
Hogyan jiltsszunk gyermekeinkkel 6s mikor ne?
Brian 6i Shirley Sutton-Smith kiinyve 7 . S.feiezet6nek ismertet6se

A hdrom-ndgydves gyermek i 6teka

A negyedik 6v el6gg|stabil kor a gyermek 6let6ben. Az
el6z6k6t 6v sor6n sziil6 6s gyermek irgy nagyj6b6l kiko-
vicsolta a kiilcsdnos csalidi viszonylatokat. Szimottev6
m6r a gyermek mozg6sk6szs6ge is (harmonikusan fut,
ugrik, szrikd6csel), s elboldogul grdngy'tiz6s, 6pit6s, raj-
zol6s kdzben a finomabb mozdulatokkal. Rendelte-
t6sszerii.en haszn6lja a ceruzilt,a fest6ket, a zsfulaltit,a
papirt. Ugyesen dltiizik, eszik, v6gzi a kis- 6s nagrdolgit,
t6rsas6letet 61, besz6lget. Ezazesztendfa bci- noha m6g
nem tiil logikus - besz6d,6ve.

Nem meglepri teh6t, ha ebben az 6vben kezd<idik a

ryerekek egym6s ktizti t6rsas 6lete is. A gyerekek meg-
'teremtik elxi t6rsas6gaikat. A csoportos jiltszAskezde'
tei vetik fdl azirfnyitilskfird6seit is - ki lesz a ,,fcintik",
6s ki fog engedelmeskedni.

Bizonyos gyermekek nagyot fejlcilnek a szerepjit-
szisban. m6sok nem: tink6nt ad6dik a k6rd6s: tanitsuk-
eszerepjitszitsra azokat, akikben kisebb a hajland6s6g?
A gondolat forradalmi. Sokan ma is haszontalans6gnak
tartj6k a j6t6kot. Akik 6rtik a j6t6k jelentcis6g6t, azok
kdziil is sokan figy v6lik, a jit6k <isztiinds tev6kenys6g,
nincs sztiks6gehozzA a gyermeknek m6sra, mint hogy
b6k6n hagyj6k, s n6mi eszkdzt kapjon a i|tszfshoz.
Kdnyviink elej6n 6ll6st foglaltunk, miszerint megenge-
dett, sdt sziiks6ges, hogy szillet6s6t6l kezdve jitsszunk
a gyermekkel; most megkock6ztatjuk azt a m6g eretne-
kebb kijelent6st, hogy szerepidtsztisra tanitani kell a
gyerekeket.

Ebben az 6let6vben egyes gyerekek a j6t6k 6j szint-
j6re jutnak el, meghaladj6k a felfedezo- 6s az iinpr6b6-
16 jiltekszintj6t, de m6g azutinzilson tirlra is jutnak a
jitilktewez1st kezdik k6stolgatni. T6rsasj6t6kaik mel-
lett ez a j6t6ktewez6s jelenti a hirom-n6gy 6vesek fij
m6rf6ldkov6t a j6tsz6sban.

Az amerikai szer z6k 1 9 86-ban meg j el ent kdnyue el s isorban a szill 6k-
nek sz6l, hogyan jdtsszanak gyerekeikkel? Am a ndpszerii nyeluen
megirt kiitet hasznos iltbaigazittist ad az 6vodapedag6gusoknak ds a
taittdknak is. S amit a szerzdk elejdtdl vdgig hangsrtlyoznak ds a mi
m6df etett f ontos is,hogy a gyereknemcsakiisztitnosen idtszik, deta-
nitani is kell a jdtdkra.Ahogy irid'k, jdtdkosankell tanitani a jdtdkra.
Mit jdtszik a gyerek 6.s tngyan? Mit nnitsunk ds hogyan? Ez az, amit
elsajdtf'that a kdnyvb1t az olvas6. Es arra is f igyelmeztet, hogy mi-
kor nem kell beavatkoTni a gyerek jdtdkdba.

l6s szerint a t6v6k6szil6k doboz6ban par6nyi emberk6k
laknak.

A felncjtt szfumina is 6lvezetes j6t6k, hogy ti a kicsi'
s a gyermek utasit6sait kell v6grehajtania; kiildnosen
az6rt j6 mulats6g ez, mert a gyermeket j6tsz6 sziilci le-
het engedetlen, v6sott is, noha ism6t fel kell hivnunk a
felncjttek figyelm6t, hogy nem szabad tirlsiigosan ercis-
k<idni<ik m6g ebben az alilrendelt szerepben sem' A ha-

talmat mindenkor csiikkenteni kell 6s nem kihangsit-
lyozni. Hatirt kell szabnunk, ha a gyerek tirl zsarnoki
kezd lenni. Az a l6nyeg, hogy humorosan fogiuk fel a
szerepv6lt6st. ,,Nem megmondtam, hogy edd meg a sz5-
nyeget? ,,Nem ehetem meg, mert 6n most m6r alv6 ku-
tyi|i viitoztam, nem letod?" Altalenos szabily' hogy
ne meriiljtin feled6sbe a iatCk tettet6s jellege' ,,Me8-
eszem a szcinyeget. Ugy teszik, mintha megenn6m. L6-
tod?" El kell keriilni annak a vesz'6ly6t, hogy v6gletesen
fiilillkerekedjiink, erre vigr6zni kell a szerepvrilt6sban
is, mert ha nem vagrunk r6sen, megint csak uralmi jil-

t6kot j6tszunk a k6lcson6ss,6gen alapul6 j6t6k helyett'

Mesep6rbesz6d

R6g6ta mes6liink m6r tdbbe-kev6sb6 hagyom6nyos m6-
don gyermekiinknek. Ujra 6s rijra elmondjuk a j6l ismert
mesrlket. Ebben az 6letkorban azonban 6rdekesebb6 te-
hetjiik a mes6t azzal,hogy p6rbesz6dd6 alakitjuk' ,,Volt
egyszer h6rom kis medvebocs, na 6s azI6n,mi is tort6nt
veliik?" M6g fejlettebb fokonv6giga kicsivel mondatjuk
el a mes6t. Pomp6s iddtdlt6s az ilyenfajta mesemonda-
t6s, mert a kisgyerek eml6kezete ercisen szelektiv, s meg-

tudhatjuk azfullalamondott rnes6kil, mi az, ami igazin
foglalkoztatja.

Fontos, hogy ne idegenkedjiink a tiind6rmes6kben
l6pten-nyomon el6fordul6 var6zslatokt6l 6s csod6latos
elemekt6l. Ezekben az iskol6skor elcitti 6vekben a gye-
rek ig6nyli a v6detts6g 6rzet6t, azt akaria, hogy j6 dol-
gok t<irt6njenek, j6 vil6gban szeretn6 tudni magdt. Nem
virhatjuk el tcjle, hogy teljesen felncjttk6nt 6rezzen,ne
v6rjuk tcile p6ldiul, hogy feminista 6rzelmii legyen' Ije-
d<is m6g az ilyen kicsi gyermek, terhet jelent neki a tu-
lajdon kicsis6ge. Szeretn6 azt 6rezni, hogy meg tud v6-
deni m6sokat, s m6sok meg tudj6k v6deni 6t. Sajnos a
legtiibben m6gis csak azt sztirik ki, hogy tehetetlenek, 6s
nem sz6mithatnak v6delemre, s erre vagy alkalmatlan-
siglrzettel vagy ellens6ges agresszivit6ssal reagilnak.
Ne becsiiljiik le teh6t a mes6kben megnyilvrlnul6 j6aka-

Szerepcsere

Most, hogy a kisgyerrrekm6r meg tudja jitszani a felntit-
tet, az apirt, az aryit,s6t afelncittek 6rz6seit is modellez-
ni tudja, k6pes azt is 6lvezni, hogy a j6t6kban 6 a gyerek.
Ebben az 6letkorban m6g amfgy sincsen tisztilban az
6letkorok visszafordithatatlans6giival. A t6v6n6z6s is fo-
kozza z(nzavar6t, hiszen a k6pernycin a felncittek is kicsi-
nek l6tszanak. Az 6letkorra jellemzci gyermeki elgondo-
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ntot €s csodis elemekefi mindez fontos m6g ebben az
detkorban.

Telefonbesz6lgetds

A gSiermekkel folytatott pirbesz6dekben kdzdsen adunk
el6 mes6ket, de enn6l is ktinnyebb, ha besz6lgetrist j6t-
szunk a j6tdktelefon segits6g6vel. Elmes6lhetjiik a kicsi-
nek a nap esem6nyeit, segits6g6t k6rhetjiik egy elk6pzelt
balesethez stb. K6scibb ,,m6sokat" is odahivhatunk a
kagrl6hoz, m6sok nev6ben besz6lhetiink 6s besz6ltethet-
jiik a kicsit. N6mi gyakorlattal pompiis perceket szerez-
hetiink igy egymisnak.

A gyerekek mdr szeretnek versenyeTni is ebben a
korban-irjdk a szerz\k-, devesziteni nem. Es ne
is akarjuk mdg megtanitani 6ket avesztds elviseld-
s 6r e. Ic g f e I j ebb diint et I en er edndnyeket pr o du kdl -

hatunk olykor-olykor.

' Tanftsuk-easzerepjdtsz6st?

Mint kimutattuk, a k6pzelet midentitt jelenval6, s a mo-
dern szerepj6tsz6sdi ennek csak egy - igaz, igen elter-
jedt - megnyilvinul6si formija. Kutat6csoportok meg-
lehet<js sikerrel tanitottak meg h6tr6nyos helyzetti gyer-
mekeket a szerepj6tsziis modern formiira. Bebizonyitot-
tik, hogy a szerepj6tsz6s tanit6sa fejleszti azilyen ir 6rry6
j6t6kk6szs6get; sdt akiket ilyen oktat6sra fogtak, azok
jobb eredm6nyt 6rtek el a kreativitiis-tesztekben is. (A
kreativitiis-tesztben azok szerepelnek j6l, akik a ktil6nf6-
le tirgyak, szavak, diagramok haszn6lat6ban eredeti,
szokatlan megold6sokra bukkannak.)

A j<ivri gyermek6nek, aki szirnit6g6pekkel fog dol-
gozni, s 6rtenie kell az automatikehoz, tdbb szerepj6t6-
kot kell j6tszania, mint amennyit ez id6 szerint tani-
tunk. A szerepj|tszilsban, csakrigymint a modern mun-
kfban, nem annyira dolgokkal, mint inkdbb szimb6lu-
mokkal keriil szembe az ember. A szerepjdtdk szimbo-
Iikus jdtdk. A gyerek a tiirgyak reprezentinsaival s nem
a val6 t6rgyakkal manipul6l - s modern vil6gunk nagy-
r6szt 6ppen ilyen term6szetri. Szavak, k6pek, sz6mok -
megannyi reprezentilci6 - vesznek k<iriil benniinket.

A legfontosabb elviink (ezzel kapcsolatban): a jdtd-
kot jtitszva kell tanitani. Ne besz6ljiink r6la! V6gzetes
hiba, ha ezzel kezdjik: ,,Nos, mit akartok j6tszani?"
vagy: ,,Mit csiniiljunk most?" Nem szabad, ehelyett iil-
jiink le, s kezdjiink magunk jiitszani a bab6val, legyiink
mi az ,,anyuk6ja" vagy a ,,doktor n6ni", 6s ,,vizsgilljuk
meg" a j6t6kbabit. Tfil kor6n besz6ln6nk szerepj6tsziis-
16l? Semmik6ppetr. A szerepj6tsz6 hajlam milr a h6-
rom6ves gyermeknek is sajritja. Ha most nem segitjiik,
k6sdbb nehezebb lesz a dolga.

Kdt ds ndgy dves kor kiizdtt eldg nehdz killdnbs4get
tenni a magdnyos ds tdrsas (kdzdssdgi) jdtdkok k6-
zdtt, mivel a kettd egyiittesen jelentkezik - irjdk a
szerz6k. Ovodai szitutici6ban is elffordul, hogy a
gyerek jdtssza a maga jdtdkdt, majd figyeli a tdb-
bieket,ut(inozza, amit ldt, ds mdr el is f ogadja azok
jtitdkjavaslatdt. Ebben az iddben ndpszeriiek k6-
ziittilk az rtn. fdszereplfs jdtdkok. Rendszerint a
kezdemdnyezdt kdvetik. Van, hogy kdzds megegye-
z€ s s e I v d I a s zt anak f 6nd kdt. V annak, aki k e gyf o I y -
tdban hatni akarnak a tdbbiekre, mdsok sohase.
Llindazondltal a gyerekek se tudnak egyiltt jdtsza-

ni ad d i g, arntg I dtr e nem j 6n kduilk v al amif 6l e kdz-
megegyezds.

Fontosarltus

Ha figyelembe vessziik, hogy a ritmus, a kozcis ima, a ri-
tus, a kar6nekl6s minden ismert t6rsadalomban fontos
szerepet j6tszott 6s jdtszik, konnyen meg6rtjiik, hogy a
gyermekek valami egyetemes emberit fedeznek fel az
egy<intetri j6t6kkal. Cinizmus n6lkiil kijelenthet6, hogy
az egydntetri tev6kenys6g a maga nemr6ben a t6rsas l6t
csitcspontja. Voltak6ppen csak ilyenkor vagyunk egyek a
tiibbiekkel olym6don, hogy bizonyithat6 az osszes r6szt-
vevci egys6ge.

Akirhogy l6gyen is, a hirom6vesek mindenesetre
eztfedezik fel, 6s az intelligens nevelci ki is aknizza ezt
a f<ilfedez6st a ritmus- 6s mozg6sgyakorlati foglalkoz6-
sokon, egyszeni dalocsk6k k6rusban val6 6nekeltet6#-
vel vagy a k<jz6s dobolissal. A h6rom6ves gyerek fejl6-
d6s6nek fij csircs6ra 6r el, amikor hozziisegitjiik, hogy
egyitt 6nekeljen vagy mozogion a tdbbivel.

Mag6nyos j6t6k

A h6rom-n6gy 6vesek fejkid6s6ben a legszembedtlcibb
vdltozdsaverb6lis6sintellektu6lisfolfedez6s ter6n 6rhe-
t6 tetten. A kfiszs6gszerzlsnek ezek az intellektudlis for-
m6i v6lnak nllv6nval6bb6, mivel a r6gebb fizikai form6k
most m6r t6gasabb teriileteken, vend6gs6gben vagy a
szomsz6d utc6ban folytat6dnak.

Mozgi{sk6szs6giik fejkid6se abban mutatkozik, hogy
egyre tribb id6t toltenek a hagyomdnyos flVlontessori)
tipusri j6t6kszerekkel. Egyre bonyolultabb kiv6logat6-
6s iisszerak6j6t6kokban lelik kedviiket. Erdeklcidni kez-
denek a kis szersz6mk6szletek ir6nt, dobozilleszt6ssel,
kifest<ikiinlvekkel, papirkivilg6ssal 6s modellez6ssel
foglalkoznak. Fokoz6dik 6rdeklcjd6siik a liltogatiisok 6s
a kir6ndul6sok ir6nt; fj j6tsz6tereket fedemek f<il, 6r-
dekkjdnek a ndv6nyek, f6k, 6llatok ir6nt; vannak, akik
drdmmel seg6dkeznek a kert6szked6sben.

Ez id6ig meglehet6sen egyhangir volt a szerepj6tsz6-
sa: ap6t vagy anyit j6tszott, mindennapi tev6kenys6g:
6ltozkod6s, mos6s kozben. Most m6r megjdtssza a
,,m6rges" ap6t, a ,,rosszalkod6" kisgyermeket is. Most,
h6romrlves kor6ban kezd 6rz6reket csemp6szni a meg-
ji{tszott figur6kba.

J6t6kaut6ival, bahiival most mir eg6sz kis t6rsada-
lmakat jelenit meg. J6t6kemberk6i sok szem6lyt sz6lal-
tatnak meg, olykor m6g a hanghordoz6suk is m6s 6s
m6s. Ez is annak a jele, hogy a gyerek kezdi 6szrevenni
a koriil<itte l6vrjk szem6lyis6g6t. Megj6tszott'figurdi ja-
vartszt felnrittek 6s mfs hatalmass6gok. Gyerekes6rz6-
seit kisgyermek szereplcikkel nyilv6nitja ki, de az az 6l-
taldnos tendencia, hogy ink6bb azokat a hatalmasokat
jiltssza meg, akikk6 v6lni szeretne.

A folfedez6s, az 6npr6b6l6s 6s az utdnz6s mellett
megjelenik a konstrukci6s tev6kenys6g is. A k6szs6g-
szerz6snek ez a negyedik form6ja, s egyel6re abban
nyilv6nul meg, hogy a gyermek szervezni kezdi a maga
kis 6letter6t a hril6szob6j6ban, 6s kedwel 6pit ,,hinat"
a szabadban deszkiikb6l, dobozokb6l. Mivel a felncittvi-
l6got m6g nem tudja kedve szerint alakitani, konstruk-
ci6s tev6kenys6ge nagyr6szt a jit6kvil6gban zajlik.
Elciszdr megtanul b6nni a j6t6kszerekkel, azut6n konst-
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ruilni kezd veliik. A jit6kszerek vil6ga 6nt6rv6n1ti vi-
16996 v6lik.

A j6t6kkonstrukci6 a j6t6kfelfedez6sb<jl, az 6npr6-
b6l6sbol 6s - legf<ik6ppen - azttinz6sb6l k6lcsiinzi
elemeit. A ,,konstrukci,6" sz6t itt abban az 6rtelemben
haszn6ljuk, hogy a gyermek trirgyakb6l (h6zik6kb6l, kis
ercidokbcjl, v6rosokb6l) olyan kis viligot szerkeszt,
amelyben a dolgok manipulill6silval a feln6tteket ut6-
nozza. Az ut6nz6jitt6kban a szerepjdtsz6s ktizvetlenebb
lulilnzisr a ny(rj t alkalmat.

A n6gy - iit6ves gyerek j6t6ka

N6gy- es 6t6ves kor k<izott a kisgyermek k6pes megte-
remteni a rend kiilonf6le form6it. Er<is sztiks6ge 6bred'
hogy elboldoguljon a tobbi gyerekkel, amikor a sztilcii
hilzt6lelviIva,,on6ll6" 6letet kezd az 6vod6ban 6s a j6t-

sz6t6ren. Ha nem fedezi fel ennek a m6djiit, a sajiit tinz6-
se fogla meghiirsitani a kozos jilt6k lehetcis6g6t. Szinte
k6ts6gbeesetten s6vr4rogia a tiibbiekkel val6 j6tszist.

Ez6rt, amikor mi, felncittek j6tszunk vele (csoportban),
vagy amikor egymilssal jiitszanak, a j6t6k 6ltal6ban ritu-
6lis, rendezett jelleget <ilt.

A gyermek egyre t<ibb ponton keriil 6rintkez6sbe a
vil6ggal, meg kell tanulnia azt is, hogyan viselkedj6k k6-
z6ss6gben. Meg kell tanulnia az etikettet. Meg kell ta-
nulnia, hogy ne l6rja az orrit, ne kdpk<idj6n, ne csin6l-
jon be. Meg kell tanulnia, hogy kiv6rja a sor6t, hogy ne
b6m6szkodjon felttincien, ne ilvtiltozziin. Nem csoda, ha
gyakran gyimoltalannak, legy6zdttnek 6rzi magit, vagy
azt 6imodja, hogy tehetetleniil vergcidik mindenf6le
szdrnyek karj6ban. Szinte r6veti magdt a tiind6rmes6k-
re, a rajzfilmekre, a ttirt6netekre: ezek gydzrk meg ar-
16l, hogy m6gis csak lehet diadalmaskodni is - szinte
rabja lesz ezeknek a fikci6knak, s tizenk6t 6ves kora
el6tt nemigen gy6gyul ki belcjliik; van, aki m6g akkor
sem.

Ugyanekkor igyekszik meg6rteni mindent, ami vele
6s kdriildtte tort6nik. Eletfelfog6sfnak, szabilyrendsze.
r6nek olyan zamata van, amilyet a fenti anekdot6kban
6rezhettiink. Szab6lyaik vannak a n6gy-6t 6veseknek,
kiildn a fiirkra, kiildn a lilnyokra vonatkoztatva, sza-
b6lyt 6llitanak fol arr6l, hogy mibtil lesz a kisbaba -

szab6lyt csinilnak mindenbcil, ami az iltjukba keriil. S
noha el6rt6k aztaz1letkort, amelyben szabillyok terem-
tcjdnek, szabilyaik - 6retlenke logik6juk miatt - el6g-

96 kiSvetkeztetlenek m6g. Egyes tapasztalataikb6l szri-
rik le a szabdlyokat, an6lktil, hogy kiel6gitci ismereteik
lenn6nek a jelens6get meghat6roz6 valamennyi t6nye-
z6rol.

A szerepJdtsz{s lrfinylJisa €s ellen6rz6se

T6telezziik fel, hogy ez id6ig kelki m6rt6kben serkentet-
tiik 6s t6mogattuk a gyerek szerepj6tsz6 hajlam6t. Most
mir a legtribb sziikj szlm{ra a szerepi|tsz6s ir6nyit6sa
jelenti a nagyobb probl6mi4t. Hagyomdnyaink szellem6-
ben arra hajlunk, hogy a k6pzelcid6sben mindig valami
rosszat l6ssunk. Sziilcik, akik sokra tartjrik gyermekiik
fejlcid6s6tafizikai k6szs6gekszerz6se ter6n, gyakran fgy
v6lik, tfils6gosan k6pzel6d6s a gyermekiik, taliln egy
csoppet meg is van hibbanva, ami6rt kr6pzeletbeli j6tsz6-
t6rsakat stb. agyal ki maginak, s ez6rt szivesebben fej-
leszten6k a gyerek munkak6szs6g6t, mint a k6pzeletvil6-
g6t. Pedig nincs mi6rt agg6dni a gyerek k6pzelg6se miatt,

hacsak le nem ragad nagyon egy t6m6n6l vagy egy hely-
zetn6l, mert ez azt jelentheti, hogy egy megrogziilt 6s kel-
lemetlen helyzetbcil akar szabadulni. Es m6g ebben az
esetben is az a probl6ma, ami aggasztja a gyermeket' s
nem az, ahogy szabadulni pr6b6l ttile.

A n6gy-h6t 6ves gyerek fant6ziiil6sa sok sziil6t m6s
szempontb6l aggaszt. Azerdszak6l 6s a lovdldozos sze-
repj6t6kokr6l van sz6. Sok 6vod6ban tiltva van minden
ercjszakos jit6k, igy a ,,l6v6ldozcis" is. Megk6rdezhet-
n6nk magunkt6l, 6rdemes-e elvenni a gyerekektcil a j6-

t6k pisztolyt, mikor iir6kk6 l6voldoz6st l6tnak a t6v6ben
6s a moziban. Olyan orszdgban 6liink, ahol a fegyver-
gy6rt6k 6s -forgalmaz6k akkora politikai er6t k6pvisel-
nek, hogy lehetetlen tdrv6nyt hozni a fegyverkeresked6s
ellen, noha a rend6rs6g bizony6ra szivesen l6tni4, ha
mindenestiil megtiltanik a feglvergy6rtdst. A k6rd6s
tehit arra saikiil le, hogy 6rtelmes dolog-e nem hagyni,
hogy a gyerekek ftildolgozz6k valahogy az eroszakot,
amely minden felcjl fojtogatja ciket, amikor mi magunk
nem tudj uk megf6kezni az er oszak terj esztciit.

Dilemm6nk tehit a kdvetkezci: ha tenni akarunk egy
m6goly kis l6pest egy b6k6sebb vil6g fel6, van 6rtelme,
hogy ne engedjiik hdborfsdit jitszani a gyerekeket, de
semmi 6rtelme az egtsznek, ha nem vriltoztatjuk meg a
vi16.got, amelyben 6lnek; en6lkiil ugyanis ennek a kis 16-
p6snek nincs jelentcis6ge. Tov6bb6: a gyereknek fdl kell
dolgoznia valamik6ppen ezeket az er6szakos hatisokat,
s azzal semmit nem segitiink rajta, ha megtiltjuk a h6-
borfsdit.

EzekkoziStt a rem6nytelen kirriilm6nyek kiiz6tt itgy
v6ljiik, nem szabad mindenestiil megtiltanunk a hibo-
rfsdit (annak, aki szivesen j6tszan6), de vigy6znunk
kell, hogy a jit6k val6ban ,,mintha" alapon maradjon.
J6t6k pisztolyra semmi sziiks6g, lcijenek csak a mutat6-
ujjukkal, s maradjon minden m6s r6szlet is jelk6pes. Te-
gyiink kiil<inbs6get a megjiitszott lcidoz6s 6s a tettleges-
s6g, az egym6s leszorit6sa, kinz6sa, ne adj' isten, meg-
sebesit6se k6ziitt.

A n6gy-h6t 6ves gyerekek kiiz6tt - val6j6ban min-
den kisiskol6s korfi kdzdtt is - az eroszakos halil elji4t-
sz6sa a dramatizdci6 leghatdsosabb formija. Azzal6r-
velhetiink mellette, hogy a szerepjiltsz6sra (6s nem a mi-
n6l 6lethtibb j6t6k fegyverekre) keriilci hangs(rly segiti a
gyereket abban, hogy szimbolikusan irrrii legyen 6rz'6se-
in, s ilyenkor a hdborfsdib6l kisebb val6szinris6ggel lesz
nyilt agresszi6. Mrir a h6rom6vesek kozott is megfigyel-
hetci, hogr azok, akik el tudjdk k6pzelni a sug6rpisztolyt .

me8 az tirtiimadilst, konnyebben szoknak ossze b6k6sen
egymdssal, mint azok, akik agressziv 6rz6seiket nem
tudj6k ilyen jelk6pes form6kba onteni.

Fenti tan6csunk elscisorban azoknaksz6lt, akik nagy
l6tsz6mri gyermekcsoportokkal foglalkoznak, s nincs
idejiik arra, hogy szem6lyesen r6szt vegyenek a gyere-
kek szerepjiit6kaiban. Azok a feln6ttek, akik saj6t gye-
rekeikkel vagy kis csoportokkal jiltszanak, s igy t<ibb
szabad energiiljuk marad, tehetnek adekv6tabb l6p6se-
ket is. Ha k6,zn6l van az 6rtci segits6g, lehet szerveznirjr-
kutat6 j6t6kot, tengeri kalandokat viigy ak6r val6di fijl-
fedez,6 utakat az erdciben 6s a tengerparton. Amit az
ilyen korir gyereknek et kell 6lnie szerpei|t6kaiban, fol-
fedezo 6s 6npr6b6l6 tev6kenys6geiben, az az elk|pzelt
b6torsilg 6s r6termetts6g. Ennek a legk6zenfekvcibb
m6dja csakugyan a hiborirsdi. Vannak persze egy6b
m6djai is, 6s jobb, ha ezeket szorgalmazzuk megfelelci
mes6kkel 6s szerepjiit6kokkal, amelyekben lehetcis6g
szerint mi magunk is vegyiink r6szt. Ebben az 6lelkor-

l 8

-..'.-'-. -: :



t
t

il
i

l t

htr nein szabad megfosztrini a gyereket a fantizi6lt b6-
tors6g 6lm6ny6tcil, s ez6rt,ha h6boruzni nem engedjiik,
felt6tleniil keressiink m6s mesold6sokat.

KdrJdt6k

A n6gy- 6s h6t6ves kor k6zdtti gyerek 6ltal6ban zavarba
j<in, ha ki kell 6llnia a k<izdns6g el6. Egy6ves koriit6l kezd-
ve - hi{lils kdziins6gnek bizonlul6 csal6dja krir6ben -
sz6pen kifejlcidtek exhibicionista hajlamai. Szerepelt, 6s
a csalid lelkesen tapsolt. Mivel azonban most mir a t<ib-
bi gyerekkel kell elfogadtatnia mag6t, s ugyanakkor to-
v6bbra is a figyelem k6z6ppontj6ban szeretne maradni
(amit a csali4dban gond n6lkiil el6rt) roppantul zavarba
tud jdnni, ha ki kell dllnia a tobbi gyerek el6.

Nem meglep6, hogy a gyerekek elsri csoportj6t6kai
k6z<itt sok olyan van, amelyik eff6le f6szerepeket tesz
lehet6v6, a f6szereplcik szab6lyos cser6lcid6s6vel. A j6-
t6k rituilis mozdulatai mog6 j6l el lehet rejteni a sze-
repl6sv6gyat.Ilyen p6ld6ul a ,,Kdrben 611 egy kisl6nyka"
vagy a ,,N1ruszi til a fiiben", amikor a gyerekek f61v6lt-
va keriilnek a kcir kozep6re, s teszik a jitlkel6irta moz-
dulatokat. Az on6letrajzokban gyakori a lirai visszaem-
l6kez6s az eff6le korj6t6kokra. Vannak gyerekek, akik
rajonganak 6rte, m6sok egyszenien nem tudjrik elvisel-
ni, hogy hirtelen a figyelem k6z6ppontj6ba keriilnek.

A n6gy-h6t 6vesek - egyiitt a t<ibbi gyerekkel - 6l-
tal6ban szivesen vesznek r6szt szerepjit6kokban, de
amikor a szinpadra kiillva kell tenniiik ugyanezt, gyak-
ran nem hajland6k rii. Sziilcjknek 6s pedag6gusoknak
egyar6.nt tan6csolhat6, hogy szorgalmazzik ezeket a
k<irj 6 t 6koka t, vagy szerv ezze\ek csopor tos ri tmikus
mozg6sokat 6s utilnz6j6t6kokat. Ugr6ljon peld6ul min-
denki egyszerre, mint a nyuszi, kukor6koljanak, mint a
kakas, morogjanak oroszl6n m6dra, szaladjanak el egy-
szerre n6gyk6zl6b az elef6nt elcil.

A sziilcinek itt ism6t frr6 kell lennie f6lszegs6g€n, s
k6pzelet6t megmozgatva, v6llania kell a fcjszerepet.Ez-
zel a tdbbieknek ad ,,takar6z6t" a szerepjitszilshoz.
Mint minden 6v6nci tudja, csakval6ban drdmai 6s meg-
gycizci teljesitm6ny ragadja mag6val az eg6sz csoportot.
Nem minden felncittben van meg az a lelki mozg6kony-
sig 6s dr6mai megylzd er6, amely sziiks6ges egy n4gy
csoport n6gy6ves folyamatos,,mriktjdtet6s6hez". Am
arra a legtobb sziilci k6pes, hogy f6l tucat gyerekkel -
kiilondsen, ha a saj6tjai is k<iztiik vannak - dllathan-
gokat ut6nozzon.F,z - az 6llathangok egyiittes utdnz6-
sa - az 6letkor nagy jit6kai koziil val6. A gyerekek
k<innyed6n improvizdlnak, ,,csillognak", ha nincs az az
6rz6siik, hogy valaki figyeli riket. Az 6vod6ban, tribbnyi-
re akadnak olyan gyermekek, akik szivesen jelentkez-
nek fciszerepre az ilyen ,,Kdvesd avez6rt" j6t6kokban,
s ezzel ideig-6r6ig pihencit adnak az 6v6n6nek.

Osszekevert mesdk

Mes6ink mostan6ra mir rifu6lis sziivegekk6viltak egy-
k6t 6v 6ta egyformin, konvencionilisan mes6lgettiik
ciket. Ahogy a kor6bbi 6vekben a k6peskdnyvekben ne-
veztiik meg m6kibol llvesen az iilatokat, most a mes6k-
kel bolondozhatunk hasonl6 m6don. Kezdetnek p6ldilul
dsszekeverhetjtik a mes6k cim6l ,,Piroska 6s a neg/ven
rabl6"; ,,Hamupipcike 6s a h6t td,rpe". Ha a gyermek rek-

lamil, gr6njuk meg t6ved6siinket, 6s aztdn t6vedjtink rij-
ra.

Van gyerek, akin6l nem miikridik ez a m6ka, lehet,
hogy csak fdlizgatja 6s nem sz6rakoztatja. ilyenkor ne
ercjltessiik a dolgot. V6gt6re egy j6l dramatiz6lt ,,nor-
mdlis" mese sem utols6 sz6rakozis. Azapamedve min-
dig vastagabb hangon brummogjon, a b€kakir6l/ bre- '
kegjen nagyon sz6pen. Az ut6bbi n6h6ny 6vben bizo-
nyiira kialakultak 6llatut6nz6 hangiaink, 6s kicsiszoltuk
a ,,boszorkfnyos" meg a ,,kirrilyfi" hanghordoz6st. Sok
j6 drr{rnai lehet<iseg rejlik a hanghordozasban, sziilci6s
gyerekhallgat6s6ga egyar6nt 6lvezheti.

Am elcjbb-ut6bb eljon annak is az ideje, hogy kev6s-
nek bizonyul a mivesen elciadott mese. A kezdeti ci-
miisszekever6st kovethetik a teljesen megkutyult me-
s6k, de mindig szivleljiik meg a gyerek kiigazit6sait, 6s
menteget6zziink a t6ved6s6rt. Ha gyermekiink ,,j6t6-
kos" fajta, hagyni fogia, hogv eg6szen irj mes6ket sz6-
jiink <issze a r6giekbril.

A szerzdk nagyon fontosnak tartjdk a ndpi gyer-
mekjdtdkokat. Az olyanfdldket, mint a ,,Sdttilunk,
s<itdlunk...", ,,Tekeredik a ki9y6...", ,,hinc, ldnc esz-
terldnc...", A gazda rdtre megy...", ,,Elment a szob-
r(isZ...", ,,Utols6 pdr el6re fuss!" Ezekben a jdtd-
kokban a gyereknek az avdgya fogalmaz6dik meg,
hogy a kdoszbdl rend legyen. Most tanulja a diin-
tds feleldssdgdt. O vdlaszt partnert,6 ddnti el, ki
keriil a kdr kdzepdbe stb.
A ne g ydv e s e k e g yilt t e s. t ev dkeny s 6 g 6t me g hat dr ozza
a csoport-szokds is. Ok diintik el maguk krizdtt, ki
hol illjdn, mi legyen a jdtdkok sorrendje, ki melyik
teriilet gazddja stb. Ezzel van dsszefilggdsben a
befogadds ds a kirekesztds is. Akik mdr nagyon
egyilttvannak egy adott csoportszokds szerint, azok
nehezen bocsdjtanak be maguk kdzd ilj gyereket.
Mdr a ndgydvesek kiiziitt is el6f ordul, hogy csopor-
tdrzdsilket aual erdsitik, hogy ,,rds2tillnak" egy kis
vddtelenre, aki ipp az rttjukba kerill, vagy akinek
v a I ami I yen s zembeiit I 6 ne g at tv tu I aj d ons dg a v an.

MagrtnyosJdtdk

A legtobb 6t6ves hosszir miisodpercekig meg tud 6llni f6l-
l6bon, s v6gig tud menni azaszfaltra rajzolt kr6tak6r6n.
V6gigtudnakmenni a fdldrefektetett gerendiin is.Ahfsz
centim6ter i4tm6rcijii labddt m6r gyakran elkapjdk, ha
nem is elcjrenyujtott k6t keziikkel, de az oldalukhoz szo-
ritott kdnydkkel. A gyerekek mintegy fele k6pes arra,
hogy k6tk1zzel eldobja 6s ugyancsak k6t klzzel elkapja a
tenisdabd6t;a nagy jitsz6t6ri labdiit pedig a legtobben el
tudj6km6rkapni.

Ezek a normdk k6pet adhatnak nekiink az 6letkor-
hoz illcj k6szsbgszerzci gyakorlatokr6l - 6s ezek kap-
cs6n a n6gy-tit 6veseknek megfelelci fizikai j6t6kokr6l.

A konstrukci6s 6s utiinz6j6t6kokr6l meg a benniik
rejki lehetcis6gekrcil r6szben sz6ltunk m6r a t6rsas jrit6-
kokat taglal6 r6szben. Egyre nehezebb sz6tv6lasztani a
t6rsas 6s a maginyos jit6kot, noha val6szinri, hogy a
mag6.nyos j6t6kok a bonyolultabbak, itt ugyanis nem
kell figyelembe venni a tdbbi gyerek ig6nyeit. Amikor
<issze kell hangolni az 6rdekeket, a j|t6k szinvonala
sziiks6gk6ppen alacsonyabb lesz, s ez nemcsak a jit6k-
ra, hanem minden t6rsas tev6kenysbgre igaz.

Ebben az 6letkorban a legjelentcisebb fjitds az el-
k6pzelt szem6lyis6g bev ezet6se. Eml6keztetciiil: az egy6-
ves kisgyermekttinozza a felncitt-tev6kenys6get; a k6t-
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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-

Debreczeni Tibor

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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