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Az iskola
A Gyermekek Háza része egy 12 évfolyamos iskolá-
nak, de önálló pedagógiai programmal, tantervvel,
minőségbiztosítással működik. Legfontosabb sajátos-
sága, hogy mint inkluzív iskola megvalósítja a sajátos
nevelési igényű tanulók teljes integrációját. Évfolya-
monként egy-egy osztálya van, ami a létszámot te-
kintve 22-24 fős. Osztályonként kettő-négy sajátos
nevelési igényű gyereknek nyújt befogadó közeget, s
valamennyi tanuló számára – mintegy az integráció
előfeltételeként is – differenciált, az egyéni fejlődési
különbségeknek, szükségleteknek megfelelő fejlesz-
tést. Ennek értelmében a tanulási stratégiák közül is
azokat részesíti előnyben, melyek lehetővé teszik az
egyéni sajátosságok figyelembevételét. Az iskola föld-
rajzi elhelyezkedéséből és alternatív jellegéből faka-
dóan tanulóink jelentős része jó szociális-anyagi kö-
rülmények között él, ami sajnos nem mindig jelenti
az igazán bensőséges, átgondolt nevelési elvekre
épülő létet. Ezenkívül – valószínűleg inkluzív gya-
korlatunknak köszönhetően – viszonylag gyakori a
tanulással kapcsolatos (de nem sajátos nevelési)
problémák jelenléte. Sajátos nevelési igényű tanu-
lóink között vannak tanulásban akadályozottak,
látássérültek, nagyothallók, mozgássérültek, autisták,
illetve súlyos beszédfogyatékossággal és „dis”-es stá-
tussal integrált kisiskolások.

Az osztály
A projektet megvalósító 3. osztályomba 24 tanuló jár,
ebből tizenegy leány és tizenhárom fiú. Három sajá-
tos nevelési igényű tanulónk van (kettő tanulásban
akadályozott, egy autista), és rajtuk kívül még több
olyan gyermek, akiknél egyéb markáns probléma
figyelhető meg (például diszfázia, idegrendszeri éret-
lenség, hiperaktivitás, diszkalkulia). Tanító párom-
mal három éve vagyunk együtt az osztállyal.

Előkészítés
A projekt megvalósítására iskolám sajátosságait fi-
gyelembe véve úgy tudtam vállalkozni, hogy aktív
részvétellel egy osztály lesz a kipróbáló. A játéknapra
két osztályt hívtunk meg (a 2. és a 4. osztályt). Az
indítást megelőzően tartott szülői értekezletünkön
elmondtuk terveinket a szülőknek, s kértük az

együttműködésüket, segítségüket. Nagy örömünkre
a szülőket is felvillanyozta az előttünk álló projekt, s
valóban sok segítséget kaptunk tőlük.

A projekt kipróbálása során a szerző által meg-
adott alapkeretet tartottuk, de az általa megjelölt te-
vékenységeken túl a tanórákat, a feldolgozandó
anyagokat is úgy válogattuk össze, hogy azok a játék
témakörén belül legyenek, illetve egész napi létünket
a játék témájához fűződő elfoglaltsággal töltöttük
meg. (Például játékos feladatok matematikaórán, kí-
sérletek a környezetórán, számtalan nyelvi játék,
rejtvény, népi játékok leírásai, játékokról szóló írások,
játékok feltalálóiról szóló szövegek anyanyelvórán,
sok mozgásos játék a testnevelésórán, játékok készíté-
se a kézműves foglakozásokon.)

A kipróbálásra került projekt nem írja le, hogy a
megjelölt „2 hét folyamatos szervezés és feladat-
megoldás” során milyen gyakorisággal találkoznak
az egyes csoportok tagjai. Mi minden hét csütörtökén
tartottunk olyan témanapot, amikor a csoportok tag-
jai beszámoltak egymásnak, közösen terveztek to-
vább, például tablókat készítettek, kipróbáltak egy-
egy játékot. Természetesen a csoporttagok az iskolai
időn kívül is dolgoztak külön és együtt is, ki hogyan
állapodott meg. Mivel az osztály rendkívül érdek-
lődő volt, kikövetelte, hogy a csoportok a munkájuk-
ról a többiek felé is többször adjanak visszajelzést.
Sőt, szerettek volna minél több dolgot kipróbálni.

A projekt
A projekt indításakor ráhangolódó tevékenységként
mi a kérdéseink összegyűjtését végeztük el. „Mit sze-
retnél megtudni a játékokkal kapcsolatban, mivel
szeretnél foglalkozni, mit szeretnél csinálni?” Először
minden kisgyerek maga gondolkodott a feltett kérdé-
seken, majd csoportban beszéltek róla. Ezt követően
kis papírokra felírták válaszaikat. Ebből született pro-
jektfalunk első plakátja.

Mit szeretnél megtudni a játékokról?
Szeretném megtudni, ki találta fel a kártyajátékot.
Mikor és hol találták fel az első társasjátékot?
Más országok gyerekei is azokat a játékokat játsszák,
amiket mi?
Mit játszanak vajon az eszkimók?
Mivel játszottak a nagymamáink?
Mivel játszottak az ősemberek?
Volt-e Jézus idején már játék?
Hányféle társasjáték létezik?
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Melyik a leghíresebb játék?
Mikor találták fel a Rubik-kockát?
Mi volt a legrégebbi társasjáték?

Mivel szeretnél foglalkozni?
Találjunk ki mi is olyan játékokat, amiben különféle sza-
bályok vannak!
Csináljunk táblás társasjátékot!
Csináljunk maketteket!
Készítsünk textilbabát!
Találjunk ki olyan játékot, amiben mi vagyunk a bábuk!
(az ismert élő csocsó mintájára)
Mindenféle anyagból csináljunk játékot!

Csoportosítás után a következő – a projekt által is
megjelölt – témák kerültek a fókuszba: régi játékok,
népek játékai, játékkészítés, játékfajták. (A játékfajták
csoport megnevezése tőlem származott, mert a gyere-
kek a kérdéseik alapján ezt öt külön csoportba sorol-
ták: táblás játékok, kártyajátékok, ügyességi és sport játé-
kok, eszköz nélküli játékok, játékszerek.)

Az igények (mi érdekel, mivel szeretnék foglakozni)
csoportosítása során vita alakult ki a gyerekek között,
hogy mi is a játék, mi minden tartozik ide. Ekkor cso-
portfeladatként az asztaltársaságok egy fogalom-szó-
hálót készítettek, majd mindabból, amit összegyűjtöt-
tek, megpróbáltak egy meghatározást alkotni. Mivel
az anyanyelvórákon mostanában gyakran forgattuk
az Értelmező kéziszótárat, most is elővettük, s annak
meghatározását egybe vetettük a sajátjainkkal.

A projekttervben meghatározott, a projekt bemu-
tatását követő jelentkezésig mi még nem jutottunk el
ezen az első alkalmon. Természetesen felvetettem en-
nek szükségességét, de tanítványaim azt kérték, ezt
most még ne kelljen eldönteni, mert őket mindegyik
érdekli, kicsit hadd foglalkozhassanak mindegyikkel
vagy többel is. Arra kértem viszont az osztályt,
közösen állítsunk össze egy eseménynaptárt. Ennek
az első pontja konszenzussal az lett, hogy a fent meg-
jelölt öt témában kezdenek el gyűjtögetni.

Ennek megfelelően csoportokat alakítottak. (Nem
volt megszabva, hogy egy-egy csoportba hány gye-
rek jelentkezhet. A Kártyajátékok téma kétcsoportnyi
gyereket érdekelt, míg a Játékszerek két tanuló érdek-
lődését keltették fel.) Megállapodtunk abban, hogy az
lesz a hétvégi feladatuk, hogy ezzel kapcsolatban
– tetszőleges helyről – információkat, anyagokat
gyűjtenek. Tanulói felvetés volt az is, hogy hétfőre
behozhassák az iskolába kedvenc játékukat. Megál-
lapodtunk benne, hogy akinek csak kedve van hozzá,
a következő héten időt fog kapni rá, hogy azt bemu-
tassa. Ez a későbbiekben meg is történt, sőt kiegészült
az éppen soron következő játék megtanításával is.
Megállapodásunkat – s ettől kezdve minden további
megállapodást – rögzítettük eseménynaptárunkon.

A szerző projekttervében az ajánlott választható
tevékenységek között szerepel a „Játékok különböző
műfajú ábrázolása” téma is. Már ennél az első ráhan-
golódó találkozásnál (és a későbbiekben is), illetve a
játéknapra készülve is többször próbáltam kedvet
teremteni tanítványaimnak ehhez a csoporttevékeny-
séghez, de nem jártam sikerrel. Volt néhány gyerek,
aki gyűjtött és hozott nekünk festményről, szoborról
való reprodukciót, s kedvcsinálóként magam is vit-
tem néhány képet, de amikor a tevékenység válasz-
tására került a sor, ide senki nem írta fel a nevét.
Némiképp ezt a hiányt kiküszöbölendő, később, a já-
téknap konkrét megszervezése során arra kértem a
csoportokat, próbálják – amennyiben lehetőséget lát-
nak rá – a maguk témáját kiegészíteni a bemutatott
játékok különböző műfajú ábrázolásával. Ekkor már
sikerrel jártunk, s így voltaképpen minden csoport
munkáján belül megjelent az ábrázolás.

A projektterv értelmében az előkészítésre szánt 4
óra megfelelőnek és elégnek bizonyult. A projektterv
ajánlása szerint: az első alkalommal a csoportok egy-
részt összegyűjtik a témával kapcsolatos gondolatai-
kat, másrészt döntést is hoznak tevékenységükről,
majd forgatókönyvet készítenek, amelyben részlete-
sen feltüntetik a feladatokat, határidőket, felelősöket,
az esetleg igényelt segítség fajtáját. Nálunk mindez
egy találkozásban nem volt megvalósítható. Osztá-
lyom tanulóinak erre több idő kellett, még aludniuk
kellett rá, és valóban ráhangolódni a tevékenységek-
re. Több olyan dolog is volt, amire a főtémában való
elmélyülés során akadtak rá, s ami megváltoztatta az
első alkalommal megfogalmazott tervet.

A két hét készülés nálunk 2 x 1 hét készüléssé vál-
tozott, s az adott hét után az ún. témanapon beszá-
moltak a csoportok a haladásukról. Időt teremtettünk
(tanórán kívüli iskolai időben) a csoportok egyezte-
tésére, továbblépésük közös megtervezésére.

A projektterv ajánlása szerint az egyes tevékeny-
ségcsoportok egy-egy tagjának részvételével már a
projekt elején ki kellett volna választanunk egy érté-
kelést előkészítő, kérdőív-összeállító csoportot. Ezt a
felvetést a projekt elején nem nagyon értették tanítvá-
nyaim, illetve egyértelműen elutasították. Ők szeret-
tek volna (de nagyon!) projektet csinálni, s egyúttal
nagy örömmel fogadták a vendéglátás tervét is, de az
értékelő mozzanat ekkor még nem foglalkoztatta
őket. Később, amikor már a játéknap lebonyolításá-
nak konkrét, de lényeges részleteinél tartottunk (elég
lesz-e az anyag, van-e elég szék stb.), akkor vállalkoz-
tak az értékelő csoport megalakítására és a kérdőívek
megfogalmazására. Ugyanakkor a játéknap után
rendkívüli kíváncsisággal tanulmányozták a vendé-
gek kilépőkártyáit.
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A projekttervben felkínált csoporttevékenységek
közül nálunk minden gyerek szeretett volna részt
venni legalább egy játékkészítésben és megismerked-
ni más népek játékaival. A legtöbben a régi játékok
iránt érdeklődtek. Majd mindenki (három tanuló ki-
vételével) szeretett volna – s készített is – riportot
nagyszüleivel vagy szüleivel, hogy mit, mivel játszot-
tak ők, amikor gyerekek voltak. (Ez a riportkészítés
olyan sikeres lett, hogy több szülő is örömmel jelzett
vissza. Egyik tanítványomék azt mesélték, a nagyapa
még soha semmit nem mesélt ilyen örömmel és ilyen
sokáig.)

Négy csoport alakult, és megkezdődött a kutató-
munka. (A témacsoportok mellett természetesen az
alapcsoportok is megmaradtak.) Tablók és beszámo-
lók készültek a gyűjtött anyagokból: legrégebbi játék,
legnépszerűbb játékok, legdrágább játékok, legna-
gyobb játékok. A játéknap során a játékfajták bemuta-
tását vállaló csoport a vendégeknek a legekről készített
plakátokat is bemutatta. A kérdőívek visszajelzései
szerint ezek nagyon tetszettek a vendégeknek.

A második héten ismét felkínáltuk a választás le-
hetőségét a gyerekeknek. Ekkor – ha még nem is min-
denki könnyen – már tudtak arról dönteni, hogy a
játéknapon az ajánlott választható tevékenységek
közül mivel ismertetik meg a vendégeket. Az előké-
szítésnek ebben az időszakában a csoportok tevé-
kenysége a projektterv szerint zajlott.

A játékkészítést vállaló gyerekek (7 fő) összeállítot-
tak egy listát az elkészíthető játékokról. Megbeszél-
ték, hogy milyen anyagra, eszközökre lesz szükségük
stb. Elosztották a feladatokat: ki szerzi be az anyagot,
ki készíti el a folyamatábrákat, ki a mintadarabokat.
A végső megállapodást követően az alábbi játékok el-
készítése történt meg a játéknap során: malom (papír
tábla megfestve, lefóliázva, textil bábokkal), ujjbáb,
nemezlabda, similabda.

A régi játékok csoport tagjai (6 fő) megállapodtak
abban, hogy összerendezik és kiállítják az előzőleg
elkészült riportokat. Gyűjtenek (illetve az egész osz-
tály gyűjtését koordinálják) régi játékokat, hozzájuk
tartozó játékleírásokat, történeteket, valamint régi
játékokról készült fotókat és egyéb ábrázolásokat, s
ezekből kiállítást rendeznek.

A népek játékai szintén közkedvelt téma volt. Öt
tanuló jelentkezett ebbe a csoportba. Ők más népek
könnyen megtanulható, illetve megtanítható játékai-
ból választottak ki kettőt (a kabaddit – afrikai játék –
és a kis zászló nevezetű indiai játékot). Megtervezték
a játéktanulás menetét, kiválasztották a játéktanító-
kat, a megtanulható játékokról tablót, illetve játék-
leírást készítettek.

A játékfajtákkal foglakozó, illetve azt bemutató cso-
port (5 fő) az általuk kiválasztott (és megszavazott)

csoportosítási szempontok alapján rajzos, képekkel is
illusztrált tablókat készített, s egy olyan kiállítást is,
aminek a témája a mi kedvenc játékaink volt. A cso-
port tagjai minden esetben megtervezték, ki hol keres
információkat. Egyénileg, párban és kiscsoportban is
végeztek kutatómunkát. Volt két kislány, akik egy
közeli játékboltban készítettek interjút: milyen játéko-
kat vásárolnak főként. Valamennyi csoport – változó
segítség igénylése mellett, de sikeresen˙– megtervezte
a munkát.

A „Megvalósítás a játéknapon” a projektterv sze-
rint, de két részletben zajlott. Ennek oka osztálylét-
számunk és a vendégek számának figyelembevételén
túl a rendelkezésünkre álló hely mérete volt. Az első
két órában a 2. osztályt, a következőben a 4. osztályt
láttuk vendégül. A vendégség legvégén még egy
nagy közös – sok táblás – társasjátékozásra is nyílt
lehetőség. A játéknapon valamennyi csoport teljesí-
tette a feladatát.

Értékelés
A program befejeztével mindkét vendégcsoportot
megkértük arra, hogy töltsék ki a kilépőkártya neve-
zetű értékelő kérdőívünket. A nap végén – mivel már
csak erre volt időnk – szóbeli, spontán visszajelzése-
ket adtunk magunknak és egymásnak. Másnap a pro-
jektterv útmutatása szerint megtartottuk projektzáró
értékelésünket. A közös értékelő beszélgetés alapjául
az a kilépőkártya szolgált, amit az értékelő csoport
saját részünkre összeállított.

Ezek közül a visszajelzések közül kiemelnék néhá-
nyat: Az volt a legjobb, hogy taníthattam; A gyűjtéseket
szerettem a legjobban, meg a riportot apuval. Sok mindent
megtudtam róla; Jó volt kutakodni. Én nagyon sokat tanul-
tam; Elégedett vagyok magammal, mert sok mindent
behoztam és gyűjtöttem; Sokat tanultam a többiektől.

Végül tanítótársammal együtt megköszöntem az
osztálynak azt a sok munkát, kitartást, amit ebben a
két és fél hétben tanúsítottak, továbbá azt is, hogy
rendkívül együttműködők, egymásra figyelők voltak,
osztállyá váltak. Mi is elmondhattuk, hogy nagyon
élveztük a projektet, s felsoroltunk jó néhány dolgot,
amit mi tanultunk tőlük.

A projekt értékelése egy 0–10-es skálán az alábbi
szempontok alapján:

Szempont Érték
Képességfejlesztés 9
Motiváló hatás 10
Módszertani sokszínűség 8
Tanulásszervezés 8
Értékelés 9
A modul értékelése összességében 9
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Játék II.
Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény és Logopédiai Intézet, 4. t osztály
Készítette: Gál Éva

Az iskola
Iskolánk 2007 nyarán négy tagintézmény egyesülé-
séből jött létre. Minden évfolyamon két párhuzamos
osztály van, és ebből a t-s osztályok a testnevelés
tagozatosak. Tagintézményünkbe megközelítőleg 350
tanuló jár.

Az osztály
Az osztály 20 fős, ebből tizenegy lány és kilenc fiú
van. Az osztályban két túlkoros gyermek van, ők
1996-os születésűek, míg a többiek 1998-ban születtek.
Halmozottan hátrányos, illetve hátrányos helyzetű
gyerek hat fő. Tanulási nehézséggel négy gyermek
küzd, ők diszgráfiások, kevert specifikus fejlődési
zavarral, illetve figyelem- és aktivitás zavarral küz-
denek. Választásom azért erre az osztályra esett, mert
a tanítók már bevezették őket az önálló munkavégzés
különböző lehetőségeibe. Alkalmazzák a kooperatív
technikák számos változatát az osztállyal, és a szülők
bevonhatók az esetleges munkába.

A projekt
2008. 02. 19-én, kedden kezdtük a munkát az osz-
tállyal. Az osztályt én nem tanítom, ezért a találkozót
azzal kezdtük, hogy elmondtam a gyerekeknek,
miért is vagyok most velük. Mindenki örömest vállal-
ta a munkát, bár tudom, még nem lehetett világos
számukra, hogy mi is lesz a dolguk. A találkozót az
ismerkedő játékokkal folytattuk.

Mivel mondtam nekik, hogy a játékról fogunk so-
kat kutakodni, beszélgetni, ezért utoljára egy ötlet-
börzét tartottam. Csomagolópapírra felírtam, hogy
játék, és nekik a papírra kellett írniuk, hogy mi is jut
eszükbe erről a szóról, illetve mit jelent nekik. Felke-
rült a papírra hangulatot kifejező szó és játékfajta is.
Rengeteg ötletük, gondolatuk volt, ügyesek voltak.
Ez az óra 50 percet vett igénybe, illetve ennyi állt ren-
delkezésemre.

2008. 02. 20., 1,5 tanóra: A mai első feladatunk az
volt, hogy csoportokat alakítottunk. Öt szókártyát
írtam, ezek alá sorakoztak a gyerekek az alapján,
hogy mit gondoltak, nekik mi megy jobban, mihez ér-
tenek leginkább. Az újságírók csoportjába azok jelent-
kezését kértem, akik jól tudnak fogalmazni, helyesen
és szépen írni, változatos, szép mondatokat tud al-
kotni. Az ötletgazda csoportba azok tartoznak, akik
nagyon fantáziadúsak, ötletesek, kreatívak. A tech-
nikás csoportba az állt, aki szépen rajzol, ügyesen
szab, varr, barkácsol, építget. Az okoskodó csoportba

azok jelentkezését vártam, akik mindig okos dolgo-
kat mondanak, gyűjtőmunkát szoktak végezni, utána
néznek dolgoknak. A kutatók csoportjába a kis kuta-
kodók, netezők, felderítők álltak. Az osztályfőnök
segített abban, hogy valóban jó helyre álltak-e a gye-
rekek, és nem a barátaikhoz. Ezután kijelöltük a cso-
portvezetőket, és ők választottak maguknak csoport-
tagokat (minden területről).

Minden (új) csoportba választottunk felelősöket
(jegyzőt, kutatót, technikai dolgozókat és szóvivőt).
Itt mondtam el, hogy kinek mi lesz a feladata a beosz-
tása szerint, így könnyen el tudták dönteni, ki milyen
szerepet szeretné betölteni. Minden csapat kapott egy
füzetet, ami a projektnapló szerepét tölti be a későb-
biekben. A projektfalra kifüggesztettem egy felhívást,
hogy mit is kell a naplóba lejegyezni a mai találkozás
után a jegyzőnek, de csoportonként is kaptak egy-egy
nyomtatványt. A csapatok ezek után ötletbörzét tar-
tottak, vitáztak, majd döntöttek a csapatnevükről,
mottójukról, logójukról. Projektnapló bemutatása min-
den csoportból a jegyző által: 2008. 02. 22., 1 tanóra.

A játékfajták, a játékkészítés tevékenységének pedagó-
gusi bemutatása: 2008. 02. 25., 1 tanóra. A játékfajták
csoportosítását azzal kezdtük, hogy felsoroltuk, mire
is jó a játék, például: szórakozás, időtöltés, sport.
Megbeszéltük, ki, hol és mivel szokott játszani, majd
az előre elkészített játékok neveit tartalmazó szókár-
tyákat, például: puzzle, kiütő, memória, barkochba,
bábozás, activity, scrabble, Repül a, repül a… pró-
báltuk csoportosítani, majd mindegyik csoportról
mondtunk néhány mondatot.

A játékkészítés feladatát egy általam készített rongy-
babával, illetve elkészítésének menetével próbáltam
érthetővé tenni. Nem okozott nekik problémát a fel-
adat megértése. A játékkészítést minden csoport sze-
retette volna. Rengeteg ötletük volt a készítendő
játékokra, tele voltak energiával. Úgy láttam, unták
már ezt az előkészítést, dolgozni, kutatni akartak,
égtek a vágytól, hogy beinduljon az igazi munka.

Régi játékok, népek játékai, játékok különböző műfajú
ábrázolásának pedagógusi bemutatása: 2008. 02. 28., 2
tanóra. Ezt az órát azzal kezdtük, hogy mi is számít
réginek. Gyanúm beigazolódott, ugyanis a gyerekek
az ötéves legójukat már réginek tartották. Tablót ké-
szítettem nekik, amire felragasztottam néhány, kis-
fiúknak házilag készített fa játék – talicska, hajó,
puska –, illetve a kislányok játékszerei közül a festett
bababútor, a csutkababa, a rongybaba képét. Próbál-
tam egy-egy történet kíséretében bemutatni, jelle-
mezni a képeket. Ez a feladat a kezdeti félreértések
után mindenkinek tetszett, elindult a harc, hogy me-
lyik csapat kapja, mert már tudtak néniket, akik
csutkababát készítenek, volt, akinek kis fa talicskája
van otthon, igaz virágtartóként funkcionál.
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A népek játékai tevékenység bemutatását is azzal
kezdtük, hogy megbeszéltük, milyen népek élnek
Makón. Majd mondtam, hogy én egy német játékot
választottam. A bemutató tevékenységemhez Európa
térképét fénymásoltam, illetve egy olyan térképet,
amin Németország jobban látható. Ezeket egy karton-
ra felragasztottam, és néhány mondattal bemutattam
Németországot. Megbeszéltük, hol lehet ilyen játéko-
kat keresni, ha nem ismerünk személyesen kisebbsé-
gi csoporthoz tartozó embereket, vagy nem tudnak
nekünk segíteni. Ez a feladat jobban tetszett nekik,
miután megemlítettem, hogy olyan játékot is lehet
választani, amihez magát a játékot el kell készíteni.

A játékok különböző műfajú ábrázolása tevékeny-
ség bemutatása a művészeti ágak felsorolásával
kezdődött. A mindenki által kedvelt és jelenleg felka-
pott filmet, a Harry Pottert vittem, és abból néztünk
meg egy részletet, ami a kviddics mérkőzést mutatta.
Megnéztük Paul Cézanne: Kártyázók című képét,
ami játék közben ábrázolja az embereket.

Tevékenységválasztás, forgatókönyv-készítés: 2008. 02.
29., 1,5 tanóra. Miután mind az öt tevékenységet meg-
ismerte az osztály, eljött az idő, hogy eldöntsék a
csapatok, melyiket is szeretnék. Mivel két csapat
szerette volna a régi játékokat, két csapat a játékkészí-
tést választani, ezért a szerencsére bíztuk a dolgot.
A csapatok kihúzták a tevékenységüket. (A játékok
különböző műfajú ábrázolása feladatot nem húzták
ki.) Egyik csapat sem azt húzta, amit szeretett volna,
így vita és alkudozás következett, de abban marad-
tunk, hogy úgy igazságos, ha mindenki azt hajtja
végre, amit húzott.

Ezek után a forgatókönyvet kezdtük el írni. Szinte
minden csapatnál nehézséget okozott, hogyan indul-
janak el. Egyszerre akart mindenki segítséget kérni, a
végén már a tevékenységeket is keverték. Sok időbe
telt, mire megértették, hogy itt a munka menetének a
lépéseit kell leírni, összeszedni, majd sorrendbe ten-
ni, hogy mi után mi is következik. Forgatókönyvek
vázlatának ellenőrzése, kiegészítése, véglegesítése: 2008.
03. 03., 1 tanóra.

Interjú készítése: 2008. 03. 03., 1 óra. A nagyszünet-
ben egy kisfiúval, aki a játékfajták csoportosításának
csapatában van, elmentünk egy játékboltba interjút
készíteni. Előzetes feladatként kiadtam a csoportnak,
hogy írjanak össze interjúkérdéseket. Az eladó kész-
ségesen válaszolt a kérdéseinkre, megmutatta, hogyan
vannak a játékok csoportosítva a polcokon, milyen
játékokat árusítanak. Ez a csapat már hozott játékokat
otthonról, amiket később csoportba rendeztünk, utána
lehetett kezdeni a kutatómunkát, hogy mi jellemző a
játékfajtákra. Ettől a naptól kezdődően nem osztály-
szinten találkozom a gyerekekkel, hanem csapaton-

ként ültünk össze és beszéltük meg, hol is tartanak,
mi legyen a következő lépés, merre haladjanak.

2008. 03. 04–05., 2 tanóra: E két napon a négy cso-
porttal külön-külön találkoztunk. Begyűjtöttem a
játékokat, amiket hoztak, megnéztük, ki mit csinált
eddig, ki van lemaradva a dolgával, ki kezdhet más
feladatba, mert amit kapott, illetve jutott neki, már
szépen teljesítette. Volt már fakanálbabánk, csuhéba-
bánk, több tíz éves fa építőkockánk.

2008. 03. 06., 1.5 tanóra: Ellátogattunk az egész osz-
tállyal a helyi múzeumba, ahol külön, csak nekünk
egy rögtönzött kiállítást rendeztek a rendelkezésükre
álló régi játékokból. A gyerekekre nagy hatással volt,
hogy a szárból, csuhéból, fából, rongyból készült játé-
kokat nem egyszerűen kitették elénk, hanem a skan-
zen résznél, egy parasztház külső szobájában ren-
dezték el a dunyhával vetett ágy, a kemence, a bölcső,
a festett lóca, a plafonon lógó hagymaszárító között.
Egyetlen problémánk, problémájuk volt, hogy nem
lehetett megfogni a játékokat.

2008. 03. 07., 1 tanóra: A népek játékai csoporttal
nagy munkában voltunk, elkészítettük az egyik kivá-
lasztott játékot. Előzetesen kiosztották, hogy ki hoz
hurkapálcát, damilt, sógyurmát, kampót, és ma neki-
láttunk a halacskák és a horgászbotok elkészítésének.
A fiúk készítették a horgászbotokat, mi lányok pedig
a halakat. A botokat nehéz volt nekik elkészíteni,
mivel a damil erős, és a csomó mindig kioldódott.
A halakhoz nem volt kiszúró formánk, így elég vál-
tozó méretűek lettek, de talán így jobb is, mivel mind-
egyik másmilyen súlyú a játékleírás szerint.

2008. 03. 10., 2 tanóra: Először a népek játékai csa-
pattal találkoztam. Felkerültek a halak hasára a szá-
mok, majd kipróbáltuk a játékot, hogy ki lehet-e fogni
a halakat, nem esik-e ki a halakból a kampó. Átnéz-
tük a munkanaplót, megbeszéltük a következő lépé-
seket, mit is terveznek.

Másodjára a játékkészítők csapatával találkoztam.
Egy kisfiú a hétvégén Fekete Péter kártyát készített,
egy kislány egy cica bábot, egy másik lány egy rongy-
babát varrt. Együtt egy ördöglakatot készítettünk.
A csapat úgy döntött, hogy a játéknapon az ördögla-
kat és a kártyakészítés tudományát osztja meg a ven-
dégekkel. Felmértük, mennyi dróthuzal kell a játék-
hoz, ezt én fogom beszerezni, a gyerekek feladata
folyamatábrát készíteni, ami könnyebbé teszi majd a
munkavezető dolgát az ördöglakatok elkészítésénél.

2008. 03. 11., 2 tanóra: Mindkét órát a játékfajták cso-
portosítását végző csapattal töltöttem. Ők szorultak
talán a leginkább segítségre. Elkészítették a gyerekek
a tablókat az előre kidolgozott csoportosítás szerint,
példajátékokat írtak mindenhová. Már elég sok játé-
kot behoztak, így a hátralévő feladatuk az volt, hogy
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az általuk elosztott játékfajtákról rövid beszámolót
készítsenek.

2008. 03. 12., 1 tanóra: A régi játékok tevékenységet
feldolgozó csapat nagyon szépen haladt előre. Ké-
szen voltak a tablóik, minden tablóhoz volt egy-egy
játékuk is, amivel a beszámoló élményszerűbbé te-
hető. Hoztak csuhébabát, babzsákot, régi festett épí-
tőkockát, kis játék agyagedényeket. Minden tablóhoz
elkészült a beszámolójuk, már csak az előadások
begyakorlása volt hátra.

2008. 03. 17., 1 tanóra: Ezen a napon volt az utolsó
találkozás a csapatokkal. Ez már egy úgynevezett
főpróba volt. Minden csapat készen állt a játéknapra.
Rettentően izgultak, és izgatottak voltak, de én tud-
tam, hogy ügyesek lesznek.

2008. 03. 18. Játéknap. A 3. t osztályt hívtuk meg
vendégségbe. Várható volt, hogy a játékkészítés és a
népek játékai fog a leginkább tetszeni a gyerekeknek.
A bemutatót végző gyerekek ügyesek voltak, min-
denki dolgozott, mert aki nem beszámolót tartott, az
bemutatta vagy megtanította a játékot.

A régi játékoknál az érdeklődést a festett építő-
kocka és a csuhébabák keltették fel leginkább. A te-
vékenység bemutatása után lehetősége volt a vendé-
geknek mindent megnézni közelről, kipróbálni.
A csoport munkáját színesebbé tette volna, ha élő
sztorival fűszerezik a beszámolójukat, de sajnos egyi-
kőjük sem készített interjút idősebb emberrel.

A játékfajták csoportosítása is nagyon jól sikerült.
Hogy ne legyen olyan száraz, csak beszélős előadás, a
tablók bemutatása után lehetőség volt a rengeteg
összegyűjtött játék megtekintésére, majd osztályszin-
tű Activityt játszottunk.

A játékkészítést nagyon élvezte a csapat. Egy kis-
fiú mondta a folyamatábra mellett, hogy mit kell csi-
nálni, egy másik gyerek mutatta a lépéseket, a másik
két tag pedig járt körbe, és segített a huzalokat hajto-
gatni annak, akinek nem ment. A bemutatókat követ-
te a csoportokat értékelő kérdőív kitöltése.

Értékelés
Összeállítottunk két kérdőívet. Az egyik elsősorban
arra volt kíváncsi, hogy a gyerekek hogyan érezték
magukat ez alatt az öt hét alatt, hogy értékelik saját
hozzáállásukat, munkájukat, illetve hogy vállalkoz-
nának-e máskor is ilyen feladatra. Örömmel olvastam
a válaszokat, mert a gyerekek igen nagy százaléka jól
érezte magát a munkavégzés alatt, ha nem azt a fel-
adatot kapta, amit szeretett volna, akkor is sikerült
neki megbarátkozni vele a munka során. Sokan más-
kor is vállalkoznának hasonló munkára. A második
kérdőívet a vendégek töltötték ki. Ez a kérdőív arra
volt kíváncsi, hogy melyik beszámoló tetszett nekik a
legjobban, melyik csapatban dolgoztak volna szíve-
sen, melyik csoporttól tanultak a legtöbbet, illetve
melyik nem volt nekik érthető.

A projekt értékelése egy 0–10-es skálán az alábbi
szempontok alapján:

Szempont Érték
Képességfejlesztés 10
Motiváló hatás 8
Módszertani sokszínűség 10
Tanulásszervezés 10
Értékelés 9
A modul értékelése összességében: 9
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