szeml6letiikk6 viiik.Es ez a l6nyeg. Ovod6ban
mindenkdppen.

C s aba I stvdnnd bldapesti 6v6n<! azt ir ja vizsgadol-
gozatiltak a v6g6n:
,,...J6t6kosabb, mer6szebb lettem. Gondolok itt arra,
hoSy a megtervezett elk6pzel6seimtcjl is el merek t6rni.
Nem egyszer munka krizben j6v6k 16, mit kell m6dosita-
nom. S ilyesmire eddig nem vdllalkoztam, eszembe se ju-
'"'!#l#;Xffl;a 

uuaup"rti 6v6n6 az dvodai Etet
cimri lapban irja, egy 6ves tanfolyami jelenl6t uti{n:
,,Nem tudom igaz6.},6l megfogalmazni, hogy mi6rt j6 a
dri{mapedag6gia, de megtanultam; nincs k6t egyforma
gyerek, hogy a szerepjit6kt6l old6dik a szorong6s, hogy
egyenrangri f6lk6nt veszek rilszI a gyerekek improvizS-
ci6s jdt6kdban 6s magamra is 6s a m6sikra is jobban fi-
gyelek..."

Bgy rfgdgumi t6rt6nete
Nagycsoportos foglalkoz6saimb6l

A gyermekek kiizotti konfl iktushelyzeteket megpr6-
bdlom humorral, j6t6kkal levezetni. K6t kisfiri (K. Zsolt
6s B. J6zsef) t<ibbszor verekszik apr6 dolgok miatt (he-
ves v6rm6rs6kletriek) de csak akkor, amikor 6ppen hdt-
tal vagyok nekik. Egy ilyen vereked6s nap alkalm6val
k6t j6t6kkardot nyomtam a keziikbe (a kardok, papirb6l
k6sziiltek) 6s annyit mondtam nekik ,,most el6ttem ve-
rekedjetek meg egym6ssal, amikor 6n is l5.tom! K6pzel-
j6tek el, hogy ez egy hegyes, 6les kard, mintha kardvi-
v6k lenn6tek, figy b6njatok vele, nem szabad a m6sik
test6hez 6rni, mert konnyen megvdghatj6tok egym6st."

@lkezdtem biztatni ciket, ,,rajta, rajta! ki az iigyesebb
kardviv6?) V6giil az eg6sz csoportbiztatta a k6t ,,vere-
kedcist". Egyszercsak azt yettem 6szre, hogy egym6sra
nevetnek 6s m6g v6letleniil sem 6rintik egym6shoz a
kardot, pedig tudj6k, hogy papirb6l van 6s nem vesz6-
lyes. T<ibbsz<ir lejiitszottuk a kardviv6st, majd szijnye-
gen a birk6ziist, ki tudja legy6zni a m6sjkat 6rtelmes
kiizdelemben. A verekedes abbamaradt. Ugy gondolom
ebben az esetben sikeriilt a negativ 6rzelmeket pozitiv-
v6 alakitani, a fesziilts6giiket levezetni, agresszivit6su-
kat kijiitszani. Ebben a ,,vereked6s-viv6s j6t6kban"
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megtanult6k iinmagukat (6rzelmeiket, testiiket) kezetni,
f 6kezni 6s kontroll6lni.

Mrir j6 f6l6ve gyakoroljuk a mimes j6t6kokat. lme
egy koziiliik.

,,Egy rdg6gumi trirtdnete" Az iitletem onnan eredt,
hogy sokszor hoztak be rig6t az 6vod6ba 6s nemcsak 16-
g6sra hasznilt6k, hanem odaragasztottfk j6t6kokhoz,
bfitorokhoz, egym6s ruh6j6hoz stb. Elhat6roztam, hogy
el6szor sz6ban elmes6lek nekik egy tdrt6netet egr 6vo-
d6r6l (de nem a ,,mi6nkrril"), ahol a gyerekek nagyon
szerettek rig6zr'i, de nem fgy haszn6lt6k, ahogy kelle-
ne. Term6szetesen kitalilltam a r6g6gumis mes6t, de fel-
haszn6ltam tapasztalataimat, 6lm6nyeimet, amit cjk
szolg6ltattak. Naponta kieg6szitik, tov6bbj6tssz6k, m6s
mozdulatot haszn6lnak fel, de elcitte mindig elmondj6k,
hol tart a rdg6gumi. Pl.: Egyik gyerek kezdte mes6lni:
,,egyszer egy kisfiri grtnztklrt az anyuk6j6t6l6s rrig6gu-
mit vett rajta. Gyorsan let6pte apapftj|t, eldobta az ut-
c6n 6s hamm, bekapta ar6g6t. Tal6lkozott a bar6tjfval,
akinek odaadta a fel6t, kiv6ve aszijib6l. (Ezut6n le-
j6tsszottuk n6m6n, majd k6rtem a gyerekeket, hogy
folytass6k a tort6netet, ut6na megint lejdtsszuk) Foly-
tatlitk... a k6t j6bar6t be6rt az oviba, ahol a j6t6kokat,
babdkat 6sszeragasztott6k, ledobtdk a padl6ra, a g,yere-
kek nem tudtak tov6bbl6pni, csak emelgett6k a talpukat
(mindezt n6ma mozdulatokkal, igen 6t6lve tudjiik mi-
melni). Mindig lej6tsszuk azel6z6 napi tdrt6neteket,6s
ha kifelejten6k valamit, rdgtdn figyelmeztetnek: ,,ezt
m6g nem vettiik bele a j6t6kunkba 6s milris mutatjiik a
hozz6.tartoz6 mozdulatot. En a gyerekekkel egyiitt j6t-
szom, bdrmit is tal6lnak ki, volt olyan szovegbemondds:
,,tegyiik a r6g6t a, Agoa n6ni haj6bal" belementem a

Sziilcii drtekezlet

A csoportszobet k6t r6szre osztom. Az egyikben
dsszetolok k6t kisasztalt, megteritek, apr6 stitem6nyt
teszek a t6lba, te6tkflszitek elci, halk zen6t sz6laltatok
meg, s igy v6rom a sziilcjket. Az a szlnd6kom, hogy a
kiscsoportos 6vod6saim sziilei ismerkedjenek meg egy-
mdssal, 6s ismerkedjenek meg azzal a m6dszerrel is,
amellyel 6n a gyermekeiket nevelem.

Besz6lgetiink az asztal koriil. Kozben felvetcidik -

a sziilo'k mondj6k, hogy a kicsik gyakorla verekednek.
Azt6n j|t6kra invitdlom 6ket, az anyrk6kat, apukikat.

A szoba m6sik r6sz6ben nagy szcinyeg leteritve. Kiir-
ben kis sz6kek. Ebbe a t6rbe hivom a sziilciket. Tizenha-
tan vannak,25-30 6vesek. l4-en kimozdulnak. J6 ered-
m6ny. Feldob6dom. Ketten maradnak szeml6lcjk.

Ismerkedci 6s kapcsolatteremtci j6t6kokkal kezdem.
Kdrben i4llnak a felncittek, megfogi6k egym6s kez6t,6s
m6ris elindul az,,add tov6bb" jit6k, k0zszor it6s, v 6i16. -
rint6s, arcsimogat6s. Tetszik nekik, old6dni kezdenek.
Majd labd6t dobok, s aki kapja, megmondja a kereszt-
nev6t, majd mindenki ut6na. S milris mosoly az arco-
kon. Es aztin a,,Zsip-zsup" j6t6k, amikor m6r futk6-
rozni is kell, hogy sz6khez jusson a j6tsz6. Ekkor m6r
teljesen felszabadulnak. ,,Mutasd be a gyermekedet"!
ezzel a j6t6kkal folytatjuk. A-kinek guritom a labd6t, az
bemutatja a gyerek6t, elmondja, milyennek ismeri 6t,

jet6kba,6s elkezdtem tr6pni, r6ngatni a hajamb6l a k6p-
zeletbeli r6g6t 6s egy j6t6kos mozdulattal a v6llamra
nyomtam a 1696 egyik v6g6t, a m6sik v6g6t kihfztam,
mintha gitilrhirr lenne 6s jiltszottam a k6pzeletbeli git6-
ron, mondanom sem kell, hogy a gyerekek ,,vett6k a la-
pot", an6lkii l , hogy el6re elmondtam volna tdrt6-
netemet, (hiszen 6n sem tudtam, hogy git6rt form6lok a
hajambol kihirzott r6g6bol) kital6lt6k, hogy mit jiitsz-
szottam el. ,,Agota n6ni gitfirozoll, olyan hosszfira nyuj-
totta a rig6t" - 6s j6t nevettiink egym6son.

Ez a jit6k fejleszti kreativitisukat, improviz6l6 6s
szabad dnkifejezci k6pess6giiket, 6s emellett lehetris6get
ad a gyereknek arra, hogy bdrmikor megv6ltoztassa a
tort6netet. cselekv6st. mozdulatait.

A csoportomban szok6s az esztend6 egy napj6n, ril-
tal6ban gyermek napon 6s fcileg nagycsoportban adok
rii lehetcis6get, (mert addigra nagyon megismerjiik egy-
m6st) hogy a gyerekek legyenek az 6v6n6nik 6s mi 6v6-
niik az 6vodiisok. Or6nk6nt mds-m6s gyerek (lehet fiit
is) villalja 6nk6nt az 6v6n6 szerep6t. Aznap a j6t6kot,
munkiit, j6t6kos tanuldst 6s b6rmit a gyerekek vezetik
le, nyilvin ahogy tcilem l|ftek. R6jtittem 6ven sorin
(mert m6r sokszor csin6ltam) nem is olyan kiinnyii ovis-
nak lenni, annyi mindennek kell eleget tenni. L6tom a
,,tiikcirk6pem'i a gyerekek minden mozdulat6ban, hang-
lejt6s6ben, k6r6s6ben 6s hatiirozott kisz6l6saikban es
fdlfedeztem a hibdimat is. En sokat tanulok ezekbol az
,,ovis rinkormLnyzati napokb6l". Mikiizben nevelek, 6n
is nevelcidom! - emlitettem volt.

Menyhdrt Agota 6vodapedag6gus
(Bp. XIX., Berzsenyi u. 6.)

:

drfmajdtt6kkal

mifajta jellemzci tulajdonseget tartja megemlitendc!-
nek. Ez a jit6k meglepi 6ket, hiszen gyermekiiket kell
jellemezniiik. De nem mondanak nemet. Majd vrillal-
koznak szituiici6s jit6kra. Azt j6tssz6k el a sziilcik p6-
ros6val, hogy cik most 3 6ves ovisok.Ydratlpitenek egy-
mis mellett. Am az egyik v6r 6sszed<il. Ebben ludas a
m6sik. Mi tort6nik a k6t gyerek kdz<itt? Igen 6letszeni-
en jiitszottak a sziil6k. Ugr, ahogr l|tjika gyemekeiket
a homokoz6ban vagy a sz6nyegen. Ez az eny6m! - ki-
fejezes tdbbszdr is elhangzott, meg az, hogy ne nyflj
hozzill Mils pilrosn6l veszekedtek scit verekedtek is. Az
egyik kv6zi-gyerek harapott.

Utilna mindent megbesz6ltiink. Vita is kerekedett a
l6tottakb6l. Egyszersmind arra is v|laszl kaptak, hogy
ami vereked6snek l6tszik, az a gyermek 6letkorira jel-
lemzcj st6tuszhdborfi. Olyanf6le kiizdelem zajlik le k<i-
z<jttiik, mint a felncjtt vil6gban. A felncjttnek egr dolga
lehet, a ktizvetit6s, a kompromisszum keres6se.

A tal6lkoz6 v6g6n <ik k6rt6k, legkozelebb legyenek
ott a gyerekek is, 6s j6tsszanak egytitt kiiz<jsen.

Nagyon boldog voltam, hogy ezt rik fogalmaztik
me8.

Bolla Jdnosnd 6v6n6
(Bp. III., Viziorgona utca)
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Ovodai foglalkozilsok
A csoportv ezet6 feljegyz€seibdl

GyurcsekJudit
1 l8 I Bp. Kondor B6la s6tiny 3-4.

Az 6v6n6ni mint egy tyfkany6, a picik az 6l6ben, s vala-
mennyien a szcinyegen.
A halomb6l kesztyiib6bot hirznak ki, vdlasztanak 6s el-
kezd,Sdik az alakoskodiis, a jit6k.
- Mit f6zzink? - k6rd6sre v6laszolgatva megbesz6lik,
hogy kimennek ak'lpzeletbeli kertbe, hogy szedegesse-
nek.
E s indul a fan t6zia, amit a,,Vityill6" cimri mese motiw-
maira ftiznek, illetve az adja az alaphangulatot.
Kdzben 6nekelnek, mert csig6t tal6ltak, amelyre Ferike
csaknem r6l6pett - (Ferike bocs6natot k6r, hogy nem
vette 6szre, - 6s kiss6 megszeppenve 6nekli a ,,Csiga-bi-
gagyere ki" hivogat6 dalt.
Megjelennek a kedvelt kutyusok is, (frgy liltszikezazi/'-
lat6lm6nyiik), 6s a ,,Cirmos cica haj" rinekl6se ut6n a ku-
tyusok iilddzni akarjilk a cic6t, cic6kat, de az 6v6n6nek
sikeriil leszerelni ciket...beesteledik, lefekiisznek, ellazul-
nak.
Judit igen iigyesen tereli el a m6r-m6r agresszi6 fel6 haj-
16 jrit6kot. De nem sokiig pihennek, mert a repiiki zaja
fel6breszti oket,n6zika k6pzeletbeli repiikit, ,,nem is re-
piilci, helipoptej" - mondja egykis okoska. Mielcjtt vit6-
ra keriilne sor, elszdll a magasba, s kereshetnek Katica
bogarat, 6nekelnek neki, s n6melyik elsz6ll, figyelik, 6s
csodilk csod6ja!Ezek a picik kovetik a szemiikkel.
- ,,Nem is arra megy", mondja a sejpitri kisfiri, mire a le-
6nyka,
- ,,De azeny6m igen, ajja"... eskdveti is, btir kiss6 #r-
tetten.
Jd tsszrlk m6g at,,Eg a gy etty6.t ", a,,Feh6r liliomsz6l "-at

6s el nem unj6k.
Az 6v6n6 tigyesen vezeti le a j6t6kot: ,,Rajzoljunk vagy
menjiink azudvarra? - hangzika k6rd6s,6smert sz6pen
siit a nap, nem vit6s avillasz.Segiteni akarok: -,,Meg-
foghatom a kezedet?" - k6rdem az okoska kisfifit.
- ,,EzI a tiszt6t igen, de a m6sikat nem adom" - mond-
ja, ,,mert Katica van benne". Termr6szetesen k6pzeletbe-
li.

Dr. Csord6sn6 Trozner Katalin
Bp XII., Zalaiu.2. Napkoziotthonos 6voda
Vegyes csoport, kiscsoportos 13, koz6pscicsoportos ll
gyerek

Reggeli utdn indultunk, s az 6v6nri megbegz6lte a gyere-
kekkel, el6g sokat kell gyalogolni, k6nye{pes cip6t ve-
gyenek fel. Kedvezett az idci is, gyony6ni napsiit6s, vir6-
gok, lombosod6 fdk, mad6rdal stb. Mintha elcjre rendelte
volna Kati.
Es a gyerekek! Ugy j6rtak,s6tdltak, ahogyan az dr6kk6
mes6l6, k6rdez6, egy-egy megfigyel6sre, pihen6sre hiv6
sz6 kiv6nta.
,,,{ mostani kir6ndul6sunkon az'6rz6kszervi finomit6st
tiztem ki c6lul."
Elcjszor a kcjzosen kivdlasztott helyen letelepedve meg-
hallgatjuk az erdci hangjait.
-Mithallanak?
- Mik kelthett6k a hangokat?Azokmegnevez6se is.

- Milyen hang nem illik ide? Ut6nz6suk!
Becsukott szemmel az erdci illatinak 6rz6kel6se:
- Milyen az illata? Kellemes, kellemetlen. Arckifejez6s-
sel is.
- Mitcil lehet kellemes 6s kellemetlen?
- Melyik j6? Es a kellemetlen lehet-e valaki szamira
fontos (6llati jelz6sek).
Tapintiis: a f6k tdrzs6nek tapintilsa 6s mintizat6nak
megf igyel6se (egyf orm6k-e, hasonl6ak-e)
- torzs mint 6zat6nak let6rk6pez6se rajilap 6s zsirhlta
segits6g6vel.
Hat szemmel, sezerfiillelvoltak jelen.Minden, mi6l, mo-
zog, egy-egy jilt6ka hivott. FelmS.szhattak az alkalmas
f6ra, buj6csk6ztak, 6llatosdit j6tszottak, t6ncoltak, ker-
getciztekstb. s term6szetesena tiszt6son leiilve6nekeltek,
virfgfiiz6rt k 6szitettek, v ersenyeztek, ami az idcibe bele-
f6rt, minden de minden volt.
Trozner Kati pedig mint egy nagy briv6sz mindig azt hiv-
ta elci a gyerekekbcjl, ami 6ppen akkor fontos volt, odail-
lett. Mi pedigazt figyelttik, hogyan 6piti fel, s egyre sok-
oldalfbban a foglalkoz6st;hogyan tal6lja meg az ar6nyo-
kat a pihentetcj s6ta, a megfigyel6s, a j6t6k k<iz<itt.
Az idegen pedig azt l6thatta, milyen j6 ezeknek a gyere-
keknek, hogyennyi 6v6nri j6tszikveliik, mertmondanom
sem kell, mi is bekapcsol6dtunk, egyiitt j6tszottunk.

Szombathelyin6 Hoffmann Katalin
Bp. XIV., Tipegci f ti ,,Csoki" 6voda
,,Nagycsoportos" gyerekek, 26 f 6

N6zz6tek meg a tenyereteket, s aki valami 6rdekeset fi-
gyel meg, mondja el a t<ibbieknek is.
Simogassatok gondolatban valami kellemeset! Ki mit si-
mogat?" Most indit egy simogat6st a tenyer6vel, s azt ad-
j6k tov6bb. Arcukat simitja, de a ldnyok a fifiknak a fej6t.
Gyerekkel is indittat. ,,Simogatiis kozben nlzzetekegy-
m6sra" - sz6l.
Kellemes, nyugodt l6gk<ir 6rad a csoportszobdban, s be-
fszik Vivaldi N6gy 6vszak zenlje,Kati szokny6kat, sza-
lagokat, botokat csin6l, vehetnek a gyerekek tetsz6s sze-
rint. Tudjrik, hogy mozogni lehet, vagy a botos szalagot
t6ncoltatni.
,,V6rj, hogy hasson rid a zene!"
S a gyerekek kiilonbozcj ritmusban, egy6nenk6nt, elme-
riilten tdncolnak, mozognak, betoltik a teret. T6nctehet-
s6g nincskiiztiik, de otleteik vannak. Erdekes, n6gykisfiri
szoknyiit hriz magdra, s azzal pr6bi4lkozik, 6lvezik a po-
rogtet6st.
Hrlrom le6nyka egyiitt.forgol6dik.
Kedves, sz6p jit6k. Sajn6lj6k, hogyv6ge lett a zen6nek.
Aztfn nagyobb ritmusri j6t6kok k<iverkeznek. Minek
tiriilnek az udvaron, a j6tsz6t6ren, a kir6.ndul6son.
Kis etiidok sziiletnek. Elji4tssz6k, hogyan futballoznak,
vagy a kiirnyezrivildgot hogyveszik birtokba, sz6mh6bo-
riznak, kergetciznek stb. Term6szetesen mimes j6t6k az
eg6sz, hiszen a kis t6rrel nagyon csinj6n kell biinniuk.
Nagyon j6, sokoldalfv6 nevel<i jiit6k, mertm6r eml6kez-
nek, hasonlatok sziiletnek pl. olyan b6rsonyos a fa levele,
mint otthon a macim bund6ja.
Menj a sz6modra szimpatikus vend6ghez, sz6l v6gezettil,
s a gyerekek igy bevonnak minket is a j6t6kba.

I
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Szemben iill velem egr kisfif , Istv6n?
Hozz6m akarsz jonni?
Igen.
Kdsz6niim-mondom, akkor iilj az 6lembe, ha nem rossz
azneked!
Dehogyis! sz6l, legalibb megmondod, mi az, hogy szim'
patikus?
Megmondtam, s.iiriiltiink a kdzeli kapcsolatnak.

Kov6csL6sd6n6
Bp ltr. Meggyfa utcai 6voda

Nagycsoportos glrerekek, akik m6r-m6r kisiskol6soknak
tiinnek. Asszoci6ci6s jit6k:
,,Mondj valamit a f6nyes sz6ra!A k6vetkez6 a csillagra."
Teh6t sz6l6nc. Gyakorlott j6tekosok, 6m figyelni is kell
az 6v6ncinek, mert a piros szerintiik szomorf szin; s a ba-
n6nraegyikfiitcskinaka,,kopors6"ugrik be.Nincs tehilt
kd,nnyti dolga Zsuzsinak. Es a jelenl6vcikszirma2l.

Aztdn etlendfilnek csoportjat6kba:,,Mack6, Mack6
ugorj6l", - tapsolj egyet stb. s m6r megy is a ,,zenei"
foglalkozis. Sok-sok ritmushangszer keriil elci, mindenki
kap egy hangszert, (bot, csrirgci, triungulum, cint6ny6r,
ritmusbot, dobok sokasiga) k6sz zenekar! Es v6gig
jitssaik a legkedveltebb dalokat egy tort6n6s-mese k6r6
fiizve. A gyerekek 6s a tanit6-6v6nci 6lvezik, szeretik aj6-
t6kot. Or{ilnek. Es mi m6r legszivesebben megtapsoln6nk
a produkci6 sz6mba mencj j6t6kot.
Bir igy menne az iskolilkban is a zenei nevel6s! De tapsol-
nak is kozbe-kdzbe combon,k6zzel,libbal dobbantanak,
6s csak ,,tiszta forr6sb6l" meritik a dalokat.
Ar6nyosan, sz6pen vezetett, szakszerfi, s6t nagyszeni
foglalkoz6s.

D. K6saVilma
a Fdv6rosi Pedag6giai Int6zet

drdmapedag6g iai r 
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PiinkOsdiil6

Etdzmdnyek:
Angyalf<ildiin, lak6telepi 6vod6ban dolgozom, s itt nincs
alkalmuk a gyermekeknek megismerkedni a magyar n6p-
szok6sokkal. Ugy 6reztem, a piinkosdhoz kapcsol6d6 jd-
t6kok kdzel iilnakhozzilnk, s b6r r6gen a 10-14 6vesek
jitszotti4k, iiv6k volt a piinkosdjdrds, nem lehet ezt el6i
kor6n kezdeni. D6m6tiir Tekla: Magyar n6pszok6sok c.
kdnyv6nek 25. k6pe azt mutatja, hogy eg6szen kisl6nyka
a kirilyn6, legal6bbis Vitny6den. N6zegettiika gyerekek-
kel, izelgettiik a dalokat, scit 6nek foglalkoz6sokon meg-
tanultuk, tapsoltuk, t6ncolgattunk. A grimaszolils meg
napi szokisuk, s6t a csffol6d6s egyik form6ja, hogy ,,po-
f6katv6gnak". Anap folyamdn tobbszor isvan lehet6s6g
a lovasj6t6kok kipr6b6l6sira, s a verseng6s, vet6lked6s,
kakaskod6s legalibb,,legaliz6l6dott". A mindennapos
testnevel6s 6s j6t6kidd bciven el6gvolt a gyakorliisra.A16
6s lovas kapcsolat bar6tok k<izt jdtt l6tre, tehilt baleset
nem fordulhatott elcj, nagyon vigylztak egym6sra. N6-
h6ny alkalom utin 6lland6sultak a pirok. A csoportban
'van egy kisllny, aki minden fifnak tetszik, igy eleinte 6t
akartik piinkdsdi kiriilyn6nak. Azt5.n lemondtak r6la,
mert nagyon neh6z felemelni, s nem is igen birj6k. igy egy
td,rdkenyebb kisldnyra esett a v6laszt6suk, aki el nem ne-
vettevolnamagdt a vil6g6rt sem, pedig azelcitt folyton ka-

Mi igy jdtszottuk a

Mivanma.mivanma?
Pirospiinkosd napja,
Holnap lesz, holnap lesz
am6sodiknapja.

J6leg6ny, j6lmegfogd
lovadnak kantir jlt,
hogy le ne tiporja
a piinkosdi r6zs6t.

car6szott. Szlmomra m6gis a,,j6kiv6nsdgos" r6szvolt iz-
galmas. Mit kivdnn6tok nekem? - k6rdeztem elsrjk6nt,
mikor kdrbe iilve besz6lgettiink errrjl, s ilyeneket mond-
tak: - Legyen sz6p nagy hilzadlLegyen 6j Mercedesed!
Legyen sokcsillog66kszered! Legyensoksz6pruh6d". -

Ezek val6ban kellemes dolgok, de irgy 6rzem, vannak en-
n6l m6g fontosabbdolgok is az6letben - sz6ltamhozz6-
juk. S aztrln jott is a folytat6s, szinte felncittesen, hiszen a
gyerekek alig 5-6 6vesek.,,Sz6p 6s eglszslges gyermekeid
legyenekaz6vod6ban!",,Szeressen a f6rjed!" stb.6s a k6-
vetkezlbsz1lget6sen m6r kib<iviilt a fant6zi6juk, s olya-
nokat kivilntak nekem, amit taliin sziileiknek 6s maguk-
nak kiv6ntak volna. Szerett6k az ilyen besz6lget6st, scit
mondt6k is, ,,iiljiink le, j6tsszunk j6kiv6n6st!"
Besz6lgettiink arr6l is, hogyan 6lnek vid6ken az embe-
rek? Kinek van falusi 6lm6nye? Kinek van rokons6ga, ne-
t6n nagysziilci, s pr6b6lj6k a j6kiv6ns6got ahhoz alakita-
ni, s azt kiviinni, ami nincs. V6giil megegyeztiink ,,Szep
piros tetejii hiizuk legyen! Eg6szs6gesek legyenek! Tele
legyen kamriijuk, pinc6jiik! Legyen meg a munk6juk
gyiimiilcse!"
Ezek a foglalkozisok rijszeni tartalmat adtak a minden-
napjainknak, s az, hogy az ,,elciad6s" megsziiletett, azaz
vend6gek is m egnflztlk a j6.t6kot, m6r csak r6ad6s volt.

piinktisdiil6t

A ldnyok 4neklik a dalt, egymds
utdnbejdnnek, kdrbe sdtdljdk a
teret, maj d bedl lnak egymds
melld.

A f inik i s bej 6nnek egye s dve l,
kdrbe jdrnak, s bedllnak szemben
aldnyokkal.
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Ezutin felelgetds j6t6k kezdcjdik.
Fifk: Sz6p j6 reggelt, l6nyok.
Linyok J6 reggelt leg6nyek.
Firik Eljdttiink kirilyn6t vS.lasztani.
Llnyok Csak tess6k!Csak tess6k!
Fif:Gyereel6tesz6plilny! . . Azelsffirteftreldp,Cshtvjaa
Mit ett6l ma? szemben dl 16 kisldnyt, aki szintdn

lffiilfif,"J:'r" 
kitdP asorb6t'

L6ny: Hidegvizet.
Fif: Minn i4llsz?
L6ny: Cser6pen.
Firi: Minn lebegsz?
I;iny: Lev6len.
Fif: N6zz az 6gre!
L6ny:Nem n6zek.
Fif: L6pj a f<ildre!
L6ny:Neml6pek.
Ezutdnafirtodadugjahomlokdt akisldnyhomlokdhozrtgy,hogyorrukis iisszedrjen, s grimaszokat csindl,hogy aldnyt
megnevettese. Ha a ldnynemmarad komoly,af iil azt mondja: ,,nevettdl,nemvagy kirdlyn€'.
A kisldnyvisszamegy ahelydre. Annak,aki nemneveti el magdt azt mondjdk, kidllottad a prdbdt,kirdlyndvagy.A kis-
I dnynak kdzd.pr e kel I dl I nia.
I lyen m6don kdr deznek meg minden kisl dny.
Hatdbb kirdlyndvan apr6bautdn, af irtk ehrtz6dvaktirbe dllnak,egymdsvdlldt megfogjdk,fejiika \sszedugjdkds

. suttogva megtandcskozzdk 6s eldiintik, hogy melyik kisldny fejdre teszik a koszorilt. A kijeltilt ledny marad kdzdpen
megkoszorfizva.Attjbbiekkenddt hoznak,s akird.lyndfejefdldtartvadnekelnek, s elindulnakkdt mdsik szereplffeld,
akik kdzben atdr egy sarkdban a,,htiziakat" jdtssztik. (Af itik kaput tartva dllnak mdgdnilk.)
Acintos, pilcintos
kezdetri dal ritmus6ra
menn€k t6ncl6p6sben /
ah6zfel6^ Mikor
oda6rnek, krisz<innek
Linyok Dics6rtess6k a J6ans Krisztus! Szabad-e kir6lyn6t j6rni?
H6ziak Szabad.
Linyok kdrbejirva 6neklik:
Meghozta az Isten piros piinkiisd napj6t,
Mi is meghordozzuk kirrllyn6 asszonyk6t.
Ejne dejne, denejde, ejne dejne denejde.

A mi kir6lyn6nkat nem is anya sziilte,
A ptinkosdi hajnal r6zsaf6n termette:
Ejne dejne denejde, ejne dejne denejde.
Ezutdn a ldnyok a kend6t rdteritik a kirdlyndra, akit magasra emelve jdkivdnsdgokat mondanak el6bb kozdsen, majd
egyenkdnt s utdna kdszdnnek, s az Acintos, pticintos kezdetii dalra visszadllnak a helyiikre, a ldnyok 6s firtk szetnben
egymdssal , s kezdddik a pilnkdsdi kirdly vdlasztdsa.
Ldnyok Az lesz a kir6.ly, aki a lovasjdt6kban a legiigyesebb!
Fifk lovasokat alakitanak I . v6ltozac k6t fi6 lovat alkot, egyik 6llva marad, m6sik mdgdtte a derek6ba kapaszkodik, az ci
hitira iil fel a harmadik fiucska, a lovas. A 2. villtozat az egyszeriibb, az er6sebb ahitilraveszi a lovas fift, s be.illnak a
sorba, mert gyorsas6gi verseny k<ivetkezik: a teremben vagy kijekilt helyrcil kell a kijeldlt c6lba 6rni. Ha tobben egyszer-
re 6rnek, j6n a m6sodik pr6ba, ez igen neh6z, mert le kell hfzni a lovast a lova h6t6r6l. Ha m6g igy sem dcil el a verseny, te-
h6t tobben maradnak,,nyeregben", azlesz a kir6ly, aki legmagasabbra tudja felemelni a kiskiriilylinyt. A l6nyokkdzben
biztatj6k a fifikat mond6k6val,
,,Gyi te paci, gyi te 16,
Gvi te R6r6 h6hah6!"
Ha a pr6b6nak v6ge, ,,Et|en a pfinkdsdi kirily!"-t ki6ltanak h6romszor, s fej6re teszik a magukk6szitettevir6gkoron6t.
P6rba 6llnak l6nyok6s firik, s a,,Meghoztaazlsten..)'dalt 6nekelve t6ncolnakpl. egyl6p6ses csird6st 6s forg6st, majd pi-
ros6val maradva el6neklik a ,,Mivan ma, mi van ma? kezdetii dalt 6s illegnek-billegnek ril.
Ha a sziilcikn6ziknetilr,bekapcsoljikciket is az 6nekl6sbe, ha nem, annyiszor 6neklik, mig kedviik tartja, vagyaz is meg-
old6s, hogy meghajolnak egym6s el6tt, mintegy megkdsziinve a j6t6kot. (Ennyi, s mondhatom, a gyerekek nagyon 6lvez-
t6k.)

KovdcsBdldnd
6vodapedag6gus

Kdrusban kriszdnnek, s a
vdlaszt is egyiltt mondjdk.

A ldnyok a kendfit tarna kiirbetdncol jdk a
kiskirdlyndt, a refrdnndl a kirdlynd kozdpen
forog, s akarjdn ldv6 kosdrkdb6l rdzsaszirmot
sz6r. (Atdnc a csoport ilgyessdgdtfl 6s
kordt6l filgg6.)
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