
6szinte lelki viszonyba kerfil. Ez a r6gi, katonis iskola-

szervezet mellett azonban csak a legritk6bb esetben sike-

riil. A lelki viszony sziiks6gess6ge teh6t robbantja a r6gi

autoritativ szervezetet. A tanit6 kdvetkezcileg lazitia a

feliilrtil tartott gyepldt De jaj neki, ha nem f okozzaegy-

ben az alulr6l jdvci f6kezri er6t: az iinfegyelmet'

Nagyobb izabadsig egyr6szt 6s iinkorm6nyzati t6-

rekv6s6km6sr6szt igy nyomulnak elcj az 6j keretekben'

Ma m6r tudjut Clwaitiut, trogy a tudom enyok legv6g-

xi igazs6gainali ismerete mellett is lehet az egy6n rossz'

gyOige, vigy mag6val tehetetlen, meghasonlott'* 
ktemlZkezeiben nyersen felhalmozott tud6sanyag

gyakorlati 6rt6ke ellen is m6lt6n 6gaskodik a halad6 isko-

la.
Mert hiszi, hogy az egy6nnek a legkitiin6bben 6ssze-

v6logatott tud6saiyag i s i sak akkor v6l h ati k 6lel6r r6k6.-

v6,ia azt az 6rdeklod6s erej6vel tet te valoban magaeva'

f-pez6rtel6bb a l6lektan 6s a tapasztalati megfigyeles se-

gits6g6vel veszi szemiigyre. hogy mi is 6rdekli a gyer-

meket.
S midcin a gyermeKejlcid6sben v6laszt keres arra'

hogy mi felel meg az egyeskorszakok 6rdeklcid6si kdrei-

nef, egyUen felfJdeziizt is' hogy azegytni 6rdeklcid6s-

nek isilindenkor meg kell adni a mag6ct. ha azegy6niseg

kibontakozils6t nem ikarjuk megnyomoritani' Mint l6t-

juk, az egyik megismer6s szinte k6nyszerfis6ggel vonja

masa ut6; a m6sikat. A tanit6 igy a gyermekl6lektan ve-

zetSs6vel az 616 gyermek fel6 fordul. S ekkor meg kcllett

l6tnia, hogy nemCsak a gyermek 6rdeklcid6si kore' de 6le-

t6nek minden egyes megnyilv6nul6sa korhoz kotdtt s a

felncjttcil elt6rcj. Rd kellett jiinnie, hogy mily fontos sze-

repet jetszik a gyermek fejlci<l6se els<i tel6ben a j6t6k-s-61-

tuiaUu" az aktivit6s, a jit6kos kis6rletez6s, az iin6l16 ku-

tat6s 6s alakit6s: egy sz6val a jilt6kos munka'

Ri kellett jtinnie, hogy a felncittek felfogisa s az an-

nak megfelelcj kozl6si m6d ann6l tiivolabb 6ll a gyermek-

tril, min6l fiatalabb 6s fejletlenebb. A,,gyermekbcil kiin-

duiva a gyermekr6rt" nem ok n6lkiil az (rj nevel6s egyik

harci jelszava
Smenn6l ink6bb a gyermekfel6forditja a tanit6 meg-

figyelci tiikr6t, anndl 6iesebb megvil6git6sban l6tjl hgg.y

-l"a"n egyes gyermek mennyire egy6nies-elb6n6st k<i-

vetel, ha azt atii.luf, nogyamaga teljess6g6ben kialakul-
jon. Az egy6n i esii6s a nJvel6sben az fi j iskol6knak m6lt6n
egyik fcitorekv6se.

Lelkileg gazdag, harmonikus egy6lisgqef nevel6se a

k6z6ss6g, ijSvti javdra! Neh6z feladatl Val6s6gos antip6-

dusok, riini egyesek mondj6k. De val6ban azok-e? Nem

tagadom, leh6inek azz6. A tirls6gosan iinmaga 6rt6kei
fei6 fordul6 egy6n, az 6let6rt6keket lefdl6zcj esztltitvi
vagy az6letiiffm6ket habzsol6 egoist6v6 v6lhatik' Ep

ez6it sohasem szabad egy halad6 iskolafajnak sem meg-
feledkeznie a mdr fent m6ltatott t6rsadalmi nevel6snek'
s az 6r zelmi 6let erkdlcsi befolyisol6s6nak ddntci fontos-

sfg6r6l.
M6r utaltam arra, hogy az (rj szellem 6rtelm6ben a

mindennapi 6let gyakorlaiiban gyiikere z6 tanitils 6s tir -

sadalmi nevet6saTfil iskol6k egyik vezetci elve' Mint Dec-

roly jelszava mondja: ,,Az 6lcttel neveliinkazllerte'"
S ez a t<irekv6s izerencs6re 6p oly kev6ss6 van ellen-

t6tben a gyermeKejkid6stannal, mint az elcjbb kiemelt

t6rsadalmi nevel6s sziiks6gess6ge. Ellenkezcjlcg: a gya-

korlatt6l fiiggetlenitve csak a felncitt agya tudja az adott-

s6gokat befogadni, s a gyermek azlletbe ma.rkolva' cse-
leliedve, tapaiztalva tanul. S t6rsadalmi 6tz'6ke is csak az

6lci gyermekt6rsadalom munkakiizoss6S6n beliil tud a

magi teljess6g6ben kialakulni. S ez6ltal 6rti meg a felnrit-

teyetet&is, a t6rsadalmat, melynek tagja lesz'
Az fj nevel6s elvei, bilrmely oldalr6l is,n6zztik 5ket'

egym6sit6mogatva magasabb dsszhangba futnak iissze'
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DOMOKOS I-ASZT-ONE-BLASKOVICH EDIT

Az alkot6 munka LzU:Iskoliiban
- r6szletek -

Az rtgynevezeu ,,rij iskoldk" megjetendse Eur'pdban a szemelyis'gk'zpontrt neveldsi 6s.

oitoiiri etkipzetdsek gyi*ortai'olkslmaz(istii illetve annak szinddkdt jelezte. Az ',tii

iskotdk"-at nemzetkijzi pedag6giai mozgalomnui Adolph Ferridre szervezte, ldtrehozvdn
j'Cqiiri'o, ,,ij ttiomt N"eizetklzi iroddjdt". Az els6 vildghiboril utdn ebb6l ldt az-(i 

j' N;;;;; i,srlio Nemzetkdzi konferencitiikon megfogalmazott r-eformelkdpzelisekre
jirr:irt miit<aitette is1|iiat Nemesnd Miilter Mrirta, de Domokos Laszl6nd is' Ez ut6b-
"Ui"rti 

tspotanak nwezte tinintdzmdnydt. Itt tanitott Blaskovich Edit is. Miikiiddsilk kez-

detin hatott rdjuk a belga Decroly'ds a magyar Nagy liszl1 pedag6giai elkdpzel.dse'

TevdkenysdgU*iAt *Anyvi jelentetrik meg 1932-ben a fenti ci'men. Ebbdl a kdtetbdl kdz-

tUnk riizteteket, a drdmapedag6gusok udnuira is hasznos m6dszertani lefrdsokat'

Domokos ktszt6ne dh 1885-tdt-1966-ig. Blaskovich Edit ilt 1895-t6l 1966-ig'
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Alkotlsbu fclttfrul6 gyermekl er6k

,fz 0l tstota a gyermek term6szetes m egnyilatkoz|-
trit t rrfele m6don pr6bilja megismerni. Amikor 6
6rcs n6't'endekeink az iskoliba jiinnek, a megismerked6s
rinpu. hogv el6biik tesziink mindenf6le anyagot: szi-
sprpirr, szines ceruz6t, vastag szines t6bla-ikr66t,fe-
&cte fdi-t6bl6t mindenkinekkiikin, eg6sz iv szines pako-
Sprpirt falra feszitve a szines t6blakr6ta haszndlat6ra,
(czzr;lanagy m6retek vonz6s6t pr6b6tluk ki), tarka posz-
lot. szdvetet, ruhadarabokat, nagy halom szines pamutot
(bef rizdt t sze[al hogy munkiira inditson). Homok, agyag,
orgr 6pitci kocka, gesztenye term6sek tiisk6s z<jld magta-
krrojukkal, dug6 6s p6lcika, dr6tszdg 6s skatulya, tdlgy-
nekk es kukoricatorzsa, mrikfej 6s a kukorica bajusza,
burgonya 6s 6rval6nyhaj, mind sorra el6jiik keriil, mint a
lelkek felfiitrije. Megn6zziik mit csin6lnak veliik. Ez az 6
dojelf emz6siik.Ez az 6 belsci portr6juk. Az els6 p6r napon
mis sem tcirt6nik: figyelmiik az egy6nis6g megnyilatko-
z6sait 6s ig6nyeit lesi 6rdekkid<j izgalommal, a felfedez6
drrim6vel.

Nem felejtem el azt az 6lm6nyt, mik6nt bdmultuk
meg az elscj esztenddben Ferencz Ella koriln elhtnyt,
nagy tehets6gii munkat6rsammal az elsci napok egyik6n
az egyszerii kavicsb6l alkotott figur6kat, sorokat, l6nco-
kat, iillatkonturokat. Nem is a mrivct, hanem azokat a so-
ka t ig6nylci belsrj emberk6ket, akiket a mrivek alkot6i ma-
gukban hordoztak. K6sz programot adtak nekiink. Az
egyik az-zal, hogy alakit6 er6t mutatott, a m6sik azzal,
hogy az amorf kezdetlegess6g fokdn 6llt, a harmadik az-
zal, hogy egyebet se csin6lt m6st, mint csapkodott a ka-
viccsal 6s 6lvezte a kopog6s 6rz6ki hat6sdt 6s ritmus6t...

Erdekes egym6sutilnt mutatott a gyermekek viselke-
d6se. I. fiizis: ismerked6s az rij anyaggal ,6rz6ki fok: csap-
kodris, gyir6s, rakosgat6s, tehiit a funkci6-j6t6k, ,,moz-
g6s a mozg6s6rt" fokozata.lL Az anyag kipr6b6lilsa. A
cselekv6s m<igritt m6r valamilyen szdnd6k dotgozik. III.
Egy6ni kezdem6nyez6s mutatkozik. Az elsci moz-g6sci-
r<im most mrir sziind6knak van aldrendelve. Sz6nd6k
elcizi meg a cselekv6st. [V. Az iln6.ll6ak a maguk 6tjrin jrir-
nak, a tobbs6g d kezdem6nyezdketut6nozia.V. Az ritle-
tes gyermek krir6 csoportosulnak, n6,zik, lthnozz6,k,
majd elkdvetkezik a tiirsul6s kozos jr{t6kra vagy alakitds-
ra. VI. Ha az alkot6k tobbs6gben vannak, elmeriil6s, az
6rdm 6s diadal felkir{ltdsai figyelhercik meg. Ha r<ibb a
tervszeriitleniil dolgoz6, amorf fokon 6116 gyermek, ak-
kor a verseng6s, majd a rombolds foket liithatjuk.

SoK6le anyagra van sziiks6giink, hogy a zalakit6f an-
l6zi6tmegsz.6laltassuk. Ilyen anyag m6g a sz6 6s mimika
is. A gyerek szeret a ritmikus, osszecseng6 sz6kkal jiit-
szani, azokat mozdulatokkal kis6rni. Kivii l t6 inscrt
konnycn lehct tali l lni.

Egy ik napon az iskolakert fiivltkaszilttik A II. elemi
oszt6llyal n6zttik. Megpr6b6ltuk mi is. A kasz6s ember
mozg6s6nak nyugod t ri tmusdt akarjuk utdnozni. Nem si-
kerii l. Megpr6biilom, hogy az 6lm6ny r itm usira sziilct i k -
e ritmusa kifejez6sben, azazolyan dalosversike, amilyet
a nep termel. Egyikgyerekezt mondja: ,,Jdn akasz6s, s-
s-, f6lnek a fiisz6lak." Milsik ezt: ,,Jcin a kasz6s messzi-
rtif , felnek a fiiszdlak. Azt mondja azegyik,v6ge a viliig-
nak." Harmadik: ,J6n a kasz6s 6s a fiivet lev6gia. Itt a kis
fiiszilnak ha16la."

Mdsik elm6ny. A Kis Svr4bhegy tejrcij6n 616 iskola-
kertben ercisen ftj az|szakisz6l. T6pi a f6kat az ablak
elcitt. N6zziik hallgatva. (Ugyanazon 8 6vcs gyerekckkcl.)
Utemes lcikesekben rLzza a sz6l az ablakot. F6lelmes.

Megpr6b.4lom,hogy eza fels6ges term6szeti l6tv6ny ki-
v6ltja-e a szav akfi6nz6 jdI6k6t. Megsz6lal Gyurka:,,Ha-
ragos sz6l tdrdeli a f6kat, haragos sz6l cibilja az 6gat. Sir
a fa 6s reszket szeg6ny, f6l a sz6ltcil..." (Itt megrekedt az
6neklcis sor, a gyerek vajudott, keresett, lrezte,hogy az
6nekszenis6ghez m6g valami hi6nyzik. A tiibbiek hozz6-
sz6lnak, kdz6sen pr6br{lj6k az,,odaillci" szavakat. Kriz6-
sen be is fejezik.) Mrlsik gyerek azt mondja 6neklcis han-
gon: ,,Siivolt a sz6l, a f6kat cib6lja. Le-letorik egy-egy 6ga
a sz6l ffijdsdra."

Az alkot6s anyaga legtribbszdr mimika 6s besz6d. Be-
le6l6s helyzetekbe, tort6netbe. Egyik gyerek a gcig<is
t6lgrfa, azerdo kir6lya. Mell6t megfesziti, hangja ural-
kod6. A m6sik tdrpe fenyd, al6zatos 6s k6rri. A j6t6khely-
zet a gyereket lelem6nyess6 teszi. Az otletek tarkik. Az
6rbr 6zol6s jellemvon6sok jellegzetess6g6t is felszinre
hfzza,mirkicsi korban. Amikor a biblia jeleneteit dhita-
tos egyszeriis6ggel megj6tsszdk, an6pi miszt6rium-j6t6-
kokhoz hasonl6 6lm6nyt nyfjtanak.

A j6t6helyzet el6bb a mimikilt reremti meg, az,t6n a
hozzi val6, azt fed6, vele azonos sz<iveget. A j6tsz6 gye-
rek a mozg6s 6s megjelenit6s pillanatiiban teremti a kife-
jezdst, melyben a mondat formilldsa, a leegyszeriisitett
esem6ny-sor, minden komplik6ci6 keriil6se, az idci ug-
r6sszerii ilthidaliisa, igen tanuls6gos a gyermektanulm6-
nyoz6 nevelcinek. Megtanulja belcile a 6-8 6ves gyermek
term6szetes besz6dszk6m6it, a ritmikusan ism6telt sz6-
lamok kedvel6s6t, a helyzetek leegyszeriisit6s6t. Ez ut6b-
bi jellemzi a gyerrnek felfog6 k6pess6g6t is.

Agyermek nyelve ezekben a dramatiz6l6 j6t6kokban
formril6dik. A haszn6latban 6s 6rzelmeket, [elyzeteket
kifejezci gyakorlatban a nyelv 6ppen rigy alakul, m6dosul,
mint ujjuk alatt az agyag. Nem f6siilgerjiik. Eredeti for-
m6iban gy<inyork<idiink, mint ahogyszines ragaszt6saik-
ban gyrinydrkddiink. Nem akarunk korai fclncitt nyelv-
haszndlatot rdjuk erdszakolni. A helyzetekbe val6 bele-
6l6siik biztos 6s kdnnyed, amint term6szetes, egy6ni
nyelviiket has znfijik, annfrl is inkilbb, mert amit megj6t-
szanak, legfeljebbegyhatod r6szben k6sz mese. Legt6bb-
sz6r meg6lt 6lm6nyt jdtszanak a term6szet kor6bcil, vagy
kiirnyezetiik 6let6bcjl. A helyzetek irt leg6tl6rsz6bbak 6s
legegyszeriibbek. A megfigyelt nciv6ny vagy dllat 6letk<i-
riil m6nyeibcil sziiletci dramatiz6l t jdt6kok: a mormog6s
gy<ik6r, a kod, a csiga 6s a gyik, a hangyiik, a sz6l6sa mo-
gyor6barka, a cseresznyevirdg 6s a m6h, a pitypang, a va-
kond 6s a pajor, nagyon kedves 6lm6nyeik fijra 6t6l6se.

A falusi n6p nyelve zamatos, sajdtos, egy6ni. Miiv6szi
ritmusa 6serejc van. A n6p izoliilt 6lete nem k<iveteli meg,
hogy besz6de egyenruh6ba oltozz.6k. A gyermeknck sincs
sziiks6ge arra, hogy k6scibb kialakul6 nyelve 6rdek6ben
egy6ni szin6t, zamatjit tirlkor6n levesse. A term6szetes
gyermeknyelv v6ltozatos 6s biztositja fogalmaz6saik
egy6ni szin6t.

A ,,miiveltek" kez.6&n a nyelv f6leg ismerel-kozlf
eszkiizz€, vii I t. Legf on tosabb sajri tsi4ga, hogy pon rosa n,
f6lre nem 6rthetcien fejezz-e ki a t6nyeket. A n6p nyelve
szubjektiv 6rz6svil6ganak k ifejezcije. Ez 6,r t a n6p nyelve
6lcibb, egy6nibb. A n6pnyelv a nyelv teriiler6n mind6g elc-
ven 6lctlorrds marad.
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Az egYittt€rzds ereJdvel

Az egyiittlrz6s erej6vel (,,participation affective" -

Bergson) megeleveniti a gyermek az erdcj 6let6t, a viz-nek

6s ftengerm6lynek rejtelmeit. Egy6ni 6t6tz6si leirds6-

ban egyszer az ciserd6t, mSsszor a sivatag 6lct6t bele6l6
erej6vel (intuition projective) 6lti jelens6gg6 veltoztatja.

,,A gyermek ,d16" szeml6lete azonban fogalommd sze-
gdnyedik, ami kor trt I zott an int el I ektudl i s nevel ds - r end -

szerilnkkel, mdr a kisgyermek sztizi szemliletdbe bel6-
er 6 s zako I j uk a hami s kdpet : a r end s zer ezd I eir ds t, a s ze-
mdlyes ds felfedez1 ilmdny helydbe. Ezzel elsorvaszt-
juk az drtelemndl sokkal gazdagabb megismerf eszkci-

zdt. Bergson ijra: ,,A l|nyegdben gyakorlati jellegii dr-
telem a dolgok 6s dllapotok, nem pedig avdltoztisok ds
t6rt <ind s ek me g i s mer d s ir e al ka I mas."

A kovetkezcjket foglalhatjuk ossze:
l. A gyermeket l4 6ves kor6ig osztiiniis 6rdeklcjd6se

vezeti, ennek tiiz6ben 69. Amit a vil6gb6l6s mag6b6l meg-

h6ditani tud, az felfedez6s, nem m6sokt6l, tankonlvbcil
val6 6tv6tel. M6g nem jutott el az illtaliinosit6s bels6
sziiks6g6ig intellektu6lis t6ren, - ezt ink6bb mor6lis 6s
szoci6lis t6ren keresi, ahogy spontdn 6s titkos t6rsul6sai-
nak szab6lyai 6s tdrv6nyei mutatjik. Feldolgoz6saiban
az6rt nem az az 6rt6k, ha olyant mond, amit mindenki
mond, hanem az, ha eg6szen szem6lyes m6don olvasztja
mag6ba a szerzett tanulm6nyi benyom6sokat.

2.T apasztalat aink iga zol t ek Bergsonn ak azt a lfltelilt,
hogy az 6rtelmi 6s logikai kateg6ri6k, amelyek a holt
anyag tudomhny6n: a geometri6ban 6s fizikdban alkal-
mazhat6k, teljess6ggel alkalmatlanokaz6let 6s l6lek tu-
dom6nyinak megismer6s6ben. Ilyenek a nemzeti hagyo-
m6nyok, irodalom, tort6nelmi mrilt, n6p6let 6s a term6-
szet llete.Ezeken a teriileteken a bele6lci fant 6zia erei6,-
vel kell 6lqtet dnteni az idciben 6s vdltozilsaiban elfoly6
esem6nysorba. Bergson ezt igy mondja: ,,Az 6let 6s l6lek
tudomi4nyenak iltv6tele belscj utakon t<irt6nik, irracion6-
lis meg6l6s 6tjrin. Az 6rtelmi megismer6stcil gydkeresen
kiilonbozik, ink6bb meg6lt, mint elgondolt ismeret. Mert
az 6lci dolog az 6lettelentcil gy6keresen kiil6ntxiz6valami:
egyen6rt6kri felfog6s6hoz fj m6dszereket kell teremte-
n l . '

3. Meggy<izcit6sem, hogy a pubertiskor 6rz6keny ko-
rdban a nevel6s srllypontja a l6lekform6l6s. Serdiiki n6-
vend6keinket jellemzi ideg6letiik nltgtalansiga, a tes-
tiik 6talakul6s6val jdr6 ffradts6g. Jellemzci, hogy nehe-
zen errjszakolhat6 r6juk a rendszerezologikai gondolko-
zds. Annf l hatalmasabb lendiiletet mutat 6rzelmi 6letiik,
meg6l<i k6pzeletiik, eszt6tikai 6s etikai fog6konysilguk.
Ennek mind ercis a szerepe a j<ivendti erkolcsi ember ki-
form6l6s6ban, mert a meg6lt 6skiformilt eszm6ny l6lek-
6pit6 er6v6v6lik. Adjunk tanul6inknak m6dot arra, hogy
segits6gre szorul6 t6rsaik k6zott 6s a kisebbek k<izt szo-
ci6lis tev6kenys6get fejtsenek ki. Adjunk alkalmat arra,
hogy iinnepek rendez6se: tort6nelmi, mitol6giai 6s a ter-
m6szetet megelevenitri j6t6kaik keret6ben eszt6tikai 6le-
tiiket ki6lj6k.

. A szimb6likus j6tdk

El6sz6r azt a l6lektani tesztet ismertetem, mely a
grermekbcil kiv6ltand6 bels6 tartalomnak keret6t adja.

Olyan szimbolikus jelent6sii ismert mes6t, vagy mi-
toszt v6lasztunk, mely alkalmat ad a gyermeknek arra'
hogy elmond ja bels6 mondanival6j6t.

A feladat megv6laszt6sa 6s kitriz6se kett<is ir6nyfi t6-
j6kozottsdgot ig6nyel:

l. Ismerni kell azoknak a szimbolius igazs6goknak
felold6si m6dj6t, melyek a mesrikben, mond6kban a t6r-
t6nelem hagyom6nyak6nt r6nk marad tak.

2.Ismerni kell a gyermek feltal6l6 k6pess6g6nek ha-
t6rait, megnyilatkoz6sinak saj6tos ir6ny6t ebben a kor-
ban:

A kis6rlet menete a kdvetkezS:
a/ A mes6t vagy mondi{t szeml6letesen expon6ljuk' el-

hely en e az 6ndll6 akci6 mcginditils6t eloir 6ny z6l6lekta-
ni rfg6kat.

b/ K6rd6sek fitj6n a gyermekek kollektivegyiittes6bril
kiemeljiik a mese magv6t alkot6 belsd 6rtelmez6st.

d Miutdn erre a gyermek hallatlanul ercis intuici6val
riltalll,megalkotja jdt6kit, rigy, hogy maga alkotja meg:

a szem6lyeket, a jelenetek egym6s-ut6n i6t, a pirbesz6.-
deket, mindezt nagyszerii organizmusban, egyenes vo-
nalban, egy 6ltala v6lasztott belscj c6l fel6 siet<in!

Hogy teljesen felszinre keriiljdn a pubertiis kor6nak
egrikkiemelkedci jellegzetess6ge,,,a tcremtci fantilzia el-
xivirigzrisa ", mint ahogy Ribot mondja, bizonyos dolgo-
kat kell leszogezniink a kis6rlet v6grehajt6s6ra vonatko-
z6lag.Ezeket szint6n Ribot ,,A teremtcj k6pzelet" cimii
mfiv6kilveszem.

Az elscj tudnival6az, hogy a sziilcjk6stanit6kracion6-
lis nevelci hat6sa alatt ebben a korban a gyermek term6-
szetes hajlamaival ellenkez6 ir6nyban dolgozik.

M6sodszor: tisztilban kell lenniink az egys6g elv€vel.
Minden feltal6l4s 6s teremt6s organikus eg6sz' mely

nem vizsgillhat6 az analitikus l6lektan r6szekre tagol6
eszkdzeivel. A gyermeknek organikus alkot6sra kell m6-
dot adnunk, ha felszinre akarjuk hozni a benne hatalmas
belsci vil6gokat 6pitci invenci6t.

Harmadszor: megfelelcien kell tort6nnie a gyermek-
csoport kivilaszt6s6nak.

,,Nem minden gyermek vonhat6 bele a kis6rletbe. El
kellvilasztanunk a k6pzelci (imaginativ) tipust a tdbbitcil.
A kis6rlet csak a k6pzel6 ercivel rendelkezci grermekcso-
portban hajthat6 v6gre."

A j f  t6k megalkot isa a k6vetkez6 munka-
megosztdssal tort6nik. - A mese expon6l6s6n6l jelen

var' az eg6sz gyermekcsoport. Az irn. bclsci felfedezcj
munk6t ak6pzelti tipusir gyermekcsoport v6gzi,mag6t a
j6t6kot a ,,cr6ateur"-iik form6lj6k meg. Ak6pzelSk, az
eg6sz gyermekcsoport kb. 507o-a, naglobb kollektiv egy-
s6get alkotnak, a teremtcjk ezek sor6b6l keriilnek ki.

A gyermekek csoportosulisa esetrcil-esetre vdltozik.
N6ha egyiittesen elcire megbesz6lik a mese menet6t, a
szem6lyeknek tulajdonitand6 szerepet, s k6t-h6rom
gyermek v6laszt egy-egyjelenetet kidolgoz4sra. A szine-
zci hajlamf ,,kitaldl6" egy kiils6 v6ltozatoss6gban gazdag
jelenetct, a mo16lis hajlamf egy belsci kiizdelmet illuszt-
rel6t. Neha tobben irji{k meg ugyanazt s szavaz6s ftj6n
diintik el, melyik 6rdemes azeliiltszisra. Van eset, hogy
egynek az auktorit6sa oly erris, hogy megk6rik, dolgozza
iit egys6gesen azeg6sz jitlkot. Nagyon finom 6s 6rdekes
a munkacsoportok alakul6sa, mely teljesen dsztiiniisen
koveti a kompenzhci6 elv6,taz egyiittesben!
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