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dr. Molnár László

szakmai igazgató

dr. Csányi Tamás PhD 

főszerkesztő

Előszó

Az új Nemzeti alaptanterv és a ráépülő kerettan-

tervek számos újszerű közműveltségi tarta-

lommal gazdagították az iskolai testnevelést. 

Az ismeretek és személyiségfejlesztés konkrét tartalmi 

megjelenítése az elmúlt évtizedek legjelentősebb tantervi 

fejlődését eredményezte. A tanulóközpontú személyiség-

fejlesztés érdekében nem elég csupán a pszichomotoros 

szférát érintő tantervi mozgásanyag feldolgozása, hanem 

az érzelmi és szociális személyiségterületek célzott fej-

lesztése is szükséges.

A mindennapos testnevelés bevezetésével jelentősen 

felerősödött infrastrukturális kihívások hatását kreatív 

és hasznos formában kell megoldanunk az iskolákban. 

A tanteremben, folyosókon, aulákban és közparkokban 

megvalósuló testnevelésórák is mindennapossá váltak.

Azt valljuk, hogy minden gyermeknek és tanulónak ré-

szesülnie kell az iskolai testnevelés előnyeiből, fejlesztési 

hatásrendszeréből, méghozzá – néhány speciális esettől 

eltekintve – az osztályközösség keretein belül. Az inkluzív, 

befogadó szemléletű testnevelésóráknak a mindennapok 

részévé kell válniuk. Támogatnunk és biztosítanunk kell 

a fogyatékossággal élő vagy egyéb krónikus rendellenes-

séggel küzdő, tanulásban akadályozott diákok tanulási 

esélyegyenlőségét, az együtt-tanulás nevelő és személyi-

ségformáló hatásait.

Könyvünkkel hozzá kívánunk járulni a fent kiemelt három 

probléma gyakorlati megoldásainak sikeréhez. Remé-

nyeink szerint a könyv módszertani alapjai, a játékgyűj-

teményben megtalálható 87 játék, és azok variációi, to-

vábbá a könyvhöz tartozó oktatófilm hasznos segítséget 

nyújtanak a mindennapok eredményes munkájához, és 

inspirációt jelentenek további, hasonló személetű játékok 

fejlesztéséhez.
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ő
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„A mozgásos játékok, mint közösségi 
tevékenységek, a gyermekek 
pszichoszociális fejlődése szempontjából 
meghatározó tényezők.”



1.1. Bevezetés

01 A KÖNYV FElÉPÍTÉSE 
ÉS A JÁTÉKOK JEllEMzőI

A  mozgásos játékok az elmúlt évtizedekben egyre 

hangsúlyosabb szerepet kaptak a testnevelés-

órák mindennapi gyakorlatában. Ez a törekvés 

nem véletlen, hiszen az úgynevezett Z generáció, vagyis a 

ma iskolába járó fiatalok különösen fogékonyak a játékos, 

illetve játékba ágyazott tanulási lehetőségeken keresztüli 

tudásszerzésre. Az iskolai testnevelésben tradicionálisan 

jelen lévő mozgásos játékok nagy többsége valamilyen 

sportági jellegű technikai és/vagy taktikai, illetve kondi-

cionális fejlesztést céloz meg. A NAT 2012-ben hangsú-

lyosan megjelenő ismeretek és a személyiségfejlesztés 

tématerületébe tartozó fejlesztési feladatok és közmű-

veltségi tartalmak emellett számos újszerű oktatási fel-

adatot irányoznak elő a játékokkal kapcsolatban. Csak 

néhány példát említünk itt a NAT 2012-ből [1]:

 z „alkotó, kreatív és kooperatív játékok;

 z kognitív, emocionális és szociális funkciók szerepe 

a mozgástanulásban, mozgásérzékelésben 

és alkotótevékenységben;

 z játékfeladatok az érzelmek és motiváció szabályozásáért;

 z játékszabályok hatása a döntéshozatalra, 

szabálykövetésre és szabálytudatosságra;

 z játéktípusok, játékstratégiák, élményszerűség, öröm 

a társas tevékenységekben;

 z személyes és társas folyamatok szerepe a játékban 

és a konfliktuskezelésben;

 z inklúzióra érzékenyítő játékok.”
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Az iménti példák rámutatnak egyrészt a mozgásos játé-

kok és játékos feladatok sokszínűségére, másrészt a cél-

zott, tudatos, komplex személyiségfejlesztésben megnyil-

vánuló hatásrendszerükre. A könyvünkben megtalálható 

közel 100 játék és játékos feladat, továbbá azok sokszoros 

variációs lehetőségei sok új ötletet, alternatív megoldást 

kínálnak a tantervi feladatok feldolgozása mellett a min-

dennapos testnevelés bevezetésével felerősödő infra-

strukturális nehézségekre is.

Mielőtt rátérünk könyvünk szerkezetének bemutatásá-

ra, ki kell térnünk a játék és játékos feladat terminológiai 

alkalmazásának problematikájára. A hazai, testnevelési 

játékokkal kapcsolatos szakirodalmi háttér sokrétűen 

foglakozik a játéktevékenység történeti áttekintésével, 

fogalmi meghatározásaival és a gyermekek játékfejlődé-

sének jellemzőivel [2; 3]. Ezekben számos játékdefiníciót 

olvashatunk, amelyek alapján a játékot olyan szükségleti 

viselkedésként értelmezzük, amelyet elsősorban önma-

gáért, a tevékenység öröméért, vagyis a játékfeladat meg-

oldásáért végzünk. Nem véletlen, hogy a kisgyermekek 

eleinte szinte minden mozgásos feladatot játéknak tekin-

tenek. A fára mászás, az ugrókötelezés, a labdázás önma-

gában mind-mind játék lehet, ameddig betölti a gyermek 

számára a játék szerepét. A fenti meghatározás alapján 

a könyvünkben bemutatásra kerülő mozgásos tevékeny-

ségek túlmutatnak azon a felfogáson, amely kizárólag a 

merev szabályok által irányított, a győzelem elérése, a 

másik legyőzése érdekében zajló tevékenységként tekint 

a testnevelésben alkalmazott mozgásos játékokra. Éppen 

ezért a játékokat és játékos feladatokat nem jelöljük kü-

lön. A bizalmi játékok, a kooperatív, a kreatív-alkotó és a 

szerepjátékok jelentős része ugyanis a klasszikus testne-

velési játékfelfogás alapján tantárgyidegenné válna, ami-

vel természetesen nem értünk egyet. Meggyőződésünk, 

hogy ezen játéktípusok hasznos és nélkülözhetetlen lehe-

tőségeket kínálnak az iskolai testnevelés oktatásához.

A könyvet két nagy szerkezeti egységre tagoltuk. Az első 

részben a könyv tartalmi indoklása mellett általános 

módszertani ajánlásokat, megjegyzéseket fogalmaztunk 

meg. A második részben pedig rendszerezett formában 

jelenítettük meg a játékokat.

A játékgyűjtemény rész további két fő egységből tevődik 

össze. Az első egységben elsősorban a mozgásos felada-

tokon keresztüli ismeretszerzést, a gondolkodás fejlesz-

tését támogató játékokat gyűjtöttünk. Ennek hátterében 

az áll, hogy a mozgásos tevékenységeken keresztül meg-

élt, megtapasztalt, mozgással feldolgozott ismeretek ér-

dekes, változatos, ugyanakkor hatékony tanulási folyama-

tot biztosítanak – különösen óvodás- és kisiskoláskorban.

A második egységben az affektív személyiségterület ér-

zelmi és szociális vetületének fejlesztésére kínálunk fel-

adatokat. Az érzelmi és szociális fejlődést támogató fej-

lesztési feladatok között kitüntetett helyen szerepeltettük 

a kooperatív játékokat, valamit az inklúziót, a társadalmi 

befogadást elősegítő, érzékenyítő játékokat. A fogyaték-

kal élő embertársaink problémáit, illetve a segítségadás, 

támogatás szükségességét, lehetőségeit megjelenítő 

feladatok játékba ágyazott feldolgozása maradandó él-

ményekkel és emlékekkel gazdagít minden diákot. Ezek 

az emléknyomok nagy valószínűséggel hozzájárulnak ah-

hoz, hogy a mindennapi életben is érzékenyebbé, befoga-

dóbbá, toleránsabbakká váljanak diákjaink.

A kooperatív játékok ugyanakkor speciális, a hagyomá-

nyos testnevelési versenyjátékoktól eltérő célokkal mű-

ködő játékokat jelentenek, s meggyőződésünk szerint az 

iskolai testnevelés szerves részét kell képezniük különö-

sen kisiskoláskorban. Legfontosabb fejlesztő hatásukat 

a szociális kompetencia formálásában fejtik ki. A klasz-

szikus kooperatív játékok során nincsenek győztesek 

vagy vesztesek, a játékok lényegét a közös cél és közös 

tevékenység jelenti, ahol mindenki jól érzi magát. A gyer-

mekek egymással és nem egymás ellen játszanak [4] oly 

módon, hogy közben senki nem kerül kirekesztett, nega-

tív helyzetbe a játékosok közül. Mindenki sikeres lehet és 

mindenki a siker részese lehet. Éppen ezért a csoportban 

szervezett játékok esetében nem a csoportok összeméré-

se, a versenyzés a cél, hanem a közösségi élményeknek, 

egymás segítésének, a mozgásügyesség fejlődésének 

a pszichikus funkciók javulásának, a közös sikereknek 

a megélése. A fenti gondolatokhoz illeszkedve a koope-

ratív játékok feldolgozásának életkori szempontból meg 

kell előznie a versenyjátékok feldolgozását. Ahhoz hogy 

a versenyzéssel kapcsolatos akár negatív, akár pozitív A
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következményeket megtanulja kezelni a gyermek, hogy 

megértse a sportszerű magatartást és az ellenfelekkel 

szembeni megbecsülés fontosságát, a versenytársak 

tiszteletét, először a szociális kompetenciáinak kell ma-

gas szintre kerülnie [5]. A kooperatív játékok ebben az ok-

tató-nevelő feladatban kínálnak nagyszerű lehetőségeket.

Könyvünkkel hozzá kívánunk járulni ahhoz is, hogy a nem 

szokványos helyszíneken (például osztályterem, aula, 

folyosó, közpark) is hangulatos, és hasznos testnevelés-

órák szerveződjenek. Tudatosan törekedtünk olyan játé-

kok összegyűjtésére, amelyek alternatív helyszíneken is 

jól játszhatók. A rendszerezés érdekében piktogramok 

vonulnak végig az egyes játékok, játékos feladatok leírá-

sai mellett. A piktogramok arra utalnak, hogy elsősorban 

mely helyszíneken javasoljuk az adott játékot játszani. 

Fontos azonban rámutatnunk, hogy a kisebb térben játsz-

ható játékok (például folyosón, osztályteremben) termé-

szetesen nagyobb térben, vagyis más helyszíneken is 

játszhatók.

Az alternatív helyszínek sok esetben lehetőséget terem-

tenek érdekes eszközök alkalmazására is. A játékok ösz-

szegyűjtésekor, átalakításakor, megalkotásakor számos 

olyan eszközzel kínálunk feladatokat, amelyek nem szok-

ványosak, ugyanakkor élményszerű és hasznos moz-

gásos tevékenységekre adnak lehetőséget. A különböző 

labdák, a lufi , a lepedő/ernyő, a guruló deszka, a frizbi ta-

pasztalatunk szerint minden korosztályban önmagukban 

motivációs erővel bírnak, ezzel segítve a tanulók pozitív 

hozzáállását az iskolai testneveléshez.

1. ábra: A játékhelyszínek jelölésére használt piktogramok

FOLYOSÓ

AULA

OSZTÁLYTEREM

PARK/LIGET

TORNATEREM
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1.2. Játékok az értelmi (kognitív) fejlesztés érdekében

A  testmozgás, a fizikai aktivitás agyműködésre 

gyakorolt pozitív hatásáról mára könyvtárnyi tu-

dományos publikáció áll rendelkezésünkre [6]. 

A megfelelő mozgás során idegrendszeri kapcsolatok 

épülnek ki, s ezzel a tanuláshoz szükséges képességek 

is fejlődnek. Ez hosszú távon is pozitívan befolyásolja a 

tanulási képességeket és javítja a memóriát, ami termé-

szetesen bármilyen tanulási helyzetben kamatoztatható.

A játék tudatos cselekvés, melyben az egész személyiség 

részt vesz, és amiben fontos szerepe van a magasabb 

rendű értelmi, kognitív folyamatoknak is. A játékot min-

den esetben valamilyen gondolkodási tevékenység kíséri 

(például: emlékezés, analízis, szintézis), amely lehető-

vé teszi a játékban megjelenő problémák önálló, kreatív 

megoldását. A játékokban szükség van a gyermek folya-

matos figyelmére, koncentrációjára, határozott, gyors 

helyzetfelismerésére, emlékezetére, képzeletére. Az ak-

tív, szabad játék során ezek a képességek spontán és ter-

mészetes módon fejlődnek. Sajnos azonban az aktív sza-

bad játék idejének mennyisége, lehetősége – különösen 

iskoláskorban – rendkívüli mértékben csökkent az elmúlt 

évtizedekben [7], ez pedig kihat a fizikai aktivitás szintjé-

nek csökkenésén keresztül a pszichomotoros fejlődésre. 

Soha nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az irányí-

tott mozgásos játékok önmagukban nem helyettesíthetik 

az aktív, szabad játék szerepét.

Megjegyzés: a gyermekek aktív, szabad játéka jellemzői-

nek megfigyeléséhez ötletes megoldást kínál a játékat-

lasz [8]. Ezt a módszert óvodáskortól kezdődően egészen 

kisiskoláskor végéig bátran alkalmazhatjuk.

A játékgyűjtemény első részében olyan, a mozgásos tanu-

lást megvalósító játékokat, játékos feladatokat gyűjtöttünk 

össze, amelyek célja, hogy fizikailag aktív tevékenységek 

közben a diákok elsősorban kognitív feladatokat oldja-

nak meg. A leírt mozgásos feladatok más műveltségte-

rületek ismeretanyagát integrálják (például matemati-

ka, magyar nyelv, technika és életvitel, vizuális kultúra, 

környezetismeret), ezzel támogatva a tantárgyi koncent-

ráció kerettantervben is megjelenő elvárását.

1.3.  Játékok az érzelmi és szociális (affektív)  
fejlesztés érdekében

A mozgásos játékok, mint közösségi tevékeny-

ségek, a gyermekek pszichoszociális fejlődése 

szempontjából is meghatározók. A közösségi 

mozgásos játékok közben ugyanis a gyermekek folya-

matos kommunikációs és kooperációs helyzetben áll-

nak egymással. A játékszabályok kitalálása, elfogadása, 

a játékfeladatok megértése, az „együttjátszás” szociális 

normáinak tanulása olyan tényezők, amelyek a játékte-

vékenység során állandóan jelen vannak, s észrevétle-

nül épülnek be a gyermeki viselkedésbe.

A gyermeki fejlődés során a játéktevékenység jellem-

zői megváltoznak. Kezdetben a gyermekek egymás 

mellett, együttműködés nélkül, többnyire önállóan ját-

szanak (körülbelül 1 évestől 3–4 éves korig). Ahogy 

fejlődnek, az önálló játékból egyre többször lesz páros 

és közösségi, egymással zajló játéktevékenység. Ilyen 

feltételek mellett nagyon fontossá válik, hogy ki milyen 

módon, vagyis milyen ügyesen játszik. A nagymozgá-

sos játékok során az ügyesség szintje meghatározó 

lesz a játékba való befogadásban (beállásban). Gyak-

ran tapasztaljuk, hogy a  mozgásaiban kevésbé ügyes 

gyereket nem fogadják be társai a játékba (különösen 

idősebb gyermekkorban), kirekesztik őket a játékból. 

A játékügyesség speciális státusszal jár a gyermekek 

számára. Ki ne szeretett volna − még ha rövid időre 

is − egy mozgásügyes gyermekkel barátkozni? Sokunk 

igen. Az ügyes gyermeknek játszótéri közegben (spon-

tán módon) gyakran megadatik a vezetői és a döntésho-

zói szerep, ami további tanulási tapasztalatok alapjául A
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szolgál. Szomorú valóság, hogy a bizonytalan mozgású 

gyermekek általában kevésbé közkedveltek, és keve-

sebb barátjuk is van. Kutatások igazolják, hogy a kellő 

játszótéri tapasztalat hiánya iskolai izolációhoz vezet-

het, ami roncsolja az önbizalmat [9]. A lelki és szociá-

lis tényezőkön túl a játékokból való kimaradással járó 

passzivitás további lemaradást okoz a mozgásügyes-

ségben, amely csökkenti a habituális, egyénre jellemző 

mozgásos aktivitási szintet. A csökkent aktivitási szint 

pedig a pszichoszociális tényezőkön túl negatívan hat a 

motoros ügyesség fejlődésére [10].

A játékok közösségépítő szerepe kiemelkedő, ezek so-

rán megtanulhatják és elsajátíthatják a kooperatív visel-

kedésformákat. Egy jól összehangolt, pszichikailag jól 

kapcsolódó, együtt játszó, tevékenykedő csoportban (az 

iskolában ez általában egy osztályközösség) a közös si-

kerek motiváló és élményszerző hatása nagyobb. Ilyen 

körülmények között a kudarcok megélése, értékelése és 

feldolgozása is könnyebb. Nem véletlen, hogy a könyvünk-

ben bemutatott kooperatív játékok esetében biztosított az 

egyenlő arányú részvétel, és a bizalom mellett az egyéni 

felelősség is hangsúlyos.

A fogyatékkal élő gyermekekkel kapcsolatban ma már 

nem az a kérdés, hogy nevelésük együtt történjen-e ép 

társaikkal, hanem az, hogy miként lehet azt sikerrel meg-

oldani. Dimitriou [11] és Kőpatakiné [12] szerint, ha úgy 

nő fel egy nemzedék, hogy elfogadja embertársa fogya-

tékosságát, és ismeri, támogatja a befogadás gondolatát, 

akkor egy fontos lépéssel közelebb kerülünk ahhoz, hogy 

a fogyatékkal élő embertársaink kevesebbet érezzenek 

hátrányos helyzetükből.

Az általunk bemutatott játékok adekvát, részvételt és be-

fogadást támogató tanulásszervezése segítségével olyan 

helyzeteket teremthetünk, amelyekben a tanulók elsajá-

títhatják a másik iránti figyelem, elfogadás és tolerancia 

fontosságát. Ráérezhetnek a segítőkészségre, az egymá-

sért és önmagukért való felelősségérzetre, felelősség-

vállalásra, ezáltal csökkentve a lemorzsolódást vagy az 

elutasítás esélyét.

1.4. Oktatás-módszertani ajánlások

Melyik játékot válasszuk? Milyen szabályokkal 

játszassuk? Mekkora létszám az optimális? Ho-

gyan tudunk valódi fejlesztő hatást elérni? Ho-

gyan tudjuk élményszerűvé tenni? Miként tudunk hatéko-

nyan szervezni? Mire figyeljünk játékvezetés közben? Mit 

tegyünk, ha véletlenül vagy esetleg szándékosan szabály-

szegés történik? A játékfolyamatra vagy az eredményes-

ségre fókuszáljunk? Sorolhatnánk azokat a módszertani 

kérdéseket, amelyekre nem lehet minden esetben egy-

értelmű válaszokat adni. A tanulócsoport összetétele, 

szociális viszonyaik, mozgásügyességük, játéktapaszta-

latuk mind-mind olyan tényezők, amelyeket figyelembe 

kell vennünk, és amelyek meghatározók egy-egy játék, 

játékos feladat pedagógiai célzatú felhasználásakor. Ezek 

közül kiemelünk néhány általános érvényű módszertani 

alapelvet, amelyek figyelembevételével hasznos és való-

di fejlesztő hatású játéktevékenység szervezhető minden 

tanulónk számára. Könyvünk ezen elvek szem előtt tartá-

sával készült.

1. ALAPELV – Kerüljük a végleg kiesős játékokat!

A végleg kiesős játékok tipikusan esélyegyenlőtlenséget 

szülnek. Az esélyegyenlőtlenség abban nyilvánul meg, 

hogy azok a tanulók játszhatnak legrövidebb ideig, élik át 

a legtöbb kudarcot, akiknek a legnagyobb szükségük len-

ne a pozitív játék- és mozgástapasztalatokra. Ha elképze-

lünk egy 2 percig tartó kiesős fogójátékot, akkor könnyen 

belátható, hogy a lassabb, kevésbé ügyes, kevésbé fejlett 

tanulóink a játékidő nagy részében passzív szemlélő sze-

repbe kerülnek, vagyis elveszítik a fejlődés és tanulás 

lehetőségét. Ez a játékszervezési mód már rövid távon 

azt eredményezi, hogy az ügyesekből még ügyesebbek 

válnak, a kevésbé ügyesek pedig még inkább lemarad-

nak. Annak érdekében, hogy azonos fejlődési és tanulási 

esélyt adjunk minden tanulónknak, meg kell oldanunk a 

gyors és motiváló visszaállási lehetőséget. A fogójátékok-

ban ez számtalan módon megoldható. A társak visszavál-

tásának lehetősége olyan közeget teremt, ahol a gyerekek 
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