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Előszó

Amozgásos játékok fejlesztő hatása és kiemelkedő 

szerepe az iskolai testnevelésben nem újkeletű 

gondolat. Hagyományosan az iskolai testnevelés 

tantervi része, az alkalmazó gyakorlás kiemelkedő mód-

szertani eszköze.

A testnevelésórákon alkalmazott játékokban a problé-

mamegoldó gondolkodás megjelenése már a legegysze-

rűbb játékokban is felfedezhető. Amikor egy fogójátékban 

tanítványaink tudatosan üres területet keresnek, vagy 

a játékterület széle felé szorítják a menekülőket, akkor 

már – szinte észrevétlenül – a későbbi sportjátékokban 

is alkalmazható tudással vértezik fel magukat. A kérdés 

azonban az, hogy céltudatosan, egy-egy kiemelt tanulási 

szemponttal játszatjuk-e a játékainkat, és a tanítványaink 

tisztában vannak-e azzal, milyen módon tudnak taktikai 

értelemben is sikeresek lenni a játéktevékenység során.

Könyvünkben arra törekedtünk, hogy:

 z logikus, egymásra épülő rendszerben bontsuk ki a 

taktikai gondolkodás fejlesztésének lehetőségeit a leg-

elemibb szintektől kezdve a kis játékokon keresztül a 

végső csapatlabdajátékokig;

 z minden játékhoz jól körülhatárolt tanulási célokat ren-

deljünk, amelyek segítik a játék megértését, a célszerű 

és hatékony játéktevékenységet;

 z olyan játékokat gyűjtsünk és alkossunk, amelyek alap-

ját képezik a különböző csapatlabdajátékoknak, illetve 

felhasználhatók azok oktatásának folyamatában;

 z új, illetve kevésbé ismert játékok segítségével támo-

gassuk a minél változatosabb testnevelésórák terve-

zését és megvalósítását;

 z fényképekkel és ábrákkal segítsük a játékok érthető-

ségét;

 z szempontsort adjunk a tanulási eredményesség ellen-

őrzéséhez, a tanulási folyamat értékeléséhez.

Végül, de nem utolsó sorban a könyv újdonságai közé 

tartozik, hogy a játéktevékenység oktatásmódszertanára 

vonatkozóan számos olyan alapelvet fogalmaz meg, ame-

lyek biztosítják a hatékony tanulási folyamathoz szüksé-

ges pozitív tanulási környezetet.

Reményeink szerint a könyv módszertani alapjai, a játék-

gyűjteményben megtalálható 105 játék és azok variációi, 

továbbá a könyvhöz tartozó oktatófilm hasznos segítséget 

nyújtanak a mindennapok eredményes munkájához, és 

inspirációt jelentenek a csapatlabdajátékok eredményes 

és élményszerű oktatásához.
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„A sportjátékokban komplexen  
megjelenő, azokat alapvetően meghatározó technikai 
és taktikai összetevőket érdemes részekre bontani 
a hatékony játéktanítás érdekében.”



1.1  A játéktevékenység szerepe a gyermeki fejlődésben 
és a testnevelésben

01
A TAKTIKAORIENTÁlT 
JÁTÉKOKTATÁS ElMÉlETI 
ÉS MóDSzERTANI HÁTTERE

Az óvodai és iskolai testnevelésben (a további-

akban testnevelés) az oktató-nevelő munkánk 

során alkalmazott mozgásos játékok1 rendkívül 

sokrétű fejlesztési lehetőséget hordoznak magukban. 

A tanórai testnevelésben, a tanórán kívüli tevékenységek-

ben és a sport minden színterén meghatározó funkciót 

töltenek be.

A  játékok – így a mozgásos játékok – szerepe a gyer-

mek személyiségfejlődésében nem kíván különösebb 

magyarázatot. A  spontán, szabad játék a gyermeki 

pszichoszociális fejlődés egyik legfontosabb hajtóereje. 

Olyan kreatív folyamat, amelynek során a gyermek és 

környezete között állandó és célzott kommunikáció való-

sul meg.

A gyermeki személyiségfejlődés során a játéktevékeny-

ség jellemzői fokozatosan megváltoznak. Az óvodáskor 

kezdetére még jellemző szimbolikus játékokat lassan 

felváltják a szerepjátékok. A szerepjátékokat fokozatosan 

felváltják a szabályjátékok, amelyek sokkal bonyolultabb 

játékhelyzetek, problémák elé állítják a gyermekeket. 

A játéktevékenység fejlődése szorosan összefügg a mo-

toros, az érzelmi, szociális és a kognitív személyiségte-

rületek fejlődésének jellegzetességeivel. A kisgyermekek 

kezdetben rendszerint önállóan játszanak még akkor is, 

ha társas közegben vannak. Az önálló, egymás melletti 

játékokat fokozatosan felváltják a páros és közösségi já-

tékok. Ilyen feltételek mellett egyre fontosabb lesz a gyer-

mekek számára, hogy milyen sikerrel tudnak részt venni 

a játéktevékenységben. Természetes módon jelenik meg 

ekkor a szociális összehasonlítás igénye, amely gyakran 

torkollik különböző spontán és önkéntes versengésekbe, 

küzdelmekbe.

A  közösségi játéktevékenységek során a mozgásos já-

tékok fokozatosan egyre komolyabb szerephez jutnak, 

amelyet a mozgás és a játék szükségleti jellege alapoz 

meg. Az óvodai és iskolai mindennapok során a szerve-

zett és tervezett mozgásfejlesztés, testnevelés kötelező 

módon egészíti ki a szabad játékot. A gyermekek többsé-

ge az óvodában találkozik először irányított, pedagógus 

vezetésével zajló mozgásos játékokkal. Az ekkor meg-

tanult játékok természetes módon jelennek meg az óvo-

1   A mozgásos játékok és testnevelési játékok kifejezéseket a könyvben azonos értelemben használjuk.
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dások szabad játéktevékenységei között, mint önkéntes 

közösségi tevékenységformák.

Az iskolába kerülés pillanatától a gyermekek élete, min-

dennapjai gyökeresen megváltoznak. Az átmenet so-

rán rendkívül fontosakká válnak azok a kapaszkodók, 

amelyek segítségével könnyebben illeszkedhetnek be 

új közösségükbe, az iskolába és az osztályba. Az iskolai 

testnevelés ebben a folyamatban kiemelt funkciót tölt be. 

A mozgásos tevékenységek – így a mozgásos játékok – a 

gyermekek számára jól ismertek. Az ismert dolgokkal 

való találkozás pedig biztonságot nyújt a sok szempontból 

bizonytalan új közegben.

A  mozgásos játékok a mozgásfejlődés, mozgástanulás 

szempontjából is rendkívül fontosak. A  mozgásfejlődés 

és mozgástanulás során a természetes (fundamentális) 

mozgáskészségek, majd későbbiekben a sportkészsé-

gek kivitelezésének stabilizálódása, megtanulása, válto-

zó környezeti feltételek melletti alkalmazása érdekében 

szervezett sok-sok játék hatékony fejlesztést tesz lehető-

vé. A mozgásos játékok nagy részére jellemző egyéni és/

vagy közösségi célok, a játéktevékenységben rejlő funk-

cióöröm, a játékok adta közösségi élmények hozzájárul-

nak a motivált, aktív részvételhez. Utóbbi szempontnak 

kiemelt jelentősége van, mivel a hazai, testneveléssel 

kapcsolatos attitűdkutatások szerint csupán nagyjából a 

diákok feléről mondható el, hogy szereti, kedveli a test-

nevelés tanórákat [1; 2]. Ugyanezen kutatások alapján 

elmondhatjuk, hogy a szocioökonómiai háttér mellett az 

iskolának – és azon belül természetesen a testnevelést 

tanító pedagógusnak – van a legnagyobb szerepe a moz-

gás iránti pozitív attitűd kialakításában.
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A mozgásos játékok további előnye, hogy autentikus, élet-

szerű körülményeket teremtenek egy-egy sportági moz-

gásanyag, taktikai helyzet megoldásának kipróbálására, 

megtanulására, alkalmazására. Ez az autentikus helyzet 

pedig objektív lehetőségeket kínál a játéktevékenység 

közben megvalósítható tanulásellenőrzésre és -értéke-

lésre2.

Végül, de nem utolsó sorban a mozgásos játékokban, majd 

később a sportjátékokban3 történő rendszeres részvétel 

hozzájárul a fizikai fittségi állapot javításához is. A  leg-

több mozgásos játék közepes, illetve nagy intenzitással 

zajlik, amely fejlesztő hatással jár a szív- és vérkeringési 

rendszerre, valamint a mozgatórendszerre nézve.

1.2 A könyv célja

Könyvünk szerkezetének kialakításakor arra tö-

rekedtünk, hogy újszerű megközelítésben mu-

tassuk be a testnevelésórákon alkalmazható 

mozgásos játékokat. Ebből fakadóan a könyv szemlélete 

és szerkezete eltér a megszokott (klasszikus) játékgyűjte-

ményekétől. Ebben a könyvben a játékok felosztása nem 

követi a hagyományos játékrendszerezést – úgymint fogó, 

küzdő, kidobó, … jellegű játékok –, mivel elsődlegesen a 

csapatsportjátékok előkészítő játékait igyekszik sajátos 

összefüggésrendszerben rendszerezni és bemutatni.

A könyv szerkezeti felépítésében sajátos logikát követve 

arra teszünk kísérletet, hogy bemutassunk egy lehetsé-

ges játékoktatási (és tanulási) útvonalat. Ezen az útvona-

lon egyre komplexebb játékokat és taktikai feladatokat 

felhasználva juttathatjuk el tanítványainkat a végső cé-

lig, a csapatsportjátékokban való tudatos, élménydús és 

hatékony részvételig. Játékoktatási koncepciónk, amely 

A  taktikai gondolkodás fejlesztése a játékoktatásban 

címet kapta, azokra a csapatsportjáték-közi alaptaktikai 

elemekre épül, amelyek megjelennek a kézzel (kosár- és 

kézilabda, röplabda, frisbee, korfball), a lábbal (labdarú-

gás) és az ütővel (floorball) játszott csapatsportágaknál. 

Így egy-egy játék ugyanazon, vagy hasonló szabályokkal, 

de különböző labdával (pattog vagy nem pattog, gömbö-

lyű vagy tojás alakú) különböző módon továbbítva (lábbal, 

kézzel, ütővel) új és új formát, dinamikát nyer.

A  taktikaorientált játékoktatás során alapvető célunk, 

hogy kialakítsuk és megtanítsuk tanítványaink számára a 

2 3  Könyvünk mellékletében erről bővebben írunk.
Könyvünkben a sportjáték és csapatsportjáték kifejezéseket 
szinonimaként használjuk.
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A  NAT 2012 [3] Alapelvei és céljai több olyan újító 

gondolatot tartalmaznak, amelyek alapvető ha-

tással kívánnak lenni a testnevelés mindennapi 

gyakorlatára. Ilyenek például:

„A műveltségterület kiemelt célja, hogy a rendszeres fizikai 

aktivitás minden tanuló életében jelentős szerepet kapjon, 

hogy a tanulókat az élethosszig tartó, egészségtudatos, aktív 

életvezetésre szocializálja. […] A testnevelés és sport művelt-

ségterület kitüntetett területe a tanulóközpontú személyiség-

fejlesztés. […] A testnevelés és sport a motoros cselekvések 

során a problémamegoldó és kritikus gondolkodás, valamint 

a kreativitás fejlesztésében is jelentős szerepet vállal.”

A kiragadott példák jól mutatják, hogy a mozgásművelt-

séghez tartozó ismeretanyagok és személyiségfejlesztési 

területek együttesen értelmezendők, együttes megjelení-

tésük és fejlesztésük szükséges. A játékoktatás sem kivé-

tel ez alól, hiszen a játékban való minden tekintetben aktív, 

tudatos részvétel az alapja azon fejlesztési feladatoknak, 

amelyek a mindhárom korosztályra vonatkoztatva a NAT 

részét képezik. Ha kiemeljük a NAT játékokra és az azok-

kal kapcsolatos személyiségfejlesztésre vonatkozó tar-

talmait, nagyon hasonló szerkezetet kapnánk, mint amit 

könyvünk használ.

Először is, a fejlesztési feladatok között „Sportági előké-

szítő mozgásos játékok” szerepelnek, ami jól mutatja, hogy 

a játékok mintegy előkészítik a sportágakat azok techni-

kai és taktikai összefüggésében is [motoros képességek, 

kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése, 

amelyek a sportági készségek kialakítását eredményezik 

(technika – taktika)]. Másodsorban a „Kognitív, affektív és 

szociális képességek fejlesztése játékkal” mint fejlesztési 

feladat sem megoldható, ha nem határozunk meg olyan 

célokat, fejlesztendő területeket, amelyek játékainknak 

komplex, fejlesztő céljai lehetnek.

A három korosztály (1–4., 5–8., 9–12. évfolyam) mozgás-

műveltségi tartalmait vizsgálva észrevehető könyvünk 

struktúrájához hasonló egymásra épültség. Míg 1–4. év-

folyamon „Sportjáték-előkészítő (kis) játékok” alkalmazását 

írja elő az alaptanterv, addig 5–8. évfolyamon már meg-

jelennek, 9–12. évfolyamon pedig folytatódnak a „Testne-

velési és sportjátékok taktikai és stratégiai elemei”, illetve 

„A tanult sportági technikai-taktikai elemek alkalmazása 

játékhelyzetben”. Jól látható, hogy a játékok bonyolódása 

taktikai (és a hozzátartozó technikai) értelemben kifejez-

hető. A könyvben a későbbiekben kifejtésre kerülő szintek 

ezen a – röviden felvázolt – elven alapszanak. A szintekkel 

a későbbiekben részletesen foglalkozunk.

1.3 A játéktevékenység megjelenése a NAT 2012-ben

játékokban történő tudatos és hatékony részvétel kogni-

tív (értelmi) elemeit, amely a taktikai összetevők ismere-

tét, és a taktikailag hatékony játéktevékenység meglétét 

jelenti. A  könyv játékgyűjtemény részében éppen ezért 

választottunk rendszerezési szempontnak fejlesztési 

célokat, és hozzájuk kapcsolódó tanulási szempontokat, 

amelyekre – direkt vagy indirekt oktatási stratégiától füg-

gően – a játék előtt, közben vagy után rá kell mutatnunk. 

A  tanulási szempontok a sikeres játéktevékenységhez 

szükséges kapaszkodókat jelentik a diákok számára. 
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Az Ismeretek, személyiségfejlesztés elnevezésű közmű-

veltségi tartalomcsoportban szintén megfigyelhető az 

egymásra épültség. A sportági játékokat nemcsak moz-

gásműveltségi, hanem az ismereti és fejlődés-lélektani 

szempontból is meg kell, hogy előzzék előkészítő felada-

tok, játékok. 1–4. évfolyamon ezt hivatott kifejezni a „Já-

tékszabályok hatása a döntéshozatalra, szabálykövetésre 

és szabálytudatosságra”, illetve a „Játéktípusok, játékstra-

tégiák, élményszerűség, öröm a társas tevékenységekben” 

mint közműveltségi tartalom. Az 5–8. évfolyamon ösz-

szetettebbé válnak ezen feladatok, ahogyan a játékok is 

komplexebbé válnak. Itt nagy szerepet kap a „Testnevelési 

és sportjátékok szabályainak rendszere, szabálykövetés”, 

illetve a szorosan ide kapcsolódó „Játékszabályok és já-

téktípusok kapcsolatrendszere a döntéshozatallal, felelős-

séggel”. Végül a 9–12. évfolyamon szinte hangsúlyosabbá 

válnak a játékokkal fejleszthető nem motoros tartalmak: 

„Testnevelési és sportjátékok szabályrendszere és kritikai 

értelmezése közösség-, illetve csapatépítő funkcióval”, azon 

belül a „Játékszabályok és játéktípusok kapcsolatrendszere, 

szabálytudat és alkalmazás. Játékstratégiák, adaptív techni-

ka és taktika alkalmazásával, értékelésével”, egyértelműen 

kifejezik a játékok komplex személyiségfejlesztő hatásá-

ban rejlő lehetőségeket.

Koncepciónk elszakadt a hagyományos korosztályi be-

sorolástól. Játékaink egyértelműen, de nem kizárólago-

san köthetőek valamely életkorhoz, a könyvben használt 

szintek elsődleges célja a játékok bonyolódásának, egyre 

összetettebbé válásának bemutatása. Ennek során olyan 

közös sportjáték-közi taktikai elemeken, és azok egymás-

ra épültségén alapuló rendszert alkalmazunk, amely sok 

NAT-ban megfogalmazott fejlesztési feladatot, célt együt-

tesen tud megjeleníteni. 

1.4 A játékok felosztása bonyolultsági szintek szerint

A tapasztalatok alapján életkori szakaszonként 

meg  kö zelítőleg meg tudjuk határozni, milyen 

össze tettségű, milyen bonyolultságú játékokat 

érdemes játszani. Eközben azonban hajlamosak va-

gyunk csak a koordinációs és kondicionális képességek 

fejlődésével magyarázni a bonyolultabb vagy taktikai-

lag fejlettebb játékhelyzetek megoldását. Az igazság 

azonban az, hogy a komplex feladatok eredményes 

végrehajtása nem lehet független az értelmi (kognitív) 

fejlődéstől. A könyvünkben használt szintek kialakítá-

sánál megpróbáltuk követni a különböző életkorokra 

jellemző gondolkodási jellemzőket, sajátosságokat. Ez 

már csak a taktikai összetevők bonyolultságából faka-

dóan is szükségszerű volt. Könyvünk bemutat egy el-

érési útvonalat arra vonatkozóan, hogyan lehet – Piaget 

által létrehozott kognitív fejlődési szakaszokat hasz-

nálva [4] – előkészíteni a konkrét műveletek szakaszából 

(kb. 7–12 év) az átlépést a formális műveletek szakaszá-

ba (kb. 12–16 év). A  konkrét műveletek szakaszában 

történő megfelelő előkészítéssel felgyorsíthatjuk a for-

mális műveletek szakaszába jutást tanítványainknál, 

ami nagyban megnöveli a játékokban való hatékony 

részvételt.

A konkrét műveletek szakaszában a gyermek emlékezete 

elsősorban cselekvéses tapasztalataihoz, élményeihez 

kötődik. Legkönnyebben konkrét tartalmakat, szemléle-

tes jelenségeket képes felidézni. Gondolkodása közvetlen 

érzéki tapasztalatokhoz, gyakorlati cselekvésekhez kap-
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