
 

GYERMEKJÁTÉKOK 

 Plaias Gyöngyi 

Alsó tagozatos tanár 

Művészeti Líceum 

Marosvásárhely 

Maros megye 

 

„Félek a játszani nem tudó embertől. Egész életemben azon leszek, hogy azok a szűkös létfeltételek, 

amelyek a játék kedvét és lehetőségét szegik, megszűnjenek.”  

                                                                                                                       ( József Attila) 

 A játék az ember egész életét végigkíséri. Különösen a gyermekkorban van fontos 

jelentősége. Játék nélkül nem gyermmek a gyermek. 

 A játékos tevékenység alapformája a gyermeki létnek. Semmi mással nem pótolható. A 

játékot a gyermek önszántából, különböző belső és külső motivációk hatására végzi. A kisgyermek 

játékát akkor kezdi el és akkor fejezi be, amikor akarja, amikor tetszik neki. A játék önfeledt, 

boldog érzéssel tölti el. A játékos tevékenység során tapasztalatokat szerez, érzékeli, észleli, 

megismeri az őt körülvevő világot. 

A megismerés mellett különösen az érzelmek világa gazdagodik. A szabályoknak, a játék 

menetének megtanulásával fejlődik az emlékezete. 

Több olyan játék van, amely a tanulők képzeletét is gazdagítja. A gyerekek akarati tulajdonságai 

közül a kitartást, határozottságot, önállóságot, céltudatosságot fejleszti leginkább. 

A játék a zenei, a táncos és a beszélt anyanyelv elsajátításának egyik fontos eszköze. A 

gyermek életében a játék az élet gazdagságát, tartalmát jelenti. A játék életszükséglet, bizonyos 

korig a gyermekeknek szinte egész világát betölti, a gyermek fejlődését biztosító tevékenység. 

Sajátos módon alakítja magához a felnőttvilágot, fő tevékenysége az állandó utánzás, átformálás, 

így teljes az élet. 

A gyermekjátékokkal való foglalkozás kiegészíti az iskolai munkát. Az énekes táncos népi 

játékok révén művészeti ismeretekkel bővül a gyermek látóköre, tágul érdeklődése, szemléletmódja, 

fejlődik esztétikai érzéke, művészi, fizikai képessége. 

A sportszerű népi játékoknak az alapképességeik: a gyorsaság, az erő, az ügyesség, az 

állóképesség fejlesztésén túl, ügyességét, célzóképességet, reflexgyorsaságot kiváltó hatásuk is van. 

 A játéktanítás főbb szempontjai: 

 A játékok kiválasztásánál ügyeljünk arra, hogy a játékosok egyéniségének, testi és lelki, 

szellemi képességeinek megfeleljenek. 



 A kiválasztást a játék célja határozza meg. Tudnunk kell előre, hogy mit akarunk a játékkal 

elérni: növelni a mozgáskészségét, erősíteni a közösségi érzést, vagy csak szórakoztatni, 

pihentetni szeretnénk velük a játékos közösséget. 

 Minden játék tanításánál fontos a jó előkészítés! 

 A tanítást előzze meg magyarázat és bemutatás. A magyarázat a lényegre szorítkozzék. 

 A csoportokat tervszerűen alakítsuk ki. 

A játékok lehetnek: -     énekes-táncos gyermekjátékok 

- sportszerű népi játékok 

 

Az énekes-táncos gyermekjátékok szövege, cselekménye, térformája és mozgása: 

 

1.A szöveg: Az énekes játékok legszembetűnőbb része a szöveg, éppen ezért a régi gyűjtések 

többnyire csak ennek fejlesztésére szorítkoztak. A szöveget vizsgálhatjuk formai és tartalmi 

szempontból. A gyermekeket a hallott szövegek formai jegyei ragadják meg elsősorban: a szavak 

ritmusa, hangzása, a benne rejlő zeneiség. E ritmikus szép hangzású szavak ismétlése a gyermek 

beszédtanulását is szolgálja és számára élvezetet nyújt, akkor is, ha értelmét nem ismeri. Például, a 

ma már elhomályosult értelmű szavak:”sári sarkantyúba”, azaz „aranysarkantyúba”, vagy „topj le, 

szoknyám”, „ugorj, táncolj szoknyám”.  

A tájszólások is befolyásolyják a szöveget. A nevek is átváltoznak, például 

UborkánéBiborkáné, Iborkáné. Egész mondatnyi értelemváltozás is előfordul: „Kis kacsa fürdik 

fekete tóban”, „Gácsér tűri, fekete szoba”. Gyakoriak a szójátékok, mint például: pendula, pipom, 

pilipom, csincseréket, bugyborékot. 

A játékszövegek tartalma a torzulások miatt nehezen bogozható ki. Bizonyos azonban, hogy 

a töredékek a néphagyomány legrégibb rétegéből valók. A gyermeket megragadták azok a ritmikus 

formák, amelyekkel a felnőttek cselekményeiket, élményeiket fejezték ki. Pl. a varázsigék, 

hősköltemények, lakodalmi szokások.  

Ősvallás, varázslás.  

o Például:  síppal, dobbal, nádi hegedűvel – gyógyítják a gonosznak, betegség 

szellemének sámándobbal, hangszerekkel való elűzése 

o Szita, szita, péntek, szerelemcsütörtök, dob szerda – varázslás 

o A lovaknak festett farka légyen – honfoglaláskori szokás: az előkelőek 

lovainak festett farka volt 

Középkori keresztény emlékek: Szent Erzsébet, Szent Ilona, Szent Jónás 

Régi leánykérő és lakodalmi szokások: 

o Ezt szeretem, ezt kedvelem 



o Cickom, cickom, vagyon-e szép lányod? 

o Nem adom a lányomat aranyhintó nélkül 

o Szedem szép rózsáját 

Egyes játékaink szövegei- részben vagy egészben- párbeszédekből állnak, ezek eltűnt 

magyar népi színjátékaink maradványai. De vannak teljesen idegen eredetű játékok. Pl. Repülve jön 

egy madárka, A gazda a rétre megy, Teríti a lány a vásznat, Süssünk, süssünk valamit, Hosszú lábú 

gólya bácsi, Lánc, lánc, rózsalánc, Szénát kaszál egy fiú, Beültettem kiskertemet, Körben áll egy 

kislányka. 

Számos idegen eredetű játékot a népi ízlés valamennyire befogadott, alakított. Pl. Nyuszi ül 

a fűben, Dombon törik a diót, Ajtó-ablak nyitva van, Zöld fű, zöld fű a lábam alatt. 

 

2.A cselekmény: Cselekmánynek nevezzük a játék legjellegzetesebb gesztusait és 

mozgásváltozatait, amelyek szoros kapcsolatban vannak. A szöveg fordulatai, felszólításai, 

csattanói a cselekménnyel együtt fejezik ki a játék tartalmát, ezért ez a játék leglényegesebb 

alkotórésze. 

A cselekmény részei: 

 Bevezető rész 

 Folyamatos történés 

 Csúcspont 

 Csattanó rész, befejező rész, ami lehet: 

o Elkapás: párválasztás közben –Akit szeretsz, kapd el! 

o Kidobás: kilendítés a kör közepéből – Megfordítom, kitaszítom 

o Fordítás: a körben kifordul valaki – Fordulj ki! 

o Ütögetés: sorsolás, ütögetéssel a körön kívülről –Vesszőt, vesszőt, a hátára! 

o Elfogás, beugrás: elvágás, húzás, rántás, szakítás, csípkedés 

 

3.A térforma: A gyermekek játék közben való elhelyezkedését térformának nevezzük. 

Gyermekjátékaink legjellegzetesebb térformái: 

o Kör: tág, szűk, kettős 

o Oszlop: egyesben, párosan 

o Arcsor: egyesben, párosan 

Egyes játékok folyamán a kezdő térformából újak alakulnak ki. A változás szempontja szerint 

lehetséges: 

a. állandó  

b. átalakuló  



c. fogyó-gyarapodó forma. 

 

4.Mozgás: A gyermekjátékok mozgáskincsét a legegyszerűbb, elemi mozdulatfajták alkotják. A 

kisgyermek járástanulásától, apró lépegetésétől a futáson át vezet az út a fegyelmezett, összetettebb 

mozgásig, majd a táncig. A játékon keresztül jut el a gyermek a tánctudásig. Az énekes-táncos 

játékok mozgásanyaga a gyermekek korának és képességeinek megfelelő. A játékok, a táncok 

fokozatos megtanulásával nőnek bele a helyi, hagyományos mozgásstílusba. 

 

5.Dallam:  A gyermekdalok világa elhatárolódik a felnőttekétől hangkészlet és hangterjedelem 

szempontjából is. Nagyon sok gyermekdalunk nem haladja meg a 2-3 hangot, hangterjedelme pedig 

szekund, terc vagy kvart távolság. 

Kis hangterjedelmű, rövid motívumok ismételgetásável találkozunk minden primitív nép 

zenéjében vagy fejlettebb  népek ősi hagyományaiban; ilyen ősi elemeket őriz a magyar népi 

gyermekdalok világa is. A gyermek, mint egész fejlődésében, dalában újra átéli az ember őskorát. 

Ezért kezdi zenei életét a primitív ismétlődő formával. 

A gyermekdalokban a szöveg, a ritmus, a dallam és a mozdulat együttesen jelentkeznek. A 

gyermekjátékdalokkal kapcsolatban kezd lassan átmenni a köztudatba, hogy komlex műfajról van 

szó, amelyben a felsorolt elemek mindegyike fontos szerepet játszik. 

Kodály Zoltán szavaival zárom: „A gyermek ösztönszerű, természetes nyelve a dal, s minél 

fiatalabb, annál inkább kívánja mellé a mozgást. A zene és testmozgás szerves kapcsolata: az 

énekes játék, a szabad ég alatt – ősidők óta a gyermek életének legfőbb öröme. 
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