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DR. HABIL BODNÁR GABRIELLA
BABAI ZSÓFIA
DR. ZÁVOTI JÓZSEFNÉ PHD
Tehetséggondozás az óvodában – Nyelvi tehetségek
azonosítása és fejlesztése – Fogyatékkal élők
tehetséggondozása
Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
BEVEZETÉS
„A tehetségesek elhanyagolása a nemzet gazdagságának lelkiismeretlen eltékozlása.”
Révész Géza

Hazánkban az utóbbi években jelentős mértékben megnőtt a tehetséggondozással foglalkozó szakirodalmak és képzések száma.
A fenti gondolatot azonban ennek ellenére folyamatosan szem előtt kell
tartanunk, mert ezzel nemcsak az egyén, hanem a társadalom érdekét is
szolgálni tudjuk.
Módszertani anyagunk célja, hogy bemutassuk a tehetséggondozás általános, de az óvodára is vonatkozó elméleti és speciális ismereteit, a nyelvi
tehetséggondozás azonosításának és fejlesztésének lehetőségeit, valamint a
fogyatékkal élő tehetséges gyermekekre vonatkozó legfontosabb ismérveket és fejlesztésük módjait.
Tanulmányunkban arra törekszünk, hogy az elmélet mellett néhány
használható módszert, lehetőséget adjunk az óvodapedagógusok számára, mellyel kedvet, motivációt kaphatnak a tehetséges gyermekekkel való
foglalkozáshoz.
Az első fejezetben áttekintést adunk az eddig fontosnak ítélt tehetségmegközelítésekről, valamint a tehetséges óvodáskorú gyermekek felismeréséről és azonosításának lehetőségeiről.
A második fejezetben a nyelv, az idegen nyelv szerepét, fejlesztésének
módját mutatjuk be az óvodában. Kiemeljük a korai nyelvfejlesztés fontosságát, és gyakorlati példák segítségével segítjük a nyelvi tehetségekkel való
foglalkozást.
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A harmadik fejezetben egy olyan témát dolgozunk ki, amely a fogyatékkal
élők tehetséggondozását tartalmazza. Ezzel kapcsolatban igen kevés szakirodalom olvasható. Szándékunk szerint a tehetséges fogyatékkal élők azonosításának és fejlesztésének metodikája figyelemfelkeltő lesz, nem utolsósorban hiánypótló is egyben az érdeklődők számára.
Dr. habil Bodnár Gabriella
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Dr. habil Bodnár Gabriella
Tehetséggondozás az óvodában
Az óvodáskor a tehetségfejlesztés megalapozásának, az érzelmi alapok
lerakásának, a lehetőségek megkínálásának ideje, valamint az „érezze jól
magát a gyerek az óvodában” feltétel megteremtésével segíti a személyiség
fejlesztését, a képességek optimális kibontakoztatását.
A tehetség szakirodalma szerint 10 éves korig tehetségígéretekről beszélhetünk. A Magyar Tehetséggondozó Társaság megalakulása (1989) jelentős előrelépés volt a tehetséggondozásban. Hazánkban hosszú évtizedeken keresztül voltak „tehetségműhelyek, versenyek”, amelyek felvállalták
az inkább iskolás korosztály tehetségeseinek azonosítását, valamint segítését. Az említett korosztályon kívül igen kevés szakmai anyag foglalkozott
az óvodáskor tehetséggondozásával. Az utóbbi évek azonban arról győzték
meg a tehetséggondozó szakembereket, pedagógusokat, pszichológusokat, hogy csak akkor tudunk kellő segítséget, támogatást adni a tehetséges
gyermek, fiatal számára, ha a tehetséggondozás folyamatát komplexen értelmezzük, s már a megszületéstől figyelemmel kísérjük gyermekeink képességeinek kibontakozását, kibontakoztatását.
A tehetség fogalma – elméleti megközelítések
„A tehetség olyan velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos
fejlesztés által kibontakoztatott képesség, amely az emberi tevékenység egy bizonyos
vagy több területén az átlagosat messze túlhaladó teljesítményeket tud létrehozni.”
Harsányi István

Ez a definíció azért fontos, mert benne van adottságunk, a fejlesztés, a tevékenység, mindaz, amely alapját adja a tehetség értelmezésének.
A tehetségelméletek közül néhányat ki kell emelnünk, főleg azokat,
amelyek rámutatnak a tehetség komplex értelmezésének és fejlesztésének
szükségességére.
A tehetség „születésének” magyarázatára több tényező jelenlétét hangsúlyozták, például az öröklés és a környezet szerepét különböző mértékben
tartották fontosnak. Czeizel Endre modellje e kettő fontosságát jól érzékelteti az alábbi ábrával.
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Öröklődés – szocializáció – tanulás (Czeizel Endre)

A tehetség fogalmát megfigyelések, kutatások eredményeképpen kibővítették. Renzulli–Mönks (1992) tehetségmodellje a képességek, a teljesítmény,
a kreativitás mellett a környezet, a társak, a család szerepét is hangsúlyozza.
Az átlag feletti képesség több összetevőit kiemelve, a tehetség összetevői
a következők:
1. átlag feletti általános képességek: vagyis az adott területen fejlett képességek, magas szintű gondolkodás megjelenése mutatja a tehetséget.
2. Speciális képességek: a Gardner szerinti 7 speciális képességcsoporthoz
tartoznak: nyelvi, matematikai, térbeli-vizuális, testi-mozgásos, zenei,
szociális-interperszonális, valamint intraperszonális képességek.
3. Kreativitás: divergens gondolkodás, amely eltér a szokásostól, új megoldásokat talál a felmerülő problémákra.
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4. A feladat iránti elkötelezettség: motiváltság magas szintű teljesítmény eléréséhez, kitartás a feladatvégzésben, emocionális stabilitás stb.

Renzulli–Mönks tehetségmodellje, 1992

A tehetség kibontakozásához és kibontakoztatásához katalizátorokra van
szükség. A katalizátorok lehetnek a környezet, a támogató segítők, a pedagógusok egyaránt. Gagné modellje olyan tehetségfejlesztési folyamatot
mutat be, amely mindenképpen a komplexitást hangsúlyozza.
A tehetségkoncepciók többsége kiemeli a kreativitás szerepét, amely
az intelligencia jelentőségének háttérbe szorításával, egy másféle megközelítést adott a tehetség értelmezése és fejlesztése vonatkozásában. A kreativitás
óvodáskorban magas szintet ér el. Több képességterületet ural, rajzbeli kifejezésmódban, dalok, versek, sajátos nyelvhasználat területein mutatkozik
meg. A kreativitás legfontosabb területe a művészi kifejezésmód, amelyben
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a gyermekek fantáziájának, problémaérzékenységének, gondolkodásának
sajátos megnyilvánulásaival találkozhatunk.
A kreativitás az önálló, új és értékes produktumok létrehozásához szükséges feltételek együttese, melyet a divergens gondolkodás, az eredetiség
és könnyedség jellemez.
Az alábbi ábra jól érzékelteti a katalizátorok által megnyitható „kapukat”,
amely a képességek sokszínű és sokirányú fejlesztését eredményezheti.

A tehetség összetevőinek értelmezésénél a képességek csoportját kell elemezni.
• Intellektuális: logikus gondolkodás, következtetés képessége, figyelem, emlékezet, absztrakció stb.;
• művészi: képzőművészet, zene, irodalom;
• pszichomotoros: sport, tánc, kézügyesség;
• szociális képességek: kommunikációs, vezetői, szervezői, társas hatékonyságra való alkalmasság.
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Ezek más és más életkori szakaszban jelennek meg és adnak lehetőséget a
tehetségek felismerésére.
A Tehetséges óvodás jellemzői és azonosításának lehetőségei
A tehetséges óvodás gyermek azonosításához rendelkeznünk kell a tehetséges gyermek jellemzőinek ismeretével. Néhány jellemző tulajdonság, melynek észrevétele az óvónő figyelmén és gyermekre irányuló szeretetteljes
megközelítésén múlik.
Észlelési sajátosságaik: „naiv szem”, nyitottság, érzékenység, differenciálás, összefüggések meglátásának képessége, ezek szabad megnyilvánulása
a kommunikációban, tevékenységekben, stb.
Gondolkodási képességeik: képzelőerő, asszociációk könnyedsége, jó
emlékezet, fluencia, flexibilitás, eredetiség, kombináció, komplexitás, kidolgozottság, önálló újrafogalmazás, ítéletalkotás képessége stb.
A tehetséges gyermek viselkedését a tipikus és nem tipikus megnyilvánulások jellemzik: tevékenységéhség, kíváncsiság, szokatlan kérdések,
érdeklődés, dús fantázia, kezdeményező, bátorító, magányos, elmélyülten
tevékenykedő, játszó, építő, tervező, vizsgálgat, keres, kutat, a szabályszerűséget észreveszi, meglátja és alkalmazza, stb.
Képességterületek és felismerésük
• Intellektuális képességek: előbbre van társainál, szókincse gazdag,
választékosan fejezi ki magát, sok ismerete van bizonyos témákból,
sok kérdése van, melyek megdöbbentőek, az ismereteket könnyen
megjegyzi, törekszik arra, hogy többet értsen meg a világból, mint
kortársai, érdeklődő, önmaga tanul, hajtja a belső motiváció, érti az
absztrakt fogalmakat, éles eszű, könnyen megjegyez dolgokat, egyenlőtlenül fejlődik, az őt érdeklődő témákkal elmélyülten foglalkozik.
• Nyelvi tehetség: orális kifejezőkészség, olvasási tesztekkel mérhető képesség, idegen nyelvben dialektusokat, tájszólást tud utánozni, kreatív írás, írói-költői tehetség, általános verbális képesség jellemzi.
• Matematikai tehetségek: kitartás és feladatkötelesség a problémamegoldásokban, formulák fontosak, keresi a problémákat, kiváló
emlékezete van, rugalmas gondolkodása, kiemelkedően jó a vizuális
képzelete, a problémát gyorsan formalizálja és általánosítja, egyszerű,
egyenes megoldásokat keres, verbális problémákat is egyenletekben
tud megfogalmazni és kezelni.
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• Képzőművészeti tehetség: már kétévesen tud felismerhető alakokat rajzolni, sok részletet ábrázol gyermekkori rajzain, realisztikusan rajzol,
ügyesen másol, sok időt tölt rajzolással, szereti magát rajzban kifejezni, kiváló vizuális emlékezete van, vizuális feladatokban kiváló, képekben gondolkodik, rajzaiban újszerű elemek, ötletek mutatkoznak
meg.
• Zenei tehetség: már kétéves kora előtt dallamokat énekel, családjában
van zenész vagy zenerajongó, különösen érzékeny a hangokra, jó
hallása van, könnyen azonosít hangokat, akkordokat, jó ritmusérzéke
van, hangerősséget hatásosan tudja változtatni, könnyen emlékszik
dallamokra, énekel vagy hangszeren játszik rendszeresen, saját dallamot talál ki, és könnyen átalakítja azokat.
• Mozgás és sporttehetségek: testösszetétel, ügyesség, erősség, állóképesség, technika, terhelhetőség, pszichés jellemzők; koncentrációkészség, akaraterő, siker- és kudarctűrés jellemzi.
• Társas, vezetői tehetség: társas helyzetben jó megítélő képességéről
ad bizonyságot, név- és arcmemória kiváló, arckifejezések alapján
mentális állapot felismerésére képes, emberi viselkedés megfigyelése, értékelése, társas információk ismerete jellemzi, szavak mögöttes
értelmének felismerésére képes, vezetői adottság, készenlét, verbális
intelligencia, eredetiség, ítélőképesség, mások szükségletének felismerése, szociabilitás, csoport- és egyéni irányítás készségével rendelkezik.
A tehetséges óvodás gyermek azonosítása: erősségeinek észrevételével,
megfigyeléssel, érdeklődése feltárásával, játéktevékenysége figyelemmel
követésével történik.
Rajzos, nyelvi tesztek pontosítják feltételezésünket a gyermek képességeit illetően.
Gyarmathy Éva (2012) „Érdeklődéstérképe” lehetővé teszi a tehetséges
gyermek felismerését azokon a területeken is, melyekről kevesebb információnk van. Alkalmazása viszonylag biztos beazonosítását adja a tehetségígéreteknek. Az azonosítás folyamatában fontos, hogy a szülőt kapcsoljuk be a terveinkbe, és nyerjük meg a gyermek fejlesztő folyamatában való
részvételre.
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A Tehetséggondozás módszerei, fejlesztési lehetőségei
óvodáskorban
A tehetség azonosításának eredményeképpen lehetővé válik a fejlesztés folyamatának beindítása. Az óvodai nevelés egyik módszere a differenciált
foglalkozásvezetés, amely fontos alapozást végez a különböző képességterületeken játékokkal, tevékenységekkel. A másik módszer a tehetségfejlesztő projekt, mely eltér a hagyományos projekttől. A különbség az, hogy
bizonyos területen mélyebb, gazdagabb ismeretet ad, melynek elvégzéséhez igen jó képességre, gondolkodásmódra, kreativitásra van szükség. Az
óvoda tehetséggondozó tevékenysége rendszerben működik. A rendszer
nemcsak a tehetséges óvodást igényli, hanem annak gondozóit, fejlesztőit,
a tehetséges óvodapedagógusokat is.
A differenciált foglalkozásvezetés akkor eredményes, ha az óvónő felméri csoportja képességeit, erősségeit. A különböző foglalkozások, témák
feldolgozásában alkalmazza a gondolattérképet, amely a tehetséggondozás,
fejlesztés kiváló technikája. Olyan tanulási és gondolkodást elősegítő módszer, amely egy problémakörrel kapcsolatos asszociációk összegyűjtésére,
rendezésére és feldolgozására alkalmas. Óvodáskorban képekkel, színes
ábrákkal, közös rajzokkal, feliratokkal, piktogramokkal, illetve szimbólumképekkel készül. Mivel a vizualitásra helyezi a hangsúlyt, így a gyermek
számára könnyen megjegyezhető, a divergens, asszociációs gondolkodásmód fejlesztését eredményezi. Alkalmazásakor a kreatív légkör megteremtése, az ötletek gyűjtése közös munkával történik.
Az óvodai tehetséggondozó rendszer kiépítése
A tehetséggondozást felvállaló intézmény első feladata, hogy átgondolt,
tervszerű munkával biztosítsa a gyermek fejlesztését. A cél a komplex személyiségfejlesztésben megtalálni a gyermek képességstruktúrájának erősségeit, azonosítani és a fejlesztés módját megválasztani.
A gyermekre vonatkozó fejlesztési metodika mellett az óvoda tárgyi és
személyi feltételeit fel kell tárni, és azt az elvárásokhoz igazítani. A tehetséggondozás bármely életkorban akkor eredményes, ha a belső intézményi
munka mellett foglalkozunk a kapcsolatépítéssel is.
Az országban működő tehetségpontok, civil szervezetek kapcsolatrendszert alkotva adják meg a tehetséggondozás kellő színvonalát és értékeit.
A kapcsolatrendszer kiépítése segíti a Tehetségbarát társadalom létrejöttét, amely lehetővé teszi a tudatos tehetséggondozást a különböző életkorú
egyéneknél.

15

16

Az óvodai tehetséggondozó rendszer gondolattérképe (Szabóné Oláh Márta, 2012)
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Dr. Molnár Katalin
Témaazonosítás, fogalmak – a külső világ tevékeny
megismerése az óvodai mindennapokban
Számos hazai és külföldi szakember neves munkája foglalkozik a téma
sokoldalú részletezésével – nehéz is arra vállalkozni, hogy összefoglalót
készítsünk. A téma tág, talán a személyes – saját ismereten és szemléleten
alapuló – átgondolásra tehetünk kísérletet az óvodai nevelésben jelenlévő
külső világ megismerése témakörében.
A világ embert pusztító törekvései ellen csak az ember, a nevelés eszközeinek színes és sokoldalú felhasználásával veheti fel a harcot. Ebben
elengedhetetlen a személyközpontúságra – azon belül pedig az érzelmi
megközelítésre, megnyerésre – tenni a hangsúlyt. Az érzelmek a személyiség összetevőinek majd valamennyi részét mozgásba hozzák. Minden
tevékenységünk valamelyest érzelemmel átszőtt – miért ne lehetne ezt az
előnyt/hátrányt témánk szempontjából is kihasználni? Az érzelem irányítja
a különböző tevékenységek utáni érzékenységet is. A legújabb agykutatási
tudományos eredmények azt mutatják, hogy kétféle elménk van. Egy gondolkodó és egy érző. Mindkettő feltétlenül szükséges a napi monotóniánkhoz és sokrétűségünkhöz. Hogy melyiket használjuk, a gondolkodó vagy
az érző részt? Jó esetben a kettő összességét, arányos egymásmellettiségét
működtetjük úgy, hogy közben világosan látjuk, hogy e kettő összetevő
homlokegyenest ellentétes agytevékenység. Viszont az értelem és az érzelem egymásba játszása (összefonódása) alkotja belső életünket. A racionális gondolkozás többnyire tudatos: nagyobb figyelem-összpontosítás,
elmélyedés, a latolgatás, a reflexió képessége jellemzi.
Az érzelem/racionalitás kettőssége nagyjából megfelel a fej és a szív népi
különválasztásának; mélyebb meggyőződést jelent, ha valamit a szívünkkel
is tudunk, mint ha csak racionális elménkkel.
A témánk szempontjából a környezet fenntartható megőrzése, a nevelés eszközeinek e területre összpontosítása itt fogható meg, mivel a kétféle
elménk, az érzelmi és a racionális többnyire szoros harmóniában működik
együtt. A kétféle tudás egymásba fonódva igazít el az élet dolgaiban. Az
érzelmi és a racionális elme rendszerint egyensúlyban van. Az érzelem termékenyen járul hozzá a racionális elme műveleteihez, a racionalitás pedig
árnyalja, esetenként megvétózza azt, amit az érzelmek beletáplálnak. Sokszor, majdnem mindig példás a kétféle elme együttműködése: az érzelmek
elengedhetetlenek a gondolkodáshoz, és fordítva. Az érzelmek irányítják az
akaratot is – ezért gyakran e két területet együtt is említjük.
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Érzelem és akarat – a racionalitás felismerése: mi más is lehetne környezeti
nevelési munkánk alapja? Feltámadtak (felülkerekedtek) a szenvedélyek.
A technika és az emberi találékonyság, újítási láz, az igények sokfélesége
és mértéktelensége megbillentette az egyensúlyt: fölénybe kerül az érzelmi
elme, és a racionalitás talajt veszített.
Mit kell tennünk? Az érzelmeket rehabilitálni kell! Ennek egyik legfőbb színhelye lehet a természet a maga nevelésre/tanításra való készenléti állapotával. Ezért helyez nagy hangsúlyt minden környezeti neveléssel
foglalkozó fórum a világban és hazánkban is az emberek megnyerésére, a
szemléletformálásra, melynek esélye a kisgyermek- és gyermekkori élményeken alapul.
A kíváncsiság mint a környezeti nevelés-természeti tanulás történeti hátterének, problémacentrumának aktuális megoldási módjainak megismerésére serkentő pszichés összetevő.
A kíváncsiság a tanulás kiindulópontja, a tudásra való szomjúság. A kíváncsiság arra csábítja a gyermekeket és felnőtteket is, hogy kutassák, ismerjék meg a világ jelenségeit, sokszínűségét és az egyes részletekben rejlő
összefüggéseket is lássák meg. A kíváncsiság ösztönét, majd a tanulás sikerei után a tudatosságát feltétlenül ki kell elégíteni: kinek-kinek életkori
sajátosságaiból adódóan. A gyermeknek a világot és helyzeteit kell felfedezni. Az elmélyült, kíváncsiság által inspirált tanulást egy életen keresztül folytatni lehet, kell. Hogy a kíváncsiságot felélesszük, szükségünk van
a spontaneitásunkra is. A spontaneitás a helyzet adta lehetőség megélése,
ami inspirálja az ösztönöket. A tevékenységet mint értékközvetítést a következő modellábra szerint kell szervezni.

A környezeti nevelés
általános kiindulópontjai (Molnár,
2009)
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A környezeti nevelés alapelvei és módszerei
„A környezeti nevelés alapelvei (élethosszig tartó, intézményes és nem intézményes formában megvalósuló, tudomány- és tantárgyköri, lokális és
globális, aktuális és jövőorientált, rendszerszemléletű, együttműködésre
nevelő) és módszerei (analitikus és holisztikus, értelmi és érzelmi, szobában és szabadban, természet- és társadalomközpontú, gondolkodás- és tevékenységközpontú) minden korosztály számára, születéstől az emberi kor
legvégső határáig meghatározóak.”1

A környezeti nevelés rendszere (Molnár, 2009)

A környezeti nevelés tárgya nem a természet vagy a létrehozott környezet maga, hanem az emberek és környezetük kölcsönhatása, kapcsolata, viszonya.
A környezeti nevelés célja
• Szűkebb értelmezésben: a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése.
1

Bihariné dr. Krekó Ilona: Környezeti nevelés az erdőben. Budapest, 2002. ÖKO – Fórum
Alapítvány. 7.
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• Tágabb vonatkozásban: a bioszféra megőrzését és fenntartását célozza.
A cél kettős vonatkozása tartalmazza az élő és élettelen természetet, a környezetet, az embert tisztelő szokásrendszer érzelmi, esztétikai és erkölcsi
megalapozását is.
A környezeti nevelés célja továbbá, hogy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kiterjessze a gyerekek környezetét időtávlatban, térben és mértékben,
javítsa az ember/a gyerek természettel szembeni tűrőképességét,
kialakítsa a kommunikációs és együttműködési képességeket,
tényszerű és alkalmazható ismereteket adjon,
késztesse a nemzedéket a környezetet jobbító cselekedetekre,
bemutassa a természet és az emberi környezet értékeit, esztétikumait,
harmóniáját,
7. a személyiség egészére hasson: ismeretekkel a tudatra, élményekkel az
érzelmekre, tevékenységekkel az akaratra.
Céljaiból kibontott feladata: a környezeti problémák iránti érzékenység
alakítása, érdeklődés felkeltése, a természeti és társadalmi környezet összefüggéseinek megértését segítő tapasztalat és ismeretszerzés, a környezeti
tudatosság formálása, attitűdök alakítása, az aktivitás fejlesztése: vagyis a
külső világ tevékeny megismerése.
A megvalósulás sikere e hármas teljes egységén, az erre épülő megfelelő
eszköz és módszer kiválasztásán múlik.
Ötletek
Munkánk célja az, hogy a gyermekek élményből következő lelkesedése
átjusson szüleikre/családjaikra is. Erre azért van szükség, mert a nevelés,
szemléletformálás a család és az intézményes nevelés közös ügye. Nem az
a döntő kérdés, hogy a szülőknek (felnőtteknek) milyen ismereteik vannak a természetről, az erdőről, hanem az alapvető készségeiket kell ezáltal
felébreszteni a természeti tanulással (köztük az erdővel) kapcsolatosan.
Hogyan lehet ezt elérni?
• Különböző akciók szervezésével, amin a felnőttek gyermekeikkel
vesznek részt.
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• Faültetési akciók szervezésével, ahol szükség van a szülők erejére is.
(Pl. fa-örökbefogadás, a te fád, gyümölcsöd – abból készíthetsz valamit, stb.)
• Mint egy szórólapot, megkaphatna mindenki egy térképet arról, hogy
a saját lakóhelyén milyen sétautak, gyalogösvények vannak. Ez jó
lehetőséget teremtene arra, hogy szabadidejében túrázzon. Sok ember nem tudja, mit csináljon szabadidejében – ekkor lenne lehetőség,
hogy ebből, amit kapott, válasszon egy érdekes, tanulásra serkentő
tevékenységet.
• Minden akció, ami már működik, mindaddig elveszik, amíg nincsenek
kapcsolatok. Nem elég, hogy különböző erdőközpontok léteznek,
mert ezek csak a gyerekek számára elérhetőek. Ki kell nyitni ezen
lehetőségeket a szülők, felnőttek számára is.
• Népszerűsíthetik az erdőt, a természetbeni tanulást azok a filmsorozatok, amelyekben erdész, természetjáró gyermek, környezetvédő stb.
szerepel.
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Babai Zsófia
Tehetséggondozás az óvodában
A nyelvi tehetségek jellemzői, a tehetség felismerése és fejlesztése

Óvodai foglalkozás nyelvi tehetségekkel
(http://www.bmbf.de/pub/begabte_kinder_finden_und_foerdern.pdf)

A Tehetségről általában
Az óvoda egyik legalapvetőbb feladata a gyermekek nyelvi fejlesztése,
hiszen a nyelv olyan kulcskompetencia, amely a gyermekek óvoda utáni tanulási folyamatában és életében döntő szerepet játszik. Az alábbi tanulmány az óvodás korú gyermekek nyelvi fejlesztésének lehetőségeivel,
a nyelvi tehetség felismerésével és a nyelvi tehetségek óvodáskori fejlesztésével foglalkozik.
A tehetség meghatározásában napjainkban a Renzulli-féle modell a legáltalánosabban elfogadott. Ez a modell négy összetevőjét emeli ki a tehetségnek:
• átlag feletti általános képességek,
• átlagot meghaladó speciális képességek,
• kreativitás,
• feladat iránti elkötelezettség.
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A speciális képességeken belül Howard Gardner hét képességcsoportot különít el, mely lehetőséget nyújt a speciális tehetségfejlesztésre. Meghatározása szerint nyelvi, zenei, matematikai-logikai, vizuális-téri, testi-mozgásos,
szociális-interperszonális és intraperszonális képességekről beszélhetünk.
A nyelvi intelligencia Gardner szerint azt a képességet jelenti, hogy a
nyelvet magabiztosan alkalmazzuk azzal a céllal, hogy saját gondolatainkat
kifejezzük és reflektáljuk. Az a képesség, hogy másokat megértsünk, szintén a nyelvi intelligencia része.
A nyelvi fejlesztés, annak feltételei és aspektusai
A nyelv a kognitív fejlődés alapja, és az emberi érintkezés legfontosabb eszköze. Fejlesztésével ezért már alapszinten foglalkozni kell, különösen azért,
mert az óvodáskorban a legfeltűnőbb eltérések a gyermekek között a nyelvben mutatkoznak meg. A nyelvi fejlesztés folytatását az iskolában mi sem
indokolja jobban, mint az a tény, hogy digitális korszakunkban az információkat elsősorban vizuális úton, a számítógépnél szerezzük be, és a nyelv,
az emberek közti kapcsolatok legfontosabb eszköze egyre jobban elsorvad.
A nyelvi fejlesztés fontos feltétele ezért, hogy a nyelvet aktívan használjuk.
Ez az óvodában kiválóan megvalósítható, többek között gyakori mondókázással, szerepjátékok alkalmazásával, beszélgetések folytatásával.
A nyelv a tehetségfejlesztés fontos aspektusa, ezért a nyelvi fejlesztésnél
nem szabad megmaradni a pedagógussal szemben támasztott alapelvárásnál, hanem figyelmet kell fordítani a kiemelkedően magas nyelvi intelligenciával rendelkező gyermekek fejlesztésére is.
Minden gyermek tehetséges, a szülők, pedagógusok feladata, hogy felfedezzék, és segítsenek kifejleszteni. A tehetség felismerése nem egyszerű,
mert kiskorban a fejlődés nem egyenletes, és a kiugrások eltűnhetnek gyorsan. A pedagógusnak rendelkeznie kell ezért a nyelvelsajátítás területén a
szükséges alapvető és didaktikai ismeretekkel ahhoz, hogy a nyelvtanulást
integrálni tudja az óvodai munkájába. Ismernie kell a megfigyelési szempontokat, amelyekkel meg tudja állapítani az egyes gyermekek nyelvi szintjét ahhoz, hogy további célzott, differenciált fejlesztést valósíthasson meg.
A gyermekkor különösen érzékeny szakasz a nyelvtan és a lexika elsajátításában. A különösen tehetséges gyermekek már óvodáskorban kitűnnek
bő szókincsükkel, pontos kifejezési készségükkel. Gyorsabban tanulják az
idegen nyelveket, mert nagyon magas szintű felfogóképességük és különleges gondolkodási és emlékezőképességük van.
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A gyermekek nyelvelsajátítási folyamata
A gyermekek nyelvi fejlődése és fejlesztése már nagyon korán, a születéssel
elkezdődik. Az anyanyelv az érzések, érzelmek kifejező eszköze, amely biztonságot, védelmet jelent a gyermek számára. A szülők az anyanyelvükön
közvetítik a különböző érzéseket, érzelmeket, hangulatokat a gyermekük
felé, amelyeket a gyermek megért, még mielőtt beszélni tudna. A gyermek,
amikor ezekre reagál, vagy ki akar fejezni valamit, egész testével beszél,
használja a mimikát, a gesztikulációkat, ezeken keresztül közvetíti szüleinek, ha éhes, ha örömérzése van, ha fájdalmat érez. Nagyon fontos tehát,
hogy kezdettől fogva minél többet beszéljünk a gyermek anyanyelvén.
A gyermek máshogy sajátít el egy nyelvet, mint a felnőtt. Nyelvelsajátítási
folyamatát a spontaneitás, játékosság és utánzás jellemzi. Fontos szerepet
játszanak ezért nyelvelsajátítási folyamatában azok a személyek, akik közvetlen környezetében napi kapcsolatot alakítanak ki vele, akik rendszeresen kommunikálnak, párbeszédet folytatnak vele, elősegítve őt nyelvi fejlődésében. Ezek a személyek lehetnek a szülők, az óvodapedagógusok, a
későbbiek során a tanítók, tanárok, akik mintaként, példaképként jelennek
meg a gyermek számára, legyenek azok egy- vagy akár többnyelvű személyek.
A nyelvi fejlődés szakaszai
Az első hetekben a gyermek jelzi, ha ébren van, ha szükségletei vannak.
A preverbális szakaszra jellemző a párbeszédszerű gagyogás. A 4–7. hónaptól a gyermekek szótagokat, szótagsorokat alkotnak, megszűrik a hangokat, zörejeket. Mozgásukkal fejeznek ki egyes hangokat, megjelenik az
irányhallásuk és az akusztikai térérzékük.
A 8–12. hónapban megjelenik náluk a kezdődő nyelvértés. A 13–18. hónap az egyszavas kijelentések szakasza, a holofrasztikus, ismétléses szakasz, amikor egy-egy szó tükröz vissza egy-egy helyzetet, kívánságokat, vágyakat, érzelmeket, szükségleteket. A 18. hónaptól a 2 éves korig a távirati
nyelv használata a jellemző, majd a 2-3. éves kortól megjelennek a többszavas mondatok, amelyekben azok a szavak állnak előtérben, amelyek a
tartalom szempontjából fontosak. A mondat szórendje természetesen még
nem egyezik meg a felnőtt szórendjével. A 3-4. életévben már megjelennek
bonyolultabb mondatok, szókincsük gyors fejlődést mutat, kiejtésük javul,
megjelennek az absztrakt fogalmak (tér, idő). Az 5. életévre lezárultak a
nyelvelsajátítás alapjai, és a gyermek számára a nyelv válik a legfontosabb
kommunikációs eszközzé.
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A nyelvi tehetség
Ha egy gyermek nyelvi fejlődése korábban és gyorsabban megy végbe,
mint a társaié, pl. egy kisgyermek már 1 éves korában 3 szavas mondatokat
mond, vagy teljesen kihagyja a csecsemőnyelvet, akkor ez már a kisgyermekkori tehetség egyik megjelenési formájának tekinthető. Azok a gyermekek is ebbe a csoportba tartoznak, akiknek annak ellenére, hogy társaiknál
később kezdenek el beszélni, gyorsabb a nyelvi fejlődésük.
Mivel a tehetség felismerése nem egyszerű, mert kiskorban a fejlődés
nem egyenletes, és a kiugrások gyorsan eltűnhetnek, ismernünk kell azokat
a jellemzőket, amelyek alapján felismerhetjük a tehetséges gyermekeket.
A nyelvi tehetséggel rendelkező gyermekek legfontosabb jellemzői
A nyelvi tehetséggel rendelkező gyermekek
• különös képességekkel rendelkeznek a nyelv használatában,
• megérzés alapján fel tudják ismerni, hogy nyelvileg mi helyes és mi
nem helyénvaló. Ezt a képességet az anyanyelv elsajátításakor szerzik,
és ez később áttevődik náluk az idegen nyelvre is,
• korukhoz képest szokatlanul gazdag szókinccsel bírnak,
• differenciált szóhasználattal élnek, amelynek következtében az azonos korúak sokszor nem értik meg őket,
• előszeretettel használnak idegen szavakat, szokatlan kifejezéseket,
komplex fogalmakat,
• jó kifejezőkészséggel rendelkeznek, nyelvtanilag helyesen és biztosan
beszélnek,
• szeretik megmagyarázni az összefüggéseket, melynek során nemcsak
aktív, hanem passzív szókincsüket is használják,
• gyakran hosszú mondatokban beszélnek, egy történetet hosszabban
és kifejezőbben tudnak elmesélni, mint a velük egykorú gyermekek.
Mondataikat a helyes szórend korai alkalmazása jellemzi. Szeretnek
színes és fantáziadús szólásokat, szófordulatokat használni,
• jó hallás utáni értési és beszédkészséggel, valamint rendkívül jó emlékezőképességgel rendelkeznek,
• kedvelik és gyorsan tanulják a szójátékokat, mondókákat, verseket,
dalokat,
• nagy tudáséhségűek, állandóan kérdeznek,
• korán érdeklődnek a betűk, számok iránt, és gyakran már az iskolába
lépés előtt tudnak írni, olvasni, számolni. Az olvasási képesség pe-
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• dig szinte minden nyelvi tehetséggel bíró gyermeknél megjelenik már
nagycsoportos korban,
• az olvasott tartalmakat jól el tudják tárolni és fel tudják dolgozni. Annak, hogy az olvasásnak a nyelvi tehetségek esetében különleges jelentősége van, és az olvasás és a nyelvi tehetség összefügg egymással,
semmi sem bizonyítja jobban, mint a nyelvi tehetség angol nyelvű
elnevezése („gifted reader”), amelynek egyik tagját az olvasó főnév
alkotja,
• igazi „könyvmolyok”, és gyakran olyan könyvek, történetek iránt érdeklődnek, amelyeket főként náluk idősebbek olvasnak,
• képesek történetek kitalálására, versek írására,
• magas általános műveltség birtokában vannak,
• nemcsak anyanyelvükön rendelkeznek különleges, átlag feletti nyelvi
képességekkel, hanem idegen nyelveket is nagyon gyorsan tanulnak.
Akik pedig két- vagy többnyelvűek, nagyon gyorsan képesek egy további nyelv megtanulására,
• könnyen utánozzák a tájszólásokat,
• viselkedésükben, szociális kompetenciáik terén is különböznek kortársaiktól,
• nagyon érzékenyek,
• legszívesebben idősebb gyermekekkel, felnőttekkel játszanak,
• egyedül is jól tudnak játszani,
• visszahúzódóak, mert az azonos korúak sokszor elutasítóak velük
szemben, mert nem értik őket,
• a konfliktusokat nem fizikálisan, hanem verbálisan oldják meg.
A nyelvi tehetséggel rendelkező gyermekek óvodai fejlesztése. Az óvodapedagógus feladatai

A tehetséges – és itt nem csak a nyelvi tehetségekre gondolok – gyermekek
óvodáskori fejlesztését „alapozó” időszaknak tekinthetjük, mert fent leírtak
miatt a képességek egyéni fejlesztése már ebben az életszakaszban megjelenik, és fontos feladat. A legfontosabb ebben a korban természetesen
a gyermekek megfelelő érzelmi fejlődésének biztosítása, hogy „törődünk”
velük, s engedjük őket játszani. A szabad játék azonban jó lehetőségeket
biztosít a gyermekek megfigyelésére és megfelelő fejlesztésére, illetve a valamilyen területen kiemelt tehetséggel rendelkező gyermekek kiemelt fejlesztésére is.
Miért van nagy jelentősége a tehetséges gyermekek óvodai fejlesztésének?
Az óvodában az óvodapedagógusnak, aki a gyermeket ebben a különösen
érzékeny korszakában 3 évig kísérheti, a különböző nevelési területeken
(vizuális, anyanyelvi, ének-zene, testnevelés foglalkozásokon, a minket
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körülvevő világ megismerése során) végzett tevékenységek során számtalan lehetősége nyílik arra, hogy megfigyeléssel a tehetség minden fajtáját
felismerje, figyelembe vegye, a gyermekeket komplex módon fejlessze!
Az óvodás korú kiemelt tehetséggel bíró gyermekek felfedezésére, azonosítására a szabad játékon kívül a különféle szituációk során van alkalom: az
asztalnál étkezés közben, a beszélgetőkörben, az egyéni beszélgetésekben,
a szerepjátékokban, a képeskönyvek nézegetése közben. Nagy szerepet
játszik az egyéni fejlesztésben a differenciált bánásmód, amely az óvodában sokkal könnyebben megvalósítható, amely a gyermeket különlegesnek tekinti, és figyelembe veszi az egyes gyermekek életkori sajátosságait,
speciális igényeit. A pedagógus feladataihoz tartozik a motiváló környezet
megteremtése is. Az óvodának műhelynek, műteremnek és labornak kell
lennie, ahol a gyermekek a szabad játék során azt a tevékenységet választhatják, ahol különleges tehetségeiket kibontakoztathatják. A csoportszobában biztosítani kell olyan tereket, ahová a különös tehetségű gyermekek
visszahúzódhatnak a csoport zaja elől, vagy a saját maguk által megválasztott eszközökkel foglalkozhatnak. Az óvoda alapfelszereltségéhez kell hogy
tartozzanak képeskönyvek, lexikonok, szakkönyvek, művészeti témájú, kultúrával foglalkozó könyvek, amelyek mind hozzájárulnak a gyermekek
sokoldalú fejlesztéséhez. Amennyiben egyes gyermekek korán érdeklődést
mutatnak a betűk iránt, vagy már tudnak olvasni, további lehetőségeket kell
nekik teremteni és felkínálni (pl. új képeskönyveket, gyermekfolyóiratokat,
különféle témával foglalkozó könyveket kell az olvasni tudó gyermekeknek adni). Nem szabad megijedni attól, hogy a gyermek már tud olvasni,
és az iskolában emiatt nehézségei lesznek, hiszen egyre több gyermek van,
aki az iskolába lépéskor már tud olvasni. Az óvodában a hangsúly a szóbeliségen, a beszélt nyelven van, míg az iskolában ez a terület egyre inkább
háttérbe szorul, és az írásbeliség előtérbe kerül a szóbeliség rovására, és ezzel a gyermekek nyelvi fejlesztése is egyre inkább háttérbe szorul. A nyelvi
fejlesztés pedig túlságosan is korunk elvárásaihoz igazodva áttevődik az
idegen nyelvi fejlesztésre, és az anyanyelv fejlesztésének háttérbe kerülését
figyelhetjük meg. Pedig az anyanyelv az a kulturális kincs, amelyet olyan
korán kell továbbadni, amilyen korán csak lehet, és amelynek ápolásáról
nem szabad elfeledkezni.
Amennyiben a pedagógusnak feltűnik, hogy egy gyermek a csoportjában
különösen tehetséges, fel kell vennie a kapcsolatot egyrészt a szülőkkel,
másrészt az iskolával. A szülők ugyanis a legtöbb esetben nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel a tehetség felismerésével, azonosításával kapcsolatban, a pedagógus pedig a szülőkkel folytatott beszélgetésekből sokat
megtudhat a gyermek érdeklődési köréről, otthoni viselkedéséről, amely
újabb ötleteket adhat neki a gyermek további fejlesztéséhez.
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Az óvoda korai beiskolázás esetén, amelyre szintén sor kerülhet, összekötő
kapocs lehet a szülők és az általános iskola között. Fontosak a kölcsönös
látogatások, és olyan napok szervezése, amikor a tehetséges gyermekek
részt vehetnek az iskolai tanórákon.

A gyermekek óvodai nyelvi fejlesztésének feladatai,
lehetőségei
• Kísérjük tevékenységeinket játék közben és hétköznapi szituációk során beszéddel!
• Teremtsünk sok olyan alkalmat, amikor a gyermekekkel konkrét élményekről és tárgyakról beszélgetünk!
• Játsszunk sok mozgásos játékot, és végezzünk sok gyakorlatot a kézügyesség fejlesztésére, mert ezek is mind elősegítik a gyermekek nyelvi
fejlődését!
• Játsszunk sok ritmikus játékot, mondjunk közösen sok mondókát,
énekeljünk dalokat, amelyeknek dallama megragadja a gyermekeket,
és amelyek a nyelvi emlékezet kialakulását fejlesztik! A mondókákkal már korán találkozunk, ritmusuk, dallamuk közvetíti a gyermekek
számára az adott nyelv ritmusát, dallamát, hangzókészletének sajátosságait. A gyermeknek az irodalom, így az ahhoz tartozó mondókák
mondogatása is az öröm forrását jelenti, ezért ezek alkalmazása meg
is gyorsítja a gyermekek nyelvi fejlődését.
• Alkalmazzunk ujj-játékokat, mert ezeknél szintén a nyelv és a mozgás
kölcsönös egymásra hatását, egymás erősítését figyelhetjük meg.
• Nézegessünk a gyermekekkel minél többször képeskönyveket! Közben észrevehetjük, hogy a tehetséges gyermekek már nemcsak
megnevezik az egyes dolgokat, hanem meg is próbálnak összefüggéseket felállítani a képek között, és maguktól mesélik a történetet,
mesélőkké válnak. A szöveg nélküli képeskönyvek tág teret biztosítanak a tehetséges gyermekek számára a gazdag aktív-passzív
szókincsük alkalmazására, a fantáziájukban ébredő gondolatok kifejezésére, a szöveggel ellátott képeskönyvek pedig az olvasásra is
lehetőséget nyújtanak az olvasni tudó/akaró gyermekeknek. Hagyjuk a gyermekeket az ábrázolt dolgokkal, történettel kapcsolatban
kérdezni, és kérdezzük őket mi is! Kérdezésnél törekedjünk a kiegészítendő kérdések használatára! Ha a gyermekek sokat kérdeznek, abban nem az a lényeg, hogy mindent megválaszoljunk, hanem az, hogy együtt keressük meg a választ, és így a pedagógus lesz
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a példakép arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet megszerezni a tudást.
A képeskönyvek lapozása közben a gyermekeknek konkrét feladatokat is adhatunk!
Mondjunk a gyermekeknek gyakran meséket, történeteket, beszélgessünk velük ezekről!
Biztosítsunk kirándulásokkal olyan élményeket a gyermekeknek,
amelyekről azt követően beszélgetünk velük, és amelyekről maguk is
mesélhetnek!
Ne maradjunk meg egy készség fejlesztésénél, hanem fejlesszük az
összes érzékelési területet, kihasználva azt, hogy az egyes területek
erősen összefüggenek egymással, hatnak egymásra és egymást erősítik!
Adjunk gyakran lehetőséget a gyermekeknek szerepjátékok játszására,
mert ezek a nyelvi fejlesztés legjobb eszközét jelentik!
Játsszunk velük egyszerű szabályjátékokat, amelyekkel a nyelvtan elsajátítására szisztematikusan készíthetjük fel őket!
Hallgassunk rendszeresen zenei CD-ket, amelyeken „native speaker”-ek
előadásában hallhatnak a gyermekek dalokat, és amelyek a helyes
beszéd- és kiejtésmintát biztosítják!
Teremtsünk a gyermekeknek beszélgetési alkalmakat különféle kommunikációs partnerekkel (pl. felnőttekkel)! Kiemelt jelentőségű ez a
nyelvi tehetségeknél, akik szívesen beszélgetnek náluk idősebbekkel,
pl. felnőttekkel.
A szóbeli nyelvi kifejezőkészség fejlesztésének jó módja a gyermekek
bevonása a döntéshozatalokba, a megbeszélésekbe, a teremberendezéssel kapcsolatos elképzelések megbeszélésébe, mert ezek során mind
a nyelvi képességek, mind a problémamegoldó kompetenciák, mind
a fantázia és a szociális képességek is szerepet kapnak, amelyek fejlesztése a nyelvi tehetségek esetében nem elhanyagolandó feladat!
A gyermekek komplex fejlesztésére és a nyelvi tehetségek kiemelt
nyelvi képességeinek kibontakoztatására kiváló lehetőséget biztosít az ún. „gondolattérkép”. A gondolattérkép keretében a pedagógus egy adott heti témát dolgozhat fel, amelybe az összes nevelési
területet beillesztheti. Az alábbi gondolattérkép a húsvét témájának
feldolgozását mutatja be, azt, hogy mi minden kapcsolható hozzá.
A nyelv minden területen megjelenik, ezért a többi terület bekapcsolása csak erősíti a nyelvi fejlesztés hatékonyságát. A gondolattérkép
egyfelől iránymutatást ad a pedagógusnak ahhoz, hogy az egyes témák feldolgozásakor szem előtt tartsa, mi mindenre kell figyelnie, kitérnie valamennyi gyermek fejlesztése, valamint az egyes területeken
kiemelt tehetséggel rendelkező gyermekek felfedezése, azonosítása
érdekében. Másfelől hasznos a gyermekeknek is, de nemcsak azok-

nak, akiknek nehezített a tanulás, az ismeretelsajátítás, hanem a tehetséges gyermekek számára is, mert ezáltal lehetőséget kapnak kreativitásuk, fantáziájuk kifejezésére, nyelvi tehetségük kibontakoztatására.

Vizuális technikák alkalmazása:
csuhényuszi-készítés, papírtojás,
tojásdíszítés,
hajtogatás, húsvéti
üdvözlőlap készítése.

Nyelv: beszélgetések
a húsvétról, a témával
kapcsolatos, a többi
nevelési területen
megjelenő részek
szókincsének, ismereteinek alkalmazása,
bővítése: pl. vizuális
technikák megnevezése, matematikai relációk, dalok, testneveléshez kapcsolódóan.

Gondolattérkép

Testnevelés: gimnasztikai gyakorlatok, állatok mozgásának megnevezése,
egyensúlyozó járás
padon tojáshordással, váltóverseny,
ügyességi játékok.

Ének-zene:
húsvéttal, nyuszival kapcsolatos mondókák,
dalok, körjátékok,
ritmusjátékok.

Minket körülvevő világ megismerése, hagyományápolás:
matematikai relációk: a tojások
összehasonlítása
különféle tulajdonságok szerint.

Húsvét
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Dr. Závoti Józsefné
A fogyatékossággal élő gyermekek tehetségének
felismerése és fejlesztése
Cél: megismertetni az óvodapedagógusokat azzal az új szemlélettel, mely
által a sajátos nevelési igényű gyermekek állapotát a társadalmi és humánkörnyezet befogadásával értelmezik, a személyiség különbözőségében az
értékeket és komplex képességrendszert a pozitív megközelítésből ismerik
fel, a gyermekek nevelhetőségét és fejlesztését az akadályozottság figyelembevételével a kiváló képességek és adottságok felismerésével és kibontakoztatásával kezelik, valamint a többségi óvodákban merjék vállalni a
sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését jó képességeikre és kreativitásukra építve a differenciált és többségi módszerek alkalmazásával.
Tartalom: a fogyatékos személyek rehabilitációja és közösségi befogadása
világszerte emberjogi kérdés és társadalmi feladat. Ennek megvalósításához
nem elegendő kizárólag egy speciális tudományterület, azaz a gyógypedagógia tevékenysége. Állami szinten az érintett ágazatok együttműködése,
széles körű és átgondolt szabályozása segítheti az eredményes és adekvát
cselekvést.
A sérült ember napi gondjainak kezelése és élethosszig tartó sajátos szükségleteinek kielégítése látszólag az egyéni és szűkebb környezet problémamegoldó kompetenciáitól függ, célmegvalósítását és érdekérvényesítését
azonban a társadalmi környezet szabályrendszere és direktívái határozzák
meg.
A fogyatékos egyén élete, állapotából adódó korlátozottsága vagy élete kiteljesedése általában a társadalmi humánum minőségét tükrözi vissza.
A fogyatékosság társadalmi szintű kezelésének alapelvei, struktúrája, valamint a gyakorlati megvalósítás formái az egyes ember és családja életkörülményeiben realizálódik, amely visszahat a fogyatékosügyi politika
működésére. Reprodukálódhat a kiszolgáltatottság, a jogfosztottság vagy
ennek ellenkezője, a tartalmas cél- és önmegvalósítás, a társadalmi szocializáltság.
A befogadó társadalom kötelezettsége a rászoruló, fogyatékos személyek kisebbségének a jogi, környezeti és individuális esélyteremtése, a társadalmi integráció feltételeinek kialakítása és biztosítása. A célmegvalósítás
legfontosabb és alapvető színtere a családot követve a pedagógia – az oktatási-nevelési intézmények –, ami nemcsak a speciális gyógypedagógiai
gyakorlatot jelenti, hanem a többségi óvodapedagógiai színtereket, az óvodák mindenapjaiban érvényesülő humánus, gyermekismerő és empatikus
óvodapedagógusi viszonyulást is.
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Az óvodapedagógusok humán és szakmai műveltsége meghatározza a fogyatékossággal élő, sajátos nevelési igényű gyermekről alkotott általános
emberképet. Nem megfelelő az az évszázados szemlélet, amely a sérült
embert, gyermeket csakis a sors vagy Isten büntetésének, sajnálatot keltőnek, szerencsétlennek és általában negatív jelzőkkel felruházott csökkent
értékűnek tekinti.
A jelen pedagógiai paradigmák azt hangsúlyozzák, hogy a sajátos nevelési igényű gyermek azonos jogokkal, a nevelhetőség és fejleszthetőség
széles és kimeríthetetlen lehetőségeivel bír. A fejlődő személyiségben megtalálhatóak az adottságokból adódó korlátozott képességek és kiváló, tehetséges irányok is.
A sajátos nevelési igény viszonylag új terminológiája is ezt a pedagógusi
értékrendet tükrözi. A neveléshez, a képzéshez és tanuláshoz fűződő alanyi
jogokkal rendelkező gyermek az individuumából adódóan sajátos igények
kielégítését vonja maga után, állapota az objektív és humán környezet viszonyrendszerében értelmezhető.
Minden pedagógiai folyamatban a nevelhetőség kérdését a gyermek
megismerése, egyéni tulajdonságainak feltárása tükrében gondolhatjuk át.
Kiemelten érvényes a nevelhetőség kritériuma a sajátos nevelési igényű
gyermekek esetében.
• Mit tud, hol tart a tudásgyarapodásban?
• A nevelés milyen mértékben képes megváltoztatni az állapotát?
• A gyermek távlati fejlődési lehetőségeinek igazodni kell a fejlettségi
szintjéhez és fejlődése üteméhez.
• A gyermek alkalmazkodóképessége, szociális érettsége, melyet nemcsak az egyéni adottságok befolyásolnak, hanem a családi, intézményi
környezet is.
A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY DEFINÍCIÓJA
A tudomány, a társadalmi szemléletváltozás és a pedagógiai cél és metodika változásai alapján módosításokkal határozza meg a közoktatási törvény
a fogyatékossággal élő gyermek és tanuló fogalmát. Maga a kifejezés változásai is a megváltozott szemléletet tükrözik, mint: fogyatékos gyermek,
speciális nevelési szükségletű tanuló, sajátos nevelési igényű gyermek, különleges bánásmódot igénylő. A témával kapcsolatos más terminológiák is
ezt a változó folyamatot igazolják (pl. fogyatékosság – sérültség – akadályozottság – rehabilitáció – társadalmi integráció stb.).
A 2003. évi LXI. közoktatási törvény kimondja, hogy „...sajátos nevelési igényű gyermek az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs36

bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása alapján halmozottan fogyatékos, pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar)
• A) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okaira visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd,
• B) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével
küzd.”
2/2005. (III.1.) OM-rendelet az SNI-gyermekek (sajátos nevelési igényű)
óvodai nevelésének irányelveit határozza meg. Hangsúlyozza, hogy a sajátos nevelési igényű óvodáskorú gyermek iránti elvárások igazodjanak az
egyéni fejlődés üteméhez, szintjéhez, a fejlesztési folyamat a megfelelő területet érintse, a beavatkozás során kísérjük figyelemmel a gyermek fizikai,
szellemi és érzelmi terhelhetőségét, valamint az egész habilitáció, a rehabilitációs és a terápiás folyamat az óvodai programba illeszkedjen, annak
része legyen.
A habilitáció és rehabilitáció feladatai között kiemelt szempont a megfelelően fejlődő, ép funkciókra építeni, a hiányzó működéseket kompenzálni,
ha lehetséges kialakítani, és egyensúlyba hozni a gyermek jó képességeit
és akadályozottságából eredő korlátozott lehetőségeit. Meg kell ismertetni
a gyermekkel az akadályozottságot enyhítő speciális eszközök használatát,
elfogadását. A pedagógus felelőssége, hogy a gyermek önismeretét egyéni
és közösségi módszerekkel erősítse, ezáltal az egyéni sikereket befolyásoló
jó tulajdonságokat, kiváló adottságot továbbfejlesztve a gyermek elindulhasson tehetsége kibontakozásának útján.
A fogyatékosság típusa, súlyossága meghatározza a gyermek tulajdonságterületeit, amelyet a többségi óvodapedagógiai differenciálás és tehetségfejlesztés során figyelembe kell venni.
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Az SNI-állapot tulajdonságterületei és a tehetségirányok a pedagógiai tevékenység relációjában

Fogyatékossági típus

Kompenzációs
lehetőségek,
fejlesztési területek

Egyéni erősségek,
tehetségvonalak

Értelmi fogyatékosok
Az értelmi fogyatékos a
központi idegrendszer
fejlődését befolyásoló
örökletes és környezeti
hatások eredőjeként
alakulhat ki, az általános
értelmi képesség az
adott népesség átlagos
értelmi képességének
átlagától elmarad, ezért
az önálló életvezetés
jelentősen akadályozott.
Felosztása:
– tanulásban
akadályozott
– értelmileg
akadályozott
– értelmileg súlyosan
akadályozott

szocializációs
képességek,
érzelmi állapot,
empátia,
viselkedés,
kommunikáció
(nonverbális, verbális)

szociális
– kapcsolatteremtőképesség
– érzelmi gazdagság
– színészi képességek
mozgás
– manuális képességek
(szövés, fonás, egyéb)
– sport
zenei képesség
ének, színkotta-zene
vizuális kifejező
képesség
– művészetterápia
lehetőségei
– kognitív és nyelvi
képességek
korlátozottak (kivétel
egyes autizmus
spektrum zavarnál)

Látásfogyatékosság
Ha a jobbik szemen
maximum terhelés
esetén az ép látás
30%-os, vagy a
látótérszűkület nem több
20 foknál, így a vizuális
tapasztalat-szerzést
teljesen vagy
részlegesen
akadályozza.
Felosztása:
– vakok
– alig látók
– gyengén látók

– hallási teljesítmény
– zenei képességek
– tapintásos érzékelés
– magas szintű
kognitív funkciók
fejlettsége
– elvont gondolkodás
– akusztikus, verbális
memória fejlettsége
– érzelmi élet gazdagsága

zenei képessége jól
fejleszthető
finommotorikai
képességek taktilitás
útján
matematikai
képességek
szociális képesség,
érzelmi intelligenciája
jól fejleszthető
nyelvi képessége az
értelmi képességektől és
a nyelvi környezet
motivációja alapján jól
fejleszthető
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Fogyatékossági típus

Kompenzációs
lehetőségek,
fejlesztési területek

Egyéni erősségek,
tehetségvonalak

Hallásfogyatékosság
A hallási analizátor
sérülhet különböző
károsító okok miatt,
amely akadályozza a
beszéd fejlődését vagy
hátrányosan
befolyásolja azt.
Felosztás
– nagyothalló (30–70
dB)
– siket (70 dB felett
akusztikus érzékelés)

– vizualitás magas szintű
– vizuális memória kiváló
– ikonokban gondolkozik
– mozgásosság
– érzelmi gazdagság

Mozgásfejlesztés, sport.
Vizuális kifejező
képessége kimagasló lehet
(technika).
Mindennapi praktikus
képessége kiváló.
Kommunikációban
súlyosan korlátozott,
ezért a sajátos
kommunikációs rendszert
ismerve az anyanyelvi
fejlesztés kiemelt terület.
Pantomimika.

Mozgásfogyatékosság
A mozgásszervrendszer
bármely részének fejlődési rendellenessége,
betegsége vagy sérülése
megbonthatja a fiziológiás mozgások funkcionális egységét és a
többi rész
szerkezetében és
működésében is zavar
keletkezik.
Felosztás
– fej és a törzs régióinak
károsodása
– a végtagok
mechanikus
károsodása:
– görcsös bénulások
– spasztikus bénulások
– végtaghiányok

Érzelmi, akarati,
emocionális állapot jó
konstelláció esetén.
Értelmi kompetenciák.
Az állapot sajátosságai
meghatározóak a
komplex személyiségfejlődésben.

Egyéni állapotot
figyelembe véve meg kell
találni a gyermek
érdeklődését,
motiválhatóságát, azon
tulajdonságait, amellyel
kreativitását,
alkotóképességét
kibontakoztathatjuk.
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Fogyatékossági típus

Megismerési funkció
zavara – alulteljesítő
gyermek (a részképességek zavara, tanulási
zavar – diszlexia
veszélyeztetettség,
diszlexia,diszgráfia,
diszkalkulia).
Nyelvi és
beszédfejlődési
zavarok (sok esetben
összefügg a tanulási
zavar jelenségével)
a beszédprodukciónak
és a beszédmegértésnek a zavarai, melyek
érinthetnek részfolyamatot, kiterjedhetnek
egy mechanizmusra és
megjelenhetnek a
beszéd valamennyi
folyamatában is.

Kompenzációs
lehetőségek,
fejlesztési területek
Kimagasló
intelligenciával is
együtt járhat
– jó szervezőkészség
– művészi képességek
– zene
– képzőművészet
– sport
– matematikai
– gondolkodás
– impulzivitás
– memória
– originalitás

Egyéni erősségek,
tehetségvonalak
Egyéni kiváló tulajdonságok erősítése,
érdeklődés felkeltése,
hatékony motiváció
sikeres teljesítmény
módszereinek
megválasztása.

Az adottságok, képességek és tulajdonságterületek fejlődési és fejlesztési
lehetőségei az oksági, az idő-, valamint a belső és külső tényezők által
meghatározottak, melyet a gyermekkel foglalkozó pedagógusnak a képességek és tehetség kibontakoztatása során mindig szem előtt kell tartani.
A komplex szemléletű pedagógiai gyakorlat a tehetségirányok felismerésénél és egyedi, differenciált fejlesztésénél maximálisan figyelembe veszi
a fogyatékossági tulajdonságterületek megnyilvánulásait és sajátosságait.
Csak abban az esetben lehet a fogyatékossággal élő tehetséges gyermekek
kiegyensúlyozott fejlődését biztosítani, ha a sérülésből adódó sajátos tulajdonságok is fejlesztés alatt állnak.
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Értelmileg sérült esetében fejlesztendő
•
•
•
•

Mozgásfejlesztés (nagy- és finommotorika).
Kognitív képességek fejlesztése.
Szocializáció, alkalmazkodási képesség fejlesztése.
Kommunikáció.

Látássérült esetében fejlesztendő
•
•
•
•
•
•
•

Önkiszolgálás.
Kommunikáció.
Látásnevelés (látásmaradvány esetén).
Mozgásnevelés.
Szocializáció.
Általános tájékozottság.
Játéknevelés (komplex formában).

Hallásfogyatékos esetében fejlesztendő
•
•
•
•
•
•
•

Hallásnevelés (hallásmaradványra épít).
Nyelvi elmaradottság csökkentése.
Akusztikus érzékelés.
Auditív figyelem.
Lokalizációs és távolsági hallás.
Auditív emlékezet.
Mindezek a kommunikáció kialakulását és a komplex fejlődését alapozzák meg.

Mozgásfogyatékos esetében fejlesztendő
•
•
•
•

Szenzoros és motoros képességek.
Megismerő-tevékenység.
Kommunikáció előkészítése, fejlesztése.
Magatartás irányítása.

Megismerési funkció zavara esetében fejlesztendő
•
•
•
•
•

Észlelés.
Figyelem.
Mozgás (nagy- és finommotorika).
Testséma, téri orientáció.
Szerialitás.
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Beszédfogyatékos esetében fejlesztendő
•
•
•
•
•
•
•

Beszédészlelés.
Beszédindítás.
Ajak-nyelv izomzatának erősítése, differenciáltmozgás-kivitelezés.
Beszéd folyamatosságának kialakítása.
Artikuláció.
A beszéd morfológiai, szemantikai rendezése.
Közösségi életre nevelés.

ÓVODAPEDAGÓGUSI FELADATOK
A sajátos nevelési igényű gyermek képességének kibontakoztatása szegregált és integrált nevelési környezetben a megfelelően kialakított személyi és
tárgyi feltételek biztosításával indítható.
A tárgyi környezet akadálymentesítése és az eszközök biztosítása a
fogyatékossági állapot, a tehetséges tulajdonság, valamint a komplex fejlődési cél által befolyásolt.
A fogyatékosság típusa és szintje alapvetően meghatározza azokat a tevékenységi formákat, amelyek segítségével a fogyatékos gyermek tehetségének kibontakozását szolgálják.
A vizuális, a zenei, a mozgásos és magasabb intellektuális képességek
fejlesztése számtalan formában és eszközzel történik. Meghatározó a tapasztalati és cselekvésbeli koncepció érvényesítése. A gyermek számára
biztosítani kell a tevékenységbe, a cselekvésbe ágyazott alkotás lehetőségét, a teremtés, a „valaminek” a létrehozását és megvalósítását biztosító hátteret, az ötlet, a terv kreativitásra épített kivitelezését, de ugyanilyen
hangsúlyt kap a fantázia, a kombinatorikus gondolkodás, az absztrakció és
a logika megjelentetése.
A személyi feltételek között mindazon humánkörnyezet résztvevőit
értjük, akik kapcsolatba kerültek vagy kerülnek a nevelés során a gyermekkel. A többségi pedagógus (az óvodapedagógus), a gyógypedagógus,
a szülők (az SNI-gyermek szülői, a befogadó közösség szülői), a gyermekek (SNI, befogadó csoport), valamint más tehetséggondozó vagy terapeuta személyek.
A tehetségfejlesztő óvodapedagógusnak ismerni kell a gyógypedagógiai,
pszichológiai, pedagógiai diagnózis alapján a gyermek komplex állapotát,
valamint a tehetségvonalát.
A szakmai felkészültség mellett az empatikus, inkluzív szemlélet és attitűd elengedhetetlen úgy a gyermek, mint a szülőkkel való kapcsolattartás
során, de képesnek kell lennie:
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• a gyermek egyedi nevelési és fejlesztési igényeinek felismerésére,
• a kiváló képesség kibontakoztatása módszereinek megválasztására,
• a csoporton belüli közös tevékenység adaptálására (individualizálás
és belső differenciálás) – együtt tudjon működni más speciális szakemberrel (gyógypedagógus, terapeuta, fejlesztőpedagógus),
• gazdag ötlet- és eszköztárral rendelkezzen, melyet a tehetséges SNIgyermek motiválására, kreativitása érvényesülésére tud kínálni és alkalmazni.
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Gordosné Szabó Anna (szerk.): Gyógyító pedagógia. Budapest, 2004, Medicina Könyvkiadó.
Gyarmathy Éva: Tanulási zavarok, átlagon felüli intelligencia és a MAWIGY. (20) 3. 243–270. 2000, Pszichológia.
Illyés Sándor: Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest, 2000, ELTEBGYK.
Könczei György – Zsolnai László: „…Az embert magát tekinti a gazdálkodás céljának…”. In Zászkaliczky Péter – Verdes Tamás (szerk.): Tágabb
értelemben vett gyógypedagógia. Budapest, 2004, ELTE GYFK – KFPF.
345–367.
Rosta Katalin (szerk.): Add a kezed! A mentális fejlődés segítése sajátos nevelési igényű gyermekeknél. Budapest, 2006, Logopédia Kiadó.
2003. évi LXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról.
2/2005. (III. 1.) OM-rendelet. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve.
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DR. HARTL ÉVA
Kirándulás – a madarak és fák napja az óvodában
A 21. század kihívásai között a környezettudatosság, fenntarthatóságra nevelés igénye és szükségessége erőteljesen jelentkezik. Az óvodában a külső
világ tevékeny megismerésére, szemléletformálásra nap, mint nap kínálkozik alkalom. Jó lehetőségként vehetjük számba ezek közül a kirándulást,
amely lehet évszakonként tervezett, vagy egy-egy jeles naphoz csatolt, mint
például az állatok világnapja (október 4.), a víz világnapja (március 22.),
a föld napja (április 22.) és a madarak és fák napja (május 10.).
A kiránduláson direkt és indirekt módszerekkel, játékkal és közvetlen
megtapasztaltatással lehetősége nyílik az óvodapedagógusnak a kisebbnagyobb csodák megláttatására, az attitűdformálásra. Egy körültekintően
szervezett kiránduláson a gyermekek természethez való viszonya pozitívan
befolyásolható, alakítható.
A cél, hogy közelebb hozzuk a gyermekeket a természeti környezethez
mint élettérhez, felfedeztessük, megmutassuk nekik a szépségét és az értékeit. Ennek érdekében a kirándulásszervezés és lebonyolítás során az óvodapedagógusnak minden lehetőséget tudatosan ki kell használnia.
A zöld jeles napok közül emeljük most ki a régi hagyományokon nyugvó, és a közelmúltban újra egyre erőteljesebben a figyelem középpontjába
kerülő madarak és fák napját. (E napot hazánkban 1902-ben Chernel István
ünnepelte meg elsőként gimnazista diákokkal Kőszegen.) A 20. század első
felében hatékonyan működő, általában kirándulással egybekötött iskolai
ünneplési forma felelevenítése, óvodai keretek között történő népszerűsítése, kiszélesítése ma indokolt. A 20. század első felének természetvédelemmel kapcsolatos problémái most is aktuálisak.
A következőkben a madarak és fák napja alkalmából szervezett erdei
kiránduláshoz kínálok módszertani útmutatót és néhány ajándékötletet az
óvodapedagógusoknak.
A KIRÁNDULÁSSZERVEZÉS MENETE
Apró ötletek a madarak és fák napjára. Visszacsatolás az óvodában, a játékban.
ÚTVONALTERVEZÉS
A gyermekek csoportösszetételének, életkorának megfelelő távolság és terep kiválasztása.
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Szempontok: gyalogos túrára alkalmas, változatos, biztonságos terep. Könynyű megközelíthetőség, elérhetőség. Megfelelő hosszúságú időtartam. Célszerű az óvodás korosztálynak a kirándulást félnaposra, a délelőtti órákra
tervezni és ebédre visszaérkezni az óvodába.
Feladat: a kirándulás előtt az óvodapedagógus nyitott szemmel járja végig a kiválasztott útvonalat. (Az adott területen található jellemző fafajok,
növények, érdekességek, állatok, madarak beazonosítása.) A játékok helyének és a pihenőhelyek kiválasztása. Ha van rá mód, a kirándulás lebonyolításához a szakmai hitelesség érdekében érdemes erdőpedagógiai
tapasztalattal rendelkező erdész segítségét igénybe venni.
PROGRAMTERV (JÁTÉKOK – ESZKÖZÖK – KELLÉKEK)
Feladat: a kiránduláshoz, a tartalomhoz illő mondókák, kiszámolók, éne kek, mesék, erdőpedagógiai játékok kiválasztása. A játékokhoz szükséges
eszközök biztosítása (pl.: kistükrök, takaró, csipesz stb). Az óvodás korosztály nyitott a világra. A gyermeket minden érdekli, és a felfedezés öröme
jellemzi őket. Ezért a kiránduláshoz biztosítsunk nagyítóüveggel ellátott
gyűjtőedényeket, hogy a gyermekeknek legyen lehetősége az egyéni vagy
kiscsoportos megfigyelésekre. Ezek az edények alkalmasak az apróbb érdekességek közeli megláttatására, a jellemző jegyek szemügyre vételére,
pl.: katicabogár pöttyei, lábainak száma stb. (A tanulmányozás, megfigyeltetés és megbeszélés után mindig minden élőlényt engedjünk vissza az élőhelyére.) Biztosítsunk a gyermekeknek kis kosarakat, kirándulótarisznyát,
pl. termések, kéreg, üres csigaház stb. gyűjtésére. A termések, erdei kincsek
az óvodában további játéklehetőségeket jelenthetnek majd. A kirándulásra az óvodapedagógus vigyen magával sebtapaszt, kullancsriasztó sprayt,
papír zsebkendőt és a szemét összegyűjtésére alkalmas zacskót is. Feladat
továbbá az apró ajándék kitalálása és elkészítése. (A jeles nap emlékére.)
SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA
A szülőket személyesen és a faliújságra kifüggesztve írásos formában tájékoztatjuk a kirándulásról – mikor, hova, miért megyünk –, hogy az adott napon milyen ruhában érkezzenek reggel a gyermekek az óvodába. Mit hozzanak magukkal (tízórai, innivaló), és mi a teendő a kullancs elleni védelem
érdekében. (A kirándulás előtti napokban a gyermekkel is megbeszéljük,
hogy a madarak és fák napján kirándulni fogunk menni az erdőbe.)
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A KIRÁNDULÁS LEBONYOLÍTÁSA
Néhány ötlet, játék az erdei kiránduláshoz, a madarak és fák napjához.
A kirándulásra hangoláshoz, induláskor: hónapismertető mondóka (népi
mondóka).
(A madarak és fák napja időpontjának rögzítésére alkalmas.)
Erdőbe érkezés után a szabályok tisztázása. Az erdei viselkedés szabályainak megbeszélése. Ráhangolás az erdőre az erdő „zenéjének”, hangjának meghallásához (csendjáték).
Gyerekek, gyerekek, mit játsszunk?
Békalyukba ugráljunk!
Aki az első szót szólja,
Az lesz a békák anyósa!
Én még egyet szólhatok,
Mikk, makk, mukk,
Becsukom a kis kaput.
(népi mondóka)
Az erdei séta során: kiszámolók, mondókák erdőről, madarakról, fákról
(pl. a nagyítós gyűjtőedények, eszközök kiosztásakor).
Találós kérdések madarakról, erdőről, fákról a fák, növények, állatok
beazonosításához (forrás pl.: 1111 találós kérdés. Sző, fon, nem takács. Mi
az? Nyolcadik, bővített kiadás. Budapest, 1998, Anno Kiadó.).
Az erdő, az erdei ökoszisztéma megismeréséhez válogathatunk az életkornak megfelelő erdőpedagógiai játékokat, pl.: Keresd meg a fádat! Mi van
a körben? Öleld meg a fát! Az erdő illatai. Fiókaetetés (forrás: Adorján Rita
[szerk.]: Magonc, természetismereti játékok az erdőben c. játékgyűjtemény
Budapest, 2004, Magyar Környezeti Nevelés Egyesület).
A jeles nap alkalmából szervezett kiránduláson a tölgyfa tövében elmesélhetjük a tölgyről szóló Zelk Zoltán: A tölgyfa születésnapja (forrás:
internet) vagy a Miért nem hullatják el ősszel leveleiket a tölgyek? (forrás:
Adorján Rita [szerk.]: Magonc játékgyűjtemény) című mesét. De egy-egy erdőről, fákról, madarakról szóló, életkornak megfelelő verset is mondhatunk
a gyerekeknek (forrás.: Fejes Erzsébet – Kanczler Gyuláné: A természet ünnepei. Szombathely, 2003, Kincs Könyvkiadó.).
Hazaindulás előtt, a kirándulás végén közös énekkel búcsúzunk el az
erdőtől, az árnyékot nyújtó fáktól, a vidáman csicsergő madaraktól. Ajánlott
dalok pl.: Erdő, erdő, erdő, marosszéki kerek erdő, Tavaszi szél vizet áraszt
(népdalok).
Végül e nap emlékére az óvodapedagógus kiosztja az általa készített
apró ajándékot a gyermekeknek.
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Apró ötletek a madarak és fák napjára
Kismadár (nyaklánc)
Hozzávalók
•
•
•
•
•
•

2 db autóülés-fagolyó (natúr vagy sötétbarna színű),
színes filcanyagdarabkák (piros, kék, barna, fehér),
vékony madzag vagy felvetőfonal,
alkoholos filctoll (fekete),
hibajavító festék (sötét golyó esetében szem fehérnek),
ragasztópisztoly, olló.

Az elkészítés menete
A két fagolyót a lyukakkal vízszintesen tartva egymásra helyezzük, és a felső golyót kissé
előrecsúsztatva egymáshoz ragasztjuk. A felső golyó a madár
feje, az alsó a teste.
Filcanyagból 2 darab kis
szárnyformát vágunk, és az alsó
golyó oldalára ragasztjuk jobbról, balról. A piros filcanyagból
vékony, kb. 3-4 cm-es csíkot vágunk, a végeit hegyesre vágjuk,
félbehajtjuk, és a felső golyó (fej)
elején található lyukba egy hegyes ollóval beletoljuk. Így egy csipogó csőrt
kapunk. Az alsó golyón található hátsó lyukba egy kis ragasztót nyomunk
és egy háromszög alakú bevagdosott filcdarabot (madár farktollai) tolunk
bele. Alkoholos filccel jelzés értékű apró szemet rajzolunk.
Vékony madzagra kötve nyakláncot kapunk.(Attól függően, hogy milyen madarat szeretnénk készíteni, válogassuk össze a színeket!)
Kismadárkitűző
Hozzávalók
• 1db autóülés-fagolyó,
• színes filcanyagdarabok,
• vékony madzag, olló,
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•
•
•
•

Technokol Rapid ragasztó,
alkoholos filctoll (fekete),
fehér hibajavító festék,
kisméretű biztostű.

Az elkészítés menete
A madárka testét egy kb. 5x8
cm-es filcanyagból vágjuk ki. Az
anyag alsó sarkait lekerekítjük,
a felső részt a nyakrésznél kissé
elvékonyítjuk.
A fagolyó egyik lyukába kevés
ragasztót nyomunk és a testet a
nyakrészével a lyukba toljuk egy
hegyes olló segítségével. (Nem
kell a golyón áttolni az anyagot,
csak szoruljon bele!)
A testrészt függőlegesen
1/3-nál behajtjuk, és ott, ahol majd a szárnya lesz, egy apró bevágást ejtünk
az anyagon. A szárnyforma kialakítása egyszerűen egy kb. 3x5 cm méretű
anyag alsó sarkainak lekerekítésével készül. Ezt a formát kell áthúzni az
előzőekben kialakított apró lyukon. Egy félbehajtott madzag lesz a lába,
amelyet a szárnyhoz hasonló módon a testrészen ejtett apró bevágáson fűzünk át. A csőr vékony, két végén hegyesre vágott filcanyag, amit félbehajtva egy hegyes olló segítségével a golyó elején lévő lyukba tolunk.
Alkoholos filctollal apró szemet rajzolunk.
Bagolykitűző filcből
Hozzávalók
•
•
•
•
•

Filcanyagdarabok (barna, szürke, zöld, sárga, bordó),
cérna (az adott színeknek megfelelő),
apró fekete kásagyöngy,
kisméretű biztosítótű,
kevés vatelin vagy vatta.

Az elkészítés menete
Két egyforma, ovális, alul egyenesre vágott formát vágunk ki, ez lesz a madár teste. Két-két háromszög kicakkozásával készíthetjük el a szárnyakat és
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egy háromszög alakú anyagból
hasonló módon a lábakat. Az alkotóelemeket a megfelelő résznél a test két oldala közé helyezzük, és odaöltjük az egyik oldal
belsejéhez. A bagoly jellegzetes
szemét a több, különféle színű,
ovális formájú filcdarab egymás
fölé helyezésével, középre csillag formában felvarrt gyöngy,
esetleg fekete flitter átöltésével
készítjük el. (A szembogár mindig fekete, sötét színű legyen, különben a figuránk „vak” lesz!) A szemeket
a test első részére a fej tetejére varrjuk. Majd egy kis tömőanyagot teszünk a
bagoly két testrésze közé, és apró pelenkaöltéssel összevarrjuk. A csőr egy
háromszöganyag, amelyet csak a felső szélén rögzítünk a helyére.
Nyakba akasztós kis tarisznya madárkával és fával
Hozzávalók
•
•
•
•
•
•

7x20 cm-es filcanyag a kis tarisznyának (szín: ízlés szerint),
filcanyagdarabkák (barna, zöld, kék, bordó stb.),
a filcekhez illő cérnák, tű,
fehér hímzőfonal,
1 darab nagylyukú tű,
a tarisznya színével harmonizáló fonalmaradék.

Az elkészítés menete
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A 7x20 cm-es filcanyag egyik
rövid oldalát – kicsit több mint
egyharmad arányban – felhajtjuk, és az így kialakított tasak két
oldalát pelenkaöltéssel, hímzőfonallal megvarrjuk. A fennmaradt anyagot majd a tarisznya
elejére hajtjuk rá. Erre a záró
részre varrjuk fel a zöldlombos
fát, a lomja közé és a tövébe
egy-egy kismadarat, amit tetszés
szerinti színekből válogathatunk
össze. Fonalmaradékból zsinórt
sodrunk, és a tarisznyához öltjük nyakbaakasztónak.

Kitűző facsipeszből (madárka vagy lombos fa kismadárral)
Hozzávalók
•
•
•
•
•

1 db facsipesz,
dekorgumi (kék, piros, zöld, barna),
hobbiragasztó,
ragasztópisztoly,
fekete alkoholos filctoll.

Az elkészítés menete
Világoskék dekorgumiból vágjuk ki a madárformát. Piros színű dekorgumiból kis háromszög alakú csőrt vágunk, a sötétkék, kissé lekerekített és
kicsipkézett háromszögforma lesz a szárnya. Erős hobbiragasztóval a csőrt
és a szárnyat a testre ragasztjuk. Ezután alkoholos fekete filctollal jelzésértékű szemet rajzolunk. A barna dekorgumiból kivágjuk a fa törzsét, zöldből a
lombját. A fa két alkotóelemét egymásra, a madárkát a fa lombjára ragasztjuk, majd az így elkészült formát a vízszintesen elhelyezett csipeszre álló
helyzetben felragasztjuk.
(A tartósság miatt érdemes a csipeszre ragasztáshoz ragasztópisztolyt
használni!)
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Visszacsatolás az óvodában, a játékban
A kirándulás tapasztalatait a gyermekek a követő napokban, a játékban élhetik, élik újra. Lerajzolhatják, eljátszhatják mindazt, amit láttak, a játékukban felhasználhatnak mindent, amit gyűjtöttek. Építhetnek, szerepjátékokat
játszhatnak, barkácsolhatnak. Az erdő kincseiből barkácsolással sok izgalmas dolog készülhet. Így a csoportszobába varázsolhatjuk ismét az erdőt,
az állatokat, a madarakat stb. A gyermekek ötletgazdagsága bámulatos. Miközben a gyermekek játszanak, alkotnak és beszélgetünk a kirándulásról,
az ismereteik, élményeik felidéződnek és lelkükbe ivódva mélyen rögzülnek.
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Doernbrack Mária
A környezettudatos nevelés a Nyugat-magyarországi Egyetem
(NymE) Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában
Az Újrahasznosítás lehetőségei az óvodában
Sokan gondoljuk, hogy a világ megmaradása attól függ, hogy a mai ember
hogyan él, hogyan neveli a jövő generációját. Nekünk óvodapedagógusoknak lehetőségünk van arra, hogy alakítsuk a gyerekek „világlátását”, és a
valóságot olyannak mutassuk, amilyen. Hisszük, hogy a természet kímélésére, szeretetére nevelést, a környezetvédő, természetszerető ember személyének alakítását már óvodás korban kell megkezdeni.
Intézményünk, a NymE Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda sikeres pályázatok révén európai színvonalúvá vált.
Infrastrukturális fejlődés NYDOP-2007-5.3. pályázat – 2009
•
•
•
•

Környezetbarát építőanyagok, burkolatok,
energiatakarékosság (víz, fűtés, világítás, napkollektorok),
beépített víz- és levegőszűrő,
hulladékkezelés (szelektív szigeten, csoportszobákban, egyéb helyiségekben),
• tornaterem, megújult udvar.
Szakmai fejlődés TÁMOP - 3.1.4/08/2 pályázat – 2009
• Kompetencia alapú óvodai nevelés.
Életszemléletbeli fejlődés – Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Wekerle
Sándor Alapkezelő pályázata – Zöld óvoda – 2011.
Célunk megismertetni a gyerekekkel az embernek a természethez fűződő kapcsolatát a természet körforgásának tükrében, a természeti és társadalmi környezethez fűződő pozitív érzelmi viszonyt kialakítani, a figyelmüket felhívni a természet értékeire, szépségeire, a környezeti problémákra.
Célunk még, hogy a gyermek megtanulja tisztelni a környezetét, és bátran
alakítsa anélkül, hogy kárt okozna benne.
A környezeti nevelésünk óvodai feladata: a környezettel való „együttélésre” nevelés, a környezeti kultúra közvetítése, átadása. A Zöld Egyetem
szellemiségének megfelelően a Zöld Óvodánkban a gyerekek természethez való viszonyának tudatos formálása.
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Szemlélet, gondolkodás és viselkedésmód fejlesztése a környezet tényleges
védelmében. Okos és mértéktartó felhasználás, hulladékszelektálás és újrahasznosítás – ezeken keresztül a teljes személyiség fejlesztése.
Ezért tevékenységeink során a gyerekek megismerkedhetnek:
• a természet és az évszakok körforgásával,
• az állatokkal, növényekkel és azok védelmével, valamint sokszínűségével,
• a Föld védelmével (gyerekszemmel),
• a közlekedés és a környezetvédelem kapcsolatával,
• a Nap-ember, Nap-energia kapcsolatával,
• a tűz-ember, tűz-energia kapcsolatával,
• a vízzel mint lételemünkkel,
• a klímaváltozás és az erdő kapcsolatával,
• a kíváncsi erdőjárással (szakember segítségével),
• a fával mint alapanyaggal,
• az erdő kincseivel és azok felhasználhatóságával,
• a város és a falu összehasonlításával,
• azzal, hogy az egyszerűbb, természetesebb és természetközelibb életmód kialakításával sokat tehetünk a környezetünk érdekében,
• a szelektív hulladékkezeléssel, az újrahasznosítással.
Módszereink: differenciált bánásmóddal játékos helyzetekben megfigyeléssel, összehasonlítással, kísérletezéssel, tapasztalás útján ismerje meg a
körülötte lévő világot. Egyéni és csoportos beszélgetés során szerzett ismereteik rögzítése, összegzése.
Az óvodánkban kiemelt zöld napok:
•
•
•
•
•
•
•
•

takarítási világnap (szeptember 20.),
az állatok világnapja (október 4.),
madármegfigyelési világnap (október első hétvégéje),
a víz világnapja (március 22.),
újrapapír Világnapja (március 1.),
a Föld napja (április 22.),
a madarak és fák napja (május 10.),
környezetvédelmi világnap (június 5.).

Zöld programjaink, projektnapok:
• diófaültetés,
• fűszerkert-telepítés,
54

•
•
•
•

virágosítás,
szőlőtelepítés,
alma- és méznap,
„Madárfütty és árnyas lomb” elnevezésű program.

Tevékenységeink:
•
•
•
•

évszakonkénti udvarrendezés: avargyűjtés, komposztálás.
Őszi betakarítás: szőlőszüret, napraforgógyűjtés, kukoricaszedés.
Papírgyűjtés.
Téli madárvédelem.

Minden zöld programunk, tevékenységünk meghatározó eleme az óvodapedagógusok elhivatottsága, akik személyiségükből adódóan környezettudatos attitűddel és értékrenddel követendő hatást gyakorolnak a családok
életvitelére. Az óvodánkba lépőket zöld faliújság fogadja, melynek célja a
szemléletformálás, a fenntarthatóságra nevelés, a tájékoztatás. Átgondoltuk,
hogy mit tehetünk ma, holnap és a közeljövőben önmagunkért, környezetünkért, egymásért. Éreztetjük és jó példával megmutatjuk a gyerekeknek a
környezettudatos vásárlást, fogyasztást, a hulladék keletkezésének megelőzését, az újrahasznosítást, a szelektív hulladékgyűjtés szabályait, a veszélyes hulladékok kezelését, komposztálást.
Óvodánkban a szelektív hulladékgyűjtés a csoportszobákban, az egyéb
helyiségekben, valamint az udvari konténerekkel már megoldott, az így
gyűjtött hulladékok újra történő felhasználása, újrahasznosítása minden
óvodapedagógus egyéni fantáziáján, kreativitásán alapul.
Hulladékszelektálás, újrahasznosító környezetvédelem
A természetes dolgok, miután az ember megérinti, mesterségessé válnak,
amit elhasználunk, abból lehet valami új. Ennek szellemében a pályázataink nagy segítséget adtak ahhoz, hogy átgondoljuk a környezettudatos
nevelést és hozzáállást. Miután a hulladékszelektálás feltételei adottak
lettek (hulladéksziget, komposztáló, épületen belüli szelektív gyűjtőedények), megteremtették a feltételét annak, hogy a gyermekek nevelésében
az ezzel kapcsolatos ismereteket, készségeket a gyakorlatban is átadhassuk. Ezen pedagógiai folyamatok során a gyerekek tudását bővítettük még
bizonyos alapfogalmakkal, mint hulladék, szemét, szelektálás, konténer,
gyűjtősziget, hulladékudvar, komposztálás, újrahasznosítás, -feldolgozás,
veszélyes hulladék. Folyamatosan tudatosítjuk bennük, hogy még a nem
szerves, de lebomló hulladék is károsítja a környezetet. Erdőjárásaink során saját illemszabályokat fogalmaztunk meg, melyben jelentős szerep jut a
természetvédelemnek. A megszerzett ismereteket a legtermészetesebb mó55

don alkalmazzuk a mindennapokban. Projektnapjaink, -heteink keretében
a szelektív hulladékkezelés és az újrahasznosítás mindig fontos szerepet
kap. A „Tapossa laposra!” PET-palackok projekt, a papírgyűjtés, valamint a
kupakok jótékony célra történő gyűjtése mozgósítja az óvoda dolgozóit és
a gyerekeken keresztül a családokat is. A szelektív hulladékgyűjtéssel lehetőséget és teret adunk az újrahasznosításra. A feldolgozáskor a műanyag és
papír mellett a textil is szerephez jut, amelyet a szülők, hozzátartozók segítségével tudunk beszerezni. Város és régió szinten tagjai vagyunk különféle
zöld szervezeteknek, amelyek segítik, egyben ellenőrzik és értékelik is a
munkánkat.
Komposztálás: a pázsitgereblyézés után az összegyűjtött zöld vagy száraz
leveleket, levágott füvet, növényeket, konyhai szerves hulladékot a komposztálóba tesszük. Itt lombfölddé (humuszos termőfölddé) alakul, vagyis
a giliszták és a többi talajlakók elvégzik a munkájukat. Mindezt a zöldségés virágültetéshez, valamint a fűszerkertünkhöz használjuk.
Tevékenységek az újrahasznosítás jegyében:
•
•
•
•

kerti munka → komposztálás.
Papírgyűjtés az óvodában – családok bevonásával.
Tojástartóba magvetés és növényültetés.
Különböző természetes alapanyagú hulladékok újrahasznosítása (pl.
festés hagymahéjjal, virágszirommal).

Barkácsolás:
• papírmerítés (tojástartó, újságpapír, szárított növények felhasználásával).
• Papírhengerekből, hullámpapírból kastély, vár készítése.
• Újságpapírból huszár és ló hajtogatása.
• PET-palackból virágkészítés.
• Rongybabák (maradék anyagokból).
• PET-palackokkal nyomdázás textilfestékkel anyagokra.
• Ügyességi játékok WC-papír-hengerből vagy PET-palackból.
• Vesszőparipa régi csomagolóanyagból.
Játékok:
•
•
•
•
•
•
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gombfoci kupakokból.
Társasjáték újrahasznosított papírból.
Papírszedés mezítláb.
Pingvines játék újságpapírral.
Tornagyakorlatok flakonnal.
PET-palack-teke.

Menyhárt Ildikó
Tanulás természeti környezetben – a víz világa
gyerekszemmel
Programunk az „Óvodai életmódszervezés a kreatív személyiségfejlesztés
célkitűzésével” 2009-től kezdődően egészült ki a kompetencia alapú nevelés irányelveivel. A két program kölcsönös egymásra hatása, építése és
kompetencia alapú kiegészítése jellemzi mindennapjainkat.
Óvodai életünket a 4 magyar őselem köré építve, 3 havi ciklusokra bontva, heti témák és hálótervek szerint tervezzük. Heti témáink egymásra épülnek, követjük a természeti, társadalmi környezetünkben zajló változásokat,
jeles napokat, ünnepeket.
Minden élet alapja a tűz, a víz, a föld és a levegő. Az emberek élete és
biztonsága e négy elem jelenlététől függ. Nagy baj nem érhet bennünket,
ha van tiszta víz, termékeny föld, meleget adó tűz és éltető levegő. A továbbiakban a víz világának feldolgozását kívánjuk összegezni óvodai csoportunk, a Rozmaring csoport 3–7 éves korú gyermekeivel megvalósított
tevékenységek bemutatásával.
A hagyományos óvodai életben eddig napi tevékenységeink mellett –
tisztálkodás, étkezés, öntözés – az évszakok és időjárási tényezők megfigyelése, a vízi közlekedés, a vízben élő állatok, a vizek, vízpartok élővilága
került feldolgozásra.
Kompetencia alapú óvodai életmódszervezésünkben 3 hónapon át napi
szinten, játékosan, a megfigyelés, a kísérletezgetés és tapasztalatszerzés
során szerzünk ismereteket a víz tulajdonságairól. A megszerzett tapasztalatokat és tudást a nevelési időszak további részében a nagyobb gyerekek játékában jórészt spontán, a kisebbekében némileg irányítottan látjuk
viszont. Ezek a visszacsatolások erősítenek meg bennünket abban, hogy a
mai gyermek számára már óvodáskorban ki kell nyitni a világot, meg kell
láttatni velük az ok-okozati összefüggéseket, hogy környezettudatos tagjai
lehessenek társadalmunknak.
A víz az élet nélkülözhetetlen eleme, jelen van a légkörben, a talajban, a
növényekben, az állatokban, az emberekben és minden élő szervezetben.
Tiszta állapotában színtelen, szagtalan, íztelen folyadék, légköri nyomáson
0 °C alatt szilárd, 100 °C felett légnemű.
A természetben állandó körforgásban van a légkör, a folyók, a tavak,
a tengerek és az élőlények között. A körforgás során a víz halmazállapota
akár többször is változhat, a mennyisége változatlan marad. Olvasva is érdekes, hát még amikor elkezdünk vele játszani, megfigyelni és kísérletez57

getni! És ami érdekes, az motiválja a gyermeket, hogy együtt játszva megkeressük a gyermek által feltett „miért” kérdésekre a választ. A víz hónapjai a
január, február, március, ami a téli időszakot és a tavaszelőt öleli fel. Ez az
időszak alkalmas arra, hogy a természetben tapasztaljunk meg dolgokat, és
csoportszobai környezetben visszafordíthatjuk a folyamatokat, és tovább
kutakodjunk. És a gyermek – főleg, ha vegyes életkorú csoportban élünk –
mindig tud valami újat kérdezni, vagy hozzátenni. Így a folyamat soha nem
áll meg, és mindig pörög tovább. Az alábbi témaköröket már feldolgoztuk:
• Az időjárás elemeinek változása, hatása környezetünkre (öltözködésünkre), az évszakra jellemző jegyek alakulása, a színek és fények
megfigyelése (esztétikája, szépsége).
• Téli csapadékfajták. Jeget, zúzmarát készítünk, megfigyelés a szabadban, összehasonlítás – hóolvasztás.
• Felhők tanulmányozása színük, formájuk alapján – hófelhő, esőfelhő,
pehelyfelhő, bárányfelhő, fátyolfelhő, gomolyfelhő.
• A szél erőssége, hangja, a kifejezések sokfélesége (mozgása felhőket
hoz és visz, télen északi, hideg szél, nyáron déli szél).
• Hógolyózás, szánkózás, csúszkálás, hóember készítése, nyomkövetés, nyomkészítés hóba.
• A téli közlekedés veszélyei.
• Hó és jég festése, olvasztása.
• A víz az élet egyik lételeme. Madaraink a kopasz ágakon csipegetik
a deret – szomjasak.
• A víz és az ember kapcsolata, takarékos vízfelhasználás, fenntarthatóság.
• Vízben élő állatok és növények.
• A víz halmazállapotai (olvasztás, fagyasztás, forralás).
• „Vizes” játékok, sportok.
• Folyó- és állóvizek, a víz mozgása, megfagy és felolvad.
• A víz mint energiaforrás, annak hasznosítása.
• A VÍZ világnapja – „pataktakarítás”.
• Folyó- és állóvizek – a víz mozgása, olvadás, áradás.
• Vízi közlekedés, vízi járművek.
Heti témáink közül lássunk egy érdekeset!
A víz körforgása, halmazállapot-változásai. A környező világ tevékeny
megismerése csoportunkban az ajánlott tevékenység és az ahhoz kapcsolódó beszélgetési témából tevődik össze.
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Ajánlott játék, tevékenység
Megfigyelés: időjárás jellemzői;
milyen csapadék hull, mi van a
mászókák felületén; milyen felhők
vannak az égen. Gyönyörködés.
Lehelünk kesztyűbe, ablaküvegre,
nedves lesz, rajzolhatunk. Jégvirágok,
rajzok készítése üveglapon.
Céklafőzés, páralecsapódás
megfigyelése a fedőn, papírlapon,
céklát kivesszük, hűtjük. Nagyító
használata, vizsgálódás. Vizet
teraszon hűtjük. Cékla levéből
jégkocka készítése, olvasztásának,
párolgásának, színengedésének
megfigyelése.
Ismeretterjesztő könyvek,
számítógépen a folyamat
bemutatásának tanulmányozása.
Megegyező méretű PET-palackok
hasznosításával óvodás gyermek és
óvó néni készítése. A bábuk
felöltöztetése után vízzel való
feltöltéssel szemléltethető, mennyi
víz van a gyermeki és mennyi a
felnőtt szervezetben.

Ajánlott beszélgetési téma
Időjárás, csapadékfajták
keletkezéséről, mi milyen formában
esik, szín, alak, forma.
Felhők keletkezése, formája,
nagysága, fajtái.
Szókincsbővítés:
köd, dér, hó, jégcsap, pára, havas
eső, havazás – mindegyik vízből van,
csak más a megjelenési formája.
Víz körforgása:
1. felhő, eső, talajba szivárog,
elpárolog – természetben.
2. Víz forr, fedőn páracseppek,
lecsöppennek, felszáradnak –
csoportszobában.
Étkezési szokásaink: savanyúság
fontossága, vitamintartalma, mihez
mit eszünk, mit iszunk.
Téli egészségvédelem és -megőrzés
fontossága. Vitaminok: természetes
úton, gyógyszerek formájában. Ha
nem vagyunk szomjasak is, innunk
kell. Ajánlott a napi legalább 1,5–2 l
folyadék elfogyasztása, ez
szervezetünk alapvető igénye.
Kisgyermek testének 75%-a víz,
a felnőttnek 67%-a.

Hálótervünk többi oszlopába mese – vers; vizuális nevelés; ének – zene;
testi nevelés; hagyományőrzés és jeles napok kerülnek átgondolásra és
tervezésre. Ezek az óvónői szabadság és a kompetenciacsomag ajánlásai
függvényében kerülnek kiválasztásra.
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Játszottunk, kísérletezgettünk, tapasztalatokat szereztünk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

elmerül, nem merül;
papírlapok áztatása: szalvéta, írólap, műszaki karton, doboz karton;
jégkocka készítése, színes jégkocka vízben oldása;
lapos kistányérba, sekély vízbe 4 különböző színű cukorkát helyezünk;
2 pohárban ugyanannyi víz jelölve, egyiket betesszük a fagyasztóba;
2 átlátszó falú edénybe ugyanannyi víz, egyikbe nehéz tárgyat helyezünk – fizikai törvények: Arkhimédész;
különböző formájú edényekbe ugyanannyi mennyiségű vizet töltünk;
PET-palackokat vízzel töltünk, oldalukat különböző magasságban kilyukasztjuk, vízsugár intenzitásának megfigyelése;
műanyag flakonok kupakjaira különböző méretű lyukakat fúrunk,
majd felfordítjuk és felfüggesztjük őket;
nejlonzacskó sarkának kilyukasztása, azzal rajzolás földre, homokba;
homokvíz asztalon vízfolyatás, tavacskák, patakok keletkeztetése,
összekötése, elválasztása;
2 edényben ugyanannyi víz, egyiket forraljuk, majd kihűtjük, összehasonlítás;
patak vizének ülepítése, szűrése;
vízmértékkel való ismerkedés, építés;
kádban vízszintmérés, majd a kád megdöntése, ellenőrzés;
egyenes és kacskaringós szívószálban a víz útjának megfigyelése;
málnaszörp készítése, egyik pohárban elkeverve, másikban nem;
különböző formájú edényeket töltünk tele vízzel, megbecsüljük, melyikben mennyi víz van;
magot vetünk cserépbe, egyiket naponta öntözzük, a másikat nem;
túlöntözött szobanövény levelén páracsepp képződésének megfigyelése, kóstolása;
itatós papírlappal vízcsepp, tócsa itatása; másfajta papírral kipróbálás;
különböző magasságból vízöntés pohárból, rózsás öntözőkannából,
a nyomát összehasonlítjuk.

Mindazt az értéket és szépséget, amit évmilliókon át a természet ránk hagyott, feladatunk megőrizni, védeni. Eközben kötelességünk fejlődni, az
életünket jobbá tenni, a gazdálkodásunkat, a környezetünk védelmét és a
másokért érzett felelősségünket egyszerre megvalósítani.
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Kissné Zsámboki Réka
A természet felfedezésében rejlő óvodai
matematikai tapasztalatok
Az óvodás gyermekeknek nem a matematika tudományára van szükségük,
hanem játék-, élmény- és tevékenységközpontú interakcióra az őket körülvevő emberi, természeti és tárgyi világgal. A felfedezés során átélhető
tapasztalatok a passzív befogadás helyett érzékelve, észlelve, megfigyelve,
emlékezve, elképzelve, gondolkodva és cselekedve biztosítják a gyermeki
személyiség kibontakozását, a kognitív, megismerő folyamatok fejlődését,
a számukra is izgalmas problémák megoldásának útjait és logikáját. A gyermeket körülvevő természeti környezet változatossága, gazdagsága számtalan óvodai tevékenységet kínál, amelynek során a tapasztalatok interiorizálódnak, belsővé válnak, így a gyermek nem csupán felfedezője, hanem
egyúttal megalkotója is lehet az őt körülvevő világról szerzett tudásnak.
A természetjárások, az utcai sétákkal elérhető parkok, ligetek az év bármely szakában lehetőséget adnak arra, hogy természetes együttélésükben
figyelhessék meg a növény- és állatvilág történéseit. Melyik fa, bokor magasabb? Hányan érjük körbe a törzsét? Melyik vastagabb? Hány éves lehet?
Mire hasonlít a formája? Melyik a legszebb? Sűrű vagy ritka a lombkoronája? Fel tudnánk-e mászni rá? Melyiken van több levél? Termése van-e,
mennyi, milyen formájú? Melyiknek legsimább a kérge? Milyen messzire
érhet a gyökere? – Ezek a kérdések elhangozhatnak mindennapos sétáink,
alkalomszerű kirándulásaink során egyaránt. Megválaszolásuk becslést, ös�szehasonlítást, összemérést, forma- és mennyiségészlelést igényel.
A fák vastagságát az „átölelés” módszerével szoktuk mérni. Hány gyermek tudja körbefogni? Pontosabb mérés, összemérés érdekében használjunk zsinórt, amely alkalmas arra, hogy becsléseinket ellenőrizzük. Vajon
ugyanolyan vastag-e a választott fánk törzse, mint a szomszédos fáké?
A zsinórra egyenletes távolságokra kötött csomóval vagy más jelzésekkel,
esetleg mérőrúd segítségével, mértékszámokkal is jelezhetjük az egyes méreteket. Kivágott fák esetén jó tájékozódási lehetőséget adnak az évgyűrűk.
Megpróbálkozhatunk a körök számlálásával is, nem nagy baj, ha nem jutunk pontos eredményre. A gyerekek számára az évgyűrű fogalma, mint
az életkor mérési módja, és szép körkörös formája bizonyára maradandó
ismeretként raktározódik el.
A természet színpompáját – különösképp ősszel – a fák levelei adják.
Ilyenkor sor kerülhet a levelek gereblyézésére, söprésére. Munka közben
a gyerekek szívesen ugrálnak vagy hemperegnek az avarban. A kupacok
formája, mérete attól lesz izgalmas, ha a szorgos csapatok versenyezhet61

nek egymással. Ebben az esetben fontos lesz megszámolni, hogy ki hány
kosárral gyűjtött, vagy kié a legnagyobb kupac. A gyerekek kedvenc tevékenysége a levelek gyűjtése csokorba, halomba, kosárba, majd a válogatás,
csoportosítás, rendezés. Szempont lehet a levelek színe, formája, terjedelme, hosszúsága, szélessége, sima vagy érdes felülete, felső vagy alsó fele
(fonákja) stb. A levelek szétválogatása történhet saját ötlet szerint vagy az
óvodapedagógus kívánsága szerint. Az összetartozást szemléletesebbé teszi, ha az ugyanolyannak ítélt leveleket rajzlapra festett vagy igazi faágakra
helyezhetik. A leggyakoribb szempontja a szétválogatásnak a levelek színe
és alakja. Ha más tulajdonságra is fel akarjuk hívni a gyermek figyelmét,
akkor a „kakukktojás” módszerhez is folyamodhatunk. A falevelek közé
keverhetünk néhány zöldségféle levelét is. (Pl. sóska, spenót, saláta, petrezselyem, sárgarépa levelét.) A szándékosan elrontott válogatás javításával
a gyerekek számára emlékezetesebbé válik egy-egy tulajdonság. Különösen, ha az összehasonlítás többféle érzékszervvel történik. Például a préselt
leveleknek nemcsak a látványa, hanem a tapintása, a szárazságtól zizegő
hangja is érdekes. A háromféle érzékelés sokszínűen mutatja a száraz és
a friss levelek közötti különbséget. A félbevágott levél fontos lehet a képalkotáshoz, de a szimmetriára is ráirányíthatja a gyermekek figyelmét. Ha
kéznél van egy tükör, akkor azt is felhasználhatják a gyermekek nézelődésre. A nagyító is kiemeli a formák bizonyos elemeit, és a gyerekek figyelmét
ráirányítja olyan tulajdonságokra, amelyek egyébként elkerülnék a figyelmüket. A satírozás technikáját is alkalmazhatjuk. Szépen fog látszani a levél
erezete, ha a fonákjára tett papírlapon ceruzával satírozni kezdünk. Ezek a
technikák a levelek formáját teszik emlékezetessé a gyerekek számára. Ha
a levél mindkét oldalát a nyelénél fogva festékbe mártjuk, és kettéhajtott
rajzlap közé tesszük, akkor szép szimmetrikus rajzolatot fognak mutatni.
Ha van sok egyforma nagyságú levelünk, akkor viszonylag hézagmentes
lefedéssel akár területmérésre is felhasználhatjuk őket. Ha megszámoljuk
a lefedéshez felhasznált leveleket, akkor mértékszámmal jellemezhetjük a
beborított területet. Még egységgel történő mérésként is értelmezhetjük a tevékenység tartalmát, ha megközelítőleg azonos méretűek voltak a levelek.
A tavasz közeledtével az éledő természetben együtt fedezzük fel az első
„hírnököket”, a virágokat! Összeszámolhatjuk, elsorolhatjuk, hogy hányféle
virágot találtunk. Csokrokba szét is válogathatjuk, vagy valamilyen szempont szerint csoportosíthatjuk őket. Melyik mihez hasonlít? Milyen a formája? Melyik a legillatosabb? Vajon honnan kapta a nevét? Hány szirma
van? Mekkora a szára? Milyen a levelének a formája? Azt is észre szokták
venni a gyerekek, hogy azonos fajták között is lehetnek eltérések: bimbós,
nyíló, kinyílt, elhervadt, rövidebb-hosszabb szárú, kisebb-nagyobb levelű
stb. Jó időben a helyszínen letelepedve készülnek a pitypang- vagy pipitérkoszorúk, karkötők. Közben a fejükre próbálgatják, hogy elég hosszú-e.
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Jó becslési helyzetek adódnak, hiszen a darabszámtól függ a hosszúság,
a hosszúságtól a kör nagysága, amely akkor felel meg, ha a fejbőséggel
megegyezik.
A virágoknak gyakran a gyönyörű színviláguk mellett a szimmetriájuk
adja a szépségüket. Olyan virágaink is vannak, ahol a szirmokon vágatszerűen felfedezhetők a tükörsíkok. A rácsodálkozás élményét adja, ha összehasonlítjuk az almafa virágát egy keresztben félbevágott alma magházával.
Az ötszirmú virág és az öt magot tartalmazó magház formai azonossága
az ötös forgásszimmetriában rejlik.
A termésekkel, magvakkal a természet szinte kínálja a gyerekek számára
az érdekes gyűjtenivalókat. Sétáink, kirándulásaink sokszor arra irányulnak,
hogy összegyűjtsük például a tölgyfák, bükkfák, mogyoróbokrok makktermését, szilfák, kőrisek, juharfák lependék vagy ikerlependék termését, az
akácok zörgő, hosszú hüvelytermését vagy a gyerekek első számú kedvencét, a vadgesztenyét. Már a lelőhelyükön megkérdezhetjük a gyerekeket,
hogy nekik melyik tetszik, miért, szerintük mire hasonlít, mi jut róluk az
eszükbe. A hengerszimmetrikus makktermésekre gyakran vicces hasonlatok is születnek (pl. nudli). A gömbszimmetrikus terméseket általában kislabdához, gombóchoz, golyóhoz hasonlítják a gyerekek. A fenyőtobozokat
is nagyon szívesen gyűjtik a gyerekek, és sokat tudnak gyönyörködni bennük. Alulról is érdemes megnézni őket, mert a pikkelyek csigavonalhoz hasonló, spirális alakzatot mutatnak. Forgatva nyújtással lehet geometriailag
létrehozni ilyen alakzatokat.
A tevékenységeknek a matematikai tartalma nemcsak geometriai természetű lehet, hanem a számosságok megállapítására is irányulhat. A vadgesztenye vagy a makk lehet fizetőeszköz is, vagy kétkarú mérlegen mértékegység. Lehet velük gurítós, ügyességi, célbadobó játékokat játszani,
esetleg mezítlábas tornánál a talpizmokat erősíteni – így szerezve geometriai tapasztalatokat a gömbről, a hengerről.
Az állatok minden évszakban a gyerekek kedvencei. Keressünk minél
több alkalmat arra, hogy a gyerekek találkozhassanak élő állatokkal. Sokszor elég körülnézni az óvoda udvarán. A nedves fűszálakon megtalálhatjuk a csigákat, és megcsodálhatjuk a házukat, amelynek spirálja, a csigavonal geometriai érdekesség. Homokozás vagy ásás közben rábukkanhatunk
különböző hosszúságú és vastagságú gilisztákra. A bokrok, fák környékén
hat lábukon siető rovarokat, nyolc lábukkal körkörös hálójukat szövő pókokat, elrepülni készülő hétpettyes katicabogarakat láthatunk. Ha jókor nézünk fel az égre, akkor láthatjuk a csapatostul gyakorló repülésüket végző
villásfarkú fecskéket, a jellegzetes V alakban repülő vadlibákat, darvakat,
a gyors irányváltoztatással cikázó, hangoskodó seregélyeket. Télen vendégeink lehetnek az óvoda madáretetőjénél a rigók, a cinkék, a verebek.
Ha kimozdulunk az óvodából, akkor az évszaktól függően találkozhatunk
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a hosszú lábú gólyákkal, a tóparton megfigyelhetjük, hogy milyen a „békaugrás”, hogy utánozni tudjuk majd az óvodában. A katicabogarak is nagyon
kedvesek. A pöttyök számosságával kapcsolatban kitalálhatunk rajzos
vagy korongelhelyezős feladványokat. A két szárny a kétfelé bontás lehetőségét és a tengelyes szimmetria felismerését kínálja.
A fiúk érdeklődését a csigák, giliszták keltik fel. Megfigyelik araszoló
mozgásukat, ahogy összehúzzák magukat és rövidek, vastagok lesznek,
majd kinyújtóznak és hosszúvá, vékonnyá alakulnak. A csigaházak mérete,
színe, mintázata is érdekli a gyerekeket. Meg lehet figyelni, ahogy végighúzzák ujjukat a kacskaringós vonalon. Érdemes megkérdezni, hogy mi jut
eszükbe erről a vonalról. Kör alakú papírból kivághatunk olyan „tekeredő”
csigavonalat, amit kígyónak neveztünk, amikor az almát meghámoztuk.
Az összetekeredett kígyónkat egy hurkapálcára fölerősítve egy szép „térbeli” csigavonalat kapunk, amely forog is, ha alulról felfelé menő légáramba
helyezzük. Két szimmetria – a forgatás és az eltolás – jelenléte adja a csigalépcsős, csavaros, szerpentines formákat. De egy fenyőtoboz alulnézetben,
néhány kaktusz felülnézetben vagy a napraforgó tányérjának magjai is ilyen
spirálvonal-alakzatot mutatnak. Formai érdekességgel szolgálnak az állatok
lábnyomai. Hóban, sárban, porban megfigyelhetők, festékkel rajzlapon, az
ujjainkkal homokban vagy agyagban utánozhatók ezek a nyomok.
A természet különösen színes és gazdag. Tegyük lehetővé óvodás gyermekeink számára is, hogy megcsodálhassák az őket körülvevő természeti környezet méret- és formagazdagságát! Fedezzük fel, gyűjtsük össze a
természet kínálta „kincseket”, amelyekből az óvodai tevékenységek során
a gyermekeket körülvevő világ mennyiségi, formai, téri és matematikai tapasztalatai születhetnek meg.
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Podráczky Judit – Marton Eszter
A szülők bevonásának, aktívvá tételének lehetőségei
az óvodai nevelésben
Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar
Célok
• A szülői bevonást célzó kezdeményezések áttekintése, néhány nemzetközi és hazai kutatási eredmény és megoldásmód bemutatása.
• A családdal való együttműködést nehezítő tényezők feltárása, a konfliktusok okainak megértése, az elfogadó attitűd erősítése.
• Érzékenyítés a különböző családokkal való kapcsolat alakítására.
Tartalom
• A szülői bevonódottság fogalma, értelmezésbeli különbségek, a téma
nemzetközi és hazai kutatásának fontosabb következtetései.
• A családdal való kapcsolattartás formái és hatékonysága, együttműködés a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek
szüleivel.
• A bizalmi kapcsolat kiépítése és a partneri együttműködés alapelvei.
• Nemzetközi és hazai jó gyakorlatok.
Módszerek
• Előadás (benne film megtekintése).
• Kiscsoportos munkaformában célzott gyakorlatok, megbeszélés.
Eszközök
• Az előadáshoz laptop, projektor, DVD-lejátszó.
• A kiscsoportos munkához flipchart, papír, íróeszköz, különböző színű
filctollak, bluetech ragasztó.
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A családdal való együttműködés, a szülők bevonásának
és aktívvá tételének jelentősége a kutatási eredmények
tükrében
Ma már szakmai közhelynek számít, hogy az intézményes nevelés csak a
családdal együttműködve lehet igazán eredményes, hogy a családdal való
kapcsolat a nevelés egésze szempontjából meghatározó jelentőségű. Mégis,
a gyakorlat világszerte azt mutatja, hogy a gyerekek szempontjait hasonló
módon figyelembe vevő, mindkét fél számára optimális kapcsolat kialakítása és az együttműködés hatékony formáinak megtalálása korántsem
könnyű feladat, sőt az utóbbi évtizedek tapasztalatai azt mutatják, hogy a
családok megszólítása az intézményes nevelés számára komoly kihívást
jelent. Nem véletlen tehát, hogy a gyermekek intézményes nevelésbe történő beilleszkedésével és későbbi teljesítményével kapcsolatban a nemzetközi szakirodalomban az egyik leggyakrabban emlegetett tényező a szülői
bevonódás és annak mértéke. A szülői bevonódás fejlesztése a szakmai
közvélemény körében nemzetközi szinten régóta hangoztatott célkitűzés,
a fejlett országok oktatáspolitikájában számos erre vonatkozó akciótervet
dolgoztak ki és valósítottak meg, ám a programokat jellemzően nem kísérték tudományos igényességű hatásvizsgálatok, ezért nincsenek megbízható adatok arra vonatkozóan, hogy melyik milyen mértékben váltotta be
a hozzá fűzött reményeket (Mattingly et al., 2002). Ezt az űrt igyekezett
legalább részben betölteni Desforges és Abouchaar (2003), akik több száz
angol nyelvű forrást elemezve próbáltak tisztább képet kapni a gyermekek
iskolai teljesítménye és szüleik bevonódottsága összefüggésében. Bár a feldolgozott források zöme a szülők iskolai bevonódásának egyes kérdéseire
irányul, az áttekintés nem haszontalan és nem tanulság nélküli az óvodai
nevelés szempontjából sem, főként mert az országok jelentős részében az
iskola – pre-school jellegű osztályokat/csoportokat is magában foglalva – az
általunk óvodásnak nevezett korosztály meghatározó hányadát, a (4)-5-6
éveseket is tömöríti. A következőkben ezért Desforges és Abouchaar (2003)
munkája alapján összefoglaljuk azokat a leglényegesebb nemzetközi kutatási eredményeket, amelyek új szempontokat adhatnak a család-óvoda
kapcsolat, benne a szülői bevonás továbbgondolásához.
A gyermekek intézményhez, tanuláshoz való viszonyulását és teljesítményét számos különböző, ugyanakkor egymással összefüggő tényező befolyásolja. Desforges (2003) Nechyba (1999) nyomán az iskolai teljesítményt
befolyásoló néhány tényező egy lehetséges kapcsolódási hálózatát mutatja
be. Megítélésünk szerint e tényezőknek az óvodai beilleszkedést és fejlődést illetően is van szerepük, ezért megkíséreljük az eredeti ábrát az óvodai
nevelésre transzponálva megjeleníteni.
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Az óvodai beilleszkedést és teljesítményt befolyásoló néhány tényező
(Nechyba, 1999 és Desforges, 2003 nyomán a szerzők)

Az ábra természetesen leegyszerűsített, nem tartalmaz minden hatótényezőt, és nem ábrázolja ezek összes lehetséges kapcsolatát, mégis egy bonyolult összefüggésrendszert jelenít meg, amelyben nehéz egyetlen tényező
– a szülői bevonódottság – hatását önállóan tetten érni. Ami a kutatási eredmények tükrében bizonyos, az az, hogy a gyermek intézményes nevelésbe
történő beilleszkedésének és teljesítményének legfontosabb befolyásoló tényezője a család és a szülők jellemzői. A szülői bevonódottság kérdésében
az eredmények ellentmondásosabbak, ami részben e hatás mérhetőségének problematikusságából, részben az egységes fogalmak és módszertani
eszközök hiányából adódik. A fogalmak értelmezésének differenciáltságát
jelzi, hogy a vizsgálatok különböző dolgokat értenek szülői bevonódás alatt.
Egyes kutatók az iskolai munkával kapcsolatos otthoni szülői magatartásokat (pl. az együtt-tanulást, ellenőrzést, beszélgetést), mások a pedagógusokkal való intenzív kapcsolattartást (szervezett vagy spontán formában),
megint mások pedig csak akkor gondolták a szülőket „bevonódottnak”, ha
azok az intézmény egészét érintő ügyekben, pl. döntéshozatalban, önkéntes munkákban is elkötelezettek voltak. A fogalmi-értelmezési kérdések a
téma vizsgálatában módszertani következményekkel járnak, hiszen alapvető jelentőségű, hogy kit, miről, milyen módszerekkel kérdezünk meg,
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illetve milyen adatokat használunk fel annak eldöntésében, hogy a szülő
gyermeke nevelésébe/oktatásába bevonódott-e vagy sem. Összességében
azt mondhatjuk, hogy a „bevonódottság” számos különböző viselkedést takarhat, melyek egymással is bonyolult kapcsolatban állnak. Ez nehezíti a
különböző kutatások eredményeinek összehasonlíthatóságát és e tényező
önálló hatásának megítélését is, bizonyos összefüggések azonban mégis
kirajzolódni látszanak. Desforges és Abouchaar (2003) számtalan kutatási
eredményt áttekintve legfontosabb bevonódási formának a gyermek tanulásának otthoni támogatását találta. Ez azt jelenti, hogy azok a szülők,
akik megteremtik a tanulás feltételeit, egészen kisgyermekkortól kezdődően
aktivitást, tanulást serkentő környezetben nevelik gyermeküket, majd iskoláskorban folyamatosan támogatják a gyermek otthoni tanulását, inkább
számíthatnak gyermekük jó iskolai teljesítményére, mint akik nem vesznek
részt aktívan a gyermek tanulásának előmozdításában.
A témára irányuló kisebb és nagyobb mintán végzett kutatások eredményei mindenütt és minden életkori szakaszban a család társadalmi helyzetének meghatározó szerepét igazolták, ennél jelentősebbek azonban azok
az eredmények, amelyek a vizsgált mediáló tényezők (a szülői bevonódás, a család anyagi helyzete, a szülők gyermekkel kapcsolatos elvárásai,
a gyermek intézményének minősége) befolyásoló szerepével, illetve azok
változásaival függenek össze. A család anyagi helyezetének pl. fontos befolyásoló hatása van a szülői bevonódottságra, a gyermekkel kapcsolatos
elvárásokra, valamint ezeken keresztül és közvetlenül is a gyermek teljesítményére és alkalmazkodására. A különböző korú gyerekeket nevelő pedagógusok (és intézmények) szempontjából azonban nem mellékes, hogy a
mediáló tényezők hatása és a közöttük lévő összefüggések a gyermek életkorának növekedésével módosulnak. A kutatásban az iskola előtt és annak
kezdetekor leginkább a szülők részvétele korrelált pozitívan a gyermek teljesítményével és beilleszkedésével, az anyagi helyzet ehhez képest nem volt
számottevő tényező. A szülői bevonódottságnak ez a formája ekkor tehát
az összes tényezőnél meghatározóbbnak bizonyul, erősebb a hatása, mint
a család társadalmi helyzetének vagy az iskola minőségének. Ez a kép a
középiskolai évekre átrendeződni látszik: tizenhat éves korra az iskola minőségének szerepe nagyobb, a család anyagi helyzete pedig ekkor kétszer
olyan erős befolyásoló erővel bír, mint a szülői bevonódottság (Sacker és
mtsai, 2002).
A nemzetközi kutatási eredményeket szemlélve nem kerülhető meg az
a lényegi kérdés, hogy ha az iskolai teljesítményre a család otthoni stimuláló hatása van legerőteljesebb befolyással, akkor mi a funkciója az óvoda/
iskola által kezdeményezett, a család részvételére irányuló akcióknak, a
különböző kapcsolattartási formák működtetésének, azaz miért és hogyan
kell/érdemes szorgalmazni a szülők bevonódását az iskola életébe?
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Desforges és Abouchaar (2003) összefoglaló munkája szerint a szülői részvétel intézményi formái elsősorban a gyermek magatartásával, a beilleszkedéssel állnak összefüggésben. A bevonódásnak ez a formája a szülők
attitűdjének változásán, az intézmény erőforrásainak növekedésén, vagy
nyitottságának és kiszámíthatóságának érzetén keresztül indirekt módon
járulhat hozzá a gyermek beilleszkedéséhez. A pedagógusok segíthetnek továbbá a szülőknek énhatékonyságuk növelésében, valamint abban, hogy
szülői szerepkonstrukciójuk része legyen a gyermek szélesen értelmezett
tanulásának támogatása (Hoover-Dempsey és Sandler, 1997). A szülő és
pedagógus közötti interakciónak alapvető szerepe van az információtovábbítás, az értékek és normák tisztázása és közös alakítása szempontjából is.
A pedagógus és a szülő akkor támogatja egymás munkáját, ha az általuk
birtokolt tudást és információkat kölcsönösen, a gyermek fejlődése érdekében megosztják. A szülő számtalan olyan információval rendelkezik a gyermekéről, ami a pedagógus számára fontos és hasznos segítséget jelenthet,
a pedagógusnak pedig olyan információkkal kell ellátnia a szülőt, amely
egyfelől megkönnyíti számára az intézmény életében való tájékozódást,
másfelől lehetővé teszi, hogy a szülő képet kapjon gyermeke fejlődéséről,
teljesítményéről és annak értékeléséről.
Az információ továbbítása és megosztása a szülő-pedagógus viszonylatában változást hozott a sajátos nevelési igényű gyermekek elkülönült
oktatásával-nevelésével foglalkozó intézmények szülőkkel való együttműködésének gyakorlatában is. A szülő korábbi, laikus szereplőként való
megjelenése háttérbe szorul, helyette a saját gyermekének a szakértőjeként, „társterapeutaként” segíti az intézmény és a pedagógusok munkáját
(Sodogé–Eckert, 2004). Az együttműködés mindenképpen egy másfajta
minőséget képvisel a sajátos nevelési igénnyel vagy egyéb hátránnyal rendelkező gyermekeket nevelő családok esetében, az együttnevelés sikeressége ugyanis nagymértékben a szülőkkel való együttműködés minőségén,
valamint a különböző szakemberek összehangolt tevékenységén múlik. Az
1. ábrára visszautalva, ebben az esetben még erőteljesebb befolyásoló erőt
jelent a család és a szülők. Ebben az esetben a családot támogató rendszer lehet egy, a gyermek korai ellátásában résztvevő szakmai szolgáltató
(egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, családsegítő központ,
gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó), amely a megfelelő diagnózis
és terápia felállítását követően különböző szak- és szakmai szolgáltatásai
révén segítséget nyújt a szülőnek gyermeke fejlesztésében. Bár Nechyba és
Desforges ábráján nem jelenik meg a családot támogató rendszer és az óvoda között közvetlen kapcsolat, a különböző segítő szolgáltatások a családokon keresztül is bejuthatnak az oktató-nevelő intézményekbe. A sajátos
nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelésekor kiemelten fontos a
szakmai szolgáltató szervezetekkel való kapcsolattartás és együttműködés.
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Ma már Magyarországon kialakult jó gyakorlata van az egységes gyógypedagógiai módszertani intézményeknek (EGYMI), melyek rendelkeznek
azokkal a szak- és szakmai szolgáltatásokkal, illetve tudással, amivel nagymértékben tudják segíteni az integrált nevelést folytató intézmények nevelő
munkáját (Papp, 2008). Ilyen szolgáltatások többek között az utazószakember-hálózat működtetése, szaktanácsadás, fejlesztő felkészítés, logopédiai
ellátás, vagy éppen az eszközkölcsönző fenntartása, ahol speciális, az adott
fogyatékossági típusnak megfelelő eszközök kölcsönzésére van lehetősége
mind a szülőknek, mind az óvodáknak.
A munka hatékonyságát növeli, ha a szülő is csatlakozik a folyamathoz.
Ma már számos terápiás eljárás (Sedlak-Sindelar, 1993; Marton, 2002; GósyImre, 2007) igényli az aktív szülői részvételt, valamint a gyermekekkel
foglalkozó szakemberek szoros együttműködését. Jó példa erre az iskolai pedagógiai gyakorlatban nehezen terjedő „kéttanáros” modell1 óvodai
nevelési gyakorlatban való megjelenése. Ez a jó gyakorlat a csoportban
dolgozó két óvodapedagógus munkaidejének átfedését használja ki a fejlesztő foglalkozások – segítő szakember által koordinált – megtartására. Az
óvodapedagógusok szoros kapcsolattartása, a munkaidejük egy részének
átfedése, a segítő szakemberrel történő konzultáció lehetővé teszi az óvodapedagógusok sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni vagy kiscsoportos fejlesztésébe való bekapcsolódását (Vargáné, 2011). Így nemcsak
a segítő szakemberre hárul a sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése,
hanem az óvónők fejlesztési folyamatba való bevonása révén erősödhet
személyes elköteleződésük is, jobban megismerhetik a gyermek erősségeit,
sajátos nevelési igényeit, valamint óvodapedagógusi kompetenciahatáraik
is szélesednek (Vargáné, 2011). Az óvodapedagógusok problémákba való
bevonódása, a segítő szakemberrel kialakított partneri viszonya, a szülő bevonása gyermekük tanulási támogatásába az inklúzió irányába mozdíthatja
el az intézmény szemléletét és gyakorlatát, tehát hat az óvodai nevelés minőségére is.
A témakörrel foglalkozó hazai kutatásokat szemlélve jól látható, hogy a
rendszerváltozás előtti években főként módszertani útmutatásokat/fejlesztéseket megalapozó céllal és elsősorban a kapcsolati formákra irányultan
szerveződött kutatás (Füle, 1984, 1986, 2002). A ’90-es évek elején oktatáskutatók szülői közvélemény-kutatások segítségével igyekeztek képet
alkotni a kapcsolatrendszerben érzékelhető feszültségek okairól (Györgyi
– Junghaus, 1991; Biró – Junghaus, 1992), ezen belül a szülők iskolával kapcsolatos elvárásairól, informáltságukról, tájékoztatási igényeikről. A szülői
közvélemény-kutatás eredményeiből levonható egyik új következtetés az
volt, hogy a szülők többsége aktívabban szeretne bevonódni gyermeke taAz esettől függően pedagógus-gyógypedagógus, pedagógus-(gyógy)pedagógiai asszisztens
egyidejű jelenléte az osztályteremben (Papp – Faragóné, 2007).
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nulási folyamataiba és a pedagógus-szülő közötti partnerkapcsolat kialakítását tartja kívánatosnak, a szülői bevonódás tényezőinek és hatásának
kiterjedt vizsgálatára azonban tudomásunk szerint azóta sem került sor.
A rendszerváltozást követően a családi és intézményes nevelés kapcsolatának kérdései Magyarországon részben a nemzetközi és hazai mérések
eredményeivel összefüggésben, részben az óvoda/iskola demokratizálódása, tekintélyi viszonyainak átrendeződése és a megnövekedett szülői jogok
kontextusában váltak hangsúlyossá. Az utóbbi megközelítések között találunk a család-óvoda kapcsolatára is kiterjedő vizsgálatot, a kutatások száma
azonban összességében elenyésző.
2001–2002-ben az Oktatási Minisztérium megbízásából sor került egy, a
magyar óvodarendszer egészére kiterjedő vizsgálatra, melynek fő célkitűzése annak feltérképezése volt, hogy az Óvodai nevelés országos alapprogramja (ONOA – az 1996-ban bevezetett új tartalmi szabályozó dokumentum) mennyiben és miként befolyásolta az óvodák életét. A több intézmény
együttműködésében lefolytatott, összetett kutatásban az Oktatáskutató
Intézet az óvodás gyermekek szüleinek körében folytatott részvizsgálatot
(Török, 2005). Ennek létjogosultságát és aktualitását az adta, hogy – miközben az intézmények szolgáltató jellegének erősödése, a partnerközpontú
minőségbiztosítás bevezetése, az intézménybezárások és -átszervezések
megélénkítették és alakították a szülők és az óvodák kapcsolatát – magáról
a kapcsolatról, az együttműködés formáiról és az érdekütközésekről országos szinten keveset tudtunk.
A kutatás a szülők óvodaválasztási stratégiájára, a választást leginkább
befolyásoló tényezőkre és a szülők igényeire terjedt ki. A 2001 áprilisában,
470 intézmény bevonásával, reprezentatív mintán zajlott vizsgálat fontosabb eredményeit az alábbi felsorolásban Török Balázs munkája alapján
foglaljuk össze (Török, 2004, 2005):
• a szabad intézményválasztás a szülők több mint fele számára nem jelent valóságos választási lehetőséget. Azok, akik számára ez valóságos
alternatíva, jellemzően két intézménybe látogatnak el személyesen.
A választást befolyásoló legfontosabb tényezők az óvoda térbeli közelsége és az óvodapedagógus személye.
• Az óvodával való kapcsolattartás főleg az anyák feladata, legfontosabb
alkalma a szülők 89%-a szerint a mindennapos találkozás (a gyermek
reggeli óvodába vitele, ill. délutáni hozatala). Ez a szülői igény érthető okból nem teljesen esik egybe az óvodapedagógusok céljaival, a
mindennapi kapcsolattartásnak ezek a formái ugyanis a gyermekektől
vonják el a pedagógust.
• A családlátogatás nem teljesen közkedvelt kapcsolattartási forma, azt
a szülők egyötöde feleslegesnek, vagy csak részben hasznosnak ítéli,
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•

•

a rosszabb anyagi körülmények között élők kellemetlennek és kényszernek érzik.
Az óvodáztatás jelentőségét a gyerekek későbbi iskolai előmenetelében a szülők egyöntetűen meghatározónak vélik, ezzel összefüggésben azonban érzékelhető egyfajta szülői nyomás, amely az óvoda
iskola-előkészítő funkciójának kizárólagossága irányába mutat.
A megkérdezettek közel egytizede fontosnak tartaná, ha nagyobb beleszólást kaphatna az óvodai élet tervezésébe.
A szülői elégedettség mérése azt mutatta, hogy jelentős számban igényelnének a szülők több rendezvényt, családi programot, és gyermekeik számára is gazdagabb programot várnának az óvodától. Ez az
igény a kutatók szerint hosszú távon nem egyszerűen több szabadidős
program szervezését jelenti, hanem egy olyan stratégia kimunkálását,
amelyben az óvoda a szülők bevonásával helyi közösségi centrumként funkcionál, s amelyben a közös programok szervezése elősegítheti a partneri kapcsolat kialakulását. Ugyancsak komoly tartalékok
rejlenek az önkéntes szülői aktivitásban, amelyet az eredmények szerint az óvodák csak egy része használ ki.
A családi és óvodai nevelés illeszkedésének vizsgálata azt az eredményt hozta, hogy a legtöbb család esetében a két nevelői hatásrendszer harmonikusan kiegészíti egymást, a szülők bizalommal fordulnak az óvodapedagógushoz tanácsért. Teljes illeszkedésről azonban
nincs szó: a szülők mintegy 12%-a elzárkózik attól, hogy az óvodapedagógustól nevelési tanácsot kérjen, továbbá több mint egyharmaduk néhány nevelési kérdésben másként gondolkodik, mint gyermeke óvodapedagógusa. A konklúzió szerint ezért egyrészt a jövőben
várhatóan nagy szerepe lesz az óvodapedagógusok kommunikációs
készségének, másrészt a szülőkkel való kapcsolat mint fejlesztendő
terület egyre nagyobb hangsúlyt kap az intézmények minőségbiztosítási gyakorlatában (Török, 2004, 2005).

Az ONOÁ-nak 2008-as felülvizsgálata, majd módosítása hatással volt a nevelőmunka tartalmára is. Egyre inkább teret nyernek a vegyes életkorú csoportok (Vágó–Simon–Vass, 2010), melyek a heterogenitásuk révén az egyéni szükségletekre való erőteljesebb odafigyelésre, az eddig alkalmazott
pedagógiai módszerek felülvizsgálatára, a toleranciára, a mások elfogadására való nevelés szükségességére késztetnek. Ha ehhez még hozzáadjuk
azt is, hogy az alapprogram átdolgozásával hangsúlyossá vált az óvodák és
a szülők kölcsönös felelősségének hivatalos elismerése (Vágó–Simon–Vass,
2010), akkor bátran mondhatjuk, hogy ezek a folyamatok kedvező irányba
befolyásolhatják a partnerség kialakulását és az óvodák integráló gyakorlatát is. A köznevelési törvény (2011. évi CXC.) szeptembertől életbe lépő
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azon módosulása, mely szerint az óvodáztatás 3 éves kortól kötelező, szintén változásokat indukálhat a szülő-óvoda kapcsolattartását, együttműködését illetően, hiszen egyre több szülő lesz aktív részese gyermeke korai
intézményes neveltetésének.

A szülő, valamint a nevelési-oktatási intézmények
együttműködésének jellemzői sajátos nevelési igényű
gyermekek esetén
Sodogé és Eckert (2003) egyik kutatásában speciális iskola gyógypedagógusait és szülőket kérdezett meg az iskola-szülő kapcsolattartásának sajátosságairól. A felkínált kapcsolattartási formák (szülői fogadóóra, szülői est, szülői beszélgetés a fogadóórán kívül, telefonhívás, kapcsolattartás e-mailen
keresztül, beszélgetések, szülői fehér asztal, osztály/iskolai ünnepségek, az
osztály egyéb tevékenységeiben való részvétel, üzenőfüzet, családlátogatás, nyílt nap, fórum) közül a leggyakoribbaknak a hagyományos szülői fogadóórák, a szülői estek és az üzenőfüzet bizonyultak. Leghatékonyabbnak
a szülők a fogadóórát, az üzenőfüzet használatát, valamint a szülői esteket
ítélték, de mintegy 70%-uk jelezte, hogy aktívabban is szeretne részt venni
az iskola életében (Sodogé–Eckert, 2004).
A fogyatékos emberek ügyében tevékenykedő szervezetek számára
eddig is számos lehetőség nyílt különböző szülősegítő kezdeményezések
(„Fecske-tábor2”, Bice-Bóca Tábor3, FECSKE szolgáltatás4) kialakítására,
mint szülőklub, szülőtanfolyam szervezése, eszköz és/vagy szakkönyv beszerzése, bébiszitter-szolgáltatás, szülőtalálkozó, szülőkonferencia szervezése (Orbán, 2008). Ezek a gyakorlatok azonban sokszor elkülönülten,
adott célcsoportok számára voltak elérhetőek, így a többségi, normál pedagógiai gyakorlatot folytató intézmények számára kevésbé váltak ismertté.
A sajátos nevelési igényű gyermekek révén jelenleg is számos segítő szakemberrel (logopédus, gyógypedagógus, pszichológus, fejlesztő pedagógus)
tart kapcsolatot az óvoda. Ezek a kapcsolatok a későbbiekben lehetőséget
biztosíthatnak arra, hogy a bevált, jó gyakorlatok, helyi kezdeményezések

Duráczky József pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ, Kaposvár. http://www.fszk.
hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=8:%C5%91-szint%C3%A9n&Itemid=140
3
Bice-Bóca Alapítvány a Mozgássérült Gyermekekért, Békéscsaba. http://www.fszk.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=8:%C5%91-szint%C3%A9n&Itemid=140
4
Kézenfogva Alapítvány, Budapest. http://www.fszk.hu/index.php?option=com_k2&view=
item&id=8:%C5%91-szint%C3%A9n&Itemid=140
2
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ismertté váljanak a többségi intézmények körében is, illetve aktívan és érdemben tudjanak kapcsolódni a már működő programokhoz.
A partneri kapcsolat kialakulását nehezítő tényezők
Saját vizsgálatunkban (Hegedűs–Podráczky, 2012) fókuszcsoportos és
egyéni interjúk segítségével kérdeztünk meg pedagógusokat és szülőket az
óvoda/iskola és a család kapcsolatáról.5 Célunk a kapcsolatban résztvevők
véleményének megismerése volt: miként látják szülők és pedagógusok a
család és közoktatás közötti kapcsolatot, mennyire jellemző a szülők-nevelők közötti partnerség, mennyire tudatosak és milyen módon közvetítődnek az elvárások, milyen változtatási javaslatok fogalmazódnak meg, mely
elemek gátolják, és melyek segítik a kapcsolat alakulását. A fontosabb eredmények az alábbiakban foglalhatók össze.
Kapcsolattartás
• A hazai közoktatási gyakorlatban a közoktatási intézmények és a
család együttműködésének hagyományos szervezeti formái a szülői
értekezlet, a fogadóóra, és a szintén hagyományos, de opcionális, valamint funkcióját és gyakoriságát tekintve az előzőektől eltérő családlátogatás.
• Bevett gyakorlatként a hagyományos kapcsolattartási formák jelennek
meg, emellett létezik a telefonos, nagyobb városokban (és főként magasabb szocioökonómiai státuszú családokra jellemzően) az elektronikus kapcsolattartás is.
• A kapcsolattartási formák mindegyike, de különösen a szülői értekezlet kapcsán a pedagógusok különösen sérelmezik a szülők távolmaradását, amelyet jellemzően a szülő gyermeke fejlődésével kapcsolatos
érdektelenségével azonosítanak.
• A kapcsolattartást és a programokon való részvételt a szülők szerint
nehezíti a szülők túlzott elfoglaltsága és az intézmény nyitva tartása
(amely gyakran nincs összhangban a szülők munkaidejével, a tovább
ottmaradó gyerekeket pedig a pedagógusok maguk bélyegzik „ügyeleti gyerek”-nek).
• Komoly kritikák fogalmazódtak meg a szülői értekezletek tartalmát
illetően. A szülői értekezlettel kapcsolatos leggyakrabban használt
A kutatás a TÁMOP 4.1.2. ./B./KMR 2009-2011. számú, a Pedagógusképzési hálózat Közép-Magyarországon c. projekt részeként, annak Család és intézményes nevelés kapcsolata
alprogramja keretében készült.
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jelzők a szülők részéről az unalmas, formális, haszontalan. A fókuszcsoportok 75%-ában megemlítődött, hogy a szülői értekezletek nem
szólnak másról, minthogy pénzt kérnek a szülőktől, és dátumokat kell
megjegyezni.
• A szülőket és a pedagógusokat is megosztja a családlátogatás kérdésköre. A pedagógusok körében jellemző az időhiányra és a családi otthon sérthetetlenségére való hivatkozás. A szülők egy része igényelné
a családlátogatást, más része szerint nem szükséges, hogy a pedagógus minden családhoz elmenjen.
• A kapcsolattartás alternatív formái, a különféle szabadidős tevékenységek, közös programok kevéssé váltak a gyakorlat szerves részévé.
Ilyen kezdeményezésekről – annak ellenére, hogy az igény a pedagógusok és a szülők részéről is megfogalmazódik – csak elvétve számoltak be a résztvevők.
• Néhány pedagógus arra hívja fel a figyelmet, hogy a túlzott gyakorisággal szervezett programok megterhelőek a családok számára.
Az együttnevelés gyakorlatát folytató intézmények esetében a szülőkkel
való együttműködés a formát, a tartalmat és a gyakoriságot tekintve is eltér
a hagyományos gyakorlattól. A sikeres együttműködés feltételei:
• a nevelőtestület pozitív hozzáállása;
• az a nézet, miszerint a szülők részvétele fontos az intézmény életében,
és ezt közvetíteni is képesek a szülők felé;
• az együttműködés hagyománya;
• szívesen fogadják és felveszik a sajátos nevelési igényű gyermekeket;
• a nevelőtestület nyitott ismereteinek, képességeinek bővítésére;
• a nevelőtestület szorosan együttműködik a szülőkkel;
• közös erőfeszítések történnek a rendszeres értékelésre (Wilhelm –
Eggertsdóttir – Marinósson, 2006 nyomán).
Fontos, hogy a pedagógusok és a sajátos nevelési igényű gyermekek szülei
együttműködjenek, ez az aktív részvétel felbátorítja a többségi gyermekek
szüleit is, hogy részvételükkel javítsák az óvodán/iskolán belüli szolidaritást. A gyerekek közötti pozitív társas viszonyok nem mindig fejlődnek ki
természetesen, így a sajátos nevelési igényű gyerkeknek további nehézségeik is támadhatnak. Ebből adódóan fontos szerep jut az intézménynek,
hogy ezt a problémát rendszeresen, a szülőkkel való együttműködés keretein belül elemezze. Kulcsfontosságú a pedagógus szerepe, aki összejövetelek szervezésével, az egyenjogúságról, az egyenlő bánásmódról szóló
viták indításával elősegítheti, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek és
a többségi gyermekek szülei között új társas kapcsolatok alakuljanak ki.
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A szülőknek bátorításra és irányításra van szükségük ezen a területen, melyet csak az intézmény szolgáltathat. (F. Lassú–Perlusz–Marton, 2012)
Kommunikáció
A szülő-pedagógus kommunikációval kapcsolatban a szülők által megfogalmazott nehezítő tényezők pl.:
• a nexus jellege. (A szülők egy része sérelmezi, ha a pedagógus nem
tegeződik.)
• A nyelvhasználat. (A szülők tapasztalatai szerint a pedagógusok közül
többen olyan szakszavakat használnak, amiket a szülő nem ért meg.)
• Egyirányú kommunikáció, a szülő megfigyeléseinek figyelmen kívül
hagyása (ezzel nevelési kérdésekben az inkompetencia, alárendeltség érzésének erősítése).
A kommunikációt negatívan befolyásoló tényezők a pedagógusok oldaláról:
• a szülő megrendelőként történő fellépése.
• A szülők irreális képe a saját gyermekükről, „csodavárás” a pedagógusoktól.
• A szülők probléma esetén nem képesek megfelelően kommunikálni.
A kapcsolattal szembeni igények, elvárások
Mind a szülők, mind a pedagógusok részéről megfogalmazódott az igény
a gyakoribb és szorosabb kapcsolatra. A beszélgetés kapcsán a szülők elmondták, hogy a pedagógussal való napi kapcsolattartást, a személyes beszélgetést mindannyian igénylik. Elmondásuk szerint erre nem mindig van
lehetőségük. A pedagógusok és szülők részéről is megfogalmazódott az
egyéni bánásmód iránti igény, amely nemcsak a gyermekre, hanem a szülőkre is vonatkozik. Általános tapasztalat, hogy az a pedagógus, aki egész
nap gyerekekkel van körülvéve, nem tud rendszeresen időt szánni a szülőre és egyénileg beszélni vele, holott sok szülőnek van igénye az egyéni
konzultációra. Ennek az igénynek a pedagógusok – különböző okokból
– csak minimálisan tudnak megfelelni.
Az elvárások között a kapcsolattartásra vonatkozó alapelvek is megjelentek, ezekből idézünk.
• Ne éljünk vissza egymás idejével!
• Egyértelműen fogalmazzuk meg elvárásainkat egymással szemben!
• Kölcsönösen tartsuk tiszteletben egymást!
76

•
•
•
•
•
•

Ne minősítsük egymást!
Tartalmas és jól összeszedett információkat kapjanak a szülők!
A pedagógusok ne tegyenek különbséget szülő-szülő között!
A szülővel való konfliktus ne a gyereken csattanjon!
Jelezzenek időben, ha baj van!
Legyünk tekintettel arra, hogy a pedagógus elsődleges dolga a gyerekkel való foglalkozás, nem pedig a szülő gardírozása!

Az említett elvárások nem teljesíthetetlenek, megfogalmazásuk viszont fontos lehet a család és iskola közötti kapcsolat optimalizálásában. Saját vizsgálataink összességében azt tükrözik, hogy a partnerség igényét a kapcsolat
minden résztvevője megfogalmazza, másrészt jól látható, hogy a partneri
együttműködés kialakításához formai, tartalmi és szemléletbeli változásokra van szükség. A beszélgetések résztvevői jó példákról, pozitív kezdeményezésekről is beszámoltak, a kapcsolatot több évtizede terhelő problémák
és nehézségek azonban ma is tetten érhetők.
A partneri együttműködést, a szülői bevonódást támogató gyakorlatok alapelvei
A szülők bevonását sikerrel megvalósító intézmények jó gyakorlatai alapján
(F. Lassú–Perlusz–Marton, 2012) összefoglalhatók a partneri együttműködés kialakítását segítő legfontosabb alapelvek:
• A család és intézmény sikeres kapcsolatának alapvető feltétele az elfogadás. A szülők elfogadása, a szülői kompetenciák elismerése a jó
kapcsolat megalapozója.
• Az elfogadással szorosan összekapcsolódó alapelv a kölcsönös bizalom, aminek a megteremtését az intézménynek, a pedagógusnak
kell kezdeményezni. A szülő bizalmának megnyerése maga is következménye egy tudatos építkezésnek, lépésről lépésre történik. Gyakorta jellemzik kudarcok és megtorpanások, különösen a hátrányos
helyzetű családok esetében, akiknek bizalmát – a kulturális távolság,
illetve gyermekkorban vagy szülőként megtapasztalt rossz élmények
miatt – nehezebb elnyerni.
• Különösen nagy a jelentősége a bizalmat megteremtő, kölcsönösségre épülő kommunikációnak. A szülő egyenrangú partnerként való
kezelésének a kommunikáció verbális és nem verbális szintjén is meg
kell jelennie.
• Alapelv a pozitívumok keresése és a kommunikációban történő „kihangosítása”, amelynek szintén a nehéz helyzetben élő családokkal
való kapcsolattartásban van kitüntetett jelentősége. A pozitív meg77

közelítésmód segít annak a bizalmi légkörnek a megteremtésében,
amely az együttműködés alapja. A kritika és tanácsadás helyett a szülői képességek, sikeresnek bizonyuló nevelési elvek és gyakorlatok
elismerése szükséges.
• Ugyanilyen fontos a gyermekre vonatkozó pozitívumok hangsúlyozása, amely csak a gyermek alapos ismeretével, a „gyermekből való felkészültséggel” alapozható meg. A szülők elsősorban saját
gyermekük érdekében tartják a kapcsolatot az intézménnyel, ezért a
gyermek megismerése és az ebből a tudásból kiinduló személyre szabott kommunikáció ebből a szempontból is alapvető jelentőségű.
• A családokkal való kapcsolatépítés és kapcsolattartás legfontosabb
elve a rugalmas alkalmazkodás. A családok és a pedagógusok is
nagyon különbözőek. Ha egy kezdeményezés az adott család és intézmény viszonylatában nem válik be, a célt szem előtt tartva más gyakorlat kipróbálása válik szükségessé.
Kezdeményezések, jó gyakorlatok a szülő-óvoda partnerség előmozdítására
Az alábbiakban a magyar óvodai intézményes nevelés gyakorlatába is
adaptálható jó gyakorlatokat mutatunk be, természetesen a teljesség igénye
nélkül. A felsorolt és bemutatott példák mintául szolgálhatnak további innovációk elindításához.
Joyce Epstein (Epstein, 2001) a szülői bevonás szintjeire a gyakorlatban
is alkalmazható lehetőségeket, forgatókönyveket, tevékenységfajtákat dolgozott ki, megadva ezek elvárható eredményeit is. Bár sémája az iskoláknak nyújt segítséget a szülők bevonásához, a család és az intézmény közötti
partneri kapcsolat kiépítéséhez, úgy gondoljuk, hogy számos eleme hasznosítható az óvodai nevelés gyakorlatában is.
1. A szülőkkel való foglalkozás: a család segítése a gyermekek számára
kialakítandó otthoni környezet, az aktivitások és a pihenés feltételeinek
megteremtésében, nevelési kérdésekben. Ebbe beletartozhat pl.:
• direkt nevelési tanácsadás.
• Szülők indirekt „nevelését” is célzó tréningek szervezése, szülői szereppel kapcsolatos képzési programok, gyermeknevelésről szóló
népszerű irodalom ajánlása.
• Családtámogató programok, egészséges életmód, orvosi ellátás, helyes táplálkozás, óvoda-iskola átmenet témakörökben, egyéb szolgáltatásokról való felvilágosítás.
• Családlátogatások az óvodába kerüléskor, illetve iskolakezdéskor.
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2. Kommunikáció: az óvoda nevelési programjáról és a gyermekek fejlődéséről szóló hatékony kommunikációs lehetőségek megtervezése az
iskola-család között.
• Minden évben legalább egy szülői értekezlet.
• Tolmács bevonása, ha szükséges.
• Rendszeres információnyújtás: üzenetek, felhívások, telefonbeszélgetések, hírlevelek stb.
3. Önkéntes munka: megszerezni a szülők segítségét és támogatását,
megszervezni a munkájukat.
• Önkéntesen vállalt feladatok intézményi és csoportszinten is, pl. a
csoport és az udvar alakításában, az épület kisebb javítási munkálataiban, szükség esetén a gyerekek szállításában, rendezvények megszervezésében, adminisztrációban, a pedagógusi munka más jellegű
segítésében, illetve más szülőknek történő segítségnyújtásban.
• Családi szoba, közösségi helyiség kialakítása megbeszélések tartására,
illetve az önkéntes szülők munkájához, valamint üldögélésre.
• A lehetséges önkéntesek, segítők feltérképezése.
4. Otthoni tanulás: óvodás gyermekek esetén ez főként arra irányuló információ és ötletnyújtás lehet, hogy a szülők miként tudják segíteni a
gyerekek otthoni játékát, milyen játékok és tevékenységek támogatják
a gyermekek fejlődését, széles értelemben vett tanulási folyamatait.
Ebbe beletartozhat:
• az információnyújtás az óvodás korosztály fejlődési jellemzőiről és tanulásának sajátosságairól.
• A szülők segítése abban, hogy hogyan beszélgessenek gyermekeikkel egy-egy tevékenységükről, alkotásukról, társas kapcsolataikról, az
óvodában töltött időről.
5. Döntéshozatal: a szülők bevonása az óvodai tervekbe, szülői képviselet
kialakítása, vezető szülők megválasztása.
• Szülői szervezetek, munkaközösségek megalakítása.
• Független tanácsadó csoportok lobbizása fejlesztésekért, reformelképzelésekét.
• A szülői vezetőket és az összes szülőt felölelő hálózat kiépítése.
6. A tágabb közösség és az óvoda/iskola kapcsolata: megtalálni és ös�szekapcsolni a közösség erőforrásait, szolgáltatásait az óvoda/iskola nevelési céljainak megvalósítása érdekében, összekötni a családi nevelést,
az iskolai munkát és a gyermekek fejlődését.
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• A családok informálása a közösség egészségügyi, kulturális, szabadidős szolgáltatásairól, a szociális támogatásról és egyéb programokról/szolgáltatásokról.
• Tájékoztatás nyújtása olyan közösség által szervezett lehetőségekről,
amelyek a tanulási készséget, a tehetség kibontakozását szolgálják,
beleértve a nyári gyermekprogramokat is.
A továbbiakban néhány, a nemzetközi gyakorlatban bevált módszert, technikát mutatunk be, melyek a szülő-iskola partnerségére építenek, elősegítve ezzel a két fél közötti hatékony együttműködést.
• Információcsere a szülők és az óvoda között. A család és óvoda közötti információáramlás alapvető jelentősége nem szorul magyarázatra,
a különböző működőképes formák megtalálása azonban mindenütt
helyi szintű feladatot jelent. Az óvoda és a család kommunikációja
fejleszthető, alakítható. Ennek hagyományos formái – mint szülői értekezlet, fogadóóra, családlátogatás és telefonos kapcsolattartás – mellett egyes intézmények az elektronikus eszközök által kínált kapcsolattartási formákat is kihasználják (pl. aktualizált honlap, óvodaújság
szülői rovattal, heti rendszeres „Szülői óra” skype-on, elektronikus
levelezés). Néhány intézmény filmfelvételeket kölcsönöz annak érdekében, hogy az ünnepségeket, tevékenységeket megörökítő felvételeket azok a szülők is kikölcsönözhessék, akik nem tudtak részt
venni ezeken az alkalmakon. A szülők-óvoda közötti kapcsolattartás
különböző módokon történhet, a lényeg az, hogy minden intézmény
megtalálja azt a módszert, amely a számára és a szülők számára a leginkább megfelelő, és optimálisan biztosítja az információk és vélemények szabad áramlását.
• Ünnepek, különböző rendezvények, szabadidős, kulturális és sportprogramok a gyerekek, szülők, pedagógusok részvételével. Az ünnepek különleges napok, ezért különleges szerepet töltenek be életünkben. Az ünnepek nevelésben betöltött szerepe sokrétű, melyek között
hangsúlyos a nemzeti identitás alakítását és erősítését célzó szerep.
Nemzeti kisebbségek életében az ünnepek különösen fontos alkalmai
az együvé tartozás kifejeződésének, ezért azokat célszerű a kisebbségi közösség egészét megszólítva szervezni. Ilyenkor az óvoda/iskola
valóságos közösségi találkozóhely lehet, ami erősítheti az összetartozást és a nemzeti kisebbségek intézményei (óvodák, iskolák) közötti
kapcsolatokat is. A rendezvények a családoknak arra is lehetőséget teremtenek, hogy megismerjék, ezáltal jobban elfogadják egymást. Különösen nagy ennek a jelentősége a különböző kultúrájú, etnikumú,
vallású családból származó gyermekeket nevelő, multikulturális intéz80
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mények esetében. A multikulturális napok (zene, tánc, kiállítás, ételek
stb.) lényege, hogy a nyelvi, etnikai, kulturális kisebbséghez tartozó
gyerekek és szüleik bemutatják kultúrájukat és szokásaikat az intézmény közösségének. Az elfogadást indirekt, nagyon természetes módon befolyásolják pozitívan az olyan közösen végzett tevékenységek
is, ahol a szülők mindenféle megkülönböztetés nélkül alkotnak egy
csapatot. Ilyenek pl. a gyerekeket-szülőket-pedagógusokat egy csapatba tömörítő versenyek, mérkőzések, kirándulások, közös főzések.
Óvodai ismeretterjesztő előadások. A szülők támogatásának egyik
eszköze lehet olyan ismeretterjesztő előadások szervezése, ahol lehetőségük van az őket érdeklő témákban különböző szakembereket
meghallgatni, tőlük tanácsot kérni. Ahhoz, hogy ezek a programok
érdeklődésre tartsanak számot és sikeresek legyenek, szükséges a
szülők igényének előzetes feltérképezése. Számos téma vonzó lehet,
ezek közül itt most egyet emelünk ki, amely tapasztalataink szerint
bizonyosan érdeklődést kelt. Az iskolakezdéssel és iskolaválasztással
kapcsolatos döntéseket sok aggódás és félelem előzi meg, a szülők
ezért több hónapon át feszültségben élnek, bizonytalanok a döntésben. Elmondásuk szerint ezen a helyzeten nagyon sokat segítene, ha
a témában jártas szakemberek (óvodapedagógusok, tanítók, pszichológusok) ezen a területen direktebb segítséget adnának, e célból előadásokat és fórumokat biztosítanának.
A szülők bevonása a projektekkel kapcsolatos tevékenységekbe. A projektek jó lehetőséget kínálnak a szülők intenzív, alkotó tevékenységekbe való bevonására. A szülőket számításba lehet venni a projekttervek
kialakításánál, ahol elmondhatják saját ötleteiket és különböző feladatokat vállalhatnak, pl. gondoskodhatnak anyagokról, szerszámokról,
vagy látogatási időpontokat egyeztethetnek különböző üzemekkel,
kulturális intézményekkel. A projekt során tevékenyen tudnak részt
venni az intézmények életében, pl. saját szakmai kompetenciájukat
hozhatják be az óvodába.
„Kire miben számíthatunk?” Ebbe a körbe az olyan szülői, általában
nem anyagi természetű felajánlások sorolhatók, mint rendezvények
szervezése, művészeti felajánlások, rendezvények alkalmával büfé
„üzemeltetése”, az intézményt támogató egyéb önkéntes munkák.
Önkéntesek számára rendezett „köszönőünnepség”. Erősítheti a kapcsolatot és a szülők motiváltságát, ha az önkéntes munkát felajánló
szülőknek az intézményi közösség nyilvánossága előtt mondunk köszönetet. Ennek megfelelő alkalmát és módját helyi szinten lehet végiggondolni és kialakítani.
Szülők számára fenntartott szoba. Főként az amerikai iskolák gyakorlatában terjedtek el a „szülői szobák”, „szülői centrumok”. Létre81

hozásuk célja annak elősegítése, hogy a szülők otthonosan érezzék
magukat az iskolában, ösztönözve így a családok közötti kapcsolattartást, melyhez az intézmény megfelelő tárgyi feltételeket biztosít.
A szülő-iskola partnerségének megerősítésére irányuló németországi
innovációk között a szülői szobák létrehozása szintén szerepel. Magyarországon a szülők számára fenntartott szoba egy amerikai modell
adaptációja nyomán, a Lépésről lépésre nevű óvodai programban jelent meg. A szülői szoba a szülőtársakkal, pedagógusokkal és más
segítő szakemberekkel történő konzultációhoz biztosított megfelelő
körülményeket.
Néhány gyakorlatban kipróbálható kommunikációs
eszköz
A család és óvoda/iskola közötti hatékony együttműködés kialakítása érdekében Rief és Heimburge (2006) több kommunikációs ötletet is megfogalmaz a pedagógusok és a szülők részére. Rief és Heimburge szerint annak
érdekében, hogy kialakuljon a jó kapcsolat, a pedagógusnak törekednie
kell a következőkre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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kommunikációnk legyen tiszteletteljes és nem ítélkező.
Fejezzük ki, hogy örülünk a partneri viszonynak.
Ismerjük el, hogy ők ismerik legjobban saját gyermeküket.
Értékeljünk minden információt és erőfeszítést.
Érzékeltessük, hogy valóban törődünk gyermekével, szeretnénk
együttműködni velük, és mindent megteszünk annak érdekében,
hogy sikeres évünk legyen.
Adjunk szóban, telefonbeszélgetés révén vagy írásban pozitív üzeneteket a gyermekről.
Legyünk könnyen elérhetőek, tájékoztassuk a szülőket arról, hogyan
és mikor tudnak velünk kapcsolatba lépni.
Közöljük egyértelműen elvárásainkat, céljainkat, szokásainkat, és azt,
hogyan tudnak a szülők leginkább segíteni gyermeküknek.
Érzékeltessük a szülőkkel, hogy szívesen látjuk őket az intézményben, és tegyünk erőfeszítéseket annak érdekében, hogy kiderítsük,
miben támogathatjuk őket.

Ha gondjaink vannak egy gyermekkel:
• létesítsünk személyes kapcsolatot a szülőkkel, és magyarázzuk el nekik érthetően aggodalmunk okát, emellett soha ne feledkezzünk el a
pozitívumok említéséről.
• Tegyünk objektív kijelentéseket, kerüljük a negatív minősítéseket
(mint lusta, rossz, unott stb.).
• Érzékeltessük, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a
gyermeknek segítsünk.
• Kérdezzük meg a szülőket arról, hogy tapasztaltak-e az általunk felvázolt problémához hasonlókat, vagy korábban kaptak-e ilyen jellegű
visszajelzést más pedagógustól.
• Ismertessük a szülőkkel, hogy milyen beavatkozások lehetségesek a
helyzet javítására.
• Kérjük a szülők segítségét, kérdezzük meg, hogy nekik van-e javaslatuk a probléma megoldására.
• Legyen időnk arra, hogy meghallgassuk a szülőket, kommunikáljuk
feléjük érdeklődésünket és tiszteletünket.
Soha ne feledkezzünk meg arról, hogy a szülők kulcsfontosságú szerepet
töltenek be a gyermeket támogató bármilyen teamben. Gondoljunk bele,
milyen félelmetes lehet egy szülő számára egy olyan megbeszélésen részt
venni, ahol több szakember az ő gyermekét veszi górcső alá. Semelyik
szülőnek nem könnyű feldolgozni azt, hogy gyermeke nem megfelelően
viselkedik vagy teljesít. Ez gyakran védekezést, aggodalmat, haragot vagy
félelmet vált ki. Legyünk figyelmesek és empatikusak minden szülővel,
hallgassuk meg mondanivalójukat. Tegyük egyértelművé, hogy célunk a
gyermek sikere érdekében történő együttműködés.
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Ronkovicsné Dr. habil Faragó Eszter –
Gergely Katalin Andrea
Az óvoda-iskola átmenet pedagógiája
Célok
• A kezdő szakasz funkcióinak és különböző megoldásmódjainak, valamint a két intézmény közötti különbségek harmonizálását célzó nemzetközi és hazai oktatáspolitikai törekvések áttekintése.
• Az óvoda-iskola átmenettel kapcsolatos gyakorlati nehézségek feltárásán keresztül a problémaérzékenység fokozása, a problémakezelési
eszköztár bővítése.
• Az óvoda-iskola átmenetet támogató modellprogramok bemutatása.
• A harmonikus átmenetet célzó együttműködések ösztönzése.
Tartalom
• A beiskolázási korhatár, a kezdő szakasz funkciói és intézményes keretei (nemzetközi kitekintés).
• A közelmúlt hazai gyakorlatának ismertetése.
• Két modell (Lépésről lépésre óvodai és iskolai program, Kincskereső
program) bemutatása.
• A résztvevők praxisából származó tapasztalatokra építve az óvodaiskola átmenet különböző gyakorlatainak és megoldásainak áttekintése.
Módszerek
• Előadás (benne film megtekintése).
• Kiscsoportos munkaformában célzott gyakorlatok, megbeszélés.
Eszközök
• Az előadáshoz laptop, projektor, DVD-lejátszó.
• A kiscsoportos munkához flipchart, papír, íróeszköz, különböző színű
filctollak, bluetech ragasztó.

87

Bevezetés
A világ különböző pontjain eltérő elgondolások és gyakorlatok élnek az
iskolakezdés ideális időpontját illetően, mégis kirajzolódik két tendencia.
Ezek közül az egyik trend a beiskolázási korhatár csökkentését, a másik
az iskolakezdés korhatárának emelését szorgalmazza. Eltérőek az elképzelések és a megoldások abból a szempontból is, hogy az iskolára történő
felkészítés az iskolához közelebb álló pre-school jellegű intézményekben,
vagy az önmagukat az iskola intézményétől jól definiáltan megkülönböztető óvodákban történik. Az egymással ellentétes tendenciák érvényesülésének egyik magyarázata az iskolára történő felkészítés és a kezdő szakasz
funkciójának értelmezésbeli különbözősége lehet. Az összeállítás első része – kitekintve Európára – a beiskolázási életkor és gyakorlatok, illetve a
mögöttük húzódó elgondolásokat járja körül. A téma hazai vonatkozásban
is számos kérdést vet fel, ezért a hazai gyakorlat jelenének, ezzel összefüggésben a közelmúlt kutatási eredményeinek és a megoldatlan problémáknak az áttekintése is indokolt. A program második része két, az átmenetet
hatékonyan támogató modellt mutat be, melyeket filmfelvételek tesznek
életközelivé. A téma gyakorlati szempontú megközelítése a résztvevők
praxisából származó tapasztalatokra építve a problémakezelési eszköztár
bővítését és az óvoda-iskola átmenetben érintett partnerek közötti együttműködés hatékonyabbá tételét célozza. A gyakorlatok a saját pedagógiai
gyakorlatra irányuló reflexiót és az egymástól való tanulást ösztönzik.
Beiskolázási korhatár és intézményi keretek
1998-ban az OECD kezdeményezte egy olyan vizsgálat lefolytatását, amely
a tagországok kisgyermek-ellátási rendszerének áttekintését célozta, s
amely adalékokkal szolgál az óvoda-iskola átmenet intézményi megoldásainak országonkénti tanulmányozásához is. Segítik a tájékozódást továbbá
az Eurydice adatbázisai, az európai oktatási rendszert, benne az egyes országokat bemutató elemzései.
Az OECD által kezdeményezett kutatásban részt vevő tagországokban
az alapfokú oktatás kezdete négy- és hétéves kor között szóródik. A tagországok kiemelt célja, hogy a 3 – 6 éves gyermekek az iskolakezdést megelőzően legalább két évet intézményes nevelési közegben töltsenek, továbbá
törekednek arra, hogy a helyi és regionális sajátosságokhoz igazítsák az
ellátás formáját, és hogy a sajátos nevelési igényű vagy hátrányos helyzetűek (alacsony jövedelmű, ill. etnikai, kulturális, nyelvi kisebbségben élő
családok gyermekei) számára szakszerű ellátást biztosítsanak a többségi
kisgyermekellátó intézményekben.
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Az iskolakezdés optimális időpontja világszerte vitákat gerjeszt. Az iskolaköteles életkor 4 éves kortól (Észak-Írország) 7 éves korig terjed (Dánia,
Finnország, Svédország), de a legtöbb országban az iskolakezdés 6 éves
korra esik. Előfordul, hogy a gyerekek már azelőtt elkezdenek iskolába
járni, hogy elérnék az iskolaköteles életkort, különösen azokban az országokban, ahol a kisgyermekellátás a többi országhoz viszonyítva fejletlen.
Hollandiában és Nagy-Britanniában az iskolaköteles életkor 5 év, de a szokásos gyakorlat szerint a gyermekeket önkéntes alapon 4 éves kortól be
lehet íratni az iskolába. Az alábbi táblázat alapján a különböző országok
gyakorlata mind az iskolakezdési életkor, mind az intézményes kereteket
tekintve könnyen áttekinthető.
Dániában és Svédországban továbbra is 7 év az iskolakötelezettség kezdete, de az általános iskolákban bevezettek egy ingyenes, önkéntes előkészítő osztályt az 5-6 évesek számára, amely átmenetet képez a kisgyermekellátás és a formális iskolai oktatás között. Gyakorlatilag minden gyerek
6 éves korában kezd iskolába járni. Finnországban 2000 augusztusa
óta a 6 éves gyerekek ingyenes, félnapos iskola-előkészítőbe járhatnak,
amelyek óvodákban vagy általános iskolákban működnek.
Európa egyes régióiban hasonló problémák jelennek meg a kisgyermekek ellátását, beiskolázását illetően. Közép- és Kelet-Európában a hátrányos
helyzetű, rossz szociokulturális háttérrel rendelkező gyermekek lemorzsolódása, a kezdeti hiányosságok okozta gyenge teljesítmény kompenzációjának sikertelensége figyelhető meg. Megoldásként a hazánkkal szomszédos
országokban egyre jellemzőbb az iskola-előkészítő osztályok jelentőségének felértékelődése. A helyzet orvoslására pl. a Cseh Köztársaságban 1993
óta előkészítő osztályokat szerveznek a 6-7 éves, szociokulturális hátterük
miatt rászoruló, iskolaéretlen gyerekeknek. A gyermekek hároméves korukig kizárólag anyai gondoskodásban részesülnek, hároméves kor után
úgynevezett előiskola biztosít ellátást, amiben az 5-6 évesek 98%-a részt
vesz. A gyermekek ellátása térítésköteles, de az intézmények egész napos
szolgáltatást nyújtanak.1
Szlovákiában a 3–5 éves korú gyermekek óvodai ellátását térítésmentesen biztosítják, de a lassabb fejlődési ütemű gyermekek – szakvélemény
esetén – további egy évet az óvodában maradhatnak. A szlovák oktatáspolitika a rugalmas iskolakezdés lehetőségének biztosításával és az első négy
iskolai év egy fejlődési egységnek tekintésével igyekszik megkönnyíteni az
óvoda-iskola átmenetet a kisgyermekek számára.2
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/structures/041_CZ_EN.
pdf
2
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/structures/041_SK_EN.
pdf
1
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A kisgyermeknevelés főbb intézményes formái az OECD-tagállamokban

Romániában az intézményes kisgyermeknevelés lehetősége négy hónapos
kortól biztosított, hároméves korig bölcsődei, azt követően 6-7 éves korig
óvodai ellátásra jogosultak a kisgyermekek. A román oktatáspolitika ezzel
együtt – szembesülve az iskola kezdő szakaszában tapasztalt teljesítménybeli lemaradásokkal – aggodalmának ad hangot, és az Európai Unió javaslatait figyelembe véve a beiskolázás vonatkozásában 2012 szeptemberétől
új szabályozás bevezetését tervezi.3 A tervezet az elmúlt hónapokban a
szakemberek és a családok körében is komoly vitát kavart. Az új beiskolázási törvény értelmében azok a kisgyerekek, akik augusztus 31-ig, különös
esetekben december 31-ig betöltötték hatodik életévüket, iskolakötelessé
válnak, az EU felmérése alapján ugyanis a régióban a román elsősök kezdik meg a legkésőbb az iskolai tanulmányukat. Ennek egyik oka az óvoda
és a napközi opcionális jellege. A problémát az iskolák által szervezett és
biztosított iskola-előkészítő osztályok indításával tervezik megoldani. Az
előkészítő osztályoknak nem titkolt feladata lenne a hátrányos helyzetű
gyermekek felzárkóztatása, az iskolai életre való felkészítése, az átmenet
megsegítése. Annak ellenére, hogy a program nincs még teljesen kidolgozva, a kormány bízik a sikerében, minőségi javulásra, továbbá a korai iskolaelhagyás és az évismétlés számának csökkenésére számít. Az előkészítő
osztályban kiemelt szerepet szánnak a kommunikációs készségek fejlesztésének, a játékos tanulásnak, a harmonikus testi fejlődésnek. A gyermekeket
mentesítenék a vizsgázás alól, és a tanév végén szöveges értékelést kapnának. Az értékelés alapját a gyermek folyamatos megfigyelése, szociális,
mentális és biológiai fejlődésének alakulása adná.
Ausztriában az óvoda-iskola átmenet nehézségeit szintén iskola-előkészítő osztályokkal és különböző felzárkóztató programokkal igyekeznek
áthidalni. A gyermekek hároméves korukig járhatnak bölcsődébe, hatéves
korukig óvodakötelesek. A célzott iskola-előkészítés ötéves korban kezdődik, ebben a korosztály több mint 90%-a részt is vesz. A gyerekek hatéves
koruktól tankötelezettek, iskolába az adott év szeptember 1-jén hatodik
életévüket betöltő gyermekek vehetők fel. A szeptember 1-je és december
31-e között születettek számára a fizikai, mentális és szociális képességek
megfelelő fejlettsége esetén igényelhető a korai iskolakezdés.4
Az északi országok szülő- és gyermekbarát nevelési koncepciói hatékonynak bizonyulnak a kisgyermekek iskolai eredményességét illetően.
A skandináv országokban komoly hagyománya van a család és a nevelés in-

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/structures/041_RO_
EN.pdf
4
http://www.npk.hu/public/palyak/eu/mappa/ausztria/osztrak.pdf;http://www.bmukkgvat/
enfr/school/index.xml
3
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tézmények közötti harmonikus partneri kapcsolat kiépítésének és fenntartásának, az iskoláskor kezdetéig terjedő fejlődés-lélektani korszak jelentősége hangsúlyozásának. Az északi országokat nézve megállapítható, hogy
az oktatáspolitika célkitűzései között az oktatás színvonalának fenntartása
és a bevándorló, letelepedő családok gyermekeinek sikeres integrációja élvez prioritást. Az 0–6 éves korig terjedő gondos állami és társadalmi támogatás, a minőségi oktatási és nevelési környezet biztosítása nagymértékben
hozzájárul a finn, a svéd és a dán iskolások kimagasló eredményeihez.
Dániában kiemelt figyelmet szentelnek a hatéves korig terjedő időszaknak. A szülőkkel való szoros együttműködéssel igyekeznek biztosítani a
kisgyermekek számára az optimális fejlődés lehetőségét. Gondosan ügyelnek az óvoda-iskola átmenet harmonikus megvalósulására. Az intézmények
számára 2000-től kötelező a nyelvfejlesztő programok biztosítása azon 4-56 éves kisgyermekek számára, akik lemaradást mutatnak a nyelvfejlődés
terén, vagy nem dán anyanyelvi családokból származnak, vagy nem vettek
részt óvodai nevelésben. A kisgyermekek hétéves koruktól tankötelesek.
Az óvodai csoportokban is van már tanítás, de inkább játékos, fejlesztő formában. Az iskolák felében már bevezették az „integrált iskolakezdés” elnevezésű, az átmenetet segítő programot. A program keretén belül az előiskolai csoportokba, az első és második osztályba járó gyermekeket heterogén
csoportokban tanítják, ahol megjelenik a spontán írás-olvasás tanulást segítő módszertan is. Az ingyenes iskola-előkészítő osztályokba az 5-6-7 éves
gyermekek 98%-a jár, amelyet kiegészítenek a tanításon kívüli időt lefedő,
térítési díjas szabadidőprogramok.
Finnországban a Szociális és Egészségügyi Minisztérium és STAKES kutatási program együttesen felel a 0–6 éves gyermekek gondozásának és oktatásának minőségbiztosításáért. A hatéves gyermekek kivétel nélkül részt
vesznek iskola-előkészítő oktatásban. A finn oktatási rendszer sajátossága,
hogy szoros és stabil kapcsolatot ápol a szülői házzal, érzékeny a gyermekek jogai iránt. A szülőket nem klienseknek, hanem értékes pedagógiai
partnernek tekintik. A gyermekgondozási szabadság lejárta után (1 év) minden kisgyermeknek joga van 6 éves koráig, az iskolakezdésig részt vennie
a kisgyermekellátásban. A 6 évesek ingyenes iskola-előkészítő programja
2000 augusztusa óta létezik. A finn oktatási rendszer hatékonyságát növeli
az oktatási intézmények és az egyetemek kutatócsoportjai közötti szoros
együttműködés is.
Svédországban a 7 éven aluli gyermekek szervezett ellátása egységesen
a Svéd Oktatási és Tudományos Minisztérium fennhatósága alá tartozik. Az
1–6 éves korosztály számára szervezett iskola előtti ellátási formát „előiskolának”, az 5-6 és 7 év közöttieket ellátó intézményeket pedig „iskola-előkészítőnek” nevezik, ami térítésmentes, alanyi jogon jár a gyermekeknek.
Az iskolakötelesség kezdete a 7. életév. Az önkormányzatok kötelessége
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megfelelő számú férőhelyet biztosítani az ún. „előiskolákban” és szabadidőközpontokban, folyamatosan figyelemmel kísérni a szolgáltatások minőségét és biztosítani a megfelelő erőforrásokat. A törvény gondoskodik az
1–12 éves korú gyermekek napközbeni ellátásáról is, abban az esetben, ha
mindkét szülő dolgozik.
A nemzetközi tendenciákat nézve az országok az oktatási rendszer keretén belül, a iskolára történő felkészítést célozva legalább 1-2 éves ingyenes ellátásra, előkészítő intézményes nevelésre törekszenek. Egyelőre nem
mindenhol sikerült ezt a teljes korosztály számára biztosítani, ám mindenütt
határozott törekvések figyelhetők meg ennek megvalósítására. Általánosságban elmondható, hogy a vizsgált országokban a veszélyeztetett helyzetű
gyermekek élveznek elsőbbséget. Néhány országban növekszik a kisgyermekellátás oktatási orientáltsága, emellett fontos törekvés a dolgozó szülők
és a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, a minőségi ellátás biztosítása.
Hazai helyzetkép
Magyarország az intézményes kisgyermeknevelés intézményes formái, az
iskolakezdés szabályozása és az óvoda-iskola átmenet elgondolása tekintetében bizonyos vonatkozásokban hasonlít, sok szempontból azonban
különbözik az európai országok gondolkodásmódjától és gyakorlatától.
Nálunk hagyományosan az óvoda intézménye biztosítja az iskolára történő
felkészítést, és 1986 óta van érvényben a rugalmas (fejlettség szerinti) iskolakezdést biztosító szabályozás.
A fejlettség szerinti beiskolázás bevezetését hazánkban tudományosan
megalapozott vizsgálatok előzték meg. A Nagy József és munkatársai nevével fémjelzett, iskolakészültségre irányuló kutatások eredményei nyomán
(Nagy, 1980) a szakemberek számára széles körben ismertté vált, hogy
az azonos életkori csoportba sorolt gyerekek között a fejlődés különböző
területein esetenként többévnyi fejlettségbeli eltérés van, és kevesebben
vannak azok, akik valamiféle korosztályos átlaghoz közelítenek, mint akik
attól eltérnek. A nagymértékű, iskolakezdéskor átlagosan plusz-mínusz 2,5
évnyi fejlettségbeli különbség a longitudinális vizsgálatok szerint 16 éves
korra plusz-mínusz 5 évre nő, vagyis a fejlettebbek előnye tovább halmozódik, a hátránnyal indulók hátránya ugyancsak. A szélsőséges fejlettségbeli
heterogenitásból adódó iskolai kudarcok megelőzésének lehetőségeként
született meg szakmai és oktatáspolitikai válaszként a fejlettség szerinti beiskolázás gyakorlata, amelynek következtében az iskolába lépés merev szabályozása (ezzel a 6 éves életkor mint merev jogi kategória) feloldódott, s
amelynek lényege szerint a gyermek meghatározott időintervallumon belül
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akkor lép iskolába, amikor arra a fejlettségét tekintve a legalkalmasabb.
A rugalmas iskolakezdés koncepciója a gyermek egyéni érési folyamataihoz igazított pedagógiai fejlesztés gondolatát helyezte a középpontba,
megtámogatva és lehetőséget adva a gyermeknek arra, hogy az óvodában
töltött plusz év(ek) alatt kialakuljanak a sikeres iskolakezdéshez és beilleszkedéshez szükséges fontos készségei.
Mára a meghosszabbodott óvodáztatással későbbre tolódó iskolakezdés széles körű gyakorlatként van jelen, egyes kutatók pedig egyre inkább
megkérdőjelezik e gyakorlat létjogosultságát és hatékonyságát (Kende–Illés
2007). Részben, mert a rugalmas iskolakezdés ellenére az óvoda-iskola átmenet egyre több kisgyermek számára okoz pszichés problémát (Kőpatakiné,
2008), részben mert az újabb kutatási eredmények arra utalnak, hogy a
meghosszabbított óvodáztatás éppen a leghátrányosabb helyzetű gyerekek
számára jelent további hátrányt (Kende–Illés, 2007). A hivatkozott kutatók
azzal érvelnek, hogy e probléma orvoslása érdekében Nyugat-Európa számos országában előrébb hozták a beiskolázást, vagy a kora gyermekkori
nevelés intézményes kereteinek kiterjesztésével hosszabb átmenetet biztosítanak a kisgyerekeknek, amelyben a gyermekeknek több idejük van
alkalmazkodni, hozzászokni a teljesítményorientált iskolai elvárásokhoz.
Ezzel szemben a magyar óvodákban egyre több a 6-7 éves gyermek, és
az iskolakezdés általános fejlődési ütem mellett is kitolódik, akár 8 éves
korra is (Kende–Illés, 2007). Az óvodás évek kitolódásának trendjellegét
támasztja alá egy 2000-ben végzett kutatás is. Az iskolát hétévesen elkezdők százalékos aránya 1990-ben mindössze 11% volt, 2000-ben ugyanez az
adat 31%-ot mutat. A nyolcévesek körében a vizsgált tízéves periódus alatt
az arány megduplázódott (1990: 1,5%; 2000: 3%). A 2002/2003-as tanévben
mintegy 600 óvodánál nézték meg a tanköteles gyermekek számarányát és
azt tapasztalták, hogy a tanköteles gyermekek 25%-a különféle okok miatt
nem kezdte meg az iskolás éveit, hanem óvodában maradt (Kende–Illés,
2007). A 2002/2003-es tanév során 600 tanköteles fővárosi óvodás közül
150-et nem iskoláztak be. A 2001-es OKÉV és az Oktatáskutató Intézet által
végzett óvodakutatás azt az eredményt hozta, hogy az óvodai fejlesztés nem
alkalmazkodik megfelelő módon és mértékben az egyéni sajátosságokhoz.
Többek között ez okozza azt, hogy az iskolai tanulmányaikat megkezdő
gyermekek 15–30%-a számára az óvoda-iskola átmenet nem zökkenőmentes (Szabó Mária, 2005). Az adatok ellenére hibás lenne az a következtetés,
amely a magyarországi tendencia okaként a rugalmas beiskolázást teszi felelőssé, a probléma egésze mögött sokkal mélyebb szociológiai, oktatáspolitikai tényezők húzódnak meg (Kende–Illés, 2007).
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Az óvoda-iskola kapcsolatában rejlő gondok
A beiskolázással, az óvoda-iskola átmenettel kapcsolatos problémák megoldását egy 2003-as felmérés alapján nagymértékben segítené az óvoda és
az iskola szorosabb kapcsolata, rendszeres és konstruktív együttműködése, valamint szükség lenne az óvodákban már a kezdetektől fogva célzott,
az egyénhez igazodó, az életkori sajátosságoknak megfelelő fejlesztésre,
a differenciálás szakszerű alkalmazására. Mind az óvodapedagógus, mind a
tanító szakma összefogása elengedhetetlen ahhoz, hogy az átmenet nehézségein enyhítsenek. Ez különösen igaz a hátrányos helyzetű gyermekekre,
akiknél a kezdő szakasz kudarca sok esetben az egész életüket meghatározza, elővetíti a lemorzsolódást, az intézményes oktatástól való elidegenedést.
Az átmenet nehézségeit fokozza az iskola és az óvoda működési módja
közti nagyfokú eltérés. Az óvodai nevelés legfontosabb fejlesztő eszköze
a szabad játék. A játékon keresztül valósul meg a személyiség egészének
a kibontása, fejlesztése. A nevelési környezet a gyermek igényeihez alkalmazkodik, a nyitott, alacsony polcokról bármikor levehetik a könyveket,
játékokat, használhatják az eszközöket. A magyar óvodák többségében
egyre hangsúlyosabbá válik az individualizált nevelés, az egyéni szükségletek figyelembe vétele és kielégítése (Kőpatakiné, 2008). Az iskolában ezzel szemben többnyire merev, szigorú szabályokkal találkozik a gyermek,
akit napi négy-öt órában folyamatosan utasítanak, nincs lehetőség a szabad
játékra, sokszor még a biológiai szükségleteik kielégítésére is kevés a két
tanítási óra között megbúvó szünet. A padok, a székek nehezek, sok helyen
nem mozgathatók, betöltik az egész termet. Az intézményen belüli és kívüli hatások, a szülők igényeinek a kielégítése érdekében egyre több iskola
vállalja a tanulásközpontú szemlélet bevezetését, az iskolán belül elérhető
foglalkozások körének folyamatos bővítésével (Kőpatakiné, 2008).
Az óvoda-iskola átmenet során felszínre törő problémák hátterében a
két intézmény gyermekképe közti radikális eltérés is megfigyelhető. Az iskola és az óvoda a 3–7 évig terjedő időszakot az iskola megkezdésénél
megbontja, nem egy egységként kezeli, pedig fejlődés-lélektani szempontok nem indokolják az óvodáskor és az iskoláskor kezdetének kategorikus
szétválasztását. A két intézmény elvárásrendszere, módszertani repertoárja
között hatalmas szakadék tátong, ami az elmúlt időszakban tovább mélyült.
A probléma érdekében megvalósuló közös összefogást csak gátolja, hogy
a felmérések alapján a tanítók többsége ambivalensen viszonyul az óvodához, a közalkalmazotti hierarchiában önmagát magasabb szinten képzeli
el, és nincs tényleges tudása arról, hogy milyen munka folyik az óvodában.
A falvak esetében ez a kép árnyaltabb, ott a személyes kapcsolatok kedvezőbb irányba befolyásolják a kapcsolatot. A falvakban eredményesebben
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megvalósul az óvónő és a tanítónő közti kommunikáció, a kisgyermekek
megismertetése az iskolai környezettel, a két pedagógus kölcsönös tisztelete és megbecsülése egymás iránt (Kende–Illés, 2007).
A helyzet megoldását hátráltatja, hogy az iskolák többsége nem érzi feladatának az óvoda-iskola átmenet megsegítését, az ezzel járó feladatok átvállalását. Az első osztály első néhány hetében próbálják elérni, hogy a kisgyerekek elérjék a követelményekhez szükséges tudásszintet, készségeket,
képességeket. A kezdő szakaszban gyakoribb a differenciálás és a tárgyi
környezetet is igyekeznek barátságosabbá tenni az óvodára emlékeztető
képekkel, játékokkal, a szabad játékra, mozgásra alkalmas tér kialakításával
(Kende–Illés, 2007). Az egyre gyakrabban alkalmazott szöveges értékelés
a tapasztalatok alapján csökkenti a korai iskolai kudarcokat, növeli a gyermek önbizalmát, a pedagógus gyermekismeretét (Szabó Mária, 2005). Az
emocionális, érzelmi ráhangolódásra, a környezeti változásokhoz történő
gördülékenyebb alkalmazkodásra vannak már jó gyakorlatok, de a készség- és képességhiányt még mindig nem sikerül orvosolni az iskolai évek
során.
A gyermekek közti fejlettségbeli különbségeket sok helyen tréning jellegű, a csoporttól elkülönülő fejlesztéssel igyekeznek mérsékelni. Nagy József kutatásai nyomán tudjuk, hogy a személyiség különböző elemeinek a
fejlődése eltérő ütemű, évekig tartó folyamat és minden gyermeknél más
jelleget ölt. Ezzel magyarázhatók az azonos biológiai életkorú gyermekek
között megfigyelhető több évben is mérhető mentális különbségek. Az iskola kevéssé van tekintettel ezekre az egyéni finomságokra, eltérésekre,
minden kisgyermeknél ugyanazokat a módszereket alkalmazza, ugyanabban az időben, azonos elvárások mellett. Ilyen körülmények között az eltérő fejlettségi fokon lévő gyermekek többsége kudarcként éli meg a beiskolázás utáni időszakot (Szabó Mária, 2005).
Az idegrendszer plaszticitása miatt a korai fejlesztések azt a látszatot keltik, hogy eredményesek, szükségesek a gyermek felzárkóztatásához. Longitudinális vizsgálatok azonban bebizonyították, hogy a korai fejlesztések
tényleges eredménnyel nem szolgálnak, a trenírozásnak az 5. és 7. osztály
között teljesítménycsökkenés lesz a következménye (Vojnitsné–Zilahiné,
2008). A fenti tényezők figyelembevételével nem meglepő, hogy az iskolakezdés késleltetése a hátrányos helyzetű gyermekek számára hosszú távon nem biztosítja a fejlettségbeli lemaradás mérséklését (Szilágyiné, 2007).
A biztonságérzet, a gondoskodás érzése, a tanító elfogadása és szeretete
jelenti a kisgyermek számára az alapot a fejlődéshez. Ha ez a ráhangolódás,
odafigyelés nincs meg, akkor a drillszerű korrepetálások nem biztosítják
hosszú távon a tartós sikert. A gyermekek pszichés jóllétét a környezet által
kiváltott érzelmi biztonság alapozza meg. Nyugodt, teljesítménykényszertől
mentes, a fantázia szabad áramlásának teret adó környezet az, ami szüksé97

ges a személyiség harmonikus fejlődéséhez, az értelmi fejlődés megindulásához (Vojnitsné–Zilahiné, 2008). „Az előkészítésnek abban az esetben
van értelme, ha szem előtt tartja, hogy a gyermeknek minden életkort teljes egészében meg kell élnie, és egyiket sem szabad feláldozni a másikért”
(Vojnitsné–Zilahiné, 2008. 23.).
A 21. század olyan kihívások elé állítja a felnövekvő nemzedéket, amiknek sikeres teljesítéséhez az alapot a kezdő szakasz módszeres és folyamatorientált, gyerekközpontú szemlélete, nevelési koncepciója biztosítja.
A kezdő szakasz megkérdőjelezhetetlenül hozzájárul a felnőttkori sikerességhez, eredményességhez. Szabó Mária tanulmányában a következő tényeket emeli ki az első iskolás évek jelentőségének alátámasztására:
• itt dől el, hogy a gyermek elveszíti vagy fejleszti természetes kíváncsiságát;
• itt alapozódik meg a tanuláshoz való pozitív attitűd;
• itt kell optimalizálódniuk azoknak a kritikus készségeknek, amelyek
az összetett képességeknek és a későbbi önálló tanulásnak az alapjai;
• itt alakulhatnak ki és rögzülhetnek a sikeres (önálló) tanulási technikák;
• itt alapozódnak meg a sikeres felnőtt élet szempontjából fontos kulcskompetenciák (Szabó, 2005).
A gondosan megtervezett alapozó időszak megnyújtása lehetőséget ad a
kisgyermeknek, hogy alkalmazkodjon az új környezethez, átálljon egy újfajta működési módra. Az átvezető időszak tantervi jelölése általános az iskolák körében, az időszak hossza azonban nagy eltéréseket mutat (3 hét
–10 hét). Az átvezető időszakban alkalmazott, az életkori sajátosságokat
figyelembe vevő módszereknek az áthangolás időszakán túl is meg kell
jelenniük a tanulás folyamatában, a gyerekcsoport igényeihez igazodva
(Szilágyiné, 2007).
Az óvoda-iskola átmenetet segítő módszerek, gyakorlatok repertoárja folyamatosan bővül és könnyen hozzáférhető a pedagógusok, intézmények
számára. A lehetőségek széles skálán mozognak, de mindenképp említésre
méltó az óvoda-iskola program, a tanulás tanítása program, a Delacato mozgástréning elemeit is alkalmazó tanulásszervezés, a differenciált fejlesztés, a
projektpedagógia, a külső szakemberek bevonása, a tanórai és tanórán kívüli tevékenykedtetés rendszeresítése (Szilágyiné, 2007). A legújabb kutatási eredmények alapján a kisgyermek képességeinek kibontakoztatásához
az iskolakezdés első éveiben elegendő lenne, ha mozgással, énekléssel,
festéssel, rajzolással, írással, olvasással és számolással töltené az idejét az
iskolában, a fenti sorrend szigorú megtartása mellett. Ezek a tevékenységek
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életkorilag a legfejlesztőbb hatással vannak a kisgyermek személyiségére.
A mozgás, a kézművesség, a festés megalapozza a finommozgásokat, segíti
a gondolatok összerendezését, érzelmeinek megélését és feldolgozását, a
környezet belső leképeződését, az absztrakt gondolkodás kialakulását (dr.
Szilágyiné, 2000).
A kezdő szakasz gyakorlati jelentőségének felismerése és megfelelő kezelése a tudományos eredmények, a pszichológusok és neveléstudományi szakemberek egybehangzó véleménye ellenére is várat magára, azzal
együtt is, hogy az oktatáspolitika – közelítve a tanulással, beiskolázással
kapcsolatos nemzetközi trendekhez – az utóbbi években prioritásként kezelte az élethosszig tartó tanulás alapját képező kulcskompetenciák gyermekkorban történő kifejlesztését (Szabó, 2005). Az óvoda-iskola átmenet
és a kezdő szakasz helyzetével kapcsolatban kiemelt feladatként kellene
tekinteni a korai iskolai kudarcok prevenciójára, a szelíd átmenet fontosságára, az óvodában és az iskola első néhány évében az egyéni differenciálás
fejlesztő hatására, és a tanítók-óvodapedagógusok hatékony együttműködésére (Szabó, 2005).
AZ ÁTMENETET SEGÍTŐ MODELLPROGRAMOK
A továbbiakban két olyan program bemutatására kerül sor, amelyek céljaikban és tartalmukban is elkötelezettek az óvoda-iskola átmenet hatékony
támogatása mellett. Először a Lépésről lépésre óvodai és iskolai program
magyarországi adaptációjának, majd a Winkler Márta által kidolgozott
Kincskereső program ismertetésére vállalkozunk. A főbb sajátosságok alapján látni lehet egyfelől, hogy a Lépésről lépésre program óvodára és iskolára is kimunkált változata mennyire egymásra hangolt és „átmenetbarát”,
a Kincskereső program pedig azt bizonyítja, hogy mennyire gyermekbarát
módon tud gondolkodni és képes vonzó hellyé tenni az iskolát az a tanító,
aki tényleges segítséget kíván nyújtani az átmenet nehézségeinek oldásához.
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE ÓVODAI PROGRAM
A program kidolgozása a Georgetown-i Egyetem (Washington) neveléstudományi és pszichológiai szakember csapatának kutatási eredményeire
támaszkodva, a demokratikus társadalmi elvekre értékként tekintő szemléletmód pedagógiai hitvallásának beépítése révén született meg, vezérfonala
a gyermeklélektani és pedagógiai koncepciók eredményes gyakorlati alkalmazása volt. Az amerikai program adaptálását – amely az óvodáskorú (3–5
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év) és az iskola-előkészítő osztályba járó gyermekek (5-6 év) fejlesztését
tűzte ki célul – a Soros Alapítvány támogatásával a Hajdúböszörményi Óvóképző Főiskola vállalta el, a közreműködő óvónőkkel együtt.
A program egyszerre curriculum és keretjellegű: amellett, hogy tág teret
enged az óvodák sajátos arculatának, jól körülhatárolja az érvényesíteni kívánt koncepciókat. A hazai adaptációban is megfigyelhető a fenti kettősség.
Korlátot jelentettek az óvodák működését szabályozó törvények (ÓNOAP,
Közoktatási és Közalkalmazotti törvény) és az amerikai program speciális pedagógiai rendszerének, sajátos koncepciójának a magyar gyakorlatba
történő áthelyezése. Az önreflexiók, a folyamatos konzultációk, elemzések,
az önértékelés képessége és a célzott önfejlesztés pedig erősítette a programban részt vevő pedagógusok, szakemberek autonómiáját.
A Soros Alapítvány 1996-ban több óvodának is támogatást nyújtott, hogy
javítsák a tárgyi feltételeket és módszertani repertoárjukat az intézményen
belül. A sikeres fejlesztés érdekében az óvodapedagógusok továbbképzéseken vehettek részt. A program kiemeli az óvoda szerepét, hiszen az óvodában alkalmazható legeredményesebben a prevenciós szűrés és a korai
fejlesztés, a szülők motiváltabbak az intézménnyel való együttműködésre,
érdekeltek saját gyermekük fejlődésében.
A több reformpedagógiai irányzat metodikai eljárásait magába foglaló
programban találkozhatunk a Montessori-módszer egyéni célirányos fejlesztésével, az eszközök fejlesztő hatásának a kiaknázásával, a Rogers-i
énközlések rendszeres alkalmazásával, a „Beszélj magadról!” technikával, a
Waldorf-módszer antropozofikus szemléletével, továbbá Piaget, Vigotszkij
és Fromm nézetrendszerével.
A PROGRAM ALAPELVEI (DELINÉ, 1997, SZABÓ ZSUZSANNA, É. N.)
• A gyermekek egyéni különbségeinek, eltéréseinek tiszteletben tartása,
• a családi nevelést kiegészítő szocializáció,
• az egyedi tevékenységközpont-rendszerben történő differenciált
egyéni bánásmód,
• kompetencia alapú tanulás,
• a szülők óvodai életbe való bevonása és
• a helyi sajátosságok és igények függvényében a szociális munka köré
rendeződnek.
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A LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE ÓVODAI PROGRAM NEVELÉSI KONCEPCIÓJA
• A személyiségdimenziók harmonikus fejlesztése, a gyermekek erősségeinek és esetleges hátrányainak feltárása.
• Szocializáció szempontjából fontos szokások, magatartásmódok támogatása.
• Egészséges testi és lelki fejlődés biztosítása, az egészséges életmód
szokásainak kialakítása, a szükségletek és a mozgásigény kielégítése.
• A cselekvés, a tevékenység, a beszéd és a gondolkodás egységének
biztosítása az értelmi fejlődés során.
• Az iskolaérettség fogalmát újraértelmezi. Nem tagolja a kisgyermek
nevelését egymástól élesen elváló korszakokra (óvodáskor előtti, óvodáskor és óvodáskor utáni), hanem egységként kezeli ezt a
fejlődés-lélektani életszakaszt.
A PROGRAM GYERMEKKÉPE
• Holisztikus személyiségfejlesztést képvisel, a gyermek erősségeire
koncentrál.
• Az egyéni sajátosságokat tiszteletben tartja. A gyermek alapos megismerése adja az alapot a fejlesztéshez.
• Aktivitás biztosítása és játékba ágyazott fejlesztés jellemzi.
• Célja az autonóm, felelősségteljes, önálló, kritikus és rugalmas gondolkodású személyiség kialakítása, a nyitott, toleráns értékrend kiépítése.
AZ ÓVODA ÉS A SZÜLŐI HÁZ KAPCSOLATA
• Tiszteletben tartja a család sajátosságait, elfogadja értékközvetítő szerepét, a családi nevelést kiegészíti.
• A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek védelmében az óvoda rendszeres orvosi, védőnői felügyeletet biztosít és folyamatos kapcsolatban áll a szakszolgáltatásokkal.
PEDAGÓGUSKÉP
• A pedagógus átfogó ismeretekkel rendelkezik a fejlődéslélektan és a
gyermeklélektan terén, alaposan ismeri a rájuk bízott gyermekeket.
Tisztában van képességeikkel, az alap- és a részképességek egymáshoz való viszonyával, a képességfejlődés életkori jellegzetességeivel.
• A harmonikus személyiségfejlesztést az integrációs vagy projekt módszeren keresztül valósítja meg.
• Biztosítja a szabad játékhoz szükséges feltételeket, motiválja a gyere101

keket, ötleteket ad, ráhangolja őket egy új tevékenységre, és ha szükséges, részt vesz a gyerekekkel a játékban.
A pedagógussal szembeni elvárások (amelyhez Adler pszichológiai elmélete adja az alapot):
•
•
•
•
•
•
•

demokratikus vezetés (egy ember vezet, közösen döntenek).
Erőszak helyett motivál.
Kényszer helyett stimulál.
A ráerőltetés helyett felkínál ötleteket.
Uralkodás helyett irányít.
Büntetés helyett segít.
Egyszemélyi döntés helyett együttesen megbeszél.

A Lépésről lépésre óvodai program 4 alappillére
•
•
•
•

Individualizált fejlesztés.
Tevékenységközpontú rendszer.
A család bevonása az óvodai életbe.
Családgondozás, szociális munka.

Lépésről lépésre iskolai program
A Lépésről lépésre iskolai programot amerikai pszichológusok, neveléstudományi szakemberek dolgozták ki. Elsődleges céljuk a társadalom
drámai változásaira történő ésszerű és hatékony reagálás volt. A program
végleges formája az Amerikai Egyesült Államokban a Children’s Resources
International zászlaja alatt, az Open Society Institute támogatásával jött létre. Nem kisebb feladatot vállaltak magukra, mint az óvodás- és kisiskoláskorú gyermekek demokratikus magatartásának és gondolkodásának lépésről lépésre történő kialakítását.
Magyarországon az iskolai program is a Soros Alapítvány hozzájárulásával indulhatott el. Az 1996/97-es tanévben 9 első osztály vállalta a program
felmenő rendszerben történő bevezetését. A program sajátossága a folyamatos szakmai reflexió, ami korábban hiányzott a hazai pedagógiai gyakorlatból. A tanítókat mindvégig segítették a magyar és az amerikai szakemberek, folyamatos kommunikáció és visszajelzés jellemezte a közös munkát.
Az adaptációt a Budapesti Tanítóképző Főiskola végezte. Az adaptálás
során figyelembe kellett venni, hogy a program tartalma illeszkedjen az
1995-ben elfogadott Nemzeti Alaptanterv követelményeihez. Ennek megfelelően ki kellett dolgozni az eredeti programban nem szereplő művelt102

ségterületek (testnevelés, ének-zenei nevelés) programját, segíteni kellett a
pedagógusokat, hogy elsajátítsák azt a metodikai szemléletmódot és eljárásrendszert (a gyermek fejlődésének, munkájának, teljesítményének a szöveges értékelése), ami a program lényegi magvát adja, de a hazai pedagógiai
tanulmányokból még hiányzott. A Budapesti Tanítóképző Főiskola feladata
volt az adaptált program írásos anyagának az elkészítése is. A feladat sikeres elvégzéséhez nélkülözhetetlen volt a Neveléstudományi Tanszék és az
osztálytanítók rendszeres, szoros együttműködése, egymás megsegítése és
támogatása. A program sajátosságai:
NEVELÉSI KONCEPCIÓ
• Nyitott oktatási modell, ami magában foglalja a gyermek érdeklődésének, motivációjának folyamatos fenntartását, korábbi tapasztalatainak,
ismereteinek a feltárását, szükségleteinek, igényeinek a kielégítését és
a viselkedésére, megnyilvánulásaira, tulajdonságaira való folyamatos
reagálást.
• A program biztosítja a gyermek számára az önálló gondolkodást, a
döntési helyzetek mérlegelésével a felelősségteljes magatartás kialakítását, növeli a környezetre gyakorolt hatását és a függetlenségét, továbbá támogatja az énerős személyiség kialakulását.
• Harmonikusan ötvözi az individuum és a közösség fejlesztését.
• A nevelési folyamat középpontjában a gyermek áll, akinek a spontán
érdeklődésére, egyéni sajátosságaira épül a fejlesztés, nagy teret engedve a természetes tanulási folyamatoknak.
CÉLOK, ALAPÉRTÉKEK
Fő célkitűzése olyan állandó nevelési, tanítási keretek biztosítása, amelyben a tanulók:
• egy közösség aktív és alkotó tagjává válhatnak,
• képesek önálló véleményt formálni és véleményüket megfelelően közölni,
• döntéseket tudnak és mernek hozni,
• döntésük következményeiért vállalják a felelősséget,
• nyitottak egymásra és a világra,
• nyitottak mások és a környezetük iránt, elfogadóak és szorgalmasak.
• A gyermek személyiségét holisztikusan fejleszti. A tanítás során nemcsak a gyermek értelmi képességei, hanem érzelmi és szociális készségei is fejlődnek.
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• A nevelés folyamatában kiemelt szerepe van a gyermek és a tanító
kapcsolatának, a tudás átadása közös döntések meghozatalán, a közösségen belüli kapcsolatok alakításán keresztül valósul meg.
A program nevelési koncepciójának alapelvei
1. Olyan emberek nevelése a cél, akik egész életükön át nyitottak a folyamatos tanulásra, információk szerzésére.
2. A nevelés során a gyermekek egyéni fejlődésének megfelelő elvárásokat és ezekkel harmonizáló feladatokat szükséges megfogalmazni,
illetve biztosítani.
3. A gyerekeket korszerű anyanyelvi, matematikai, természettudományi,
társadalomtudományi, esztétikai, etikai tudás birtokába kell juttatni.
4. A tanulási környezetet olyan speciális szempontok alapján célszerű
alakítani, amelyek nyomán a tárgyi feltételek is a személyek közötti
kölcsönös megbecsülést és demokratikus szemléletet hangsúlyozzák.
A pedagógus személyisége
• A pedagógus a személyiségével dolgozik, így az egész nevelési folyamatra hatással van. A célok megvalósulása nagymértékben függ a
pedagógus nevelési stílusától, attitűdjétől, személyiségétől.
• A pedagógus mindenekelőtt modellszemély, aki példát mutat a gyermekekkel való bánásmódra.
• Minden egyes gyermeket elfogad, megbecsül, tisztel. Hisz mindegyik
gyermek sikerében, képességeiben, pozitív énképet alakít ki a gyermekben, erősíti önbecsülését, önbizalmát. Képességeiket sokoldalúan, a gyermek sajátosságaihoz igazítva fejleszti.
• A követelményeket úgy határozza meg, hogy a gyermek képes legyen
megfelelni az elvárásoknak, de erőfeszítéseket kell tennie érte. A
gyermekeket önfejlesztésre buzdítja, az ismeretek önálló felkutatására
ösztönzi. Nem tekinti magát a tudás kizárólagos birtokosának.
• Az iskolán kívüli tapasztalatokat a tanító minden esetben beépíti az
iskolai foglalkozásokba, megteremti a tantárgyi koncentráció lehetőségét, teret enged a tudás transzferálhatóságának.
• Nemcsak a tanítási idő alatt, hanem az iskolán kívül is részt vesz a
gyermekek életében, közös programokat szervez, amibe a családokat
is bevonja.
• Képesnek kell lennie az önreflexióra. Ismerje el, ha hibázik.
• Legyen őszinte és humoros.
• A gyermekek pszichés fejlődésének maximális támogatásához nélkülözhetetlen, hogy folyamatosan továbbképezze magát, és lépést tartson a tudomány fejlődésével.
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Térrendezés
• Gyermekbarát környezet biztosítása. A program előírja a könnyen
mozgatható, a gyermek méretéhez igazítható padok, székek használatát.
• Tanári asztal hiánya. A pedagógusnak van egy kijelölt helye, amit általában egy fotel, karosszék jelöl.
• A terem író-, olvasó-, matematika, művészeti és természetismereti
központokra, sarkokra tagolódik. Továbbá a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó könyvek, mesekazetták, oktató játékok, társasjátékok segítik a gyermekek harmonikus személyiségfejlődését.
Tanulásszervezés
• A differenciált tanulásszervezés, csoportmunka miatt a gyerekek 3-4-6
fős csoportokban ülnek.
• A taneszközök, segédeszközök, rajzeszközök a teremben találhatók,
a gyermekeknek nem kell hazavinniük.
• A program elkötelezett a rugalmas időkezelés mellett. Egy nap hat
óránál nem lehet több a foglalkozások száma.
• Az ismeretközlésre és gyakorlásra fordított időt a tanító napi, heti és
havi szinten is megtervezi, külön kidolgozva az egyes műveltségterületekre, amit rugalmasan kezel.
Közösségépítés
• Reggeli beszélgetőkör és délutáni záró kör.
• Közösen megalkotott szabályok.
Értékelés
• Folyamatos, rendszeres, a gyermek megfigyelésén alapul. A tanító a
gyermekkel közösen értékel.
• Nem használnak piros pontokat, matricákat, jutalmazó eszközöket.
Dicsérettel nevelnek.
• Az önértékelés szerves részét képezi a részfolyamatok, szakaszok lezárásának.
• A tanulás a pozitív megerősítés következtében belső igénnyé válik, a
tudás jelenti a tényleges jutalmat a gyerekek számára.
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Az iskola és a szülői ház kapcsolata
• A program nevelési elveinek megismertetése a szülőkkel.
• Szoros, harmonikus együttműködés a szülői házzal. A szülők rendszeres jelenlévői az osztály életének, részt vesznek a programokon,
segítenek a nevelési folyamatokban, szaktudásukkal, ismereteikkel
színesítik a gyermekek ismereteit, új élményekkel gazdagítják őket.
A program megvalósíthatósága
• A pedagógusok felkészítő tanfolyamon való részvétele.
• Szülők tájékoztatása.
• A program 22–24 fős osztályokban adaptálható, az ennél magasabb
osztálylétszámok esetén nem alkalmazható hatékonyan.
• A program a kéttanítós modellt preferálja, de iskolaotthonos munkaszervezéssel is megvalósítható.
• A tárgyi feltételek között megjelennek a speciális bútorok, szőnyegek,
a hirdetőtáblák, a gyermek munkáit tartalmazó dossziék, a másológép
és a mosdó.
A projektmódszer helye a programban
• Kiemelt módszerként alkalmazza.
• A világ gazdagságának, sokszínűségének megtapasztalása, összefüggések felfedezése, a kreativitás növelése. Tágítja a gyermek tudáshorizontját.
• A személyiség testi, szociális, kognitív és emocionális összetevőit egy
egységként kezeli, és holisztikusan fejleszti a gyermeket.
• Kielégíti a gyermek tudásvágyát, érdeklődését, egyszerre többféle nézőponttal, véleménnyel, felfogással ismerteti meg, aki ezáltal rákényszerül ismereteinek az összehangolására.
• A tanév során három-négy projekt feldolgozására van lehetőség, amik
közül két-három a természetismerethez, egy-kettő pedig a társadalomismerethez kapcsolódik. A projektek egymásra épülnek, folyamatosan nehezednek, mélyülnek az adott témán belül.
Kincskereső program
Winkler Márta már főiskolás évei alatt észrevette, hogy a pedagógiai gyakorlat minden igyekezete ellenére rombolóan hat a gyermek fantáziájára, kreativitására, önértékelésére és önállóságára. A gyakorlatban azután elkezdett
106

kiépíteni egy olyan új nevelési koncepciót, ami a személyiség alapos megismerésén, a gyermeki aktivitás biztosításán és egy demokratikus nevelői
attitűdön alapult. A gyermeki aktivitást nem az ismeretelsajátítás, fejlődés
gátjának, hanem éppen ellenkezőleg, a motorjának tartja. A fegyelmezéssel, korlátozással, utasítások sokaságával az aktivitás csökkenése, a korai
kiégés érhető csak el. Mint ahogy Vekerdy Tamás is fogalmazott: „nem az
fogja felnőtt korában jól viselni a nehézségeket, akit gyermekkorában már
megterheltek ezzel, hanem az, akinek lehetősége volt gyermekkorában
létrehoznia önmagából önmagát, kipróbálni és gyakorolni képességeit és
megerősödni mindezekben.” (Vekerdy, idézi Winkler, 2001: 12.) Több pedagógiai kísérletben aktívan is részt vett, rendszeresen járt hospitálni, tartott
bemutató órákat, foglalkozásokat.
Winkler Márta sajátos, gyermekközpontú nevelési módszerei idővel kinőtték a Váli úti Általános Iskola kereteit. Az 1980-as évek végén jelentkező
társadalmi, politikai változások meghozták a lehetőséget egy, a megszokottól gyökeresen eltérő szemléletű és gyermekképű iskola létrehozására. Az
önálló kezdeményezést támogatta a Soros Alapítvány, a XI. kerületi tanács
(később önkormányzat), amely biztosította a helyet és az épületet az iskola
elindításához. Az iskolában folyó munkát a Művelődési Minisztériumon és
a Soros Alapítványon kívül a későbbiekben a szülők által létrehozott alapítvány is segítette. Az iskola sikerességét bizonyítja, hogy néhány év után
már a 6. év végéig tanulhattak ott a gyermekek, megindult a hatosztályos
képzés. A Kincskereső iskolai program sajátosságai:
NEVELÉSI KONCEPCIÓ
• A gyermek szükségleteihez igazodó pedagógiai magatartás biztosítása.
• Differenciált eljárásrendszeren alapuló iskolai tevékenységrendszer
kiépítése.
• A gyermeki alkotóképesség, autonómia sokoldalú megnyilvánulásával a személyiség minél teljesebb kibontása. Toleráns, befogadó nézetrendszer, önszabályozáson alapuló viselkedésmód kialakítása.
• Az önállóság, a kezdeményezőkészség és a társas viselkedés formálása, alakítása, a közösségi tudat kiépítése. A környezetük iránt érzékeny, felelős állampolgárok nevelése.
• Harmonikus személyiségfejlesztés, az első négy iskolai év egy
fejlődés-lélektani egységként való kezelése. A tanító személyének állandóságával az első négy év során biztosított a kisgyermek számára
elengedhetetlen biztonságérzet, kötődési igény, szeretetkapcsolat zavartalansága.
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• A magatartásbeli, viselkedésbeli, beilleszkedési nehézséggel küzdő
gyermekek csoportban történő kiemelt támogatása, segítése.
• Az eredményes tanulmányi előmenetel és a felnőttkori sikeresség
megalapozása a divergens gondolkodás, a vitakészség, a csoportos
tanulás és a játékon keresztüli ismeretelsajátítás készségének kiépítésével.
• Demokratikus nevelési elvek működtetése: a gyerekek véleményüket, gondolataikat megoszthatják a pedagógusokkal, aktívan részt
vesznek az iskola irányításában, formálásában.
• Az élményeken alapuló pedagógia megvalósítása.
• A harmonikus személyiségfejlődéshez a tantárgyi koncentráció, a
transzferhatás és a komplex látásmód érvényesülésének biztosítása
a mindennapi munka során. Kizárólag szöveges értékelés, negyedik
osztályban jelennek meg kiegészítésként az osztályzatok.
• A zeneoktatás kiemelt szerepet játszik a pedagógiai munkában. A zeneoktatás a Kodály-módszerre épül és átszövi az iskolai munka teljes
egészét. A furulyaoktatás mellett a kisgyermekeket a tanítók ösztönzik
és támogatják a hangszertanulásban.
Gyermekkép
• Az első osztályt a lehetőségek tárházának tekinti. Az iskolába lépő
kisgyermek természetes, belülről fakadó motiváltsága, nyitottsága jó
alapot ad a tanítónak arra, hogy megmutassák neki a világban rejlő
csodákat, érdekességeket, összefüggéseket.
• A világ, környezetünk megismerésének érzékenyítése az első iskolai
években kiemelt jelentőségű. Fel kell fedeztetni a kisgyermek és környezetének kapcsolódási pontjait, egymásra gyakorolt hatásaikat.
Pedagóguskép
• Modellszemély a gyermekek számára. A tanítói minta, a felkészültség,
a lelkes, szeretetteljes attitűd mind hozzájárul a gyermek átfogó, teljes személyiségének a megismeréséhez. Teljes személyiségével nevel.
Hiteles és kongruens.
• Demokratikus nevelői attitűddel rendelkezik, törekszik a pozitív énkép kialakítására a gyermekekben.
• Az elméleti és gyakorlati ismeretek magas szintre emelésének igénye
jellemzi.
• A gyermek szeretete, elfogadása, megismerésének igénye megjelenik
a mindennapi munkája során.
• A gyermek érzelmi szükségleteit kielégíti, harmonikus érzelmi nevelést nyújt.
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Nevelési eszközök, módszerek
• A hangerő megemelésének figyelemfelhívó szerepe van. A hangerő
hirtelen megnövekedését szinte azonnal halk beszéd követi. A hangerő halkulása növeli a mondanivaló komolyságát, fontosságát. Elmarasztalás eszköze is lehet. Halk hangerővel a gyerek beszédét egy lágyabb, választékosabb, kifinomultabb beszédstílusra ösztönzik.
• Simogatás, a testi kontaktus fontossága, különösen a nehezen kezelhető gyermekeknél.
• A tanóra megszervezésénél figyelembe veszik a kisgyermekek terhelhetőségét. A tanítási óra több pontjába is pihenőket iktatnak be.
A pihenők a csoport aktuális állapotától függően hol aktívak, hol pas�szívak (pl. légző-, mozgás- és jógagyakorlatok, játékos feladatok, versés mesehallgatás, éneklés).
Térrendezés
• A rugalmas és tevékenységekhez kapcsolt térrendezés az óra céljainak, feladatainak megfelelően történik. A térformák kialakítása sajátos jelrendszerrel valósul meg. A térrendezés utal a feladattípusra,
ráhangol a feladathelyzetre, növeli a munkaszervezés, -előkészítés
jelentőségét.
• Könnyen mozgatható padok, polcok, szekrények.
• Csoportos tanulás biztosítása, mely növeli a gyermekek közötti interakciót a feladatok során. A térszervezés lehetővé teszi a mimika és a
metakommunikációs jelzések megfigyelését, leolvasását, tudatosítja a
nonverbális kommunikációt, fejleszti, segíti a konfliktusok megoldását, az indulati szint, érzelmi állapot megítélését.
Közösségformálás, csoportszokások
• Jelrendszer kialakítása a gyerekekkel: verbális kommunikáció nélkül
tudtak egymásnak üzenni, kérdezni egymástól, válaszolni egymásnak. Egyértelmű, kölcsönösen elfogadott jelzések kidolgozása. Külön
jel utalt az egyenes testtartásra, a szükséges eszközök előkészítésére,
véleményközlésre.
• Reggeli beszélgetőkör a gyermekek élményeiről, melynek jellege,
stílusa attól függ, hogy elbeszélésben vagy tudósításban állapodtak
meg.
• Közös délutáni uzsonnázás a nagy szőnyegen.
• Az iskola hagyományait tükröző ünnepek, nyári táborok megszervezése több évfolyammal, régi diákokkal közösen.
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Tanulásszervezés
•
•
•
•
•
•

Játékos feladathelyzetek, játékba ágyazott tanulás.
Felfedeztetés örömének gyakori megélése.
Aktivitás biztosítása.
Gyakorlatorientált ismeret-elsajátítás.
Tantárgyi koncentráció.
Rugalmas idő- és tantárgykezelés.

Az iskola és a szülői ház kapcsolata
• Nyitott szellemiségű az iskola nevelési koncepciója. Családbarát,
gyermekközpontú szemléletet képvisel. Rendszeresek a családlátogatások, a nyílt órák és napok, a szülői hospitálások és a közös kirándulások, programok.
• A családokat aktívan bevonják az iskolai munkába. Folyamatosan tájékoztatják a szülőket a gyermekük fejlődéséről, erősségeiről, gyengeségeiről, a fejlődés irányáról.
• A szülők gyakran szerveznek egymás gyermekeinek hétvégi programokat, összejöveteleket a pedagógus irányítása, közreműködése nélkül. Szoros összetartás alakul ki a szülői közösségek között.
• A csoporton belüli problémákat közös problémának tekintik, a szülői értekezletek alkalmával közösen beszélgetnek a problémáról és
keresnek megoldási módokat. A közös megoldáskeresés növeli a szülők felelősségérzetét nemcsak a saját, hanem a többi gyermekért is, és
erősíti a segíteni akarás szándékát.
Az óvodával való kapcsolat
• Az óvodával kapcsolatos pozitív érzelmi attitűdöt erősíti, erre épít. Az
előkészítő időszak feladatai óvodai versekre, mesékre, mondókákra
épülnek. Winkler Márta jól látta, hogy az iskolába érkező gyermek
számára az átmenet nem zökkenőmentes. Az érzelemvezérelt gyermek nehezen szakad el a biztonságot nyújtó óvodai közegtől. Ennek
oldása érdekében szoros kapcsolatot ápolt az óvónőkkel, tájékozódott a gyermekekről, az óvodában folyó munkáról, így készült fel arra,
hogy megsegítse a kisgyermekek érzelmi leválását az óvodai élmények felelevenítésével, az iskolai munkába történő beépítésével.
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A TÉMA KISCSOPORTOS FELDOLGOZÁSA
• Az óvoda-iskola átmenet nehézségeinek összegyűjtése, problématérkép készítése a partneri kör (gyermek, család, óvodapedagógus,
tanító, pedagógiai szakszolgálat stb.) szempontjainak figyelembevételével;
• a problématérképből kiindulva a működő és lehetséges problémakezelési módok megvitatása;
• az átmenet érdekében megvalósuló együttműködések jó gyakorlatainak összegyűjtése és megbeszélése.
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Dr. Karácsony-Molnár Erika
Néphagyományok, népszokások az óvodai nevelésben.
A karácsonyi ünnepkör
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Néphagyományok, népszokások az óvodai nevelésben
A magyar nyelvterületen a tradicionális faluközösségekben a hagyomány
átadása és átvétele nemzedékről nemzedékre nemek, korosztályok, korcsoportok szerint ment végbe. A népdalokat, néptáncokat, népszokásokat,
a különböző kézművestechnikákat stb. főként utánzással sajátították el a
kisgyermekek nagyobb testvéreiktől, szüleiktől, nagyszüleiktől, ily módon
nevelődtek bele a hagyományokba. Mindez természetesen némiképpen eltérő módon ment végbe a különböző vidékeken, falvakban, hiszen különbözőek voltak például a táji, természeti, életmódbeli feltételek is, amelyek
keretül szolgálnak az élet egésze számára.
A falu társadalmához, annak műveltségéhez mindenütt a családon keresztül vezetett az út: a gyermek itt ismerte meg az anyanyelvet, a népköltészet rigmusait, a hétköznapok és ünnepek szokásait, a tárgyi kultúrát.
A munkára is ily módon nevelődött a gyermek, a munkaeszközök kicsinyített mását adták kezébe, s nemcsak engedték, hogy belekóstoljon a munkába, hanem életkorának megfelelő feladatokkal is megbízták. A gyermek
beilleszkedését a társadalomba, a faluközösségbe a korcsoportonként újraszerveződő gyermekközösségben való részvétele is megkönnyítette. Az
együttjátszás során hagyományozódott a gyerekfolklór, szájról szájra adták
egymásnak a dalt, eltanulták egymástól a különböző játékokat, szokásokat.
A játszótevékenység a gyermek számára nem csupán önfeledt szórakozás,
hanem az életre való felkészülés egyik módja, művész hajlamainak kibontakoztatója, társadalomba illeszkedésének tanulóiskolája is volt.
A 21. században, különösen az utóbbi évtizedekben veszélybe került
nemcsak a magyar, hanem a világ kulturális öröksége is. A természetes hagyományozódás – amelyben szerves egységet alkotott a faluközösség tárgyi
és szellemi kultúrája – javarészt megszűnt, illetve megszűnőben van. Éppen
ezért mindenkinek, aki az oktatás, nevelés területén, a nemzeti műveltség
terjesztésében részt vállal, így az óvodapedagógusoknak is, sürgető feladatává vált a néphagyományok továbbadása, éltetése.
A néphagyományok, ezen belül a népszokások tanítása a magyar óvodai nevelés rendszerében, a helyi hagyományőrző óvodai programokban,
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a pedagógiai gyakorlatban jelentős helyet foglal el. Az óvodapedagógusok felismerték, hogy népünk kultúrája leginkább jellemző sajátosságokat,
nemzeti kultúránk legnagyobb múltú elemeit elsősorban a magyar néphagyományban találják meg. Felfedezték azokat a pedagógiai, néprajzi, kulturális értékeket, amelyekkel már óvodáskortól érdemes megismertetni a
kisgyermekeket.
A NÉPSZOKÁSOK TANÍTÁSÁNAK CÉLJA
• A néphagyományok iránti fogékonyság megalapozása;
• segítse a gyermekek személyiségének harmonikus fejlődését és az
egészséges identitástudatuk megalapozását;
• megismerjék és élményszerűen, hagyományhű módon átéljék az óvodások a jeles napokhoz, ünnepekhez, a munkaalkalmakhoz, a gazdasági évhez kötődő (helyi) népszokásokat;
• érezzék át a hétköznapok és ünnepek váltakozását, cselekvő módon
vegyenek részt a szokások eljátszásában.
A NÉPSZOKÁSOK TANÍTÁSÁNAK FELADATA
• Az óvodáskorú gyermekek értelmi képességének, emlékezőtehetségének, szóbeli, képi kifejezőképességének, hallásának, zenei emlékezetének, ritmusérzékének, kezdeményező készségének, találékonyságának, koordinációs készségének, helyes testtartásának,
egyensúlyérzékének, térérzékelésének, önállóságának, ügyességének
fejlesztése;
• segítse a gyermekek fejlődését a pozitív személyiségvonások kialakításában, érzelmi gyarapodásában, a társadalomba való beilleszkedésében;
• elsajátíttatni a gyermekek életkorának megfelelő szintű köszöntőket,
dramatikus népszokásokat.
• a gyermekek készítsenek az óvodapedagógus segítségével az ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódó tárgyi kellékeket;
• aktívan vegyenek részt a népszokásokban, hogy a múlt tisztelete, a szülőföld szeretete alapozódjon meg bennük.
AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI
• A jeles napok, ünnepi szokások élményszerű átadása, éltetése, az ünnepre való megemlékezés;
• a néphagyományok ápolásával a nemzeti azonosságtudat megalapozása;
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• minél több alkalmat biztosítson az óvodáskorú gyermekeknek az élményszerű megismerésre, a cselekvő és alkotó részvételre;
• törekedni kell a pedagógiai és néprajzi szempontok szerint kiválasztott, korosztályának, nemének megfelelő szokás hagyományhű megtanítására;
• a népszokások elsajátítandó ismeretanyaga néprajzi szakirodalmon
alapuljon, különös tekintettel a lakóhely szerinti tájegység szokásaira,
mindez lehetőség szerint eredeti hangzó- és filmanyaggal egészüljön
ki;
• a megtanítandó anyag igazodjon a hagyományoknak a társadalomban
és a kisközösségekben betöltött szerepéhez, idejéhez.
A jeles napok, ünnepi szokások általános jellemzői
Az ünnep olyan különleges időszak, amikor a közösség a megszokottól, a
hétköznapoktól eltérő módon viselkedik, hagyományosan megszabott előírásokat és tilalmakat tart be. Az ünnepekhez kötődő szokások gyakorlásával a közösség összetartozásának tudatát erősíti. Az ünnepeket, különösen
a nagy egyházi ünnepeket munkatilalom, templomlátogatás, meghatározott
ételek fogyasztása, megszabott viselet jellemezte. Egyes ünnepek általános
érvényűek voltak, mások csak kisebb közösségeket érintettek (például a
templombúcsúk). Bizonyos munkavégző ünnepek is (pl. aratás, szüret) tájanként más–más jeles naphoz kapcsolódtak.
Az ünnepek, ünnepi szokások főbb csoportjai az alábbiak:
• naptári ünnepek (pl. karácsony, húsvét, pünkösd, jeles napok);
• gazdasági élet ünnepei (pl. aratás, szüret, fonó, kukoricafosztó, disznótor);
• emberi élet ünnepei (pl. keresztelő, legényavatás, lakodalom);
• emlékünnepek (pl. fogadott ünnepek, politikai ünnepek).
A kalendáriumi ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódó szokások mágikus rítusai1, rítusszövegei egyrészt a vallási ünnepekre való periodikus
megemlékezést, másrészt a földművelés, állattartás, az ember egészségét,
szerencséjét biztosították. Az emberek hittek a kimondott szó varázserejé-

rítus (latin)=vallási intézkedés, szokás, szertartás, a vallásos vagy mágikus cselekmény végrehajtásának társadalmilag elismert és elfogadott módja; szokáscselekmény
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ben, úgy gondolták, hogy kívánságaik beteljesülnek.2 A mágikus rítuscselekvésekben nagy szerepe volt az analógiás mágiának3 is.
A paraszti hiedelmekre, elsősorban az időjárásjósló, varázsló eljárásokra az ún. kalendáriumok4 gyakoroltak máig érezhető hatást. A Biblia mellett a paraszti háztartások gyakran egyetlen olvasmánya bőségesen kínálta
versbe szedett időjárási reguláit. A mai naptár a Gergely-féle naptárreform
(1582) után hazánkban 1587-ben lépett életbe. A polgári év (január 1.) és
az egyházi év (advent) kezdete ma sem azonos, ezért a szokások és hiedelmek megkettőződését tapasztaljuk, például évkezdő szokásokat találunk
karácsonykor és újévkor is. A naptári ünnepek egy része a hold változása
szerint évenként változik: a húsvét és ennek függvényében a farsang, a böjt
és a pünkösd időpontja.
A népszokások többnyire rendkívül összetettek, szövegből, énekből,
táncból, gesztusokból5, szokáscselekményekből állnak. A népszokások
szövegei rokonságot mutatnak ősi imádságokkal, ráolvasásokkal éppúgy,
mint a gyermekköltészettel, sőt a műköltészettel is. A naptári ünnepekhez
kapcsolódó köszöntők és színjátékszerű szokások jellegzetessége, hogy
házról házra járva adták elő. A köszöntők általános felépítése a következő:
beköszöntés, engedélykérés, ének, illetve verses vagy prózai köszöntő és
jókívánság, mágikus rítuscselekmény, adománykérés, elköszönés.
A népszokások nagy csoportját alkotják a többszereplős, párbeszédes
formájú, szerepjátszással egybekötött dramatikus játékok, népi színjátékok.
Ide tartoznak a vallásos tárgyú ún. népi misztériumjátékok: pl. betlehemezés, paradicsomjáték6. A farsangi és más ünnepek alkalmával eljátszott alakoskodások is gyakran dramatikus játékok. A dramatikus játékok felépítése
általában a következő: beköszönés, engedélykérés, szereplők bemutatkozása, dramatikus játék előadása, adománykérés; elköszönés.
A köszöntőkben és a dramatikus játékokban megjelenik a színjátszás ősi
formája, az alakoskodás, melynek mágikus, vallásos, illetve utánzó, szórakoztató célja lehet. Jellegzetes pl. az állatalakoskodás, ami leggyakrabPéldául amikor a regölők név szerint összeénekelték a fiatalokat: „Itt is tudunk egy leányt,
kinek neve Sári, ott is tudunk egy legényt, kinek neve Pali”, hitték, hogy majd a közeljövőben
egybekelnek, vagy amikor a lucázók szavaikkal igyekezték biztosítani a sok tojást és a családnak a bőséget.
3
analógiás mágia=hasonló hasonlót hoz létre (pl. a pünkösdi királynéjárás főszereplőjét, a
kiskirálynőt az ének végeztével és szöveg kíséretében magasra emelik, hogy a kender is olyan
magasra nőjön majd, miközben kiáltják: „Ekkora legyen a kendtek kendere!”).
4
kalendárium (görög kaleo, illetve a latin Calendae Januariae szóból) =nyomtatott naptár; az
első magyar nyelvű naptár 1538-ban jelent meg.
5
gesztus (latin)= olyan kifejező taglejtés, testmozdulat, vagy azok sorozata, amely egy adott
közösség számára hírértéket hordoz.
6
A bibliai bűnbeesés történetének dramatikus formában előadott játéka.
2
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ban a téli napforduló körüli időszakban, a farsangi ünnepkörben, a fonóban fordul elő. Eredete az európai kultúra kereszténység előtti rétegeiben
keresendő. A magyar hagyományban leggyakoribb a ló-, a kecske-, a medve- és a gólyamaszkos alakoskodás. A mesterségeket utánzó zsánerfigurák (vándorkereskedő, borbély, török, cigány stb.) is gyakori szereplői a
szokásoknak. Az alakoskodás alkalmai lehetnek Miklós napja (pl. láncos
Miklósok), Luca napja (fehér leples alakoskodók). Az alakoskodó játékokban a szereplők gyakran álarcot viselnek, amellyel az arcukat elfedik vagy
elváltoztatják. A magyar népi kultúrában az Európa nagy részében ismert
faálarcok helyett bőrből, textíliából, nem maradandó anyagból (korom,
liszt, méz, toll) improvizált álarcokat találunk.
A naptár bizonyos napjaihoz kötődő szokások és hiedelmek számos
ősi elemet tartalmaznak, ilyen pl. a víz, tűz, füst, vessző, zöld ág, melynek
rendkívül fontos szerep jut a szokáscselekményekben. Például a vízzel való
locsolás, leöntés, a tűz átugrálása, a vesszőzés egészségvarázsló célzattal
történik. A zöld ág a megújuló vegetációt szimbolizálja; a zajcsapás pedig a
gonosz, rossz szellemek elűzését jelenti.
A paraszti világban nemekhez, korosztályokhoz, korcsoportokhoz kötődnek a népszokások. A téli ünnepkör szokásaiban túlnyomórészt férfiak,
legények és fiúk, a tavaszi ünnepkörben inkább lányok, illetve kislányok a
szereplők.7 Az ünnepi szokások szereplői nagyrészt a még házasulatlanok
korosztályából kerültek ki, kivéve a névnapköszöntőket, egyes farsangi
szokásokat. A pásztorok járandóságukat, ünnepi ajándékaikat házról házra
járva gyűjtötték hagyományos köszöntők kíséretében.
A szokás- és hiedelemcselekmények színterét is meghatározta a hagyomány. Természetesen minden esetben megvolt ennek is a mágikus jelentősége, tartalma. Az ünnepi köszöntő szokások java részében a köszöntők kisebb-nagyobb csoportokban házról házra jártak. Voltak azonban nagyobb
közösséget megmozgató felvonulások, melyeknek színtere a falu utcája
vagy utcái, például a farsangi, aratási, szüreti felvonulások, vagy a falu határa is lehetett pl. a húsvéti határjárások alkalmával. A hallgatóság, közönség
lehetett a falu népe, egyes családok, csak a lányok, legények, vagy a gyerekek, a gazda vagy a gazdaasszony. Gyakran a szokás aktív részeseivé is
váltak pl. farsangi maszkos alakoskodás alkalmával. A szereplők és a nézők
azonos kultúra hordozói, együttesen a hagyomány éltetői.
A szokások hagyományos időpontja lehet a kettős ünnep első vagy második napja, vagy annak előestéje, illetve az ünnep körüli időszak. Jellegzetes napszakok: kora reggel, esti órák, vagy a litánia, mise, istentisztelet
Egyes szokások, pl. a lucázás, regölés, farsangköszöntés, vénlánycsúfolás szereplői kizárólag
férfiak, fiúgyerekek lehettek, más szokások, pl. villőzés, kiszejárás, pünkösdölés gyakorlói
pedig csak nagyobb vagy kisebb lányok voltak.

7

117

után. A nagy egyházi ünnepeket, karácsonyt, húsvétot hosszabb előkészületi időszak (advent, nagyböjt) vezet be.
A Karácsonyi ünnepkör
Az advent első napjával veszi kezdetét és vízkeresztig tart. Ezen időszak
jeles napjai közé tartozik: Borbála (dec. 4.), Miklós (dec. 6.), Luca (dec.13.),
Tamás napja (dec. 21.), Ádám-Éva napja (dec. 24.), karácsony napja (dec.
25.), István napja (dec. 26.), János napja (dec. 27.), aprószentek napja (dec.
28.), szilveszter (dec. 31.), újév (jan. 1.) és vízkereszt (jan. 6.).
Advent
Az advent8 a karácsonyi előkészület négyhetes időszaka, az egyházi év kezdete. Szent András napját (nov. 30.) megelőző, vagy azt követő vasárnap
előestéjével kezdődik.
András napja (november 30.)
Szent András apostol, a keleti egyház védőszentje az első században élt.
A hagyomány szerint átlósan ácsolt kereszten halt mártírhalált, ezért nevezik az ilyen keresztet „andráskeresztnek”.
András napja a legjelentősebb házasságjósló varázslónap. A lányoknak
többnyire magányosan, titokban kellett ezeket a praktikákat elvégezniük.
Például egész nap böjtöltek, a párnájuk alá férfi ruhaneműt rejtettek. Erre
utal a hajdúszoboszlói mondás: „Aki böjtöl András napján, vőlegényt lát
iccakáján.” A közös jóslások többnyire a fonóban történtek – ólomöntéssel,
gombócfôzéssel. A gombócba egy-egy férfinevet rejtettek, amelyik elsőnek
jött fel a víz tetejére, az lett az illető férjének a neve. Az ólomöntésnél az
öntvény alakjából a jövendőbeli foglalkozására igyekeztek jósolni.
Disznótor
Hagyományosan disznóölő Szent András napjától (nov. 30.), a hideg idő
beálltával kezdődtek a disznótorok, és farsang végéig tartottak. A magyar
nyelvterületen a disznótor mindenütt jeles alkalom volt az adománygyűjtésre, köszöntésre, alakoskodó játékok bemutatására. A vacsora ideje alatt jár8

advent (latin), adventus=megérkezés, eljövetel
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tak a kántálók (Kerényi Gy.: 1982. 164).Többnyire gyermekek mentek kántálni: tréfás köszöntőket énekeltek vagy mondtak, és adományokat, hurkát,
kolbászt gyűjtöttek. Legények, fiatal férfiak és néhol leányok is jártak kántálni a disznótoros házak ablaka alá tréfás és pajzán versekkel. Az egész
magyar nyelvterületen szokás volt a disznótori maskarázás. A disznótorban
is megjelennek azok a figurák, amelyek a fonóban, tollfosztóban. A disznótori alakoskodást általában némajáték jellemezte. A disznótoros maskarás
jelenetekre gyakran előre felkészültek, a legtöbb játék rögtönzött volt.
Borbála napja (december 4.)
Borbála a legenda szerint a 3. században élt Kisázsiában és keresztény hitéért szenvedett vértanúságot. A bányászok, tüzérek, várak védőszentje volt.
A Borbála-napi (december 4.) hiedelmek és szokások hasonlóak a Luca
napéhoz, de a magyar nyelvterületen csak szórványosan terjedtek el. Jellemzőek erre a napra a női munkatilalmak, pl. fonás, söprés (Penavin O.:
1988.145). Akárcsak az egész téli ünnepkörben, Borbála-napkor sem hoz
szerencsét a házra a női látogató. A fiúk Borbála napkor is jártak kotyolni
(lásd: lucázás). E napon gyümölcságat, ún. borbálaágat tettek vízbe, ami,
ha karácsonyra kizöldült, a leány közeli férjhezmenetelét jósolta.
Miklós napja (december 6.)
Szent Miklós püspök a 4. században élt a kis-ázsiai Myra városában.
A pékek, gabonakereskedők, halászok, révészek, vízimolnárok, diákok,
eladólányok, polgárok és polgárvárosok patrónusaként tisztelték. Egyik legendája szerint Miklós püspök az ablakon át aranyrögöket dobott be egy elszegényedett nemesember három lánya számára, hogy becsületesen férjhez
mehessenek. Sokan úgy vélik, innen ered az a szokás, hogy ezen a napon
az ajándékokat az ablakba teszik. Szent Miklós napja a gyermekek jutalmazásának és büntetésének jeles napja. A Miklós-napi ajándékozás paraszti
hagyományai a szent legendájával vannak összefüggésben. Falvainkban a
Mikulás-napi ajándékozás szokása általában a 20. század első évtizedeiben,
városi hatásra terjedt el (Bálint S.: 1977 I. 29.).
Mikulásjárás, láncos Miklósok, tréfás gyóntatás
Főleg a Dunántúlon és a magyar nyelvterület északi részén volt ismert a
mikulásjárás: Miklós püspök megszemélyesítője az ünnep előestéjén kíséretével, az ördöggel együtt betért olyan házakba, ahol gyerekek vannak, és ott imádkoztatta, majd tudásuk és viselkedésük szerint jutalmazza
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őket (Ujváry Z.: 1975. 15–18). A Dunántúlon a közelmúltig jártak a láncos
Miklósok bekormozott arccal, kifordított bundában, a derekukon láncot
csörgetve. A szokás régi voltát 19. századi adatok is bizonyítják.9 Főként a
gyerekeket és a lányokat ijesztgették, felkeresték a tollfosztót is (Bálint S.:
1977. I. 46–47). Csallóközben, Mátyusföldön, az Ipoly mentén volt szokás
az ún. tréfás gyóntatás: a lányokat a fonóban a püspöknek, ministránsnak,
harangozónak, ördögnek öltözött szereplők faggatták ki, pl. van-e szeretője, aludt-e vele (Manga J.: 1941. 190–191.). Az időjárással kapcsolatban a
bukovinai magyarok úgy tartják, hogy ilyenkor már jön a havazás: „Miklós
megrázta a szakállát”. Baranyában hasonlóan vélekednek, de azt is tartják,
hogy a Miklós-napi időjárás mutatja meg a karácsonyit.
Luca napja (december 13.)
Szent Luca a legenda szerint keresztény hitéért halt vértanúhalált, a keresztény egyház azonban nem tartja történeti személynek. Legendája alapján a
szembetegségben, vakságban szenvedők, a bűnbánó utcanők és a varrónők
patrónusa. Neve a latin „lux”, azaz fény szóból származik. A Gergely-féle
naptárreform (1582) előtt az esztendő legrövidebb, egyúttal a téli napforduló kezdőnapja volt. Luca napját az egész magyar nyelvterületen gonoszjáró
napnak tartották, ezért különösen a boszorkányok rontása ellen kellett védekezni. A boszorkányok felismerésére szolgált a lucaszék.
Luca napjához sokféle házasságjósló eljárás kapcsolódott, melyek
többségét Luca és karácsony között kellett elvégezni, pl. lucacédulával,
lucaággal.
A varázsló eljárások között szerepel – főként a Dél-Alföldön – a
tollaspogácsa, az ún. lucapogácsa készítése, mellyel betegségre, halálra
jósoltak. A lucabúzával az eljövendő év termésére következtettek. Az időjárásjósló praktikák közé tartozik a lucakalendárium és a hagymakalendárium készítése.

9
Szegeden a Miklós-napi hagyományok változatát Varga János 1867-ben jegyezte le (Bálint
S. 1977. I. 49–50), mely feltehetően a német eredetű céhes polgárság nyomán, iskolamesteri
közvetítéssel honosodott meg: „Szép azt a Mikulást látni, hosszú fehér ruhában, széles szürke
szakállal, fehér hajjal, lánccal, elöl-hátul lelógó, misemondó aranyos ruhában. Bent a szobában… a Mikulás megcsörgeti a láncot:
Rontom, bontom, csontom,
Csörgő, börgő lánccal jöttem.
Van-e rossz gyerek a háznál?
Van-e jó gyerek a háznál?
A jónak kaláccsal,
A rossznak virgáccsal.”
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Ehhez a naphoz női munkatilalmak kapcsolódtak. Országszerte úgy tartották, ha ezen a napon fonnának vagy varrnának, akkor ezzel bevarrnák
a tyúkok fenekét. Azonban voltak javasolt női munkák is, pl. a fejtő- vagy
bontómunkák. Úgy tartották, ha tollat fosztanak vagy babot fejtenek, a tyúkok könnyebben tojnak.
A Luca-napi hiedelmek többsége a tyúkok termékenységvarázslására
vonatkozott. A gazdaasszonynak napközben ülnie vagy feküdnie kellett,
hogy a tyúkok jó ülősek legyenek. Luca napjának reggelén a nők ügyeltek
arra, hogy asszony vagy lány be ne tegye a lábát a házba, mert nem hozna
szerencsét.
Lucázás, kotyolás
A lucázás vagy kotyolás a fiúgyermekek házról házra járó, termékenységvarázsló szokása Nyugat- és Dél-Dunántúlon. Többnyire hajnalban, kisebb
csoportokban mentek. A házba betérve engedélyt kértek, s ha megengedték, akkor ráültek egy tuskóra vagy szalmára és elkezdték az éneküket,
mely az alábbi szöveggel kezdődődött: Luca-Luca, kity-kotty, Tojjanak a
tiktyok, luggyok! (azaz tyúkjaik, lúdjaik), majd termékenységvarázsló és jókívánságmondó szövegekkel folytatódott. Az ének és mondóka után szétszórták a konyhában a szalmát, majd várták, hogy a gazdaasszony vala-

Luca-napi kotyolás
Dunántúl, Zalaszentgyörgy, 2000.
Karácsony-Molnár Erika felvétele
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mi ajándékot (aszalt gyümölcsöt, almát, diót stb.) adjon nekik. A szalmát
a gazdaasszony a tyúkok alá tette, hogy jobban tojjanak. Ha nem kaptak
adományt, fenyegetőztek: Egy csibéjük legyen, az is vak legyen!
Hont vármegyében az ún. Luca napi heverés volt szokásban, melynek
kezdősorai az alábbiak: Acélt hoztam kenteknek, cin legyen táljuk, vas legyen fazekjuk, ólom legyen kanaljuk! Az ének végén leheveredtek a földre
Így heverjenek a tyúkok! szavak kíséretében. A lucázó fiúknak azért is örültek, mert a hiedelem szerint, ha fiúgyermek érkezett elsőnek a házhoz, szerencse lett a tyúkok körül, ha azonban nő jött volna, a tyúkok nem tojnak és
nem kotlanak. Sőt, attól is féltek, hogy egész évben törni fognak a tányérok
(Dömötör T.: 1983).
Fehérleples alakoskodás
A kisalföldi Csallóközben és Nyitra vidékén a közelmúltban még élő népszokásként is megfigyelhető volt, hogy Luca napján fehér lepelbe öltözött
legények, esetleg lányok, asszonyok arcukat belisztezik, vagy fehér tüllkendőt tesznek, hogy felismerhetetlenek legyenek. Lisztbe mártott tollseprűvel sepregetnek. Egyes helyeken a lányokhoz jártak, másutt a gyerekeket
ijesztgették. A Nyitra megyei Kolonban egy legény menyecskeruhába öltözött. Kontyot készítettek neki, a fejére keszkenőt borítottak. Társa köznapi,
olykor ünnepi ruhát viselt. Arcát nyúlbőr takarta, melyen két nyílást vágtak
a szemek számára, ez volt a „lárva”. Csak a lányos házakhoz mentek be,
török muzsikával (harmonikával) jártak. Bent a házban táncoltak, de mindvégig némák maradtak (Ujváry Z.: 1983. 16–42).
Tamás napja (december 21.)
Hitetlen Tamás néven emlegetett apostol. A hagyomány szerint pünkösd
után Jézus külön megjelent neki. Innen a szólás: „Szent Tamás szolgája vagyok”, vagyis akkor hiszem, ha látom. E naphoz néhol férjjósló praktikák
kapcsolódnak. Többnyire azonban arról nevezetes, hogy ilyenkor ölik a
disznót. Az ekkor vágott disznónak a háját tamáshájnak nevezik, melyet
kelések gyógyítására véltek alkalmasnak. Medvesalján úgy tartották, hogy
az ezen a napon vágott disznó sózott vérét el kell tenni, mert alkalmas a
köszvény gyógyítására.
Ádám-Éva napja (december 24.)
Karácsony vigíliája, más néven böjtje, Ádám-Éva napja az adventi időszak
utolsó napja. Ezen a napon járnak a betlehemesek (betlehemezés), a kántá122

lók (karácsonyi kántálás), ekkor adták elő a paradicsomjátékot (pásztorok
karácsonyi vesszőhordása), ekkor fejeződik be az ostyahordás és a kilenc
napja tartó szentcsalád-járás.
Ádám-Éva napján a hagyományoknak megfelelően készítették el a karácsonyi asztalt. Ilyenkor jellegzetes karácsonyi ételeket fogyasztottak. Az
ételek maradékát, az ún. karácsonyi morzsát nagy becsben tartották és különböző mágikus célokra használták fel. A karácsonyfa állításának szokása
valószínűleg protestáns, német eredetű szokás, és a 19. században honosodott meg hazánkban. Korábban ún. termőágat vittek a házba. A karácsonyi
hiedelmek és szokások legfontosabb időpontja karácsony éjszakája (Tátrai
Zs.–Karácsony-Molnár E.: 1997. 225–231.).
Szent Család-járás
Karácsony előtt kilenc napon át általában kilenc közel lakó család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. Az utcán a „Szállást keres a Szent
Család” kezdetű énekkel vonulnak. Minden este más házhoz térnek be,
ahol a már előre feldíszített oltárra helyezik a szobrot vagy képet. Itt együtt
imádkoznak, énekelnek (Tátrai Zs.–Karácsony-Molnár E.: 1997. 182.).
Ostyahordás
A kántortanító karácsony böjtjén vagy néhány nappal előtte az iskolás gyerekekkel minden családnak megfelelő számú ostyát küldött. Ennek fejében
a családok a tanító számára lisztet, babot, tojást, kolbászt, hurkát stb. adtak,
mely a díjlevelükbe foglalt járandóság volt. A gyerekek általában verssel köszöntötték a ház lakóit, melyért jutalomként cukorkát, pénzt kaptak (Csáky
K.: 1987: 40).
Pásztorok karácsonyi vesszőhordása
A pásztorok december 24-én nagy csomó vesszővel sorra járták a gazdák
házait és jókívánságokat mondtak. Például az Ipoly mentén, Őrhalomban
a gazdaasszony kötényével húzott a vesszőkből és azzal megcsapkodta a
pásztor lábát, hogy soha ne késsen és friss legyen. A pásztorok a jókívánságokért ajándékot, pl. babot, pálinkát, pénzt kaptak. A vesszőt a gazdaasszony a sarokba tette, és tavasszal ezzel hajtották ki az állatokat. Ha a
vessző ágas volt, Tápió környékén azt mondták: „No, bornyas lesz a tehén.”
(Manga J.: 1968. 53).
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Karácsonyi kántálás
A karácsonyi énekes, esetleg verses köszöntőt általában kántálásnak nevezték, de néhol kóringyálás, pászlizás, mendikálás, angyali vigasság néven
emlegették. Karácsony vigíliáján vagy az előtte levő adventi időszakban
házról házra járva énekeltek a kántálók. Az ünnep gondolatkörét felidéző énekekhez gyakran kapcsolódtak köszöntők, jókívánságok, rigmusok,
prózai szövegek is. A karácsonyi kántáló énekek közül a legrégebbi réteghez tartozik a „Csordapásztorok...” kezdetű, melynek első ismert alakja a
Cantus Catholici 1651-es egyházi énekgyűjteményben is szerepel. Az ismertebb énekek közül ugyancsak ebben a gyűjteményben jelentek meg a
„Mennyből jövök tihozzátok...” és a „Betlehem, betlehem a te határidban...”
kezdetű énekek is. Kedveltek a „Mennyből az angyal...” és a „Pásztorok,
keljünk fel” kezdősorú karácsonyi énekek, melyek már a 18. századi énekeskönyvekben is szerepeltek.
Egy falun belül is eltérhetett a kántálók repertoárja. Az engedélykérés
után az ablak alatt vagy a házban adtak elő egy vagy több éneket, vagy
mondták el köszöntőjüket. Ezután valamilyen ajándékot kaptak, melyet
megköszönve mentek tovább. Különböző korcsoportok jártak kántálni, általában délben kezdtek járni a gyerekek, majd délután a fiatalok és késő
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este a házas emberek. A magyar nyelvterület egyes vidékein még ma is élő
népszokás, pl. Mezőség, Székelyföld, Moldva (Tátrai Zs.–Karácsony-Molnár
E.: 1997. 185–197.).
Betlehemezés
A betlehemezés többszereplős dramatikus játék, a karácsonyi ünnepkör
egyik legnépszerűbb misztériumjátéka. A karácsonyi játékok legrégibb rétegét hazánkban is a latin nyelvű liturgikus jelenetek képviselik, amelyeket a 11. századtól kezdve a templomokban is előadtak. Középkori magyar
nyelvű szöveg nem maradt ránk. A 17. és a 18. században főként iskolások
és laikusok vallási előadásairól szólnak a tudósítások, az első magyar szövegek is a 17. századból származnak. A 19–20. századi betlehemes játékok részben az iskolák és a laikus vallási társaságok számára írt régebbi
szövegek folklorizálódott változatai, részben pedig újabb keletű szövegek.
A betlehemezés egyes jeleneteit gyakran önállósulva, külön szokásként adták elő. Így például a szálláskeresést az advent időszakában, melynek egyik
változatát bölcsőskének, bölcsőjárásnak nevezik.
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A betlehemezés fő kelléke a jászol vagy templom alakú betlehem, melyben
többnyire a Szent Család látható, valamint angyalok és állatfigurák. Általában kivilágítják és szent képekkel, színes papírral díszítik. Többnyire házilag – néha asztalosok – készítik.
A betlehemes játékok fő típusai a földrajzi tájegységek szerint a következők:
a dunántúli típus szereplői rendszerint csak a pásztorok, néha angyal(ok)
is. A pásztorjáték szerkezete a következő: beköszöntő; tréfálkozás az öreg
pásztorral; adománygyűjtés. A szereplők gyakran antikizáló neveket viselnek, például a Titeris, Muksus a két pásztor, a harmadik, az öreg neve
Koredo.
A felföldi típusban az angyalokon, a fiatal pásztorokon kívül az öreg
(Gubó, Jakab, Kubó, Kecskés) szerepel. Szerkezete: beköszöntő; tréfálkozás az öreg pásztorral; a pásztorok indulása Betlehembe; az ajándékátadás.
Gyakori része a születéstörténet felolvasása vagy elmondása a Bibliából,
valamint a pásztorok ajándékainak liturgikus módon történő felajánlása.
Az alföldi, felső-tiszai típusban az angyalokon, pásztorokon kívül a betyár vagy huszár és Heródes is szerepelhet. Jellegzetes cselekményrészlete
a kérkedő és fenyegető szavak kíséretében történő perselyezés. Szerkezete:
beköszöntés; betyárjelenet; néha Heródes-jelenet; tréfálkozás az öreg pásztorral; adománygyűjtés.
Az erdélyi típusú betlehemes hosszabb lélegzetű, misztériumszerű, liturgikus és epikus elemekkel átszőtt, 12–20 szereplős játék. Rendszerint
elő- és utójátéka is van, előadása különösen nagy előkészületet, betanulást
igényelt. Legarchaikusabb jelenetei a 17., 18. századig vezethetők vissza. Az
angyalokon, pásztorokon kívül szerepelhet Szűz Mária, Szent József, futár,
a király. Jellegzetes jelenete a szálláskeresés. Érdekessége, hogy a pásztorok állatálarcot is viselhetnek. Általában felnőtt férfiak, legények játszották,
akik a játékot kellő komolysággal, liturgikus szolgálat igényével adták elő.
Szerkezete: bekéredzkedés; szálláskeresés; pásztorok ébresztése; az öreg
csobánnal, pakulárral folytatott párbeszéd; ajándékvitel; adománykérés
(Tátrai Zs.–Karácsony-Molnár E.: 1997. 197–217.).
A bábtáncoltató betlehemezés a betlehemezés egyik sajátos típusa. A kellékként hordozott betlehem belsejében egy rövid bábjáték is bemutatásra
kerül. Ennek a formának három táji központja ismeretes: Balaton környéki
és zalai falvak, Esztergom környéke és a Felső-Tisza vidéke. Szórványosan
másutt is előfordult, pl. Marosvásárhelyen (Maros-Torda vm.). A bábokat a
betlehem alsó részében vágott járatban, alulról mozgatják. A bábok elnevezései vidékenként változók: angyal, ördög, Heródes, kéményseprő, halál,
pásztorok, „Jutka”, „Marinka” női figurák és egy adománygyűjtő báb: dékán,
Kismiklós. A bábok táncát, mozgását a szereplők énekkel kísérik. Jelentősége azért is nagy, mert ez az egyetlen népi bábjátékunk (Szacsvay É.: 1987.)
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Karácsony napja (december 25.)
A hagyományos magyar paraszti életben a karácsony a család ünnepe
volt. Litkén (Nógrád vm.), karácsony napján csak a templomba mentek el.
Ez a nap munkatilalommal járt, még a hamut, szemetet sem vitték ki. Pereszlényben (Hont vm.) úgy vélték, ezzel kivinnék a szerencsét a házból.
Egerszegen (Nyitra vm.), ha söpörtek, akkor is csak befelé az asztal alá.
Csak a legszükségesebb munkákat végezték el. Már előző nap odakészítették az állatoknak a takarmányt. Tilos volt ezen a napon a kölcsönkérés,
kölcsönadás is, mert úgy tartották, ezzel kivitték volna a szerencsét.
István napja (december 26.)
István az egyház első vértanúja, államalapító királyunk, Szent István névadó szentje.
István-napi köszöntő
A magyar nyelvterületen a leggyakoribb keresztnevek közé tartozott az
István. István napján a rokonok, szomszédok, ismerősök énekkel, verssel
köszöntötték fel az István nevűeket. A szokást „istvánozásnak” is nevezték.
Néhol, elsősorban a határon túli magyarságnál, máig élő szokás. Az Istvánköszöntőket a megfelelő nevekkel behelyettesítve más névnapokon is énekelték. A szövegek részint népi eredetűek, részint műköltői vagy félnépi
alkotások.
A névnapköszöntők énekelt és verses köszöntők, melyek a parasztság
körében a 18. század második felében terjedtek el.
Regölés
A regölés a legények és házasemberek termékenység-, bőség- és párokat összevarázsló, házról házra járó köszöntő szokása, a téli napforduló
pogánykori emléke. A regölés a magyarság egyik legarchaikusabb népszokása10, fő időpontja december 26. Néhol újévig is jártak a legények, elsősorban a lányos házakhoz, illetve Erdélyben az újdonsült házasokhoz.
A regölés hagyománya, szövege és dallama legtovább a Nyugat–Dunántúlon és a Székelyföldön maradt fent. Az első regöséneket 1838-ban közölték
A regölést – a csodaszarvas motívum, a refrén s a dallam sajátosságai alapján – archaikus
rítuséneknek tartja a kutatás, mely a sámánénekkel is összefügghet.
10
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nyomtatásban. A reg szó valószínűleg a sámán pap révületben mondott
szövegére vonatkozhatott.
Dunántúlon a legények köcsögdudákkal, csörgős botokkal – néhol csengővel, regössíppal, furulyával – keresték fel elsősorban a lányos házakat.
A botot láncokkal, csörgővel szokták felszerelni, hogy nagy zajt lehessen
vele csapni. A regösök öltözete: kifordított báránybőr kucsma és bunda.
A szokás következő jellegzetes részekből állhat: engedélykérés; beköszöntő; csodafiúszarvasról szóló ének; jókívánságok; párok összeregölése; adománykérés. A regösének állandó szövegrésze a refrén: pl. „Haj regö, rejtem,
azt is megadhatja az a nagy Úristen!” (Sebestyén Gy.: 1906).
Székelyföldön az ifjú házasokat regölték meg bőségvarázsló, jókívánságmondó versekkel. A szokás legkorábbi változatát Kriza János gyűjtötte, és
„Ószékely regesek dala” címmel adta közre a Vadrózsák c. népköltési gyűjteményében 1863-ban (Kriza J.: 1863). A szokás szövegének kezdő sora:
„Porka havak esedeznek…”, jellegzetes refrénje: „De hó reme, róma…”.
A jókívánságokat és az engedélykérést tartalmazó ének után már a házban
mondják el prózai köszöntőjüket. Az udvarhelyszéki Kénoson karácsony
első napjának estéjén indultak el a regösök (házasemberek, konfirmált legények), hogy megregöljék az abban az esztendőben összeházasodott fiatal párokat. Csak ezután fogadták be őket a házasemberek sorába.
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János napja (december 27.)
Szent János evangélista ünnepe. E naphoz a borszentelés szokása kapcsolódott, mely a borvidékeken mai napig él. A szent bornak – mint minden
egyéb szentelménynek – mágikus erőt tulajdonítottak. Beteg embert és állatot gyógyítottak vele. Öntöttek a boroshordókba is, hogy ne romoljon el
a bor. Szent János áldása a búcsúzáskor megivott utolsó pohár bort jelenti.
János-napi névnapköszöntés
A János név gyakorisága és a karácsonyi ünnepkörben való naptári helye
miatt is kedvelt névünnep. Az István-köszöntőkhöz hasonlóan, sok változatban él a magyar nyelvterületen (Tátrai Zs.–Karácsony-Molnár E.: 1997.
246–247.).
Aprószentek napja (december 28.)
Aprószentek napja a Krisztusért mártírhalált halt betlehemi kisdedek emlékünnepe, azoké, akiket Heródes a gyermek Krisztus keresésekor megöletett. A vesszőzés szokásának kettős magyarázata van: egyrészt pogány
termékenység- és egészségvarázslással függ össze, másrészt a bibliai történettel kapcsolatos. A világi források már a 15. századtól tudósítanak a ves�szőzésről, az egyház a 16. században említi a vesszők megszentelését. Az
ilyen vessző vagy a belőle font korbács a betegséget hárította el.
Aprószentek-napi vesszőzés
Az aprószentek-napi vesszőzés az egész magyar nyelvterületen szokás volt,
néhol még ma is élő szokásként él (Erdély, Moldva). A fiúgyermekek megvesszőzésének szokását a betlehemi kisdedek szenvedéseire vetítik vissza,
a lányokét pedig azzal magyarázzák, hogy Betlehemben a fiúgyermekek
haltak meg, és ezért ilyenkor a lányoknak kell szenvedni.
Vidékenként változó az elnevezése: pl. aprószententekelésnek, odoricsolásnak, suprikálásnak, csapulásnak is nevezték. A vessző lehetett termőág, hajló fűzfavessző vagy korbács. Vesszőzni fiúgyermekek, legények
vagy pásztorok jártak. Szerencsekívánó, egészségvarázsló mondókák
kíséretében gyengéden megveregették, megcsapkodták a lányokat, as�szonyokat vagy a gyerekeket. Például Szegeden a gyerekeket ugyancsak
mustármagért küldték a szomszédba, ahol elővették a nyírfavesszőt, s megkérdezték, hányan vannak az aprószentek. Addig vesszőzték őket, míg meg
nem mondták, hogy száznegyvennégyezren. Ha nem tudták megmondani,
129

Aprószentek-napi vesszőzés
Zetelaka, Székelyföld, 1998.
Karácsony-Molnár Erika felvétele

akkor a háziak mondták el helyettük. Úgy tartották, hogy akit megvesszőznek, az nem lesz keléses (Kovács J. 1901: 320).
Boricajárás
A Brassó környéki hétfalusi csángók táncos szokása a boricajárás.
A Négyfaluban a 19. század közepe táján kiveszett, míg a távolabb fekvő Háromfaluban (Pürkerec, Tatrang, Zajzon) napjainkig fennmaradt.
A boricajáráshoz kapcsolódó boricatánc minden mozdulatát a táncvezető,
a vatáf irányítja. A táncnak és a hozzá kapcsolódó zenének négy része van:
1. egyes, 2. kettes, 3. hármas, 4. török borica. A táncosok mellett álarcos
kukák tréfálkoztak, mókáztak egymással (Seres A. 1984. 368–374).
Szilveszter napja (december 31.)
Szent Szilveszter pápa (314–335) ünnepe, a polgári év utolsó napja, az újesztendő vigíliája. Este a templomokban óévi hálaadást tartanak. Szilveszterkor és újévkor a szokások és hiedelmek célja az, hogy biztosítsa a következő esztendőre az emberek egészségét, szerencséjét, az állatállomány
szaporaságát és a termés bőségét.
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A szilveszteri szokásokban különösen fontos szerepe van a zajkeltésnek,
melynek elnevezései: kongózás, csergetés, pergőzés, gulyafordítás. Az óév
kiharangozása és az új év énekkel köszöntése elsősorban az erdélyi protestáns vallású falvakra volt jellemző, de szórványosan előfordult másutt is.
Például a kalotaszegi Nyárszón fél tizenkettőtől fél egyig húzták a harangokat, majd aranyosvizet merítettek a kútból vagy a forrásvízből. A kalotaszegi Magyarlónán, amikor megkondul a harang, tüzes kerekeket eregettek
le a hegyről és kiáltották: „Boldog új évet!” (Vasas S.–Salamon A. 1986:109,
120–121).
Szilveszter éjjelén gombócfőzéssel, ólomöntéssel tudakozódtak a lányok
jövendőbelijük neve és foglalkozása iránt. A szilveszteri időjárásjóslás az
aznapi időből történt.
Óévbúcsúztató kántálás
Óév estéjén, újév hajnalán és reggelén jártak köszönteni a fiúgyerekek,
legények, például az országszerte elterjedt, egyházi eredetű „Újesztendő
vígságszerző...” kezdetűvel és más újévkor is szokásos köszöntőkkel. Bőséget, jó egészséget, szerencsét kívántak a következő esztendőre, melyért
jutalmul adományt kaptak.
Harsogtatás, hejgetés, kecskemaszkos játék
Gyimesbükkön (Csík vm.) a 10–18 éves fiúgyerekek 2–6 fős csoportokban
óesztendő délutánján indulnak el harsogtatni. Az egyik szereplő neve a
„pap”, aki a ház előtt mondja el a történetet Szent Szilveszterről, majd minden jót kíván a ház lakóinak. A „Hajrá, gyerekek!” refrénnél a többi szereplő
a kenderszöszből font ostorral harsogtat. A házba betérve a „Jó estét, jó
estét, kedves házigazdánk...” kezdetű dalt éneklik el.
A moldvai hejgetés vagy urálás a legények óévbúcsúztató, köszöntő, bőségvarázsló, adománykérő szokása. A szokás elsődleges célja a gabona, a
kenyér, tehát a termékenység mágikus, rituális biztosítása volt az elkövetkezendő esztendőre. A hégető vagy uráló a búza élettörténetét mondja el a
mag elvetésétől a belőle történő kenyérsütésig, majd jókívánságokat mondanak a ház népének (Tátrai Zs.–Karácsony-Molnár E.: 1997. 255–262.).
A moldvai magyaroknál szokásos kecskemaszkos játékot még a Dunántúlra áttelepült csoportjaik is megőrizték. Egyházaskozáron (Baranya vm.)
szilveszter este kezdtek el egészen újév reggeléig járni a kecskével. A kecskét eladásra kínálták, táncra biztatták. Tánc közben a kecske összeesett,
majd furulyaszóra ismét feléledt, ami feltehetően az óesztendő elmúlását és
az újesztendő eljövetelét jelképezi.
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Újév napja (január 1.)
Január elseje a polgári év kezdőnapja. A középkorban december 25-én,
azaz Krisztus születésének napján kezdődött az év. A XIII. Gergely pápaféle naptárreform (1582) a polgári év kezdetévé január elsejét tette, az egyházi év mindmáig advent első napjával (a karácsonyt négy héttel megelőző
vasárnappal) kezdődik. A változó évkezdet miatt az újévet sokfelé kiskarácsonynak nevezték. A január elseji évkezdet Magyarországon már 1587-ben
életbe lépett.
Úgy tartották, hogy amit ezen a napon cselekednek, az hatással lesz az
egész elkövetkező esztendőre. Január első napja alkalmas idő a férjjóslásra.
Szokás volt újévkor kora reggel a kútnál mosdani, hogy egész évben frissek legyenek. Disznóhúst ettek, mert a disznó előre túrja a szerencsét. Szokás volt egész kenyeret szegni, hogy mindig legyen a családnak kenyere.
Az időjárásra is jósoltak, többnyire úgy tartják: a jó idő jó esztendőt jósol.
Újévi köszöntés
A magyar nyelvterületen általános szokás volt, hogy újévkor házról házra járva jókívánságokat mondtak, illeve
énekeltek fiúgyerekek, legények, házasemberek, melynek jellemző szövegkezdete:
„Újesztendő, vígságszerző...”
(Magyar Népzene Tára II.
1953.)

Újévköszöntés
Szék, Mezőség, 2001.
Karácsony-Molnár Erika
felvétele
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Vízkereszt (január 6.)
Vízkereszttel zárul a karácsonyi ünnepkör és kezdődik a farsangi időszak.
Vízkereszt vagy háromkirályok napja az egyik legrégibb egyházi ünnep, a
4. századig ezen a napon ünnepelték Jézus születésnapját, és az évkezdetet
is. Ekkor emlékezik meg az egyház a napkeleti bölcsekről és Jézusnak
a Jordán vizében történt megkeresztelkedéséről. Ez utóbbi emlékére
kezdetben a keleti egyház – a középkortól a nyugati egyház is – e napon
vizet szentel. A szentelt víznek mágikus ereje, gyógyító, gonoszűző, rontást
megelőző szerepe volt. E napon nemcsak vizet, hanem tömjént, krétát,
sőt egyes helyeken sót is szentelnek. A víz és tömjén szenteléséből alakult
ki a házszentelés. Vízkereszt napjához is kapcsolódnak időjárásjóslások,
Berettyóújfalun a következő: „Ha vízkereszt vizet ereszt, ízikedet padra
rekeszd!”11

Házszentelés
Gyergyószentmiklós, Székelyföld, 1999.
Karácsony-Molnár Erika felvétele

11
ízik=takarmánymaradék, nádtörmelék, kukoricaszár, amelyet fűtésre is használnak;
pad=padlás
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Háromkirályjárás
A háromkirályjárás a bibliai napkeleti bölcseket megszemélyesítő alakoskodók köszöntő, illetve dramatikus népszokása. A háromkirályokról az újszülött Jézushoz Betlehembe érkező – feltehetően – mágusok, csillagászok
három ajándéka (arany, tömjén, mirha) nyomán feltételezik, hogy hárman
voltak. A Máté evangéliumából ismert bibliai történet szereplőit a 8. század
óta emlegetik nevekkel. A háromkirályokat az utasok, útonjárók, vándorok,
zarándokok és a vendégfogadósok tartották védőszentjeiknek. Általában
vízkeresztkor, de karácsonykor, újév és vízkereszt között is jártak. A csillagjátékot a 11. században a győri székesegyházban is előadták latinul, de
később kiszorult a templomból és az egyházi liturgiából. Népszokásként
történő első hazai, anyanyelvi említése a 16. századból származik. Ekkor
jegyezték fel a Háromkirályok napját... kezdetű ún. csillagéneket is.
A háromkirályjárás szereplői férfiak vagy fiúk voltak, de Mogyoródon,
Mezőkövesden és a kalocsai szállásokon lányok jártak. A háromkirályjárás
legfontosabb kelléke a kiugratható, rugós szerkezetű csillag. A csillagnak hat ága volt, közepét általában szitából készítették, és belülről gyertyával világították ki. A háromkirályjárás szereplői fejükön díszes papírsüveget, vállukon királyi palástot jelképező lepedőt vagy alsószoknyát,
oldalukon kardot viseltek. A dramatikus jellegű változatokban engedélykérés után a főszereplők: Gáspár, Menyhárt, Boldizsár (a három király),
Heródes, valamint ha ezeken kívül még szerepelt katona, angyal, hírnök, egyenként bemutatkoztak. Az egykori játékhagyomány a 20. század elejére inkább köszöntő formájában élt, a viadal is többnyire a kardok kihúzására, keresztezésére egyszerűsödött (Dömötör T. 1964:162).
Szakirodalom:
Balassa Iván: A határainkon túli magyarok néprajza. Bp. 1989, Gondolat
Kiadó.
Barabás László: Forog az esztendő kereke. Sóvidéki népszokások. Marosvásárhely, 1998, Mentor Kiadó.
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium I–II. Bp., 1977, Szent István Társulat.
Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd. Bp., 2004, Neumann Kht.
Bereczky János: „Ó, szép fényes hajnalcsillag.”Magyar népi karácsonyi
énekek. Bp., 1983, Egyetemi Nyomda.
Csáky Károly: Hallottátok-e már hírét? Bratislava, 1987, Madách Kiadó.
Dömötör Tekla: Naptári ünnepek, népi színjátszás. Budapest, 1964, Akadémiai Kiadó.
Dömötör Tekla: Magyar népszokások. Bp., 1972, 1983, Corvina Kiadó.
134

Dömötör Tekla: Régi és mai magyar népszokások. Néprajz mindenkinek 3.
Bp., 1986, Tankönyvkiadó.
Kerényi György: Jeles napok dalai. Bp. 1963, Zeneműkiadó.
Kerényi György: Magyar énekes népszokások. Bp. 1982, Gondolat Kiadó.
Kriza János: Vadrózsák. Székely Népköltési Gyűjtemény. I. Stein, Kolozsvár
1863; Bp., 1987, Akadémiai Kiadó.
Kovács János: Szeged és népe. Szeged, 1901.
MAGYAR NÉPRAJZ VII. Népszokás, néphit, népi vallásosság. Főszerk.: Dömötör Tekla, Bp., 1990, Akadémiai Kiadó.
Magyar Néprajzi Lexikon I–V. Főszerk.: Ortutay Gyula. Bp. 1977–1982,
Akadémiai Kiadó.
Magyar Népzene Tára II. Jeles napok. Sajtó alá rendezte: Kerényi György,
Bp. 1953, Akadémiai Kiadó.
Manga János: A téli ünnepkör hagyományai a Nyitra megyei Menyhén.
Ethnographia LII. Bp., 1941, Akadémiai Kiadó.
Manga János: Ünnepek, szokások az Ipoly mentén. Bp., 1968, Akadémiai
Kiadó.
Penavin Olga: Népi kalendárium. Újvidék, 1988, Forum Könyvkiadó.
Pozsony Ferenc: Erdélyi népszokások. Néprajzi egyetemi jegyzetek 1. Kolozsvár, 2006, Kriza János Néprajzi Társaság – BBTE Magyar Néprajz és
Antropológiai Tanszék.
Sebestyén Gyula: Dunántúli gyűjtés. Magyar Népköltési Gyűjtemény. VIII.
Bp., 1906, Atheneaum Nyomda.
Seres András: Barcasági magyar népköltészet és népszokások. Bukarest,
1984, Kriterion Könyvkiadó.
Szacsvay Éva: Bábtáncoltató betlehemezés Magyarországon és Közép-KeletEurópában. Bp., 1987, Akadémiai Kiadó.
Tátrai Zsuzsanna – Karácsony-Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások.
Bp., 2005, Mezőgazda Kiadó.
Ujváry Zoltán: Varia folkloristica. Írások a néphagyományok köréből. Debrecen, 1975, Alföldi Nyomda.
Ujváry Zoltán: Játék és maszk. Debrecen, 1983, 1988, Alföldi Nyomda.
Vasas Samu – Salamon Anikó: Kalotaszegi ünnepek. Bp., 1986, Gondolat
Kiadó.
Volly István: Népi játékok I–III. Bp., 1938, Egyetemi Nyomda.
Volly István: Karácsonyi és Mária énekek. Bp., 1982, Szent István Társulat.
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SZOMBATHELYINÉ DR. NYITRAI ÁGNES
A kompetenciák fejlődése, a fejlődés nyomon követésére
és segítésére alkalmas módszerek az óvodában
Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác
A KOMPETENCIA ALAPÚ SZEMLÉLETMÓD A PEDAGÓGIÁBAN
A pedagógia a személyiség fejlődésének a segítője. A pedagógiai elképzelések jelentős mértékben különbözhetnek egymástól aszerint, hogy hogyan értelmezik a személyiséget, mely összetevőit tartják fontosnak, hogyan
gondolkodnak a fejlődés folyamatáról és annak befolyásolhatóságáról.
Az utóbbi években a pedagógiai gondolkodás egyik leggyakrabban
használt fogalma a kompetencia, melynek számos – egymástól akár jelentősen különböző – értelmezésével találkozhatunk a hazai és a nemzetközi
szakirodalomban.
Módszertani-fejlesztő munkámban Nagy József (2007) kompetenciamodelljét veszem alapul. Nagy József a személyiséget öröklött és tanult
pszichikus komponensrendszerként definiálja: „A személyiség az ember
legátfogóbb hierarchikus-pszichikus komponensrendszere, amelynek legátfogóbb komponensei a kompetenciák és a személyiség alaprendszere.”
(Nagy, 2007, 27.o.). A kompetencia motívum- és tudásrendszer, amely az
egyes élethelyzetekben a helyzet alakítása szempontjából célravezető tevékenység kiválasztására és végrehajtására tesz képessé. A motívumok (me-

Forrás: Nagy, 2007, 32. o.
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lyek közé tartoznak többek között attitűdjeink, meggyőződéseink stb.)
a döntéseinket alakítják, a tudásrendszer (leegyszerűsítve: a képességeket
és az ismeret jellegű tudást egyaránt magában foglaló komplex entitás) pedig a végrehajtásért felelős. Nagy (2007) kompetencia alapú személyiségmodellje a személyiség valamennyi komponensét rendszerébe foglalja.
A kompetenciamodell középpontjában az egyes kompetenciák fejlődésének kritikus feltételeiként is definiált kognitív kompetenciák állnak.
Egyetlen kompetenciánk sem lehet fejlettebb, mint a kognitív kompetenciák, de a kognitív kompetenciák fejlettsége nem jár okvetlenül együtt más
kompetenciák fejlettségével: a többi kompetencia fejlődésének a kognitív
kompetenciák szükséges, de nem elégséges feltételei. (A mindennapokban sokszor találkozunk olyan emberekkel, akik a kognitív kompetencia
tekintetében igen magas fejlettségi szinten állnak, személyes vagy szociális
kompetenciáik viszont gyengén fejlettek). A személyes kompetenciák az
egyén túlélését, civilizációnkban a minőségi életet, az életminőség folyamatos javítására való képességet jelentik. A szociális kompetenciák a faj túlélését, nevezetesen az adott emberi közösség megőrzését és a fejlődéséhez
való hozzájárulást teszik lehetővé. A gyermek fejlődése során egyszerre integrálódik közösségébe és differenciálódik mint egyén (Zsolnai, 2006). Az
ember csak az őt körülvevő szociális közeggel együttműködve létezhet, így
a két kompetenciarendszer kapcsolódásai evidenciák. A nyelvi kulcskompetencia pedig valamennyi kompetencia fogalmi szinten való működését
teszi lehetővé.
A pedagógia a kompetenciák fejlődésének segítésével befolyásolja a személyiség alakulását. Ez a befolyásolás természetesen az emberiség, ezen
belül az adott társadalom pozitív értékei mentén történik, és a kompetenciafogalom összetettsége miatt az értékkövető viselkedés számos dimenzióját érinti: az értéknek megfelelő viselkedésmódok megvalósítására való
képességet, az értéktudatosságot és az értékek interiorizálását egyaránt.
Nagy József (2000) a pozitív értékek mentén zajló egyes viselkedésformákat is jellemzi, továbbá kitér arra, milyen problémákat eredményez(het) az
egyén és az adott közösség szempontjából, ha nem alakul ki az értékkövető
magatartás.
A kompetenciamodell pedagógiai relevanciája a nevelő hatások komplexitása: bármilyen kompetenciaterület fejlődésének a segítése befolyással
van a többi kompetenciaterület fejlődésére is. Természetesen a másik oldalról közelítve is igaz: az egyes területeken való elmaradás kedvezőtlenül
befolyásolja más kompetenciák fejlődését. Pl.: az önvédelem, a személyes
kompetenciákon belüli kompetencia civilizált emberi társadalomban csak
a proszocialitással összekapcsolódva képzelhető el. Vagy: a tudásszerző
kompetencia fejlettsége a gyermekkor egyes szakaszaiban különbözőképpen értelmezhető; más megismerési folyamatokra képes a csecsemő,
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másra a bölcsődés gyermek, és az óvodáskor elején jellemző megismerési
módok jelentős mértékben különböznek az óvodáskor végén. A nevelés
tartalmának ezekhez a változásokhoz igazodnia kell az eredményesség érdekében.
Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (DIFER)
Az elmúlt évtizedek kutatásai feltárták azokat az elemi alapkészségeket,
amelyek az egyes kompetenciák fontos alapjait képezik, és jelentős mértékben befolyásolják az iskolakezdés sikerességét (Nagy, Józsa, Vidákovich
és Fazekasné, 2004a). A kutatások 7 ilyen elemi (vagy más néven kritikus)
alapkészséget tártak fel és írtak le. Ezek a következők:
•
•
•
•
•
•
•

relációszókincs,
elemi számolási készség,
beszédhanghallás,
tapasztalati összefüggés-megértés,
tapasztalati következtetés,
írásmozgás-koordináció és
szocialitás.

Elkészült az elemi alapkészségek fejlettségének mérésére szolgáló mérőeszköz is (Nagy, Józsa, Vidákovich és Fazekasné, 2004b). A DIFER-hez a diagnosztikus, kritériumorientált értékelés kapcsolódik, amely lehetővé teszi
a fejlődés alakulásának pontos jellemzését, segít a további teendők meghatározásában. Az országos mérések eredményeként ismertté váltak az egyes
alapkészségek fejlődésének jellemzői, az egyes korosztályok eredményei.
A készségek fejlődésének öt szakasza határozható meg:
•
•
•
•
•

előkészítő,
kezdő,
bevezető,
haladó
és optimális szakaszok.

Az egyes kompetenciák fejlődésének kritériumorientált segítése mindaddig
tart, amíg az el nem éri az optimális szintet, vagyis a jelenlegi gyakorlathoz
képest lényegesen hosszabb ideig is, ha úgy szükséges, nem óvodai nevelési évhez vagy iskolai tanévhez kötődve. A továbblépés feltétele az optimum (és nem a minimum) elérése. Ez a jelenlegi általánosnak mondható
pedagógiai gyakorlattól jelentős mértékben eltérő módszertani szemléletet,
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kultúrát kíván. Az elemi alapkészségek fejlődésének kitüntetett időszaka a
4–8 éves kor, amely az óvodai középső- és nagycsoportot, valamint az általános iskola 1. és 2. osztályát foglalja magában. Ez az óvoda-iskola átmenet
kérdéseit egészen más megvilágításba helyezi, alátámasztja az életkori szakasz egységben kezelésének, a két intézmény közeledésének szükségességét. A mérések eredményei (Nagy, Józsa, Vidákovich és Fazekasné, 2004b)
szerint a legtöbb elemi alapkészség fejlődése óvodáskorban intenzívebb,
az iskolás években lelassul, esetenként stagnál. Ennek okát még nem tárták fel a kutatások, de valószínűsíthető, hogy az okok között szerepel a
két intézmény közötti különbség is: az óvodában a pedagógusokkal és a
társakkal való kommunikáció lehetősége folyamatosan adott a gyermekek
számára, és sokkal többféle tevékenységbe tudnak bekapcsolódni, sokkal
többféle tapasztalatszerzési lehetőség áll rendelkezésükre, mint az iskolában. Ez valószínűsíthetően jobban segíti a fejlődést az adott életszakaszban.
Ha a fentiek bizonyítást nyernek, még inkább megerősödhet az a szakmai
nézőpont, hogy az óvoda és az iskola egymáshoz való közelítésében az
iskolának kell az óvodához közelednie, és nem az óvodát kell iskolásítani.
Az országos eredmények alapján nyilvánvaló, hogy a spontán fejlődés
nem minden esetben megfelelő ütemű, segítésére szükség van. A jelentős
elmaradásoknál arra is gondolni kell, hogy a meglévő feltételrendszer az
adott gyermek fejlődését valamilyen okból kifolyólag nem tudja jól segíteni,
más feltételrendszerre van szükség.
A fejlődés segítésével kapcsolatban két kérdéskört kell kiindulásként
megvizsgálni:
1. a fejlődés segítésének, a fejlesztésnek elvi értelmezését,
2. a fejlődés segítésének lehetséges módját.
Fejlesztés vagy a fejlődés segítése?
A fejlesztés a pedagógia egyik nagy vihart kiváltó fogalma, a szó hallatán
gyakran asszociálunk a gyermek fejlődésének erőltetett, hangsúlyozottan a
felnőtt vágyaira alapozó, a gyermek igényeit, érdeklődését figyelmen kívül
hagyó gyorsítására.
A pedagógia célja a fejlődés segítése, minden pedagógiai beavatkozás
ennek a szolgálatában áll, így a fogalom létjogosultsága vitathatatlan. Természetesen az egyes elképzelések között jelentős különbségek vannak a
fejlődés lehetőségeiről és módszereiről való gondolkodást illetően. Nagy
József (2008) az egyes elképzeléseket a késztetés-segítés dimenziója mentén rendezi el, kiemelve, hogy minden egyes pedagógiai elképzelés a késztetés és a segítés valamilyen arányú keveréke, vagyis a segítés és a késztetés
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dominanciajelleggel érvényesül, a segítő pedagógia sem zárja ki bizonyos
esetekben a késztetést, és a késztető pedagógiai elképzeléseknek is vannak
a segítő pedagógia körébe sorolható összetevői.
A késztető pedagógiára jellemző, hogy az elvárásokból indul ki, a gyermekektől várja az elvárásokhoz igazodást, túlsúlyban vannak az uniformizáló megoldások, a normatív értékelés. A pedagógiai gyakorlatra jellemző
az ún. „letanítás stratégiája”, vagyis: előre meghatározott idő áll rendelkezésre a kitűzött cél megvalósítására, a követelmények minimális teljesítése
elegendő a továbblépéshez.
A segítő pedagógia a gyermekből indul ki, erőteljes a differenciálás, az
egyéni bánásmód, az időkeretek rugalmasabban alkalmazhatók. A megtanítás stratégiája jellemző, melynek lényege: valaminek a tanulása az elsajátításig tart, nem marad abba az előre meghatározott idő leteltével, pontosabban: rugalmasak az időkeretek. Cél az optimum (és nem a minimum) szint
elérése. A gyermekek értékelése előre meghatározott kritériumok alapján
történik.
A fentiekből jól látható, hogy a kompetencia alapú pedagógia segítő pedagógia. A fejlődés segítése tudatos (de a gyermek felé nem okvetlenül
direkt) megoldásokat igényel. A segítő pedagógiában a pedagógus szerepének értelmezése a facilitátor szerepének értelmezésével mutat közeli rokonságot, így kézenfekvő a személyközpontú megközelítéshez való
kapcsolódás is (Rogers, 1962, 1969; Rogers és Freiberg, 2007; Sallai, 2006;
Tringer, 1991), különösen a kommunikációs formák, lehetőségek vonatkozásában.
A KÉPESSÉGEK FEJLŐDÉSE ÉS A FEJLŐDÉS SEGÍTÉSE
A képesség a pedagógia egyik központi fogalma. A történelem folyamán
számtalan képességértelmezés született, gyakori volt az ismeretképesség
szembeállítása, különbözőképpen történő rangsorolásuk, bizonyos képességek jelentőségének túlhangsúlyozása, a képességek megváltoztathatatlan
adottságként kezelése és a képességek spontán fejlődésébe vetett hit egyaránt. Jelenlegi képességfelfogásunkat többek között a pszichometriai kutatások (vö: Csapó, 2003), Piaget elmélete (Gallagher és Reid, 2002; Piaget,
1997; Piaget és Inhelder, 2002), az erre épülő neopiaget-iánus elméletek
(Bidell és Fischer, 1992), továbbá a kognitív tudományok kutatásai (Csapó, 1992, 2003; Eysenck és Keane, 1997; Korom, 2005) határozzák meg.
A tudás értelmezésében az ismeretek és az operátorok (Nagy, 1985) vagy
a propozicionális és a procedurális tudás megkülönböztetése (Eysenck és
Keane, 1997) jelentős előrelépést jelentett a képességfogalom alakulásában,
az ismeret és a képesség jellegű tudás egymás általi kölcsönös feltételezett141

ségének elfogadásában. Nagy József kompetenciamodellje (Nagy, 2007) jól
szemlélteti az ismeretek és a képességek elválaszthatatlanságát.
A képességek fejlődése a közgondolkodással ellentétben nem lineáris,
hanem exponenciális görbével írható le. Minden egyes képesség fejlődésének van szenzitív időszaka: ez kiemelt pedagógiai relevanciával bír (Molnár Gy. és Csapó, 2003). A képességek fejlődése, fejlettsége a pszichikus
komponensrendszerek kiépülésének folyamataként írható le (Nagy, 2007).
A fejlődés alakulásában kiemelt szerepe van az elsajátítási és az iskolai motivációnak (Józsa, 2002, 2007), valamint az önszabályozó tanulásnak, mely
magában foglalja többek között a tanulás iránti érdeklődést és motivációt, a
tudás megszerzésére való képességet, a saját tudásról való reális elképzeléseket, a tanulás tervezésének képességét és a tanulási stratégia megválasztani tudását is (Molnár É., 2002).
A képességek fejlődésének segítésére számos törekvés van jelen napjainkban (Csapó, 2003; Gordon Győri, 1999; Klauer, 1997). A transzfer
korlátozott mivoltára tekintettel Csapó a tartalomba ágyazott képességfejlesztést tartja eredményesnek (Csapó, 2003). A DIFER-hez (Nagy, Józsa,
Vidákovich és Fazekasné, 2004a és 2004b) kapcsolódó, a fejlődést segítő
módszertani programcsomagok erre építkeznek. A tartalom kiválasztásának fő szempontja: a kultúra továbbadásra érdemesnek tartott elemei közül
azokkal ismerkednek a gyermekek, amelyek az adott szakaszban a lehető
legoptimálisabban segítik fejlődésüket (Nagy, 2007). A 4–8 éves korosztály
számára tartalomba ágyazott fejlődéssegítés lehetséges eszközei a mesék.
A gyermekek életében, fejlődésében betöltött szerepéből kiindulva: minden gyermek kedveli a meséket, kedvenc meséje mindenkinek van. A mese
elsősorban az érzelmeken keresztül hat. Ez mélyebb és tartósabb hatást
eredményez, és a motiváció alakulásában is fontos szerepet játszik (Józsa,
2002, Réthyné, 2003). A mese széles körű alkalmazhatóságának köszönhetően használható az óvodai nevelésben a kezdeményezett tevékenységek
során, játékhelyzetekben és az óvodai élet különböző színterén, továbbá a
célzott fejlesztő programok tartalmául is szolgálhat. Valamennyi óvodai és
pedagógiai programhoz kompatibilis.
A szerteágazó mesekutatások számos eredménnyel segítették elő a
„mesepedagógia” alakulását. A klasszikus témájú mesekutatásokon túl
(mesetipológia, mese és személyiségfejlődés, morális fejlődés stb.) Propp
mesemorfológiája (1999) képez átmenetet a narratív pszichológiai megközelítések felé, melyek megalapozója Bruner (1986) elmélete a narratív gondolkodásról. Az erre épülő kutatások sora a narratíváknak a szocializációban betöltött szerepéről (László, 1999; László és Viehoff, 1994; László, 2001;
Miller, 1994, idézi: Nelson, 1998) nagymértékben elősegítik a meséknek az
egyes kompetenciák fejlődésében játszott szerepének komplex értelmezését. Nelson (1998) narratív kompetenciáról ír, melynek hat összetevőjét
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határozza meg. Ezek mindegyike a mesélés, mesehallgatás eredményei
és feltételei egyben, meglétüket az eredményes szocializáció feltételeként
tartja számon. A mesék tartalmukban, és a mesélés, mesehallgatás mint interakciós helyzetben rejlő lehetőségek sokoldalúan járulnak hozzá a fejlődéshez. „A mesemondás, mesehallgatás fontos kapcsolatépítő eszköz a pedagógiában, jótékonyan hat az interakciókra és a közösségi életre.” (Tancz,
2009 o. n.) Mindez vonatkozik a mesefeldolgozás különböző formáira is:
hasonlóképpen pozitív a hatása a meseprodukciónak, a mesefolytatásnak,
a mesebefejezésnek, a gyermekek általi mesekitalálásnak, a meseátstrukturálásnak, a mesemimetizálásnak, a mesedramatizálásnak és a bábjátéknak
is (Dankóné, 2000 és 2004, Tancz, 2009).
A MESÉK ÉS A KOMPETENCIÁK
A szociális kompetenciák (a szociális motívumok, készségek, képességek
és ismeretek) spontán alakulása elsődlegesen (közvetlenül) a személyes
kontaktusok valóságos tartalmainak hatására valósul meg (pl. a mindennapi élethelyzetek során zajló beszélgetések). A mesélés helyzeteiben
két szinet folyó kommunikációról beszélhetünk. A kontaktus mint a mesélő és a mesehallgató közötti személyes viszony, a mesélő élménynyújtó
(mesélő képessége), a mesehallgató befogadó készsége (ráhangoltsága). A
kontaktus tartalma a mese, vagyis nem a mesélő és a mesehallgató között
gyakorlatilag megvalósuló valóságos esemény. A szociális kompetenciák
spontán fejlődése a mesélő és a mesehallgató közötti kontaktus és a mese
tartalma által valósul meg. A spontán fejlődés többféle módon befolyásolható, pl.: meseválasztással, az élményre reagálással, stb.
A mesék a következőkkel járulnak hozzá a szociális kompetenciák fejlődéséhez:
• a mesék az adott kultúra értékrendjének hordozói.
• A mesék tartalma és a hétköznapi élet eseményei között átjárhatóság
van.
• A mesék helyzetmegoldási mintákat kínálnak.
• A mesének van eleje és vége: a mesét hallgató szembesül az egyes
viselkedések következményeivel. A mindennapi élethelyzetek itt és
most jellegük miatt erre nem adnak lehetőséget.
• A hős típust képvisel, a sorsa viszont egyéni.
• Nem pusztán a pozitív emberi tulajdonságok vannak jelen.
A mesélés gyönyörködtet és egyben útmutatást is ad: szól a földi és a magasztos örömökről, erkölcsi és lelki vezérlő, segít a problémák megoldá143

sában. Koherenciateremtő, érzelmi feszültséget csökkentő funkciója van,
segít a világ értelmezésében. A mese „gyönyörködtető, megkönnyebbítő,
felemelő.” (Honti, 1975, 16. o.)
A mesék a mindennapi élet történéseiről, viszontagságairól, problémáiról, az emberi kapcsolatokról olyan tapasztalatokat közvetítenek, amelyek
megszerzésére más élethelyzetekben nem lenne lehetőség. E megismert
tapasztalatok sok kudarctól, nehézségtől óvják meg az embert, és a mese
varázsa, a belőle áradó optimista életfilozófia (a sikerhez kudarcokon keresztül vezet az út, a sikert ki kell érdemelni, tenni kell érte, a jó elnyeri
méltó jutalmát, stb.) erőt ad az embernek a mindennapok küzdelmeiben.
A mesékben a valóság tükröződik, a valóság megélését viszont segítik a
mesék. Mindaz, ami nem fontos, ami esetleges, érdektelen, lekopott a meséről, csak az maradt meg, ami kortól és egyéni tulajdonságoktól függetlenül mindenki számára érvényes és létfontosságú. A mese a szimbólumok
nyelvén szól a hallgatóhoz, közvetlenül hat a tudattalanra, világa mágikus,
nem racionális (vö. : Fischer, 2001, 98. o.).
Bettelheimnek, a pszichoanalízis képviselőjének munkái kiindulópontul
szolgálnak a mesének a lelki egyensúly megteremtésében, megtartásában
játszott szerepének és erkölcsi hatásának vizsgálatakor. A mese nem problémamentes életet ígér, nem bagatellizál, hanem a problémák legyőzhetőségét hirdeti. A mesét hallgatóban reményt kelt az, hogy az életben a
leggyengébbek is boldogulhatnak. Nemcsak a morális kérdések fontosak,
hanem a boldogulás lehetőségének hangsúlyozása is. A mesélés segíti az
önismeret és az önbizalom fejlődését, megerősíti a gyermeket abban, hogy
képes önállóan cselekedni, képes akaratát, adottságait, énerejét egy pozitív
jövőkép érdekében mozgósítani. A jó mesében az erkölcsi üzenet mindig
implicit módon fogalmazódik meg. A mesében minden világos, nincsenek
benne kétértelműségek: a mesealakok nem ambivalensek: vagy jók, vagy
rosszak a mese teljes tartalmában. Ez a polaritás a jó és a rossz kategóriáinak polaritása, amit felerősít a külső-belső szépség (vagy csúnyaság)
együttjárása is. „A gonoszság éppúgy jelen van, mint az erény. A gonoszság
átmenetileg gyakran felülkerekedik.” (Bettelheim, 1985, 16. o.), sőt, vonzó
is lehet, akár a hétköznapi életben is az, viszont hosszú távon a jóság a
kifizetődő.
A mesét hallgató gyermek azzal a hőssel azonosul, annak a hősnek a
viselkedése lesz minta a számára, akinek a helyzetét vonzónak találja, és az
a hős vonzó, aki sikeres a gyermek által fontosnak tartott, vagy fontosnak
érzett helyzetekben, aki meg tudja oldani azokat a problémákat, amelyekhez hasonlóakkal a gyermek maga is küszködik. Ez alapvető jelentőséggel bír a szociális motívumrendszer fejlődése szempontjából. A vonzó hős
nem okvetlenül az erkölcsi értelemben pozitív hős. Éppen ezért lehetnek
veszélyesek az agresszív tartalmú rajzfilmek; a bűbájos, esztétikus figurák
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vonzóak a gyermek számára, ezt a vonzalmat erősíti a különösebb erőfeszítés nélküli, az agresszorra semmiféle negatív következménnyel nem járó, a
főhőst könnyen győzelemhez segítő, gyakran humorosan ábrázolt, ezáltal
erősen eufemizált agresszió.
A mese kalandok sorozata: lényegében a saját kalandja annak, aki a mesét meséli, és annak is, aki hallgatja (Rodari, 2001). Vagyis: a mese átélt
esemény. Választásaink nem véletlenek sem mesélőként, sem hallgatóként,
mint ahogyan az sem véletlen, hogy egy-egy meséből aktuálisan mi ragad
meg bennünket. A felnőtt sok mindent „elárul” magáról mind a meseválasztásával, mind azzal, ahogyan az adott mesét tolmácsolja. Minden gyermek
más-más mesére vágyik, és ugyanaz a mese az egyes gyermekeket különbözőképpen érinti meg. Ahhoz, hogy a mese élményt nyújtson, a közös kalandra is szükség van, vagyis nem mindegy, hogy ki mesél kinek: a mesélő
felnőtt és a gyermek között egyfajta mélyebb intimitás létezése az élmény
létrejöttének egyik feltétele és következménye. „A mese mindig valami
olyan dologról szól, amely az élet folyamatát veszélyezteti; többnyire ez a
mese kiinduló helyzete, és azt mutatja meg, hogy milyen fejlődési út vezet
ki ebből a problémából egy új élethelyzetbe.” (Kast, 2002, 9. o.) Vagyis a
nehézségek megoldhatóságáról szól, és egy lehetséges megoldási módot
mutat meg.
A mese nem értékelhető az igaz-hamis kategóriarendszerrel, a hétköznapi igaz-hamis kategóriák felfüggesztődnek, a létezés kritériuma nem az
igazság kérdése. A mese soha nem is akar igaznak tűnni: a mese világa a
normák világa. „A mesevilág mint a lehetséges világok egyike egy olyan
kontextust hoz létre, melynek kijelentései minden esetben érvényesek, igazak lesznek; az igazságérték az egyezményes hivatkozási alapnak tételezett
valóságon múlik.” (Lovász, 2006, 44. o.)
A mese története mindig a jó és a rossz összeütközéséből bontakozik
ki, és mindig a jó győzelmével végződik. A hős mindig egy típust képvisel,
akinek a sorsa viszont egyéni (ebben az általános és a konkrét egysége nyilvánul meg), győzelme egyben a rend, az igazság győzelme is.
A mese az ember egész életében szerepet játszik. A felnőtt személyiséget meghatározzák a gyermekkori meseélmények is. A gyermekkor mesevilága olyan mélyebb, alapvető felismeréseket idéz meg, amelyeket az élet
ugyan nem mindig igazol, de morális érvényüket senki nem vonja kétségbe
(a legkisebb fiú, a legelesettebb győz, a jó elnyeri méltó jutalmát, stb.).
A hallgató/olvasó pillanatnyi érdeklődésének és szükségleteinek megfelelően egyazon mesében sokféle értelmet is találhat. Erre a mesék többrétegűsége is lehetőséget ad: „A mesében mindig képekkel találkozunk, amelyek
viszont sosem egyértelműek, és minél többrétegűek, minél meseszerűbbek,
annál nehezebb egyértelmű jelentést rendelnünk hozzájuk. […] Egy mesét
mindig más és más módon interpretálhatunk.” (Kast, 2002, 10. o.)
145

A jó mese örök érvényű, történelmi korszaktól és társadalmi környezettől
független üzenetet hordoz, pont ebben rejlik egyetemessége és varázsa.
Általánosan elfogadott az a meggyőződés, mely szerint a mesék erkölcsi,
szociális magatartásbeli tartalmait, mondanivalóját nem ajánlatos értelmezni, magyarázni. A szociális kompetencia spontán fejlődését segítő mesélés áttekintése is azt jelzi, hogy a szándékos fejlődéssegítésnek legföljebb
a mesélésre szánt mese megválasztásában lehet szerepe, és abban, hogy
rendszeres meséléssel, a kedvenc meséket gyakran ismételve lehet hozzájárulni a szociális kompetencia (ezen belül a kommunikatív, a proszociális,
az együttélési és az érdekérvényesítő kompetenciák) fejlődéséhez.
A szociális és a személyes kompetenciák csak együttesen értelmezhetőek.
A személyes kompetencia fejlődését a mesék a következőkkel segítik:
• A mese élményforrás.
• „A mesék élni segítenek” (Boldizsár, 2004, 11. o.): optimista életfilozófia közvetítése, ösztönzés az akadályok leküzdésére.
• A boldogulás lehetőségének hangsúlyozása.
• Önismeret, önbizalom erősítése.
• Pozitív jövőkép.
• Viselkedési, helyzetkezelési, azonosulási minták kínálása.
• Az egyensúly helyreállítására való ösztönzés, a hozzá vezető út megmutatása.
A személyes kompetenciák fejlődésére gyakorolt hatás megfogalmazásai a
mesét mint élményforrást hangsúlyozzák. „A gyermekkornak két tündérvilága van: a cselekvés síkján a játék, szellemi síkon a mese.” (Hermann, 1979,
276. o.) Hasonlóképpen fogalmaz Bettelheim is: „A gyermek figyelmét az
olyan történet köti le legjobban, amelyik szórakoztatja és felkelti kíváncsiságát. De életét csak akkor gazdagítja, ha mozgásba hozza képzeletét, ha
fejleszti intellektusát, ha eligazítja érzelmeiben, ha megbékíti félelmeivel és
vágyaival, ha elismeri nehézségeit, és akkor megoldásokat is javasol kínzó
problémáira. Röviden: ha egyszerre reagál személyiségének minden megnyilvánulására.” (Bettelheim, 1985, 11. o.)
A mese varázsa, a meséből áradó optimista életfilozófia erőt ad az embernek a mindennapok küzdelmeiben. Freud szerint az ember csak úgy
csikarhat ki valamit az élettől, ha bátran szembeszáll a leküzdhetetlennek
látszó akadályokkal.
A mese értelmezése, megmagyarázása kerülendő, mert abban a pillanatban, amikor valamiféle mondanivaló, tanítási szándék nyilvánvalóvá válik,
vagy expliciten megfogalmazódik, magának a mesének a lényege illan el.
„A mese egyik terápiás értéke abban rejlik, hogy minden történet az
egyensúlyhoz (egészséghez) vezető utat mutatja meg, mégpedig azzal a fel146

hívással, hogy nem megszenvedni kell az egyensúly megbomlását, hanem
– akár szenvedés árán is – helyreállítani.” (Boldizsár, 2004, 21. o.)
A mese gyógyító hatásának érvényesülését a különböző terápiák is felhasználják: a meseterapeuta tulajdonképpen a mesemondó munkáját végzi; a mesemondó mindig a hallgatósághoz igazodva mesélt, vagyis olyan
mesét választott, ami feltételezése szerint érdekelhette a hallgatóságot, és a
mesemondás közben figyelt az őt hallgatók minden rezdülésére, és azokhoz igazodva alakította a történetet. Ösztönösen tudta azt, amit ma sokszor sajnos a pedagógusok nem jól kezelnek: csak az a mese érinti meg a
gyermeket, ami a lelki szükségleteit kielégíti, választ, megoldást kínál az őt
éppen foglalkoztató kérdésekre. Boldizsár Ildikó ajánl jó néhány lehetőséget a gyermek érzéseinek a feltárására, pl: megkérdezhetjük, hogy ő ki
a mesében. Vagy: találhat ki a gyermek is mesét, befejezheti a felnőtt által
elkezdettet. Sokat segíthet a rajzoltatás, a mesedramatizálás és a bábozás.
Megkérdezzük tőle a mese főbb paramétereit: milyen mesét szeretne hallani? Kik legyenek a mese szereplői, mi legyen a mese néhány fontosabb
eseménye, stb. (Boldizsár, é. n.)
A pszichoanalízis képviselői közül többen (Bettelheim, 1985, von Franz,
1998, Kast, 2002, Antalfai, 2006, stb.) foglalkoznak a mesének az emberi
kapcsolatok működésében, fejlődésében betöltött szerepével, ezzel kapcsolatos üzeneteivel, különösen a pszichoszexuális fejlődés, a nemi szereppel való azonosulás és a párkapcsolatok területét illetően. Az egyes mesefajták (tündérmesék, novellamesék, állatmesék… stb.) más-más problémákat
vetnek fel, más-más megközelítésben, más-más megoldást kínálva azokra.
Az egyes problémák azonosítani és kezelni tudása az élethez szükséges
legfontosabb tudások egyike.
Nagy Attila (2008) Hellinger családállításra alapozó és Berne sorskönyvelemzésre építkező – egymással egyébként számos ponton rokonságot mutató – terápiájából kiindulva, mind a felnőtt, mind a gyermek meseválasztásainak jelentős szerepet tulajdonít az életút alakulását illetően.
A mesélés a kognitív kompetenciák (hangsúlyozottan a gondolkodás)
fejlődésének is segítője. Cooper, Collins és Saxby (1994) kiemelik a történeteknek a kritikai gondolkodás fejlődésében játszott szerepét, véleményük szerint a mesék, történetek hozzásegítenek az új összefüggések meglátásához, az összefüggések észleléséhez, az ok és okozat felismeréséhez,
a mesék, történetek hatására fejlődik a problémamegoldás, a viszonyítás, a
hasonlóságok és különbözőségek kezelni tudása, az osztályozása, a sémákba rendezés. Az elbeszéléseknek, a meséknek, vagyis a narratívumoknak
is köszönhetően a másik gondolkodásáról való gondolkodás képessége
4 éves kortól kezd kialakulni, 3–5 éves korban képes a fejlettebb gyermek
könnyű helyzetekben nem egocentrikus nézőpontot felvenni. Nagyon jól
segítik a megfordíthatóság, a tranzitivitás gondolkodási műveletének elsajá147

títását a mesékben szereplő varázslatok leírásai. Például: a gonosz boszorka
békává varázsolta a herceget, de a jó tündér, a királylány csókja visszaváltoztatta herceggé (Rodari, 2001).
A mesélésnek nagy szerepe van a nyelvi kulcskompetencia fejlődésében
is. Az anyanyelv személyiségfejlődést befolyásoló három szintjét célszerű
pedagógiai szempontból figyelembe venni:
• szituatív,
• leíró (narratív),
• értelmező (prediktív, paradigmatikus).
A szituatív szint a felek „itt és most” szituációba kötött kommunikációja,
a közlés tartalma az aktuális szituáció által adott, meghatározott (például:
Add ide! – Nem adom.). A gyermekek jelentős hányada szituatív szintű
anyanyelvvel lép be az iskolába, ahol dominánsan a narratív szintet használják, vagyis ennek ismeretére, használatára lenne szükség. A szituatív
szintű, a fejletlen elbeszélő szintű anyanyelvű tanulók nehéz, reménytelen
helyzetbe kerülnek. A mesék, a mesélések a megoldás kiváló lehetőségét
kínálják. A mesékben továbbá implicit módon szerepelnek az értelmezés,
a predikció elemei is. Ezt a lehetőséget kihasználva elvégezhető a prediktív
képesség elemi szintű fejlődésének elősegítése is.
Bernstein (1975) híres elmélete a korlátozott kódot (a szituatív, a szituációhoz kötött beszédet) és a kidolgozott kódot (a narratív, a konkrét
észlelhető szituációhoz nem kötött elbeszélést) használó családok gyermekeinek iskolai teljesítménye közötti különbségek eredetét magyarázza.
A kidolgozott és a korlátozott kódot használók nyelvhasználatának különbségei elsősorban a szintaktikai vonatkozásokban nyilvánulnak meg. Az iskola alsóbb évfolyamain a tanítás szükségszerűen a kidolgozott kódot, a
narratív kommunikációt használja.
A gyakori mesélésnek köszönhetően a gyermekekbe spontán módon
beépülnek a szituációtól független narratív mondatsémák, szövegsémák,
amelyek az eredményes iskolakezdés nélkülözhetetlen feltételei. Akiknek
nem, vagy ritkán mesélnek, elbeszélő szövegeket csak elvétve hallanak,
azok számára nehézséget okoz a közölt szövegek megértése, saját mondanivalójuk leíró/elbeszélő közlése.
A mesehallgatás során tanulja meg a gyermek a folyamatos, összefüggő
beszéd megértését, sajátítja el az elbeszélések megfogalmazásához szükséges nyelvi struktúrákat és relációkat. A mindennapi kommunikáció erős
szituativitása és a rá jellemző tömörítés miatt erre nem ad elég lehetőséget,
mintát. A gyakori mesehallgatás segít elvonatkoztatni az aktuális időbeli és
térbeli kötöttségektől, elősegíti a különböző viszonylatrendszerek megértését és elbeszélő kifejezésének használatát.
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A gyakori mesélés nemcsak a mondatsémák, a szövegsémák elsajátításával segíti az anyanyelv narratív szintű elsajátítását, hanem az általános és a
relációszókincs gazdagodásával, a toldalékok használatának elsajátításával
is. Vagyis a mesélésnek a szókincs gyarapodásában is fontos szerepe van.
Nagy József (2006) kutatásaiból tudható, hogy a gyakorlott olvasóvá válás
feltétele a kritikus szókészlet (a leggyakoribb 5000 szó) ismerete. Különösen vonatkozik ez a relációszókincsre. A mesék szövegeiben sok olyan szó
fordul elő, amelyek a mindennapi élet, az iskolai tanulás szempontjából
mellékesek, de a relációszókincs, a leggyakoribb általános szókincs használata nélkül nincs narratív szöveg. Ezek állandó ismétlődő előfordulása a
gyakori mesélés során elősegíti a relációszókincs és az általános szókincs
leggyakrabban használt készletének spontán elsajátítását.
A mese és a narratív pszichológia
Bruner (1986) elmélete szerint az emberi értelem működésének két, egymásra visszavezethetetlen formája a történet és az érvelés. Más szavakkal:
egyfelől a leírás, az elbeszélés, a narratívum, másfelől az értelmezés, a magyarázat, az indoklás, az előrelátás, a becslés, a következtetés, a predikció.
A történet, a narratívum valaminek az életszerűségéről tájékoztat, győz
meg.
Fontos szerep jut az időnek: a narratív idő mindig az ember számára releváns idő, a történetnek van kezdete, közepe és vége (időrendi sorképzés),
az ember számára fontos dolognál részletezve, a kevésbé fontosaknál sűrítve, esetenként ki is hagyható valami a történetből, csak sejteni lehet, hogy
ez is megtörtént, mert másképp a következő, későbbi esemény nem következhetett volna be. Ricoeur (1991), továbbá Brewer és Lichtenstein, 1981
(idézi: László, 1999) rávilágítanak az időkezelés és az érzelmek szoros ös�szefüggésére. A fontos események részletezése, a feszültséget fokozó hos�szadalmas kivárások, az eseménytelen idő átugrása egyfajta játék az idővel
az érzelmi hatás fokozása érdekében. A narratív csomópontok időrendileg
kötöttek, ezek alkotják az elbeszélés gerincét (Labov és Waletzky, 1967,
idézi: László, 1999). Ezek rokonságot mutatnak Propp (1999) felfogásával a
funkciók kötött sorrendjét illetően.
A narratívumok elsődlegesen a népköltészetben jelennek meg. A legismertebb műfaj a mese. Az emberi életek maguk is narratív események.
Bruner (1986) nevéhez fűződik a körkörös mimezis fogalma is: a narratívum
utánozza az életet, az élet utánozza a narratívumot. Bruner (1986) szerint
a történetekben egyidejűleg kétfajta mező alakul ki, a cselekvés argumentumai és a tudatosság mezeje (a cselekvés résztvevőinek tudása, érzései
a helyzettel kapcsolatban). Schank és Abelson (1995, idézi: László, 1999)
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szerint minden emberi tudás a múlt ismeretében szerkesztett történeteken
alapul. Életünk minden egyes epizódja (egy-egy pillanata is) narratívum
formájában ragadható meg számunkra. Az új élményeinket a régi történetek
fényében ismerjük meg. A körkörös mimézissel magyarázható a történeteknek a lelki egyensúly megteremtésében játszott szerepe is: a történeteket
hallgatván, olvasván az ember a szereplők nehézségeit átélve szembesül
azzal, hogy a problémák másokat sem kímélik, ami a saját terhünket kön�nyítheti, a másokkal történő jó pedig reményt és erőt adhat a saját nehézségeink legyőzéséhez. Azok a történetek ragadnak meg bennünket, amelyek
rezonálnak saját élményeinkkel, pillanatnyi hangulatunkkal, amelyeket
hallván vagy olvasván a hős helyébe tudjuk képzelni magunkat.
A felfogás/megismerés lényege: rátérképezni a te történeteidet az én történeteimre. Csak olyasvalamit vagyunk képesek felfogni, amiről már rendelkezünk korábbi tapasztalatokkal. A modern kognitív pszichológia talaján álló pedagógiai elképzelések nagy szerepet tulajdonítanak az előzetes
tudásnak. Az irodalmi művek felfogásának leírására Schank (1986, idézi:
László és Viehoff, 1994) egy olyan modellt javasol, amely a megismerést
egy kontinuum mentén ábrázolja, melynek közepe táján található a kognitív megismerés (ennek működésére számos sémaelmélet próbál választ
adni), a felső végpontja a tökéletes empátia. Elképzelése szerint az empatikus megismerés teljes mértékben rezonál a kommunikációhoz kapcsolódó
élményre. Az empátia végpontja felé haladva a felfogás egyre analitikusabbá válik.
Narratívumokban álmodunk és álmodozunk, narratívumokban emlékezünk, narratív formájúak az előérzeteink, reményeink, hitünk stb. (Hardy,
1968, idézi: Gergen és Gergen, 2001). A narratívum kategóriái mindig többértelműek, egyértelmű narratívum nincs (Bruner, 1986). A narratívumokban
a cselekedeteknek motívumai és indokai vannak, nem okai. Nincs olyan
élmény, amit elbeszélő formában ki ne lehetne fejezni (Jovchelovich, 1995,
idézi: László, 1999), vagyis a történetekben élmények fogalmazódnak meg.
A narratívum lehetővé teszi a gyermek számára a gondolat, a cselekvés és
az érzelem elkülönítését, majd újraintegrálását azáltal, hogy a cselekedetek
a hős és a narrátor gyakorlataival és érzelmeivel összefüggésbe kerülnek
(Bruner és Lucariello, 1989, idézi: László, 1999). A történetek struktúrát, formát adnak az egyén tudattalan vágyainak, ezzel elősegítik az én fejlődését
és integrációját (Bettelheim, 1985).
A narratívumok fontos szerepet töltenek be a társas tapasztalatok megfogalmazásában és szervezésében is. Miller (1994) szerint a narratíva szocializációs forma, a történetmesélés a szocializáció legfőbb mechanizmusa (idézi: Nelson, 1998). A történetírás mindig közösségi aktus: a közösség által
befolyásolt, hozzá igazított. A narratívumok kulturális közvetítők. A világot
kategóriákban vagy koncepciókban, értékekben, sztereotípiákban mutat150

ják be (Sperber, 1990, idézi: László, 1999, és Halbwachs, é. n., idézi: László,
1999). Megfelelő elemzési keretet nyújtanak mind az intrapszichikus folyamatok vizsgálatához, mind e folyamatok társas összefüggéseinek megértéséhez. Az elbeszélő funkciónak a személyes (azonos vagyok önmagammal)
és a szociális (azonos vagyok egy csoporttal) identitás konstrukciójában és
fenntartásában nagy szerepe van (László, 2001). Hasonlót fejez ki a személyes és a szociális kompetenciák egymásba kapcsolódása, egymás általi
kölcsönös feltételezettsége is (Nagy, 2007). Rainer és Progoff szerint (idézi:
László, 1999) az elbeszéléseknek koherenciateremtő, érzelmi feszültséget
csökkentő funkciójuk van, segítenek a világ értelmezésében (például naplók). Az elbeszélés az élettapasztalatok integrálásának, a koherencia megteremtésének legfontosabb eszköze.
A saját nemzet népmesekincse az adott kultúra történelmileg kikristályosodott történetvázait jeleníti meg (László, 1999), pszichoanalitikus megközelítésben a kollektív tudattalant hordozza, ezért a gyermekhez ez áll a
legközelebb, ez segíti leginkább a szociális kompetencia fejlődését. A mese
életkorfüggő is: az egyes mesetípusok befogadására a gyermek más-más
életszakaszban válik éretté. Ugyanakkor a jó mese nem életkorhoz kötött
abban az értelemben, hogy a jó mesét nem lehet kinőni: éppen attól jó,
hogy minden életkorban más-más jelentése válik nyilvánvalóvá. A mese
nem arról szól, hogy minden rendben van, hanem arról, hogy minden rendbe hozható. Nem azt ígéri, hogy mindig győzni fogunk, hanem azt, hogy
ha kitartóan próbáljuk végigjárni az utunkat, lehetőségünk van valamiféle
harmónia megélésére. A mese egyik funkciója, hogy szembesítsen az élet
kegyetlenségeivel, miközben fogódzókat kínál azok elviseléséhez.
Nelson (1998) egyenesen narratív kompetenciáról beszél, melynek ös�szetevőiként a következőket említi:
1. képesség az események verbális tervezésére, vázolására (időbeli és oksági viszonyok kezelésére),
2. képesség összefüggő párbeszédek megértésére és létrehozására,
3. a kanonikus és a nonkanonikus formák, elemek, történetek megkülönböztetésének képessége, a szükségesség, a valószínűség és a bizonytalanság közötti különbségtétel képessége,
4. képesség az egyes szereplők perspektívájának, valamint a különböző
idő- és térbeli viszonyoknak a kezelésére,
5. képesség az események várható alakulásának megjósolására, az ezektől
való eltérések megértésére (emberi és kulturális vonatkozásokban egyaránt),
6. az időálló, kulturálisan jelentős témák felismerésére és alakítására való
képesség (vö: Nelson, 1998).
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A narratív kompetencia összetevői mesehallgatás során fejlődnek, fejlettségük a mesehallgatás élményszerű átélésére való képesség, a meseértés, a
meséből való tanulás feltétele.
A mese és a nyelvi szocializáció
A nyelvi szocializáció Torgyik (2005) értelmezésében azt jelenti, hogy az
ember egy adott közösségnek nyelvileg és kulturálisan kompetens tagjává válik. Riszovannijra és Sólyomra hivatkozva Torgyik a nyelvi szocializáció két arcát emeli ki: egyfelől az egyén képessé válik megfelelő nyelvi
megnyilvánulásokra társas helyzetekben, másfelől pedig megfelelő társas
viselkedésre nyelvi eszközökön keresztül. Ebben a folyamatban jelentős
befolyással bírnak a mesék, melyek az emberi élet számos lehetséges helyzetét mutatják be, helyzetmegoldási és viselkedési – ezen belül nyelvi viselkedési – mintákat is nyújtva.
A nyelvi szocializáció sajátos területe az írásbeliséggel való találkozás.
Wells (1986, idézi: CS. Czachesz, 2001) tizenöt éven át tartó longitudinális
vizsgálatának eredményei szerint a gyermekek későbbi iskolai teljesítményének alakulása szempontjából döntő, hogy 5 éves korukban milyen viszonyban voltak az írásbeliséggel. Jobb eredményeket értek el az iskolában
azok, akiknek sok mesét olvastak, akik könyvek között nevelkedtek.
A bontakozó literáció fogalma (Clay, 1966, idézi: Szinger, 2007) évtizedek óta van jelen a nemzetközi szakirodalomban. Lényege, hogy a gyermek
jóval korábban kapcsolatba kerül az írásbeliséggel, mint ahogyan a formális
írás-olvasás oktatás elkezdődik (Gillen és Hall, 2003; Szinger, 2007). Az írásbeliségbe való belenövés a születéskor vagy még inkább előtte 9 hónappal
kezdődik, és a család szociokulturális jellemzői által erősen meghatározott.
Az írásbeliség a gyermek életének 3 nagy területéhez kapcsolható (Szinger,
2007).
Képeskönyv, újság
Egyéves kor után a kisgyermekek számára a felnőttel közös képeskönyvnézegetés, a képekről beszélgetés nagyon kedves tevékenység. A felnőtt
gyakran mesél az illusztrációkról kitalált rövid történeteket, közben mutogatva a történet szempontjából aktuálisan fontos képrészleteket (Nyitrai,
1995). A képeskönyv-nézegetés során a gyermek hamar megtanulja, hogy
a könyvben szöveg (mese) van, amit el lehet olvasni, ami érdekes lehet
a számára. Egy vizsgálat eredményei szerint (Nyitrai, 1995) a családban a
gyermekek kb. 50 – 50%-ban kérik a képről mesélést és a könyvben szereplő szöveg felolvasását (elmondását), a bölcsődében ez az arány 80 % – 20 %
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a képről mesélés javára. Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy a gyermekkönyvek megválasztásában már az első életévekben is fontos szerepet kell szánni a tartalomnak. A gyermekek már 2–3 éves korban is különbséget tesznek
a kitalált és a felolvasott mese között (vagyis tudják, hogy a könyvben mese
van), érdeklődésüktől, pillanatnyi igényüktől és természetesen a mesélő
személyétől függően kérik hol a felolvasást, hol a „fejből mondott” mesét
(Nyitrai, 1995). A bontakozó literációt segítik (persze tartalmuktól, színvonaluktól függően nagyon különböző mértékben) a különböző gyermekújságok is.
Játék
Az írásbeliség szerepet kap a gyermek játékában is. Az írás-olvasás önálló
játék is lehet, de a játék részeként is gyakran megfigyelhető, pl.: a gyermek
mesét olvas a babájának, orvosként receptet ír, stb. Játékai között már kb.
1 ½ éves korától vannak ceruzák, más írásra alkalmas eszközök, papírok,
táblák, füzetek stb.
Hétköznapi élethelyzetek
A kulturálisan előnyös helyzetben lévő családokban nevelkedő gyermekek
az írásbeliséggel számtalan, változatosabbnál változatosabb élethelyzetben találkoznak, pl: a szülők újságot, könyvet olvasnak, levelet írnak (akár
e-mail formájában is), megnézik a tv-újságban, hogy mikor kezdődik a
megnézni kívánt műsor, a mama főzés előtt fellapozza a receptet a szakácskönyvben, utazás előtt a térképet böngészik az útvonal megtervezéséhez,
az utcán feliratokat olvasnak, az iskolás testvér leckét ír, stb. A gyermek
ezekben a szituációkban az írásbeliség jellegzetes eszközeinek használatára is lát mintát (könyvvel való bánásmód, ceruzafogás, stb.). A kulturálisan
hátrányos helyzetű gyermek életében mindez csak töredékesen, esetlegesen van jelen, így az intézményes nevelésnek rendkívül nagy szerepe van a
hátrányok megállításában, kompenzálásában.
A literációs fejlődés kulturális gyakorlatként is értelmezhető (Razfar és
Gutiérez, 2003). Központi szerepe van a nyelvnek, hiszen a nyelv elsajátítása egyszerre eszköz és cél a folyamatban. A magyar szakirodalomban
Réger Zita (1990) elsők között ír a bontakozó literációról. Kultúránk erős
könyvhöz kötöttségéből kiindulva a következőket fogalmazza meg: „Az iskolaorientált családokban a gyermeket körülvevő tárgyi környezet egyes
elemei már igen korán kapcsolatot létesítenek a könyvekkel, a gyermekirodalommal: a faliképeken vagy a babatakarón látható alakok, a kiságyban
heverő felfújható állatok mesekönyvek, gyermekversek figuráit ábrázolják,
amelyekhez a felnőttek alkalmanként magyarázatot vagy verset fűznek.
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A kicsik mintegy hathónapos koruktól felfigyelnek a könyvekre és a könyvekből származó információkra.” (Heath, é. n., idézi: Réger, 1990, 133–134. o.)
A kulturálisan jó helyzetben lévő családok gyermekei az első életévben
már a képeskönyvekkel is kapcsolatba kerülnek (Nyitrai, 1995). „A mesekönyvekhez kapcsolódó kisgyermekkori kommunikációs sémák nemcsak
az olvasástanulás előkészítésében, az írott vagy nyomtatott források használatának gyakorlásában játszanak szerepet. Más nyelvhasználati feladatok:
a megértő olvasás, a vázlatírás vagy akár egy elhangzott nyelvi megnyilatkozás megértése is voltaképpen hasonló típusú párbeszédciklusok »lejátszását« feltételezik.” (Réger, 1990, 138. o.)
A nyelvi szocializáció különbségeit mutatja be Bernstein (1975) híres elmélete, mely a korlátozott kódot (a szituatív, a szituációhoz kötött beszédet)
és a kidolgozott kódot (a narratív, a konkrét, észlelhető szituációhoz nem
kötött elbeszélést) használó családok gyermekeinek iskolai teljesítménye
közötti különbségek eredetét magyarázza. A kidolgozott és a korlátozott
kódot használók nyelvhasználatának különbségei elsősorban a szintaktikai
vonatkozásokban nyilvánulnak meg. A kidolgozott kód kialakulásában a
történeteknek, a gyakori mesehallgatásnak jelentős szerepe van.
Számos elgondolás fogalmazódik meg napjainkban a mese a gyermek
fejlődésében való szerepét illetően. Cooper, Collins és Saxby (1994) a mesélés értékeiként a következőket sorolják fel:
•
•
•
•

a képzelet és a vizualitás fejlődését,
a nyelv hangzásbeli szépségének megtapasztalását,
a szókincs bővülését,
a beszédkészség, a hallás, az olvasási képesség és az íráskészség fejlődését.

A mesélés jó lehetőség a felnőttel való interakcióra is, erősíti az intuíciót. Az
irodalom fontosságát az emberi tapasztalatok tükrözésével magyarázzák.
Nincs a személyiségnek olyan fontosabb komponensrendszere, amelynek
fejlődésére a mese ne lenne jótékony befolyással. A kompetenciamodell
(Nagy, 2007) értelmében minden egyes közvetlen hatás közvetett hatást is
jelent a komponensek kapcsolódásait figyelembe véve, így igen összetett
hatásrendszerrel számolhatunk.
A mese és a szándékos fejlődéssegítés
A szándékos fejlődéssegítés csak akkor lehet eredményes, ha a mesélés
spontán fejlesztő hatása nem sérül, a szándékosság figyelembe veszi a
spontán fejlesztő hatásokat, amelyek meghatározó alapja az élmény. En154

nek kell érvényesülnie a mesék szándékos megválasztásában, a mesélés
gyakoriságának meghatározásában, a kedvenc mesék szándékos ismétléseiben, az illusztrálásban, a rajzoltatásban, a dramatizálásban. A meséknek
a szándékos fejlődéssegítésben való alkalmazhatóságát a kognitív képességek, ezen belül az összefüggés-kezelés és a tapasztalati következtetés,
továbbá a relációszókincs vonatkozásában vizsgáltuk meg (Nagy, Nyitrai és
Vidákovich, 2009). Kutatásunk eredményei bizonyították, hogy a gyakori
mesehallgatás és a mesékről való, élményből fakadó tematikus csoportos
beszélgetések pozitívan befolyásolják az összefüggés-kezelés fejlődését.
A történetekről való beszélgetés módszere nem ismeretlen a magyar
pedagógiában. Zsolnai (2006) módszertani segédanyagában több mesefeldolgozásra is tesz konkrét javaslatot (pl.: Lecke barátságból, Holle anyó,
A három pillangó, A répa). Az egyes mesék más-más kompetenciaterületre
összpontosítanak (pl. kapcsolattartás, önismeret, társak ismerete), feldolgozásuk különböző módon történik. Szerepel még a módszertani segédanyagban közös mesélés és mesemimetizálás is.
Némethné (2008) az iskolásokra vonatkozó javaslatában is szerepelnek
mesék (pl.: A nagyravágyó feketerigó – az énkép viselkedésbefolyásoló hatása, A varjú meg a páva – annak illusztrálására, hogy mindenkinek vannak
mások számára elfogadható pozitívumai, A molnár, a fia meg a szamár – a
befolyásolhatóság okozta problémák szemléltetésére).
Fisher programjai a történetekkel való gondolkodásfejlesztés (2000) és
az erkölcsi erényekről való gondolkodásfejlesztés (2003) lehetőségeit bővítik a kisiskolásoknál különböző nemzetek mesekincséből válogatott mesék és történetek feldolgozásával. A feldolgozáshoz kapcsolódó feladatok
egyik csoportja közvetlenül a történethez, annak tartalmához kapcsolódik,
a következő csoport a mondanivalóhoz, a harmadik pedig a történet és a
hétköznapok kapcsolatáról szól.
Az óvodai anyanyelvi és irodalmi nevelés módszertanában a mesékről
való beszélgetésről kevés szó esik, a kérdéskör alapvetően és nem pusztán
a kompetenciaalapú, kritériumorientált pedagógia vonatkozásában kidolgozatlan.
Kutatásunk során a következőket fogalmaztuk meg (Nyitrai, 2009):
• a beszélgetésnek egyetlen megfogalmazható célja lehet: a mese által
nyújtott élmény fokozása. Vagyis: nem a mese értelmezéséről, megmagyarázásáról, „megtanulásáról”, kikérdezéséről van szó. A közös
élményekről való beszélgetés során újraélhető az öröm, oldódhat
a feszültség, a szorongás és a félelem, választ kaphatunk felmerülő
kérdéseinkre, megerősödhet, tovább kristályosodhat a véleményünk,
erősebbé válhat az élménytársak közötti összetartozás-érzés, kohézió.
Az élményekről való beszélgetésnek egyrészt feltétele, másrészt kö155

vetkezménye egyfajta mélyebb, intimebb kapcsolat a beszélgetőpartnerek között. Ez a fajta intimitás már a mesemondás/mesehallgatás
során is jelen van: a gyermek attól a felnőttől kéri és fogadja szívesen a
mesét, aki érzelmileg igazán közel áll hozzá. A beszélgetés kezdeményezése egy jó játék kezdeményezéséhez lehet hasonló. A csoportos
beszélgetést tartjuk jónak, az egy gyermek, egy felnőtt beszélgetések
ebben az esetben könnyen válhatnak faggatássá, számonkéréssé.
A válaszok negatív minősítése szigorúan tilos!
• A spontán beszélgetések nagymértékben segíthetik a csoporton belüli
jó hangulat kialakulását és erősíthetik a kommunikációs kedvet, ezzel
hozzásegítenek a fejlődéshez. Önmagukban azonban nem okvetlenül elegendőek a fejlődés kritériumorientált szándékos segítéséhez:
egyrészt szerteágazó jellegük miatt, másrészt pedig mivel a kommunikációs kedv és a kommunikatív képességek fejlettsége között szoros
az összefüggés, feltételezhetően pont azok a gyermekek maradnak ki
belőle, akiknek a legnagyobb szükségük lenne a fejlődéssegítésre.
• A tematikus beszélgetés a pedagógus oldaláról nagyobb fokú előzetes
átgondoltságot és a beszélgetés szándékos mederben tartását igényli.
Vagyis: a beszélgetés keretei jóval behatároltabbak, mint a spontán
beszélgetésnél, de ezen belül a gyermekek válaszadása mind a megszólalás, mind a tartalom szempontjából rájuk bízott. A pedagógus
kommunikációjával, beszélgetésvezetésével kapcsolatos elvárások a
Rogers-i kommunikáció kritériumaihoz igazodnak.
• A beszélgetések feltételezésünk szerint egyidejűleg fejlesztik a kommunikációs kedvet és az egyes elemi alapkészséget, főleg a beszédhanghallást, a relációszókincset, a szocialitást, az összefüggés-kezelést
és a tapasztalati következtetést.
Melyek a csoportos beszélgetés lehetséges előnyei?
• Nincs megszólaláskényszer, az a gyermek beszél, aki szívesen teszi
ezt. (A kisgyermekek között jelentős különbségek vannak beszédkedv
és beszédfejlettség – főleg a beszédprodukció – fejlettségének tekintetében. A beszédfejlődés szempontjából rendkívül fontos, hogy a gyermeknek pozitív élményei legyenek a beszéddel mint tevékenységgel
kapcsolatban, ne alakuljanak ki benne gátlások, ne féljen megszólalni. A beszélőkedv a beszédfejlődés egyik legfontosabb katalizátora.)
• Egymás beszéde is „kedvcsináló”, motivációt segítő és minta a gyermekek számára.
• A szociális kompetencia, ezen belül a szociális kommunikáció fejlődését segíti.
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• A közös beszélgetések élménye más helyzetekben is pozitívan befolyásolja a társas kapcsolatok alakulását, segíti a csoportképződést.
• A gyermekek pozitív tapasztalatokat szerezhetnek az élményekről,
véleményekről és érzésekről való beszélgetésről, ennek hatására a
későbbi életszakaszokban feltételezhetően könnyebben nyílnak meg
mások előtt. Ez a pszichés egészség szempontjából rendkívül fontos.
• A közös beszélgetések egymás meghallgatására, empátiára, toleranciára nevelnek.
• A gyermekek számára fontos tapasztalat, hogy „nem mindenki ugyanúgy látja a világot, mint én”. Ugyanakkor: „az én világom is megláttatható”.
Amit a pedagógusnak érdemes megfogadnia:
• nincs „jó válasz”, „jó kérdés” és „jó megjegyzés”, minden jó, amit a
gyermek mond (elfogadás szempontjából), esetenként abban nyújthat
a felnőtt segítséget, hogy a többiek számára is érthető legyen, amit
egy-egy gyermek mond, azt mondja, amit mondani szeretne, és úgy,
hogy a többiek megértsék.
• A beszélgetés a pedagógus részéről nem lehet kikérdezés, faggatózás,
számonkérés.
• A felidézés örömét adja a régebbi beszélgetésekre való esetenkénti
visszautalás, segítheti a történetiség átélését is.
• A beszélgetés tartalma az élményekből induljon ki, a saját élményekhez kapcsolódó tartalom nagyon fontos.
• Ha a pedagógus is beszél a saját élményeiről, érzéseiről, akkor kisebb az esélye annak, hogy a beszélgetés egyfajta kikérdezéssé alakul. Ugyanakkor a felnőttnek tisztában kell lennie azzal, hogy az általa
elmondottak erősen orientálják az óvodást.
• A beszélgetés témájának tágabb kontextusba helyezése élményszerűbbé, árnyaltabbá tesz, a didaktikusság veszélye kisebb.
• Természetesen a felnőtt is kérdezhet, ha úgy érzi, hogy ezzel továbbviszi a szituációt, fokozza annak gazdagságát, élményszerűségét (természetesen nem a helyzet mindenáron való fenntartásáról van szó).
• Számtalan oka lehet annak, ha egy gyermek nem kapcsolódik be a
beszélgetésekbe, nem szólal meg. Pl.: túl intenzíven éli át az élményt,
a felfokozott érzelmi állapotban meg sem tud szólalni, vagy ellenkezőleg: nem érdekli őt a mese, nincs róla mit mondania, alapvetően
csendes, gátlásos, visszahúzódó, fél attól, hogy nem tudja jól kifejezni
magát, kisebb gyermekek esetében a beszédfejlődésben lehetnek elmaradások (főleg a beszédprodukcióit illetően), aktuálisan nincs jó
fizikai / lelki állapotban, a jelenlévő gyermekek közül valakivel nem
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•

•
•

•

jó a kapcsolata, vagy éppen konfliktusa volt, stb. Ilyenkor legfontosabb időt hagyni, esetleg más élethelyzetekben, páros, személyes beszélgetést kezdeményeznie a pedagógusnak, annak segítésére, hogy
a gyermek a számára lehető legkedvezőbb módon vehessen részt a
helyzetben: ha jól érzi magát, várhatóan előbb-utóbb a beszédkedve
is megjön.
A beszélgetések során előfordulhatnak esetleges konfliktusok a gyermekek között (pl. letorkolják, kigúnyolják egymást, belekötnek a másik által elmondottakba, stb.). Ezeknek a helyzeteknek a kezelése is
természetesen a győztes-győztes típusú megoldásokat igényli, vagyis
azt, hogy egyik gyermek se érezze magát vesztesnek a konfliktus lezárása után.
A rítusoknak és a hagyományoknak hangulatfokozó és közösségteremtő hatásuk van (időszak, bevezető és záró formulák, meseszőnyeg, gyertya, rigmusok… stb.).
Többféleképpen felvetődik az illusztráció és a magyarázat kérdése.
A többletinformáció adott esetben racionalizál, megzavarja a belső
képteremtési folyamatot, gátolja a fantázia működését és fejlődését,
esetleg előítéletek kialakulását segítheti. Ugyanakkor az illusztrációnak élményfokozó hatása is van, erről gyakran megfeledkezünk.
Az olvasni nem tudó kisgyermek számára a képeskönyv-nézegetés,
a felnőttel a képekről való beszélgetés, a képekről mesélés kedves
tevékenység. Esetenként a fantázia beindulásához is szükség van az
illusztrációra, hiszen nélküle bizonyos dolgokat nem tudunk elképzelni.
Különös figyelmet igényelnek az erkölcsi vonatkozásokról való beszélgetések az üres moralizálás elkerülése érdekében.

A módszertani kultúra fejlesztésének egyik iránya lehet a mesékben rejlő
lehetőségekre építkező elképzelések kidolgozása. A kompetencia alapú
pedagógia fontos jellemzői az élményszerűség és a differenciálás. Ennek
szem előtt tartása különösen fontos a mesék alkalmazásában.
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DR. ZÓKA KATALIN
Versek és mesék az óvodában
A tanulmány az óvodai vers- és meseválasztással, azok feldolgozási folyamataival foglalkozik, egyúttal felveti azokat a dilemmákat, lehetőségeket,
amelyek az elméletben és a mindennapok gyakorlatában előfordulnak.
Cél: megfogalmazni a téma kapcsán felmerülő kérdéseket, közös gondolkodásra inspirálni, kapaszkodókat nyújtani a felelős döntéshez.
Tartalom: az elméleti háttér áttekintésére építve kérdések és továbbgondolásra alkalmas ötletek megfogalmazása az irodalmi művek megközelítésétől a tevékenységekre való felkészülésen át a megvalósulási formákig.
Módszer: a témához köthető szakirodalmi anyag rövid, összegző bemutatása; az irodalomelméleti és módszertani megközelítés csomópontjainak
rögzítése, néhány ötlet példákkal illusztrálva.
AZ IRODALMI NEVELÉS ALAPELVEI AZ ÓVODÁBAN
Az óvodában az irodalommal, a versekkel, mesékkel való találkozás természetes és örömteli módja az anyanyelvi nevelésnek. Ez önmagában sem
kevés, miközben nyugodtan kijelenthető, hogy a versek, mesék hatása még
ennél is sokrétűbb. Az óvodai irodalmi nevelés elsődlegesen nem az ismeretátadást szolgálja. A vers- és meseélmények mindig egy élethelyzetbe
ágyazva, közösségi és/vagy egyéni élményként valósulnak meg. Az irodalmi szöveg intenzitása, művészi ereje fokozza a társas élmény, az egymásra
hangolódás örömét, a szociális tanulás hatékonyságát., ugyanakkor a sajátélmény feldolgozására is alkalmasak.
A gyermeki világ- és önmegismerés adekvát, életkori sajátosságoknak
megfelelő módja – a játék mellett, illetőleg ahhoz hasonlóan – a vers és a
mese1. A lélek táplálékaként mindkettő heurisztikus élményt nyújt, egyszerre elégít ki érzelmi szükségleteket és ébreszt újakat, szembesít önmagunkkal és a világgal.

1
„A gyermek a világ megismerésének prelogikus módozatai felől halad a világ fogalmi megismerése felé. Ami azt jelenti, hogy – különösen az első öt-hét évben – az irodalom (mint a
világ művészi megismerése) sokkal közelebb áll a gyermeki gondolkodáshoz, mint bármi más.
Mondhatni kezdetben a közvetlen testi tapasztaláson túl a (mágikus) művészet az egyetlen
formálója a gyermeki léleknek, így az egyik legfontosabb megalapozója a gyermeki személyiségnek.” Bárdos József: Egy működő gyermekirodalmi kánonért. Fordulópont, 2010/4. 8–9.
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A gyerekköltészet jelentősége az óvodáskorúak
életében
A jó gyerekvers nem különbözik az ún. „felnőttverstől”2. A gyermekvers is
vers3, nincsenek speciális poétikai jegyei, nem használ leszűkített nyelvi
kódot, „gyermeknyelvet”. A gyerekvers nem lehet puszta didaxis, de nem is
passzív szórakoztatás, hanem élményt nyújt, aktivitást vált ki a gyerekből,
„felhívás játékra.” (Pompor Z.: 2006. 49.) A gyerek számára a vers befogadása önmaga és a világ játékos felfedezése: a versben rögzített hangulat,
élmény és tapasztalat újraélése. A gyerekvers „imprinting élmény”, megteremti a későbbi versbefogadás pszichés prekondícióit (Beney Zs.: 1980/1.),
észrevétlenül tanítja meg a tartalom és a forma komplexumának, a nyelv,
a ritmus, a fantázia szabad áramlásának spontán élvezetét.
A gyermek versek, mesék iránti érdeklődésének, szeretetének alapja
több tényezőből áll össze. Az irodalmi érdeklődés megalapozása, az irodalomba való beavatás a versekkel kezdődik, a hozzájuk való gyermeki
vonzódás oka a ritmuskedvelés, melyben az ismétlődő szöveg révén természetesen fonódik össze mozgás és érzelem.4 A kommunikációs helyzetből5
adódó közelség, intimitás, a hangulat bensőségessége, a beszéd zeneisége,
az elemi mozgás- és ritmusélmények összekapcsolódnak az ismétlődő szöveg ismerős biztonságával. A következő lépcsőfok a rím, az akusztikusság,
a szavakkal való játék mint örömforrás. Az érzelmeket kezdetben a hangzás
váltja ki, mely visszautal a korábbi élmény- és tapasztalategyüttes érzelmi

„Sosem hittem, hogy a gyermekvers és a felnőttvers más anyagból való, ma pedig egyenesen úgy érzem, hogy a jó gyerekversben, mint a vadgesztenyében a belegyömöszölt fatörzs,
ott található a bárkinek szóló vers néhány kikerülhetetlenül fontos tulajdonsága – sajátosan
összepakolt állapotban.” Nemes Nagy Ágnes: A gyermekvers minősége. Könyv és nevelés,
1981/3. 98–99.
3
„…a gyermekirodalom is párbeszéd az író és olvasó között az utóbbi lenézése nélkül. A
párbeszéd lényege az, amiről – olykor – a felnőtt sem tud beszélni, mert maga sem látja világosan, mi nyugtalanítja, milyen választ adhat önmagának lappangó kérdéseire.” „…ha bármilyen
irodalmi alkotás nem tud hatni a felnőttre, az nem tudja azt élményszerűen átadni a gyereknek
sem.” In Tarbay Ede: Gyermekirodalomra vezérlő kalauz. Bp.,1999. Szent István Társulat. 12.
4
„Mozgás, érzelem, értelem. Ez a nyomvonal, amely mellett a kultúra kiépül. Ez a fejlődés természetes rendje. (A törzsfejlődést és az egyedi fejlődést illetően is.)” Zilahi Józsefné: Mese-vers
az óvodában. Bp.,1998. Eötvös József Könyvkiadó, 16.
5
Az óvodai irodalmi kommunikáció ideális esete, hatásának kulcsa az interperszonális jellegben rejlik, vagyis az óvodapedagógus irodalomközvetítő gépekkel (videó, diavetítő, DVD)
nem helyettesíthető. Ez persze nem jelent kizárólagosságot, csak azt, hogy mesével, verssel
először az óvodapedagógus személyes előadásmódjában kell találkoznia a gyereknek – az
elaborációs funkció csak így teljesedhet ki –, s ezután lehet más csatornákat bevonni a kommunikációba.
2
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színezetére, majd a mozgásos feszültség ritmusfeszültséggé módosul összeolvadva a megfelelő hangulattal.
A gyermeki nyelvhasználat, a gyermek nyelvi létmódja és a gyerekköltészet jellegzetes vonásai között egymást erősítő összefüggéseket feltételezhetünk.
Bódis Zoltán Gyermek, nyelv, költészet című tanulmányában (Bódis Z.:
2006.) bizonyítja, hogy a gyerekköltészet gondolatvilága, formavilága és kifejezésmódja közel áll a gyermek nyelvi létmódjához.
A beszédfejlődés korai szakasza, melyre a hangzás- és hangulatvezérelt beszédvilág jellemző, nem értelmezhető egyszerűen csak egy fejletlen
nyelvállapotként. A beszédfejlődésnek ez a szakasza egyfajta világ-megismerési, világmegértési módként is felfogható, mely nem korlátozódik
pusztán az információcserére (üzenetek befogadására és továbbítására), a
jelentősége ennél több: tudatformáló erőként is meghatározható. Hogyan
bizonyíthatjuk ezt az állítást?
Az anyanyelvhasználat és az artikulációs bázis alakulásának összefüggéseit Mérei Ferenc (Mérei–Binét: 1985.) is leírja. Azt állítja, hogy a csecsemők
jóval többféle hangot képeznek, mint amennyi anyanyelvükben előfordul,
vagyis az újszülöttek egyfajta univerzális fonémakészlettel jönnek világra.
Példaként említi, hogy csecsemőink a magyar nyelvben nem létező mély
torokhangokat, a francia nyelvben gyakori nazálisokat, az afrikai nyelvekben előforduló csettintőket is hangoztatják. A beszélő környezet által hallatott hangok hatására szűkül be a fonémabázisuk az anyanyelv hangjaira.
A kezdeti spontán hanggal való játék a későbbiekben a külső minta utánzására való átállást jelenti. A „beszűkülés” eredményéből fakadó korlátozott
hangképzési képességeket mutatják a későbbi idegennyelv-tanulásban jelentkező artikulációs nehézségek, a sokszor reménytelennek tűnő küzdelem az akcentussal.
A gondolatmenet folytatásaként Bódis Zoltán kijelenti, hogy a kialakult
fonémabázis, a nyelv, a beszéd hatással van az emberi tudat- és lelkiállapotra. Bódis Hámori József agykutató kísérleteivel illusztrálja (Bódis Z.: 2006.
12.), hogy a nyelvhasználat, a hangzókészlet az agyi struktúrák alakulását is
befolyásolja. A gyermeket körbevevő nyelv, anyanyelv meghatározza az artikulációs bázis formálódását, a kialakult fonémakészlet és fonémahasználat
befolyásolhatja az emberi tudati és lelki folyamatokat.
Mindezekből következően kijelenthető, hogy a gyermekkori nyelvi élmények − nyugodtan tekinthetjük meghatározó nyelvi élményeknek a gyerekrekverseket − komoly jelentőséggel bírnak a személyiségformálásban.
A gyerekvers jelentősége több a szórakoztatásnál, a játékos forma kínálta
funkcióörömnél. Ahogyan a mesei motívumok, világkép rokon vonásokat
mutat a gyermeki gondolkodásmóddal, úgy a gyermekköltészet és a gyermeki
nyelvhasználat között is feltételezhetünk hasonló összefüggéseket, hatásokat.
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Milyen közös vonásokat fedezhetünk fel a gyermeki
nyelvhasználat és A gyermekköltészet beszédmódja
között?
Az egyik megragadható közös vonás az autokommunikativitás. A gyerek
kommunikációjának intenciója ugyanúgy nem írható le az egyszerű információközléssel és szerzéssel, mint ahogyan az irodalmi kommunikáció is
különbözik a hétköznapi információközlő, -továbbító kommunikációtól.
Mindkettőre, a gyermeki nyelvhasználatra és költői kifejezésmódra, nyelvhasználatra is jellemző, hogy a nyelvi elemeket sűrítetten alkalmazza: sajátosan kapcsolja össze a nyelvi elemeket, speciális struktúrákat hoz létre a
kifejezendő többlettartalom érdekében. Mindkettő „kommunikációs stratégia” célja egy kódrendszer megteremtése, a szöveg nem pusztán üzenetet
közvetít, információt ad, hanem kódként működik, vagyis átalakítja a már
meglévő ismereteket. A felszíni kommunikációs sík alatt „lappang” egy belső kommunikációs folyamat6 (én-mű; én-én), melynek eredményeként az
új kódrendszer újrastrukturálja a személyiséget.
A két nyelvhasználati mód másik közös vonása: a konvencionálisan a
jelentésre összpontosító szemléletmód helyett az érzelmek, a hangulatok, a
nyelvi játék kifejezésére a hétköznapi értelemben vett jelentéssel nem, csak
erőteljes formával bíró nyelvi elemek használata. A gyermeki formalizált
nyelvhasználat7 és a gyermekköltészet aszemantikus vonásainak dominanciája (Dobszay A.: 2001.) is párhuzamba állítható egymással: motoros feszültség kapcsolódik a költői szövegek ritmikus áramlásához.
A gyermeki gondolkodás változásával (szemléletes-cselekvő-szemléletesképszerű) a leülepedett élmény- és tapasztalategyüttesek révén a rím, a ritmus, a zeneiség, játékosság mellett egyre inkább ráérez érzelmekre, hangulatokra, gondolatokra. A mozgás-, a ritmusfeszültség és a hozzá kapcsolódó
hangulat szekvenciája, ez az elaborációs áttételsor az alapja a versélménynek.8 Az élményegyütteshez hozzájárul a versmondó, verselő, majd a mesélő személye – annak mimikája, gesztusai, a hozzá fűződő kötődés módja.

„Számunkra az a fontos, ami belül történik: A mese és a vers nevelő hatása a belső munka
nyomán, apró részletek és maradandó élményegyüttesek elegyeként áll elő. […] A hatás hos�szú távra érvényes és egyéni.” Zilahi J.: 1998. 10.
7
Olyan öntudatlanul használt nyelvi mintázatok, melyekben az érzékelő tudatfunkciók fejeződnek ki. Ez a nyelvhasználati típus élményekhez, tapasztalatokhoz köthető. Bódis Z.: 2006.
14–17.
8
„A kisgyermeknek a vers iránti fogékonysága azon alapszik, hogy a ritmus és a hangzás,
amely megragadja, ugyanahhoz az érzékletes, érzelmekkel átszőtt, élményközeli sémához tartozik, mint a mozgás, amelyet helyettesít, és a hangulat, amelyet kifejez. Mérei F.– V. Binét Á.:
1981. 236.
6
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A költői képek kreatív váratlansága, szemléletessége sokszor könnyebben
talál megértésre a gyermekben, mint a „felhalmozott” tudástól „béklyózott”
felnőttben.
A gyerekek életében a mesék pszichológiai jelentőségét sok szakember
támasztotta alá. A gyerekversekkel kapcsolatban nem ennyire egyértelmű
a vélekedés. A szakma averzióit az a két szemléletmód táplálja, mely vagy
a kicsit leereszkedő játékos mulattatásban, vagy a pedagógiai cél indirekt
megfogalmazásában látja a gyerekvers lényegét. (Dobszay A.: 2001. 386.)
A fentiekben már rögzített megállapítás („A jó gyerekvers nem különbözik
az ún. »felnőttverstől«”) lehet a kiindulópont a gyerekköltészet − az anyanyelvi és az alkalmazott irodalmi nevelésen túli − hatásának, szerepének
vizsgálatában.
A megközelítéshez jó támpontokat ad Orbán Gyöngyi tanulmánya (Orbán Gy.: 2010/4.). A gyermekversek által teremtett világ igazsága, valószerűsége eltér az élet realitásától, de nem az igazságában, hanem személet- és
ábrázolásmódjában. Műalkotásként lehetőséget kínál az emberi létélmény
korlátainak (az emberi élet idejének és terének behatároltsága9) feloldására.
A gyermekvers aktív befogadása segít a létezés teljességét átélni, az emberi
élet korlátaiból fakadó hiányokat kompenzálni, a „berácsozott világból” az
élmény pillanataiban kiszabadulni.
A gyermekvers képes másképp látni, láttatni a világot10. A látásmód lényege: a teljesség érzetét nyújtani, észrevenni és megláttatni a láthatóban a
láthatatlant, az elsőre érzékelhetetlent. A hatásmechanizmus működésének
lényege: úgy inspirálni a gyermeki fantáziát, hogy a gyereket képessé tegye
saját belső világának megalkotására. A vers célja nem a kézzelfogható, a
percepcióval megragadható világ ábrázolása, hanem az érzékelhető átlényegítésével11 megragadni és kifejezni a rejtett tartalmakat. A jó gyerekvers
hagyja szárnyalni a fantáziát, inspirálja a gondolkodást, hogy a gyerek a
pillanatnyi élmény és a korábbi élménylenyomatok, tapasztalatok alapján
maga alkothassa meg a saját érvényes verzióját, s ezzel képes kompenzálni
az emberi, a gyermeki létből eredő kiszolgáltatottságát.
A gyermekvers játékba hív, szóba áll a gyerekkel, lehetővé teszi a mű és
a befogadó kommunikációját, melynek eredményeként a gyerek eljut önmaga és a világ megértéséhez, megfogalmazásához, kifejezéséhez. Különös
jelentősége ennek a „játékra hívásnak” a gyerek egész személyiséget megmozgató jellegében rejlik, vagyis ez kreatív, expresszív, nem egyszerűen

„Időhiány-lény”; „szűkösségélmény”. Orbán Gy.:2010/4. 29.
A gyermekvers világkép-jellemzői igazodnak a gyermeki látásmódhoz. Dobszay A.: 2001.
389.
11
Antropomorfizmus, animizmus, fantáziajáték.
9

10
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receptív, befogadó szerepet jelent a gyerek számára: Ez a megértési és önkifejezési folyamat a versélmény során működtetett alkotó fantázia és a játék
öröméből születik. Az óvodai versélmények nem egyszerűen nyelvi, irodalmi élmények, hanem az „emberré nevelődés” útjának sarkkövei.
Gyerekversek az óvodában: a felkészüléstől a szervezésen át a különböző megvalósulási formákig
A versmondás keretei, szervezeti formái jóval lazábbak a mesemondás
körülményeinél. A mondókázás, „verselés” nem igényel visszatérő ceremoniális motivációt, különleges rákészülődést. Szinte nincs is olyan óvodai élethelyzet, melyhez ne lenne kapcsolható egy mondóka, gyerekvers.
A gyerekverseket nem tanítani kell, hanem minél több, minél változatosabb helyzetben felkínálni.12 A varázslat az élő beszédkapcsolat, a közös,
pozitív érzelmi színezetű élményegyüttesben rejlik. Több tényező együttes
jelenléte, összhangja eredményezi a megmaradó élményt, az önkéntelen
elsajátítást: a szövegvilág, a játékot inspiráló költői szöveg, a költői nyelv és
a teremtő képzelet oszcillációja, valamint az érzelmi kapcsolat.
Mindezek alapján kijelenthető, hogy az óvodapedagógus feladata nem
a bonyolult kontextusba ágyazott és szerteágazó nevelési célnak alárendelt
„verstevékenység” megalkotása és megvalósítása. A siker kulcsa a versválasztásban és a felkészülésben rejlik.
A versválasztás legfontosabb kritériuma − az előzőekben ismertetett
elméleti szempontok13 között − az esztétikum és a gyerek számára ismerős, megélhető élmény (értelem, érzelem, élmény, tapasztalat) megragadása, átadása. A felkészülésben az átélés és átadás lehetőségeit mérlegelve kell a szövegre és a gyerek belső világára egyszerre ráhangolódni. Az
előadástechnikai eszközök csiszolására, finomítására érdemes a „néma olvasás” mellett a hangos előadást is gyakorolni: a hangerő, az intonáció, a
hangsúly, a beszédtempó, a szünetek szövegtagoló, interpretáló szerepét
átgondolni, rögzíteni. A versmondás színesítésére alkalmazható eszközökkel csak nagyon finoman lehet élni14, hogy ne essünk az öncélú szemlél-

„A vers az, amit mondani kell. Nem kötelezően, hanem szükségből. Hiszen mondjuk mi
mindannyian, amikor magunkban olvassuk is, mondjuk a verset. Kérdésére talán csak a hangunk, a suttogásunk lehet a válasz. A hang, az akusztika a lételeme. A levegője.” Idézi Zilahi
Józsefné Kányádi Sándort. Zilahi J.: 1998. 85.
13
A jó gyerekvers jellegzetes vonásai, a gyerekvers hatásmechanizmusa; a tartalom és forma
viszonya; a gyermekvers közlésmódja és a gyermeki kommunikáció párhuzamai.
14
Új versre ugyanaz igaz, mint a mesékre: nincs illusztráció, hogy hagyjuk érvényesülni a
gyerekben kialakuló belső képet.
12
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tetés hibájába, mert ez ahelyett, hogy felkeltené és megtartaná a gyerekek
figyelmét, inkább elvonja azt a költői szövegről. Ilyen esetben az eszköz
vonzóbb a gyerek számára, és a vers frusztrációs motívummá válik, megakadályozza a versélmény átélését és az önkéntelen tanulást (Zilahi J.: 1998.
86.). Az eszköz helyett fontosabb a gesztus, a mimika, a testtartás és a gyerektől való távolság – közelség.
Az a pedagógus tud megfelelni a spontaneitás, a kötetlenség és egyben
a tervezhetőség kívánalmainak, aki megfelelő mennyiségű és színvonalú
vers- és meserepertoárral rendelkezik. A saját „memoritergyűjtemény” felépítéséhez segítő támpontokat ad a már többször idézett Zilahi Józsefné
Mese-vers az óvodában című kötete. Egyrészt korosztályokra bontott tematikus gyűjteményre is mintát ad (Zilahi J.: 1998. 54–63.), másrészt a módszertani témákhoz kapcsolódó szöveggyűjtemény is színvonalas kínálatot
jelent kezdő és gyakorló pedagógusoknak, szülőknek. A népköltészet és
a már kanonizált gyerekversek mellett a kortárs költők gyerekverseivel is
aktualizálni lehet/kell az óvodapedagógus gyűjteményét. A gyerekek fogékonyak az újra. Érdemes, sőt fontos a gyerekcsoporttal megismertetett
verseket a szülőkkel is megosztani. Sokan érdeklődnek és hálásak a pedagógus segítségéért. Lehet „verssarkot” készíteni a szülők számára rendszeresített faliújságon, az óvoda honlapján felkínálni a verseket, a csoportok
frissített vers- és mesegyűjteményét közzétenni. Azt gondolom, hogy ezek
is színesíthetik a kapcsolattartás formáit, árnyalhatják az óvodáról kialakított benyomásokat.
A kortárs gyerekköltészet helye az óvodai irodalmi
nevelésben
A téma felütéseként a sokszor idézett, kicsit provokatív Németh László-i
gondolatok (Németh L.: 1962.) idézhetők fel. Németh László szerint felesleges a nagy költők és a gyerekek közé egy gyerekirodalmat beékelni, mert a
szándéka ellenére és pontosan a szándékoltsága miatt az inkább elkalauzolja a gyereket a költészettől, mint bevezetné, beavatná annak birodalmába.
Úgy vélem, ez a gondolat egybecseng a gyakorló óvodapedagógusok
véleményével, talán csak annyiban módosítva, hogy ők a már kanonizált
gyerekköltészettől nem féltik a gyerekeket. Az óvodapedagógusok a gyerekköltészet létjogosultságát az óvodáskorúak életében már nem kérdőjelezik meg, de a mindennapi gyakorlatukban leginkább a klasszikusnak
ítélteket alkalmazzák. Tapasztalatom szerint a mai napig a leggyakrabban
használt szöveggyűjtemények Bauer Gabriella gyermekirodalmi szöveggyűjteménye, a Cini-cini muzsika. Nem szívesen kockáztatnak, idegenkednek a kortárs gyerekköltészettől. Érdekes megnézni, érdemes lenne
169

vizsgálni, hogy az óvodapedagógusoknak szóló honlapokon, fórumokon
milyen arányban van jelen a kortárs gyerekköltészet. Az óvodapedagógus
szakos hallgatók szabadon választható memoritergyűjtéseiben is inkább az
óvodai emlékekre való támaszkodás, mint az új iránti érdeklődés jellemző.
Az irodalomtörténet/-történészek értelmezésében sem ritka, hogy alacsonyabb rendű műfajnak tekintik a verset, mondván, hogy a feladat kimerül a leereszkedő szórakoztatásban. Pedig a gyerekvers több mint a játékos
forma „haszontalanságából” fakadó funkcióöröm. Dobszay Ambrus tanulmányában (Dobszay A.: 2001.) ezt a látszólagos „haszontalanságot” mint
műfajképző elemet ragadja meg, s tárja fel ennek a jelentőségét.
A pedagógia megközelítéséből is egy leszűkített értelmezés születik, ha
alkalmazott irodalomként tekint a gyerekversre. Ez a megközelítés a gyerekvers lényegét puszta tanversként ragadja meg, ami nem szolgál másra,
mint a hasznos ismeret és/vagy a morális tanulság a gyerek számára vonzó
formába csomagolására. A pedagógia másik téves megközelítése a gyerekvers mint az emlékezet fejlesztésének eszköze, a gyerekköltészettel való
találkozást puszta memóriagyakorlatként fogja fel.
Nem ritka jelenség, hogy az óvodapedagógus munkájának szinte egyetlen mércéje a gyerekek versszövegtudásának mennyisége. Ennek egyik
leggyakoribb prezentációja az anyák napjának és az évzáróknak egész éves
repertoárt felvonultató ünnepi alkalma. Szorongató élmény tud lenni, hogy
egyrészt már a tavaszi szünettől erre kell készülni, esetleg más fontos tevékenységre (pl. játékra) nem jut elegendő idő; másrészt látni a szereplésben
kínlódó gyerekeket.
Megcsontosodott elképzelés a pedagógusok körében a gyerekversről,
hogy az vagy pusztán játékos forma, vagy emelkedett tartalom és kötött
forma. Érdekes ellentmondás, hiszen a pszichológiai, pedagógiai és a
módszertani ismereteikből is tudják, hogy átélhető, hitelesen megragadható élményeket kell felkínálni a gyerekek számára. Ezt a mindennapi,
gyerekközeli témák kibontása nyújthatja. A hétköznapi, banális témáktól
csak egy ugrás a tabutémák, illetlennek vélt szavak15 megjelenése a gyerekversben. Az averziók, a félelmek, az elzárkózás oka lehet, hogy egyszerre
érzik a pedagógusok ezeket a témákat a pedagógusszereppel összeegyeztethetetlennek és műfajidegennek. Az ellentmondás feloldására a válogatás
érvényes szempontjai adnak lehetőséget. Továbbra is a művészi érték és az
esztétikai igényesség, a gyerek számára átélhető élményvilág, játékosság a
legfontosabb tájékozódási pontok, de ezeket a szempontokat átszínezi az

15
Varró Dániel: Badar állathatározó, Tóth Krisztina: Marci öltözik, Lackfi János: Dorottya a
fővezér. Lackfi János: Johanna és fiúvécé. In Friss tinta! Mai gyerekversek. Bp., 2005, Pozsonyi
Pagony és a Csimota Könyvkiadó.
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óvodapedagógus ízlése, azonosulási képessége, hiszen csak átélve tud hiteles élményt adni. Szerencsére az óvodában nincs kötelező irodalmi anyag, a
válogatásban megvan az óvodapedagógus autonómiája. Persze ez látszólagos nehézséget is jelenthet, mert a csak pedagógus nyitottságára, érdeklődésére, motivációjára építve alakítható ki a színes, gyereknek és felnőttnek
is közös élményeket biztosító repertoár.
A FELKÉSZÜLÉS ÉS A BEMUTATÁS LEHETSÉGES SZEMPONTJAI NÉHÁNY PÉLDÁVAL ILLUSZTRÁLVA
1.

Tóth Krisztina: Altató16

16

Ajánlott korosztály

3–7 évesek

Szituáció (helyszín, beszédhelyzet)

Babaszoba, babák altatása; délutáni
altatás (akár visszatérő
szertartásként)

Eszköz, illusztráció

Hold, lámpa mint játékeszközök

A vers által kifejezett, megélhető
élményvilág (tartalmak, érzelmek,
hangulat) – ez csak a pedagógus
felkészülésének része, a választást
segíti, nincs semmilyen intenció a
közös értelmezésre.

A hold fénye biztonságot ad a sötétben, félelem az elalvástól, miközben
meglátható az, ami a nappali fényben
láthatatlan; hol él, hogyan alszik, aki
volt; az álom és az érzékelésen túli
világ megsejtése; az ismeretlentől
való félelmek feloldása: fény=
melegség , biztonság, „édesség”
(lámpaméz); a halál mint létélmény a
gyerekek számára megfogható
metaforái, az élet korlátainak
feloldása.

In Friss tinta! Mai gyerekversek. Bp., 2005, Pozsonyi Pagony és a Csimota Könyvkiadó. 148.
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2.

Lackfi János: Bargit és az orrbefogás17
Ajánlott korosztály

4–7 évesek

Szituáció (helyszín, beszédhelyzet)

Játék, alkotás közben

Eszköz, illusztráció

Rajzeszközök

A vers által kifejezett, megélhető
élményvilág (tartalmak, érzelmek,
hangulat)

Felnőtt és gyerek párbeszéde: játék a
nyelvvel, a hangokkal: szó és értelem
összefüggései, a hangcsere mint
humorforrás; a felnőtt partner a
játékban: engedi befogni az orrát,
majd a gyerek újra engedi „levegőt
venni”.

3.

Szabó T. Anna: Kézmosó-vers18

17
18

Ajánlott korosztály

3–5 évesek

Szituáció (helyszín, beszédhelyzet)

Szabad játék közben, gondozási
tevékenység kísérőjeként

Eszköz, illusztráció

Tisztálkodóeszközök

A vers által kifejezett, megélhető
élményvilág (tartalmak, érzelmek,
hangulat)

Játékvers a kézmosáshoz; közös játék a
felnőttel; szappanhal metafora; a
hangulat játékosságát, az imitált
beszédhelyzet intimitását erősítik az
indulatszavak, hangulatfestő
kifejezések, játékos ikerszavak

In: Friss tinta! Mai gyerekversek. Bp., 2005, Pozsonyi Pagony és a Csimota Könyvkiadó. 51.
In: Friss tinta! Mai gyerekversek. Bp., 2005, Pozsonyi Pagony és a Csimota Könyvkiadó. 79.
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4.

Varró Dániel: Kukorékoló18
Ajánlott korosztály

3–5 évesek

Szituáció (helyszín, beszédhelyzet)

Játék közben, mesemotivációként, a
felhangosodó csoportban a feszültség
játékos levezetéseként.

Eszköz, illusztráció

–

A vers által kifejezett, megélhető
élményvilág (tartalmak, érzelmek,
hangulat).

Metaforahalmozás a vigasztalanul síró
gyerekre: kukorékoló kiskakas; nyikorgó ajtajú szekrény, sipítozó nagymama; a cél a gyerek figyelmének
elterelése és ezzel megnyugtatása.

5.

Cseh Katalin: Vonatosdi20
Ajánlott korosztály

3–7 évesek

Szituáció (helyszín, beszédhelyzet)

Mozgásos játék

Eszköz, illusztráció

–

A vers által kifejezett, megélhető
élményvilág (tartalmak, érzelmek,
hangulat).

Játékvers: a vonat mozgásának, hangjának, monoton ritmusának imitálása, az ismétlődés mint formaképző és
gyermeki örömöt fokozó motívum;
az ismétlődő strófaszerkezet
(kijelentő állítások), majd az utolsó
versszak hasonló (kérdő modalitású
két mondat), de mégis eltérő fordulata sejteti a lezáró csattanót (felkiáltásba rögzített konklúzió): a vonat
mozgása az élet változása: öröm, az
álmok beteljesülése.

Varró Dániel: Akinek a lába hatos. Bp., 2010, Manó Könyvek Kiadó. 6.
Lovász Andrea (szerk.): Navigátor, Kortárs gyermekirodalmi lexikon, böngésző és olvasókönyv. Szentendre, 2010, Cerkabella Könyvkiadó. 37.
19
20
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A MESEVÁLASZTÁS KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN
Az óvodai meseanyag nagy részét a népmesék teszik ki (Zilahi J.: 1998. 48.).
A mesefajták változatosak, kiválasztásuk fő szempontja recepcióesztétikai,
vagyis a korosztály befogadói érettségének való megfelelés. A népmesékben való tájékozódást, a művészi érték és az életkori sajátosságok megfelelő összehangolását segítik a korosztály számára összeállított szöveggyűjtemények, módszertani tankönyvek.21
MIÉRT MEGFELELŐEK A NÉPMESÉK AZ ÓVODÁS KOROSZTÁLY SZÁMÁRA?
Több ellenérvet is találhatunk a népmesékkel kapcsolatban a szakirodalomban és a szülői reakciókban egyaránt. Célom a látszólagos ellentmondások eloszlatása.
A szokásos ellenérvek: eredendően felnőtt műfaj gyerekeknek?
A mese szimbolikus formája, szemléletmódja rokon a világmegértés kalandos útját bejáró gyermek látásmódjával. Ezeket a rokon vonásokat a mesei
és gyermeki gondolkodás között a sokféle mesemegközelítési mód közül
leginkább a pszichológia tárja fel, alátámasztva a népmese relevanciáját az
óvodai irodalmi nevelésben.
Az irodalom legfontosabb feladata az önmegismerés, a beavatódás a körülöttünk lévő világba. A népmesékkel elsődlegesen nem ismereteket adhatunk át, hanem heurisztikus élményt nyújthatunk. Azt kell a gyerekekkel
megéreztetnünk, hogy az irodalom nem megtanulandó szövegek tárháza,
hanem az óvodapedagógustól hallott történetek, mesék, versek róluk szólnak, nekik szólnak, segítenek eligazodni a világban, a lelkükben kaotikusan kavargó érzelmekben, indulatokban.
A mese képekre, szimbólumokra, akciókra fordítja le a világ jelenségeit, s így kínál lehetőséget a tudattalan feszültségek elaborációjára. A mesehallgatás során a belsőkép-teremtés révén a gyerek tudattalan szorongásait,
feszültségeit képes feldolgozni a mese cselekményének átélésével. A mese
szimbolikus nyelvével, lélektani hatásával pszichológusok is foglalkoznak,

21
Zilahi Józsefné: Mese-vers az óvodában. Bp., 1998, Eötvös József Könyvkiadó. Dankó Ervinné: Irodalmi nevelés az óvodában. Bp., 2004, OKKER Kiadó. Kovács Ágnes (szerk.): Icinke-picinke. Népmesék óvodásoknak. Bp., 1996, Móra Könyvkiadó. Arany László: Hol volt, hol nem
volt… Bp., 1995, Móra Könyvkiadó. Benedek Elek: Világszép nádszál kisasszony. Bp., 1973,
Móra Könyvkiadó. Illyés Gyula: Hét meg hét magyar népmese. Bp., 1973, Móra Könyvkiadó.
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megállapításaikat jól használhatjuk a munkánkban.22 A mese eredetét tekintve nem gyereknek való műfaj, de szimbolikus nyelve, formája miatt az
egyetlen adekvát lehetőség, hogy a gyerek egzisztenciális alapkérdésekkel
találkozzék, és a megoldásokkal együtt átélhesse azokat.
A mesebefogadás alapja is a tudás által nem korlátozott, érzelmektől
vezérelt fantázia, illetve a meseközvetítésben számíthatunk a gyermek
emocionalitására, empátiájára. A beleérző-átélő képesség folyamatos árnyalódása/árnyalása, a belső és külső világ összehangolásából fakadó feszültség23 a feltétele a mese sikeres recepciójának. A megfogalmazásból kiderül,
hogy ennek alakulása egy folyamat, kialakulásának jele a szimultán kettős
tudat megléte, mely 5–7 éves kor körüli időre tehető. Azért ilyen széles a
két határérték, mivel nem szerencsés a fejlődési mutatók standardizált határaitól való szülői és pedagógusi szorongás vagy rosszabb esetben elvárás,
mert ez a gyerekben is frusztrációt okozhat. A mesei kettős tudat vibrálást,
oszcillálást jelent a valóság tudatélménye és az illúzió megélése között. Ez
az oszcilláció24 önmagában is feszültségteremtő, feszültséghordozó, feszültség-levezető örömforrás, mely viszont csak a „szájjal mondott” (Zilahi J.:
1998. 48.)25, belsőkép-teremtésre inspiráló mesélés közben megy végbe. Az
indulatredukció belső feltétele a mese hallgatása külső kép nélkül (Zilahi
J.: 1998. 41.), látható jele a „mesei beállítódás”26. A befogadásnak és mű-

Bettelheim, Bruno: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Bp., 1988, Gondolat
Kiadó. Von Franz, Marie-Louise: Archetípusos minták a mesében. Bp., 1998, Édesvíz Kiadó.
Kast, Verena: Férfi és nő a mesében. 2002, EuroAdvice. h.n., Boldizsár Ildikó: Meseterápia.
Bp., 2010, Magvető Kiadó. Davis, Nancy-Simms–Laura-Korbai Hajnal: Az aranytök. Bp., 2010,
L’Harmattan Kiadó. Korbai Hajnal: Lotilko szárnyai, Bp., 2010, L’Harmattan Kiadó. Ranschburg
Jenő: A tündérmesék lélektanából. Eső, 2001. Fischer Eszter: A népmese és a gyermeki tudattalan. Eső, 2001. 2. 96–101.
23
Az illúzió feszültsége: a gyerek egyszerre résztvevője és hallgatója a mesének.
24
Hankiss Elemér terminusa az aktív befogadói tevékenység, attitűd érzékeltetésére. Hankiss
Elemér: Az irodalmi mű mint komplex modell. Bp., 1985, Magvető Könyvkiadó.
25
Zilahi Józsefné: 1998. 41.
26
„…a gyerek fölvesz egy bizonyos magatartást, amelyben a figyelmen, a merengésen kívül
benne van az is, hogy kilép a hétköznapokból, várja a rendkívülit, a különöset, a csodálatosat.
[…] Amikor a felnőtt mesélni kezd a gyereknek, megváltozik a hangja, érződik rajta, hogy
kilép a valóságból, s egy másik közegbe megy át. Hanghordozásával, gesztusaival, mimikájával, sejtelmességével juttatja kifejezésre, hogy a történet, amelyet elmond, nem játszódhat a
megszokott környezetben. S a gyerek könnyen beleéli magát ebbe.” Mérei Ferenc – V. Binét
Ágnes: 1981. 236–237. „A gyerek mintegy szemünkbe akasztja a tekintetét, néz ránk elámulva,
ugyanakkor látszik a szemén, hogy valójában nem minket lát, nem minket néz, hanem miközben azt mondjuk, hogy „felhúzta a hétmérföldes csizmát, átlépte az ezüsthegyet, átlépte az
aranyhegyet, átlépte az Óperenciást” – befelé néz, belső mozit perget, azt a képet figyeli. Ez a
mesehallgató gyerek különös, kettős tekintete.” Vekerdy Tamás: Kicsikről-nagyoknak 1. Bp.,
1996, Park Kiadó. 145.
22
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élménynek ez a megjelenési formája a felnőttre is jellemző, a későbbi befogadói attitűd itt kezdődik, alapozódik meg.
A szimultán tudat a játékban is megjelenik, de a mesétől eltérően a feszültség levezetése a cselekvéssel történik, míg a mesehallgatás során a
képzeletet az akadályozott mozgás stimulálja27. A játék cselekvő, utánzó,
a mese fizikailag passzív, képzeletbeli beleélést kíván.
A valóság, a világ megismerése a gyerek számára a mesék segítségével
történhet, a mese nemhogy elvezetne a valóságtól28, hanem ez az a forma,
amely megfelel a gyermeki gondolkodásnak. A mesét a gyerek szereti, élvezi, mert a mesei motívumok, fordulatok összhangban vannak a gyermek
pszichés fejlődésének jellegzetes gondolati, indulati, szemléleti vonásaival
(Mérei–Binét: 1981.).
A népmesék szörnyűségei ijesztőek a korosztály számára?29
Kijelenthető, hogy a mese csak a felszínes megközelítés szerint nem való
gyereknek a felnőtt életproblémák, kegyetlen, ijesztő részletek miatt.
A mese lényege, hogy nem rejti el az élet nehézségeit, árnyoldalát, miközben cselekményvezetése a megoldást, bipoláris értékrendje a jó győzelmét
sugallja. Ezzel segít a gyerek szorongásait, negatív érzései miatti bűntudatát
feloldani, kérdéseire választ kapni. A gyerekeknek „gyártott” bájos történetek sokkal inkább frusztrálóak, mivel a gyerekek érzik a disszonanciát
saját vágyaik s a történetek által megfogalmazott elvárás között. Ezek a történetek azt üzenik, hogy mindig csak jót és szépet szabad gondolni, érezni,
jóllehet a gyereket, teljesen normálisan, negatív tartalmú érzések, indulatok
is feszítik.30
A mese ijesztő részleteit − az ideális közvetítési módot feltételezve − a
mesehallgatás során a gyermeki képzelet az aktuális lelkiállapotnak megfelelően fogja megjeleníteni. A népmese ábrázolásmódja tapintatos, nem
„A játékot csinálja, a mesét hallgatja.” Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes: 1981. 238.
Egy szülői vélemény a mesékről, mesélésről: „ Én, uram, nem mesélek! Mert a mese az
szerintem, irreális. Elvezet a valóságtól. Szerintem a gyerekeket a valóságra kell nevelni. Nem
mondom, a húga az más, de hát tudja, hogy milyenek a lányok… Mi ketten a fiammal inkább
elnézegetjük az autómárkákat, sokkal jobban szórakozik. Hol vannak ma már királyok meg
királyfiak! Az a pár, aki van, hát éppenséggel az se olyan…” Vekerdy Tamás: 1996. 140.
29
„Szerintem a mesék kegyetlenek! Felfalják, megölik, feldarabolják az embereket, vagy levágnak belőlük ezt-azt, például a Hamupipőkében is a mostohatestvérek sarkát, hogy beférjen a
lábuk a cipőbe… Szerintem ez rémes. Ezeket szadista felnőttek találták ki! Nem való gyerekeknek!” Vekerdy Tamás: 1996. 140.
30
„A rendcsinálásban tehát nem a bájos idilli, leegyszerűsített történetek segítenek, hanem
azok a mesék, amelyek szimbolikus képekben mutatják be a növekedés és a független lét
kivívásának állomásait.” Zilahi Józsefné: 1998. 18.
27
28
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részletezi öncélúan a rémisztő mesei elemeket, melyeknek mindig indokolt
szerepük van a cselekmény és a főhős sorsának alakulásában.
A mesei kegyetlenséggel kapcsolatos álszemérmes viszony megtapasztalható az óvodában a negatív tartalmú játékkal kapcsolatban is. Saját tapasztalatomból kiemelt példa, mikor a gyerekek bolti lopást játszva, a tolvajt büntetésként székekkel szimbolizált börtönbe zárták. Az óvodapedagógus ezt
nagyon helyesen hagyta, ezzel érvényesítve a játék többrétegű feladatát. Az
egyik résztvevő gyerek elmesélte otthon az eljátszott jelenetet, majd a szülő
ezt számon kérte az óvodán, pedig ebben a szituációban nemcsak a látotthallott élmény kijátszására volt lehetőségük a gyerekeknek, hanem ösztönösen a helyes morális reakcióra is. Nem azzal neveljük a gyerekein-ket az
életre, ha elhallgatjuk, letagadjuk az életben, az emberben benne rejlő negatívumokat31, hanem ha játékkal, mesével elfogadhatóvá tesszük ezeket,
s így kínálva fel a megfelelő életstratégiákat, s nem didaktikusan, hanem
indirekten alakítva a morális kompetenciáikat. A nem kijátszott, vagy nem
feloldott feszültségek kevésbé látens módon, egyértelműen megnyilvánuló
agresszióban nyilvánulhatnak meg. A szabad „kijátszás”, hasonlóan a mese
befogadásához, viszont nem teszi szükségessé a nyílt, fájdalmas, vagy fájdalmat keltő, és nemtetszést (büntetést) kiváltó viselkedést.
A mese értékrendje egyértelmű, nem tesz lehetővé átmeneteket. A két
pólusra feszített értékszerkezete biztonságosan tereli a gyereket a jó felé
úgy, hogy a jót nem a maga absztrakciójában, hanem az azt megjelenítő
szereplők külső tulajdonságaival is vonzóvá teszi32. Nemcsak átlátható a
mesei értékrend, hanem az érzelmi motiváltság alapján az eligazodást is
segíti, mivel a gyerek értékítéletében még összemosódnak az irodalmi élménnyel kapcsolatos esztétikai és morális tartalmak.
Az életre kell nevelni, a mese pedig elvezet a valóságtól33
Egyre erősödő elvárásként fogalmazzák meg a szülők az óvodák felé
a praktikus ismeretek átadását (idegennyelv, számítógép-használat stb.)
„A biztonságos történetek nem tesznek említést sem öregedésről, sem halálról, az emberi lét
határairól, sem az örök élet utáni vágyról. A mese viszont, épp ellenkezőleg, nyíltan szembesíti
a gyermeket az alapvető emberi létfeltételekkel.” Bettelheim, Bruno: 1988. 15.
32
„A 3–7 évesek érzelemvilágában az esztétikai és erkölcsi érzelmek általában összefonódnak.
A mesében szereplő királykisasszonyt vagy éppen Hófehérkét azért szeretik a gyermekek,
mert szép, de esztétikai gyönyörérzésükbe belejátszik a főszereplő jósága, hűsége, szerénysége, szorgalma iránti csodálat, tisztelet és megbecsülés erkölcsi érzelme is.” Dankó Ervinné:
2004. 76.
33
„Én, uram, nem mesélek! Mert a mese az szerintem irreális. Elvezet a valóságtól. Szerintem a
gyereket a valóságra kell nevelni. Nem mondom, a húga az más, de hát tudja, hogy milyenek
a lányok… Mi ketten a fiammal inkább elnézegetjük az autómárkákat, sokkal jobban szórakozik. Hol vannak ma már a királyok meg a királyfiak! Az a pár, aki van, hát éppenséggel az se
olyan…” Vekerdy Tamás: 1996. 140.
31
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a társadalmi kényszerek szorításában, attól tartva, hogy az a gyerek, aki
nem részesül ilyen képzésben, végleg lemarad a „versenyben”. Szerencsére
az óvodai nevelés szakmai alapjait rögzítő ONOAP is megakadályozza, és
ennek köszönhetően a szakmai közvélemény is cáfolja az óvoda iskolaelőkészítővé való degradálását. Az óvoda-iskola átmenetről szóló vita34 tétje
gyermekeink mentális-fizikai egészsége, amely nélkül az „akadémikus”
ismeretek nem épülhetnek be, nem válhatnak kompetenciává.
A mese gyerekközelivé, megfoghatóvá teszi a korosztálytól idegennek
vélt egzisztenciális kérdéseket, mivel a mesében az élet alapkategóriái
(élet-halál; igazság-hazugság; szeretet-gyűlölet; becsület-álnokság; önzésönzetlenség; barátság; kitartás; hűség) jelennek meg, amelyek csak ebben
a szimbolikus formában megközelíthetőek számukra. A mese a bipolaritása
révén teljes képet ad a világról: egymástól jól elkülönítve mutatja fel az
emberi élet pozitív és negatív oldalait. A műfaj titka, hogy a megjelenített
konfliktushoz mindig hozzárendeli a megoldási módot is, s így nemcsak a
tudattalan szorongások feldolgozására, hanem a „jóra fordításra” is mintát
ad. Ezért is kiemelendő, hogy az óvodai irodalmi anyagba beválogatott,
előadott mesék egyik alapvető választási szempontja a megbomlott egyensúly helyreállása kell legyen, hogy a vágyteljesítő optimizmus megvalósulhasson, s kifejthesse önbizalom- és énerősítő hatását.
MILYEN MESÉKET VÁLOGATHATUNK 5 ÉVES KOR ELŐTT?
A beszédfejlődés korai szakaszában az egyszerű, lineáris felépítésű, rövid
történetek ajánlottak35.
Az első mentális fordulat jelzője a fogékonyság a tréfás kismesékre, láncmesékre (Páli J.: 2011. 286.). Az ötéves kor alatti gyerekek kedvelik, élvezik

34
„A Balatoni Beszélgetéseken az óvoda és iskola közötti átmenetről vitatkozva többen kiemelték a nevelésközpontú, illetve az ismeretközpontú gyakorlat ellentétét. Az egyik a személyiség egészét akarja fejleszteni – és a szokások, viselkedésmódok kialakítását, a közösségi nevelés fontosságát hangsúlyozza –, a másik társadalmi elvárásokra, a megnövekedett
ismeretanyagra hivatkozva, a konkrét ismeretek átadását tartja fontosnak. Az óvoda és iskola
összebékítése érdekében hol egyik, hol másik elv irányába teszünk engedményeket, anélkül,
hogy igazi egyensúly jönne létre. Úgy gondolom, hogy éppen 5–7 éves korban, tehát az óvoda
- iskola átmenet időszakában az egyensúly nem engedményeken, hanem igen lényeges szemléleti tisztázáson múlik. Nevezetesen annak végiggondolásán, hogy az intellektus fejlesztése,
az értelmi nevelés is csak az egész személyiség fejlesztésébe ágyazottan történhet. Az egyes
készségeket a személyiség egészében kell alkalmassá tenni.” Gerő Zsuzsa: A fantázia szerepe
a gondolkodás fejlesztésében. In Uő: Érzelem, fantázia, gondolkodás óvodáskorban. Flaccus
Kiadó. h. és é. n. 172.
35
Marék Veronika: Boribon történetek, Bartos Erika: Anna, Peti és Gergő-sorozat, Bogyó és
Babóca; D. Tóth Kriszta: Lola mesék; Finy Petra: Az ovi-ügy, A tesó-ügy.
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a láncmeséket. Ezek cselekményépítése egyszerű, az ismétlésre, ismétlődésre épül, melynek ismerős biztonsága nem puszta formaképző elem, hanem a gyermeki várakozást fokozó, a történetépítésbe beavató tényező.
A gyerek számára örömet jelent az ismerősben felfedezni a váratlant, az
újdonságban az ismerőst, a láncszemekből építkező struktúra révén anticipálja az eseménysort, a retardáció feszültsége pedig fokozza a műélmény
beteljesedését. Alkalmazott irodalmi funkciójaként a gyerek számára örömteli módon segíti az emlékezet fejlődését, a kognitív funkciók kiteljesedését. (Páli J.: 2011. 286.)
A másik, a korosztálynak megfelelő mesefajta az állatmese. A klasszikus
állatmese nem gyerekműfaj, eredeti célja a társadalombírálat tanulsággal
megerősítve. A felsorolt jellemzők alapján kizárható lenne az óvodai irodalmi anyagból. Miért válogathatjuk be mégis? A gyermek animista világképe
miatt a gyerekek számára természetes, hogy az állatok emberek módjára
cselekszenek, viselkednek. A történetek élőbeszédszerű dialógikus szerkezete egyszerű, konfliktusuk könnyen érthető, gyakori szereplői az olykor méretük folytán is kiszolgáltatott helyzetű állatok, melyek kínálják a
gyermeki azonosulás lehetőségét. Az állatmese ábrázolásmódját a humor
árnyalja, olykor megértő elfogadássá tompítja az apróbb emberi gyengeségeket. A jellemből, helyzetből fakadó humorra a gyerekek fogékonyak.
Ebből az ősi műfajból kinőve, az animizmusra támaszkodva születnek az
állatszereplőkre épített gyerektörténetek.
A jól kiválasztott meseanyag segítségével az óvodában az irodalom betöltheti eredeti szerepét. A mese képes olyan „varázseszközként” működni, mely miközben örömet okoz, élményt szerez, észrevétlenül fejleszti az
értelmi, érzelmi, morális, szociális kompetenciákat. Ha nem rendeljük alá
az irodalmi-anyanyelvi nevelést egy félreértelmezett didaxisnak, nem fokozzuk le alkalmazott irodalommá, hanem hagyjuk, hogy a jól kiválasztott
mese sugallja és ne sulykolja a tanulságot, akkor megvalósulhat a komplex
művészeti nevelés.
A művészeti nevelés pedig nem csupán a szépre nevelés36 (az sem kevés), hanem a személyiségformálás hatékony eszköze, mivel a gyerek a
kreativitás, az esztétikai érzék fejlesztésével képes lesz megtalálni a külvilág
hatásaira adható helyes válaszokat a produktív gondolkodás és az elaboráló fantázia közreműködésével. Az irodalom így tud segíteni a gyereknek,
a túlzott érzelmi színezettel töltött élményeinek neutralizációjában lehetőséget adva az élménytől való eltávolodásra, a rálátásra, hozzásegítve őt a
megértéshez, a feldolgozáshoz.

36

Gerő Zsuzsa: é. n. 122.
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Éppen ezért a mesélés módja, hasonlóan a már elemzett vershallgatás mikéntjéhez, nem kötődik szorosan előírt módszertani „fogásokhoz”, és eszközökhöz. Mesélni bármikor lehet és érdemes. A csoport egészének, kisebb
közösségeknek, vagy az egyénnek, mindegyiknek megvan a maga szerepe.
A mesét lehet kérni, és lehet kapni. A mese lehet spontán időben, és szokásokhoz kötött, előre várható napirendhez kötött időben. A mese nem kíván
eszközt, de használhatók is, az egyszerűség és az esztétikai elvárásoknak
megfelelően. A mese előadásmódjában is szerepet kap a hangszín, hanglejtés, hangerő, tempó, mimika és a testtartás.
A mesélés is, mint a vers, kiválthat önálló mesealkotást, beépítődhet a
spontán bábjátékba, vagy szintén spontán (nem megtervezett, előadott)
mesedramatizálásba. A mese összekapcsolódhat a gyerekek szabad ábrázolásával és szabad mozgásával, énekével.
A mese, a mesehallgatás tehát nemcsak az anyanyelvi nevelés lehetséges
módja, hanem a személyiség különböző szféráit mozgósító tevékenység
is.37
A felvetett kérdéskörökben a hagyományos és a modern szemléletmód
összesimítható, az óvodapedagógus ismeretei és tapasztalati révén képessé
válik a döntésre. A legfontosabb iránytű lehet a munkájában:
„A gyermek a szülőé.” (Zilahi J.: 1998. 97.) A felelősség közös.
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Túri György
A gyermekjátékokról
Bevezetés
Óvodapedagógusok gyakorlata bizonyítja, hogy a magyar népi gyermekjáték és a magyar néptánc nagyon kis szerepet kap a képzés egészében. Ha
komolyan vesszük Kodály Zoltán intő szavait, aki azt mondja, hogy a kultúrát nem lehet örökölni, hanem újra és újra meg kell tanulni, akkor fontos
feladat hárul az óvodapedagógusokra ennek a kultúrának az átadásában.
A falvakban – akár még hatvan évvel ezelőtt is – létező egységek voltak a
nagycsaládok, amelyekben több generáció élt együtt. Mindenkinek megvolt ezen az egységen belül a maga feladata. A nagyszülőkre és a szülőkre
hárult többek között az, hogy a gyermekeknek, az unokáknak továbbítsák azokat a kulturális javakat, amelyek között a nagycsalád (és a nagyobb
közösség: a falu) élt. A felnőttek nevelőmunkájának köszönhetően a népi
kultúra nemzedékről nemzedékre hagyományozódott, biztosítva ezen a területen a közösség jövőjét. Ez adott biztonságot az egymás után felnövő
nemzedékeknek, ez által ismerték meg gyökereiket, amelyeken keresztül
„táplálkozni” tudtak. Nem utolsósorban pedig ez adta meg identitásukat,
amelynek biztonságos megléte a személyiségfejlődés egyik pillére.
Mivel az említett nagycsaládok néhány évtized alatt felbomlottak, ezért a
műveltségátadó szerepüket is elvesztették. Ebből következik, hogy ha népi
kultúránk értékeit továbbra is fontosnak, s a felnövekvő nemzedék számára átadandónak tartjuk, más utat kell keresnünk a szellemi értékek továbbítására. Az egyik lehetséges út a bölcsődei és óvodai gyerekközösségek
ilyen irányú nevelése, ami nem állhat meg ezekben a kis közösségekben,
hanem tovább kell folytatódnia az általános iskolákban, a középiskolákban
és egyéb erre alkalmas közösségekben. Sokan vélik úgy, hogy a mondókákon és a gyermekjátékokon kívül táncnak nincs helye az óvodában. Ha azt
nézzük, hogy ha a kisgyermek zenét hall, azonnal elkezd rá spontán, ösztönösen mozogni, lépegetni, tapsolgatni, akkor már ez a megfigyelés is felveti annak a lehetőségét és igényét, hogy az óvodákban valamiféle ritmikus
mozgással foglalkozzunk. Ez inkább legyen néptánc, mint bármiféle egyéb
modern mozgássor. Amikor óvodai és egyéb helyeken zajló tánctanításról
beszélünk, akkor nem feltétlenül gondolunk színpadra alkotott koreográfiákra, hanem a magyar néptánc társastánc jellegét emeljük ki. Az ehhez
szükséges alaplépések megtanítása, bemutatása és a gyerekek általi utánzása már az óvodai korosztálytól kezdve lehetséges. Ezt bizonyítja: egyes
tájegységek lakodalmi szokásai között szerepel az is, hogy a kisgyermekek
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külön „táncolnak” a részükre biztosított ún. „pulyasarokban”. Ott szem előtt
is lehetnek, s ugyanakkor a felnőtt táncosok szórakozását sem zavarják. Kodály Zoltán megfigyelése szerint a székelyek mulatságain már öt-hat éves
gyermekek is „táncolnak”, tanítják őket a felnőttek. A fentiekben leírtakat
tapasztalatok igazolják. Az alábbi csoportokban végeztem oktatói munkát:
1986-tól folyamatosan a tatai Pötörke Néptáncegyüttes óvodás, valamint a
baji, a szomódi, a dunaalmási, az ászári, a bakonyszombathelyi és a tatai
Kálvária utcai óvoda csoportjaiban. Hasonló munkát folytattam 2012-től
első osztályosokkal az oroszlányi Hébé Művészeti Iskolában. Tapasztalataim szerint a 2012-es gyermektársaság másként reagált az őket ért hatásokra, mint az 1986-os csoportok. Játszani ugyanúgy szeretnek, de a fegyelmük
és figyelmük – a többirányú társadalmi változások miatt – szétszórtabb.
Ez újabb kihívás a pedagógus számára.
A megszerzett ilyen irányú ismeretek rendet teremtenek, erkölcsi tartás
megszerzésére alkalmasak, közösséget építenek és a szűkebb szülőföld
megszerettetésén kívül hazaszeretetre is nevelnek, összegezve: biztosítják
a kisgyermekek identitástudatának kialakulását. Az említetteken kívül élményben részesítik a kisközösségeket és a bele tartozó egyéneket, gazdagítják képzelőerejüket, növelik a beszédkészségüket, képalkotó fantáziájukat,
ízlésre nevelnek, és – nem utolsósorban – zenei és mozgáskultúrájukat is
csiszolják. A művészetek egyes ágai hajdan nem különültek el egymástól
annyira, mint napjainkban; ezt az egységet hordozzák magukban a népszokások, a népi játék és a néptánc. (Ez utóbbiakhoz szükség van szövegtudásra, énekismeretre és mozgáskultúrára, továbbá annak a közegnek az ismeretére, amelyből mindezek származnak.) Fontos lenne az is, hogy mindig
olyan ismeretanyagot tanítsunk először a gyermekközösségekben, amelyek
a szűkebb szülőföldről származnak, mert ezeket értik meg legjobban.
Reikort Ildikó szerint „A zene nem csupán a fülünkre hat, hanem átjárja az egész testünket, kívánt és nem kívánt hatásokat egyaránt előidézhet.
(Ezért szükséges, hogy a hatásmechanizmust ismerő szakemberek alkalmazzák a gyógyításban, a személyiség-fejlesztésben vagy akár a reklám területén)” – olvashatjuk nála (Reikort, 2006, 9. o.).
Nemcsak a zenére vonatkozik ez a megállapítás, hanem fontos az is,
hogy a hagyományismeret-, a játék- és a néptánctanításban is jól felkészült
emberek, arra alkalmas pedagógusok tanítsák a gyerekeket.
Miért és milyen játékot tanítsunk?
„Aki a játékokkal foglalkozik, annak a folklór szinte minden területéhez konyítania kell valamicskét, nem beszélve a pedagógiáról és pszichológiáról.
Ennek tudatában vizsgáljuk meg, hogy miért és milyen játékokat tanítsunk!”
– olvashatjuk Lázár Katalinnál (Lázár, 1997, 15. o.).
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A miértre a következőket válaszolhatjuk
Azok a gyerekek, akik ránk vannak bízva, sok mindent nem tudnak az őket
körülvevő világból, sok játékot nem ismernek, s amikor a közösségnek új és
új játékokat adunk át, akkor a közösség tagjaiként együttesen vesznek részt
azok elsajátításában. Az óvodapedagógia játék-meghatározása (mozgásos
és hanggal kísért szabályjátékok) ugyan némileg eltér az itt említettektől,
de a tanult játékok gazdagítani fogják a gyermekek játékkincsét, s a tanítottak a továbbiakban sokszor a spontán játékok közé is bekerülnek. Ekkor
tanulnak meg a gyerekek együttműködni egymással, ugyanakkor egymásra is figyelni. Elősegíthetjük ezzel a társadalomba való beilleszkedésüket,
divatos szóval a szocializációjukat. Szapu Magda szerint: „A népi kultúrát
nemcsak kívülről ismerő, hanem a gyakorlatban is művelő ember számára
világos, hogy mit jelent magyarnak (vagy németnek, orosznak, románnak
stb.) lenni. Ez nem a más kultúrájú ember megvetését jelenti, hanem éppen
ellenkezőleg: csak az tudja igazán értékelni a más kultúráját, aki a magáét
ismeri és gyakorolja.” (Szapu, 1996, 240. o.)
A játékban a gyerek a felnőttek világát utánozza, abban ő játszik vagy
játszhat vezető szerepet, feloldhatja bánatát és kifejezheti örömét. Segíti gyermekeinket abban is, hogy testi és lelki egészségüket megőrizzék,
egyúttal aktív szórakozást is biztosít számukra.
Milyen játékokat tanítsunk?
A játékok száma és fajtája szinte végtelen. Arra mindig vigyáznunk kell,
hogy a korosztályoknak megfelelően válogassunk, s arra is vigyázzunk,
hogy az adott gyermekközösségnek megfelelő tájegységek anyagát tanítsuk. Ha van a településen gyűjtött játékanyag, akkor használjuk azt fel a
tanításban; s ha kell (és még lehet!), akkor végezzünk gyűjtőmunkát.
Egészen kisgyermekkortól kezdődően ritmikus, mozgásos játékok szerepelnek a felnőttek nyújtotta kínálatban. A simogató, tapsoló, höcögtető „játékok” a kisgyermek életében ritmikus szövegekkel, és a tánchoz közelítő,
afelé vezető mozgásformákkal együtt jelennek meg.
játékok az óvodáskort megelőző életkorban
A nagycsalád felbomlásával a nagyszülők többnyire kiestek a közös nevelési feladatok elvégzéséből, a szülők pedig kenyérkereseti elfoglaltságaik
miatt alig érnek rá arra, hogy a gyerekeikkel foglalkozzanak, emiatt gyakran a bölcsődékre hárul több olyan feladat, amiket korábban a szülők vagy
nagyszülők végeztek el. (Természetesen a szülőre hárulnak továbbra is az
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ilyen jellegű feladatok akkor, ha gyermeke nem bölcsődés.) A jelzett foglalkozások közül különösen fontosak a személyiségfejlesztő és az érzelmi
töltést nyújtó játékok, amiket a szakirodalom így nevez meg:
Felnőttek játéka ölbeli gyermekekkel
Az ölbeli gyermekekkel való játék igen fontos szerepet játszik a kisgyermek
fejlődésében. Több oldalról is megvilágítható ez: a család felnőtt tagjai azzal, hogy játszanak az ölbeli kisgyermekkel, testközelségükkel, szavukkal
stb. elősegítik a kicsik érzelmi kötődését. Érzelmi világuk kifejlődésében ez
igen fontos mozzanat lehet. Megfigyelhető az, hogy a kicsik ahhoz a felnőtthöz vonzódnak leginkább, aki többször is foglalkozik velük. Ez többnyire
az édesanya. Ugyancsak jelentős szerepet játszanak a különféle ölbeliekkel
való játékok a kicsik egyensúlyérzékének kifejlődésében, valamint a megfelelő ritmusérzék kialakulásában is. A ritmusérzék fejlődése, fejlettsége később szerepet kaphat a tánc alapelemeinek az elsajátításában. Különösen
figyelemre méltó lehet az, hogy a felnőttek világában, a családban vagy a
bölcsődében elsajátított játékok elősegítik az óvodába történő beilleszkedést.
Tapsoltatók
Hej, Gyula, Gyula, Gyula,
Szól a duda, duda, duda,
Pest, Buda, Buda, Buda,
Pattogatott kukorica.
A mondókák mondogatása közben a kisgyermek tenyerét összeütögetjük.
Ujjasdi
A gyerekek ujjait egyenként megfogjuk, és mondjuk:
Ez elment vadászni,
Ez meglőtte,
Ez hazavitte,
Ez megsütötte,
Ez az iciri-piciri mind megette.
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A gyerek tenyerébe kört rajzolunk az ujjunkkal, és mondjuk:
Kerekecske, gombocska,
Erre szaladt a nyulacska.
Eddig érve megcsiklandozzuk a gyereket a hóna alatt.
Arcsimogató vagy mosdató
Ciróka, maróka,
Mit főztél?
Kását.
Hová tetted?
Pad alá.
Mivel takartad be?
Kiscica farkával?
Csík, mak, mak, mak.
Velünk szemben térdünkre ültetjük a gyereket, két kezünkkel lassan simogatjuk az arcát, a végén sebesebben, s utoljára megcsiklandozzuk a nyaka
környékét.
Nevettető
Az anya – vagy a bölcsődében a gondozónő – az ölébe veszi a .gyermeket és így énekel:
Angyal vagy-e?
Ördög vagy-e?
Mutasd a fogadat!
Ha angyal vagy, kis fogad van,
Ha ördög vagy, nagy fogad van.
Ekkor megcsiklandozza a gyereket, ha nevet, s a foga kilátszik: Angyal
vagy! – kiáltja.
Tenyeresdi
Megfogjuk a kisgyermek kezét, és mutatóujjunkkal kis köröket rajzolunk a
tenyerébe, s az utolsó szónál megcsiklandozzuk a hóna alatt:
Bizseré, bizseré…
Csik mak, mak, mak, mak…
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Hintáztató
Hinna, barina,
Karácsonyi Katica,
Ki ne törjék az én lábom
Se apáé, se mamáé,
Csak a kis macskáé.
A gyermeket karunkon hintáztatjuk.
Szédítő
A gyermek fejét két tenyerünk közé véve gyengéden ide-oda mozgatjuk:
Szita, szita, szűrő szita,
Ma szitálok, holnap sütök,
Neked egy kis cipót sütök.
Megvajazom, megzsírozom,
Mégis neked adom.
Altató
A kisgyereket karon ringatva mondogatják:
Alszik a kisfiam,
Bumbuja!
Járni tanító
Gyorsan menjünk a faluba,
Gyorsan, gyorsan!
Miközben ezt mondják, a gyerek kezét fogva biztatják a járásra.
Karon fogó
Két nagyobb gyermek karon fogja a kisgyermeket, s szalad vele, miközben
mondják:
Gólya viszi a fiát,
Utoléri az anyját.
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Állni tanító
Két kézzel alig támasztva a gyermeket, mondják:
Táni, baba, táni,
Meg tudsz te már á’ni.
Höcögtető
A gyermeket a térdünkre ültetjük, ha nagyobb, akkor a lábunkra állítjuk, s
fel, le höcögtetve mondjuk:
Lóg a lába, lóga,
Kinek nincsen dolga.
Hátba ütögető
A kisgyermeket ölbe vesszük, a mondóka mondása mellett, a hátát valamelyik ujjunkkal gyengéden ütögetjük. Mikor a mondóka véget ér, a kezünket
a gyermek elé tartjuk, aki igyekszik kitalálni, melyik ujjunkkal böködtük a
hátát:
Dubi, dábi, háti.
Rakoncai Páti.
Te kis gyerek, te kis lány,
Mondd meg nekem igazán!
Melyik ujjam bökte?

Játékok óvodáskortól
Mondókák 		
A bölcsődékben és óvodákban egyaránt használható természet- és növénymondókák, állatcsalogatók, állatriasztók.
A mondókák általában az óvodás korosztályra jellemző ritmikus szövegek. A világ megismerésében játszanak jelentős szerepet. Az alábbiakban
néhány példát sorolunk fel.
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Természetmondókák
Naphívogatók
Nyisd ki, Isten, kapudat,
Hagy lássam meg napodat!
		
		
(Vágfarkasd)
Növénymondókák
Töröm, töröm a sóskát,
Sós magyaróskát,
Olyan legyen, mint az ecet,
Annál is erősebb!
		

(Tapolcafő)

Állatcsalogatók
Csiga-biga, gyere ki,
ég a házad ideki.
Szántnak, vetnek,
kukoricát ültetnek.
		

(Karva)

Játékra szólító mondókák		
Mit játsszunk, lányok,
Csicseriket, bugyborikot,
Ádám vackot, hat barackot,
Tengeri guggot.
(Ároktő – Alsó-Borsod)
Kiolvasó mondókák
Szőrös nyelve van a légynek,
Ha nem hiszed, eredj, nézd meg,
te vagy odakint.
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(Mátyusföld)

Hintáztató mondókák
		
Egy üveg alma, két üveg alma,…(egészen kilencig)
Tíz, tíz, tiszta víz,
Minek az a tiszta víz?
Malackának meginni.
Minek az a malacka?
Hájacskát kivenni.
Minek az a hájacska?
Szekereket megkenni.
Minek az a szekerke?
Asszonyokat, embereket rajta hurcolni.
Sportos játékok
Hogy a túró?		
Olyan helyen játsszák fiúk és lányok vegyesen, vagy külön-külön, ahol sok
fa van. Egy-egy fánál egy-egy gyermek áll. Egynek nem jutott fa. Ez sorra
jár és kérdezget:
Hogy a túró?
Válasz:
Három lépés, öt funtos!
Míg járkál és kérdez, a többiek cserélgetik a helyüket. A járkáló közben
igyekszik az egyik üresen hagyott fát elfoglalni. Akinek nem marad fa, az
lesz a járkáló.
Énekes és táncos játékok
Csiri-biri gömböstű,
Tányérrózsa tövestül.
Édesanyám ültette,
Én is ettem belőle.
Sütni valót loptam,
Az utcára dobtam,
A kakasok mind megették,
Kukurikú!
			

(Gyerk)
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Ezt a játékot akár ketten is játszhatják. Egymással keresztfogással összekapaszkodnak, és az énekre gyors sergőt járnak. A kukurikú résznél gyorsan
leguggolnak.
Hidasjáték
Kis pipa, nagy pipa, parányi dohányka,
Lapos patkó, német cipó, Hajdú Ilonácska.
Sej, haj, fényeske, borsos kapitányka,
Legyen bátor. jó vitéz, Hajdú Ilonácska!
Nyisd meg, asszony a kapudat, hadd bújjunk át rajta.
Sej, haj, fényecske, borsos kapitányka,
Legyen bátor, jó vitéz Hajdú Ilonácska!
(Gyerk)
Kis- és nagylányok egyaránt járták, a játékosok száma változó lehetett. A
játékosok láncot alkotva kézfogással mentek az utcán, s közben énekeltek.
Amikor a dallamban a „nyisd meg, asszony” c. részhez értek, az első két
lány kaput tartott, s ezen a kapun valamennyien átbújtak. Az utolsókból
lettek az elsők, s a játékot addig folytatták, míg meg nem unták.
HANGSZEREK ÉS HANGSZERES KÍSÉRET
Sárossi Bálint beszél arról, hogy minden olyan eszköz hangszer, aminek
hangkeltés a rendeltetése (gyermekjátéksíp, de egy felfüggesztett és hangkeltés céljával fadarabbal ütögetett deszkadarab is). A zenében kicsit is jártas olvasónak még az sem újság, ha zeneietlen eszközöket hangszerként
alkalmaznak. Ilyen eszközök a magyar nép között is előfordulnak. Hogy
mi a népi, azt annak alapján döntik el, mennyire vert gyökeret, milyen szerepet tölt be a nép zenei életében, szokásaiban. A népi hangszer fogalma
igen tág gyűjtőfogalom; beletartozhat minden hangszerfajta, ősi vagy újabb
keletű, házi vagy gyári készítésű: a levélsíptól a klarinétig, a köcsögdudától
a nagybőgőig.
Az óvodai ének-zene foglalkozásokon a ritmusképzés zenei eszköze a
dob, a triangulum, a réztányér (cintányér). Ezeket a hangszereket kiegészíthetjük még egyéb népi hangszerekkel: csörgős bot, láncos bot, két bot
összeütögetve, kanalak összeütögetve, fűzfasíp, nádból készült zúgatytyú, köcsögduda, kukoricahegedű stb. A hangszerek együttesen zenekart
is alkothatnak. Egyszerűbb hangszerek készítésének leírása megtalálható
Mandel Róbert Hangszerbarkácsoló (Bp., 1980, Zenemű Kiadó) című könyvében.
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Jó lenne, ha minden óvodapedagógus megkaphatná a megfelelő szakmai
és módszertani képzést a népi játékok és a néptánc oktatásához. Fontosnak
tartjuk, hogy a népdalokat a pedagógus játék közben tanítsa meg a bölcsődékben és az óvodákban úgy, hogy a gyerekek bekapcsolódjanak az
éneklésbe, valamint a néptánc tanításakor is azonnal jelenjék meg a zene
mint a táncok kísérő művészete.
Az óvodai táncok esetében az ugrósok oktatása lenne az első feladat.
Ezek a táncok egyszerű motívumokat is tartalmaznak, fontos azok mintaszerű bemutatása. Csak olyan óvodapedagógus tanítson táncot, aki tisztában van a néptánc alapfokú ismereteivel! Tanításkor – mint ahogy más esetben is – a pedagógus mintául szolgál.
Befejezésül: a fenti összeállítással célom csupán mintaadás és gondolatébresztés volt. Remélem, hogy olvasóim szülőföldjük és a magyar nép
igen gazdag játékkincseiből merítve sok örömöt okozhatnak a rájuk bízott
gyermekeknek, s azokon keresztül ők is élvezhetik a jól végzett munka
örömét.
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DR. PÁLFI SÁNDOR
A kisgyermekkori projektpedagógia gyakorlata
Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
A PROJEKT ÉRTELMEZÉSÉHEZ
Az óvodás korú gyermekek nevelésében alkalmazott projektek nem tekintenek vissza hosszú múltra. A „rendszerváltozás” az óvodapedagógiát is
érintette a kisgyermekek tanulásának értelmezésében. A központilag kijelölt-elvárt, minden gyerekre ugyanazt a követelményt egyidőben ugyanúgy
támasztó pedagógiából egy olyan gyermekközpontú pedagógia kialakítása
felé tartunk, amely a 3–7 éves gyermekek világ-megismerési sajátosságait
elfogadja, és azok egyéni variánsait természetesnek tartja. Ez a folyamat ma
is tart. Ebben az írásban nem törekszünk a pedagógiai projekt minden jellemzőjének bemutatására, inkább azon szempontok kiemelésére, melyek
a magyar óvodai tapasztalatokból hasznosíthatóak. Hivatkozunk olyan
megoldásokra is, melyek kellő elméleti alap nélkül, a meglévő gyakorlatot
némileg módosítva, az általános tevékenységszervezést és -tervezést vitték
bele az általuk projektnek nevezett módszertanba.
A mai gyakorlatban alkalmazott projektek egyelőre több szempontból
is félutas megoldások. A legnagyobb eredmény jelenleg a tevékenységek
szervezése a korábbi foglalkozások helyett. Az elmúlt évtizedek tanítás- és
felnőttközpontú pedagógiai gyakorlata a didaktikailag felépített helyzeteket
preferálták. Ez az óvodai gyakorlatban leginkább 3 fő csapásként maradt
meg, úgymint ének, testnevelés és matematika foglalkozás. Ezek ebben a
formában a gyermekek számára nem jelentenek projektet.
A népszerűvé vált projektmódszer mai óvodai adaptációs megoldásai,
eltérő mélységben alkalmazzák a pedagógiai projektek eredeti szemléletét, s azonos elveket hangoztató projektek mellett különböző gyakorlatokat
eredményeztek. A főbb típusokat röviden bemutatjuk az alábbiakban, mely
egyben a kezdő számára segíthet megérteni az igazi kisgyerekkori projekthez elvezető szakmai utat. Abban a sorrendben ismertetjük a felismerés
rés útját, ahogyan a korábbi/régi gyakorlatuktól eljutottak a valódi projekthez.
TANULÁSSZERVEZÉSI MÓD
• Az első típus esetében a projektek átfogó szemléletes tervezési technikája volt a legvonzóbb és érhetőbb a projektekből. Így a szemléleti
változás még nem következik be, mert projekt helyett a korábbi foglalkozásokat szervezik továbbra a tartalmi komplexitás hangsúlyozásával.
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RÉGI ÉS ÚJ KEVERÉKE A TANULÁSBAN
• Egyes területen tevékenységeket szervez, míg másokon megtartja a
foglalkozásokat, a tartalmi komplexitást fő szempontként kezelve.
PROJEKTORIENTÁLT TANULÁSSZERVEZÉS
• A projektek több-kevesebb elemét használja fel. A pedagógus tervezi meg, de megkérdezi a gyermekek véleményét, ám az eredmények
bemutatása már a projekt elveit érvényesíti. Projektproblémának megfeleltetve tervezi a gyermeki és felnőtt tevékenységeket, ám a pedagógus dominanciája ugyanaz marad, mint a projekt nélküli tevékenységekben.
PROJEKT ALAPÚ TEVÉKENYSÉGSZERVEZÉS
• A gyermekekkel közösen folyamat- és célorientáltan terveznek, szerveznek projekteket.
Lényeges kérdésként kell feltennünk magunknak, hogy kié a pedagógiai
projekt „tulajdonjoga”?
Ne feledjük, hogy a felelősség minden körülmények között a pedagógusé, tehát nem ennek a felülvizsgálatát rejti a kérdés. Mivel az óvodapedagógusok tervezési kötelezettsége is mindig létezett (a projektek előtt is),
könnyen lehetne azt a választ adni, hogy természetesen a felnőtté. A projektmódszer kidolgozásának többek között éppen az volt az oka, hogy az
iskola világában, a gyermekeknek nem volt ráhatásuk arra, mi történt velük az intézményben. A gyermekközpontú gondolat éppen azt fejezte ki,
hogy a tanulás és az ennek érdekében végzett tevékenységek akkor fejtik ki
optimálisan hatásukat, ha a gyermekek végig elkötelezetten vesznek részt
bennük. Az ettől eltérő hagyományos szemléletű folyamatban a felnőtt számára fontos tartalmat megtervezte, megszervezte, didaktikai mozzanatokra
bontotta, majd úgy motiválta (keltette fel a korábban nem létező érdeklődést) az életkornak megfelelően a gyerekeket, hogy a pedagógus elképzeléseit valóra váltsák. Tehát az eredeti szándék ma még nem tudott teljes
valójában megjelenni, mert akkor azokat a tevékenységeket szerveznék az
óvodapedagógusok a projektben, amelyek realizálják a kisgyermekkorban
lehetséges önálló, döntéseken alapuló produktív, az emberi életet jellemző
tevékenységeket.
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A kisgyermekkori projekt definíciójának tisztázása
A kisgyermekkori projekt tehát olyan tevékenységtervezési és -szervezési
szemlélet, amely során a gyermekek fejlettségük alapján, az óvodapedagógussal együttműködésben stratégiai szerepet töltenek be. A tevékenységeket mozgató cél a gyermekek számára fontos, érthető és a mindennapi óvodai életükben valósul meg cselekvő, alkotó, önkifejező formában.
A projektek így szervesen kapcsolódnak az óvodán kívüli világhoz, annak
személyeihez, hiszen a gyermekek által megélt külső világból származó
problémák, vágyak úgy kerülnek megoldásra, hogy a cél produktummá válásakor vissza is csatolódnak valamilyen formában oda. A projektek tehát a
világban megértett vagy megérteni vágyott jelenségek, cselekvések organikus, természetes kifejezési keretei és formái, s a szervezettség olyan szintjét igénylik, amely eltér a szabad játék következménynélküliségétől. Ezért
nem feltétele egy gyermekek által vágyott projektcél elérésében, megvalósulásában, hogy minden projekt minden alkalommal minden óvodai tevékenységet vagy foglalkozást beleillesszen, vagy esetleg „beleerőltessen”
még akkor is, ha a gyermekek számára nélkülözhető. Ebből következik
egy fontos tanulság: csak azokat a tevékenységeket szükséges a projektben
megtervezni, szervezni a gyerekekkel közösen, amit ők a cél érdekében
organikusan hozzátartozónak tartanak. Vagyis minden tevékenység természetéből fakadóan komplex, és nem a különböző műveltségtartalmaknak
megfeleltetve, alárendelve válik azzá. A többéves gyakorlat bizonyítja, hogy
minél inkább összekötjük ezt a két kritériumot, annál inkább mi tervezzük
és vezényeljük a projektet, ami így eljut a „pedagógusprojekthez”, s nem
képes teljesíteni „gyermekprojekt” küldetését. Ezzel feloldható az óvodapedagógusok azon rejtett feszültsége, hogy egy adott témához, hogyan lehet minden tevékenységet vagy foglalkozást hozzárendelni. Ezt elfogadva
békésen működik egymás mellett, párhuzamosan a gyermekekkel közösen
tervezett, akár néhány gyerekre tervezett projekt, és az óvodapedagógus
akár projektet kiegészítő, vagy attól eltérő tevékenységszervezése. Tehát ha
megkérdezzük a gyermekeket egy-egy kérdésről, ha szabadon választhatnak a pedagógus ajánlatából, amikor valódi tevékenységet szervezünk, az
még nem lesz a gyermekek számára projekt, habár ezek is a jellemzői.
A szervezett projektek folyamatainak jellemzői alapján három főbb folyamattípus is kialakult az elmúlt évek során.
1. Lineáris folyamatú projekt.
2. Centrális folyamatú projekt.
3. Fúziós folyamatú projekt.
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Lineáris folyamatú projekt

A lineáris folyamatú projektekben a gyerekek és más szereplők a közösen megtervezett teendőket, tevékenységeket együttesen végzik el, vagyis
mindaddig nem kezdenek egy újba, míg el nem végezte mindenki. A kezdetben a közös elképzelések megfogalmazása és az előkészítő feladatok
megvalósítása szerepel. Akkor jutnak el tehát a lezáráshoz, a befejező alkalom megszervezéséhez, ha minden résztvevő minden tevékenységet elvégzett, befejezett. Ez az egész csoportra kiterjesztve nem szerencsés, mert a
különböző fejlettségű, képességű gyerekek időszükséglete eltérő, ami azokat késlelteti, akik más tevékenységekben is szeretnék önmagukat kifejezni
vagy felfedezni. Az egészcsoportos alkalmazás következménye ebben a folyamatban a tevékenységek tetszőleges felhasználása, úgy és akkor, ahogy
ezt az óvodapedagógus jónak látja. Tehát ebben a felnőtt a felelősségeket
igyekszik maradéktalanul magánál tartani, a döntéseket egyedül meghozni,
ami a korábbi több évtizedes tapasztalatokkal teljesen összhangban van. A
lineáris folyamatú projekttípus jól alkalmazható viszont egyéni, vagy csak
néhány gyereket érintő projekt esetében. Az egyéni projektek viszont napjainkban még nehezen fogadhatóak el, és illeszthetőek az egész csoportban
gondolkodás, tervezés hívei számára.
Centrális folyamatú projekt
A projekt eredménye a folyamat során elvégzett különböző tevékenységek
összességéből áll. Ajánlásként, lehetőségként kínálják a különböző tevékenységeket, ha valamelyik gyerek szeretné megismerni, elvégezni azt is,
amiben korábban nem vett részt. Ez az opció sajnos a projekt egyik fontos jellemzőjét lényegtelenítheti el: a cél-időtartam kapcsolatát. A projektek szerepe eredetileg abban állt, hogy a produktum létrehozásában nem
mindenki végez el mindenféle tevékenységet, hanem csak azt, amiben érdeklődése és képessége legjobban érvényre tud jutni. Ennek a típusnak
a kialakulásában viszont éppen az volt a mozgatórugó, hogy a tervezett
tevékenységek olyan vonzóak lehetnek a gyerekek számára, hogy többen
(vagy mindenki), többször szeretne részt venni benne.
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Az óvodapedagógusok ezt a fajta gyermeki igényt éppen a korábbi évek
kezdeményezett, ajánlott tevékenységek módszertanában sajátították el.
Tehát ezt a típusú projektet nem lehet időtartamban előre meghatározni,
mert addig tart, amíg lesz gyerek, aki valamelyik tevékenységet még igényli.
Ezt építi be következetesen, mégpedig úgy, hogy az óvoda összes tevékenysége szerepeljen a tervben. Meg kell jegyeznünk, ezt a típust a gyerekek nem is feltétlenül élik meg projektként, ez inkább formailag van ennek
nevezve az óvodapedagógus dokumentációjában.
Fúziós folyamatú projekt
Ebben a folyamatban több szint van jelen. A projekt céljának megvalósítása
érdekében végzett tevékenységeknek is több összetevőjük van, amiben a
csoport gyerekei közül csak néhány érintett, elsősorban azokra vonatkozik, akik ezt vállalták. Szükséges hozzá, hogy a különböző tevékenységek
eredményei elkészüljenek és összekapcsolhatóak, hozzáadódhatóak legyenek a közös tevékenységhez, amely egyben a produktumot is realizálja.
Nem szükséges tehát, hogy mindenki minden tevékenységet elvégezzen,
mégis lesz közös produktum, eredmény, sőt azt is tudja mindenki, hogy
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mivel járult hozzá ehhez. Ebben az egyéni kíváncsiság, kvalitás az adott tevékenységben érintett gyerekekkel való együttműködésben juthat érvényre, vagyis a társakra is tekintettel kell lenni, és egyezkedni kell, rövid távú
kooperációkat kell kialakítani. Az individuum, a mikrotársas mező és az
egész csoportos kommulatív munka egy folyamatban egyesül. Az alábbi
ábra sémája a különböző, választható tevékenységeknek és azok kapcsolati
viszonyának.

A projektek gyakorlati alkalmazásához
A következő részben már megvalósult kisgyermekkori projekteket mutatunk be röviden, átláthatóan, a folyamat és a feltételek vázlatos leírásával.
Lovag, úrhölgy szeretnék lenni?
A projekt általános célja: az óvodai élet végén, annak zárásakor a
gyermeki fejlődés/fejlettség bemutatása, illetve érzelmi lezárása az óvodás
énképnek.
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Célok
A könyv, a
könyvtár
a megismerés
forrása.
A belső vágyak
tárgyi
kifejezése.
A különböző
anyagok
átalakítása az
egyéni
elképzelések
megvalósításával, az alkotóvágy realizálása.
Egymásra
figyelés,
proszociális
érzelmek
kifejezése.
A művészi
önkifejezés
elősegítése a
zene és a tánc
segítségével.
Az intrinzik
motiváció
erősítése, az
elkötelezettség
kialakítása.
Koncentrált
erőfeszítések és
következményeinek
megélése.

Tartalmak,
tevékenységek
– Könyvek
gyűjtése,
válogatása a
lovagkorról.
– Lovag és
úrhölgy külső
megjelenése,
egyéni külső
tervezése, címer
készítése.
– Egyéni külső
kellékek
elkészítése (vért,
fegyver –
szoknya,
fej/hajpánt stb.).
– Lovagok és
úrhölgyek
hétköznapjai:
ételek készítése,
tálalása; trubadúr
dalok/versek
írása, előadása;
udvarlás a
hölgyeknek.
– Udvari bál:
táncok első
bálozóknak
lovagokkal és
hölgyválasszal.
– Beavatott
felnőtt felhívása a
lovagok számára
az úrhölgyek/
kisasszonyok
kiszabadítására a
gonosz sárkány
fogságából.

Eszközök
– Könyvtár,
egyéni, családi
források.
– Könyvek, rajzeszközök, papírok, ragasztó, olló.
– Kartonok, dobozok, színes
anyagok, varróeszközök (tű,
olló), a felnőtt
számára varrógép.
– Étel alapanyagok, edények,
evőeszközök,
hengeres papír,
hangszerek, régies
nyelvezetű
könyv, írás.
– Középkori zene, CD-lejátszó,
vagy meghívott,
élő zenészek,
meghívott táncmester, teremdíszletek
a felhívás/segélykérés
szövege, mely
kifüggeszthető.
– Nagy külső tér
vagy tornaszoba,
szőnyegek,kötél,
zsámoly, kislabdák, padok.

Módszerek
Egyéni, és
kiscsoportos.
Kiscsoportos,
egyéni.
Egyéni.
Mikrocsoportba
szervezés, egyéni önkifejezés.
Minden gyerek
egyidejű bevonása egyéni.
A mesetudat
bevonása a kihívás növelése
érdekében.
Együttes, közös
tevékenységben
egyéni képességek extroverziója (vendégek
meghívása).
Egyéni alkalmazkodás és együttes mozgás.
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Tartalmak,
tevékenységek

Eszközök

– Örömbál, nemes
cselekedetek megvallása, lovaggá
ütés és udvarhölgyavatás.

– Zene a lehetőségektől függően, sütemények,
üdítők, báli
díszlet.

– Lovagi és udvarhölgy kódexek
(emlékkönyv)
elkészítése a megvalósított tevékenységek alapján.

– Színes rajzeszközök, ragasztó/olló, az
összefűzéshez
szükséges kellék, lamináló.

Célok
A siker és a
kiérdemelt
jutalom pozitív
érzelmei környezetének kialakítása, az átélés
társas feloldása.
Az egyéni összegzés vizuális, tárgyi elkészítése,
a lényegkiemelés
gyakorlása.

Módszerek

Önértékelés
egyéni
keretben.

Ennek a projektnek az időszakában az óvodapedagógus a projekt mellett
kezdeményez zenei és irodalmi tevékenységeket, mely a projekt tevékenységeit és a gyermekek vállalásainak teljesítését segítik.
Mese, vers
•
•
•
•
•

K. László Szilvia: Ha megnövök
Mesedramatizálás: Szalai Borbála: Nyúl Tamás
Donászi Magda: Búcsúzunk tőletek
Gazdag Erzsébet: A csavargó füstgyerek
Vitéz Annamária: Lovagképző iskola c. könyvének elolvasása

Ének, zene, tánc
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Tánclépések tanulása – középkori mozdulatok.
Ismerkedés a középkor zenéjével.
Új dal: Hej, vára, vára…139.
Ritmusvisszhangjáték
Bársony ibolyácska…
Boglya tetején…
Ha akarunk fonni…
Poros úton…– ritmusmozdulatok párban.
A, a, a, ma van búcsúzás napja…
Kedves óvodám…
Csigalétra – tánc, ének, koreográfia.

Gabonából kenyeret készítünk
A projekt általános célja: a kenyér eredetének, készítésének és az emberek életében betöltött fontos szerepének megismerése. Az emberi munka
tiszteletének megéreztetése a felnőttek és a saját tevékenységi tapasztalat
alapján.
Célok

Tartalmak,
tevékenységek

Az igazi kenyér
születésével
történő érzelmi
azonosulás, a
másokért
végzett munka
tisztelete.

– Közös
látogatás
péküzemben/
kenyérgyárban,
a pékmunka
fázisainak megtekintése.

A különbségek,
hasonlóságok
felismerése.

– Magvak
gyűjtése, rendszerezése maggyűjteményben.

A sütés tárgyi
feltételeinek
megismerése.
A vásárlás
közösségi célú
átélése,
exploráció az
anyagokkal.
Egyéni tervek
szimulatív
kipróbálása.
Az igazi
kenyérsütés teljes folyamatának megismerése, az egyéni
tevékenységek
és következményeinek
megtapasztalása.

– A sütéshez
használt mai és
régi eszközök
gyűjtése és
kiállítása a
teremben.
– A kenyérsütés
hozzávalóinak
megvásárlása,
gyűjtése;
anyagpróbák.
– Kenyér- és
péksüteményminták készítése,
kiállítása.
– A kenyér- és
péksütemény
tervek megvalósítása.

Eszközök
Kultúrnövények
magvai,
dobozok, fólia,
ragasztó.
Régi fotók, sütőlapát, teknő,
kosár, kendő;
kenyérsütő gép
stb.
Különböző
gabonalisztek,
élesztő, só stb.
Színes lisztgyurma, szaggató,
nyújtó, vágóeszközök, tepsik,
sütő.
Anyagok, kellékek, edények,
sütőgép.
Nagy lepedő,
festékek,
különböző
méretű ecsetek,
zsineg.
Megvendégelő
teremrész kialakítása, party
tányérok,
szalvéták és vizes
kancsók poharakkal.

Módszerek
A valódi
kenyérsütés
folyamatának
bemutatása igazi
helyszínen.
Egyéni gyűjtő
munka, munkamegosztás
kiscsoportban.
Egyéni-családi
gyűjtés, tárgyak
eszközök tematikus
elrendezése.
Kapcsolatteremtés
az óvodán kívüli
valódi tevékenységgel.
A játéktudat
bekapcsolása,
próba szerencse
lehetőségek
beépítése.
Társas, szervezett
munkamegosztás.
Egyéni és kiscsoportos önkifejezés
mozgósítása.
A térrendezés
összehangolt munkamegosztással.
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Célok
A szülők
bevonása a
gyermekek
óvodai életébe,
a gyermeki
tevékenységek
értékének
növelése.
A projektfolyamat
kognitív és
társas lezárása.
A munka és
eredménye
mint érték, az
óvoda és
a család
kapcsolatának
erősítése.

Tartalmak,
tevékenységek

Eszközök

Módszerek

– Meghívó,
invitáló plakát
készítése a
szülők számára.
– A szülők megvendégelése a
friss kenyérből
és péksüteményből. Leg-leg
szimpátiaszavazás a szülők bevonásával.
A közreműködő,
segítő felnőttek,
szülők elismerése.

Minden sütő team
számára nyakba
akasztható elismerés, szülőknek
gyermekrajzokból
készült oklevél.

Minden érintett
(gyerek, szülő, pék)
érdekeltté tétele,
egyéni bekapcsolódás biztosítása a támogató
attitűd ösztönzésével.

A projekt időszakában szervezett komplementer ajánlott tevékenységek a
gyermekek számára.
Mese, vers
•
•
•
•
•
•
•

Nemes nagy Ágnes: Gesztenyefalevél
Tamkó Sirató Károly: Törpetánc
Weöres Sándor: Liba pék
Gazdag Erzsi: A kiskakas rézgarasa
Mese a falánk tyúkocskáról
A vajaspánkó
Az aranyos tarajos kiskakas

Ének, zene, tánc
•
•
•
•
•
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A part alatt… (új dal)
A part alatt… című dalt játékos mozdulatokkal kísérjük
Mit játszunk, lányok…
A malomnak nincsen köve…
Mondókák

•
•
•
•

Gyerekek…
Szita, szita…
Töröm, töröm..
Süssünk, süssünk…

A part alatt…
A projekt általános célja: a kenyérkészítés élményei után a dramatikus
kifejezés, művészi/esztétikai alkotás és átadás csodájának társas esemén�nyé emelése.
Célok
A korábbi
projekt élményeinek felelevenítése, rögzítése.
A gyermeki
elképzelések
ösztönzése,
kreatív megoldások keresése.
A csapattudat
erősítése, a
proszocialitás
fokozása.
Az önkifejezés
eltérő módjainak biztosítása,
a társas visszajelzések kezelése.
A kognitív és
érzelmi tapasztalatok pozitív
rögzítése.
.

Tartalmak,
tevékenységek
– A part alatt című
dal eléneklése,
majd eljátszása.
– A dramatizálás
különböző
gyermeki
elképzeléseinek
kipróbálása,
véglegesítése.
– Színházi
csoportok
alakítása, majd
feladataik
elfogadása:
színészek,
díszletkészítők,
kellékesek,
statiszták,
plakátkészítőterjesztők.
– A színházi
csoportok külön
végzik
munkájukat és
bemutatják a
többieknek.

Eszközök

Módszerek

Szabad tér
kialakítása.

Az énélmények
bevonása.

A különböző
teamtagok
számára kitűző.

A párhuzamos,
különböző vágyak
bemutatása.

Kartonok,
anyagok, tű,
cérna, olló,
ragasztók,
festékek, térelválasztók stb.

A kooperáció
keretében munkálkodás, az
aktuális énkép
bevonása.

A korábban
elkészített
kellékek,
díszletek.

A korábban
elkészített
kellékek,
díszletek.

A vállalt és
tervezett
tevékenységek
biztosítása.
A folyamat eddigi
eredményeinek
megerősítése.
A különböző
tevékenységeket
végzők és az egész
csoport érzelmi
ráhangolása.
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Célok

Tartalmak,
tevékenységek

A rendszeres,
folyamatos
koncentráció
kialakítása.

– Főpróba: minden szükséges
feltétel mozgósítása.

A folyamat
végének pszichés kondicionálása, az
eredményes
tevékenység
érzelmeinek
mozgósítása.

– Vándorszínházi
előadások az
óvoda több
gyermekcsoportjában

Eszközök

A korábban
elkészített
kellékek,
díszletek.

Módszerek

A családias légkör
biztosítása
a szülők és
gyerekek számára, az értékelési
vágyak kielégítése.

– Záró előadás a
szülők számára.

Ez a projekt jól illusztrálja, hogy a gyermekek projektélményei akár újabb
vágyakat, célokat és terveket generálhatnak. A jó projektek tehát legfőképp
a gyermekeknek jók, s ez az, ami a teljes személyiséget mozgósítja, így az
önfejlesztő energiát aktivizálja és akkumulálja életének következő éveire.
Hogyan éltek az ősemberek? Ősemberek – ősvilág
A projekt általános célja: a gyermekek eredetvágyának kielégítése az
életre keltés, a kipróbálás útján.
Célok

Tartalmak,
tevékenységek

Előzetes külső
források,
tapasztalatok
biztosítása.

– A csoport
együttes látogatása
az alábbi
helyszíneken.

Az egyéni
motiváltság
megismerése.
A képességeknek és az érdeklődésnek
megfelelően
differenciált
tevékenységek
biztosítása.

Könyvtárlátogatás.

206

Lehalászás.
Múzeumlátogatás.
– Egyéni eszköz,
anyaggyűjtés:
vásznak (fehér,
kék).

Eszközök

Módszerek

Könyvek, ágak,
kosarak, hálók,
kövek,
ásványok,
képek az
őskorról,
agyag, gipsz,
szén, kagylók,
tollak, bőrök,
drótok,
fakorongok,
fahulladék,
papírcsövek,
dobozok.

Közös, egyidejű
élmények
nyújtása.
A külső
környezet
erőforrásainak
bevonása.
Tematikus
mikrocsoportokban tevékenykedés.
.

Célok
A felhalmozott
és tárgyiasult
tapasztalat
közzététele.

A lezárás,
befejezés és
megszerzett
tudás átadási
kereteinek
megteremtése.

Tartalmak,
tevékenységek

Eszközök

– Az ősemberek
életére jellemző
tevékenységek
kipróbálása:
 ékszerkészítés,
 ruhakészítés,
 fegyverkészítés,
 kunyhóépítés,
 ételkészítés,
 gyógynövénygyűjtés, -szárítás,
 ősállatok
alkotása.

Zsinegek,
vesszők, rafia,
kukorica kóró,
drót, gipsz,
kosarak,
fagyöngy, tű,
cérna, olló.

– Kiállítás készítése,
berendezése a
csoporton kívüli
helyszínen.

Meghívók
küldése és
plakátok
kihelyezése az
óvodában és
azon kívüli
helyszíneken,
meghívottak
listája.

– Ünnepélyes tárlatmegnyitó és fakultatív tárlatvezetés a
gyermekkel.

A helyiség
átrendezése,
a kiállításra
kész tárgyak,
művek.

Módszerek

A tárgyi
környezet
öntevékeny
elrendezése.
A külső
elismerések,
visszajelzések
biztosítása.
Egyéni
ambíciók
kielégítése.

Néhány kép – a teljesség igénye nélkül – illusztrálja az elkészült tárgyakból
megrendezett tárlatot.
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Gyümölcsgyár az óvodában
A projekt általános célja: az őszi gyümölcsök tartósítási eljárásainak kipróbálása. A csoport szükségletein túli termékek családközi kereskedelembe bocsátása.
Célok
A helyismeret,
tájékozottság
fokozása, és
térbeli emlékek
alapján síkbeli
ábrázolás
mintájának
bemutatása.
A személyes
vonzalmak
alapján együttműködő/begyűjtő
csoport kialakítása, a szülőkkel
történő együtttervezés illusztrálása.
A gyümölcsszedés
műveleteinek
megismertetése,
az együttműködés
tevékenységbe
ágyazása.
A gyermekek által
végezhető
műveletekkel a
befőzés és az
aszalás élménnyé
formálása.

Tartalmak,
tevékenységek
– Őszi gyümölcsök óvodaközeli
térképének elkészítése a gyerekekkel és a szülőkkel.
– Betakarító és
begyűjtő csoportok szervezése
a szülők bevonásával.
– Gyümölcsök
begyűjtése fajtánként, csoportonként: alma, birsalma, szilva,
szőlő, dió.
– Befőző- és
aszalónap a
begyűjtött különböző gyümölcsökből.
– Lekvárfőző nap
a begyűjtött
gyümölcsökből.

Eszközök

Módszerek

Karton, színes
rostirón.

Az óvodán
kívüli tapasztalatok bevonása.

Kisvödrök,
kosarak, ládák.
Gyümölcsmosók,
fazék, üvegek,
cukor, egyéb
hozzávalók,
tálcák az aszaláshoz, rezsó, minikonyha.
Gyümölcsmosók,
fazék, üvegek,
cukor, egyéb
hozzávalók,
rezsó, minikonyha.
Gyümölcsmosók,
fazék, gerincformák, cukor,
citrom, egyéb
hozzávalók, botturmix, rezsó,
minikonyha.
Színes papírok,
vékony, színes
zsineg, rostirón.

A csapattudat
kialakítása, az
egyéni szimpátia aktivizálása.
Az egyéni és
csapatérdekek
célorientált
összehangolása
Az egyéni
fejlettségi
szintek
optimális
mozgósítása.
Az alkalmazkodás és az egyéni javaslatok
egyensúlyának
megteremtése
Az ízlelés
differenciálása.
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Célok
A lekvárfőzés
teljes folyamatának megismerése,
az egyéni javaslatok beépítése.

Tartalmak,
tevékenységek

A projekt során
végzett tevékenységek eredményeinek külső
környezeti visszacsatolása.

Módszerek

.
– Birsalmasajtkészítés több
recept alapján.

A birsalmasajtkészítés folyamatának megismerése, az egyéni
javaslatok beépítése.
Halmazképzés,
tőszámolás
gyakorlása, az
ikonábrázolás
megismerése.

Eszközök

A készített befőttek, lekvárok,
birsalmasajtok,
asztalok, terítők,
pavilonok.
– Címke készítése
az üvegekhez,
termékekhez.

A gyümölcs, a
termék általánosított jegyének képi ábrázolása.

A céltudatos
tevékenységekkel, a munkamegosztással
való azonosulás.

–„Gyümölcsgyár-”
bemutató és
vásár.

A projektekhez a gyerekek az alábbi projektsémákat készítették, amely a
várható tevékenységeket jeleníti meg gyermekek és szülők számára.
Projektlapok – információhordozók
Célok
Az elkészült
projekttervekről
tájékoztassák az
érintetteket (családok, kollégák),
és a gyermekek
számára belátható
távlatokat adjon.
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Tartalmak,
tevékenységek
A tervezés után a
vállalkozó
gyermekek
elkészítik a táblát
ikonokkal,
rajzokkal.

Eszközök
Tetszőlegesen
választott anyagok és szerszámok.

Módszerek
Egyéni és kiscsoportos
kidolgozó
munka.

Ezeken a projekttáblákon általános elv, hogy a várható tevékenységek egymás mellett jelenjenek meg. Az elkészítése a gyermek számára a várható kihívásokra való ráhangolódását is előkészíti. A látottak a gyermekről olyan
információkkal is szolgálnak, hogy ki melyik tevékenységben fog a jövőben részt venni. Ez az óvodapedagógus számára az egyéni vállalásokat is
előrevetíti, illetve a tervezhető, együttműködésben érdekelt kiscsoportok
személyi körét is meghatározza. Nem utolsósorban pedig művészeti alkotás is.
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Záró gondolatok
A projektben felajánlott tevékenységek közül a gyermekek szabadon választhatnak, ami által döntési képességük ciklikusan fejlődik, erősödik. Az
általunk javasolt újszerű tevékenységszemléletben, régebbi nevén projektmódszerben a gyermeki döntés támogatásának eljárásai (pl. szabad választás biztosítása, váltórendszer a különböző tevékenységlehetőségek kipróbálásához, jelképek alkalmazása, hogy önállóan képes legyen eligazodni,
tevékenységkártyák, munkakártyák, projekttábla, nevek-képek elhelyezése a tevékenység választásánál, vagy az egyes tevékenységekhez kijelölt
pedagógus, szülő, egyéb segítő biztosítása) a demokratikus tapasztalatokat
alapozzák meg.
A rendszerszerű szemléletmód és annak adaptációja érdekében az egyes
témákhoz a gyerekekkel közösen keressük meg a kapcsolódó tartalmakat,
melyek célképzőkké kell hogy váljanak. Tehát a korábban említett tevékenység „tulajdonjog” tudata a gyermekekben feltétel a pedagógiai projektben.
Újszerűségként említhetjük a gyermekek alapvető, velük született energiáinak mozgósítását, úgymint tevékenységvágyat, társas ösztönt, felfedezési, kipróbálási, megszerzési, tanulási ösztönt.
A projekt alapú tevékenységek megvalósítása teret enged a természetes
tanulásnak, a kísérletező faggatózásnak, lehetőséget ad az önálló, befelé
figyelő, illetve a mikrocsoportokban történő egymástól tanulásnak.
A projekt legfőbb formája a szabad munka, a felfedezés, a tapasztalás.
Kritikus pont: vajon képes az óvodapedagógus eltérő módon kezelni a
szabad játék és a szervezett projekttevékenységek közötti különbséget?
Az óvodapedagógus alapvetően indirekt módon, a tudatosan előkészített
környezet segítségével kíván hatni a gyermekre.
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Cél olyan pedagógiai tér kialakítása, amelyben a gyermekhez méretezett
környezet és eszközök biztosítják a mindenkori fejlődési sajátosságoknak
(szenzibilis szakaszoknak) megfelelő gyermeki szükségletek alapján kibontakozó aktív gyermeki megismerés feltételeit.
A projekttevékenységek célja, hogy a gyermeket saját fáradozásai útján
segítse hozzá az egyre nagyobb mértékű önállósághoz, magabiztossághoz,
a világ pozitív befogadásához.
A társadalmi környezet rendszeres bevonása nemcsak intenzívebbé teszi
a szülőkkel való együttműködést a gyermek fejlődése érdekében, hanem
vissza is csatolja oda ahonnan az intézményes nevelés filantróp szándékkal
szeparálta őket.
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Bujdosóné dr. Papp Andrea
Játékorientált tevékenységszervezés
Az óvodai játékos tanulás1
A tanulás pedagógiai értelmezése. A tanuláson a gyakorlatban a tanulók/
gyermekek erőfeszítésére épülő tudatos tevékenységet értjük, mely eredményeként gazdagodnak ismereteik, fejlődnek képességeik, alakul magatartásuk.
Játékosság: a nevelés alapelve, mely által bizonyos életkorban (2–10
évesek) a gyermek játékos alaptermészetére építve eredményesebb a tanulási és a munkatevékenység. A játékosság érvényesítésekor figyelembe
vesszük a játék azon jellemzőit, amelyek a nem játéktevékenységekben növelik a motivációt, a tevékenységgel való azonosulást, a tevékenység melletti kitartást. Ez akkor jön létre, amikor építünk a gyermek tevékenységi
vágyára, önállósági törekvésére, az ismétlés iránti igényére, utánzási hajlamára, természetes kíváncsiságára, az eredményességre törekvésére.
Óvodai játékos tanulás: az óvodáskorú gyermek elsődleges tevékenységére, a játékra és a játék elemeire épített, a pedagógus által tudatosan
befolyásolt spontán és szervezett tanulás tervezése, szervezése, szabályozása. Az óvodai játékos tanulás során cél a gyermek testi és lelki, szociális
szükségleteinek a játék elsődlegességére épülő kielégítése, miközben sokoldalúan és harmonikusan fejlődik személyisége.
A játékos tanulás hozzájárul a gyermeki személyiség kibontakozásához,
szükségleteinek kielégítéséhez, s eléri a gyermek az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet.
Az óvodai játékos tanulás sajátosságai
a) Érvényesül a játékos tanulás pedagógiai légköre, melynek jellemzői:
• játékosság,
• tevékenység meghatározó szerepe,
• érzelem dominanciája,
1
Irodalom: Kovács György–Bakosi Éva: Óvodapedagógia 2. Játékos tanulás az óvodában.
Debrecen, 2005. 63–114., Kovács György–Bakosi Éva: Játékpedagógiai ismeretek, Debrecen,
2005. Kron, F. W.: Pedagógia, Budapest, 1997. Osiris Kiadó. Sutton-Smith, Brian és Shirley:
Hogyan játsszunk gyermekeinkkel (és mikor ne)? Budapest, 1986, Gondolat.
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•
•
•
•
•
•
•
•

élményszerűség,
a gyermeki szükségletek tiszteletben tartása,
az egyén, az „én” tiszteletben tartása,
a differenciált fejlesztés,
a gyermek autonómiájának tisztelete,
a spontaneitás és irányítottság,
a természetes komplexitás,
a zökkenőmentes átmenet.

b) A tanulásszervezés sajátosságai:
•
•
•
•
•

gyermekközpontúság,
a tevékenység, mint a gyermek tapasztalatszerzésének forrása,
a játék dominanciája,
az utánzásos tanulás,
szociális tanulás.

A játék és A tanulás kapcsolata, közös vonásai
•
•
•
•

Teret ad a gyermek önállóságra törekvésének,
tevékenységi lehetőséget biztosít,
alkalmas a gyermek igénye szerinti gyakorlásra, ismétlésre,
folyamatosan jelentkező problémahelyzetek megoldásában örömet
ad a gyermeknek,
• a tevékenységek jellemző sajátosságához igazodó hatások közvetítésével a személyiségformálás eszköze (tapasztalatok, képességek, tulajdonságok stb.).
A tanulás jelenléte a játékban
• Minél inkább belefeledkezik a gyermek a játékba, annál inkább megindulnak benne a tanulást előidéző folyamatok.
• Minél többféle játékban vesz részt a gyermek, annál többféle tanulási
hatások érik.
• A folyamatos és rendszeres játék hatására kialakuló új szükségletek
mind bonyolultabb játékokhoz teremtik meg a belső, pszichés feltételeket.
• A játékhoz kapcsolódó, kiemelten kedvezményezett (preferált) képességek fejlődésükben jóval meghaladják a többi képességet.
• A valamilyen területen lemaradt, valamilyen részfunkció fejlődési ütemében megkésett gyermekek a megfelelően összeállított játékkészlet
segítségével behozhatják lemaradásukat.
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Tevékenységekben megvalósuló tanulás
• Nem csupán tevékenykedtetés, cselekvéses tanulás, hanem annak
hangsúlyozása, hogy valamennyi tevékenységi formában tanulnak a
gyerekek.
• A jellegzetes óvodai folyamatos, játékos tanulás a „teljes személyiség
fejlődését, fejlesztését támogatja”.
• Az egész nap adódó helyzetekben a tanulás különféle kezdeményezett
tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg.
• Nem a megtanítás szigorú, didaktikai rendje érvényesül, hanem a cselekvéses megtapasztalás; a felismerés, felfedezés, felfigyelés; ismerkedés; próbálgatás, próbálkozás, kipróbálás; nézelődés, keresgélés,
rátalálás stb.
• Az óvodapedagógus szerepe valamennyi tevékenységi formában
meghatározó. Az óvodapedagógus az általa teremtett tanulási helyzetekben nem feledkezhet meg a tanulás játékos jellegéről, a tanulásban is érvényesülő gyermeki igényekről, szükségletekről. A játékban
pedig az óvodapedagógus feltételteremtő tevékenysége és a gyermekek igénye, szüksége szerinti játéka szolgálja a játék kibontakozását a
gyermekek szabadságának és önállóságának teljes értékű tiszteletben
tartásával.
Módszertani kérdések
• A tanítási-tanulási célkitűzés elemzése,
• a spontán játéklehetőségek és a játékosság érvényesülésének számbavétele;
• játékok kiválasztása, illetve megalkotása a célkitűzés figyelembevételével;
• a játékosság érvényesüléséhez a tudatosan alkalmazott megoldások
átgondolása;
• a játékok és játékos feladatok elhelyezése a tervezett folyamatba;
• felkészülés a játékok, játékos feladatok szervezésére, vezetésére,
a motiválásra, értékelésre,
• a játékmagatartás és játékosság jellemző jegyeinek, hatásrendszerének
érvényesülése a foglalkozáson, ill. a tanórán.
Feltételek
• A műveltségterület és a játék kapcsolódási lehetőségeinek feltárása,
• az adott életkor játék- és egyéb pszichikus jellemzőinek alapos ismerete;
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•
•
•
•

játéktár, játékgyűjtemény;
kreatív játék-megközelítés, játékalkotási képesség,
tárgyi, környezeti feltétel,
kedvező személyiségjegyek: könnyedség, rugalmasság, vidám alaphangulat, ötletesség stb.,
• pozitív viszony a játékhoz: nagyfokú bizalom a játék tanulást segítő
hatását illetően.
Mese-vers tevékenység az óvodában
„ A gyermekkornak két tündérvilága van: a cselekvés síkján a játék, szellemi síkon
a mese.”
Hermann Alice

A játék és a mese a gyermek anyanyelve: segítségükkel kapcsolódik az
őt körülvevő világba, általuk szerzi meg az életről szóló tudást. A mese
a legtágabb értelemben tanít: a bennünket körülvevő világról, s így mindig rólunk szóló beszéd. A mesék a teremtő nyelv közegében mozognak.
A mese hozzájárul a gyermek éntudatának, énképének kialakulásához,
elősegíti a szocializációt. Segíti feldolgozni a mindennapi élményeit, az
anyanyelv szépségének közvetítésével érzelmi és logikai kötődést alakít
ki a nyelvhez, egyfajta kommunikációs minta. A mesében megismerjük és
felismerjük a jót és a rosszat, a követendőt és az elutasítandót. A jó mese
normákat közvetít, szerepmintákat nyújt. A mesélés alkotó cselekvés, tapasztalatszerzés, egyfajta világrendező szereppel bír, az értelmi képességek
fejlesztésének – figyelem, emlékezet, logikus gondolkodás: analizálás, szintetizálás, ítéletalkotás, ok-okozati viszonyok felismerése, tér-idő viszonyok
érzékelése, általánosítás, értelmezés, felidézés – hatékony segítője. A szóbeli mesélés elengedhetetlen feltétele a belső képek kialakításának, amelyek
oldják az ismeretlentől való szorongást. A mese esztétikuma élményforrás:
segít különféle érzelmek megélésében, kialakításában, megalapozza az
olvasóvá válást és fejleszti a gyermeki fantáziát, kreativitást. A hétköznapi
életben való boldoguláshoz nélkülözhetetlen érzelmi intelligencia fejlesztésének is az alapja, a derű forrása.
AZ ÓVODAI IRODALMI NEVELÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA
Az irodalmi nevelés tartalma. A mindennapos mesélés, verselés, mondókázás a kisgyermek mentális higiénéjének elmaradhatatlan eleme. A mese
és vers örömforrás – derű, esztétika, társas élmény –, amely nagy belső
energiákat mozgósít. Az értékes gyermekirodalmi alkotások biztosítják,
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hogy a gyermek érdeklődésének frissessége megmaradjon, kíváncsisága a
természeti és társadalmi környezet, az emberek s önmaga iránt egyre fejlettebb tartalommal újra és újra feltörjön.
Célok, feladatok
•
•
•
•
•

A gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése.
Átélhető esztétikai élmény nyújtása.
A fantázia működésének segítése.
Önkifejezés, önismeret elősegítése.
A gyermek látókörének bővítése, a világ sajátos megismerésének biztosítása.
• A belső képteremtés képességének fejlesztése, amely nélkül lehetetlen az olvasóvá válás.
• Az anyanyelv szépségének, árnyaltságának felismertetése, kipróbálása.
• A gyerekek közösen átélt élményhez juttatása.
Módszertani alapelvek
• Az óvodai irodalmi kezdeményezések sikerét alapvetően meghatározza a „meselégkör” megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása.
• Úgy véljük, jó, ha a mesemondásnak állandó helyet (sarkot, kuckót,
szőnyeget) alakítunk ki, de az éppen adott helyzetnek megfelelően
lehetőség van a csoportszobában bárhol elmondani a mesét.
• Heti két alkalommal szervezett irodalmi tevékenység feltétlenül javasolt. Törekedni kell a spontán helyzetekhez kötődő, igény szerinti
mindennapos mesélés, verselés, és a napi tevékenységekbe épített,
tudatos, de észrevétlen kommunikációfejlesztésre is.
• Kiemelt jelentőségű a gyermeki motiváció kialakítása és ébren tartása
változatos, igényes, esztétikus eszközökkel és formában; a tevékenységek sikerét biztosító helyzetteremtő, helyzetfelismerő képesség.
• Javasolt a kötetlen szervezeti forma előnyeinek kihasználása: a játékosság elvének érvényesülése, önkéntesség, a gyermek belső késztetésére épülő tevékenységszervezés.
• A kötött formájú irodalmi tevékenység a meseélmény teljes, zavartalan átéléséhez, befogadásához, rendszeres játékos keretben – pl. heti
1 alkalommal meseszínházi előadás – ajánlott.
• A meseélményt alapjában meghatározza a minta értékű óvodapedagógusi bemutatás: a pedagógus hitelességét adó meséhez való pozitív
viszonya; a fejből mesélés kiemelt szerepe; gazdag előadás-technikai
tudás; a kreatív, cselekvéses, komplex élményátadás képessége.
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• A dramatizálás és a bábozás feltételeinek megteremtésével a gyermek
átélheti, kifejezheti érzéseit, gondolatait, eljátszhatja, illetve kijátszhatja magából akár a félelmeit is.
• Az óvodapedagógus teremtsen lehetőséget a gyermekirodalmi műfajokkal való játékra, a gyermeki önkifejezés, képességfejlesztés élmény
alapú, hatékony módjára.
• Az óvodapedagógus változatos, gazdag és friss irodalmi memoriteranyaggal rendelkezzen. Törekedjen új mesés- és verseskönyvek bemutatására, a könyvtárhasználat tudatosítására.
• A gyermek meghallgatása, a foglalkozások kéréseinek, ötleteinek figyelembevételével történő tervezése, szervezése, a közös élmény biztosítása.
• Javasolt a vázlatkészítés az irodalmi anyag (mese) logikai, morfológiai
feldolgozásának képessége, a tudatos, életkornak megfelelő irodalmianyag-választás és az „újraalkotás” érdekében.
Az óvodai verselés és mesélés komplex gyakorlatának
példái
„A 3–7 éves gyermekek személyiségfejlődésének biztosítása megköveteli,
hogy globális világlátásukat tiszteletben tartva, a műveltségtartalmak – tevékenységben történő játékos felfedezése – ne elkülönült módszertani (tantárgyi) szemléletben, hanem komplex módon történjen.”
Tavaszi verscsokor az óvodában
A tevékenység helye:		
A tevékenység ideje:		
Korcsoport: 			
A tevékenységet vezeti:
A tevékenység anyaga:
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DE GYFK Gyakorló Óvoda
2012. 03. 01.
középső
XY
új versek:
Drégely László: Itt a tavasz 		
(vershallgatás).
Donászy Magda: Hóvirág.
Szabó Lőrinc: Csigabiga (vershallgatás)
Ismert versek, mondókák:
Sarkadi Sándor: Télkergető
Csanádi Imre: Tavasz-ébresztő		
Weöres Sándor: Olvadás
Sétálunk.., Dundi Dongó (mondókák)

A tevékenység célja:		
				
				
				
				
				
				
				
Szervezeti forma:		
Módszerek: 			
				
Eszközök:			
				

a versek iránti fogékonyság erősítése.
A tavaszi hangulat érzékeltetése, képteremtés új versek bemutatása és a már ismertek közös felidézése révén.
Komplex esztétikai élmény nyújtása.
Kommunikáció- és beszédfejlesztés: beszédkedvfokozás, ritmusérzék-fejlesztés, szókincsbővítés.
kötetlen.
bemutatás, beszélgetés, gyakorlás, bábozás; szimulációs játék.
kesztyűbáb (tavasztündér), ujjbáb (hóvirág), filcvirágok, csigaház, magnó.

A tevékenység felépítése (mit)

Elemzés (miért, hogyan)

1. Előzetes szervezési feladatok
az

az eszközök előkészítése,
a megfelelő mozgástér megteremtése a meseszőnyegen
2. A motiváció lehetséges módjai
– A bábozó gyerekek körében az új
báb, a tavasztündér bemutatásával,
segítségével (Találjátok ki a nevem:
Havat olvaszt, vizet ont, fényt áraszt
és lombot bont?), énekével (Som
virág, som virág...) ajánlok fel egy
közös tavaszkeltegető kirándulást.
– Kinyitom az ablakot, kinézünk,
beszélgetünk az időjárásról. Milyen
nap van ma? Március elseje a tavasz
első napja. Segítsünk a napocskának
elkergetni a telet!
– Az új tevékenységet kereső gyerekeknek bekapcsolom a CD-lejátszót,
a lemezről a tavaszi erdő hangjai szólalnak meg. Beszélgetés: élmények
felidézése.

A megfelelően átgondolt és előkészített feltételteremtés a kezdeményezés sikerességét biztosítja.
A gyerekek érdeklődésének
felkeltése elősegíti a kezdeményezésen résztvevők aktivitását, a motiváltság fennmaradását.
– Egy új, esztétikus eszköz, szerepbe
helyezkedés, találós kérdés a játékos,
gyermeki fantázia segítségével
teremti meg a mesei szituációt.
– A közvetlen, megtapasztalt élményre, ismeretekre építő kezdeményezés
a gyerekek meglévő tudására, logikájára épít.
– A technikai eszközök segítségével
történő motiváció „korunk gyermekének” elsődleges élmény- és ismeretszerzési módjának inspiráló hatását
használja ki.
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A tevékenység felépítése (mit)

Elemzés (miért, hogyan)

3. Tavaszi verscsokor-komplex
élményátadás
Körbeülünk a szőnyegen, a tavasztündér alszik a kezemben. „Milyen
mélyen alszik a tavasztündérünk! Na
majd én felébresztem, megcsiklandozom egy kicsit.”:
Kerekecske gombocska,
kisütött a napocska.
Felhő mögül kandikál,
itt a tavasz, ébredj már!
Pattanjon a rügy a fán,
fű zöldelljen domb alján.
Nyíló virág illata,
madaraknak víg dala.
Kerekecske dombocska,
játszani hív, fuss oda!

Egy ismert mondókai-alapra épülő új
vers bemutatásával egyszerre építek a
már közösen átélt élményekre és a
friss tartalom motiváló erejére. A játékos mozdulatok – ébresztgetés, csiklandozás – segítik a szituáció átélését,
megteremtik a „mesés” hangulatot.

(Drégely László: Itt a tavasz)
„Ki az? Ki van itt? Jaj, de álmos
vagyok még! Hagyjatok aludni!
(tavasztündér)
– Ma van a tavasz első napja, itt az
ideje felkelni!
– Igazatok van! Tudjátok mit, gyertek
velem a közeli erdőbe, és lessük meg
együtt, hogyan ébredezik a természet: a fák, a virágok, az állatok!
(tavasztündér)
– De előbb öltözzünk fel alaposan,
meg ne fázzunk (sál, sapka, kabát,
kesztyű, hátizsák). Gyere, tündérke
ide a zsebembe. Most már indulhatunk!”
Sétálunk, sétálunk,
erdőt-mezőt bejárunk,
dimbet-dombot megmászunk,
mikor aztán elfáradunk,
egy kis dombra lecsücsülünk, csüccs!
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A tavasztündérrel folytatott párbeszéd
lehetőséget ad egy szimulációs játék
elkezdésére, de maradhatok „kettős
szereposztásban”: a kesztyűsbáb
tündére és a csoport óvónénije.

A szimulációs játék motiválja a gyerekeket és folyamatosan fenntartja az
érdeklődést. Fejleszti a kreativitást,
a fantáziát, a játékosság segíti a derűs,
jó hangulatú tevékenység kibontakozását.

A tevékenység felépítése (mit)

Elemzés (miért, hogyan)

Sétálunk, sétálunk,
erdőt-mezőt bejárunk,
dimbet-dombot megmászunk,
mikor aztán elfáradunk,
egy kis dombra lecsücsülünk, csüccs!
„Nézzétek csak, ott fent magasan a
hegycsúcs még havas, hósapkája
van. Na éppen ideje, hogy
elkergessük végre a telet!”
Jer, jer, kikelet,
seprűzd ki a hideget,
ereszd be a meleget,
dideregtünk eleget!
(Sarkadi Sándor: Télkergető)
„Pihenjünk meg egy kicsit (leülünk).
Emlékeztek még, hogyan ébresztgettük a tavaszt?” (lehetőség a gyerekek személyes, kedvenc versélményeinek felidézésére):
Ébredj, új tavasz,
jégtörő, sugaras,
gallyat gombosító,
rügyet rojtosító,
mindenféle madarakat
víg versre tanító.
(Csanádi Imre: Tavasz-ébresztő)
„Ti halljátok a madarakat? Én hiába
fülelek, semmit nem hallok. Biztosan
nagyon fáznak még, nem mernek
előbújni. Hol lehet a napocska?
Látjátok? Csalogassuk elő!”

A mondóka a kisgyermek nyelvi
fejlődésének fontos eszköze, hiszen a
hangzás, a játék és a mozgás együttes
élményét adja. A pontos hangzóejtés,
a folyamatos lüktetés elősegíti a
beszédfejlődést, a szép kiejtést. Igény
szerint ismételjük.
A kezemet a szemem fölé tartva nézek
messzire, a gyerekek szívesen részt
vesznek a játékban: utánoznak, új
elemekkel bővítik a szituációt.
Ismert, mozgással kísért vers. A gyerekek számára a nagymozgással
történő szövegmondás segíti a
memorizálást, játékossága növeli a
versélményt. Igény szerint ismételjük.
Ismert versek szabad felidézésének
élménye növeli a gyerek beszédbiztonságát, fokozza a beszédkedvét,
növeli önbizalmát, és tükrözi a
gyermeki személyiséget is.
Számítani kell arra, hogy bármelyik
előző évben bemutatott verset felidézhetik a gyerekek. Át kell ismételni
őket, hogy segíteni tudjunk, ha elakadnak az önálló versmondásban.
Ha kérdést teszek fel, meg kell hallgatnom a válaszokat is! Ez a fajta
közös élményalakítás, ötletelés
rugalmasságot és határozottságot
igényel a pedagógustól.
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A tevékenység felépítése (mit)
Süss fel, nap, fényes nap... (közös
éneklés esetleg furulyakísérettel).
De szépen kisütött a napocska!
Nekem már melegem is van. Le is
veszem a sapkám, a sálam, a kesztyűm és beteszem a zsákomba. Így
ni. Ti is elraktátok?
„Pszt! Halljátok? Csippcsepp...(kopogok az ujjammal a
padlón)”:
Csipp,
csepp,
egy csepp,
öt csepp
meg tíz:
olvad a jégcsap
csepereg a víz.
(Weöres Sándor: Olvadás)
„Süt a nap, a jégcsapok is elolvadtak,
menjünk beljebb, nézzük meg, mi
lehet még ebben a gyönyörű erdőben!”
Dundi dongó lépeget,
ide-oda nézeget,
ide lép, oda lép,
virágporon, mézen él.
„De szép ez a tisztás! Álljunk meg
egy kicsit és szívjuk be a friss
levegőt... most pedig fújjuk ki
(többször ismételve).
„Üljünk le egy kicsit, olyan békés,
nyugodt itt minden! Maradjunk
csendben, hátha meghalljuk a tücsök
hegedülését!
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Elemzés (miért, hogyan)
A közös éneklés elmélyíti az irodalmi
anyag feldolgozását, segíti a gyerekek
motiváltságának fenntartását.
Szimulációs játék: mozgásos élmény +
verbális megerősítés támogatja a
megértést (ok-okozati összefüggés).
Ismert vers felidézése, ritmusának,
dinamikájának érzékeltetése:
egyenletes lüktetés, lassú-gyors
tempóváltás, hangerőváltás (halkhangos).
Ez a játékos ritmusérzék-fejlesztés
(kopogás vagy taps) egyben hatékony beszédtechnikai gyakorlás
(fonémaejtés, mondatfonetikai
eszközök) is.
Ismétlés 2-3-szor: egyre gyorsabb
tempóban és hangosabban, a
gyerekek is ütik a ritmust.

Ismert mondókára egyenletes járás,
játékos mozgással kísérve az ismétlődő mozgásos élmény, helyváltoztatás segít elkerülni a tevékenység
monotonitását.
A levegővel való helyes gazdálkodás
(élettani- és beszédlégzés) fontos a jól
hangsúlyozott folyamatos beszéd
technikájának elsajátításában.

A tevékenység felépítése (mit)
„Feküdjetek le és csukjátok be a
szemeteket! Érzitek, ahogy melegíti a
nap az arcotokat?
Ahogy simogatja a lágy szellő? Amíg
így pihentek egy kicsit, furulyázok
nektek egy dalt és közben gondoljatok valami nagyon szép dologra.”
Tavaszi szél vizet áraszt...
A zsebemben lévő filcvirágokat
kiszórom a szőnyegre.
„Érzitek a virágok illatát?
Szippantsunk csak a levegőbe!
Most nyissátok ki a szemeteket és
nézzétek meg, milyen virágok
nyílnak itt a fűben!”
Miközben sorolják a virágok neveit,
a két bábbal elkezdem mondani a
verset:
Hóvirágom, virágom,
mi újság a világon?
(tavasztündér bábbal)
Véget ért a hosszú tél,
simogat az enyhe szél,
melegebben süt a nap,
újra szalad a patak.
Hallottam a cinegék
kikeleti énekét,
tavasz jár a határon.
(hóvirág ujjbábbal)
Ó, be szép ez virágom!
(tavasztündér)
(Donászy Magda: Hóvirág)

Elemzés (miért, hogyan)
A gyermeki idegrendszer számára
nagyon fontos a pihentető, megnyugtató csend. Az irodalmi tevékenység különösen alkalmas a gondolat- és fantáziaébresztő, képteremtő termékeny csend fenntartására:
a versmagok szárba szökkentésére.
Figyelni kell az előzetes szokásalakításra: aki nem vesz részt ebben a
tevékenységben, azok a gyerekek is
tartsák tiszteletben a többiek
„csendjét”.
A zenehallgatásnak szánt tavaszi dal
(furulya, ének, dúdolás) a komplex
esztétikai élmény befogadását segíti
elő, a hangulati átélést biztosítja.
Új eszközök bevonásával (virágok)
tovább erősíthetjük a szimulációs
játékunk „valószerűségét”, az újabb
inger fokozza az érdeklődést,
a figyelmet.
A biztatás, dicséret motiváló erejére
építek.
Az új vers megismertetésénél bábjátékkal igyekszem növelni az irodalmi élmény intenzitását. A párbeszédből építkező vers a gyerekek számára
a későbbiekben lehetőséget ad a
beszédkészség fejlődésére: a játékos
forma hangulati alapozó, fokozza a
beszédkedvet, segíti a szövegértést,
mintát ad a szövegalkotásra.
Feltétel: a bemutatás során a két
szereplő hangjának hiteles elkülönítésére (hangszín, tekintetváltás),
a bábok esztétikuma, következetes
használata.
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A tevékenység felépítése (mit)

Elemzés (miért, hogyan)

Ismétlés: 2-3-szor

Az új vers ismétlésekor már igyekszem bevonni a gyerekeket a versmondásba, ezért a tavasztündér egyegy óvodást simogat meg, tőle kérdez. A szememmel biztatom a gyereket, hogy bátran mondja velem a
verset.

„Nézzétek csak, itt van egy kis
csigaház. Vajon előbújik belőle a
csigabiga? Óvatosan tegyük le,
nehogy megijedjen!”

Egy valódi csigaházat veszek a kezembe, így növelve a kíváncsiságot,
az élmény erejét.

Napos mohán
melegszik a
botszemü kis
csigabiga;
korán kibujt
s most vár, pihen,
fél és örül,
mint a szivem,
nem tudva: itt
van-e a tél,
vagy új tavaszt
hoz már a szél;
nem tudja még,
mi a világ:
ibolya, vagy
csak hóvirág?

Ez a vers új a gyerekeknek, most egyszeri bemutatással meghallgatásra
szánom. Elsősorban a játékos, lágy,
derűs hangulatát igyekszem érzékeltetni. Ha sikerül átadnom élményrétegeiből, bátran tudok rá építeni az elkövetkező napok, hetek egyéb tevékenységeinél.

(Szabó Lőrinc: Csigabiga)
„Most leteszem ide a levélre a
csigabigát, hátha előmerészkedik. De
halljátok a harangot? Hányat harangoznak? Segítsetek számolni!”
Bimm-bamm 1, bimm-bamm 2... 10
(mondom és triambulumon is ütöm).
„10 óra van. Milyen gyorsan elszaladt
az idő! Biztosan várnak már bennünket az óvodában. Szedelőzködjünk,
vegyük fel a hátizsákot és már indulhatunk is!”
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Egy kis játékos matematika becsempészése a tevékenységbe – ha szervesen illeszkedik a szituációba – észrevétlen, élmény alapú, hatékony fejlesztés, melyet tovább erősít a hangszeres ritmusjáték.

A tevékenység felépítése (mit)
Som virág, som virág...
(közös éneklés a tavasztündér
vezetésével)
„Hazatértünk! Szép volt ez a
kirándulás! Köszönjük, tavasztündér!”
4. A tevékenység befejezése
– Ha igénylik, kérik a gyerekek, további verseket, dalokat idézünk fel a
tavasztündérrel, verseskötetekkel.
– A gyerekek játszhatnak a bábokkal,
eszközökkel „továbbélve” a tavaszi
sétát.
– Egy asztalnál biztosítok anyagokat
saját tavasztündér, tavaszi virágok
készítéséhez, színezéshez, élményrajzoláshoz.

Elemzés (miért, hogyan)
A szimulációs játékoknál fontos, hogy
az elkezdett folyamatot fejezzük is
be, így válik a játék hitelessé.
Az együtténeklés közösségi élménye
meghatározó jelentőségű.

A foglalkozás derűs hangulati lezárását biztosítja a kötetlen beszélgetés,
a gyerekek által kért versek, dalok
felidézése, az átélt élmények különféle technikák segítségével történő
„megformálása”.

Drámajáték és mesedramatizálás az óvodában
A módszer előnyeinek összegzése2
• Elősegíti a gyermekek öntevékenységének, alkotókészségének, problémamegoldó képességének, önálló gondolkodásának kibontakozását;
• az élményen alapuló cselekedtetés révén nem a tudás passzív befogadása, hanem az alkotva tanulás módszere;
• fejleszti a kreativitásukat, fantáziájukat, az asszociatív képességet;
• segít a gyereknek saját külső és belső világának és szociális környezetének cselekvés közbeni felfedezésében, megismerésében, s a kiváltott
hatások megélésében;

Bővebben: Gabnai Katalin, Debreczeni Tibor, Kaposi László, Pinczésné dr. Palásthy Ildikó,
Lóczi Tünde, Robert Fischer, Howard Gardner, Kristen Nicholson-Nelson munkái

2
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• a játékba kivetített és megélt félelmek, konfliktusok, pozitív érzelmek
segítenek a morális problémák feltárásában, az értékrend kialakításában, a toleranciakészség formálásában;
• megkönnyíti, természetessé teszi a gyermekek közösségbe illeszkedését, szocializációját; nyitottá teszi a gyermeket a környezete, a társai
iránt; az együtt átélt élmények közelebb hozzák egymáshoz a gyerekeket;
• fejleszti a gyermeki kommunikációt (tiszta, artikulált beszéd, szókincsbővítés, mondat- és szövegalkotás fejlesztése, a nem verbális
kommunikációs eszközök használatának tudatosítása; beszédbátorság kialakítása);
• egyszerre több érzékszervre hat, az értelmi képességek fejlődésén túl
az érzelmi élet, értékvilág gazdagodása jellemzi a résztvevőket, egy
világra nyitott, kiegyensúlyozott, derűs személyiség kialakulását támogatja;
• összpontosított, megtervezett munkára szoktatja a benne résztvevőket,
amelyből azonban nem hiányozhat a rugalmasság, a körülményekhez
alkalmazkodó gyors döntési képesség, nyitottság sem;
• a többszörös intelligencia kibontakoztatására – verbális-nyevi, matematikai-logikai, térbeli-vizuális, zenei, interperszonális, intraperszonális és természeti intelligencia – az egyik legalkalmasabb módszer.
MESEFELDOLGOZÁS ÓVODÁSOKKAL – VÁZLAT3
VILÁGSZÉP SÁRKÁNY RÓZSA4
Cél: a mese színtereit bejárva a gyerekek tapasztalják, éljék meg – mondják és csinálják – a főhőssel együtt a kalandokat, hogy a mese részesévé
válva észrevétlenül is alakítsa, formálja személyiségüket és meghatározó
élménnyé válhasson a mese üzenete.
Előzmény: a gyermekek már többször hallották, jól ismerik a mesét.
Sikerkritérium: az óvodapedagógus együtt játszik a gyerekekkel. Hiteles szerepbe lépéssel biztosítja a mesefeldolgozás „mintha” helyzetét.

Az itt közreadott vázlat Oláh Csilla óvodapedagógus szakos hallgató általam irányított szakdolgozatának – néhány ponton kiegészített, stilizált – részlete. Ezt az 5 alkalomra tervezett mesefeldolgozást a gyakorló óvodánkban 2010-ben sikeresen meg is valósította. A tevékenység
felépítése Lóczi Tünde: Drámajáték az óvodában című munkájának mintájára készült.
4
Benedek Elek: A fekete kisasszony, Magyar mese- és mondavilág II., Magyar Elektronikus
Könyvtár – mek.oszk.hu
3
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A tevékenység feltételei
Csoport: középső-nagycsoport.
Tér: csoportszoba.
Idő: 35-45 perc / alkalom – 5 egymást követő napra szervezett tevékenység.
Eszközök: minden alkalomra biztosítani a szükséges anyagokat, kellékeket.
Hol volt, hol nem volt, de valahol mégis volt…
Eszközök: a levél, nagyméretű csomagolópapír, festék, paletta, ecset,
rajzlap, zsírkréta.
Fejlesztési lehetőségek: szóbeli kifejezőkészség; improvizációs képesség; a mese egyes részleteinek felidéző képessége (verbális memória);
vizuális kifejezőkészség; tolerancia, együttjátszás.
Kötetlen beszélgetéssel indul a játék, majd felidézzük röviden a mesét.
A gyerekek a szőnyegen ülnek körben. Az óvodapedagógus elővesz egy
nagy borítékot, amelyen jól látható a csoport jele.
Óvodapedagógus (ÓP.) „Gyerekek! Ezt a levelet ma reggel találtam a
postaládában. Szerintetek kinek küldhették, mi lehet benne?”
A gyerekek motiválására, fantáziájuk, kreativitásuk kibontakoztatására kiválóan alkalmas ez a szimulációs játék. Belehelyezkedünk egy mesei
hangulatba.
A levél a régi korokat idézve, régies nyelven íródott, viaszpecséttel ellátott, körbeégetett a papír. A levél címzése és formai jellemzői lehetőséget
adnak arra, hogy megbeszéljük, hogyan is címezték és kézbesítették a leveleket régen.
Közhírré tétetik!
Egyetlen gyermekem, az Aranyfogú királyfi elindult Világszép Sárkány
Rózsa megkeresésére, de már egy éve nem adott életjelt magáról. Megparancsolom, hogy minden élő ember induljon Meseországba az Aranyfogú
királyfi megkeresésére! Annak adom fele királyságomat, aki megtalálja a
fiamat és visszahozza őt a kastélyomba. Meseország királya
Az aláírás módja lehetőséget ad egy játékra, miszerint, nevezzük el Meseország királyát. Ez segítheti azt a folyamatot, hogy a gyerekek közelebb
kerüljenek a szereplőkhöz, sajátjuknak érezzék a szituációt (névkeresés).
ÓP.: „Most mihez kezdjünk xy király levelével? Eleget tegyünk a parancsnak, elinduljunk? De hol keressük az eltűnt királyfit?
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A gyerekek ötleteket mondhatnak, hogy merre indulhatunk el. Természetesen elsősorban az előzetes meseélmény alapján idézik fel a helyszíneket.
ÓP.: „Mielőtt útnak indulnánk, készítsünk egy térképet, hogy tudjuk ,merre járunk. Milyen helyeken is járt az Aranyfogú?” (közös megbeszélés)
Négy csoportot alakítunk. Három csoport nagyméretű csomagolópapírra a megbeszélt helyszíneket rajzolja, festi, a negyedik egy zsebtérképet
készít, amit majd mindig magunkkal viszünk. A közösen alkotott rajzokat a
mesehelyszínek illusztrációjaként használjuk, a gyerekek szemmagasságában helyezzük el a csoportszoba közösen kiválasztott helyein.
Repüljünk el Meseországba!
Eszközök: korona, palást, kard, csengő, paripa, csőtészta, fonál.
Fejlesztési lehetőségek: szóbeli és nem verbális kifejezőkészség; a
mesei fordulatok cselekvés közbeni átélése; a mese egyes részleteinek felidéző képessége (verbális memória); finommotorika és szem-kéz koordináció fejlesztése; tolerancia, együttjátszás, önismeret, egyéni képességek
kibontakoztatása, ritmusérzék- és mozgásfejlesztés.
Szerepek: Gáspár király (óvodapedagógus).
Előzetes ráhangolódás után a gyerekekkel megbeszéljük, mire is vállalkoztunk. Az utazás ténye lehetőséget nyújt arra, hogy megbeszéljük, mivel
is utazhatunk. A gyerekek többféle megoldást ajánlanak fel. Mivel a repülés
a leggyorsabb módja az utazásnak, ezért azt választjuk.
ÓP.: „Gyerekek, repüljünk el Meseországba! Tudok egy varázsigét,
amellyel mindnyájan oda juthatunk! Hogy is van: Csiribu-biribo… nagy
baj van! Elfelejtetem! Tud valaki mondani egy másikat? A gyerekek több
varázsigét is felsorolnak, egyet kiválasztunk, és azt mindnyájan mondjuk és
mutatjuk.
Repülés Meseországba.
A gyerekek utánozni kezdik az óvónő mozgását. Az élmény fokozására
mesterséges szelet is lehet csinálni ventilátorral. Közösen eljátsszuk, hogy
repülünk, fúj a szél (hangutánzás), majd meglátjuk Meseországot (pantomimjáték).
ÓP.: „Gyerekek, aki már látja Meseországot, az kiáltson egy nagyot!
Meseország kapuja
ÓP.: „Nézzétek, gyerekek, milyen hatalmas Meseország kapuja! Hogy
menjünk be rajta?
A gyerekek ötleteket mondanak, hogy hogyan jussunk be a kapun, ami
zárva van (pl.: kulcs, varázskulcs, törjük be).
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ÓP.: „Tényleg itt volt a zsebemben a kulcs, mindjárt elő is veszem.” Eljátszom, hogy keresem a kulcsot, de nem jó a zárba. „Hát most mit tegyünk?”
Problémahelyzet, a gyerekek is kipróbálják a képzeletbeli kulcsukat a zárba, de egyik sem nyitja. „Van egy ötletem! Tudunk egy dalt, amelyik a kaput biztosan kinyitja.”
ÉNÓ: 152 Bújj, bújj, zöld ág... Kinyílik a kapu, bemegyünk.
Gáspár király három próbája.
ÓP.: „Ide nézzetek, gyerekek, milyen gyönyörű Meseország! Milyen csodás dolgokat láttok? Milyen mesebeli lények lakhatnak itt?” A gyerekek felsorolnak különböző mesehősöket, jellemzőiket.
Az óvodapedagógus a beszélgetés végén szerepbe lép, fölveszi a koronát és a palástot. Ő lesz Gáspár király.
ÓP.: „Hát ti meg kik vagytok, és mit kerestek országomban, erre, ahol a
madár se jár?” ( A gyerekek elmondják, miért jöttek.) „No rendben van, ha
tényleg ilyen nemes lelkűek vagytok, hogy segítetek megkeresni a fiamat,
átkelhettek Meseországba, de hogy biztos legyek a bátorságotokban, előbb
ki kell állnotok három próbát.”
Első próba: közös játék. Gáspár király azt mondja! című anyanyelvi játék
(mondatalkotás).
Csak akkor cselekedhetnek a gyerekek, ha teljes mondattal kapnak utasítást. Pl. „Gáspár király azt mondja, állj fél lábon, vitézem! Teljesítik a
gyerekek a kérést, de ha csak annyit mond a király, hogy „Állj fél lábon”,
akkor mozdulatlanul kell maradni. Igyekeztem olyan mozdulatsort választani, ami tréfás és érdekes a gyerekek számára (mozgásügyesítés, derűs légkör, figyelem).
Második próba: lányok próbája csőtésztalánc fűzése jutalmul a vitézeknek.
Harmadik próba: fiúk próbája. A bátor vitézeknek, lovagolva, karddal a
kezükben kell megszólaltatni a magasra felkötött csengőt.
ÓP.: Látom, nagyon derék vitézek és udvarhölgyek vagytok! Mielőtt útnak indultok, szeretném, ha elénekelnétek nekem a dalt, amivel átjöttetek
a kapun. De jó hangosan énekeljetek, mert az én fülem bizony már nem
jó. (ÉNÓ: 152 Bújj, bújj, zöld ág… )
A foglalkozást ezzel az énekes játékkal zárjuk: „visszatérünk” a csoportszobába, beszélgetünk, előrevetítem a következő nap történéseit.
Útban Sárkányország felé
Eszközök: MP3 lejátszó, mesekellékek: egy tőből nőtt három aranyhajszál, kilincsmadzag, üvegcsék, tündérsüveg, illusztrációk, dekorációs
eszközök, zászlócskák.
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Fejlesztési lehetőség: szóbeli és nem verbális kifejezőkészség; kreativitás, fantázia; a mesei visszatérő elemek cselekvés közbeni megtapasztalása; a mese egyes részleteinek felidézésének képessége (verbális memória);
tolerancia, együttjátszás; önismeret, egyéni képességek kibontakoztatása;
ritmusérzék és mozgásfejlesztés.
Szerepek: Tündérek királynéja, Szélkirály (óvodapedagógus).
A játékba invitálás után felidézzük, hogy hová utazunk, hol jártunk már.
A gyerekek elmesélik, hogy milyen állomások vannak még hátra, majd útnak indulunk. A már kitalált saját varázsigével utazunk tovább.
A rengeteg erdőben.
ÓP.: „Gyerekek, megérkeztünk a rengeteg erdőbe. Hallgassátok csak, milyen állatok laknak itt?” Madárhangok, őshonos erdei állatok hangjának
felismerése (MP3 lejátszóról). A témakörön belül maradva megbeszélhetjük, hogy milyen erdei állatokat ismerünk, utánozzuk a hangjukat, mozgásukat.
Az óvodapedagógus szerepbe lép. Felveszi a süveget, ő lesz a Tündérek
királynéja.
ÓP.: „Szervusztok, gyerekek! Mi járatban vagytok erre? Nem féltek ebben a sötét erdőben bandukolni?” (Gyerekek válaszai.) Maradjatok kicsit
csendben! Valami furcsa és félelmetes zajt hallok, gyorsan fává változtatlak
titeket. Elmondja a varázsigét és a gyerekek fává változnak: a lábuk a törzs,
a lombjuk a magasba nyújtott kezük. Az óvodapedagógus kicseréli a süveget hosszú, kék krepp-papír parókára. Szerepbe lépés: szélkirály. Simogatja, fújja, cibálja a fákat a szél. (Mozgást fejlesztő játék, szókincsbővítés,
hangutánzás.)
ÓP.: (ismételt süvegcsere): Visszaváltozhattok, elkotródott a dühös szélkirály! Jól megtépázott minket! Akkor már indulhattok is tovább, igaz? Remélhetőleg eszükbe jut, hogy a varázseszközöket még el kell kérniük a
Tündérek királynéjától. Előveszem az eszközöket, varázsolunk magunknak
paripát és kipróbáljuk azokat. (ÉNÓ: 126 Gyí, paci, paripa…)
ÓP.: Akkor most már mindenünk megvan? A gyerekek figyelmeztetnek
az üvegcsékre, megbeszéljük, hogy mi van benne, mire és hogyan használhatjuk azokat. (Verbális felidézés, mesei kifejezések, fordulatok.) Elkísérlek
titeket a Magashegy tövébe, nehogy eltévedjetek az úton. Üljünk fel a lovainkra! (ÉNÓ: 126 Gyí, paci, paripa… )
A Magashegyen.
ÓP.: „Hóóó! Megérkeztünk, gyerekek a Magashegy tövébe! Nézzétek csak
milyen hatalmas! Alig lehet látni a tetejét. Mit gondoltok, hogyan tudnánk
megmászni?” (Gyerekek ötletei.) „Tudjátok, hogy a hegymászók mit tűznek ki a hegy tetejére? No, ahhoz, hogy kitűzhessük a mi zászlóinkat a
mi hegyünkre, előbb nekünk is meg kell másznunk.” A gyerekeknek föl
kell mászniuk egy létrára, aminek a tetejébe egy kis pohárban zászlócs232

kák vannak rejtve. A bátrabb gyerekek kötéllétrán is mászhatnak (mozgást fejlesztő játék). Mindenki megszerzi a maga zászlóját és kitűzzük a
hegycsúcsra (az első napon általuk festett illusztráció elé egy hungarocell
sziklába szúrjuk), majd elindulunk megkeresni a forrást és a fűzfabokrot
(mozgásszimuláció).
A forrásnál.
(A gyerekek a kezükkel, testükkel imitálják a bokrot.)
ÓP.: „Egy olyan ügyes kard kellene nekem, akit úgy tudunk közösen kihúzni a földből, mint a mesebeli répát. Emlékeztek? Az általuk már ismert,
eljátszott répamesére asszociálva, újraélhetik az élményt. A játékot többször
is eljátsszuk (szerepvállalás), majd magunkhoz vesszük a kardot és továbbindulunk (ÉNÓ: 126 Gyí, paci, paripa…).
Visszaváltozunk: a gyerekek élménybeszámolót tartanak, merre jártak,
mit láttak, mi vár rájuk holnap.
Sárkányország földjén
Eszközök: jelmezek, csengettyűs madzag, raklap, anyagok, korona,
keksz, mogyorókrém, szörp, reneszánsz zene, gyertya.
Fejlesztési lehetőségek: kudarctűrő képesség (szereplők választása);
csapatszellem; a mesei visszatérő elemek cselekvés közbeni megtapasztalása; a mese felidézésének képessége (verbális memória); önismeret, egyéni
képességek kibontakoztatása, szóbeli és nem verbális kifejezőkészség; kreativitás-, fantázia-, ritmusérzék- és mozgásfejlesztés.
Szerep: Sárkánykirály, Gáspár király (óvodapedagógus).
Átkelés a Rézhídon.
A gyerekekkel megbeszéljük, milyen feladatok várnak még ránk. El is
indulunk Sárkányország felé, de nagyon halkan ám, nehogy felébresszük
a Sárkánykígyókat, akik a hidat őrzik. Körbe indulunk a teret kihasználva
(mozgásszimuláció).
ÓP.: „Gyerekek, megérkeztünk a Rézhídhoz. Lehet, hogy nem vagyunk
elég erősek a sárkánykígyók legyőzéséhez, de annál okosabbak vagyunk!
Mi a sárkány legfélelmetesebb fegyvere?” (A tűz.) „Mivel tudjuk a tüzet eloltani?” (Gyerekek válaszai.) A már előre bekészített gyertyát középre rakjuk,
körbeálljuk és megpróbáljuk elfújni a gyertyalángot (légzésfejlesztő játék).
ÓP.: „Nagyon óvatosan keljünk át a hídon, nehogy a Sárkánykirály
meghalljon minket! (Át kell bújni egy alacsonyan tartott madzag alatt, amire
csengettyűk vannak kötve, úgy, hogy ne érjünk hozzá.)
Selyemrét.
Megérkeztünk a Selyemrétre. Érzitek, milyen puha itt a fű, milyen jó
illat van? De szép virágok! Milyen színűek? Mit látsz még a fűben, égen,
távolban…? Emlékeztek, hogy mit csináltak az emberek itt a Selyemréten?”
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(Kaszáltak és gyűjtöttek.) Segítsünk nekik! Kaszáló mozdulatok, szénagyűjtés (dúdolás, éneklés).
ÓP.: „Mit szólnátok hozzá, ha kicsalogatnánk valahogy Világszép Sárkány Rózsát?” Énekeljünk neki! (ÉNÓ: 139 Hej, vára… ) Az énekre előjön
a Sárkánykirály. Az óvónő átváltozik.
ÓP.: „Hát ti kik vagytok? Hogy mertek háborgatni engem?” (A gyerekek
elmondják, hogy miért jöttek.) „No, akkor tudjátok meg, hogy a mese szereplői közöttetek vannak. Rajtatok áll, hogy ki lesz az Aranyfogú királyfi és
ki pedig Világszép Rózsa.” Gyertek csak, próbára teszlek titeket!
Próbatételek, szerepválasztás.
Hogyan jár? Hogy vágott ketté egy kősziklát? Hogyan morzsolt lisztté egy
kősziklát? Hogy kapta derékon? Hogyan vágta derékig az ólomszérűbe? Hogyan táncol? Hogyan sír, kesereg? A mese szereplőinek a mozgását, viselkedését a gyerekek találják ki, mutatják be, így szimulációs és szerepjátékok
segítségével újra felidézzük a történetet.
A Sárkánykirályt legyőzik a „gyerekek”, leesik a koronája és így eltűnik
(varázsige), visszaváltozik óvónővé. Elmesélik a gyerekek, hogy mi történt,
amíg nem találkoztak, kik teljesítették a legügyesebben a próbákat. (Értékelés, vita, megegyezés.) Kiválasztjuk a két főszereplőt, jelmezbe öltöztetjük
őket, a többiek is lovagokká, udvarhölgyekké válnak és elindulunk visszafelé. Bejárjuk újra a színtereket, felidézzük, mi történt ott, s végül megérkezünk Meseországba.
Meseország.
Itt az óvodapedagógus újra szerepbe lép – Gáspár királlyá változva idegesen járkál fel s alá.
ÓP.: „Ó, ugyan hol lehetnek már ezek a gyerekek? Milyen sokáig vannak távol! Csak nem történt valami bajuk…? Nahát, itt is vagytok? Jaj, de
örülök, hogy visszahoztátok a fiamat! Gyertek, ünnepeljük meg illően a
hazatértét!”
Lakoma.
A kekszeket megkenjük mogyorókrémmel, a mandarint megpucoljuk,
tányérokra rakjuk, megterítünk (munkatevékenység).
ÓP.: No, kezdődhet a lakoma! Egészséggel fogyassza minden bátor legény és leány a finomabbnál-finomabb ételeket! A gyerekek leülnek az
asztalokhoz. Halk reneszánsz zene biztosítja a megfelelő hangulatot. Udvarias beszélgetés a felvett szerepeknek megfelelően. Igyekszem sok régies
kifejezést használni, a kor felidézéseképpen.
ÓP.: A lakodalomban táncolni is szoktak, nem csak enni! Gyertek, járjuk el a táncot!
(ÉNÓ:139 Hej, vára…)
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Világszép Sárkány Rózsa és az Aranyfogú királyfi meséje – csoportos mesedramatizálás

Előzmény: a gyermekek által jól ismert, dramatikus játékok által megélt
mesefeldolgozás.
Sikerkritérium: oldott, játékos légkör. Elfogadó, érdeklődő magatartás
a csoport és az óvodapedagógus részéről. A közösen átélt élményekre épülő tevékenység. Nyitottság, kötetlenség.
Tér: csoportszoba.
Idő: 30–35 perc.
Eszközök: az eddig használt mesekellékek, jelmezek.
Fejlesztési lehetőség: az önállóság, bátorság; kreativitás, fantázia;
empátia, odafigyelés a társakra; a mese felidézésének képessége (verbális
memória; cselekvés, ének, tárgyak segítségével történő rögzítés), szerepbe
való beleélés képessége.
Szerepek: Világszép Sárkány Rózsa, Aranyfogú királyfi, Gáspár király és
a felesége, Tündérek királynéja, mókuskák, Sárkánykirály, két sárkánykígyó, két fűzfabokor, kard, udvarhölgyek, vitézek.
Ezen a foglalkozáson megpróbáljuk felidézni a gyerekekben azokat az
élményeket, amelyeket az előző négy nap során átéltek. Az óvodapedagógus a mesélő szerepében, igény szerint segíti, irányítja a játékot. A szerepek kijelölése, választása közösen történik. Nem törekszünk „művészi előadásra”. A célunk az, hogy a gyerekek jól érezzék magukat a szerepükben,
szívesen formálják meg a választott hősöket. Kialakuljon számukra az „én
alkottam” öröme. A mesedramatizálásnak nem a produktum a lényege, a
célja, hanem az a folyamat, ami által az „előadáshoz” eljutottunk.
A mese szerepcserével történő újrajátszása a gyerekek kérésének megfelelően alakul: még aznap, vagy napok, hetek, hónapok múlva, amikor a
gyerekek kérik, ahogyan szükségük van a mese élhető varázsára.
Játékos képességfejlesztés gyermekirodalmi műfajok
felhasználásával
A képességfejlesztő játékok is játékok, és nem olyan játékfeladatok, amelyek a játék alapvető jellemzőinek híján vannak (a játék szabad, önkéntes,
variálható, többféle megoldást tesz lehetővé, interaktív, kapcsolatra épül,
örömszerzés a célja, stb.). A különböző képességfejlesztő játékok is belső
tartalmukkal és struktúrájukkal, szabályaikkal hatnak a gyermekekre. A játszás folyamatában meg kell elégednünk azon spontán tanulási hatásokkal,
amelyeket ezek a játékok önmagukban hordoznak, mellőzve ezzel minden
további szándékos tanulási mozzanatot. Higgyük el, éppen elég tanulási
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lehetőség az, ami az örömmel végzett képességfejlesztő gyakorlás közben
éri a gyermeket. Ezeknél a játékoknál sem beszélhetünk játékba szervezett
tanulásról. A játékban önmagában benne van a spontán tanulási lehetőség,
melyet ugyan az óvodapedagógus ajánl, kezdeményez, készít elő, de e kezdeményezésnek továbbra is játéknak kell maradnia.
FEJLESZTÉS VERSEKKEL, MONDÓKÁKKAL
Nagymozgással kísért szövegmondás5
Fújja a szél a fákat,
(törzshajlítás nyújtott karral oldalra)
Letöri az ágat, reccs!
(guggolás)
Lassan forog a kerék,
Mert a vize nem elég,
Gyorsan forog a kerék,
Mert a vize már elég.
(karkörzés előre lassan, majd gyorsan)
A FINOMMOTORIKA FEJLESZTÉSE SZÖVEGRITMUS FEJLESZTÉSÉVEL6
Ess, eső, essél, bugyborékot vessél!
(A vers ritmusára függőleges vonalak húzása egy előzetesen megrajzolt felhő alá.)
Pám-pám-paripám, tüzes a pipám!
(Egy pipa fölé füstkarikák rajzolása a szöveg ritmusára.)
Pont, pont vesszőcske,
készen van a fejecske.
Hosszú nyaka,
nagy a hasa,
készen van a
török basa.
(A szövegnek megfelelő módon, ritmusra figura rajzolása.)
Szabó Borbála: Mozdulj rá! Mozgással kísért vers- és mondókagyűjtemény. Budapest, 2005,
Logopédia Kiadó.
6
Kuhn Gabriella: ... hogy az írás ne legyen sírás. Dinamikus gyakorlatok az írás előkészítésére. Budapest, 2008, Trefort Kiadó.
5
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A fonémaejtés, fonámahallás fejlesztése, artikulációs mozgásügyesítés
Titkos nyelv: a játék lényege a magánhangzók kiemelése egy verssorból, és így kitalálni, hogy melyik versből idéztünk. Pl. óia, óia áo (Bóbita,
Bóbita táncol)
Nemzetközi medveinduló7: Szabó T. Anna versének mintájára magánhangzók kicserélésével mondják a gyerekek az ismert verseket. Pl.:
Írjunk hát egy medve-dalt/ Minden medve tudja majd...
Orjonk hot ogy modvo-dolt/ Mondon modvo todjo mojd...
Írjink hit így midvi-dilt/ Mindin midvi tidji mijd...
Kreatív szövegalkotás, versírás
Verses gyermeklexikon8: Nagy Bandó András: Családi szókincstár
című kötetének mintájára címszavakhoz rövid önálló versikék írása, elkezdett versek befejezése, illusztrálása, találós kérdésként való alkalmazásuk.
Badar állathatározó9: Varró Dániel verseinek formájában, különböző
témákban, játékos versírásra ösztönözni a gyerekeket, lejegyezni a műveiket, esetleg illusztrálni őket. Pl.:
Szép állat a panda,
csak egy kicsit randa.
Ezért nem jár strandra,
szép állat a panda.
Szép állat a..., Szép virág a..., Szép leány a...
Ritmusjátékok
Verssorokat kitapsolni, lekopogni, ritmusra járni szövegmondással kísérve.
Add tovább! Ismétlik a körben ülő gyerekek a rövid ritmusokat.
Ismerd fel! Szöveg nélküli ritmusrejtvény. Melyik vers ritmusát tapsolom?

7
8
9

Friss tinta! Mai gyermekversek. Budapest, 2005, Pagony-Csimota. 94.
Nagy Bandó András: Családi szókincstár. 2000, Alexandra Kiadó.
Friss tinta! Mai gyermekversek. Budapest, 2005, Pagony-Csimota. 39.
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Játék a mesékkel
Ezek a játékok akkor nyújtanak élményt a gyerekeknek, ha a csoportban
közösen látott, hallott mesékre épülnek. Ne közvetlenül a mese bemutatása
után játsszuk őket, először hagyjuk a gyerekeknek a saját „tempójukban”
élni, feldolgozni a mesét. Többszöri ismétlés után, a mesemondást követő
napokban viszont már sikerélmény a szövegek, szituációk játékos felidézése, továbbgondolása.
Kreatív szövegalkotás
Meselánc-szólánc: sok változata ismert ennek a játéknak, a lényeg,
hogy minden gyereknek egy szót kell mondania valamilyen szabály szerint.
• Az én mesémben laknak. A játékvezető mond egy mesecímet. Olyan
szavakat kell gyűjteni, amelyek szerepeltek a mesében (ember, állat,
növény, tárgy).
• Az jutott eszembe. Mesehősről szavak gyűjtése, szabad asszociációk
által. pl. Kacor király: macska – tejföl – fehér... Játszhatjuk teljes mondatok ismétlésével is: Kacor királyról nekem egy macska jut eszembe.
A macskáról nekem a tejföl jut eszembe...
• Mi a neved? Mesehősök nevének kezdőhangjával, utolsó hangjával
történő szógyűjtés.
• Meseország. Meseországnak nincsenek lakói. Költöztessük kedvenc
hőseinket ebbe a csodálatos országba! Az első jelentkező megmondja
a kedvenc mesehőse nevét, a következő gyerek megismétli, és hozzáteszi a saját kedvence nevét. A következőnek már mind a két szót el
kell ismételnie, és még egyet hozzátenni. Nehezíthetjük úgy a játékot,
hogy nem sorba mondjuk a neveket, hanem egy labdát dobunk annak, akinek akarjuk.
Meseszövés: a meseszövés csoportos mesekitalálás. A játékvezető
mond egy bevezető mondatot. A mellette ülő gyerek folytatja a megkezdett
gondolatot. Sorban mindenki tovább fűzi a mesét.
• Ismert mese felidézése, újramesélése.
• A csoport saját meséje – önálló elképzelés, történet kitalálása (A hónap meséje).
• Megadunk 3 szereplőt vagy tárgyat – róluk kell kitalálni egy mesét.
• Képsorozatot (fázisrajzokat) mutatunk a gyerekeknek, ezekről mesélnek.
• Saját meséskönyvem/rajzfilmem – A gyerekek készítette meseillusztrációkat, filmkockákat összefűzzük könyvvé, rajzfilmmé. Szívesen
mesélnek majd újra belőle.
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Apróhirdetés: minden gyerek gondol egy mesehősre és felad egy
hirdetést, amiben keresi a hősét. A többieknek ki kell találni, ki tűnt el.
A legjellemzőbb tulajdonságait, tárgyait, társait sorolja fel a hirdető. Az óvodapedagógus kezdi a játékot.
Pl.: Eltűnt, keresem azt a barna hajú kislányt, aki mindig piros ruhát
hord, szereti a virágokat, segít a nagymamájának...
Játszhatjuk úgy is, hogy a gyerekek kérdeznek – barkochba – kire gondolhattam? (Férfi? Öreg? Gonosz?)
Három kívánság: ha te lettél volna a mesében a legkisebb királyfi, sárkány, Babszem Jankó stb., és lett volna 3 kívánságod, amit teljesít egy tündér, te mit kértél volna, hogy legyőzd az ellenséged?
Közhírré tétetik!: egy gyerek hátat fordít a többieknek, akiknek megmutatjuk egy mesehős képét. Közösen megpróbáljuk elmondani, hogy
hogyan néz ki az illető a képen, a háttal állónak ki kell találnia, kiről beszélünk. Közhírré tétetik, hogy eltűnt egy óriási, barna szemű, szőrös, négylábú, erős, félelmetes stb.
Igaz-hamis: mutatunk a gyerekeknek egy meseillusztrációt, amiről
könnyen felismerhetik a választott mesét. Az óvodapedagógus mond valamit a képről, a gyerekeknek azt kell kitalálni, hogy igaz vagy hamis, amit
hallottak. A vicces állításokat különösen szeretik a gyerekek.
Az anyanyelv, a gondolkodás fejlődésének segítése mesékkel10
Beszélgetés ismert mesékről, az alábbi típuskérdések segítségével:
Felidéző beszélgetés. Emlékeztek még?
Véleménykérő beszélgetés. Mit gondoltok?
Kitaláló beszélgetés. Találjátok ki, hogy...
Alkalmazó beszélgetés. Mit lehet tenni, hogy...
Gondolatbefejező beszélgetés. Fejezzétek be, amit abbahagyok!
A mese és a nonverbális kommunikáció fejlesztése
Ajándék: egy borítékban mesefigurák képei vannak. Mindenki húz
egyet és el kell mutogatni, amit lát a képen. A többiek kitalálják.

Nagy József: Fejlesztés mesékkel. Módszertani segédlet óvodapedagógusoknak és tanítóknak.
Szeged, 2009, Mozaik Kiadó.
10
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Pl.: Micimackó mézet nyalogat egy bödönből, öregapó húzza a répát.
Mese-activity: a hagyományos activity játék (mutogatás, rajz, körülírás,
rím) csak éppen mesebeli figurákkal, tárgyakkal, kifejezésekkel.
Mesetükör: mutasd meg, hogy mit csinált, milyen képet, arcot vághatott... Pl. ... a kismalac, amikor meglátta a fa alatt az egymás hegyén-hátán
álló farkasokat? ... a három pillangó, amikor zuhogott az eső, fújt a szél? ...
a török császár, amikor a kiskakas kiengedte a darazsakat a bő bugyogójából?
Így megy a... Így csinál a...: az óvodapedagógus egy önként jelentkező
fülébe súgja egy mesebeli lény nevét, ő pedig úgy sétál, megy, ugrál, repül
stb., ahogy az illető a mesében. A többiek elmondják, mit látnak, megpróbálják kitalálni, ki jár így.
Élőkép, fénykép, szoborcsoport: 5–6 fős csoportok egy mesejelenetet/meseképet mutassanak meg egymásnak. Ki kell találni, melyik meséből
fényképezték. Segítségként kezdetben adjuk meg a mesék címét: pl. A brémai muzsikusok, A répa, Hófehérke és a hét törpe.
Mesés társasjátékok, szabályjátékok
• Bármelyik meséről készíthetünk asztali szabályjátékot csomagolópapírra, kartonra, festett meseillusztrációkkal, jellegzetes helyszín, figura
ábrázolásával (kastély, 14 fejű sárkány).
• A szabályokat a meséből vegyük vagy a gyerekekkel közösen találjuk
ki.
• A játék bábuk mesehősök legyenek flakonból, kupakból, gyógyszeres
dobozból, parfümös üvegből.
• A dobókockán lehetnek „rajzolt” szabályok is (pl. 3 csizma, az orruk
jobbra néz = lépj hármat előre; 3 csizma, orruk balra néz = lépj vissza
hármat; boszorkány = kimaradsz a körből).
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