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Farkas Varga Andrea 

 

Drámajátékok hatása óvodások  

kommunikációs készségének fejlődésére 

 

Az óvodás gyermeket általában érdekli a környezete, a világ, amelyben él. 

Vonzódik az újhoz, az ismeretlenhez, és mindennek részese akar lenni, de csak 

úgy tud boldog lenni és részt vállalni, ha minden az ő természetes módján, ter-

mészetes tempójában zajlik. A drámapedagógia alkalmat ad arra, hogy együtte-

sen – óvónő és óvodás gyermek – tudjunk tevékenykedni, lehetőséget ad ön-

magunk jobb megismerésére, képességeink felismerésére és továbbfejlesztésére, 

kellemes hangulat megteremtésére. Célunk mindezek kialakítása és fejlesztése. 

A drámajátékok segítségével, alkalmazásával részt szeretnénk vállalni a hat illet-

ve hét éves, előkészítő csoportos gyermekek kommunikációs képességeinek a 

fejlesztésében. Célunk továbbá olyan helyzetet teremteni, olyan lehetőséget biz-

tosítani a gyermekek számára, ahol az önértékelésre sor kerülhet annak érdeké-

ben, hogy az óvodások képessé váljanak saját eredményeik felismerésére, és 

azokat a dráma továbbfejlesztése során hasznosítani is tudják.  

Tanulmányomban arra keresem a választ, hogyan befolyásolja a drámajá-

ték a gyermek kommunikációs készségének fejlődését. Az előkészítő csoportos 

gyermekek fogalmi készletének a felmérését kommunikációs gyakorlatok 

segítségével oldottam meg, a kísérleti beavatkozást pedig drámajátékok segít-

ségével valósítottam meg. A következő kommunikációs feladatokra figyeltem: 

fogalomalkotás, lehetséges szóváltozat felsorolása, fogalmak kapcsolódási 

pontjainak felismerése, kontextuális jelentés azonosítása, tárgyak jellemzőinek 

felismerése stb.  

Beavatkozásomat egy hosszú programú óvodában végeztem, előkészítő 

csoportos gyermekekkel. A beavatkozást követően a 15 gyermeket visszahe-

lyeztem a kontrollcsoportba. A kommunikációs készségek utófelmérésekor po-

zitív változást észleltem a gyermekek kommunikációs készséget illetően, továb-

bá elemeztem a kísérleti csoport, illetve a kontrollcsoport poszttesztje közötti 

különbséget a változók átlagértéke függvényében. 
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A csoporttal végzett beavatkozás bemutatása  
 

Tev.  Témakörök Alkalmazott drámajátékok 

 1. Szabályok megbeszélése, 
ismerkedés 
 

Válassz hozzád illő nevet! 
Névtanuló játék-alliterációval 
Kézfogással ismerkedés 
Lazító gyakorlat 
Alkotó rész: családrajz készítés 

 2. Kapcsolatteremtés  
 

Kapcsolódás 
Párválasztás szemmel 
Vezetés 
Kutatás és találkozás 

 3. Koncentráció, kommu-
nikációfejlesztő 
 

Labdadobás: „Én mondok egyet, te mondd az ellenkező-
jét!”(ellentétes értelmű szavak) 
Szívesen lennék…, Soha nem lennék… 
Jeruzsálem–Jerikó (koncentrációs játék) 
Jegyezd meg! 
Szigetek 

 4. Érzékszervi felismerés, 
fejlesztés 
 

Hallási gyakorlatok 
Rokonszenves hangforrás keresése 
Tapintási gyakorlat 
Látási gyakorlatok 
Lazító gyakorlat 

 5. Arcunk, mint informá-
cióhordozó, szemünk és 
mimikánk jelentősége 

Még a szemed sem áll jól! 
Azonos érzések 
Ellentétes érzések 
Lazító gyakorlat 

 6. Testtartások, mozdula-
tok jelentése a kapcsola-
tokban 
 

Állj mellém! 
Furcsa kapcsolatok 
Ülj mellém! 
Lazító gyakorlat 

 7. A verbális kommuniká-
ció jellemzői, hangunk, 
szavaink jelentése 

Hangfelismerés 
Rejtett mondat 
Képleírás 
Lazító gyakorlat 

 8. Helyzetgyakorlatok min-
dennapi élethelyzetekre 

Nem téged kérdeztelek! 
Ettől félek! 
Lazító gyakorlat 

 9. Együttműködési készség 
kialakítása és fejlesztése 

Közös rajz 
Közös mesealkotás 
Lazító gyakorlat 

10. Csoport lezárása, búcsú 
jelentősége a kapcsola-
tokban 

Ajándék 
Lazító gyakorlat 
Közös fa rajzolása 
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A dramatikus foglalkozások általános szabályai 
 

Figyeljünk egymás mondandójára, és adjunk mindig pozitív visszajelzést. 
Lehetőleg ne szóljunk közbe, és ne mondjunk negatív véleményt az elhangzot-
takról. (Például: Ez hülyeség! De buta vagy! )Testileg semmiképpen ne okozzunk 
fájdalmat. Mindent el lehet játszani, de csak mozdulatokkal jelezzük pl. a vere-
kedést. Ami a csoportokon belül történik, csak a résztvevők számára érdekes, 
így ne meséljünk róla a többi gyermeknek. Ez azért fontos, hogy egymást meg-
védjék az esetleges irigységtől, csúfolástól. Ami a csoportban elhangzik nem ke-
rül osztályozásra. Nincsenek rossz ötletek vagy érzések, mindent ki lehet mon-
dani, csak úgy kell azokat közvetíteni, hogy maguk és mások számára biztonsá-
gosak legyenek. Ez a szabály megalapozza a gyermekek bizalomérzését. 

Minden foglalkozás végén végezzünk a gyermekekkel lazító gyakorlatokat. 
Időtartama: 10 perc. Módszere a következő lehet: lefekszünk a gyermekekkel a 
földre. Bekapcsolunk egy kellemes, megnyugtató zenét. Csukják be a gyerme-
kek a szemüket. A gyermekek figyelmét először légzésükre irányítom, majd a fi-
gyelmüket végig a testrészeken. Ha már teljesen elengedték magukat, akkor 
képzeletük segítségével egy rövid történet átéléséhez segítem őket, amelynek 
valamilyen kapcsolata van a foglalkozás témájával. A végén visszatérünk rövi-
den a légzésre, és ezután nyissák ki a szemüket. Minden lazítás után röviden 
beszéljék meg a gyermekek a látott, tapasztalt élményeiket. A lazító gyakorlatok 
jól fejlesztik a koncentrációt is.  

A feladatokat nem értékeljük érdemjeggyel. Az értékelés formája szóbeli 
visszajelzés legyen, amelyet minden feladat után megteszünk. Ha egy helyzet 
úgy kívánja, még a feladat közben is lehet értékelni, mert egyes helyzeteknek 
csak akkor és ott van hatása, nem értékelhetők később. Az alkotó munka során 
személyre szabott visszajelzésre van szükség, míg a dramatikus szakaszokban 
inkább a csoport hangulatát és az együttműködés minőségét értékelem. Vissza-
jelzések adására a gyermekeket is bíztatom. A következőkben olyan játékokat 
mutatok be, amelyeket a beavatkozás során hatékonyan alkalmaztam, és ame-
lyeket a gyermekek is nagy élvezettel játszottak. 

 

Alkalmazott játékok 
 

Labdadobás: „Én mondok egyet, te mondd az ellenkezőjét”(ellentétes értelmű szavak) 
 

A gyermekek körben ülnek, és akihez érkezik a labda, annak kell mondania az 
általam mondott szónak az ellentétes formáját pl.: fehér-fekete, magas-alacsony stb. 
 

Szívesen lennék… Soha nem lennék… 
 

Szívesen lennék… Soha nem lennék… kezdetű mondatok befejezése ré-
vén lehetőséget kapunk az énkép vágyott és elutasított elemeinek feltárására. A 
gyermekeknek meg kell nevezni, hogy mi lenne szívesen és mi nem. 
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Jeruzsálem–Jerikó (koncentrációs játék)  
 

Mindenki keres magának egy széket. Körben leül mindenki. Ha a játékve-

zető Jeruzsálemet kiált, mindenkinek fel kell állnia, ha viszont Jerikót, le kell 

ülnie. A játékvezető megpróbálja megtéveszteni a játékosokat. Aki eltéveszti a 

fölállást, leülést, zálogot ad. 
 

Jegyezd meg!  
 

Fél tucat tárgyat (legtöbb 8-at) teszünk az asztalra. 20–30 másodpercnyi 

megfigyelés után letakarjuk a tárgyakat. A visszaidézésükre különböző szem-

pontokat adhatunk meg: miket láttál, a tárgyak pontos leírása, milyen volt az 

elhelyezkedésük, melyek voltak az azonos színűek stb. 
 

Szigetek  
 

Lerakunk a földre eggyel kevesebb újságpapír darabot, mint ahányan a 

gyermekek vannak. Zenére a gyermekek elkezdenek táncolni, mozogni. Mikor a 

zene leáll, mindenkinek rá kell ugrania egy papírdarabra, de egy gyermeknek 

nem marad, így ő kiesett. Elveszünk egy papírt, és így folytatjuk tovább. Addig 

játsszuk, míg a végén két gyermek verseng az utolsó darab papírért. 
 

Hangfelismerés  
 

Egy gyermeknek kössük be a szemét. A többiek álljanak körbe, és a bekötött 

szemű gyermek mutasson rá valakire. A kiválasztott gyermek adjon ki egy hangot, 

amiből fel kell hogy ismerjék. Ha felismerte a kör közepén álló társa, cseréljenek.  
 

Rejtett mondat  
 

Körben állunk. Az egyik gyermek fülébe súgunk valamilyen hosszabb 

mondatot. Egyenként egymás fülébe súgják a kapott információt. Az utolsó 

hangosan kimondja amit megértett. Jól követhető az információtorzulás jelen-

sége. 
 

Képleírás 
 

A csoportból 4–5 tagot kiküldünk a teremből. Egy képet mutatunk a bent 

maradt tagok közül egy kiválasztottnak. Neki kell a képet elmesélnie az első 

bejövőnek, aki nem kérdezhet, csak kérheti, hogy mondja el még egyszer a le-

írást. Ezután neki kell tovább mondania a kép leírását. Természetesen ő már 

csak a hallottakra hagyatkozhat. A legutolsónak kell lerajzolnia a képet, miköz-

ben magyarázza a hallottakat. 
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Összegzés  
 
A vizsgálat eredményei, illetve a megfigyelések alapján állítom, hogy a 

drámajátékok pozitív hatással vannak a kommunikációs készség fejlődésére. 
Meggyőződésem, hogy ha a beavatkozás folyamatos lenne, huzamosabb idő 
elteltével látványosabb eredmények születnének. Az általam vizsgált jelenség 
hosszabb időintervallumban hatékonyabban mérhető fel, mégis eredményesnek 
tekintem, hogy az adott idő alatt a vizsgált csoportban elindult a változás, a 
drámajátékoknak a kommunikációs készségre gyakorolt pozitív hatása. 

 
Irodalom 
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