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lene gdjteni, hogy ebben az ut6pista szocializmussal6s narodnyikizmussal kevert illtzi6ban mi is volt ez 6s hogyan is
yo_f-t'hiiygvglllvagyc_sak j6r6kahtis€ggel...0gygondolom, hogyg6z6mselenneapedag6gtdhoz,hanemegfr zOO
felkesfafu l2Ogyerek6velkezdtemvolnatanulnlrpedag6gtdt.Ametodikaik6szlettiram ezalatta4esztendriatatt
6llt dssze, feln6tt-g;rerek, pedag6gus-sztilti, pedag6gus+anicselndk rel6ci6ban egyar6nt.
Itttanultammegazt is, hogymit jelentbeosztottnaklenni egrdespotarga4at6aliu.Az6takapcsolataimban mindenf6-
niik6t a hajdani direktorhoz m6rek.
- Te t6bb egyestilethez, t6rsasighoz is tartozol, tag, eln6k, aleln6ki tiszts6gben. Mi6rt?
- 

Yf9bry td,bb egyesiiletnek is tagia vagyok, de csak olyanoknak, a^elyek tapcsolatban vannak az rigrnevezett gyer-
mek6rdekkel6s a demokratikus pedag6gi6val A 9O-es 6vek fontos Jelehs6g€nek tartom az egyesiitiil tetezdstJn6g
akkor is, h9 tudgm' hogy eme k<izds#gi k6pzci<lm6nyeknek a fele sz6tpereg akezdeti buzgalom uiatr. Oe a megmarad6k
fontos szakmai 6rdekeket k6pviselnek, ak6,r m6.sok ellen6ben, akir m6sok mellett. Rendkiviil sok kreativ energ-ia hat-o-
z6dott f el az 6letk6pes t6rsasigokban.

. ptv-1s1am Trencs6nyi Liszl6 egy dolgozat6t azt jPedagogiai Szemle legut6bbi sz6m6ban. Keserny6s 6sszegz6s. Ogr
6rz6keli, hogy sokan vannak, akik a rendszerviltoz6ssal kezadl6 iddszakot Jgr rij idrisz6mit6s kezdet6nek tartj6i, 6s n;
a koribban elkezdett pozitiv tdrekv6sek imm6.r illamilag is t6mogatott fotytat6s.4nak. A ki#rletek megit6l6s6ben is ta-
pasztalni v6l egy ilyen cezfra-elm6letet.
- A pedagogia kdzel6ben 6lci szakember mit rem6l a j6v6t6l? - k €rdezem.
J6zsef Attil6val vilaszol.,,Bizom, hisz mint ekjdeinket, kar6ba nem hfznak ma m6r",6s m6g hozz6teszi,,,finomul a kin,'.

M6g bennem az idflzet,ahogy j<ivdk el, lefel6 a l6pcvin s l6tom magam, fiatal tanirt, l6iom 6s hallom, ugyanezeket a
sotokat mo|loSatom magamnak, perspetivdtlansigban, gfnyoros szomoris6gban a hatvanas 6vek elej6ni ,,szocializ-
mus korszakiban". Az ritvenes 6vek utin.
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Jdtdkok kicsiknek

Mostani 6s kes6bbeni szimainkban jit6kokat kdzliink, olyanokat, melyek pedag6giai, dramapedagogiai munk6nkat
segithetik, a j6tsz6knak pedig drdmet okoznak. Ovod6skoriratnak val6t igertiint a irittkori szimunkfiai, s ezt azig6re-
tetvr{ltjukbemost. Erdendcjen Bakos J6zsefn€, nagyatadi 6v6nci j6l szerfesztett szakdolgozat gyiijtern6nyebrilv6ligat-
tunk csokornyit, mignem mis bel6t6sra jutottunk; olyan kdnyvekbril szemelgetiink elciszdi metyetet tamn maguk az dv6-
ncik, tanit6ncjk is ismernek, gsak 6ppen fel sem tetelezik,hogy abban otyanJiit6t<okra tal6lnak, melyeket dr6irapedag6-
giai nevel6si c6ljaik megval6sitdsakor alkalmazni is tudnak.

-Ad_r6mapedag6Sia-mint tudjuk-mindenekelcittpedagogiai szeml6let. Esazt is tudjuk, hogyenneka szeml6let-
nek kdzep€ben mlndlg a gyerek van, a g;rerek, aki ilyen vagy olyan, de gondjainkra Uizbtt em&rt6rsunk, akiket (rgy
dgry*ry*lni,hogyotthg21lezzgmagitviligunksaik<isebb,l6gasabbt6jain. F,zrviszonr csakirgy6rherjiikel,haasze-
g6lyis6g6te1 rejtezci j6 tulajdons4gokat felerdsitjiik, a kev6sbe j6kat gyengirjiik, 6s hozz6segititi"ti ahtroz, h ogy 6rz6ke-
ld szervelvel megtapasztalJa a vlltigot, s lehet6leg rlgy, hogy leljen ii-benne-drdmdt. TudJJn i<apcsolatot tlremtenl,
aneki adatott t6rben eligazodni, s legyenk6pes <inn<in 6rt6keirer6lelni.Azemlitett dr6mapedag6gfii szeml6let miikod6-
s6nek rendelkez6siinkre iitl6 eszkdzei a kiilonf6le j6t6kok 6s gyakorlatok. Hogy mt a lettenzO dr6maJdtdkalnkre?
6p0ljiin a metakommunikfci6ra, a ktizles, kapciohttartis,"er z6kel6smoziiataira, i l6t6s, hall6s, tapinr6s, a r6rben
val6 testi elig azdiis i6t€:kaira, a ritmusjdt6kokra, aztin aztgynevezetttestnyelwe (gesztus, mimika); 6pill jtin tov6bb6
az lmproviz6cl6ra, ami 6ltal a szem6ly, szem€lyis6g, a gye.ei.lehet6s6get kap dnm{a meg- 6s tetmutaias6ia, s peda!&
ggtl* p"9iq aT-a1h-ggy gtat taliljon a gyerekhez, kell-e 6s mely ir6nybi mozditani 6idekl&6s6t, 6nmaga vagy szociiti-
zici6s probl6m6k fel6...; €s dpiilJiin termdszetesen a dramatliussdgra, a szerepJf tszdsr q azaz akitlonf6le fantiizia 6s
val6s helyzetgrakorlatokra, dr6maj6t6kokra.

- A drdmapedagdgla Jdtdkal tehdt nevel6si c6l ialnk drdekdben a megl6v6, alakftott €s kltaldlt metakommu-
nlklclds, lmprovlzfcids 6s dramatikus Jdtdkok. Am ezek mind figyelemL u"riik, hogy u fejtcit6s kiildnhiz6 korsza-
kiban m6sk6nt jritszik a gyermek, ji{t6kos cselekv6seiben holazuiniis, hol a szab6ty, noii testi 6s szellemi verseng6s iz-
gatja.

Figyelembe kell venni a koroszt6^lyuak megfeleld j6t6ktipust, de az 6retts6gi fokot is, tovibb6, hogy az instrukcldt
nem rdhatJuk dlrekt dldaktlkus formdban. A-drimapedag6gus arra torekizik, a gyermek auton6Tn sze-6tyi#ge-
gyeinek kibont6sa 6rdek6ben, hogy min6l inkrlbb eltdvolitsa riti sablonokt6l. M6g aztt{ynevezettut1nz6 j6t6totnat ilm
loealmaz isr: utdnozd eg/dregember jir6s6t,vag;rut funozdegyver6bmozg6s6tsiu. e sTanaekunk, hogragy erekk1pzel-je el a-maga 6regember6t 6s a maga verebet, s 6 alakitsa ki, a [6pet mag6bin, majd improviz6ci6s mo{6siuu" ngy t"gy"
6! csele_{€s#, ahogr l6tta a 3agak6perny6j6n. A drdmapedag6gusingedi a gyereret azonosutni-a szemel}Lxxlt,
ttlrgyakkal 6s fogalmakkal. Azlrz6kellgyakorlatoknit se aajunt to.trt6t it siiukci6t, csak annyit, amennyi a szahily
meg6rt6s6hez sziiks6ges, 6s ne mindsitsiink.

II.a mindezt figyelembe veszi az olvas6, akkor b6rmely kez6be keriilci jf t6kos k6tetet rigy forgathatja, hogy szemelget,
melyikleirrif, m-ilyen 6talakit6ssal alkalmas arra, hogynevel6si elk6pzellseit segirse.

K6t jdt6kgyrijtem6nybril v6toga rtunk.
Az egyik Karl6cain€ Kelemen Marlanne: Klsgyermekek Jf tdkos kiinyve (lv{edicina K6nyvkiad6 1976)

s..s,

l5



7 - =

A misik Ncvr L Boyd: Jdt6kok kdzlk6nyvc (tl6pmffvel6si Int6zet, 1980. K6zirat gJranint)
Erdekes volt felfedezni,hogr Karl6catn€ megyrr gyermekJdt6krl6s a Boyd gy0Jtdtteeurdpal Jdt6kok kOztitt ml-
lyen sok a rokonsfg, nem egyszer azonoss{g. Azt isj6volt felismerni, hogyezeket a jitekokat a szerkesztdk,vilogat6k
maguk is j6tszott"ik falusi gyermekkorukban. Fs m6g azt is, hogy ezeka jiltlkok, ha irgy tetszik, bizony dr6maj6t6kok,
mert megfelelnek azoknak a kdvetelm6nyeknek, amelyeket cikkiink elej€n felillitottunk; hogy dominiljon benniik a me-
takommunik6ci6, az improvizici6 6s a dramatikussig, szerepszenis6g.
M6g annyit, hogy a mostani vilogat6sunkaz 6r z6kel6 s t fejlesztci jit6kok kateg6ri6j6bol val6k. ,

- SzerkesztS-

f,rz6kel6 jf tdkok

Szembek6t&di
Az egyik j6t6kosnak bekdtik a szem6t, 6s beillitjik a tiibbiek kiiz6. Mindenki addig j6n-megy kdriildtte, amig a vak

jelt nem ad.Att6l kezdve senki sem mozdulhatel, delehajolhatnakvagyf6ll6bbalarrEbbl6phetnek, hogykikeriilj6k a va-
kot.Abekiitiitt szemii j6t6koshirmat l6phet. Havalakit meg6rint, csakezt ahirom l6pest hasmilhatja, hogy a kdzel6be
keriiljiin. A jit6kos arc6t, ruhijit tapogatva ki kell talilnia, kit fogott el.

, @yd)

tFrancia szembekdt&di
A grerekek k6zenfogva kiirben illnak 6s kiirbe,s6t6lnak, amQ a k(iz6pn tll6j6t6kos, aki becsukta a szem6t, botjival

a fiildre koppant. A kdr meg6{1, 6s mindenki csendben marad. A becsukott szemii j6t6kos a botot kinyujtja valaki fel6, aki
megfogja a bot v6g6t, s vilaszol a vak k6rd6seire. Term6szetesen olyan k6rd6seket tesz fel, amelyekre hosszan kell v6la-
volnia a jit6kosnak, hogya hang utrinkitalii'lhassa, kifogia a botmisikv6g6t. H6rmat tal6lgathat. Ha tal6l, a m6sik j6t6-
kos 6ll be kiiz6pre, ha nem, fijra 6 marad bent.

@yd)

Kacsingat6 (J6tszhat6 6 6ves kort6l)
Agyermekekkett<is kdrbe 6ltnak, igy mindegyikbelxim<igdtt 6ll egrkiils6, az egyik j6tsz6 pedigpir n6lkiil marad.

Eza pir n6lkiili grerekpr6hil magi{hoz csalogatni egygrermeket a belsd k<irb6l, ezt kacsintissal,vagy szemhunyorit6s-
sal teszi, az egyik szem6vel.
Akinek jelz6st adott, az hirtelenpr6b6l rirzcije elcilelmenekiilni 6sa hiv6hoz futni. Ha ezsikeriil, akkoraz ottmaradt, plr
n6lktili gyermek lesz az 6j kacsingat6.
Minden 6rz6k6tkez6t az eldtte levd gyermek v6lla fdl6 emeli, dehozzA6rni, vagr a v6lla el6 tenni nem szabad. Abban a
pillanatban,ha 6szreveszi, horya j6tsz6partnereel akarmenni, akkor jogavan avfll6t megfogni 6s Stvisszatartani.Ilyen-
kor a kacsingat6m'ssal pr6h{lkozik' 

(Karlocain6)

Kismadlrka (Jitszhat6 3 6ve.s kort6l)
A grermekek f6lk6ben iilnek, n6h6ny l6pessel eldttiik, nekik hittal iil az egyik j6t6kos. A jit6kvezetci 691r iilj6n a kdz6p-
xigyermekmell6, hogyfej6t az 6 iil6be hajthassa, igybiztos, hogy nem tud majd leskekidni.
Amikor a kdz6pxi gyermek azt mondja, hogy ,,Kismad.irka adj egr hangot!", akkor a j6t6lvezetci r6mutat valakire, aki-
agft fiangosan azt kell vilEszolnia, hogy ,,Kukuril{l!".
Ak6rdez(ian6lkiil, hogyh6tran6zne, igrekszikkitalilni, melyikg5rermeksz6lt.Ha eltd6lta, helyet cser6lnek,6s igyfoly-
tatjek tov6bb a j6t6kot. Ha nem talilta el, akkor t jit6l*ezet6 m6g k6tszer mutathat 16 ugyanarra a gyermekre.
Amennyiben a k6rdez6 most sem talilta ki, akkor misgyermekrekell mutatni.
Csak akkor jf tszhatjuk ezt a j6t6kot, ha a grermekek m6r j6l ismerik egrm6st 6s k6pesek a hangokat megkiildntiiztetni.
Nehezithetjiik a j6t6kot 6gy, hogy m6s mad6rhangot adnak ki vag;r pedig elv6ltoztatj6k a hangiukat. 

6arlocain6)

R.itmusgyakorlatok
I. Kiil<intxiz6 ritnusokat zongor6zikvalaki, a g;rerekekvagy tapsolj6kaz iitemet,vagrbottal iitiigetik a taktust.
tr. Kiil6ntxiz6 ritmusokat zongor6zikvalaki, agyerekek megpr6bilj6kelism6telni a ritmust zongorakis6ret n6lkiil.
III.Azongorin kiil<intxizriritmusokat j6tszanak,agyerekekpedig azene ritmusiramasiromak, ugrilnak, szaladnak

vagr birmilyen mozgilst v6geznek. 
(Boyd)

Csiipdr<ig az es6 (J6tszhat6 3 6ves kort6l)
A g;rermekek egrenes h6ttal asztal mellett 'ilnek, keztiket az asztalra fektetik. A jit6kvezetdkirldnb6z6 vez6nyszavaira
meghatirozottk6zmozgisokatv6geznek, amivelhangut"inz6zdrejekethoznakl6tre.Igyacsendeses6tcileg6szenegynagr
viharig fokozhatjuk a jit6kot. A sorrendet nem sziiks6ges betartani, kedviink 6s bel6tisunk szerint v6logathatunk a fel-
haszn6larid6 vez6nyszavakban.
P6ld6ul:
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