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Dr. Bíró Melinda 

I. JÁTÉKELMÉLETI ALAPISMERETEK 
„Ne kényszerrel oktasd a gyermeket, hanem játszva, 

úgy, hogy előbb fürkészd ki hajlamait.” (Platón) 

1. A JÁTÉKKAL KAPCSOLATOS ALAPISMERETEK 

1.1. A játék fogalma, fajtái 

Magának a játék fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. A Magyar Nyelv Értel-

mező Szótára szerint a játék szónak 38 féle jelentésváltozata van. Nemcsak a tevékenységet 

értjük alatta, de a magyar nyelvben játék szóval jelöljük az eszközt, amivel a játéktevékenységet 

végezzük. A színészi, a zenekari tevékenységet is játék szóval illetjük. A nagyobb sportesemé-

nyeket is – mint például Olimpia játékok – ezzel a szóval jelöljük. A tudományágak területén 

is találkozhatunk játék elnevezéssel: játékpszichológia, játékpedagógia. Jelen van a pszicho-

diagnosztikában a diagnózis felállításakor, és alkalmazzuk a gyógyításban – mint játékterápia. 

Ezzel a szóval illetünk egyes mozgásokat, mint pl. a hullámok, a szél játéka, vagy a fény-árnyék 

játéka. A játék megnevezés a testnevelés és sport területén is teret nyert: iskolai, testnevelési 

játékok, futó-, fogójátékok, küzdőjátékok és a sportjátékok. Mint látható, a magyar nyelvben a 

játék számos jelentéssel bír. A jelentése magában foglalja sajátosságait:  

 szórakoztató jellegű, 

 örömforrás, mely a játék lényegéből fakad, 

 pozitív emóciókat vált ki, 

 versenyszerű, célja a győzelem elérése, 

 érdek nélküli tevékenység, 

 spontán, szabadon választott, öncélú tevékenység, 

 szimbolikus tevékenység, keveredik benne a való-

ság és a fikció, 

 elhatárolódik a munkától, 

 eszközei szimbolizálódnak, 

 nem csupán fizikai, de komplex cselekvés. 

A pedagógiai lexikon szerint a játék olyan tevékeny-

ség, melyet minden egyéb céltól függetlenül magáért a tevékenységért folyatnak, és melyet 

örömérzés kísér. 

„Az ember és az állatok tevékenységi formája, melyet a munkától és a tanulástól eltérően 

minden külső céltól függetlenül magáért a tevékenységért folytatnak, és amelyet örömszerzés 

kísér.” 

„A játék olyan tevékenység, 

melynek közvetlen célja a ver-

senyben a győzelem elérése, il-

letve valóságos vagy elképzelt 

cselekmények minél tökéletesebb 

ábrázolása, megelevenítése. ... A 

játékot mindig különböző érzelmi 

megnyilvánulások kísérik, me-

lyek további tevékenységre ösz-

tönző tényezőként hatnak.” 

(Detre Pál) 
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Talán emiatt alakulhatott ki az a téves nézet, hogy aki játszik, nem végez hasznos tevékeny-

séget. Ez a helytelen szemlélet eredményezi, hogy sokszor valóban csak cél nélküli tevékeny-

ségként tekintünk a játékra. A játék funkciója, mint maga a kifejezés is igen összetett. Valóban 

lehet cél nélküli örömszerző tevékenység, de lehet funkcióval bíró, sőt alkotó jellegű is. A játék 

funkciójától függően számos játékcsoportosítással találkozhatunk. Nézzük, hogyan csoporto-

sítja a játékokat a pszichológia és a pedagógia. 

A pszichológiában a következőképp osztályozzák a játékokat: 

 érzéki játékok 

 motoros játékok 

 szellemi játékok 

A pedagógiában a csoportosítás a következő: 

 alkotó (szerepes) játékok 

 konstruktív játékok 

 szabályjátékok 

 didaktikus játékok 

 mozgásos játékok 

 sportjátékok 

A testnevelés szempontjából lényeges mozgásos játékok felosztás a következő: 

Népi játékok 

o énekes-táncos 

o dramatikus 

o társas 

o mozgásos 

o sportszerű 

o egységes szabályú 

Iskolai játékok 

o futójátékok 

o fogójátékok 

o sorversenyek  

o váltóversenyek 

o labdás játékok 

o küzdő játékok 

o tantermi játékok 

Sportjátékok 

o kézilabda 

o kosárlabda 

o labdarúgás 

o röplabda 

Alkotó játékok, szerepjátékok 

o konstruáló  

o dramatizáló 

Játékok vízben  

o játékok sekély vízben 

o játékok mély vízben  

Téli játékok 

o hógolyóval 

o szánkóval 

o jeges játékok 

1.2. A játék kialakulása, fejlődése 

A játék szinte egyidős az emberrel. Valószínűleg, mint a legtöbb sportági mozgásforma, az 

ember gyakorlati tevékenységeiből alakulhatott ki. A kultúrtörténeti, etnográfiai, és sporttörté-

neti kutatások eredményei alapján szoros kapcsot feltételezhetünk a játék kezdetleges ősi for-

mái, valamint elődeink harci és munkatevékenységei között. Ugyanilyen közvetlen kapcsolat 

lehetett a játékhoz használt eszközök, és a harci vagy munkaeszközök között.  

A bumeráng például ma egy játékeszköz, melynek eldobása nem egyszerű. Gyakorlást igé-

nyel, ahol a gyakorlása maga a játék. Hogy visszatér-e hozzánk, az az eszköz minőségétől és 

az eldobás pontosságától függ. Elődeinknél mindkettő létszükséglet volt. A bumeráng elkészí-

tésének és a technika begyakorlásának alapvető szerepe volt a vadászat sikerességében. A fiatal 
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vadászok a játékban, a játékos gyakorlás során tanulták 

meg azokat a komplex tevékenységeket, mely a közösség 

túlélését biztosította. Az élelem megszerzéséért vívott 

küzdelemben az egyre inkább ügyesedő ősember eszkö-

zöket készített. Ezeket meg kellett tanulnia használni is. 

Így a gyakorlás folyamán sajátították el ezek megfelelő 

használatát. A különböző célba dobó, célba hajító tevé-

kenységek alatt dőlt el, ki az ügyesebb. Az így megszer-

zett tapasztalatokat alkalmazták a vadászatban. Az idős, 

tapasztalt harcosok megtanították a fiatalokat az eszkö-

zök készítésére, és annak használatára. Ebből fejlődött ki 

a férfivá avatás szertartása, ahol a megszerzett, kialakított 

munka, a harci technikák és a taktikák bemutatása volt a 

cél. 

A játék során szerzett készségeket, képességeket, ta-

pasztalatokat tudták kamatoztatni a harctéren vagy vadá-

szat közben. A felnőtt életre történő felkészítés mozgás-

formáiból olyan testgyakorlatok alakultak ki mint a vadá-

szat, a táncok, a földművelő és állattartó munka mozgáselemei. Ezek az alapvető összefonódá-

sok a mai napig megtalálhatóak gyermekeink játékaiban, illetve a testnevelési játékokban is. 

Az üldöző-menekülő játékok – mint amilyenek a futójátékok, a küzdőjátékok – egymás legyő-

zése a cél, legyen az test-test elleni küzdelem vagy akár a kidobójáték, és természetesen a va-

dászjátékokban is megtalálható, mint például a balatoni halászok, szarvas- vagy nyúlvadászat. 

A játék fejlődése során fokozatosan átalakult, de eredeti funkcióját is megőrizte. A munkára, 

az életre való felkészítés mai napig fellelhető a gyermekek játékaiban. A kisfiúk a mai napig 

elmennek a játékban vadászni, míg a lányok otthon takarítanak, főznek, és gondoskodnak a 

kisbabákról. A gyermekek ma is játszva, játék közben tanulnak, készülnek fel az életre. Napja-

inkra a játék funkciója differenciálódott. A játék a szórakozás, a nevelés, a szabadidő hasznos 

eltöltésének egyik fontos eszköze lett. 

A játék a kezdetektől fogva jelen volt az emberiség mindennapjaiban. Szerepe viszont az 

egyes korokban és társadalmakban eltérő volt. Függött a gyermek társadalomban elfoglalt he-

lyétől, és a kor világnézeti szemléletétől egyaránt. 

Az őskori társadalmakban mindenki képességeihez mérten kivette részét a munkából, így a 

gyermekek is. Az ő játékukat főleg a szülők vagy nagyobb testvérek tevékenységének leután-

zása jelentette. Ehhez később megjelentek az eredeti eszközök kicsinyített és biztonságosabb 

változatai, melyek munkaeszközként és játékként is funkcionáltak. 

Az ókori nemzeteknél leginkább a katonai felkészítés dominált, ezért a játéktevékenység 

harci felkészítő szerepe megmaradt. Emellett viszont megjelent a szórakoztató funkció, sőt már 

megmutatkozott a játék és a kultúra kapcsolata is. Felismerték a játék nevelésben nyújtott fej-

lesztő hatását is.  

A társadalmi fejlődéssel a játék szerepe is előtérbe került, a nevelés eszközévé vált. 

 

A bumeráng használatát bemutató ausztrál 

őslakos 1920-ból 

http://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_ 

Australia 
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A játék jelentőségének felismeréséhez neves filozó-

fusok és pedagógusok is hozzájárultak. Platón (Kr.e. 

427–347) a következőképp vélekedik: „Többet megtud-

hatsz másokról egy óra játék, mint egy év beszélgetés 

alatt.” Platón szerint a játék az életre való felkészítés 

fontos eszköze. Nélkülözhetetlennek tartja a jól megvá-

lasztott játékot, mivel szerinte a játékban mutatkozik 

meg az ember hajlama. Arisztotelész (Kr.e. 384–322) 

már több oldalról is hangsúlyozza a játék fontosságát: 

megelőzhető vele a tunyaság, a lustaság. Ebben az élet-

korban még nem adható más elfoglaltság a kisgyermek-

nek. Úgy véli, hogy a játék nem lehet túlságosan fá-

rasztó, de nagyon kényelmes sem. A nagy gondolkodók 

közül Cicero (Kr.e. 106–43) is a játék mellett érvel. A 

játékot nem csak a gyermekkorhoz köti, úgy véli, hogy 

az egész élet része, mely segít a napi problémák kikap-

csolásában. Quintilianus (?35–116) az, aki elsőként al-

kalmazta didaktikai elvként a játékos tanítást. Javasolja, 

hogy 6-7 éves korig csak játékszerű tevékenységeket 

kell a gyermeknek végezni. A tanítás fontos eszköze-

ként felismeri a játék és tanulás kapcsolatát: játék köz-

ben sokat tanul a gyermek, mert a játék maga a tanulás. 

A középkor szűklátókörű látásmódja tükröződik 

vissza a játék megítélésével kapcsolatban is, miszerint 

az fölösleges, haszontalan tevékenység. Legfeljebb a 

katonai felkészülés kezdeti eszköze lehetett. A gyermek 

tehát ne játsszon, mert ő egy kis felnőtt, akinek felnöve-

kedését sürgetni kell, hogy minél hamarabb tevékeny 

részese legyen társadalmának. A játék szempontjából 

viszont ezek a megállapítások a korai középkortól elte-

kintve nem fedik a valóságot. A középkori kultúra sok-

kal játékosabb volt a mainál. 

Pieter Bruegel (1559–60) Gyermekjátékok című ké-

pén közel nyolcvan gyermekjáték látható. Bepillantást 

enged abba a korba, melyben „a játék, a tánc, a muzsika 

palotától a kunyhóig boldog népek nyelve” volt. Mind a 

gyermekek, mind a felnőttek lételeme volt a játék. Mint 

a legfontosabb összetartó erő, hozzátartozott a minden-

napokhoz. Ezért a játékból a felnőttek is aktívan kivet-

ték részüket.4 

Comenius (1592–1670) pedagógiai rendszerében komoly helyet kap a játék, mint a gyermeki 

nevelés egyik legfontosabb eszköze. Comenius nevéhez kapcsolódik az első kisdedneveléssel 

kapcsolatos pedagógiai szakkönyv, az Anyaiskola, melynek megírásával a gyermeknevelésben 

 
A stratégiai gondolkodást fejlesztő táblajá-

ték (sakk) egy középkori ábrázoláson. 

http://www.medievalists.net/2013/01/02/sy

mbolism-in-medieval-chess/ 

 

 

Karikázást és akrobatikát játszó emberábrá-

zolások az egyiptomi síremlékeken 

http://factsanddetails.com/world/cat56/sub

365/item1931.html 

 
Úr, egy ókori táblajáték Egyiptomból (Bri-

tish Museum) 

http://bethsmomtoo.blogspot.hu/2011/08/an

cient-board-games-pieces.html 
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követendő helyes irányt kívánja megmutatni a szülőknek. Úgy tartja, hogy a szülők feladata a 

gyermek tevékenységi vágyának kielégítése, és ebben nem szabad a gyermeket korlátozni: 

„…ha a gyermek valamivel játszani akar, olyannal, ami nem árthat neki, akkor inkább járjunk 

a kezére, mintsem gátoljuk, mert a tétlenség éppen úgy kárára van a testnek, mint a léleknek.” 

Comenius osztályozza a játékokat, és az egyes életszakaszoknak megfelelően ajánlja azokat. 

Az első évben a ringatást, a tapsolást, az éneklést, a csörgők használatát javasolja, majd 4 éves 

korig a szülővel közösen végzett mozgásos játékokat hangsúlyozza.  

A játékokat ifjú korban is fontosnak tartotta, hisz „...a játék éppúgy használ a test egészsé-

gének, mint a lélek gyarapodásának, (...) úgy kell játszani, hogy játékaink a komoly tevékeny-

ségeknek előjátékai legyenek.” 

J. J. Rousseau (1717–1778) szemléletében is megjelenik a játék ugyanúgy, mint a mozgás. 

Szerinte a neveltetésben képessé kell tenni arra, hogy „érezze a szabadságot mozdulataiban”. 

A játék nem segédeszköze, hanem alapeleme a tanulásnak – vallja. A XIX. század egyik neves 

pedagógusa F. Fröbel (1782–1852) Platónhoz hasonlóan az egyén játékát, mint későbbi tevé-

kenységének mutatóját tartja: „Minden jónak forrása a játék. Az a gyermek, aki szívvel-lélekkel, 

maga-tevékenyen, csöndesen, kitartóan, a testi elfáradásig kitartóan játszik, egészen biztosan 

szívvel-lélekkel, csöndesen, kitartóan dolgozó és a mások s a maga javát önfeláldozóan művelő 

emberré fog válni.” Játéktevékenységek egész sorát határozza meg, melyhez különböző eszkö-

zöket biztosít, ilyennek tekinti a labdát, a golyót és a kockát is. Fröbel játékkal kapcsolatos 

pedagógiai nézete sok vitára adott és ad még ma is alkalmat. Guts Muths (1759–1839) akinek 

nevéhez elsősorban a testnevelési elvek rendszerezése, az iskolai testnevelés szakanyagának 

megteremtése kapcsolódik, mozgásrendszerét az ókori görög testkultúrára alapozta. Filozófiája 

a test és a lélek harmonikus kinevelése volt. 1793-ban kiadott könyvében a fiatalok és a felnőt-

tek játékáról írt, melyben annak szükségletkielégítő jellegét, unaloműző, pihentető, illetve ver-

senyeztető szerepét hangsúlyozta. 

A XIX. század végén a gyermek személyiségére és tevékenységére figyelve megjelennek 

különböző reformpedagógiai irányzatok, gyermekközpontú óvodák, iskolák, melyek külön-

böző hangsúllyal, de programjaikban legalább szerepeltetik a játékot (Maria Montessori, Cél-

estin Freinet, Rudolf Steiner – Waldorf-pedagógia). Ahogy a figyelem egyre inkább a pedagó-

giailag is fontossá vált játéktevékenységére irányult, úgy jelentek meg a különféle elméletek. 

Ezek a játékelméletek a játék céljára, indítékaira, lényegére, keletkezésére, fejlődésére, és az 

ember életében betöltött szerepére keresték a választ. A legismertebbek a következők: 

 Az esztétikai játékelmélet, mely a játékot olyan öncélú tevékenységnek tartja, melyben 

domináns szerepe van az érzelmeknek és a képzeletnek. Az elmélet legismertebb képvi-

selői F. Schiller, W Wundt, Szemere Samu. 

 A biológiai elmélet, melynek hívei a játékok fiziológiai hatásainak elemezését és fontos-

ságát helyezték központba. Az elmélet képviselői közt említjük H. Spencert, M. Lazarust, 

K. Groost, S. Haalt, M. Montessorrit és S. Freudot is. Freud és követői a játékban a be 

nem teljesült kívánságok, vágyak megvalósulásának esélyét vélték. 

 A kultúrtörténeti játékelmélet képviselői a játékot az emberi kultúra alapvető elemének 

tartották. J. Huizinga és E. Thorndike a legismertebbek az elmélet megalkotói közül. 
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 A pedagógiai és a pszichológiai játékelméletek képviselői – mint Sz. L. Rubinstein vagy 

J. Piaget – pedig a pszichikus fejlődés szempontjából és a nevelési lehetőségek felől kö-

zelítették meg a témát. Nevelő és személyiségfejlesztő hatását emelték ki a játékoknak.  

2. A JÁTÉK SZEREPE AZ EMBER ÉLETÉBEN 

A gyermek a játékkal ismeri meg környezetét, tesz szert tapasztalatokra. Játszva ismerni meg 

az embert – tartja a pszichológia. Nagyon igaz ez a megállapítás, mert a játékban önfeledten 

játszunk, és itt megmutatkozik mindenkinek a jelleme. Itt mindenki önmagát adja. A gyermek 

fejlődése magával hozza a játéktevékenység átalakulását is. Ahogy érik, úgy válik a játéka 

egyre szervezettebbé, tartalmasabbá. 

Csecsemőkorban még nem beszélhetünk tudatos játéktevékenységről. Ezt az időszakot még 

a reflexes, ösztönös folyamatok uralják, így elsősorban a kézjáték, a fogásreflex, ami említést 

érdemel. Egy éves kora körül kezd el valóban játszani a gyermek. A tárgyakat nézegeti, bab-

rálja, eldobja. A helyváltoztatás, a mászás, majd a járás növeli a gyermek mozgáskörét, így 

játéktevékenysége is ugrásszerűen megnő. Kisgyerekkorban az építő-romboló játékok időszaka 

jelentkezik. A tárgyakkal való cselekvés, manipulálás jelentős hatással van a gyermek játékte-

vékenységének fejlődésére is. Kezdetben az érzékelő, mozgásos, kísérletező játékok dominán-

sak, majd óvodás korban az alkotó- és szerepjátéké a főszerep. Megjelennek a szabályjátékok, 

és fontos szerep jut a mozgásos játékoknak is. Az óvodás gyermek fáradhatatlanul mozog, te-

vékenykedik. A legfőbb tevékenységi formája a játék. A játék egy óvodás korú gyermek szá-

mára maga a szórakozás, a tanulás, az elemi szükséglet.  

Iskoláskorban a tanulás kerül előtérbe, ami sokkal szervezettebb, szabályhoz kötöttebb, mint 

az eddigi játék. Főleg kisiskolás korban, elsősorban első és második osztályban kell ügyelnünk 

arra, hogy maradjon elegendő idő a játékra, hisz az átállás az óvodai játékról az iskolai tanulásra 

komoly változás a gyermek életében. Az iskolai beilleszkedést és a tanuláshoz való viszony 

alakulását is jelentősen befolyásolja a játék. A játékok az iskolában a következő színtéren va-

lósulhatnak meg: 

 testnevelési órán, 

 óraközi szünetekben, 

 délutáni foglalkozásokon (napközis foglalkozásokon, diáksportkörökben), 

 kirándulások alkalmával, 

 tanítási szünetekben, 

 bemutató rendezvényeken. 

A játék a gyerek számára egy varázslatos dolog. Nem csak óvodás és kisiskolás korban, de 

később is. A játék nem szűkíthető le az óvodások és a kisiskolások tevékenységére. Mindenki 

szeret játszani. Fiatal idős egyaránt. Mindenkinek meg kell találnia a számára leginkább meg-

felelő elfoglaltságot a játékok közül. 
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3. A MOZGÁSOS JÁTÉK SZEREPE A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS-

BEN  

A játék a nevelés egyik legeredményesebb eszköze. A fiziológiai hatáson kívül olyan peda-

gógiai, erkölcsi, szellemi tulajdonságokat fejleszt, amelyek a mindennapi életben, a társada-

lomba való beilleszkedéshez nélkülözhetetlenek. Játéktevékenység közben fejlődnek az ér-

telmi, erkölcsi, akarati tulajdonságok, a közösségi és az egyéni nevelés is megvalósul. Játék 

során nemcsak a nevelés, az oktatás céljai valósíthatók meg, de a tantervi célkitűzések is.  

A játéknak jelentős szerepe van a tanulók egészséges 

testi-lelki fejlődésében. Változatos mozgásanyaga és hely-

színe (vízi, szabadtéri, tantermi) széleskörű és sokoldalú 

fejlesztést tesz lehetővé. Javítja a szervezet ellenálló képes-

ségét, elősegíti a mozgató- és a tartórendszer, az egész szer-

vezet idegrendszerének, keringési és légzőrendszerének 

fejlődését, funkcionális tulajdonságainak javítását. A játé-

kok egészségmegőrző és -fejlesztő funkciója a sokoldalú 

mozgásanyaga miatt összetett. A játék közbeni mozgáste-

vékenység javítja a tanulók mozgáskultúráját, növeli teherbíró képességüket. Segíti az egész-

séges testi fejlődést. A játékot kísérő örömérzet pedig mind a testi, mind pedig a lelki fejlődést 

pozitív irányba befolyásolja. Játék hatására fejlődik a testgyakorlás, a sport, a játék iránti igé-

nyük, mely megszilárdításával egész életre kialakulhat a mozgás iránti szeretet. A játék mélyíti 

a mozgásos tevékenységekhez és a testneveléshez kapcsolódó pozitív érzelmi viszonyulást. Se-

gít a szabadidő hasznos eltöltésében, és a szemléletmód alakításában. Ez természetesen akkor 

valósul meg, ha az oktatási folyamat tudatos, tervszerű, módszertanilag megfelelő pedagógiai 

irányítás mellett zajlik.  

A játék hatásos eszköze a szellemi fejlődés elősegítésének is. Azáltal, hogy a gyermek játék 

közben koncentrál, figyel – a játékra, a társára, az ellenfélre, a szabályok betartására –, tökéle-

tesíti figyelmét, így magasabb szintre emelkedik gondolkodási képessége. Fejlődik helyzetfel-

ismerő képessége, ítéletalkotása, kezdeményező és szervezőkészsége, képzelete és emlékezete. 

Ezek mind támogatják az értelmi fejlesztést.  

Játék közben fokozott érzelmi hatások érik a gyermeket. A játék örömet, kielégülést, siker-

élményt nyújt. A siker, és az arra való törekvés az ember egyik legfontosabb törekvése az élet-

ben. A játékban ez a vágy elérhető. A siker a kulcsa az aktivitásnak és az önbizalomnak. A 

sikerélmény érzése a leginkább aktivizáló és önbizalmat adó tényező. A játékban elért sikerél-

mények nagymértékben befolyásolják a személyiség fejlődését. A játékban megnyilvánuló ér-

zelmek általában pozitívak, de az előforduló negatív hatások ugyanúgy fejlesztőek. A gyermek-

nek meg kell tanulnia kontrollálni érzelmeit, fel kell tudni dolgozni a sikerélmény mellett a 

kudarcélményeket is. A fokozott érzelmi hatások elviselésére és kezelésére tanít meg a játék.  

A játék jelentős nevelő funkciót tölt be az egészségnevelés, a testi, az értelmi, az erkölcsi 

nevelés mellett az esztétikai nevelésben is. Fejleszti a bátorságot, az önfegyelmet, az akaraterőt, 

a küzdeni tudást, az elhatározó képességet, a fáradságtűrést, az alkalmazkodási képességet és a 

reális önértékelést. Csapatjátékokban az együtt dolgozás, az együttes cél elérése fejleszti a csa-

patmunkát, a közösséghez tartozás élményét; az egymásrautaltsággal a másik segítését, javítja 

 
Mozgásos játék szabadban 

http://wellbeing-support.com/pe-games-

every-kid-should-know/ 
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a társas kapcsolatok alakulását, segíti a szocializációt, a toleranciát, az egymásra figyelést, az 

egymás iránti felelősségérzet kialakulását. Ezen felül segíti még az önállóságra, a munkára és 

az aktivitásra nevelést is. Segíti a fegyelemre nevelést. A fegyelem nem csak eszköze, hanem 

eredménye is a nevelésnek. Fejleszti a tudatos fegyelemre nevelés kialakulásának feltételeit, 

melyek: az önuralom, a helyes önértékelés, a szabályok, a követelmények ismerete, elfogadása, 

és a közösséghez való alkalmazkodás képessége.  

„A játéktevékenység nehezedő feladathelyzetei előidézte döntési kényszer hozzájárul a fele-

lősségteljes viselkedés formálódásához, a szociális és társadalmi, egyéni és közösségi kompe-

tenciák kialakulásához.”1 

A játék közbeni örömteli mozgás hozzásegít a felesleges energiák levezetéséhez, így például 

az agresszióéhoz is. Ezeken kívül szerepe van még további értékes személyiségvonások fej-

lesztésében, mint amilyen a félelem leküzdése, a szabályok betartása, az összpontosítás, illetve 

a céltartásban, ami a nehézségek leküzdése, az empátia, kudarctűrés.  

A játékok társadalmi jelentősége, hogy a transzferhatás miatt a játék során kialakult pozitív 

személyiségjegyek átvihetők az élet más területére. Olyan személyiségjellemzők, mint az 

igényszint, a teljesítményszint, az önértékelés, a közösségben elért siker, a kudarc transzfer 

hatásai is érvényesülnek. 

A játékok további pozitívuma, hogy a pedagógus számára kiváló lehetőséget biztosítanak a 

tanuló megismeréséhez, hiszen az önfeledt játékban leplezetlenül jelennek meg a gyermek jel-

lembeli tulajdonságai, a társaikhoz, a közösséghez való viszonyuk, az értékrendszerük.  

FONTOS: A játék nevelő hatásai akkor érvényesülnek megfelelően, ha pedagógiailag meg-

felelően irányítottak. 

4. AZ ISKOLAI KERETTANTERV TARTALMA ÉS ELVÁRÁSAI A 

JÁTÉKOKTATÁSSAL KAPCSOLATBAN 

A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű 

pszichomotoros tanulást. „Módszereiben döntően a játékos cselekvéstanulást és az adekvát já-

tékok alkalmazását helyezi előtérbe.” Mit jelent mindez? Azt, hogy a játék mint módszer kell, 

hogy megjelenjen az oktatásban.  

A játék fogalmi sokszínűségét már említettük. Itt most módszertani szempontból térünk visz-

sza egy fejezet erejéig a játék idevágó értelmezésére. A játékos tanítás nem csak a játékok ok-

tatásánál valósulhat meg, hanem széles körben a mozgásos cselekvések oktatásánál is. Miért 

kell játékosan tanítani? Mit jelent a játékos oktatás? Nézzük, hogy mit ír erről a Nemzeti alap-

tanterv. 

„A tanulási folyamat egészét át kell hatnia a nagyfokú sikerességnek, az élményszerzésnek, a 

kihívást jelentő, örömteli mozgásos tevékenységeknek, amelyek a játékosság módszerével együtt 

formálják a testneveléshez és sporthoz fűződő pozitív attitűdbázist” – olvasható a NAT-ban.  

                                                 
1 Kerettanterv testnevelés 



14 

Az oktatás során célunk a tanuló személyiségében bekövetkező pozitív változások létreho-

zása, amely a tanítás-tanulás folyamat eredményeként valósul meg. A cél megvalósítása érde-

kében pedig módszereket alkalmazunk. A játék oktatási módszer 2 is.  

A játékos oktatásnak jelentős szerepet tulajdonítunk a mozgástanítás folyamatában, az isme-

retfeldolgozás, az alkalmazás és a rögzítés fázisában is. Mivel a kisgyermek alapvető tevékeny-

ségi formája a játék, már önmagában is biztosítja a motivációt, megszünteti az ismétlések mo-

noton, mechanikus jellegét. A tanulókat a játék öröme inspirálja újabb és újabb játékos tevé-

kenységre. Ezt a módszert nem csak a kisgyermekek tanításánál lehet sikerrel alkalmazni, de 

minden korosztálynak, még a felnőtteknek is megvannak az életkorhoz alkalmazkodó saját já-

tékai. A játék fokozott aktivációt hoz létre és tarthat fenn, amely nagyfokú hatékonyságot és 

eredményes tanulást produkál. Gondoljunk egy egyszerű példára, amikor a gyermekkel úszás-

tanítás közben a levegő kifújását szeretnénk megtanítani. „Képzeld azt, hogy te vagy a szél, 

társad a sziget, ez a kis kupak (konzerves doboz, pingpong labda, műanyag kupa, stb.) pedig a 

hajó. Hajókázd körbe a szigetet, de óvakodj, nehogy zátonyra fusson a hajód!” Játék közben 

indirekt módon rávehetjük a tanítványt a feladat végrehajtására, néha még úgy is, hogy észre 

sem veszi a játékban a célzottan elrejtett feladatot. A játékszeretet egyfelől öröklött ingerszük-

ségletből és a megoldási késztetés motívumaiból táplálkozik. Lehetőleg ne direkt módon uta-

sítsuk a gyereket egyes feladatra, pl. hogy merüljön le a víz alá, hanem helyette indirekt módon, 

játékosan vegyük rá, kihasználva az öröklött tényezőket. „Nézzétek, milyen fantasztikus kincse-

ket rejtettem el a víz alá! Aki a legtöbbet összegyűjti, az lesz a leggazdagabb!”  

4.1. Ismeretek és fejlesztési követelmények játékkal 

A következőkben áttekintjük a kerettanterv tematikai egységeit, és a fejlesztési célokat. Ki-

emeljük a játékra vonatkozó tartalmakat.  

Alsó tagozat, 1-2. évfolyamban 

Előkészítő és preventív mozgásformák 

A térbeli tudatosságot és a testtudatot alakító, koordinációfejlesztő szerepjátékok, szabály-

játékok és feladatjátékok kreatív, kooperatív, valamint versenyjellegű játékok. Keringésfokozó 

és testtartásjavító játékok. 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgásokat alkalmazó játékok: szerepjátékok, sza-

bályjátékok, feladatjátékok, alkotó, kreatív és kooperatív játékok, népi gyermekjátékok megis-

merése. A közösség összteljesítményén alapuló versenyjátékok alkalmazása. A saját egyéni tel-

jesítmény túlszárnyalását célzó versenyfeladatok. 

                                                 
2 Mivel a szakirodalomban a mai napig keveredik a stratégia és a módszer fogalma, ezért a játék mint stratégia, és 

a játék mint módszer fogalom is használt. A játék oktatási stratégiaként és módszerként is alkalmazható, de nem 

ugyanazt jelenti. Ennek részletes magyarázatára a jelen fejezetben most nem vállalkozunk. Annyit viszont fontos 

megemlíteni, hogy a stratégia a tágabb, hiszen az magába foglalja magát a módszert is. A stratégia: módszereknek, 

eszközöknek és szervezési módoknak egy adott oktatási cél elérése érdekében létrehozott egyedi kombinációja. 
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Manipulatív természetes mozgásformák 

A manipulatív természetes mozgásformák gyakorlása játékokban: szabályjátékok, feladatjá-

tékok, egyszerű sportjátékot előkészítő kis játékok; alkotó, kreatív és kooperatív játékok meg-

ismerése. Népi gyermekjátékok alkalmazása. A manipulatív mozgásokat alkalmazó, pontos-

ságra, csökkenő hibaszázalékra, növekvő sikerességre, kreatív eszközhasználatra irányuló 

egyéni, páros és csoportos versengések.  

Természetes mozgásformák a torna és a tánc jellegű feladatmegoldásokban 

Tornához és tánchoz kapcsolódó játékok: szerep- és szabályjátékok, illetve kreatív és ko-

operatív játékok torna, illetve tánc jellegű mozgásformák beépítésével. A néphagyományból 

ismert, sport jellegű, párválasztó, fogyó-gyarapodó és kapuzó játékok. 

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldásokban 

Az atlétikai jellegű mozgások alkalmazása játékokban és a Kölyökatlétika versenyrendsze-

rében. Szabályjátékok, feladatjátékok, atlétikai jellegű futások, ugrások és dobások a Kölyök-

atlétika eszközkészletének beépítésével akadálypályákon, kontrollált csapatversenyek formájá-

ban.  

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmeg-
oldásaiban 

Kis létszámú, játékos hely-, helyzetváltoztató és manipulatív feladatmegoldások: labdarú-

gás, minikosárlabda, miniröplabda, szivacskézilabda, illetve egyéb sportjáték jellegű játékok. 

Sportjáték-előkészítő kisjátékok: létszámfölényes és létszámazonos helyzetek megoldása. Ko-

operatív miniröplabda játékok; célbadobó, ütő- és rúgójátékok; vonaljátékok; „cicajátékok”; 

zsinórlabda; sportjátékok kis létszámú mérkőzései egyszerűsített szabályokkal. 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban 

Küzdőjátékok.  

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorlatokban 

Játékok a vízben: vízhez szoktató, úszó-, vízbeugró-, merülőgyakorlatok, vízi csapatjátékok 

eszközökkel, vízilabda, illetve röplabdajellegű labdás játékok, egyéb játékok különféle eszkö-

zökkel. 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben 

A lehetőségek függvényében: szabad, aktív játéktevékenység; szabad mozgás a természet-

ben változatos időjárási körülmények közepette; feladatok és játékok havon, jégen siklások; 

gördülések, gurulások, gurítások különféle eszközökkel; hálót igénylő és háló nélküli labdás 

sportok, játékok; labdás játékok különféle labdákkal, falmászás; íjászat, lovaglás, karate, 

nordic-walking, vívás. Egyéb szabadidős mozgásos tevékenységek. Az alternatív, szabadidős 

mozgásos tevékenységekben megvalósítható játékok. 

Alsó tagozat 3–4. évfolyama 

Előkészítő és preventív mozgásformák 

Játékos gyakorlatsorok zenére. Testséma-, tér- és testérzékelés-fejlesztő játékos gyakorlatok. 
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A térbeli tudatosságot, az energiabefektetés tudatosságát és a testtudatot alakító, koordiná-

ciófejlesztő szerepjátékok, szabályjátékok és feladatjátékok kreatív, kooperatív, valamint ver-

senyjellegű játékok. Játékok testtartásjavító feladatokkal. 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

Szerep-, szabály- és feladatjátékok, kreatív és kooperatív játékok, népi gyermekjátékok a 

helyváltoztató természetes mozgásformák felhasználásával. Akadályversenyek különböző ma-

gasságú eszközök leküzdésével. A közösség összteljesítményén alapuló versenyjátékok. A saját 

egyéni teljesítmény túlszárnyalását célzó egyéni versenyek. 

Manipulatív természetes mozgásformák 

Manipulatív természetes mozgásformák gyakorlása játékban. Szabály- és feladatjátékok, 

sportjáték-előkészítő kisjátékok, alkotó és kooperatív játékok. Népi gyermekjátékok. A mani-

pulatív mozgásokat alkalmazó, pontosságra, csökkenő hibaszázalékra, növekvő sikerességre, 

kreatív eszközhasználatra irányuló egyéni, páros és csoportos versenyek. Bonyolultabb játék-

feladatok által megkövetelt, szabályok szerinti eszközhasználat.  

Természetes mozgásformák a torna és a tánc jellegű feladatmegoldásokban 

Tornához és tánchoz kapcsolódó játékok, versenyek, bemutatók. Szerepjátékok, szabályjá-

tékok, feladatjátékok, kreatív és kooperatív játékok tornajellegű mozgásformák illesztésével. 

Népi játékok énekre, dalra, zenére. Kreativitásra, esztétikumra és mozgáspontosságra épülő 

egyszerű torna- és táncbemutatók. 

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldásokban 

Az atlétikai jellegű mozgások alkalmazása játékokban és a Kölyökatlétika versenyrendsze-

rében. A Kölyökatlétika mozgásrendszerére épített szabályjátékok, feladatjátékok, kreatív és 

kooperatív játékok, önálló, páros és csoportos ugróiskolai gyakorlatsorok, játékok alkotása. A 

Kölyökatlétika eszközkészletének sokoldalú felhasználása kontrollált csapatversenyek formájában. 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmeg-
oldásaiban 

Sportjáték-előkészítő (kis)játékok: 

Létszámazonos (1:1; 2:2; 3:3; 4:4 ellen), létszámfölényes helyzetekben (2:1, 3:1, 4:1, 4:2 

ellen) labdarúgás, szivacskézilabda, minikosárlabda (streetball) jelleggel; kis létszámú cicajá-

tékok labdarúgás, kézilabda, kosárlabda jelleggel, fokozatos szabálybevezetéssel; területfog-

laló, menekülő-üldöző taktikai játékok; palánkkosárlabda, miniröplabda, vonaljátékok, (koope-

ratív) zsinórlabda, átfutós röplabda puha labdákkal; sportjátékok rögtönzött mérkőzései kis lét-

számú csapatokkal, egyszerűsített szabályokkal. 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban 

Szabály- és feladatjátékok önvédelmi, illetve küzdőelemekkel küzdőjátékok, játékok koope-

ratív erőfejlesztő tartalommal; páros és csoportos kötélhúzó versenyek, páros küzdések.  
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Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorlatokban 

Játékos páros és társas vízi feladatok erőfejlesztő céllal. Vízhez kötött játékok: hajóvontatás, 

siklási és vízbeugrási versengések, víz alatti fogók, játékos úszógyakorlatok; játékos vízi csa-

patversenyek eszközökkel, vízilabda, illetve röplabda jellegű labdás játékok, egyéb játékok kü-

lönféle eszközökkel. 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben 

A lehetőségek függvényében: szabad, aktív játéktevékenység; szabad mozgás a természet-

ben változatos időjárási körülmények közepette; feladatok és játékok havon és jégen; siklások, 

gördülések, gurulások, gurítások különféle eszközökkel; hálót igénylő és háló nélküli labdás 

sportok, játékok; labdás játékok különféle labdákkal; falmászás; íjászat, lovaglás, karate, 

nordic-walking, vívás. Egyéb szabadidős mozgásos, táncos tevékenységek. Gyermekjóga gya-

korlatok. Az alternatív, szabadidős mozgásos tevékenységekben megvalósítható játékok. 

A kerettanterv tematikai egységei és a fejlesztési céloknak megfelelő játé-
kok felső tagozat 56. évfolyamában 

Természetes és nem természetes mozgásformák 

A szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési játékok, eszközzel is. Koordi-

nációt és fittséget fejlesztő szabály- valamint feladatjátékok kooperatív- és versenyjelleggel.  

Úszás és úszó jellegű feladatok 

Fogójátékok. Játékos, kooperatív vízbe ugrások; feladatok labdával és különböző eszközök-

kel. Egyéni, sor- és váltóversenyek úszólappal, egyéb eszközökkel. Víz-alámerülési versenyek. 

Versenyek mély vízben víz alatti feladatokkal. Úszóversenyek talpas-, majd fejesugrással meg-

határozott távon, a tanult úszásnemekben.  

Sportjátékok 

A kosárlabdázás labda nélküli és labdás technikai készletének gyakorlása testnevelési játé-

kokban. Kosárlabdajáték könnyített szabályokkal. Kosárra dobó versenyek egyénileg és csa-

patban. A röplabda technikai elemek gyakorlása testnevelés játékokban, játékos feladatokban, 

valamint mini röplabdázásban. A kézilabdázás labda nélküli és labdás technikai elemeinek gya-

korlása testnevelési játékokban és játékos feladatokban. Kézilabdajáték szabálykönnyítéssel 

mérkőzésszerűen. A labdarúgás technikai és a taktikai feladatok megoldását előkészítő, vala-

mint a begyakorlást segítő játékok és játékos feladatmegoldások. Cserefutball 3-4 fős csapatok-

kal. Játék 1 kapura 2 labdával. 2:1 elleni játék. Kispályás labdarúgás. Labdarúgó mérkőzések.  

Atlétikai jellegű feladatok 

Az atlétikai versenyszámok elsajátítását és begyakorlását segítő játékos feladatmegoldások, 

testnevelési játékok és versenyek. Rajtversenyek. Futóversenyek 60 m-es távon térdelő rajttal. 

Váltóversenyek. Helyből távolugró versenyek. Távol- és magasugró versenyek. Kislabdahajító 

versenyek helyből és nekifutással. Súlylökő versenyek. Célba dobó versenyek. 
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Torna jellegű feladatok 

Játékos és utánzó feladatokkal ügyesség- és erőfejlesztés. Akadály- és váltóversenyek a tor-

naszerek felhasználásával. Átfutások, átugrások oszlopban kötél felhasználásával. Páros gya-

korlatok kötéllel. Játékok-feladatok hárman egy kötéllel. Egyéni és páros versengések kötél 

áthajtásokkal, különböző feladatokkal. 

Alternatív környezetben űzhető sportok 

Játékok havon és jégen; siklások, gördülések, gurulások, gurítások különféle eszközökkel; 

hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; labdás játékok különféle labdákkal. „Ci-

cajáték” koronggal. Siklóverseny; „gyűjtögető”; baglyos játék. „Rollerezés” egy léc felcsatolá-

sával, vonalban, párokban. Siklás „alagútban”. Váltóversenyek tárgyak felemelésével illetve 

lerakásával. Hóekeívelések párokban, egymás mellett és mögött. Váltóverseny, egyéni és csa-

pat célba dobó verseny koronggal, mérkőzések. Versenyek meghatározott távon. Ügyességi 

versenyek. Szlalomverseny kapuk között, hóekeíveléssel. 

Önvédelmi és küzdőfeladatok 

Küzdőjátékokat előkészítő érintéses feladatok és játékok. Húzások, tolások előkészítése pá-

ros küzdőjátékokkal. Földharcjátékok (szőnyegfelület esetén).  

A kerettanterv tematikai egységei és a fejlesztési céloknak megfelelő játé-
kok a felső tagozat 78. évfolyamában 

Természetes és nem természetes mozgásformák 

A szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési játékok, eszközzel is. A test-

tudatot alakító, koordináció- és fittségfejlesztő szabályjátékok és feladatjátékok kreatív, koope-

ratív, valamint versenyjelleggel. Játékok testtartásjavító feladatokkal. 

Úszás és úszó jellegű feladatok 

Fogójátékok különböző úszásnemekkel; búvárjátékok; játékos vízbeugrások; vízilabdázás 

könnyített szabályokkal; vízi röplabdázás, vízi kosárlabdázás és vízi foci egyezményes szabá-

lyokkal. Sor- és váltóversenyek különböző egyéni, páros és csoportos úszófeladatokkal, eszkö-

zökkel; merülési versenyek; úszóversenyek különböző távokon; „műugró” versenyek. 

Sportjátékok 

A kosárlabdázás technikai, taktikai készletének tökéletesítése, valamint a játékelemek be-

gyakorlása játékos feladatok és testnevelési játékok alkalmazásával. Kosárlabdázás labdaveze-

tés nélkül, könnyített szabályokkal, a szabályok bővülő körének beépítésével. Kosárra dobó 

versenyek. Az alapérintések tökéletesítése és a játékelemek eredményességének javítása test-

nevelési játékok, játékos feladatok alkalmazásával. 2:2, 3:3 elleni játék meghatározott érintési 

módokkal, a tanult érintések beiktatásával. Versengések egyénileg és párokban különböző érin-

tésekkel. A kézilabdázás technikai, taktikai készletének tökéletesítése, valamint a játékelemek 

begyakorlása játékos feladatok és testnevelési játékok alkalmazásával. Célba dobó versenyek; 

kézilabdajáték a szabályok fokozatos bővítésével. A labdarúgás játékelemeinek elsajátítását és 

rögzítését segítő játékos feladatok, testnevelési játékok. Cserefoci. Lábtenisz meghatározott 

szabályokkal. Vonalfoci. Játék 1 kapura 2 labdával. 2:1 elleni játék. Labdavezető, dekázó, célba 

rúgó és fejelő versenyek egyénileg és csoportosan. Kispályás labdarúgó mérkőzések. 
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Atlétikai jellegű feladatok 

Az atlétikai versenyszámok eredményes elsajátítását és az azokban elérhető teljesítmény foko-

zását elősegítő adekvát játékos feladatok és testnevelési játékok alkalmazása, versenyszerűen is. 

Torna jellegű feladatok 

Célszerű testnevelési játékok a tornaszerek (gerenda, ugrószekrény, zsámolyok) felhaszná-

lásával is. Játékos feladatok, ugrókötéllel, kötélhajtással, hullámzó kör, hullámzó vonal. 

Alternatív környezetben űzhető sportok 

Korcsolyázás: játékos rajtolási és megállási gyakorlatok: rajtolás, megállás meghatározott 

vonal előtt és mögött. Ívben korcsolyázás tárgyak, társak megkerülésével. Siklóversenyek, kor-

csolyaversenyek 30 és 60 méteren, időmérésre. Íves korcsolyázás tárgyhoz közeli kanyarodás-

sal, versenyszerűen. 

Asztalitenisz: labdapattogtatás az ütő tenyeres, illetve fonák oldalán különböző testhelyzet-

ben, állóhelyben és járás közben – ügyesebb és ügyetlenebb kézzel. Ütögetés a falra, illetve 

párokban – ügyetlenebb kézzel is. Játékos ütögetés, pattogtatás, egyensúlyozás állomásokon 

mindkét kéz igénybevételével. Ütögetés az ütő tenyeres és fonák oldalát váltogatva. Szervák 

célba – versenyszerűen. Rövidített, illetve szabályos játszmák. 

Turul: ütögetések és nyitások különböző méretű és felületű célba. Egyéni, páros és vegyes 

páros játszmák mérkőzésszerűen.  

Önvédelmi és küzdőfeladatok 

Az állás és a földharc küzdelmet előkészítő páros küzdőjátékok. Földharcjátékok (szőnyeg-

felület esetén). Állásban végzett játékok.  

Emeléseket előkészítő páros küzdőjátékok. Mögé kerülés, kiemelés páros játékos küzdőgya-

korlatai. 

4.2. A kerettantervnek megfelelően nevelési-fejlesztési célok 

 Játéktevékenység fejlesztése. 

 A mozgás iránti pozitív érzelmi bázis formálása. 

 A testi és lelki egészségért való személyes felelősség tudatosítása.  

 A szabadidő aktív közösségi játékkal történő kitöltésének igénye, ennek megerősítése.  

 Örömteli, közösségben történő gyakorlásuk révén a testnevelés tantárgyhoz fűződő ked-

vező attitűdök, érzelmi és szociális területek erősítése, fejlesztése. 

 Az aktív szabad játék, majd a rekreáció, a későbbi egészséget fenntartó, fejlesztő funkci-

ójának megalapozása. 

 A játéktevékenységben kialakuló döntéshelyzetek során a célszerű mozgásválasz megta-

lálása. 

 Személyes és szociális kompetenciák továbbfejlesztése. 

 Magabiztosság erősítése a tudatos gyakorlás és a gyakorlás általi fejlődés örömteli meg-

élése során.  

 Bátor, sikerorientált tanulási igény megalapozása, ezzel hozzájárulás a szabadidős aktivi-

tások és játéktevékenység mindennapi életben való használatához. 
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 Ösztönzés az együttműködésre, alkalmazkodásra, a másik nem, a másik személy, a másik 

csoport elfogadására és megbecsülésére. 

 Az önértékelés további erősítése. A testséma, a testtudat, a figyelem összpontosításának 

és a figyelem rugalmasságának fejlesztése. 

 A sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásával hozzájárulás a taktikai gon-

dolkodás fejlődéséhez.  

 A közös játékfeladatok során a csapatérdek hangsúlyos megjelenítése az egyéni érdekkel 

szemben.  

 A tevékenységek során az énközpontúság csökkentése, ezáltal a taktikai gondolkodás to-

vábbi fejlesztése, az egyén csapathoz való pozitív viszonyának további megerősítése. 

 Törekvés a sportszerűségre, a szabálykövető magatartásra, a figyelmes és hatékony mun-

kavégzésre. 

 Érdeklődés kialakulása a sportjátékok iránt. 

5. AZ ISKOLAI JÁTÉKOKTATÁS MÓDSZERTANA 

5.1. A játék tanításának módszertana 

Mint korábban már említettük, a játék lehetőséget biztosít a pedagógusnak a nevelési-okta-

tási feladatok megoldására, miközben a tanulók személyiségének fejlődésekor pozitív változá-

sokat érünk el. Ahhoz, hogy ez valóban bekövetkezzen, a játék oktatásának megfelelő mód-

szertani szempontok szerint kell történnie, melyek a következők:  

 Használjuk ki a játék oktatása során adódó nevelési lehetőségeket! 

 Határozzuk meg a nevelési célt (kitartás, akaraterő, közösségi szellem stb. fejlesztése)! 

 Tanítsunk változatos játékot a sokoldalú képzés biztosítására! 

 Vegyük figyelembe a tanulók képességeit, az életkori sajátosságokat! 

 A játékoknál is tartsuk be a fokozatosság elvét! 

 Ha játékórát tartunk, akkor az óra fő részébe helyezzük a legnagyobb terheléssel járó já-

tékot! 

 Tartsuk be a játékok oktatásakor a játékok egymásra épülésének sorrendiségét, és a tan-

tervi anyag egymásra épülését! 

 Készítsünk az órákra óravázlatot, mely tartalmazza a játék szervezését, tanítását és lebo-

nyolítását! 

 Az alkalmazni kívánt játékot már a tanmenet elkészítésekor határozzuk meg! 

 Vegyük figyelembe, hogy milyen céllal játszatunk! 

 bemelegítő feladatként, 

 az óra fő részében fő feladatként, 

 gyakorlás jelleggel,  

 a megszerzett ismeretek alkalmazására,  

 vagy levezetés céllal, befejező feladatként. 

 Új játék oktatásakor mindig fő feladatként kezeljük a játékot! 

 Ismerjük a játék funkcióját, szervezetre kifejtett hatását, terhelési jellemzőit!  
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 Mindig szánjunk megfelelő időt a játékra! 

 Legyünk tisztába a játéktanítás mozzanataival!  

5.2. A játék tanításának módszertani lépései 

A játék kiválasztása. A játék megválasztásánál számos szempontot kell figyelembe venni: 

az óra célját, a tanulók képességeit, életkorát, a képzési 

feladatokat, a tárgyi, dologi feltételeket, az időjárást. Az 

elsődleges szempont: az óra célja. Mindig az óra fő cél-

kitűzéseinek megfelelően válasszunk játékot! A játék 

kapcsolódjon az óra anyagához, annak tartalmához. A 

játék kiválasztásánál biztosítsuk a sokoldalú képzést, és 

a nevelési célokat! A tanár szabad választás alapján 

dönthet ugyan arról, mit szeretne játszatni, de az előbb 

említett szempontokat vegye figyelembe!  

Játéktér és játékeszközök előkészítése. Az eredmé-

nyes játéktanítás feltételei a játékhoz szükséges eszkö-

zök, felszerelések, és a játéktér. A testnevelési játékok 

egy része eszköz nélkül is játszatható, azonban a játékok 

többségéhez szükség van valamiféle játékeszközre 

(labda, jelzőszalag, bója, stb.). Fontos, hogy az óra előtt 

mindig készítsük elő a szükséges szereket. A játéktér a 

játékoktatásra alkalmas terület, ami lehet szabadtér, tor-

naterem. Ha szabadtérről van szó, akkor a terület előké-

szítése, a játéktér kijelölése, a pályavonalak felrajzolása és a terület elrendezése a fő szempont. 

Tanteremben használhatjuk a már meglévő vonalakat, használhatunk bóját, zsámolyt, tornapa-

dot vagy egyéb eszközöket is. A megfelelő méretű játéktér meghatározása fontos, hogy megfe-

lelő terhelést biztosítsunk, és elérjük a játék célját. Ha rosszul választjuk meg, akkor a játék 

pedagógiai és egészségügyi értéke is csökken.  

Csapatalakítás. A játék sikere jelentős mértékben függ a csapat helyes, arányos kialakításá-

tól. A csapatalakításnak több formája ismert. Egyik módja, mikor a tanár jelöli ki a csapatokat. 

Akkor célszerű ezt a formát alkalmazni, ha már ismeri a tanulók képességeit, és ennek megfe-

lelően alakítja ki a csapatokat. A másik mód a véletlenszerű csapatalakítás. Ennek egyik válto-

zata, mikor egysoros vonalban nagyság szerint sorakoznak a tanulók, és minden második egy 

lépést előre lép. Így véletlenszerűen máris két csapatot alakítottunk. Ugyanez megoldható ket-

tes, hármas, stb. oszlopba fejlődéssel is, attól függően, hány csapatra van szükség. A másik 

csapatalakítási mód, mikor a tanulók maguk alakítanak ki csapatokat.  

A harmadik változat, a „vegyes” szerint a tanár jelöl ki két csapatkapitányt, ezután ők vá-

lasztanak csapatot. Ebben az esetben figyelni kell arra, főleg serdülő lányok esetében, hogy ne 

a barátság legyen a fő szempont, hanem megfelelő erősségű csapatokat alkossanak. A vegyes 

választás másik módja, mikor egy bizonyos számig a csapatkapitányok választanak, majd a 

fennmaradó játékosokat a tanár osztja szét. 

1. A játék kiválasztása. 

2. Játéktér és játékeszközök előkészí-

tése. 

3. Csapatalakítás. 

4. Csapatvezetők, kezdő játékosok ki-

választása. 

5. Segítők kijelölése. 

6. Játékosok elhelyezése a játéktéren. 

7. A főbb szabályok ismertetése 

8. Magyarázat  

9. A játék megnevezése.  

10. A játék leírása.  

11. A feladatok ismertetése. 

12. A győzelem feltételeinek és a játék 

végének a meghatározása.  

13. Célravezető megoldások közlése, 

tanácsok. 

14. A játékeszközök kiosztása. 

15. Bemutatás, próbajáték. 

16. A játék megindítása és vezetése. 

17. A játék befejezése. 

18. A játék értékelése. 
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A negyedik változat pedig, mikor állandó csapatokat alkalmazunk. Ezek a csapatok vagy 

már korábban ki lettek alakítva (pl. az év elején), vagy az óra fő részében alkalmazott csapatok 

maradnak együtt. Ez hosszabb időszakra szól. Előnye, hogy nincs minden órán szervezésre 

szükség, időt takaríthatunk meg vele. 

Csapatvezetők, kezdőjátékosok kiválasztása. A csapatvezetők kiválasztására többféle mód-

szer ismert. A tanár jelöli ki, természetesen megindokolva, hogy milyen szempontok alapján 

esett az adott tanulóra rá a választás. (Ez egy jelzés is lehet a tanulók felé, tudatosítjuk bennük, 

mi alapján lehetnek ők is csapatkapitányok.) Kijelölhetünk például az előző játékban nyújtott 

teljesítményük alapján is. A választás történhet sorsolással vagy önként jelentkezéssel, de ma-

guk a csapattagok is megválaszthatják kapitányukat. Számos játékban – ilyenek pl. a fogójáté-

kok – nem csapatvezetőre, hanem kezdőjátékosra van szükség. Az ő kiválasztásuk is történhet 

az előzőekben leírt módon.  

Segítők kijelölése. A tanár segítőket jelölhet ki a játék egyes mozzanataihoz, pl. a pontok 

vagy a gólok számolásához. A felmentetteket is bevonhatjuk a játékba segítőként.  

A játékosok elhelyezése a játéktéren. A játék jellegének megfelelően elhelyezzük a játéko-

sokat a pályán. Néhány felállási variáció:  

 szétszórt alakzatban, pl. fogójátéknál, 

 egysoros, kétsoros vonalban, pl. átfutó játékoknál,  

 a csapatok egymással szemben, pl. csapatjátékoknál,  

 körben, kettős körben,  

 oszlopban, pl. sorversenyeknél. 

Magyarázat. A játék sikerének egyik feltétele annak megfelelő ismertetése. A magyarázat 

tulajdonképpen a játék közlése, az információk, a szabályok ismertetése. Fontos a magyarázat 

utáni vagy közbeni visszakérdezés, ami abban segít a tanárnak, hogy lássa, mindenki számára 

érthető-e a játék. A magyarázat legyen rövid, tömör, érthető, pontos és lényegre törő. A magya-

rázat tartalma a következő logikai sorrendben történjen: 

 A játék megnevezése. A játék megkezdése előtt közöljük a tanulókkal, hogy mit fogunk 

játszani. 

 A játék leírása.  

 A feladatok ismertetése. 

 A győzelem feltételeinek és a játék végének meghatározása.  

 Célravezető megoldások közlése, tanácsok a játék eredményesebb játszása érdekében.  

A játékeszközök kiosztása. A játékhoz szükséges eszközök kiosztására mindig a játék meg-

kezdése előtt, annak ismertetését követően kerüljön sor, különben eltereli a tanulók figyelmét 

a magyarázatról. A kiosztás legyen gyors, szervezett, fegyelmezett kereteken belül történjen.  

Bemutatás, próbajáték. Új játék tanításánál, főleg ha az bonyolult, a magyarázat nem ele-

gendő a játék megértéséhez, ezért bemutatásra vagy próbajátékra van szükség. A bemutatás 

történhet a tanár, egy tanuló vagy egy csapat által, a játéktól függően. A próbajáték is bemutatás, 

csak annak egy sajátos módja. Próbajátéknál nem egy teljes játékról van szó, hanem annak egy 

részéről. Azért van szükség rá, hogy meggyőződjünk, mindenki érti-e a játékot. A próbajáték 
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után pontosítjuk a szabályokat. A játék nehézségétől függően könnyíthetünk, vagy nehezíthe-

tünk rajta. Átalakíthatjuk, változtathatjuk a csapat összeállítását, ha úgy látjuk, az egyik túl erős 

a másikhoz képest. 

A játék megindítása, vezetése. Ez a mozzanat lényegében magát a játékot jelenti. Időre, 

pontra, távolságra, célba, játéktól függően. Ha a játék közben alapvető hibák, hiányosságok 

fordulnak elő, célszerű megállítani a játékot és kijavítani azokat, egyébként játék közben tör-

ténhet a megfelelő instrukciók közlése. Fontos a határozottság és a következetesség a játékve-

zetésben. A játékvezetés technikája függ a játéktól, de tartalmi követelményei azonosak: 

 a tanár folyamatosan figyelje a játék menetét, a játékosokat, 

 pártatlanul, igazságosan, objektíven bíráskodjon,  

 ragaszkodjon a szabályokhoz,  

 határozottan, ellentmondást nem tűrőn hozzon ítéletet. 

Játékvezetés közben általában a sportjátékokban alkalmazott sípjelek használatosak, melyek 

a következők:  

 egy sípjel a játék kezdetét vagy a szabálytalanságot,  

 két sípjel a gólt vagy a pontszerzést,  

 három sípjel a játék befejezését,  

 többszöri szaggatott sípjel figyelemfelhívás a játék megszakítására.  

A játék befejezése. A játék befejezése a játékidő leteltével, vagy a szabályokban egyéb meg-

határozott módon történik. A játék befejezése mindig legyen konkrét – ez játéktól függően – 

lehet sípjel, játékidő letelte, vagy sorversenynél az utolsó tanuló megérkezése. Általában 15 

perc a játék ideje a hagyományos óraszerkezetnél, de vegyük figyelembe a tanulók játékigé-

nyeit. Soha ne engedjük addig játszani a tanulókat, amíg ők elégelik meg a mozgást. A játék 

befejezését követően az értékelés előtt kerüljön sor az eszközök összeszedésére, begyűjtésére, 

ami a kiosztáshoz hasonlóan legyen gyors, szervezett, és fegyelmezett. 

A játék értékelése. A játék befejeztével mindig értékeljünk. Ne elégedjünk meg csak a puszta 

tények közlésével. Mindig mondjuk el azt, miért nyert a tanuló vagy a csapat, mi volt az, amiben 

jobban teljesítettek ellenfelüknél. Célszerű javaslatokat is megfogalmazni, mint például mire 

figyeljen a vesztes, hogy legközelebb ő is sikeres legyen. Fontos szempont még a jól teljesítő 

tanulók dicsérete. Ne a negatívumokra helyezzük a hangsúlyt, hanem azt mutassuk meg, ho-

gyan lehet jobban, eredményesebben játszani a játékot. Lehetőséget kell adni arra is, hogy sport-

szerű keretek között a játékosok is elmondhassák véleményüket. 

KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK 

1. Határozza meg a játék fogalmát!  

2. Hogyan csoportosítjuk a játékokat? 

3. Milyen szerepet tölt be a játék az ember életében? 

4. Milyen módszertani szempontok szerint történjen a játékok oktatása?  

5. Mutassa be a játék tanításának mozzanatait!  
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Váczi Péter 

II. NÉPI JÁTÉKOK 

1. A NÉPI JÁTÉKOK BEÉPÍTHETŐSÉGE AZ ÁLTALÁNOS ISKO-

LAI OKTATÁSBA 

A népi játékok a gyerek életében a játékélmény mellett tanulási lehetőséget biztosítanak az 

egész gyermekkor idejére. A közösségben lezajló, csoportos játékok alkalmat biztosítanak arra, 

hogy a gyerekek folyamatos visszajelzéseket kapjanak cselekedeteikre, viselkedésformáikra, 

melyek fontos támpontot jelentenek a társas szocializáció terén. A különböző énekkel, mondó-

kával kísért játékok segítik a gyerek beszédkészségének fejlődését, ezáltal gyarapodik a fel-

használt szókincsük is. A gyerekek a játék segítségével is fedezik fel az őket körülvevő világot, 

és természetesen önmaguk helyét is a világban, ké-

pességeik korlátait, határait. Nyugodtan mondhat-

juk, hogy a játék, a játékfolyamat a felnőtt életre 

való felkészülés egyik legfontosabb terepe, területe. 

A játékok által nemcsak a gyermek motorikus ké-

pességei, hanem azok a morális vonásai is kialakul-

nak, amelyek jellemzőek lesznek rá a felnőtt életé-

ben is. A népi játékok fő pedagógiai célja a gyermek 

számára a megfelelő tanulási folyamat biztosítása. 

A népi játékok fontossága, sokoldalúsága ott is tet-

ten érhető, hogy a gyerekek ezekben a játékokban a 

jelen lévő tartalmat elmutogatják, eléneklik, el-

mondják, eljátsszák. Ezáltal több tanulást segítő 

módszer jelenik meg egyszerre. A népi játékoknak 

az előbb leírtakon kívül is van még egy fontos kül-

detése, mégpedig az, hogy a játékok segítségével 

megismertessük a gyerekeket a saját népük kultúrá-

jával, hagyományaival, elősegítve az egészséges 

hagyományápolásra való hajlamot. 

A testnevelési területen kívül a népi kultúra mű-

veltségtartalma három fő területen érvényesül: 

 irodalmi nevelés 

 zenei nevelés 

 képzőművészeti nevelés  

 
Bújj, bújj, zöld ág játék (Szék v. Szolnok-

Doboka megye) http://mek.oszk.hu/02100/02115/ 

html/img/1-383a.jpg 
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Az irodalmi nevelés területéhez tartoznak a különböző mondókák, találós kérdések, népme-

sék. Az irodalmi nevelés hatására fejlődik a gyerekek anyanyelvi készségszintje, kommuniká-

ciós képességük.  

A zenei nevelés műveltségtartalmához tartoznak a különféle népdalok, mondókák, énekes 

népi játékok, valamint a tánc. Az énekes játékok célja, hogy hozzájáruljon a gyerekek zenei 

képességének fejlődéséhez, fejlesztéséhez. 

A képzőművészeti nevelést segítő tevékenységek közé tartoznak az egyszerű használati és 

dísztárgyak készítései. 

Ez a hármas több területet is lefed, számunkra azonban a népi kultúra anyagából a legfonto-

sabbak azok a népi játékok, amelyekkel sokoldalúan fejleszthetőek a gyermek személyiségi je-

gyei mellett a fizikai képességek készségei, és segítségükkel sokoldalú képzés valósítható meg. 

A következő felosztással élhetünk a népi játékok témakörében: 

1. Eszközös játékok: 

 tárgykészítő játékok 

 eszközös ügyességi játékok 

 sportszerű népi játékok 

 

Körjátékot játszó lányok (1930. Csököly)  

Magyar Néprajzi Lexikon 

Lánykörtánc. Szombat este, vasárnap délután „ablak 

alá menünk” mondókával (1939. Galgamácsa) 

Magyar Néprajzi Lexikon 

http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/img/3-307.jpg 
http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/img/1-690b.jpg 

 

Bothajító népi játék a golyázás vagy fecskézés 

Magyar Néprajzi Lexikon 

 

Mondókás játék Játékvégző (Szék)  

Magyar Néprajzi Lexikon 

1. kép http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/2-654.html 

2. kép http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/ma-

gyar-neprajzi-lexikon/ch14.html 
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2. Mozgásos játékok: 

 különféle ügyességi és küzdő jellegű játékok 

 fogójátékok 

3. Párválasztó játékok: 

 párválasztó körjátékok 

 leánykérő játékok 

 párválasztó társas játékok 

4. Szellemi játékok: 

 szellemi ügyességi játékok 

 becsapós játékok 

 kitalálós játékok 

 tiltó játékok 

 rejtő-kereső játékok 

5. Mondókák 

6. Kiolvasók 

1.1. Eszközös játékok 

Ebbe a csoportba azok a játékok tartoznak, ahol a játék elkészítése után az azzal való játék a 

lényeg. Játékszernek azokat a különböző anyagból készült tárgyakat nevezzük, amelyeket ki-

zárólag játékcéllal használnak. Játékszerként, játékeszközként olyan a természetben megtalál-

ható eszközök is használhatóak, amelyeket egyáltalán nem, vagy csak kis mértékben kell átala-

kítanunk a játékban való használathoz. Azokat a tárgyakat, amiket a gyerek játéktevékenysége 

közben használ, nyugodtan nevezhetjük mindet játékszernek. Azonban a játékszer és a játék-

eszköz két különböző jelentéssel bír. A játékeszközök funkciójuk szempontjából önmagukban 

nem alkalmasak a játékra, és a velük végzett játéktevékenység alatt is csak meghatározott sza-

bályok szerinti tevékenységre alkalmasak. Ebből következik, hogy a különböző sportjátékok 

eszközeit nem tekinthetjük játékszernek. Játékszernek azokat a különböző anyagokból készült 

tárgyakat nevezzük, amelyeket tudatos emberi tevékenység alakított ki.  

1.2. Tárgykészítő játékok 

A tárgykészítő játékoknál a gyerekek saját maguk készítik el azokat az eszközöket, amelyek-

kel a játék során játszani fognak. Ezen kívül ide tartoznak a különböző építő tevékenységek is, 

mint például a homokvárépítés, vagy a kis házikó építése sárból és agyagból. A tárgykészítő 

játékok közül a legnagyobb hagyománya a különböző babák, figurák készítésének van változa-

tos alapanyagok felhasználásával. De ebbe a csoportba tartozik a töklámpások készítése is, to-

vábbá a fiúk által kedvelt háborús játékok kellékeinek (sárpuska, bodzapuska, csúzli, parittya) 

az elkészítése is. Különböző hangokat kiadó hangszerek (fű vagy levélsíp, fűzfa síp, jeladó kürt) 

elkészítésére is vállalkozhatunk a foglalkozások során. 

1.3. Eszközös ügyességi játékok 

Az eszközös ügyességi játékoknál a hangsúly azon van, hogy a gyerek játék közben valami-

lyen eszközzel megfelelő ügyességgel tudjon bánni. Játékeszközök szerint különféle válfajai 

alakultak ki az eszközös ügyességi játékoknak. Ismerünk egyedül játszható játékokat, és vannak 
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olyan játékok, amelyeket csoportosan, versenyszerűen lehet játszani. Ilyen csoportos játék lehet 

például az üveggolyóval játszott versenyek. 

1.4. Sportszerű népi játékok 

Abban különböznek a sportjátékoktól, hogy 

ezeknek a játékoknak nincsen nemzetközileg el-

fogadott szabályrendszerük, mint például a ko-

sárlabdának, a labdarúgásnak, a kézilabdának, 

stb. Azonban több olyan sportjátékot találunk, 

amelynek valamilyen népi játék az alapjátéka. 

Az egykor Magyarországon is nagy népszerű-

ségnek örvendő Méta játék például a baseball 

alapjátékának tekinthető. A sportszerű népi játé-

kok nálunk is nagy népszerűségnek örvendtek, 

hiszen ezek hasonlítanak legjobban a hivatásos 

sportokhoz. Több sport is két játék egybeolvadá-

sából, alapjátékuk összefonódásából alakult ki.  

1.5. Mozgásos játékok 

Számunkra, akik a testnevelés órákat szeretnénk a gyerekek számára színesebbé tenni a kü-

lönféle játékokkal, a mozgásos népi játékok és 

az előbb említett sportszerű népi játékok cso-

portjába tartozó játékok jelentik a tanórán leg-

jobban használható játékokat. A különböző 

mozgásos és ügyességi játékok a legkedvelteb-

bek, (kötélhúzás, bakugrás, piros pecsenye), 

ahol a gyerekek erejét és ügyességét lehet játé-

kos formában felmérni. Természetesen ide tar-

toznak a különböző fogó jellegű játékok is. A 

népi játékok csoportjaiba tartozó fogójátékok-

nál nemcsak az a cél, hogy az egyik gyerek 

megfogja a másikat, hanem ezek a játékok 

gyakran társulnak különböző mondókákkal, 

versekkel, énekkel is. Sőt, bizonyos játékok mondókái már egész kis színielőadást is adhatnak 

a játszó gyermekek számára. Ebbe a csoportba tartoznak a vonuló játékok is, amelyeknél a 

néprajzkutatók szerint a természet újraéledését szimbolizálják. Például az óvodákban vagy az 

általános iskola első éveiben játszható jól ismert Bújj-bújj zöldág című játék, amely az egykoron 

a faluk melletti mezőgazdasági területeket járó emberek által megénekelt mondókából alakult 

ki. Ezek kántálással a természet újjáéledését, zöldbe borulását voltak hivatottak elősegíteni.  

1.6. Párválasztó játékok 

Általában óvodáskorban, esetleg az általános iskola 1-2. évfolyamában jellemzőek ezek a 

játékok. A fiúk és a lányok együttesen kört alakítanak ki, majd éneklés, mondóka kíséretében 

 
Kiolvasó, Galgamácsa, Magyar Néprajzi Múzeum 

http://mek.oszk.hu/02700/02789/html/167.html 

 
Ugráltató prücsök vagy bolha tollszárból  

(Vésztő, Békés megye) Magyar Néprajzi Lexikon 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-
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valamilyen irányba elmozdulnak megtartva a köralakzatot. Ezeknek a játékoknak az alkalma-

zása segítheti a téri tájékozódást, az irányok (jobb és bal) megismerését, és bizonyos játékfaj-

tákban az egyensúlyérzék is fejleszthető. 

1.7. Szellemi játékok 

Ezekkel a játékokkal elsősorban a gyerekek szellemi képességeit, gondolkodását lehet fej-

leszteni. Különböző mondókák alkalmazásával, nyelvtörő feladatok teljesítésével a gyerekek, 

tanulók beszédkészségét, memóriafejlesztését tudjuk elősegíteni. A különböző tiltó játékok 

(csendkirály) segítségével pedig a gyermekeket önfegyelemre is tudjuk nevelni.  

A szellemi játékok öt típusát különböztethetjük meg: 

 szellemi ügyességi játékok, 

 beugratós játékok, 

 kitalálós játékok, 

 rejtő-kereső játékok, 

 tiltó játékok. 

1.8. Mondókák 

A mondókák használatával, alkalmazásával a gyerekek szókincse fejlődik, és új kifejezése-

ket lehet nekik megtanítani. Vannak a mondókáknak olyan fajtái, amelyeket különböző tánc-

elemekkel is játszathatunk. Ezeknél a játékoknál az újonnan használt eddig nem ismert kifeje-

zések, szavak jelentéstartalmát mindig magyarázzuk el a gyerekek számára, hogy ezzel is gaz-

dagítsuk a szókincsüket. A mondókáknak egy olyan formáját is ismerjük, amelyek a természet-

tel, a társadalmi környezettel ismerteti meg a gyerekeket (Süss fel nap). A gyermekkori mon-

dókák egy másik csoportját a különféle csúfoló és gúnyoló mondókák alkotják. Ezeken keresz-

tül a társadalmi környezettel való érintkezés, különösen a különböző embertípusokkal való is-

merkedés valósul meg. Természetesen a pedagógusnak nagy a felelőssége abban, hogy ezeknek 

a gyerekek által használt csúfolódó, gúnyolódó versikéknek a negatív hatásait kezelje.  

1.9. Kiolvasók, kiszámolók 

A kiolvasók is tulajdonképpen mondókák, csak ezek a mondókák mindig a játék előtt for-

dulnak elő, szoros összefüggésben állva az adott játékkal. A kiolvasók a felelősségvállalás ne-

héz mivoltát oldják fel, hiszen a kiolvasás végére dől el, hogy ki lesz a hunyó, ki lesz a követ-

kező fogó, stb. Ezekhez a kiszámolós mondókákhoz általában kör alakzatban állítjuk fel a ta-

nulókat, az egyik tanuló pedig a mondóka ritmusát követve számol az óramutató járásával egy 

irányba haladva egészen addig, amíg a mondóka tart. A kiválasztás történhet egyszerű módon, 

akire az utolsó szótag jut, az lesz a fogó, stb., a másik módszernél a kiválasztásra, amikor ki-

eséses szisztémában addig folytatják a kiszámolót, amíg csak egy ember marad. 
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2. NÉPI JÁTÉKOK AZ ISKOLÁBAN 

Azt ebben a modernizált világban is elmondhatjuk, hogy eredetét tekintve az iskolákban al-

kalmazott sportjátékok nagy része népi játék gyökerekkel rendelkezik. A legjobban a futó- és a 

fogójátékok őrizték meg a hagyományokat, de vannak olyan játékok is, amelyek teljesen meg-

őrizték eredetiségüket (Balatoni Halászok, Gyertek haza libuskáim). Több olyan népi játékot is 

ismerünk, amelyeknél valamilyen speciális eszközt kellene használni a gyerekeknek a játékhoz. 

Amennyiben labdával helyettesíthető a játék eredeti leírásában használatos eszköz, akkor eze-

ket a játékokat is jól alkalmazhatjuk az iskolai oktatásban. Azonban amennyire lehetősége van 

a pedagógusnak, érdemes legalább egy darab olyan eszközt készíteni, amivel az eredeti népi 

játékot játszották, így a gyerekek is nagyobb ismeretre tesznek szert saját népi kultúrájuk meg-

ismerésében. Fontos szempont, hogy a népi játékoknak egy elég jelentős részéhez valamilyen 

mondóka, párbeszéd társul. Amennyiben ilyen fajta népi játékot játszunk, mindenképpen őriz-

zük meg ezeket a mondókát, párbeszédes részeket is, és ne rövidítsünk az időfaktor miatt. Fon-

tos szempont lehet az is, hogy a korosztály felkészültségének megfelelő népi játékot játszassuk 

a tanórán. Fontos továbbá a játékban egymás ellen játszó csapatok kialakításánál, hogy megfe-

lelő erősségű legyen mind a két játszó csapat. A népi játékok tanításánál mindenféleképpen egy 

pár szóval, rövid magyarázattal ismertessük a játék eredetét, keletkezési körülményeit. A játék-

ban előforduló régies kifejezések eredetét, jelentéstartalmát is ismertessük a tanulókkal. Több 

népi játékhoz nem biztos, hogy elegendő terünk lesz egy tornateremben. Ezeket a játékokat meg 

lehet ismertetni a diákokkal egy iskolai kirándulás, vagy esetleg délutáni sportfoglalkozás ke-

retein belül.  

A következő oldalakon olyan népi játékok játékleírása lesz megtalálható, amely játékok jól 

beépíthetőek az általános iskolai oktatásba. Természetesen nem fogjuk itt felsorolni az összes 

fellelhető népi játékot, de több olyan játékleírást is találhatnak majd a leendő pedagógusok, 

amelyek alapján olyan játékokat játszathatnak diákjaikkal, amely játékok nemcsak sokoldalúan 

mozgatják meg a gyerekeket, hanem egy kicsit jobban megismerhetik saját népük kultúráját is. 

3. JÁTÉKGYŰJTEMÉNY 

Ebben a fejezetben a konkrét játékokat mutatjuk be. 

Csalogató 

A játék leírása: Alapvetően az alsós korosztály-

ban használható játék. Esetleg még az 5-6. évfo-

lyamban alkalmazható. Két csoportban, csapatban 

játszható. A csapatok egy meghatározott vagy meg-

húzott vonal mögé állnak fel egymással szemben. Ez 

a távolság minimum tíz méter legyen. Sorsolással, 

pénzfeldobással eldönthetjük, melyik csapat kezdi a 
Zsákban futás  

http://home.kpn.nl/nickl001/acsk-2008-4.html 
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játékot. A kezdő csapat játékosa átfut az ellenfél sorához, ahol minden játékos úgy áll, hogy az 

egyik – a tanár által meghatározott – keze csípőmagasságban előre nyújtva van, nyitott tenyere 

felfelé néz. A másik keze a feje fölé van emelve érintésre készen. A csalogató játékos a sor előtt 

lassú futással halad, és egy általa választott pillanatban belecsap valamelyik játékos nyitott te-

nyerébe, majd ezután megpróbál visszaérni a saját helyére a saját sorába. A megérintett játé-

kosnak természetesen az a feladata, hogy megfogja a csalogató játékost, mielőtt az visszaérne 

a saját helyére. Amennyiben eléri a menekülőt, akkor a menekülő játékos csatlakozik az ellenfél 

csapatához, azonban, ha a csalogató játékos visszaér a saját helyére, akkor ő ejti foglyul az őt 

üldöző játékost. Az a csapat nyer, amelyik meghatározott idő alatt több foglyot szerzett, vagy 

az a csapat, amelyik az összes ellenfelét foglyul ejtette. 

Fontos szabályok: Az a játékos, aki a csalogató ütése, érintése elől elhúzza a tenyerét, azt 

első alkalommal figyelmeztessük, második alkalomnál pedig automatikusan az ellenfél fog-

lyává válik. Ugyanakkor a csalogató többször is cselezheti, színlelheti a tenyér megérintését. A 

csapatok felváltva küldik a csalogatókat. Aki fogollyá válik, az csak az őt foglyul ejtő ellenfele 

mögé állhat be. Abban az esetben, ha az őt elfogó játékos fogollyá válik, akkor ő felszabadul, 

és újra aktívan részt vehet a játékban. Amennyiben a terem nagysága megfelelő, ahol a játékot 

játsszuk, akkor használhatunk egyszerre több csalogatót is, de ilyenkor, mivel több ember is 

menekül egyszerre, mindenféleképpen fel kell hívnunk a gyerekek figyelmét az esetleges bal-

esetveszélyes szituációkra! Az üldöző csak a játékban használatos határvonalig érintheti meg a 

menekülő csalogatót, ahol az ellenfél csapata sorakozik.  

Megtévesztő 

Szükséges eszközök: csoportonként egy labda 

A játék leírása: a játékot 10-15 fő játszhatja egyszerre. Fiúk-lányok vegyesen. A játék elején 

választanunk kell egy adogatót. Az adogató az egy sorban álló fiuktól és lányoktól 3-4 méterre 

szemben helyezkedik el. Az adogató bemond egy keresztnevet, és a sor felé dobja a labdát. 

Amennyiben fiúnevet mondott be, akkor csak lányok kaphatják el a labdát, ha lánynevet mon-

dott be, akkor csak a fiúk kaphatják el a labdát. Amennyiben a sorban valaki téveszt, akkor az 

a játékos kiesik a játékból. A példa kedvéért, ha az adogató fiúnevet mondott be, és egy fiú felé 

dobja a labdát, akkor azt a sorban állónak hagyni kell leesni, mert ha megfogja, akkor kiesett a 

játékból. Abban az esetben, ha kevés diákunk van a játékra, akkor lehetséges a több hibapont 

utáni kiesés is. Az a játékos lesz a győztes, aki utoljára maradt a sorban. 

Nemzetesdi 

Szükséges eszközök: egy labda  

A játék leírása: szabadban és teremben egyaránt játszható játék. Szabadban egy gödröt ás-

nak a játékban használt labda számára, míg teremben csak simán a földre is helyezhetjük egy 

krétával előre megrajzolt körbe. A játékosok közül választunk, vagy sorsolunk egy bírót. A bíró 

kivételével a játékosok választanak maguknak egy nemzet nevet (spanyol, magyar, olasz stb.) 

A bíró ezután felírja egy papírra a választott nemzetneveket. A bíró a labdától egy pár lépésnyi 

távolságban helyezkedik el. A játékosok közvetlenül a labda körül helyezkednek el, törzsből 

előre hajolva egyik kezüket a labdához közel tartva. A bíró hívására, beszédére kezdődik a 

játék: „Jöjjön az a híres, nevezetes olasz!” Ekkor mindenki szétszalad, amilyen gyorsan csak 

tud, kivéve azt a gyereket, aki az olasz nemzetet választotta magának. Ez a gyerek felkapja a 
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labdát, és megpróbál valakit a többi elszaladó gyerekek közül eltalálni. Ha valakit sikerül elta-

lálnia, akkor a találatot kapott gyerek hibapontot kap. Amennyiben nem talál el senkit, akkor a 

dobójátékos kapja a hibapontot. Ezután folyamatosan új köröket játszatunk. A bíró a gyerekek 

neve mellett folyamatosan vezeti a kapott hibapontokat. Az a diák is rossz pontot kap, aki úgy 

kapja fel a labdát, hogy nem az ő nemzetét szólították. Az oktató által szabadon meghatározott 

hibapont elérése után a játékos kiesik a játékból. Természetesen az a tanuló a játék nyertese, aki 

utoljára marad játékban. A győztes játékos válik bíróvá a következő körben. 

Labdadugós 

Szükséges eszközök: labda 

A játék leírása: a labdadugós játéknál egy nagyobb, kb. 10 m átmérőjű kört rajzolunk a 

teremben. Két csapatban játsszák a játékot. Sorsolás útján eldöntjük, hogy melyik csapat megy 

be a lerajzolt körbe. A másik csapat tagjai köpenyt viselnek, és a körön kívül állnak. A köpenye 

alá az egyik játékos eldugja a labdát. A többiek is úgy tesznek, mintha az ő köpenyük alatt lenne 

a labda. Folyamatosan ijesztgetik dobó mozdulatot imitálva a körön belül lévőket. A körön 

belül lévők nem tudják, kinél van a labda, így folyamatosan mozgásban kell lenniük. Akinél a 

labda van, annak természetesen az a feladata, hogy eltaláljon valakit a körön belül lévő játéko-

sok közül. Ha eltalálja a játékost a körön belül, akkor az a játékos kiesik, ha a dobó elvéti a 

menekülő játékost, akkor a dobó beáll a többiek közé a körön belülre. Ezután a körön kívül 

elhelyezkedő játékosok újra félrevonulnak, és egy másik játékos rejti el a labdát. Addig foly-

tatják a játékot, míg a körön belüli vagy kívüli emberek el nem fogynak.  

Változat: A játékot úgy is lehet játszani, hogy nincs kiesés, hanem a labda eldugásának a 

jogáért megy a küzdelem. Amíg a körön kívül álló csapat nem hibázik, addig ők dughatják el a 

labdát. Hibázásuk esetén a teljes csapatok pozíciót cserélnek.  

Hosszúvárazás 

Szükséges eszközök: labda 

A játék leírása: a játékot két egyenlő létszámú csapat játssza. A csapatok egymással szem-

ben, egy vonalban állnak fel. Köztük 5-6 m távolság van. A labda annál a csapatnál van, akik 

futni fognak. A tanár jelére a labdát birtokló csapat átdobja a labdát az ellenfél csapatában lévő 

egyik játékosnak, és megpróbálnak elmenekülni. A labdát elkapó játékos az ellenfél csapatának 

a vonaláig futhat a labdával, és megpróbál valakit eltalálni a menekülő játékosok közül. Ha 

eltalál valakit, akkor az a játékos kiesik, és ismét az ő csapata dobhat majd. Amennyiben a 

dobás célt téveszt, akkor ő esik ki. A játék addig tart, míg valamelyik csapatnak az összes játé-

kosa ki nem esik.  

Kapd el a botot! 

Szükséges eszközök: bot 

A játék leírása: a tanulók arckörben állnak. Egyikük a kör közepén állva egy tornabotot tart. 

A bot egyik vége a földön van megtámasztva, míg a bot másik végét az ujjhegyével tartja. 

Ezután valamelyik gyereknek a nevét hangosan kiáltva elengedi a botot, és visszaugrik a he-

lyére a körbe. Annak a gyereknek, akinek a nevét kiáltotta, meg kell próbálnia elkapni a botot, 

mielőtt az földet érne. Ha sikerül elkapnia, akkor ezután ő foghatja és engedheti el a botot. Ha 
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nem sikerül elkapni, akkor hibapontot kap, de a kö-

vetkező bot elengedését akkor is ő végzi el. A játék 

során a saját neveket helyettesíthetjük állatnévvel, 

virágnévvel, földrajzi nevekkel. 

Székfoglaló 

Szükséges eszközök: székek a gyerekek létszá-

mának megfelelően. 

A játék leírása: páratlan számú játékossal játsz-

hatjuk fiúk, lányok vegyesen.  

A teremben két sorban helyezzünk el székeket. Eggyel kevesebb széket, mint ahány gyerek 

a játékot játssza. A gyerekek közül kiválasztunk egy bemondót. A játék kezdetén a bemondó 

játékoson kívül a gyerekek körbejárják a széksort. A bemondó meghatározott jelére a gyerekek 

megpróbálnak egy szabad széket találni maguknak. Amelyik tanuló nem talált magának szabad 

széket, az kiesik a játékból. Ezután egy széket kiveszünk a sorból. A játék győztese az a diák 

lesz, aki a legvégére bent marad a játékban. A győztes játékos lesz a következő fordulóban a 

bemondó. 

Változat: A székekből kört formálunk, természetesen itt is a gyerekek létszámához viszo-

nyítva eggyel kevesebb szék van a játékban. Ebben a változatban a gyerekek zenére indulnak 

el körben a székek előtt. Amikor a zene megáll, akkor kell megpróbálniuk üres széket találni 

maguknak. Ebben a változatban is, aki nem talál széket, az kiesik, és egy széket is kiveszünk a 

játékból. A játék győztese az a tanuló, aki utoljára maradt versenyben, a játékban. 

Szakítós 

A játék leírása: a gyerekek kört alkotnak megfogva egymás kezét. A játékban a tanár számol 

háromig. Háromra a lehető legszélesebbre ki kell húzni a gyerekeknek a kört, úgy, hogy az 

valahol elszakadjon. Ahol a kör elszakadt, az a két tanuló kiesett a játékból. Az a két játékos 

győz, akik a legvégére bent maradtak a játékban. Fontos a játék elején felhívni a fegyelmezett 

játékra a figyelmet a balesetveszély elkerülése miatt! 

Hogy a kakas? 

A játék leírása: a gyerekek körben állnak. Kiválasztunk egy tanulót, aki a körön kívül körbe-

sétál, majd eközben megérinti valamelyik körben álló társát. A következő párbeszéd hangzik el: 

Az utolsó mondat kimondása után mindketten elkezdenek futni ellenkező irányba a kör kö-

rül. Aki előbb ér vissza az üresen maradt helyre, az beállhat a körbe, a másik gyerek lesz a kört 

körül sétáló.  

 Hogy a kakas? 

 Három garas. 

 Hát a tyúk? 

 Az is úgy. 

 Hát a jérce? 

 Fizess érte. 

Tyúk és a farkas 

A játék leírása: a gyerekek közül kiválasztunk egy tyúkanyót és egy farkast. A többiek a 

csirkék. A gyerekek sorban állnak, és megfogják az előtte álló gyerek derekát. Legelöl a tyúk-

anyó áll. Vele szemben áll a farkas. A tyúkanyó kérdezi a farkast: 

 

Székfoglaló 
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 Mit csinálsz, te farkas? 

 Ások. 

 Mit ásol? 

 Kutat. 

 Minek a kút? 

 Víznek. 

 Minek a víz? 

 Főzni. 

 Mit főzöl? 

 Levest. 

 Milyen hússal? 

 A te csirkéiddel. 

 Anya vagyok, nem hagyom! 

 Farkas vagyok, megfogom! 

A farkas szalad a csirkék felé, hogy megfogja valamelyiket. A tyúkanyó oldalsó középtar-

tásban kinyújtott karokkal megpróbálja megvédeni a csirkéket. A csirkék megpróbálják a tyúk-

anyó mozgását követni, hogy el tudjanak bújni mögötte. Amikor a farkas elkap egy csirkét, az 

kiáll a játékból. Amikor a farkas minden csirkét elkapott, akkor kezdhetünk új játékot új far-

kassal és új tyúkanyóval. 

Topázás 

A játék leírása: a játék szabadtéri változatában kövekkel játsszák a játékot. A teremben játsz-

ható változatban a köveket helyettesíthetjük babzsákkal. A játékhoz öt babzsákot kell használ-

nunk, ezeket a zsákokat nevezzük topának. A játékot csoportonként 2-6 fővel játszathatjuk. A 

játékosok kör alakban leülnek, és megállapított sorrendben feldobják a topákat. A topáknak a 

játékosok kézhátán kell megállniuk. Akinek a legtöbb topát sikerült a kézhátán megállítania, az 

kezdheti a játék következő szakaszát, az iskolát. Az iskola szakasznak hét fokozata van:  

Egyes szakasz: A tanuló az öt topa közül egyet felkap, és feldobja úgy a levegőbe, hogy közben 

a földön lévő topák közül is felvehessen egyet, de közben el kell kapnia a visszahulló 

topát is. Ezután az egyik topát félreteszi, és a többi babzsákot is az előbb említett módon 

felveszi. 

Második szakasz: Amennyiben az első szakaszt teljesítette a gyerek, a következő szakaszban 

egy topa feldobásával a többi topát párosával kell felszednie. 

Harmadik szakasz: Egy topa feldobása után három topát vesz fel, végül egyet kap fel a földről. 

Negyedik szakasz: Egy topa feldobása után négyet vesz fel e földről. 

Ötödik szakasz: Egyenként szedi fel a topákat, de egyet sem rak vissza a földre. 

Hatodik szakasz: Felvesz egyet, és ezt a második topa feldobása alatt leteszi a földre a keze 

közelébe, hogy könnyedén felvehesse. A második, harmadik, negyedik topát is ehhez 

rakja, majd felkapja az összeset. 

Hetedik szakasz: Feldob egy topát a levegőbe, közben a földről felvesz egyet, majd a levegőben 

lévőt felülről elkapja. 

Az a játékos, aki a játék közben a topát nem kapja fel a földről, vagy a visszaeső topát elejti, 

az hibát követ el. Ebben az esetben a következő játékos folytatja a játékot. Az új játékos annál 

a szakasznál folytatja a játékot, ahol az előző játékos hibázott. Az a játékos győz, aki a hét 

szakaszt előbb fejezi be. 

Ugróiskola 

A játék leírása: a különböző ugróiskolás játékoknak több 100 évre visszanyúló hagyomá-

nyai vannak. 
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1. változat: A földre rajzoljuk meg az ugróiskolát. Fontos, hogy a földre rajzolt ugróiskola 

négyzetei legalább 40-50 cm nagyságúak legyenek. Kezdetnek három összefüggő négyzetet 

rajzolunk a földre egy sorban. Ezután két négyzetet egymás mellé úgy, hogy a felezővonaluk 

pontosan az egy sorban lévő harmadik négyzetnek a felénél legyen. Ezután egy négyzet, majd 

újra két egymás melletti négyzetet rajzolunk. Kezdésként szabadtéren kőhasználattal, teremben 

játszva babzsákot használva az első játékos bedobja azt az első négyzetbe. Fél lábon beugrik az 

első, a második, majd a harmadik négyzetbe, két lábbal a kettős négyzetbe, újra fél lábbal, majd 

az utolsó kettős négyzetbe megint páros lábbal. Ezután megfordul, és visszafelé is teljesíti a 

pályát úgy, hogy az utolsó négyzetbe ugorva felveszi a követ/babzsákot, majd kiugrik belőle. 

Ezután a következő négyzetbe dob, és újra végigjárja az előző metódus szerint az ugróiskolát. 

Ez egészen addig tart, amíg a kő/babzsák bele nem kerül az össze négyzetbe. 

Hibának számít, ha a babzsákot nem sikerül a négyzetbe dobnunk, vagy a vonalra dobjuk. 

Hibának számít az is, ha a tanuló a vonalra vagy a négyzeten kívülre ugrik. Ilyenkor a következő 

gyerek kerül sorra. Egymás után játszanak a gyerekek. Amennyiben újra az a gyerek kerül sorra, 

aki hibázott az előző körben, akkor onnan kezdi a játékot, ahol az előző körben tartott. Aki 

teljesítette mind a nyolc négyzetet, az az ugróiskolának háttal állva feje fölött hátra dobja a 

babzsákot. Ha betalál valamelyik négyzetbe, akkor az az ő háza lesz, ha nem, akkor a következő 

körben újra próbálkozhat. Amennyiben sikeres dobást hajt végre, akkor az az ő háza lesz, ahová 

a játék további részén senki nem ugorhat bele. Az a diák lesz a győztes, akinek a legtöbb háza 

lesz a játék végén.  

2. változat: A földre rajzolunk két sorban egymás mellé négy négyzetet. Összesen nyolc 

négyzetet kapunk így. Az egyik sort megszámozzuk 1-4-ig, a másikat pedig fordítva visszafelé 

8-5-ig. Az első gyermek követ szabadtéren, babzsákot a teremben dob az első négyzetbe. Ez-

után fél lábon beugrik a babzsák mellé. A feladata az, hogy fél lábon állva a babzsákot négy-

zetből-négyzetbe dobja anélkül, hogy a babzsák vonalra vagy a négyzeten kívülre érkezzen. 

Amennyiben ez sikerül, akkor újra dobhat, de már a második négyzetbe, és onnan kell körbe 

érnie. A nyolcas számú utolsó négyzetnél már csak körbe kell ugrani a gyereknek, és onnan 

kirúgni a babzsákot. Ha valaki hibázik, akkor a következő gyerek következik. Amikor újra rá 

kerül a sor valamelyik gyerekre, akkor attól a négyzettől folytatja, ahol az előző körben rontott. 

Az lesz a győztes, aki a leghamarabb végig ér a pályán. 

3. változat: Csigavonalat kell rajzolnunk a földre. A csigavonalat követve be kell osztanunk 

négyzetekre a teljes csigavonalat. Akkora négyzetekre kell osztanunk a csigavonalat, hogy a 

tanuló fél lábon szökdelve tudja teljesíteni a pályát. 

Amikor a központba ér, leteheti a lábát. Visszafor-

dulva újra egy lábon kell szökdelni, amíg ki nem ér a 

csigaalakzatból. Ezután háttal állva a pályának kö-

vet/babzsákot dob. Amelyik négyzetbe leérkezett a 

babzsák, az lesz az ő háza. Innentől kezdve ide már 

csak ő léphet. Az a játékos lesz a győztes, aki több 

házat gyűjtött a játék során. Amennyiben valamelyik 

gyerek hibázik (vonalra lép, kiugrik a pályáról), akkor 

a babzsákot átadja a következő gyereknek.  
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4. változat: Egy négyzetet rajzolunk a földre. A lerajzolt négyzetet felosztjuk kilenc egyenlő 

négyzetre. Az első tanuló beugrik az első sor középső négyzetébe, majd ezután terpeszbe 

ugorva beleugrik a két szélső négyzetbe, tovább visszaugrik újra a középső négyzetbe páros 

lábbal, végezetül hátrafelé kiugrik a négyzetből. A második menetben már a második sorban 

hajtja végre az első sorban bemutatott gyakorlatot, majd megcsinálja a harmadik sorba ugorva 

is. Miután végzett a harmadik sorban, és kiugrott, utána visszafelé is megcsinálja az ugróiskolát, 

azaz újra a második és az első sort is. Az győz, aki a leghamarabb végighalad az ugróiskolán. 

Az a tanuló, aki hibázik, amikor újra rá kerül a sor, onnan folytatja, ahol az előző körben hibázott.  

Ugróiskola-változatok 

 

Az ábra forrása: Magyar Néprajzi Lexikon 
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Métajáték 

Futóméta 

Szükséges eszközök: a játékhoz szükségünk van egy kisebb labdára és egy ütőre. 

A játék leírása: a méta játéknak ismerjük sport-

szerű és népi változatát is. A következőkben a futó-

méta játék egyszerűsített leírását ismertetjük. A já-

ték szabadtéren és teremben is játszható. A terem-

ben játszható változathoz azonban legalább egy 

szabályos kézilabda pálya méretű területre szüksé-

günk lesz. A játékot 10-15 fős csapatokkal játszhat-

juk. Fiúk-lányok akár vegyesen is játszhatják. A 

korosztályhoz viszonyítva 50–100 cm hosszú ütőt 

használhatunk. Figyelnünk kell arra, hogy az ütő 

súlya is a megfelelő legyen. A pálya területének négy sarkát egy bójával vagy zászlóval meg-

jelöljük. Ezen kívül még a pálya közepét is meg kell jelölnünk. A pálya felső alapvonala az 

úgynevezett ütőméta vonal. Az ellentétes oldalon van a futóméta vonal. Az ütőméta vonallal 

párhuzamosan még húznunk kell egy vonalat a pályán kívül. Ennek távolsága az ütőméta vo-

naltól három méter. Ide kell, hogy felálljanak az ütőjátékosok. A csapatok megválasztására 

többféle mód létezik. Ha nem akarunk sok időt eltölteni vele, akkor egy egyszerű sorsolással is 

eldönthetjük. Az egyik csapat a pályán belüli, a másik a pályán kívüli csapat lesz. A külső 

csapatból egy játékos az ütőméta vonalhoz áll az ütőmétába, amit egy földre letett karikával 

jelölhetünk. Vele szemben fog elhelyezkedni az első ütőjátékos. A többi külső játékos a pályán 

szétszórtan helyezkedik el. 

 

Az ábra forrása: Magyar Néprajzi Lexikon 

A játék menete: Az adogató játékos az ütővel szemben 3-4 méterre áll fel. Az adogató játé-

kos az ütő ember felé dobja a labdát úgy, hogy azt az ütő játékos meg tudja ütni. Amennyiben 

az ütőjátékos eltalálta a labdát, döntenie kell, hogy marad-e a vonalon, vagy megpróbál kifutni 

a külső méta vonalra. Amennyiben a futást választja, meg kell próbálnia folyamatosan távol 

maradni az elütött labdától, hiszen miközben ő fut, a külső csapat tagjai vagy a labdát próbálják 

 
Métajáték 
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megfogni, vagy a labdát adogatva az ütőjátékos eltalálására törekednek. Amennyiben az ütőjá-

tékos nem találta el a labdát, vagy eltalálta, de úgy ítéli meg, hogy az ütése nem volt elég jó 

ahhoz, hogy fusson, elhelyezkedik az ütőméta vonal valamely pontjára, és az adogató játékos a 

következő ütőnek adja fel a labdát. Amennyiben a külső csapat játékosai a futó játékost eltalál-

ják, vagy a levegőbe ütött labdát háromszor egymás után elkapják, akkor a két csapat helyet 

cserél.  

Az ütés szabályai: 

 Az ütőnek joga van az ütést nem végrehajtani, ha úgy ítéli meg, hogy nem tudná jól 

megütni, de a harmadik feladás után már kötelező az ütőnek megütni a labdát. 

 Amennyiben az ütőjátékos hátrafelé vagy az ütőméta vonal és a pálya közepét jelző pont 

közé üti oldalra a labdát, akkor ezek az ütések nem jogosítanak futásra.  

 Minden játékos egyszer üthet, kivéve a kapitányt, aki háromszor. Az ütő játékosok az 

előzetes számozásuk sorrendjében üthetnek. Ezt a sorrendet a cserélések után is meg 

kell tartaniuk.  

 Az ütőjátékos akkor szerez pontot, ha a kifutásnál eléri a futóméta vonalat, és onnan 

vissza is tud futni az ütőméta vonalra. A befutása után az ütősor végére áll. 

A dobás szabályai: 

 Az adogató játékoshoz visszajutatott labdával lehet legkönnyebben kiütni az ütőméta vo-

nalra visszaérkező játékost, de bármelyik játékos eltalálhatja a külső csapat tagjai közül. 

 A dobócsapat tagjai nem akadályozhatják az ütőjátékos futását. Amennyiben fizikális 

akadályozás történik, akkor az ütő csapat egyből pontot kap, és új ütésre jogosult. 

 A dobócsapat tagjai nem futhatnak, a labdával csak egymásnak passzolhatnak.  

 Amennyiben futás közbeni találat vagy földről felpattanó labda éri a futójátékost, az 

nem számít „kiütésnek”.  

 Amennyiben egy dobás célt téveszt és a pályán kívülre megy, onnan is lehet kiütést 

elérni, kivéve az ütőméta vonal mögé kerülő labdát.  

 Ha a futójátékos a pályán kívülre fut, úgy azt kiütésnek kell tekinteni. 

A következő esetekben van helycsere a két csapat között: 

 futó játékos kiütése esetén 

 a futó játékos pályán kívülre fut 

 három egymás utáni labda elkapás után 

Minden érvényes befutás után egy pontot kap az ütőcsapat, és újra üthet. Az a csapat lesz a 

győztes, amelyik csapat az előre meghatározott játékidő alatt több pontot ér el. 

Kerek róta 

Szükséges eszközök: gumilabda 

A játék leírása: tizenöt-húsz fő játszhatja ezt a játékot. Egy a földre rajzolt nagy kör mentén 

állnak fel a játékosok, és egy normál méretű gumilabdát adogatnak egymás között. Aki először 

elejti a labdát, az bemegy a kör közepére. A továbbiakban a körben maradt játékosok adogatják 

egymásnak tovább a labdát. Egy tetszőleges pillanatban a körben álló játékosok közül valaki 

megpróbálja eltalálni a körön belül lévő játékost. Ha nem találja el a benti játékost, akkor helyet 

cserélnek. Amennyiben találat történt, akkor a belső játékos kifut a kör vonaláig, és megpróbál 

valakit eltalálni az eredetileg körben álló szétfutó játékosok közül. Ha nem talál, akkor újra 
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beáll a kör közepébe, és a külsők megkapják a labdát. Amennyiben talál, akkor az eltalált játé-

kos is bemegy a körbe. Amint három játékos áll a körön belül, utána már a helycsere elmarad a 

továbbiakban a külső és belső körös emberek között. Innentől kezdve a három belső ember 

„örökös” körben álló lesz. Akkor is változik a játék, ha a belső játékos megdob egy külső játé-

kost, mert az eltalált játékos is felkaphatja a labdát, és megpróbálhatja eltalálni a többi mene-

külő játékost. A külsők között a dobás egészen addig tart, amíg valaki el nem véti a dobást. Aki 

elvéti a dobást, az az ember is bemegy a körbe, és a játék újra a külsők adogatásával folytatódik. 

Amennyiben egy játékos van már csak a körön kívül, akkor az a játékos a kerítő. Akit a kerítő 

eltalál, az az ember szintén megpróbálja eltalálni a kerítőt. Ha eltalálja a kerítőt, akkor a kerítő 

megy be a kör közepébe, és az összes belső ember kijön a körből. Azonban, ha a dobó nem 

találja el a kerítőt, akkor kiáll a játékból, és ismét a kerítő dobhat. Amennyiben a kerítő nem 

talál, akkor újra próbálkozhat, azért külön szankció nem jár. 

Egyéb szabályok: 

 Amennyiben kialakul a belső örökös hármas, a külsők a földről felvett labdát már nem 

dobhatják a belsőket. A dobást meg kell előznie egy passznak a külsősök között.  

 A külső játékosok nem léphetnek be a körbe, mint ahogy a belső játékosok sem jöhetnek 

a körön kívülre. Egy kivétel van, ha a belső játékosok dobása messzire a körön kívülre 

érkezik, mert ilyenkor a belső kimehet, és a labdával visszaérve a körbe dobhat a külső-

sökre. 

Adj, király, katonát! 

A játék leírása: elsősorban fiúk játsszák egymás között. A két kiválasztott játékos választ 

csapatot. A csapatok sort alakítva kézfogással felállnak egymással szemben 10-15 méter távol-

ságban.  

A kezdő sor királya átkiált az ellenfélhez: 

 Király: Adj, király, katonát! 

 Válasz: Nem adok! 

 Király: Akkor szakítok! 

 Válasz: Szakíts, ha bírsz, ha tudsz! 

A párbeszéd vége után a király megnevez valakit a csapatából, aki nekifutásból nekiszalad 

az ellenfél sorának, és megpróbálja szétszakítani a kézfogást. Ha sikerül, akkor azt a két játékost 

magával viszi, ahol sikerült a sort szétszakítania. Amennyiben nem sikerül szakítania, akkor ő 

maga válik fogollyá. Sikeres szakítás esetén újra az előbbi király küld egy új játékost szakítani. 

Amennyiben a szakítás nem sikerült, akkor a másik csapat királya küldhet valakit szakítani. A 

játékot játszhatjuk úgy is, hogy a foglyok nem vesznek részt tovább a játékban, és úgy is, hogy 

beállnak az ellenfél sorába. Kiemelten fontos felhívni a gyerekek figyelmét a játékban előfor-

duló fokozottan balesetveszélyes helyzetekre! Természetesen az a csapat lesz a vesztes, ahol 

már csak egy ember maradt. 

Húzd meg, ereszd meg! 

A játék leírása: a gyerekek kört alakítanak úgy, hogy a hátuk néz a kör közepe felé. A játékot 

a tanár vezeti. Amikor a tanár azt kiabálja, hogy „Ereszd meg!”, akkor a gyerekek hátrálva 

lazítják a kört. Amikor a tanár azt kiabálja „Húzd meg!”, akkor a gyerekek teljes lendülettel 

kifelé futnak a körből mindaddig, amíg a kör valahol el nem szakad. Ahol a kör elszakad, onnan 
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a két gyerek kiesik a játékból. A játék addig tart, amíg az utolsó három gyerek marad a körben. 

Ők lesznek a győztesek.  

Ugróiskola gumival 

Szükséges eszközök: csapatonként 4-5 méter hosszú gumiszalag  

A játék leírása: egy 4-5 méter hosszú gumiszalagot összekötünk. Két gyereket beállítunk a 

gumiszalag két végébe úgy, hogy a gumiszalag feszüljön. Így két párhuzamos vonalat kapunk. 

A játékban részt vevő gyerekek ebbe a párhuzamos részbe ugranak be és ki. A gumi helyzete 

szerint többféle „iskolát” ismerünk. 

I. osztály: gumi a bokán 

II. osztály: gumi a térd alatt 

III. osztály: gumi a térden 

IV. osztály: gumi az alsó combon 

Ugrási módok: 

1. A tanuló oldalról, arccal az egyik gumit tartó gyerek felé fordulva két lábbal beugrik kö-

zépre. 

2. Kiugrik terpeszbe mindkét lábbal a gumin kívülre úgy, hogy a gumi a két lába között van. 

3. Két lábbal visszaugrik középre. 

4. Újra a második pontban leírtak szerint ugrik. 

5. Újra az első pontban leírtak szerint ugrik. 

6. Mindkét gumira ráugrik. 

7. Újra az első pontban leírtak szerint ugrik. 

8. Újra a második pontban leírtak szerint ugrik. 

9. Újra az első pontban leírtak szerint ugrik. 

10. Páros lábbal a túloldalon kiugrik. 

Bigézés 

Szükséges eszközök: bigeütő, pecek 

A játék leírása: a játék egykoron egész Magyarországon elterjedt volt. A játékot szabadtéren 

tudjuk játszani a gyerekekkel. A játékhoz szükségünk van egy 10-15 cm hosszú, 2-3 cm átmé-

rőjű mindkét végén kihegyezett keményfa pecekre. Kell még a játékhoz egy 60-70 cm hosszú 

fa husáng, a bigeütő. A játék egyszerű változa-

tában a játékos a földre helyezett bige hegyét 

megpróbálja a bigeütővel úgy megütni, hogy az 

felrepüljön a levegőbe, és a játékos a levegőből 

tovább tudja ütni. Ezt a mozdulatsort háromszor 

megismétli. A három ütés után lépésben lemérik 

a kezdőponttól azt a távolságot, ahová az ütő já-

tékos eljutott. 4-5 fő is játszhatja a játékot. Az a 

játékos győz, aki a legmesszebb tudta a bigét el-

juttatni három ütésből. Játszhatjuk úgy is, hogy 

amikor a bige levegőben van, az ütő játékos 

helyben többször meg tudja ütni a bigét, és csak utána üti meg távolságra. Akkor a helyben 

megütött ütések számával felszorozzák a távolságot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bigézés, Magyar Néprajzi Múzeum 

http://www.lurkovilag.hu/index.php?c=1676 
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Gyertek haza libuskáim! 

A játék leírása: szabadban és tornateremben is játszhatjuk ezt a régi népi játékot. A terem 

egyik végében jelöljünk egy keskenyebb sávot. Ez lesz a gazdasszony háza. Ezzel szemben a 

teremben egy nagyobb területen lesz a legelő. A terem közepén, az egyik oldalon egy 2 m át-

mérőjű kört jelölünk ki. Ez lesz a farkas odú. A játék kezdetén választunk egy gazdasszonyt, 

egy pásztort és két farkast. A többi játékos mind liba lesz. A játék kezdetén a gazdasszony és a 

libák megbeszélik a házban, hogy mi lesz az a hívójel, amely hallatán a libák hazatérnek. Ter-

mészetesen ezt a farkasok nem hallhatják. A farkasok ekkor már a farkasodúban tanyáznak. A 

gazdasszony és a pásztor összekulcsolt felemelt kezük alatt áthajtják és megszámolják a libákat, 

mielőtt azokat kiterelnék a kijelölt legelő területére. Ezután a pásztor kitereli a libákat a 

legelőre, és visszatér a házba. A libák szabadon szaladgálnak a mezőn.  

Egy kis idő múlva a gazdasszony hívogatni kezdi a libákat: 

 Gyertek, haza, libuskáim! 

 Nem megyünk! 

 Miért nem jöttök? 

 Félünk! 

 Mitől féltek? 

 Farkastól! 

 Hol a farkas? 

 Bokorban. 

 Mit csinál a farkas? 

 Mosdik. 

 Miben mosdik? 

 Arany medencében. 

 Mibe törülközik? 

 Hímes kendőbe. 

 Gyertek haza, libuskáim, lucernára! 

 Nem megyünk! 

 Gyertek haza, libuskáim, kukoricára! 

 Nem megyünk! 

 Gyertek haza, libuskáim, lóherére! 

A megbeszélt jelszó a lóhere volt. A libák a mezőről megpróbálnak hazafutni a házba, de 

erre a farkasok is előbújnak az odújukból, és megpróbálnak minél több libát megfogni, mielőtt 

azok beérnének a házba. Azokat a libákat, akiket a farkasok megfogtak, el kell rejteni egy meg-

felelő helyen. A hazatért libákat a gazdasszony és a pásztor újra megszámolja. A hiányzó libák 

után a pásztor jelképesen annyi ütést kap a hátára, amennyi liba hiányzik. Ezután új hívószót 

beszélnek meg, és a libák újra kimennek a legelőre. A játék addig tart, amíg az utolsó libát is 

megfogták a farkasok. Ekkor a gazdasszony indul a keresésükre. Találkozik mindkét farkassal 

a libákat keresve, de a farkasok mindkét tagja a libákkal ellentétes irányba küldi a gazdasszonyt. 

Ezután az elrejtett libák tapsolni kezdenek. 

Ekkor a gazdasszony megkérdi: 

 Mi zörög a padláson? 

 Öregapám diót tör – válaszol a farkas. 

 Add csak ide a kulcsot, megnézem! 

A farkas jelképesen átnyújtja a kulcsot, és a gazdasszony kinyitja az ajtót. Ekkor minden liba 

előfut a rejtekhelyről, és jelképesen megcsipdesik a farkasokat, majd hazatérnek a házba. 

Szabályok:  

 Az a liba, aki kifut a pályáról menekülés közben, az automatikusan elfogott libának számít. 

 A farkasok csak a kijelölt játékterületen foghatják meg a libákat. 

 A megfogott libáknak mindaddig a rejtekhelyen kell maradniuk, amíg a gazdasszony ki 

nem szabadítja őket. 

 Az utoljára elfogott két libát dicsérjük meg a játék végén! 
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KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK 

1. Határozza meg a népi játékok fajtáit!  

2. Miért fontos a népi játékok oktatása? 

3. Soroljon fel eszköz nélküli népi játékokat? 
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Dr. Bíró Melinda – Széles-Kovács Gyula – Váczi Péter 

III. ISKOLAI JÁTÉKOK 
A megfelelő mozgásmennyiség biztosítása rendkívüli fontossággal bír az iskolát kezdő gye-

rekek életében. A játék mint mozgásos tevékenység fejleszti nemcsak a testi, hanem a gyermek 

érzelmi, értelmi és szociális fejlődését is. Megfelelő teret és időt kell biztosítani a gyerekek 

számára a különböző mozgástevékenységek végrehajtására. A különböző fogó- és futójátékok, 

a labdás játékok, a sor- és váltóversenyek, a küzdő játékok nemcsak a mozgáskoordináció fej-

lesztésében segítenek, hanem a játék örömét is nyújtják a gyerekeknek. A különböző alapmoz-

gások (gurulás, kúszás, mászás, járás, futás, dobás, ugrás) gyakorlásában, kialakításában döntő 

jelentősége van a mozgásos játékok használatának. Az iskolai játékokat ebben a fejezetben a 

következő csoportosítás szerint tárgyaljuk: 

 futó- és fogójátékok,  

 sorversenyek, 

 váltóversenyek,  

 labdás játékok,  

 küzdő játékok,  

 tantermi játékok.  

1. FUTÓ- ÉS FOGÓJÁTÉKOK 

1.1. Futójátékok 

Futójátékoknak azokat az iskolai játékokat nevezzük, melyekben a játékfeladatokat a tanu-

lók futással oldják meg (Pásztory-Rákos, 1998). A futójátékok felhasználási ideje a tanórán 

belül különböző szerepet tölt be az alsó és a felső tagozatos tanulók életében. Az alsós korosz-

tály tanóráin a futójátékokat az óra fő részében alkalmazzuk, hiszen itt tudjuk megalapozni a 

gyerekek egészséges testi fejődéséhez szükséges képességeket, készségeket. Ezzel szemben a 

felső tagozatos gyerekeknél a futó jellegű játékokat már inkább az óra elején a bemelegítés 

részeként érdemes alkalmazni. A futójátékok az általános fejlesztő hatások mellett nagy segít-

ségre vannak a térbeli tájékozódás megfelelő kialakításában is.  

Jöjj velem! 

A játék leírása: a tanulók arckört alakítanak ki a tanár által meghatározott helyen. Egy tanu-

lót kijelölünk, aki a körön kívül helyezkedik el. Meghatározott jelre a körön kívül álló diák 

lassú futással fut körbe. Futás közben egy általa választott pillanatban valamelyik a körben álló 

tanuló vállát megérinti, miközben azt kiálltja „Jöjj velem!” 
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Az érintés után visszafordul, és a kör mentén az ellenkező irányba kezd el futni a megérintett 

tanulóval együtt. Amelyik tanuló hamarabb ér vissza az indulás helyére, az beáll az üresen ma-

radt helyre, míg a másik tanuló lesz a következő játékos, akinek meg kell érintenie valamelyik 

körben álló társának a vállát a fent ismertetett módon. Fontos szabály, hogy nem akadályozhat-

ják a tanulók egymást futás közben. A két tanuló szembefutásakor határozzuk meg az irányt, 

hogy melyik kéz felé kell kitérniük a tanulóknak! 

Tűz, víz, repülő 

A játék leírása: a tűz, víz, repülő játékot az egész osztállyal játszathatjuk. Amilyen mérték-

ben a tornaterem lehetőségei megengedik, próbáljuk minél nagyobb területen játszatni a játékot. 

A játék folyamán a gyerekek a kijelölt játékterületen szabadon futnak, mozognak, majd a tanár 

által bekiáltott vezényszó után, amely lehet tűz, víz vagy repülő, a játék előtt meghatározott 

testhelyzetet kell felvenniük a tanulóknak, vagy a megfelelő helyre kell futniuk a teremben. A 

tanév során próbáljunk változatos feladatokat adni a tanulóknak. Kétféleképpen számolhatjuk, 

kezelhetjük a gyerekek hibáit a játék során. Azok a gyerekek, akik az elhangzott vezényszó 

után nem az előre megbeszélt mozgást végzik, azok kieshetnek a további játékból. A másik 

verzióban pedig a rontó tanuló hibapontot kap, és a játék végén a tanár összesíti a kapott hiba-

pontokat. Azokat a tanulókat mindenféleképpen emeljük ki a játék végén, akik nem kaptak hi-

bapontot. 

Házatlan mókus 

A játék leírása: ezt a futójátékot is az egész osztály részvételével játszathatjuk. A játéktéren 

legalább 1 méter távolságban köröket rajzolunk fel, vagy használhatunk tornakarikákat is. Az 

osztály létszámához viszonyítva eggyel kevesebb kört kell rajzolnunk, vagy eggyel kevesebb 

tornakarikát kell felhasználnunk. A játék valamilyen jelre kezdődik. Ekkor a gyerekek a kiin-

duló helyről futással megpróbálnak egy karikát elfoglalni. Akinek nem jutott karika, az lesz a 

házatlan mókus. A ház nélküli gyerek egy mondókával indítja újra a játékot. –„Mókusok, ki a 

házból: egy, kettő, három!” A három szó elhangzása után a „házban” tartózkodó mókusoknak 

új házat kell keresniük maguknak. A további játékban természetesen mindig az lesz a házatlan 

mókus, akinek nem jutott hely. Fontos megértetni a gyerekekkel, hogy tilos egymást kilökni a 

körökből. Az maradhat a körben, aki először belépett a házba. Fontos szabály még az is, hogy 

mindig új házat kell keresni a mókusoknak. Nem léphet ki és vissza ugyanabba a körbe!  

Megközelítés 

A játék leírása: az egész osztály részvételével játszathatjuk a játékot. A játéktéren kijelölünk 

egy indulóvonalat, ahol a tanulók arcsorban állnak fel. Az indulóvonaltól általunk meghatáro-

zott távolságban elhelyezünk egy zsámolyt. Erre a zsámolyra leültetünk egy tanulót háttal a 

sorban álló gyerekekhez képest. Ő lesz a hunyó. A játék kezdetén a hunyó hangosan számol 

háromig, miközben az arcsorban álló tanulók gyors mozgással megpróbálják megközelíteni és 

megérinteni a hunyót. A hunyó a három elhangzása után hátrafordul. Ekkor a többi tanulónak 

mozdulatlanná kell dermedni. Amelyik tanulót ilyenkor a hunyó mozogni látja, az visszakerül 

az induló vonalra. Az a tanuló lesz a nyertes, aki elsőnek meg tudja érinteni a hunyót. 

Fontos szabály, hogy a hunyó csak a három elhangzása után fordulhat hátra. 
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A gyerekek mozgáskoordinációjának a fejlesztésére kiválóan alkalmas lehet ez a játék, 

amennyiben a hunyó megközelítésére különböző mozgásformákat használunk fel.  

Helycsere 

A játék leírása: a játékhoz 4 egyenlő számú csoportra kell osztanunk a tanulókat. Mind a 

négy csapat számára ki kell alakítanunk egy saját házat a játéktéren. A csapatok jelzőszalaggal 

vagy azonos színű pólókkal különböztessük meg egymástól. A játék elején a terem négy sarká-

ban kijelölt házakban állnak a csapatok. A tanár a szalag vagy a póló színének a bemondásával 

két csapatot szólít meg. Például: fehér, fekete! Ezután sípjellel indítja a játékot. A jelzés elhang-

zása után a két csapatnak futásban házat kell cserélniük. Az a csapat kap egy pontot, amelyik 

hamarabb beér a másik csapat házába. Figyeljünk arra, hogy mindig új csapatokat szólítsunk. 

A játék végén a legtöbb pontot szerző csapat nyer. 

Fontosabb szabályok:  – mindig csak az elhangzó sípszó után lehet indulni, 

 hívjuk fel a figyelmet a szembefutáskor az ütközések elkerülésére. 

Sorakozási verseny 

A játék leírása: az egész osztály részvételével játszathatjuk ezt a játékot. A játék elején ki 

kell alakítanunk két csoportot az órán résztvevő gyerekek közül. A játék kezdetén a gyerekek a 

terem teljes területét felhasználva szabadon futhatnak, mozoghatnak a teremben. A tanár sípje-

lére befejezik a futást, és vigyázzállás helyzetében megállnak. A következő sípszóra a két cso-

port nagyságsorrendben, oszlopban sorakozik egymás mellett. Amelyik csoport először tud fel-

sorakozni, az kap pontot. 

Az a csoport lesz a győztes, amelyiknek a játékidő végére több pontot tud gyűjteni. 

Körbefutó verseny átbújással 

A játék leírása: a játékot az egész osztály részvételével játszathatjuk. A tanulókat kettős 

körben állítjuk fel. A belső kör tagjai kézfogással, terpeszállásban állnak. Meghatározott jelre 

a külső kör tagjai egy teljes kört futnak a belső kör körül. Amikor visszaérnek a társukhoz, 

annak a lábai között elölről átbújnak, és „kész” kiáltással a helyükre állnak. Az a tanuló győz, 

aki először tudta végrehajtani a feladatot. Ezután szerepcserével folytatódik tovább a játék. A 

kör kerülése közben a tanulók kifelé irányba megelőzhetik egymást. 

Fuss haza! 

A játék leírása: a játékot 5-15 gyerek játszhatja egyszerre. Egy bója köré kötéllel kört alakí-

tunk ki, ez lesz a ház. A gyerekek a körön kívül futnak a menetiránnyal megegyező irányban. 

A tanár sípjelére a tanulók a lehető leggyorsabban beugranak a ház területére. Az a tanuló, aki 

elsőre ér be a házba, lesz a győztes. 

Ipi-apacs 

A játék leírása: a játékot az egész osztály részvételével játszathatjuk. A játéktér közepén 

kijelölünk egy olyan területet, ahol majd a hunyó vagy az elbújó játékos kiszámolhatja egymást. 

Miután kijelöltük az első hunyó játékost, a többiek megpróbálnak egy olyan helyre bújni a te-

remben, ahonnan jól láthatják a hunyót, de a hunyó nem láthatja őket. Eközben a hunyó az 

általunk meghatározott számig (mondjuk egytől-ötvenig) hangosan csukott szemmel számol. 

Amikor a kiszámolása végére jutott, hangosan elkiáltja magát: –„Aki bújt, aki nem, megyek!” 
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Elkezdi megkeresni a társait. Akit megtalál, azt a játék elején kijelölt apacshelyen kiszámolja a 

következőképpen: –„Ipi apacs 1, 2, 3!” –, és mellé mondja a megtalált társa keresztnevét. Azon-

ban, ha az elbújt társ is felfedezi, hogy a hunyó rátalált, akkor futásban az apacs helyen meg-

próbálja kiszámolni a hunyó játékost. Eközben a többi bújó játékos is megpróbálhatja kiszá-

molni a hunyót. Akit először számoltak ki, az lesz a következő hunyó.  

A hunyó akkor győzhet, ha minden játékost ki tud számolni. Fontos, hogy felhívjuk a figyel-

met a balesetveszélyes helyzetek elkerülésére, hiszen a kiszámolásokkor igazi sprintverseny 

alakulhat ki. 

Szoborjáték 

A játék leírása: az egész osztály részvételével játszathatjuk a játékot. A tanulókat egysoros 

vonalban felállítjuk. Tőlük 15-20 méterre háttal áll nekik a kijelölt vezető játékos. A játék kez-

detén a sorban álló játékosok megpróbálják megközelíteni a nekik háttal álló vezetőt. Futni nem 

szabad, csak lépegetni. A vezető egy általa megválasztott pillanatban hirtelen hátrafordul. Ek-

kor a lopakodó tanulóknak szoborrá, mozdulatlanná kell dermedniük. Az a tanuló, aki nem 

tudott mozdulatlanul megállni, annak három lépést vissza kell lépnie. A játék győztese az a 

tanuló lesz, aki először éri el a vezetőt. A győztes tanuló lesz a következő vezető. 

Fészekrakó 

A játék leírása: az 1. és a 2. évfolyamos gyerekek számára ajánlott játék. Teljes osztálylét-

számmal játszathatjuk. A gyerekek számával megegyező számú babzsákra lesz szükségünk a 

játékhoz. Az első sípszóra a gyerekek az érvényes játéktér teljes területén szaladgálni kezdenek 

babzsákkal a kezükben. A második sípszóra le kell ülniük a babzsákra, ami a fészket jelenti. 

Azokat a gyerekeket dicsérjük meg, akik elsőként tudnak leülni nyugodt helyzetbe a babzsák-

jukra. Ezzel a játékkal kiválóan tudjuk fejleszteni a gyerekek egyensúlyérzékét és a gyors rea-

gálási képességét. 

Patakátugrás 

A játék leírása: 5-25 gyermek részvételével játszathatjuk ezt a játékot. A kijelölt játékterü-

leten két kötél segítségével kijelöljük a patak területét. A gyerekek sorban állnak, és jelre meg-

próbálják átugrani a „patakot”. Azok a gyerekek, akik nem tudták átugrani a patakot, kiesnek a 

játékból.  

Többféle ugrási formát is használhatunk: 

 nekifutásból bal lábról, 

 nekifutásból jobb lábról, 

 helyből páros lábról. 

Gépkocsizás 

A játék leírása: egészen kicsi, 1-2. évfolyamos tanulókkal játszathatjuk ezt a játékot. Az 

általunk meghatározott játékterület két végében tornapadokkal lekerítünk egy három méteres 

szakaszt úgy, hogy kifelé a játéktér közepe felé hagyunk egy-két méter széles kaput. A gará-

zsokat kék és piros színű szalaggal jelöljük meg. Az osztályt ezután egy kék és egy piros csa-

patra osszuk fel. Mindkét csapat játékosai a garázs területén belül állva kezdik meg a játékot. 

A tanár a terem közepén helyezkedik el egy piros és egy kék zászlóval a kezében. Amelyik 
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színű zászlót felemeli, abból a színű garázsból kifutnak a gyerekek az érvényes játékterületre, 

és ott az autók hangját utánozva futkároznak. Amikor a tanár leengedi a zászlót, akkor térnek 

vissza a garázsba a tanulók. A tanár mindkét zászlót felemelheti egyszerre is. Ilyenkor mindkét 

garázsból kiszaladnak a tanulók. A játék végén dicsérjük meg azt a csapatot, amelyik a legfe-

gyelmezettebben hajtotta végre a gyakorlatot. Fontos, hogy csak a garázskapukon keresztül le-

het elhagyni a garázs épületét. 

Keresd a kör közepét! 

A játék leírása: 4 csapatra osztjuk az osztályt. A csapatok a terem négy sarkában helyezked-

nek el. Egyszerre csak egy gyerek versenyzik a csapatokból. A testnevelő a terem közepén áll. 

Jelre mind a négy tanuló a meghatározott mozgásformával a terem közepe felé igyekszik, hogy 

megérintse a tanárt. Aki legelőször ér oda, az kap egy pontot. A csapatok a végén összeadják a 

pontokat. Amelyik csapat a legtöbbet szerezte, az lesz a győztes.  

Változatok: – futásban, 

 rákjárásban, 

 pókjárásban, 

 fókajárásban, 

 egy lábon szökdeléssel. 

Ezeken kívül még rengeteg változat lehetséges. A tanár fantáziájára van bízva, hogy milyen 

mozgásformával mozognak a tanulók. 

Hányat ütött az óra? 

A játék leírása: a tanulókat 8-10 fős csoportokba osztjuk. Minden csoportban a csoport lét-

számának megfelelően beszámozzuk a tanulókat. A tanulókat oszlop alakzatba állítjuk. Az osz-

lopoktól 10-15 méterre elhelyezünk egy zsámolyt rajta egy babzsákkal. A zsámolyok mögé 

minden oszloppal szemben felállítunk egy tanulót. Közülük az egyiket kijelöljük „órának”. 

A tanár hangosan kérdezi:„Hányat ütött az óra?” 

Az órának kijelölt tanuló számolni kezd, és közben minden számnál tapsol. Amikor az általa 

előre kiválasztott számhoz ér, akkor hirtelen leguggol. Amikor ez megtörténik, az a számú ta-

nuló, akinek a száma kimondása után az órát játszó tanuló leguggolt, kifut, az oszlopból felkapja 

a babzsákot, és a magasba emeli. Aki a leghamarabb végrehajtotta a feladatot, az a következő 

körben az óra szerepét fogja betölteni. Az a tanuló, aki pedig az óra volt, az természetesen beáll 

abba az oszlopba, ahonnan az új órát játszó tanuló érkezett. Fontos, hogy az órát játszó tanuló 

hangosan számoljon. Az oszlopokból pedig csak a leguggolás után indulhatnak a tanulók.  

1.2. Fogójátékok 

Fogójátékoknak nevezzük azokat a mozgásos játékokat, melyekben a játékfeladat az, hogy 

a fogó, üldöző utolérje, és meghatározott módon megérintse a menekülőt. Ezt követően általá-

ban szerepcsere történik. (Pásztory-Rákos, 1998) 

A fogójátékokat az általános iskolás korosztály összes évfolyamán bátran alkalmazhatjuk. 

A fogójátékok palettája rendkívül széles, hiszen a legegyszerűbb szabályrendszerrel rendelkező 

játékoktól egészen a különböző sportszerek felhasználásával végzett bonyolultabb szabályok-

kal rendelkező játékokig terjed. 
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A fogójátékok jelentősége: 

 személyiségfejlesztés, 

 mozgásfejlesztés, 

 sportjátékok előkészítése, 

 reakcióképesség fejlesztése, 

 gyorsaságfejlesztés, 

 téri tájékozódóképesség fejlesztése, 

 egyensúlyérzék fejlesztése. 

Mindig figyeljünk arra, hogy a játék jelle-

gének és az osztály létszámának megfelelően 

jelöljük ki az érvényes játékterületet. A fogó-

játékoknál kiemelten fontos a balesetveszé-

lyes szituációkra felhívni a gyerekek figyelmét. Alsó tagozatban főleg az óra fő részében alkal-

mazzuk a fogójátékokat, míg a felső tagozatban az óra bármely időszakában alkalmazhatjuk.  

A fogójátékokat a következőképpen csoportosíthatjuk:  

 egyszerű fogójátékok 

 fogójátékok házzal 

 fogójátékok eszközökkel 

 fogójátékok sportjátékok előkészítésére 

Fogójátékok az 1–2. évfolyam számára 

Gólya és a békák 

A játék leírása: az egész osztály részt vehet a játékban. A földre egy nagy kört rajzolunk, 

amiben sétál a kijelölt tanuló, aki a gólya. A többi tanuló, akik a békák, a körön kívül helyez-

kednek el. A tanár jelére belépnek a körbe. A gólyának meg kell próbálni megfogni valamelyik 

békát. Amennyiben a békák az elfogás előtt kiléptek a körből, akkor marad az eredeti gólya a 

körön belül. Ha a gólya megfogott valakit, akkor szerepcsere történik. Az, vagy azok a tanulók 

lesznek a győztesek, akik a játékidő alatt nem voltak gólyák. 

Gondoltam egy számot 

A játék leírása: a gyerekek közül kijelölünk egy fogót, aki 1-10 között kigondol egy számot. 

A többi gyerek hangosan számolni kezd a fogó körül. A fogónak minden számra, ami nem talál, 

egy hangos „NEM”-et kell mondania. Amikor a többi gyerek azt a számot mondja, amit a fogó 

kigondolt, akkor egy hangos „IGEN” után meg kell próbálnia a többi gyerek közül valakit meg-

fogni. Amelyik gyereket megfogja, az lesz az új fogó.  

Szoborfogó 

A játék leírása: kijelölünk egy fogót. Jelre a többi gyerek menekülni kezd. Akit a fogó meg-

fogott, az szoborrá dermedve megáll. A játék során idővel egyre több „szobor” lesz. A mene-

külők a „szobrok” között futva megpróbálhatják kicselezni a fogót. A játékot időre is játszat-

hatjuk, ahol adott idő alatt a megfogott gyerekek számát számoljuk. Az a fogó győz, aki az adott 

idő alatt a legtöbb gyereket megfogta.  

 
Fogójáték testnevelésórán 

http://17.kerulet.ittlakunk.hu/suli/121109/akar-negy-

osztaly-talalkozik-testneveles-orakon 
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Guggolófogó 

A játék leírása: az egész osztály részvételével játszathatjuk a játékot. A kijelölt fogó üldözi 

a többi gyereket. Amennyiben megfog valakit, akkor a fogó leguggol a játéktéren. Az új fogó 

szintén leguggol, ha megfogott valakit. A játéktéren egyre több guggoló gyerek lesz, akiket a 

menekülőknek és a fogónak is ki kell tudni kerülni. Az a gyerek lesz a játék győztese, aki a 

játékban utolsónak maradt. Fontos felhívnunk az előforduló balesetveszélyes szituációkra a 

gyerekek figyelmét! 

Terpeszfogó 

A játék leírása: a játék elején kijelölünk egy fogót. A többi gyerek a terem teljes területén 

helyezkedik el. Jelre indul a játék. Amikor a fogó megfogott valakit, az a gyerek terpeszben 

oldalsó középtartásban megáll az elfogás helyén. A többi gyerek közül, ha valaki átbújik az 

elfogott gyerek terpesztett lábai között, azzal feloldja az elfogást. Az átbújó gyerekeknek azon-

ban arra figyelniük kell, hogy a fogó az átbújás közben is megfoghatja őket. Az a tanuló lesz a 

győztes, akit nem tudott egyszer sem megfogni a fogó. A játékot érdemes meghatározott időre 

játszani. Több győztes is lehet. 

Páratlanfogó 

A játék leírása: a gyerekek párokat alkotnak. Egy gyereknek nincs párja. Ő a fogó. A többi 

gyereknek kézfogással kell menekülni a fogó elől. Amelyik gyereket a fogó megérintette, az 

lesz az új fogó. Az eredeti fogó pedig beáll a helyére. 

Sapkafogó 

A játék leírása: a kijelölt fogó fején egy sapka van, így üldözi a többieket. Amikor megfog 

valakit, a sapka átkerül az új fogó fejére. Érdemes a játékot időre játszatni. Az, vagy azok a 

tanulók lesznek a győztesek, akiknek a fején nem volt a sapka. 

Sapkacserélő 

A játék leírása: kijelölünk egy fogót és egy menekülőt a játék kezdetén. A menekülő tanuló 

fején sapka van. A fogó csak a sapkás tanulót üldözheti. A sapkás menekülő tanuló célja, hogy 

a sapkát valamelyik másik diák fejére helyezze. Amennyiben ez sikerül, akkor a fogónak már 

azt a másik diákot kell üldöznie, akinek a fejére a sapka rákerült. Az, vagy azok a tanulók 

lesznek a győztesek, akiket a fogó nem tudott megfogni. A fogó mindig az lesz, akit úgy tudott 

megfogni a fogó, hogy a sapka a fején volt. 

Folyosófogó 

A játék leírása: a terem középső részében kijelölünk egy 2-3 méter széles sávot a terem 

teljes szélességében. Itt helyezkedik el a fogó. A többi gyerek az egyik alapvonalon helyezkedik 

el. Sípszóra a gyerekek megpróbálnak úgy átfutni az egyik alapvonalról a másik alapvonalra, 

hogy a fogó ne tudja megfogni őket a kijelölt hosszanti sávban. Akit megfogott, az a tanuló lesz 

az új fogó. Fontos szabály, hogy amennyiben az átfutó tanulók beléptek a fogó sávjába, onnan 

már vissza nem haladhatnak, csak előre. 
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Fogd ott, ahol megfogtak! 

A játék leírása: a játék elején kijelölünk egy fogót. Sípjelre indul a játék. A fogó üldözi a 

többieket. Amikor megérint valakit, akkor az a tanuló lesz az új fogó. A megérintett tanulónak 

a tenyerét arra a pontra kell helyeznie, ahol az előbbi fogó megérintette. A továbbiakban úgy 

kell az aktuális fogónak üldözni a többieket, hogy a tenyerének rajta kell lennie azon a ponton, 

ahol megfogták. Az elfogás nem érvényes, ha a fogó nem tartotta a tenyerét a megfelelő helyen.  

Erre csörög 

A játék leírása: ezt a játékot a teljes osztály részvételével játszathatjuk. Egy kiválasztott 

gyereknek bekötjük a szemét. A többi gyerek körülötte ugrándozik vagy szaladgál, és azt kán-

tálja: „Erre csörög a dió, arra meg a mogyoró.” A bekötött szemű gyerek megpróbál megfogni 

valakit a többiek közül. Amennyiben valakit sikerül megfognia, akkor az a tanuló lesz a követ-

kező bekötött szemű játékos. 

Körcsapda 

A játék leírása: a tanulók egy része kört alkot kézfogással. Az osztály többi része a felemelt 

kezű körben álló gyerekek keze alatt ki-be járnak a körben. A tanár jelére a körben álló tanulók 

leeresztetik a karukat. Azok a tanulók, akik a körben rekedtek, csapdába kerülnek, és szintén 

beállnak a körbe. A győztes vagy győztesek azok lesznek, akik utoljára kerülnek be a körbe. 

Helycsere 

A játék leírása: a földre eggyel kevesebb kört rajzolunk vagy karikát helyezünk le, mint 

ahány gyerek játszik. Az a gyerek, aki nem áll egyik körben sem, megkérdezi: „Merre találom 

az én helyem?” A többiek válaszolnak: „Erre, arra, amarra.” Ezután helyet cserélnek a gyere-

kek. Akinek nem jutott hely, az lesz az új kérdező.  

Csőszjáték 

A játék leírása: a terem egész területén játszhatjuk a játékot. A terem közepén, egy zsámo-

lyon ül a kijelölt tanuló, aki a csősz. Mellette áll egy másik diák, aki a csősz kutyája szerepében 

van. A csősz úgy tesz, mint aki alszik. Körülötte járkál a többi gyerek, akik a következő mon-

dókát kántálják: 

Lipem-lopom a szőlőt, elaludt az öreg csősz.  

Álom szállt a szemére, keménykalap a fejére. Fuss! 

Amint a fuss elhangzott, a csősz és a kutyája is elkezdi üldözni a többi tanulót. Akit a csősz 

megfog, az szerepet cserél vele. Akit a kutya fogott meg, az a kutyával cserél szerepet a követ-

kező játékban. 

Vadászkutya 

A játék leírása: minden játékos beáll egy rajzolt körbe vagy földre tett karikába. Ezek a 

karikák vagy körök jelentik a búvóhelyet, ahová a nyuszik bújnak. A búvóhelyeken kívül áll 

két gyerek: egy nyuszi és egy vadászkutya. Jelre a vadászkutya elkezdi kergetni a nyuszit, aki 

bemenekül valamelyik búvóhelyre. Amelyik búvóhelyre a nyuszi beszaladt, onnan az eredetileg 

bennállt gyereknek ki kell futnia, és új búvóhelyet kell keresnie. Amennyiben a vadászkutya 

megfogta a nyuszit, rögtön szerepet cserélnek. 
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Fogójátékok az összes évfolyam számára 

Egyszerű fogó 

A játék leírása: a játék elején kijelölünk egy fogót, aki a játéktér teljes területén üldözi a 

többi gyereket. Amint a fogó megérint valakit, az lesz az új fogó. Fontos kikötnünk, hogy az új 

fogó az előző fogónak nem adhatja vissza az elfogást. A játékot nehezíthetjük egyszerre több 

fogó kijelölésével. 

Félperces fogó 

A játék leírása: a játékban a kijelölt fogónak fél perc áll rendelkezésére, hogy minél több 

embert megfogjon. Akit megfog, az kiesik a játékból. Több fogónak is adjunk lehetőséget az 

osztályból. Minden fél perc letelte után számoljuk össze a megfogott tanulók számát. Az a fogó 

lesz a győztes, aki a saját fél perce alatt a legtöbb társát meg tudta fogni. 

Őr bácsi 

A játék leírása: ezt a játékot az egész osztály részvételével játszathatjuk. Az érvényes játék-

területen elhelyezünk egy zsámolyt, ahol az általunk kijelölt tanuló, az „őr bácsi” foglal helyet. 

A játékhoz szükség lesz még egy sapkára is, amit az őr bácsi visel mélyen a szemébe húzva, és 

úgy tesz, mint aki alszik. A játéktér két végén kijelölünk egy 4-5 méteres sávot. Ezek a sávok 

lesznek a házak. A tanulók szabadon futkározhatnak a kijelölt területen, és folyamatosan meg-

próbálják megközelíteni az Őr bácsit, miközben folyamatos kiabálásokkal ingerlik: „Őr bácsi, 

fogjon meg!” Az őr bácsi hirtelen felugrik, és megpróbál megfogni valakit a többi tanuló közül. 

Csak azokat a tanulókat foghatja meg, akik nem jutnak be a kijelölt házterület vonalai mögé. 

Amennyiben az Őr bácsi meg tudott fogni valakit, akkor az a tanuló lesz a következő Őr bácsi. 

Viszont ha senkit nem tud megfogni, akkor a következő körben is ő lesz az Őr bácsi.  

Növekvő fogó 

A játék leírása: a teljes osztály részvételével folyik a játék. Az egyszerű fogó szabályrend-

szerét használjuk, azzal a különbséggel, hogy a fogó elfogása után nem új fogó lesz, hanem a 

megfogott játékos és a fogó már együtt üldözi tovább a többi gyereket. A fogók száma minden 

egyes elfogás után növekszik. Az a diák a győztes, akit a végén utolsónak fogtak meg. A fogók 

többen is üldözhetnek egy menekülőt.  

Páros fogó 

A játék leírása: a tanulókat párokba rendezzük. Az egyik párost kijelöljük fogónak. Sípszóra 

indul a játék. A kijelölt fogópáros üldözi a többi szintén párban és kézfogással menekülő tanu-

lókat. Amint valakit megfognak, az a páros lesz az új fogó. Az új fogópáros nem adhatja vissza 

az elkapást annak a fogópárnak, akik őket megfogták. Csak a kézkulcsolással végrehajtott érin-

tések számítanak. Amennyiben a kézfogás szétszakadt még az érintés előtt, úgy az nem számít 

elfogásnak. Akkor is fogóváltás van, ha a menekülő párosnak szakad szét a kézfogása. 

Buzogány fogó 

A játék leírása: az általunk kijelölt játékterületen szétszórva buzogányokat helyezünk el. 

Kijelölünk egy fogót, aki a buzogányok között üldözi menekülő társait. Kétféleképpen válhat 

valaki fogóvá: 

 ha a fogó megérintette, 
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 ha feldönti menekülés közben valamelyik buzogányt. 

Az új fogónak: „Én vagyok a fogó!” felkiáltással jeleznie kell a szerepcserét.  

A játék végén az a tanuló győz, akit nem fogtak meg. 

Keresztező fogó 

A játék leírása: az egész osztály részvételével folyik a játék meghatározott területen. A ki-

jelölt fogónak üldöznie kell a többieket. Mindaddig üldözi a kiszemelt társat, amíg egy másik 

diák át nem szalad a fogót és a menekülőt összekötő képzeletbeli vonalon. Innentől kezdve a 

fogónak azt a társát kell üldöznie, aki keresztezve átszaladt. A játék önfeláldozásra is nevel, 

hiszen csak akkor lesz érdekes, ha a tanulók hajlandóak felszabadítani társukat az üldözés alól 

azzal, hogy keresztbe futnak. Az érintés utáni szerepcsere után visszaadás nincs. 

Változat: A játékot játszathatjuk párokban kézfogással is. 

Hajsza a kendőért 

A játék leírása: a játékosok tetszés szerint állnak a játéktéren. Kiválasztunk egy fogót és egy 

menekülőt. A menekülő vállán egy kendő van. A fogónak azt a játékost kell csak megfognia, 

akinek a vállán van a kendő. A menekülő futás közben átadhatja a kendőt egy másik játékosnak. 

A fogó pedig, ha megfogta a menekülőt, leveheti annak a válláról a kendőt, és a maga vállára 

teheti, ezáltal ő lesz a menekülő, a másik játékos pedig a fogó.  

Változat: két csapat vesz részt a játékban. Ebben az esetben a menekülő nem adhatja át a 

kendőjét az ellenfél csapatának, mert az hibának számít. Az a csapat győz, amelyik többször 

elfogja a kendőt (Kis Jenő–Kis Jenőné, 1981). 

Trikófogó 

A játék leírása: az osztály tagjai különféle színű pólókat viseljenek. „Piros” felkiáltásra min-

den tanuló, aki piros trikót visel, fogjon meg valakit, aki más színű pólóban van. A tanár vál-

toztatja a színeket, és ez által a fogókat. Nehezítésként egyszerre több színt is bemondhat. Leg-

később harminc másodperc után lehet abbahagyni egy üldözési próbálkozást. Aki senkit sem 

tudott megfogni, büntetőpontot kap (Brugger-Schmid, 2000). 

Balatoni halászok 

A játék leírása: létszámához viszonyítva jelöljük ki a játékterületet. A játék elején válasz-

szunk ki két tanulót, akik a halászok lesznek. A többi tanuló szétszórva elhelyezkedik a játék-

területen. Sípszóra indul a játék. A halászok megpróbálják megfogni a „halakat”. Amikor a 

halászok megfognak egy menekülőt, akkor az beáll a halászokhoz. Fontos, hogy a halászok 

mindig kézfogással kell, hogy fussanak. Minél több tanulót fognak meg, annál hosszabb lesz a 

halászok sora. Az a tanuló győz, akit a játék végére nem tudtak megfogni. Csak az az érintés 

érvényes, amikor a halászok kézfogása nem szakad szét az elfogás pillanatában. Csak a két 

szélső halász foghatja meg a menekülőket. A halászok elől menekülő gyerekek átbújhatnak a 

halászok kézfogása alatt, ezt a halászok nem akadályozhatják meg. 

Fészekfogó 

A játék leírása: a terem teljes területén az egész osztály részvételével játszhatjuk ezt a játé-

kot. A tanulókból párokat alkotunk, akik egymással szemben állva kézfogással fészkeket ala-

kítanak ki. Ezen kívül kijelölünk egy fogót és egy menekülő játékost. A fogó és a menekülő 
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játékos között legalább 4-5 méter távolságnak lenni kell. A fészkeket is legalább 4-5 méter 

távolságra állítsuk fel. Sípszóra a fogó üldözni kezdi a menekülőt. A menekülő játékos bárme-

lyik fészekbe bebújhat, ám akkor onnan annak a játékosnak kell tovább menekülnie, akinek az 

eredetileg menekülő játékos háttal beállt. Szerepcserére akkor kerül a sor, ha a fogónak sikerült 

megérintenie a menekülő játékost, mielőtt beért volna valamelyik fészekbe.  

Szabályok: – Az elfogást vissza lehet adni.  

 A fészekbe való bebújást az ott tartózkodók nem akadályozhatják meg.  

Változat: a fészekből az a tanuló, akinek a menekülő háttal beállt, nem menekülőként, hanem 

fogó szerepben fut ki. 

Fekvő fogó 

A játék leírása: maximum 15-20 fő részvételével játszathatjuk ezt a játékot. Ezért, ameny-

nyiben nagy létszámú osztályunk van, érdemes két csoportban játszatni. A játék kezdetén kije-

lölünk egy fogót és egy menekülőt. A többi diákok hason fekvésben kört alakítanak ki, arccal 

a kör közepe felé fordulva. A körben fekvő diákok között legalább egy-másfél méter távolság-

nak kell lenni. A játék kezdetén a fogó a körön kívül kezdi el üldözni a menekülőt. A játék 

kezdetén legalább 2-3 méter előnyt adjunk a menekülő játékosnak. Amikor a menekülő befek-

szik két a körben fekvő játékos közé, akkor annak a játékosnak kell gyorsan tovább menekülnie, 

akinek a bal keze mellé feküdt le. Ha a fogó eléri a menekülőt, akkor szerepcsere történik. Az 

a tanuló vagy tanulók lesznek a győztesek, akiket a fogó nem tudott egyszer sem megfogni. 

Nagyon fontos, hogy a gyerekek csak a lábakon kívül a körön kívül üldözhetik egymást. Ezt a 

balesetveszélyes szituációk elkerülése miatt szigorúan tartassuk be a gyerekekkel.  

Változat: Amelyik gyereknek a bal keze mellé lefeküdt a menekülő, az nem menekülő lesz, 

hanem fogóvá válik.  

Fekete-fehér 

A játék leírása: a gyerekeket két egyenlő létszámú csapatra osztjuk, vagy ők választanak 

csapattársakat. A terem teljes területén játszathatjuk a játékot. A terem közepén egy 3-4 méter 

széles sávot jelölünk ki, a terem két végében pedig egy szintén 3-4 méteres sávot. Az egyik 

csapat lesz a fekete, a másik pedig a fehér csapat. A csapatok a középen kijelölt sáv vonalai 

mögé felállnak szemben egymással. A tanár a két egymással szemben álló sor között azoknak 

a határvonalain kívül helyezkedik el. A tanár a játék kezdetén hangosan bemondja azt, hogy 

fekete vagy fehér. Amennyiben azt kiálltja, hogy „Fekete!”, az a csapat lesz az üldöző csoport, 

a fehér csapat pedig a menekülő csapat. A fehér csapatnak a célja az, hogy beérjenek a terem 

végén kijelölt területre, ahol a másik csapat játékosai már nem foghatják meg őket. Természe-

tesen a fekete csapat célja pont ezzel ellentétes. Minden játékmenet végén a tanár összeszámolja 

a megfogott tanulókat. Az eredményt folyamatosan számoljuk, összesítjük. Fontos, hogy azo-

nos számú lehetőséget adjunk mind a két csapatnak. A balesetveszélyes szituációkra hívjuk fel 

a figyelmet! 

Változat: különböző testhelyzetekből induljanak a csapatok. 
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Szalagszerző 

A játék leírása: az egész osztály részvételével játszathatjuk a játékot. Minden gyerek szá-

mára adjunk egy jelzőszalagot. A szalagot be kell tűrniük a gyerekeknek hátra a nadrágjuk de-

rékrészébe. A szalagot úgy kell betűrni, hogy abból legalább egy húsz centiméteres rész kilóg-

jon. A játék célja, hogy a gyerekek egymástól megszerezzék a szalagjukat. Az a tanuló lesz a 

győztes, aki meghatározott időn belül a legtöbb szalagot gyűjtötte össze. 

Szabályok:  – egy tanulót többen is támadhatnak egyszerre, 

 annak a tanulónak, aki szalagot szerzett, megfelelő időt kell adni, hogy az 

újonnan szerzett szalagot betűrje a nadrágjába. Ez idő alatt nem lehet tá-

madni. 

 az a tanuló, aki üldözés közben a játékterületről kifut, annak át kell adnia a 

szalagját az őt üldöző társának. 

Változat: a játékot játszathatjuk két csapatban is. 

Nappal-éjszaka 

A játék leírása: két azonos létszámú csapat részvételével folyik a játék. A játéktér mind a 

négy sarkában kijelölünk egy, a csapatok létszámához igazított házterületet. Az egyik csapat 

lesz a „nappal”, a másik csapat pedig az „éjszaka”. Jelölőszalaggal megkülönböztetjük a két 

csapatot egymástól. A két csapat az egymás mellett lévő házakban helyezkedik el. A tanár ve-

zényszavára: nappal vagy éjszaka vezényszóval jelölt csapat az átlósan elhelyezkedő házba 

próbál eljutni. A másik csapat feladat pedig az, hogy mielőtt ők a házukba érnének, minél többet 

megfogjanak közülük. Akiket megfognak, azokat a játékosokat a saját házukba viszik. Az a 

csapat a győztes, amelyik a játékidő alatt több foglyot ejtett.  

Fontos, hogy azok a játékosok, akiket megfogtak, azok a következő felszólításnál már nem 

futnak ki, hanem maradnak a házban. 

Üsd a harmadikat! 

A játék leírása: a játék elején kijelölünk egy fogót és egy menekülőt. A többiek (fontos a 

páros létszám!) kettős arckört alakítanak ki. A fogó és a menekülő is a kettős körön kívül he-

lyezkedik el 3-4 méter távolságban egymástól. Jelre a fogó üldözni kezdi a menekülő játékost. 

A menekülő játékos úgy kerülheti el a megfogást, ha gyorsan beáll valamelyik egymás mögött 

álló pár elé. Ekkor a mögötte kettővel a külső körben álló tanuló lesz a menekülő. Amennyiben 

a fogó játékost utoléri, megérinti a menekülő játékost, akkor szerepcsere történik. Az, vagy 

azok a tanulók lesznek a győztesek, akik a játék végéig egyszer sem voltak fogók.  

A körön belül futni, átfutni nem szabad!  

Változat: a harmadik ember nem menekülővé, hanem fogóvá válik a beállás után. 

Labdaházas fogó 

A játék leírása: a teljes osztály részvételével játszathatjuk a játékot. A játék elején kijelölünk 

egy fogót. Akinél a labda van, azt nem lehet megfogni. A labda jelenti a házat. A játék akkor 

élvezetes, ha a tanulók hajlandóak egymás között passzolni, hajlandóak az éppen menekülő 

játékosnak segíteni, passzolni. A győztes vagy győztesek azok a tanulók lesznek, akiket nem 

fogtak meg egyszer sem a játék ideje alatt. 

Változat: több labdával, azaz több házzal is játszhatjuk a játékot. 
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Hívogató 

A játék leírása: egymástól 14-16 m-re két párhuzamos vonalat húzunk, ezek mögé állnak két 

csapatban a tanulók. Mindenki állórajt helyzetben futásra készen áll, tenyerüket lefelé tartva (elő-

renyújtva). Az egyik csapatból átmegy a túloldalra az egyik játékos, ő a hívogató. Adott pillanat-

ban hirtelen ráüt valakinek a tenyerére, és sietve visszafut a helyére. Akit megütött, az igyekszik 

utolérni és megfogni a hívogatót, mielőtt az a sorát elérné. Ha sikerül megfognia, akkor átmennek 

a túloldalra, és a hívogató fogolyként mögéje áll. Ha a hívogató győz, akkor az ő háta mögé áll 

be fogolynak. Felváltva hol az egyik, hol a másik csapatból lesz valaki hívogató. Ha olyan gyerek 

esik fogságba, akinek foglya van, akkor a fogoly kiszabadul. (Horváth 2005) 

Béka a körben 

A játék leírása: az egész osztály részvételével játszathatjuk a játékot, de egy csoportban 

maximum 10-15 gyerek legyen. A gyerekek közül kijelölünk egyet, aki a béka szerepében lesz 

a játékban. A többi gyerek kört alakít, amelynek közepén ül a béka. A körtől 10-15-re kijelölünk 

egy „házat”. A játék kezdetén a gyerekek a béka körül szökdelnek, és a következő mondókát 

kántálják: „Béka, béka, brekeke, megfognál, ha lehetne!” 

A béka egy általa választott pillanatban hirtelen felugrik az ülő helyzetéből, és megpróbál 

megfogni valakit a kántáló gyerekek közül. Természetesen a körben lévő gyerekek pedig meg-

próbálnak eljutni a házba, ahol a béka nem foghatja meg őket. Amennyiben a béka megfog 

valakit, mielőtt a házba érne, akkor szerepcsere történik. Az a tanuló győz, akit egyszer sem 

fogtak meg.  

Úgy kergess, ahogy menekülök! 

A játék leírása: az egész osztály részvételével játszathatjuk a játékot. Egy fogót és egy me-

nekülőt jelölünk ki a játék kezdetén. A többi gyerek terpeszállásban kézfogással kört alkot. A 

fogó és a menekülő között legalább három méter távolság legyen a játék kezdetén. A játék 

sípszóra indul. A menekülő egy általa választott mozgásformával menekül, ezt a fogónak meg 

kell próbálni leutánozni, és csak így foghatja meg a menekülőt. Az 1-4. évfolyam számára mér-

jünk fél perc játékidőt. Az 5-8. évfolyam számára már az egyperces játékidőt is bevezethetjük. 

A fogónak ennyi idő alatt kell megfognia a menekülő játékost. Azok a tanulók lesznek a győz-

tesek, akiket a fogó nem tudott megfogni. 

Szabályok: – Amennyiben a fogó nem utánozza a menekülő mozgásformáját, úgy azt nem 

tekinthetjük szabályos elfogásnak. 

 A menekülő játékos a többi gyerek által kialakított körön belülre is bemehet, 

és ide a fogó is üldözheti. 

Számos-páros fogó 

A játék leírása: a gyerekeket párokba osztjuk. Törekedjünk rá, hogy a párok tagjainak közel 

azonos képességeik legyenek. A pár egyik tagja az egyes, a másik tagja a kettes számot kapja 

a játék kezdete előtt. A párok a játék kezdetén szabadon futnak. A tanár egy adott pillanatban 

hangosan bekiabál egy egyes vagy egy kettes számot. Amelyik számot kiáltja, az azzal a szám-

mal megjelölt tanuló megpróbálja tíz másodperc alatt megfogni a játék elején mellé osztott pár-

ját. Minden elfogásért egy pontot adjunk. A játék végén az nyer, akinek több pontja gyűlt össze, 

mint a társának. A pálya nagyságát a játékban részt vevő gyerekek számához igazítsuk. 
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Szarvasvadászat 

A játék leírása: a játék elején a terem egyik sarkában kijelölünk egy területet, ez lesz a va-

dásztanya. A gyerekek közül kijelölünk két tanulót, ők lesznek a vadászok. A többi gyerek az 

érvényes játékterületen szétszórva helyezkedik el. A vadászok a vadásztanya területéről indul-

nak. A játék sípszóra kezdődik. A játék lényege, hogy a vadászok minél több szarvast megfog-

janak az általunk meghatározott idő alatt. A megfogott szarvasoknak a vadásztanyára kell men-

niük. Az a páros lesz a győztes, aki a rendelkezésre álló idő alatt a legtöbb szarvast meg tudta 

fogni. Az elfogás érvénytelen, ha a vadászok kézfogása szétszakad. Azok a gyerekek, akik me-

nekülés közben kifutnak a pályáról, automatikusan fogollyá válnak. 

Kotló és a kánya 

A játék leírása: a gyerekeket oszlopba rendezzük. Az oszlopban első gyerek a kotló, mögötte 

állnak a csibéi. Velük szemben a kotlótól áll a gyerekek közül kijelölt kánya. A kánya feladata 

a játék során, hogy az oszlopban utolsónak álló csibét megérintse. A kotló kitárt karjával és az 

oszlop különböző irányú mozgásával megpróbálja ezt megakadályozni. Fontos, hogy az osz-

lopnak folyamatos vállfogással kell mozogniuk. Amennyiben sikerül a kányának megfogni a 

sorban utolsó csibét, akkor a kotló lesz az utolsó csibe, a kánya lesz a kotló és az utolsó csibe 

válik kányává. 

Szabályok: – A kotló fogással nem védheti a csibéket a kányával szemben. 

 A kánya nem törhet át a kotlón lökéssel, rángatással. 

 Amennyiben a vállfogás elszakad, akkor úgy kell venni, mintha a kánya si-

kerrel járt volna. 

Zászlószerzés 

A játék leírása: a játékot két egyenlő létszámú csapatban tudjuk játszani. A játékhoz szük-

ségünk lesz jelzőszalagokra és a teremben a zászló helyettesítésére szolgáló buzogányra. A te-

rem két végében kijelölünk egy 3 méter szélességű területet (vár). Sorsolással eldöntjük, melyik 

csapat lesz a játék kezdetén a támadó, és melyik csapat lesz a védő. Mindkét csapat beáll a saját 

várába, amit a terem végében már kijelöltünk. A védőcsapathoz közelebb helyezzük el a zászlót 

(buzogány) körülbelül 5 méterre a védők várától. A támadók közül kijelölünk egy vezért, akit 

jelölőmezzel megkülönböztetünk. A vezér a támadók várától 1 méterre áll a játéktéren. A tá-

madócsapat játékosainak feladata az, hogy megszerezzék a zászlót, a védőké pedig, hogy meg-

védjék azt. A támadócsapat akkor kap egy pontot, ha az összes védőjátékost elfogta, vagy ha a 

zászlót megszerezte, és a saját várába juttatta. A védőcsapat akkor kaphat egy pontot, ha a zász-

lót birtokló támadójátékost megfogják, mielőtt a várba érne, vagy ha az összes támadójátékost 

elkapják. A vezér szerepe különleges, hiszen csak ő foghat meg játékosokat a védők közül, 

viszont őt nem lehet elfogni. A játékban fogságba esett játékosok a kijelölt játékterület két ol-

dalára állnak. A vezérre vonatkozó külön szabályok teszik alkalmassá a vezérjátékost arra, hogy 

a védőket a támadójátékosoktól és a zászlót birtokló játékostól is távol tartsa. A vezér a zászló-

hoz nem nyúlhat, csak a társakat segítheti annak a megszerzésében és a várba juttatásában. A 

játékidőt mi határozzuk meg, ahol mindkét csapatnak ugyanannyi ideig kell védő és támadó 

szerepben is játszania. A játékot az a csapat nyeri, amelyik több pontot szerzett. 
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2. SORVERSENYEK 

Sorversenyeknek nevezzük azokat a mozgásos csapatjátékokat, melyeknél a játékfeladatot a 

csapat tagjai azonos időben, egyszerre hajtják végre. A sorversenyek tehát alapvetően csapat-

versenyek, így kizárólag csak azonos létszámú csapatokkal hajtathatók végre. A csapatok lét-

száma tetszőleges lehet, azonban ez a mindenkori játékfeladat függvénye. (Pásztory-Rákos, 

1998)  

A sorversenyeket pontozással értékeljük. Két csapat esetén a győztes csapat 2 pontot kap, a 

vesztes csapat 1 pontot. A feladatok végén összesítjük a pontokat, és kihirdetjük a győztes csa-

patot. A sorversenyeknek az a legfontosabb előnye, hogy játékos formában tudjuk úgy terhelni 

a diákjainkat, hogy a nagy versengésben észre sem veszik a terhelés mértékét, és szívesen hajt-

ják végre a feladatokat. A sorversenyek versenyszámait aszerint válasszuk, hogy milyen képes-

ségeket akarunk fejleszteni a gyerekeknél. Emellett a sorversenyek a közösségi összetartozás 

és az egymásért való küzdés élményével ajándékozza meg a gyerekeket. A sorversenyeket a 

következőképpen csoportosíthatjuk: 

 sorversenyek helycserével 

 sorversenyek sorkerüléssel 

 sorversenyek kijelölt távolságra 

2.1. Sorverseny helycserével 

A játék leírása: az egész osztály részvételével két egyenlő létszámú csapatot alkotunk. A 

csapatok a kijelölt játékterület két végében oszlopban, egymás szemben állnak fel. Sípszóra a 

két csapatnak át kell futni a túloldali alapvonalra, azaz helyet kell cserélnie a egymással. Az a 

csapat lesz a győztes, aki hamarabb átér a túloldalra, és ott rendben, szervezetten be tud állni 

oszlop alakzatba. 

Változat: a pályán bójákat helyezünk el egy sorban. A csapatoknak cikk-cakkban kell ke-

rülni a bójákat, és úgy átjutni a túloldalra. 

Átfutó oszlop 

A játék leírása: az egész osztály részvételével játszathatjuk a játékot. Az osztályt több 

egyenlő létszámú csapatra oszthatjuk. Az indulási helytől a gyerekek életkorának és képessé-

geinek megfelelően jelöljünk ki egy érkezési helyet is. A csapatok egymástól legalább 3-7 mé-

teres térköz távolsággal álljanak oszlop alakzatban a rajtvonal mögött. A csapatok a tanár síp-

jelére átfutnak a túlsó érkezési helyre, ott megfordulnak, és zárt alakzatban felállnak. Az a csa-

pat lesz a győztes, akik először átérnek, és rendezetten beállnak az érkezési vonal mögé.  

Változatok: – A kiindulási helyzetek változtatásai: guggolásból indulások, fekvő helyzet-

ből indulások, ülő helyzetből indulások. 

 Érkezési helyzet változtatásai. 

 Áthaladások különböző mozgásformákkal. 

Szökdelő oszlop 

A játék leírása: az osztályunkat több 8-10 fős csapatra osztjuk. A rajt és a célvonal között 

10-15 méter távolságot adjunk meg. A tanulók egymás mögé vállfogással álljanak be az indu-
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lási hely mögé. Sípjelre vállfogással és páros lábas szökdelést végezve kell átjutniuk a célvo-

nalra. Ügyelniük kell arra, hogy a vállfogás nem szakadhat szét. Ha ez megtörténik, akkor ott, 

ahol szétszakadt a fogás, gyorsan újra vissza kell rendezni a vállfogásokat, és lehet tovább ha-

ladni a cél felé. Az a csapat a győztes, aki hamarabb eléri a célvonalat.  

Változatok: – áthaladás derékfogással, 

 váll és saját bokafogással, 

 guggolásban vállfogással. 

2.2. Sorverseny egyszer kerüléssel 

A játék leírása: az egész osztály részvételével, 8-10 fős csapatokba rendezve játszunk. A 

csapatok oszlopban állnak 3-4 méteres térközzel az oszlopok között. A csapatokkal szemben 

bójákkal jelöljük a játéktér végét. Sípszóra a csapatok első emberei egyszerre indulnak a kijelölt 

feladatot végrehajtva, azaz a pálya végén a bóját megkerülve visszafutnak a helyükre. Az a 

csapat győz, amelyik az eredeti sorrendbe felsorakozik.  

Változat: Sorverseny kétszer kerüléssel 

Két határjelző bóját használunk. Az egyik közelebb, a másik távolabb kerül a kiindulási 

helyhez. A versenyző gyerekeknek meg kell kerülniük az első bóját, majd visszaérkezve újra 

indulnak, és megkerülik a távolabbi bóját. Ha a futó tanuló visszaérkezik, akkor indulhat a kö-

vetkező gyerek. 

3. VÁLTÓVERSENYEK 

Váltóversenyeknek nevezzük azokat a mozgásos csapatjátékokat, amelyeknél a játékfelada-

tot a csapat tagjai egyenként, egymást váltva hajtják végre. A váltóversenyek döntő és megha-

tározó mozzanata a váltás, melynek helyét és módját gondosan rögzíteni kell úgy, hogy a lehető 

legkisebb legyen a tévedés és az előnyszerzés esélye. (Pásztory-Rákos, 1998).  

A váltóversenyek alkalmazásával megfelelő ötletekkel és eszközökkel kiválóan fejleszthe-

tőek a gyerekek kondicionális és koordinációs képességei. Amennyiben a váltóversenyeknél 

nem tudunk két egyforma számú csapatot kialakítani, úgy egy kijelölt gyereknek az alacso-

nyabb létszámú csapatból kétszer kell végrehajtania a feladatot. Fontos, hogy ezt a tanulót 

mindig a tanár jelölje ki! Mivel több fordulót is végrehajtunk a váltóversenyekből, ezért min-

dig más gyereket jelöljünk ki arra, hogy kétszer hajtsa végre a feladatot.  

A váltóversenyek fajtái: 

 egyszer kerülő váltó, 

 váltóversenyek játékeszközökkel, 

 váltóversenyek összetett feladatokkal, 

 váltóversenyek szembenéző oszlopokkal. 

A váltás történhet érintéssel vagy a játékeszköz átadásával. A váltóversenyeket a sorverse-

nyekhez hasonlóan pontozásos formában számoljuk.  
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3.1. Átfutó váltók 

A játék leírása: csapatok részvételével, ahol csapatonként 10-12 tanuló vesz részt.  

A csapatokat két részre osztjuk, akik felállnak egymással szembe. A csapatok között 3-4 

méteres térközt jelöljünk ki. A csapatokat meghatározott vonalak mögé állítjuk. A játék síp-

szóra indul. A sípszó elhangzása után az első ember átfut a túloldalra, ahol az általunk megha-

tározott módon váltja a társát, és beáll a sor végére. Az a csapat győz, akinek a játékosai a 

leghamarabb helyet tudnak cserélni.  

Feladatok lehetnek: 

 átfutások, 

 szökdelések, 

 ugrások, 

 átfutások labdahordással, 

 átfutások akadályok leküzdésével. 

3.2. Tárgykerülő váltók 

A játék leírása: az átfutó váltóhoz hasonlóan csapatonként 10-12 tanuló részvételével ját-

szathatjuk. A csapatok teljes létszámban 3-4 méteres térközzel a meghatározott indulóhely mö-

gött állnak. A csapatokkal szemben az életkornak megfelelően 15-20 méterre egy megkerü-

lendő tárgyat helyezünk el. Sípszóra az első emberek futással megkerülik bal kéz felől a tárgyat, 

majd visszafutva az általuk meghatározott módon váltja csapata a következő játékosát. Az a 

csapat győz, akinek az utolsó játékosa is megkerülte a kihelyezett tárgyat, visszaért a saját csa-

patához, és mindenki rendezett módon felemelt kézzel jelzi, hogy végzett a feladattal. A fel-

adatok az előző átfutó váltóhoz hasonlatosak lehetnek. 

3.3. Sorkerülő váltók 

A játék leírása: a létszám csapatonként itt is 10-12 tanuló lehet. Ezzel a játékkal tudjuk a 

legjobban előkészíteni a váltófutás oktatását, mert a tanulók itt visszafutva a saját sorukat is 

megkerülik, és a társhoz viszonyítva hátulról történik meg a váltás. A játék menetében a csapa-

tokat két részre osztjuk, akik felállnak egymással szemben. Az első játékos jelre szemben a 

saját csapatának oszlopa után rakott tárgyat futással megkerüli, majd az oszlop elején az indu-

lóvonalnál álló társát váltja hátulról érkezve a társához viszonyítva. Váltás után beáll a sor vé-

gére.  

Változat: a váltás helyén kijelölünk egy 4-6 méteres váltó zónát, amin belül repülő váltással 

végzik a tanulók a váltást.  

3.4. Labdaadogató váltók 

A játék leírása: csapatonként egy-egy általunk meghatározott labdára lesz szükségünk a já-

tékhoz. A játékot játszhatjuk úgy, hogy vonalban állítjuk fel a gyerekeket, és úgy is, hogy osz-

lopban állnak. A játék folyamán az első gyerektől indítva végigadogatják a labdát a soron vagy 

az oszlopon. majd amikor az utolsó gyerekhez ér a labda, ő gyorsan előrefut a sor vagy az 

oszlop elejére, és a labdaadogatás újra indul. Az a csapat győz, ahol a legelső ember újra visz-

szakerül az induló pozíciójába.  
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Feladatok lehetnek: 

 fej fölötti adogatás hátra, 

 láb közötti gurítás vagy adogatás, 

 törzsfordítással jobbra vagy balra fordulva, 

 törzsfordítással terpeszülésben. 

3.5. Labdadobó váltók 

A játék leírása: a csapatokat vonalban állítjuk fel. A tanulók között 3-4 méter távolság le-

gyen. A csapatok között 4-5 méter távolságot jelöljünk ki. A tanulók a labdát meghatározott 

dobásformával adogatják végig a soron. Ahogy a labda a sor végére ér, az utolsó tanuló előrefut 

a labdával, és újra indítja az adogatást. Az a csapat lesz a győztes, akinek az eredeti indító 

embere leghamarabb visszakerül a saját indulópozíciójába. 

A fentebb ismertetett váltójáték-fajtákat kombinálhatjuk is, például a tanuló labdavezetéssel 

megkerüli a terem végében elhelyezett bóját, majd visszafelé futva a labdával egy meghatáro-

zott passzolási formával visszajuttatja a labdát az utána következő társának, és futással visszaáll 

a sor végére. A feladatok végrehajtására rengeteg kombinációt felhasználhatunk, amely felada-

tok számának csak a szerigény és a saját fantáziánk szabhat határt. 
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Széles-Kovács Gyula 

IV. LABDÁS JÁTÉKOK 

1. A LABDÁS JÁTÉKOK SZEREPE AZ 

EMBER ÉLETÉBEN 

A labdás játékok szinte egyidősek az emberrel. Az ős-

ember még az életben maradásért küzdött, így mindennapi 

tevékenységét ez határozta meg. Az őskori barlangrajzo-

kon látható dobómozdulatok arról tanúskodnak, hogy a do-

bás, a hajítás alapvető élelemszerző és harci tevékenység 

volt. A dárdahajítása, a kődobás bizonyított, de arról saj-

nos nincsenek leletek, hogy az ősember gyakorlásként, 

vagy akár játék céljára labdát is használt volna. Az őskor-

ból csak feltételezések maradtak a dobó mozdulat alapján, 

viszont annál több képi ábrázolás és tárgyi emlék maradt 

fent az ókorból. Az ókor népeinél is fontos szerepet töltött 

be a labdázás és a különféle labdás játékok. Egyiptomban 

a síremlékeken labdázó lányokat figyelhetünk meg. Előke-

rültek az egyiptomi ásatások nyomán gyapottal töltött, pa-

piruszból vagy üvegből készült labdák is, amit az uralkodó 

osztály nőtagjai esztétikai nevelésre és időtöltésre használ-

ták. Kínában a katonák harci kiképzésében szerepelt a ló-

szőrrel tömött labdarúgójáték, de a lovaspólót, sőt a golfot 

is ismerték. A perzsák lovas nép révén a katonák kiképzési 

anyagába emelték a lovas labdajátékokat. A zsidó népeknél 

úgynevezett babaházak voltak népszerűek, ahol labdaleüté-

seket gyakoroltak és néztek. A görögöknél is megjelentek a 

különféle labdajátékok a labdarúgástól a gyeplabdáig. A 

spártaiak a katonai nevelésben használták fel a labdajátéko-

kat, míg Athénban a játék esztétikai és erkölcsi nevelő érté-

kének tulajdonítottak nagyobb szerepet. Kedvelt labdajáték 

volt az Uránia, amely a mai labdatáncoltató játékhoz ha-

sonlítható. Ismert volt még a mai kiszorító nevű játék válto-

zata is.  

Az aztékok, a maják, az olmékok és a közép-amerikai ős-

lakók kaucsukból készítették labdáikat, melyeket a speciális, kultúránként eltérő játékaikhoz 

 
Ókori egyiptomi labdajáték 

 
Labdával játszó hölgyek, szicíliai mozaik 

 
Labdajáték Kínában 

 
Kínai hölgyek pólójátéka 

1 kép. www.ancient-egypt-online.com/ ancient-
egypt-sports.html 

2. kép. www.vroma.org/~bmcmanus/ 

baths_sources.html 
3. kép. http://www.crystalinks.com/ 

romerecreation.html 

4. kép. www.chinancient.com/category/ life-of-
ancient-chinese/entertainment/ 

 
Egyiptomi papiruszlabda 

 
Agyaglabda Mezopotámiából 

 

Kaucsuklabda a maják idejéből 

1–2 kép: www.aerobiologicalengineering.com/ 

wxk116/Roman/BallGames/ 
3. kép: www.ancient-origins.net/news-history-

archaeology/clues-unravelling-mystery-

mesopotamian-clay-balls-00924#!boQ5vo 
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használták. A rómaiak különösen a labdajátékokat kedvelték. A gazdagok labdaházakat építet-

tek, ahol rendszeresen végeztek ilyen jellegű tevékenységet. Többféle labdát is használtak. Volt 

a szőrrel tömött bőrlabda kisebb, nagyobb változatban, melyet pila és paganica néven ismertek, 

valamint a levegővel töltött bőrlabda follis néven. A germánoknál a népmondákból ismerhettük 

meg játékaikat. Ők is előnyben részesítették a labdajátékokat, sőt jeges labdajátékokat is ismer-

tek.A középkorban a tiltások ellenére a labdajátékok megmaradtak, sőt nagy népszerűségnek 

örvendtek. Főleg a római játékkultusz hagyományait vették át a városi polgárok, akik szabad-

idejükben labdás tevékenységekkel szórakoztatták magukat. Angliában a lábbal játszott labda-

játékok voltak népszerűek, de II. Edward király betiltotta 1313-ban, mert túl sok volt a sérülés 

és a törés. Falvak versenyeztek egymással, hogy ki tudja átjuttatni a labdát a falu határán, így 

vált ismertté a „határlabdázás”. Volt, hol rontás űző mágiaként használták, míg másutt zsák-

mányszerzésként. A győztes mindent vitt.  

Olaszországban a calcio nevezetű labdajáték volt ismert, amely a mai rögbi elődje, amit már 

1410-től játszottak. Franciaországban a teniszhez hasonlatos játék alakult ki és vált népszerűvé. 

Habár betiltották a játékot, ennek ellenére népszerű maradt, és 1867-ben már 144 pálya volt 

Párizsban. Németországban francia hatásra az ütőlabdajátékok váltak ismertté. 

Az újkor legnagyobb érdeme az iskolai testnevelés megszervezése volt. Az iskolai reformok 

folyamatosan beengedték a játékot a nevelésbe, ahogy felismerték annak jelentőségét és szere-

pét a személyiség fejlesztésében. Így váltak a játékok – köztük legkedveltebbként a labdával 

játszott játékok – az iskolai testnevelés szerves részévé. 

A labdás játékok végig kísérik az embert egész élete folyamán. A játékok által alakul, fejlő-

dik a koordinációs és mozgáskészség, az ügyesség. Ezáltal fejlődnek az értelmi, érzelmi és aka-

rati tulajdonságok. Fejleszti a testi képességeket is. A gyermek a játékkal ismeri meg környe-

zetét, tesz szert tapasztalatokra. Játszva ismerni meg az embert – tartja a pszichológia. Nagyon 

igaz ez a megállapítás, mert a játékban önfeledten játszunk, és itt mindenkinek megmutatkozik 

a jelleme. Itt mindenki önmagát adja. A gyermek fejlődése magával hozza a játéktevékenység 

átalakulását is. Ahogy érik, úgy válik a játéka egyre szervezettebbé, tartalmasabbá. 

Csecsemőkorban még nem beszélhetünk tudatos játéktevékenységről. Elsősorban a kézjáték, 

a fogás, a reflex, ami említést érdemel. Egy éves kora körül kezd el valóban játszani a gyermek. 

A tárgyakat nézegeti, babrálja, eldobja. Egy kisméretű labda kiválóan alkalmas erre, könnyű 

megfogni, és izgalmas, mikor pattogva elgurul. Kisgyerekkorban az építő-romboló játékok idő-

szaka jelentkezik, míg óvodás korban az alkotó és szerepjátéké a főszerep. A labda és a labdás 

játékok minkét életkorban jelentős helyet kapnak a gyermek életében. Iskoláskorban a tanulás 

kerül előtérbe, ami sokkal szervezettebb, szabályhoz kötöttebb, mint az eddigi játék. A gyermek 

megtanulhatja az iskolai labdás játékokat, és elsajátíthatja a sportjátékokat. Főleg kisiskolás 

korban, elsősorban első és második osztályban kell ügyelnünk arra, hogy maradjon elegendő 

idő a játékra. A játék a gyerek számára egy varázslatos dolog. Mindenki szeret játszani, a fiatal, 

az idős egyaránt, csak mindenkinek meg kell találnia a számára leginkább megfelelő elfoglalt-

ságot a játékok közül. 

Felmerül a kérdés: Miért is szeretjük a labdát?  

A labda nagyon különleges „találmány”. 

 Gömbölyű, ezért gurul. Már a kisgyermeket is leköti. (Kisgyerek a nagylabdával: állan-

dóan fel akarja venni, de mindig belerúg, mert nem fér hozzá.) 
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 Változatos formában létezik: kicsi, nagy, könnyű és nehéz, kerek vagy tojás alakú. Pattog 

vagy repül, ezért nem egyszerű megszelídíteni. Ha sikerül, sikerélményhez jutunk, ami 

ösztönzőleg hat a további tevékenységünkre. 

 A labdával való játék ügyesít, sokoldalúan fejleszt, sokféle változatos helyzetet teremt. 

 Fogása kellemes a gömb alakja miatt. 

 Játszható egyedül, párban és csapatban is. 

 Bárki játszhatja, nem korfüggő. 

 Játszható nemenként külön, de együtt is. 

 Rögtön visszajelzi az eredményességet. 

 Felhasználható a gyógyításban és a rehabilitációban is. 

2. A LABDÁS JÁTÉKOK OKTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA 

A tanárnak a játékórákra – legyen az labdás játék vagy bármilyen más játék – óravázlatot 

kell készítenie. Az óravázlatnak tartalmaznia kell a játék szervezését, tanítását és lebonyolítását. 

Hogy mikor mit játszunk, azt a tanmenet elkészítésekor határozzuk meg. 

A labdás játékoknál a szervezés, a szerek mozgatása, a labdák felvétele, elpakolása szerve-

zettebb munkát igényel a tanár részéről. Ügyeljük továbbá, hogy a tanári magyarázat közben a 

gyermek figyelmét ne a labda kösse le, hanem az információ. A gyermek, ha labdát vesz a 

kezébe, azon nyomban leüti, a falhoz dobja, vagy belerúg. Ez ösztönös. Mindig hívjuk fel a 

tanuló figyelmét, mielőtt megkapja az eszközt, hogy mit tegyen vele! A tanár a szervezéssel 

biztosítson rendet és fegyelmet a labdás játékok idejére.  

A játékok tervezésénél mindig figyelembe kel venni, milyen céllal játszatjuk a játékot: be-

melegítő feladatként, rávezető, előkészítő szerepet szánva a labdás gyakorlatoknak, vagy az óra 

fő részében fő feladatként, esetleg gyakorlás jelleggel, vagy a megszerzett ismeretek alkalma-

zására. Nagyon fontos módszertani szempontból, hogy a következőket betartsuk: 

 Vegyük figyelembe a tanulók képességeit a játékok és a labda kiválasztásakor (kézilabda 

– szivacs kézilabda). 

 Ahhoz, hogy megfelelően tudjunk játszani, szükség van játéktérre és megfelelő eszkö-

zökre. Ezek meghatározásakor és kiválasztásakor vegyük figyelembe a gyermekek elő-

zetes tapasztalatait és életkorát. 

 A megfelelő játékoktatáshoz tisztában kell lennünk a játéktanítás mozzanataival.  

 Legyen megfelelő számú oktatási eszközünk. 

 Mint minden játéknál, itt is tartsuk be a játékok oktatásának sorrendiségét!  

3. EGYÉNI JÁTÉKOK LABDÁVAL 

A játékok ismertetésénél azokat az elveket tartottuk fontosnak, hogy az egyszerűbbtől a ne-

hezebb játékokhoz, az egyénitől a csoportos játékok felé haladjunk. Olyan labdás játékok leírá-

sára vállalkoztunk, amelyek az iskolai testnevelés órán és a délutáni foglalkozásokon játszha-

tók.Futó- és fogójátékok labdával 
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Szerezz labdát! 

Szükséges eszközök: az osztálylétszám felének kosárlabda. 

A játék leírása: elhelyezkedés a kosárlabda pálya területén, az osztály felénél kosárlabda. A 

játék sípjelre indul. A labdások labdát vezetnek a kosárlabda pálya területén. A labdanélküliek 

igyekeznek labdát szerezni. Akinek sikerül labdát szereznie, az vezeti tovább a labdát. Győztes 

az a játékos, akinek egyszer sem vették el a labdáját, vagy a legkevesebbszer vették el tőle a 

játék ideje alatt. A labdát csak szabályosan elütve lehet megszerezni. Ha a menekülő megfogja, 

vagy oldalvonalon kívülre vezeti a labdáját, köteles átadni az őt üldözőnek. 

Cserélj labdát! 

Szükséges eszközök: kétféle labda a csapatlétszámnak megfelelően 

A játék leírása: két egyenlő létszámú csapatot alakítunk. Mindenkinél van labda. (Lehetőleg 

a két csapatnál másmilyen labda legyen.) A csapatok az alapvonalon állnak fel egymással szem-

ben. Sípszóra befutnak a félpályához, és a párjukkal labdát cserélnek, majd visszafutnak a saját 

alapvonalukra. (A labdát nem csak kézben, hanem labdavezetéssel, pókjárásban stb. lehet a 

félpályáig vinni, és onnan visszafutni vele). Az a csapat győz, amelyiknek minden tagja előbb 

ér vissza a kiindulási helyre. A játék végén az a csapat a nyertes, akinek több pontja lesz. 

A kiinduló helyzetet változtathatjuk is, ezzel nehezítve a játékot. 

Fogójáték párban 

Szükséges szerek: az osztálylétszámnak megfelelő kosárlabda 

A játék leírása: alakítsatok párokat. Mindenkinél legyen egy labda. A pár egyik tagja lesz a 

menekülő, a másik a fogó. A játék sípszóra indul. Mindenki csak a saját párját kergetheti. Ha 

megfogta, szerepet cserélnek. Előrehaladás csak labdavezetéssel lehetséges. Ha a menekülő 

megfogja a labdát, vagy elhagyja a játékteret, megfogottnak minősül. A fogó is csak labdave-

zetés közben foghatja meg a menekülőt. Ha nincs nála a labda, a megfogás érvénytelen. A pár-

nak az a tagja győz, akit kevesebbszer fogtak meg a játékidő alatt. 

Legyen két labdád! 

Szükséges szerek: mindenkinek egy kosárlabda 

A játék leírása: helyezkedjetek el labdával a kosárlabda pálya területén belül. Sípszóra min-

denki kezdjen el labdát vezetni. A feladat, hogy labdavezetés közben bármelyik társad labdáját 

megszerezd. Ha sikerült, add vissza neki, és szerezz újat megint. Ha az egyik labdás megfogja 

a labdát, vagy elhagyja a játékteret, át kell adnia labdáját az őt üldözőnek. Aki elveszítette a 

labdáját, igyekezzen visszaszerezni. Győztes lesz az a tanuló, aki a játék ideje alatt többször 

tudott két labdát vezetni. 

Játékok labdával 

Kapd el a labdát! 

Szükséges eszközök: 1 db labda 

A játék leírása: kijelölünk egy dobót. Kicsik esetében még jobb, ha a tanár lesz az, aki dobja 

a labdát. A többiek egysoros vonalban 3-4 méterre a dobóval szemben helyezkednek el, kezüket 

a hátuk mögé téve. A dobó felváltva dobja a labdát a sorban állók felé. Az érkező labdát el kell 

kapni, majd visszadobni az adogatónak. A dobó természetesen cselezhet is: úgy csinál, mintha 
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dobna, de nem teszi, másra néz és másnak adja. Ha a kapó játékos nem tudja elkapni, vagy 

előkapja a cselre a kezét a háta mögül, hibapontot kap. Az győz, akinek a játék befejeztével 

kevesebb hibapontja van. Ha valaki háromszor elkapja a labdát, cserél az adogatóval. 

Őrizd a labdát! 

Szükséges eszközök: csoportonként egy db labda 

A játék leírása: a tanulók kört alakítanak, csoportonként 10-12 fővel. Széles terpeszállásba 

állnak úgy, hogy a lábfejük összeérjen. A labdát a körön belül bármilyen irányba gurigatják. A 

cél az, hogy a társuk lába közt átgurítsák a labdát. A tanulóknak meg kell akadályozni, hogy a 

labda a körön kívülre kerüljön. Akinek a lába közt kigurul a labda, hibapontot kap. Az győz, 

akinek a játék végén kevesebb hibapontja van. Az elgurult labdát az hozza vissza, akinek a lába 

között átgurult a labda. 

Változat: meg is foghatják a labdát, de térd alatt lehet csak dobni vagy gurítani. Lehet kézzel 

védeni. Nehezíthetjük a játékot, ha csak az egyik kezével védhet, a másik a háta mögött van. 

Labdacica gurítással 

Szükséges eszközök: 1 db labda (kézi- vagy röplabda) 

A játék leírása: a tanulók kört vagy köröket alakítanak. 10-12 fő alakítson egy kört. Kijelö-

lünk egy cicát. Ő a körön belül helyezkedik el. A körben állóknak úgy kell gurítatni a labdát 

egymásnak, hogy a cica ne tudja megérinteni, vagy megfogni. Bármilyen irányba lehet gurítani 

a labdát. Az érintés a játékos kezében is ér. Amikor sikerül megérintenie, helyet cserélnek. Ha 

a labda körön kívülre kerül, csak a cica futhat érte, és helyet cserél azzal, aki utoljára érintette 

a labdát. Nagyobb létszám esetén 2-3 cicát állítsunk a körbe, ezzel is változatosabbá téve a 

játékot. 

Labdacica dobással 

Szükséges eszközök: 1 db labda (kézi- vagy röplabda) 

A játék leírása: a játék menete hasonló a Labdacica gurítással játékhoz, csak itt a játékosok 

tetszőleges módon adogathatják egymásnak a labdát. 

Nyúl és a vadász 

Szükséges szerek: 1 db kisméretű labda, kréta vagy karikák 

A játék leírása: kijelölünk egy „nyulat” és egy „vadászt”. A vadásznál lesz a labda. A töb-

biek a teremben egymástól egyenlő távolságra helyezkednek el. Minden játékos egy-egy körben 

áll. Ez lehet karika, vagy krétával rajzolt kör. Sípjelre a vadász üldözni kezdi a nyulat. Ha sike-

rül a labdával megérintenie vagy eltalálnia, szerepet cserélnek. A nyúl beugorhat egy bokorba 

(ami karika vagy kör), és az ott lévő másik nyúlnak kell menekülnie tovább. Egy bokorban csak 

egy nyúl lehet. Tilos ugyanabba a bokorba visszaugrani. Ha a labda célt téveszt, a vadásznak 

kell visszahoznia. Amennyiben eltalálta nyulat, ő szalad a labdáért. 

Labdakergető 

Szükséges szerek: egy db kosár-, kézi- vagy hajszalabda 

A játék leírása: egy nagy kört alakíttatunk ki a tanulókkal, akik egész távolságra álljanak 

egymástól. Kijelölünk egy tanulót, aki a körön kívül egy labdával a kézben elhelyezkedő tanuló 

mögött áll. Sípjelre a tanulók körben egymásnak adogatják a labdát. Ugyanekkor a körön kívül 

lévő tanuló az adogatás irányába körbefut, kergeti a labdát. Győz, ha utoléri vagy megelőzi a 
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labdát. Minden körbefutás után új tanulót jelöljünk kergetőnek. Lehetőleg mindenki legyen ker-

gető. a győzteseket dicsérjük meg. A labdát minden tanulónak érintenie kell. Ha bizonytalanok 

a labdafogásban a tanulók, indítsuk 2-3 tanulóval hátrébb a kergetőt. 

Labdahajsza 

Szükséges szerek: 2 db kosár- vagy hajszalabda 

A játék leírása: a tanulókat egy nagy körben állítjuk fel 2 m távolságra egymástól. A kör két 

ellentétes pontján helyezzük el a labdákat. A tanulók egy irányba adogatják a labdát. Cél az, 

hogy az egyik labda utolérje a másikat. A játék a tanár sípjelére indul, és kézből kézbe adogatják 

a tanulók a labdákat. Ha leesik, elgurul a labda, az vegye fel és indítsa újra, aki hibázott. 

4. CSAPATBAN JÁTSZHATÓ JÁTÉKOK 

4.1. Labdahajsza csapatban 

Egy körben két csapattal 

Szükséges szerek: 2 db kosár- vagy hajszalabda 

A játék leírása: a játék hasonló az előzőhöz. A körben álló tanulókból két csapatot alakítunk. 

Egyes, kettes. Minden második tanuló tartozik egy csapathoz. Páros számú tanulói létszám 

szükséges. Egy 1-nél és vele szemben egy 2-nél van egy-egy labda. A tanár sípjelére indul a 

játék. Mind a két labda egy irányba halad. Az egyesek csak egyeseknek, a kettesek csak kette-

seknek passzolhatnak meghatározott módon. Az a csapat kap egy pontot, amelyiknek a labdája 

utoléri a másikat. A labdát nem akadályozhatja a másik csapat tagja. 

Két körben két csapattal 

Szükséges szerek: 2 db kosár- vagy hajszalabda 

A játék leírása: itt is két csapatra van szükségünk. Az egyiket jelzőszalaggal különböztetjük 

meg. A két csapat tagjait egymással szemben állítjuk fel (egyes, kettes), majd minden második 

párnál cseréljen helyet a két tanuló. Így kialakul a kettős kör, ahol egymás mellett felváltva áll 

egy 1-es és egy 2-es csapattag. Mind a két körben cikcakk vonalban állnak a tanulók. A sípszó 

után a játékosok cikcakk vonalon adogatnak egymásnak. Itt is az a cél, hogy az egyik labda 

utolérje a másikat. Több kísérlet után győz az a csapat, amelyik több pontot gyűjtött. 

A különféle átadások gyakorlására jól felhasználható ez a fajta felállás. 

Stukkos 

Szükséges szerek: egy db kisméretű labda 

A játék leírása: a játéktér a röplabda pálya. A menekülők felállnak a röplabda harmad-

vonalra. A soron következő dobó a másik harmadvonalra, egymással szembe. 

A játékban résztvevő tanulókat megszámozzuk. Mindig a soron következő számú játékos 

lesz a dobó. Az 1-es számú játékos lesz először a dobó, a 2-es játékos pedig a feladó. A 2-es 

ívelten dobja az 1-nek a labdát. Az átadás után a menekülők megfordulnak, és a röplabda alap-

vonalon túlra futnak. A dobó játékos eközben megpróbálja eltalálni őket. A dobójátékos vagy 
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egyből céloz, vagy előrefuthat a menekülők vonaláig, és onnan dob. Előrefutás közben is dob-

hat. Mindaddig ő lesz a dobó, míg eltalál valakit. A találatokat számoljuk. Csak a levegőben 

repülő labda számít találatnak, a földről felpattanó nem. Egyszerre több tanulót is eltalálhat a 

dobó, ha átpattan egy másik játékosra a labda. Ha elvéti a dobást, a 2-es játékos lesz a dobó, és 

a 3-as a feladó. Szándékosan rossz feladásnál a találat is megilleti a dobót. Mindenki legyen 

dobó. Győz az a tanuló, akinek a legtöbb találata van. 

Szabadulás a labdától 

Szükséges szerek: azonos számú és fajtájú labda csapatonként, 3-3 db 

A játék leírása: a két csapatot a terem egy-egy térfelén helyezzük el egyenletesen elosztva. 

Mind a két csapatnál 3-3 labda van, egy-egy játékosnál. A tanár sípjelére kell a labdákat az 

ellenfél télfelére továbbítani meghatározott módon. Ez lehet gurítás, hajítás, rúgás stb. A mód 

a labda típusától függ. Gumilabdát, röplabdát lehet hajítani, hajszalabdát gurítani, focit pedig 

rúgni. Cél, hogy egy adott pillanatban ne legyen az egyik térfélen labda. Ekkor jár pont a csa-

patnak. A tanár sípjelére indul a játék, és mindaddig folyamatosan juttatják át a másik térfélre 

a labdát, míg valamelyik csapatnak sikerül az összeset az egyik oldalra juttatnia. A felezővona-

lat tilos átlépni. 

Játszható időre is. Ebben az esetben,az idő letelte után megszámoljuk, melyik térfélen van 

több labda. A guruló labda oda számít, ahol a lefújás pillanatában volt. Meghatározhatjuk, hogy 

hány nyertes játékig megy, vagy hányszor hány percig tart. 

Kiszorító 

Szükséges szerek: 1 db kosárlabda, 4 db zászló a pálya kijelöléséhez, jelzőszalagok 

A játék leírása: két csapat játssza, ahol az egyik jelzőszalagos. A játéktér lehetőleg minél 

nagyobb legyen. Kézilabda pálya már megfelelő, de ha jól dobó játékosaink vannak, lehet na-

gyobb is. A zászlókkal kijelöljük a játékteret. Láthatóvá teszünk mindkét csapat számára egy 

kezdővonalat a saját térfelén a felezővonaltól 5-6 m-re. Kezdéskor és minden pont után innen 

indul a játék. A cél, hogy a labdát úgy juttassuk az ellenfél alapvonala mögé, hogy azt ne tudják 

elkapni. Ha ez sikerül, pontot szerez a csapat. Felváltva végzik a csapatok a dobásokat. A kez-

dés azt a csapatot illeti, aki a sorsolást megnyerte. Ha a dobott labdát sikerül elkapni, mielőtt 

leesne a talajra, az elkapó játékos három nagy lépést tehet előre labdával a kézben, és úgy hajt-

hatja végre a dobást. Tilos a labdát előre ütni, mert ekkor vissza kell vinni az első érintés he-

lyére. Az a játékos köteles a dobást végrehajtani, aki először érintette a földre érés előtt. Nem 

akadályozhatják az ellenfél játékosát a dobásban. A játékidő 2x10 perc. Különféle variációi 

ismertek. Lehet kiszorítót játszani rúgással, fejeléssel, rúgással és fejeléssel is, csak megfelelő 

labdát kell választani hozzá. 

Fogyasztó szétszórtan 

Szükséges szerek: 1 db kézi- vagy röplabda, jelzőszalag az egyik csapatnak 

A játék leírása: tornateremben, létszámtól függő területen játszatjuk. Két csapatot alakítunk 

ki, az egyiknek kiosztjuk a jelzőszalagot. A csapatok a játéktéren egyenletesen eloszolva he-

lyezkednek el. Az egyik lesz a dobó-, a másik a menekülőcsapat. A tanár sípjelére indul a játék 

és a stopper. Cél: a dobóknak ki kell dobni az összes menekülőt. Akit eltaláltak, kiáll a játékból. 

Átadásokat végezhetnek egymás közt a dobók, de labdával a kézben nem futhatnak. Kézi- és 



 

67 

kosárlabda játék lépésszabályának tanításához jól használható. Akkor van vége és áll meg az 

óra, ha mindenkit eltaláltak. Földről pattanó labda nem számít találatnak, és a találat csak de-

réktól lefelé ér. Csak átadás után ér a találat, földről felvett labdával nem. Utána szerepcsere 

következik. Győz az a csapat, amelyik rövidebb idő alatt tudta kidobni a másik csapat vala-

mennyi játékosát. 

Fogyasztó körben 

Szükséges szerek: 1 db felfújt labda vagy röplabda 

A játék leírása: a játék menete megegyezik az előzőleg leírt játékkal. A játéktér itt egy nagy 

kör, lehetőleg a tornaterem közepén. A csapatok kialakítása után az egyik csapat a körön belül 

helyezkedik szétszórtan, a másik a kör szélén egyenletesen elhelyezkedve. Szintén időre megy 

a játék, és az összes körön belül lévő játékost ki kell dobni. Csak átadásból lehet kidobni, fölről 

pattanó vagy guruló labdával nem. A dobó nem léphet a körön belülre, ekkor érvénytelen a 

találat. Akit kidobtak, el kell hogy hagyja kört. A körön kívülre került labdát a dobók hozzák 

vissza, de csak átadás után lesz érvényes a találat. Amelyik csapat rövidebb idő alatt tudja a 

másikat kidobni, az lesz a győztes. 

Vadászlabda 

Szükséges szerek: 1 db kézi- vagy röplabda és egyel kevesebb jelzőszalag, mint az osztály-

létszám 

A játék leírása: a játékot az egész teremben játsszuk. Kijelölünk egy vadászt, akinek jelző-

szalagot és labdát adunk. A többiek az egész teremben szétszórtan helyezkednek el. A tanár 

sípjelére a vadász labdavezetéssel megindul, és igyekszik valakit kidobni. A földről pattanó 

labda nem számít, csak deréktól lefelé ér a találat. Akit eltalált, az is szalagot kap, és már ketten 

vadásznak. Innentől tilos a labdavezetés, csak adogatással közelíthetik meg a menekülőket. 

Győz az a tanuló, akit utoljára találtak el. A következő játékban az lesz a vadász, akit utolsónak 

találtak el. Most a vadász a szalagnélküli, és a menekülők a szalagosak. Akit eltalálnak, leteszi 

a szalagot. 

Vadászlabda két csapatban 

Szükséges szerek: 1 db kézi- vagy röplabda, az egyik csapatnak jelzőszalag, karikák 

A játék leírása: két csapatot alakítunk. Az egyik csapat a vadászok, akik a játéktéren egyen-

letesen eloszolva helyezkednek el, náluk lesz a labda. Mindegyik egy karikában vagy egy kré-

tával rajzolt körben helyezkedik el. A menekülők az alapvonalon kívül vannak, ők kapják a 

jelzőszalagot. Időre megy a játék. Az egyik vadásznál van a labda. A tanár sípjelére indul a 

játék. A menekülő beszalad a játéktérre, és a vadászok igyekeznek kidobni. Ha eltalálták, kiáll 

a játékból, és egy másik csapattárs szalad be a játéktérre. Mikor minden játékost kidobtak, akkor 

van vége a játéknak, akkor áll meg az óra. Földről felpattanó labda nem számít találatnak. A 

vadász nem hagyhatja el a helyét, csak álló helyből dobhat. A játéktérre guruló labdát a legkö-

zelebbi vadász hozza vissza, de megjátszania csak azután lehet a labdát, ha visszaállt a helyére. 

Csak a levegőben elfogott labdával lehet találatot elérni. A földről felpattanó labdát tovább kell 

játszani egy társnak. Győz az a csapat, amelyik rövidebb idő alatt tudja a másik csapat összes 

játékosát kidobni. 
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Pontszerző 

Szükséges szerek: 1 db kézi- vagy kosárlabda, egyik csapat számára jelzőszalagok 

A játék leírása: csapatjáték. Kézi- vagy kosárlabda pályán játsszuk. Két csapatot alakítunk 

ki. Megválasztjuk vagy kijelöljük a csapatkapitányokat. Az egyik csapatnak kiosztjuk a jelző-

szalagokat. A két csapat vegyesen, szétszórva helyezkedik el a játéktéren. A cél az, hogy a 

csapat tagjai minél több átadást végezzenek egymás között úgy, hogy az ellenfél csapata ne 

tudja megszerezni a labdát. Ha sikerül, ők kezdik az átadások számolását. Kézi- vagy kosár-

labda lépésszabályok szerint játszatjuk, meghatározott átadási módokkal. Határvonalon kívülre 

került labdát a másik csapat hozza játékba. Minden szabályos átadás 1 pontot ér, amit a csapat-

kapitányok vagy a felmentettek hangosan számolnak. Győz az a csapat, amelyik több pontot 

szerez a játék ideje alatt. Minden pontszámolás folyamatos, ott folytatódik, ahol elvesztették a 

labdát. Játszhatjuk a játékot meghatározott pontszám eléréséig is, például 20. Ekkor kap a csa-

pat egy pontot. Aki előbb éri el a három vagy öt pontot, az győz. Kisebb fiúlétszám esetén csak 

fiúk játszhatják a játékot rúgással is. A labdaérintések számát eleinte nem kötjük ki, később, ha 

már ügyesebbek, korlátozhatjuk. Szabálytalanság estén szabadrúgással hozzák vissza játékba a 

labdát. Kiköthetjük, hogy csak gurítva lehet továbbítani a labdát. 

Zsámolylabda 

Szükséges szerek: 1 db kézilabda, 2 db zsámoly, jelzőszalagok 

A játék leírása: csapatjáték. Két csapat játssza, tornateremben, 2x8 fő. Kézilabdára előké-

szítő jelleggel és szabályokkal. Játékidő: 2x10 perc. A terem két végén lévő alapvonalhoz közel 

húzzunk egy-egy 3 m-es kört. Ebbe helyezzük el a felfordított zsámolyokat. A körvonalaktól a 

pálya középpontja felé 1 m-re húzzunk egy vonalat, ez lesz a büntetővonal. Jelöljük meg a 

középvonalat is. Az egyik csapatot szalaggal különböztetjük meg. Középkezdéssel kezdődik a 

játék, melyet sorsolással döntünk el. Cél az ellenfél zsámolyát megközelíteni átadásokkal, lab-

davezetéssel, és a labdát a zsámolyba juttatni a körön kívülről. A védők feladata ennek meg-

akadályozása, labdaszerzés, majd ellentámadás és pontszerzés a másik zsámolynál. Csak az a 

találat ér, amelyik benn marad a zsámolyban. Minden találat egy pontot, gólt ér. Pont, gól után 

középkezdés van. 

A legalapvetőbb kézilabda szabályokat alkalmazzuk. Kezdés, lépésszabály, labdavezetés, 

oldal vonalon kívülre került labda bedobása. A szabályok megsértéséért szabaddobás jár az 

elkövetés helyéről (lépéshiba, szabálytalan szerelés, a támadó játékos belép a körbe dobás köz-

ben, labdavezetési hiba stb.). Ha egy védőjátékos a zsámolyra dobóval szemben követ el sza-

bálytalanságot, és a labda nem megy be a zsámolyba, büntetődobást kell ítélni. A büntetődobást 

a csapat bármelyik tagja elvégezheti a büntetővonalról. Ha a labda kipattan a zsámolyból, to-

vábbra is játékban marad. Az a csapat lesz a győztes, amelyik több találatot ér el a játékidő alatt. 

A játék változatai még a következők:  

Zsámolylabda két térfélen 

A csapatokat még két részre osztjuk: támadók és védők. A támadók csak a támadó térfélen 

játszanak, míg a védők csak a védőtérfélen. Mind a két csapatban vannak támadó és védő játé-

kosok. Félidőkor nemcsak térfelet cserélnek a csapatok, hanem szerepet is cserélnek a játékosok 

csapaton belül. A szabályok megegyeznek az előbb leírtakkal. Ha valaki elhagyja a saját térfe-

lét, szabaddobás jár érte. 
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Zsámolylabda kapura dobással 

A játék csak a zsámolyok elhelyezésében tér el az első változattól. Az alapvonal középpont-

jában, az ülőfelülettel a pálya közepe felé fordítva helyezzük el őket. Itt egy 3 m sugarú félkört 

húzunk a zsámolyok köré. Ez elé 1 m-re a büntetővonalat jelöljük ki. Csak az a találat, ha az 

ülőfelületet elölről eltalálják a labdával. Nehezíthetjük, ha csak a repülő találat ér, a földről 

felpattanó nem. A szabályok megegyeznek az előzőekben leírtakkal. Ezt is játszhatjuk két tér-

félen. 

Kapitánylabda 

Szükséges eszközök: 1 db kosárlabda, jelzőszalagok az egyik csapat számára, kréta 

A játék leírása: csapatjáték. Két 14-16 fős csapat játssza kosárlabda szabályok szerint, ko-

sárlabda nagyságú pályán. A játékidő 2x10 perc. 

A pályát egy középvonallal kettéosztjuk. Mind a két térfél közepére rajzolunk egy 2 m át-

mérőjű kört. Ez lesz a kapitány helye. E köré a kör köré az alapvonal irányába félkör alakban 

egymástól egyenlő távolságra 1 m átmérőjű köröket rajzolunk mindkét térfélen. A félpálya vo-

nalához nem lehet 2 m-nél közelebb kör. A körök száma egyel kevesebb, mint a csapatlétszám 

fele. Megalakítjuk a két csapatot. Mindkét csapat választ egy kapitányt. A kapitányok elhelyez-

kednek a nagy körben a két térfélen. A támadó játékosok mindkét csapatból elfoglalják a kapi-

tányuk körül félkörben elhelyezett kisebb körök egyikét. A védekező játékosok az ellenfél tér-

felén, 1-1 támadójátékos közelében helyezkednek el. A legügyesebb védőjátékos mindkét csa-

patból az ellenfél kapitányával kerül szembe. A védőjátékosok az ellenfél térfelén belül szaba-

don mozoghatnak, és úgy kell elhelyezkedniük, hogy a támadó játékosok egymás közötti át-

adásait, valamint a kapitányhoz történő bejátszást megakadályozzák. Ha megszerezték a labdát, 

összjátékkal haladhatnak előre a felezővonalig, és igyekeznek átjuttatni a labdát a támadó tér-

félen levő szabad társuknak. A védekező játékosok nem léphetnek át a támadó térfélre, és nem 

léphetnek be a körbe, nem érinthetik meg a támadó játékost, és közvetlenül nem juttathatják a 

kapitányukhoz a labdát. A támadó játékosok nem hagyhatják el a kört (csak sarkazás esetén 

léphetnek ki az egyik lábukkal), egymás között átadhatják a labdát, és ha kedvező alkalom kí-

nálkozik, a kapitányukhoz juttathatják a labdát. A labda elfogásakor mindkét lábnak a körön 

belül kell lennie. Pontot az a csapat szerezhet, amelyik szabályos körülmények között a kapitá-

nyához tudja juttatni a labdát. A kapitány mindkét lábának a körön belül kell lennie a labda 

elkapásakor, hogy a pont érvényes legyen. Pontszerzés után mindig a védekező csapat hozza 

játékba a labdát. 

A kosárlabda alapvető szabályai szerint játsszuk: lépéshiba, határvonalon kívüli labda, sze-

relés, stb. Szabálysértések esetén a vétlen csapat hozza játékba a labdát oldalbedobással a fél-

pályáról. Az első átadást minden esetben a saját védőtérfélen álló egyik társhoz kell juttatni. 

Ezután kerülhet csak át a labda a támadó térfélre. Súlyosabb szabálytalanság esetén (személyi 

hiba, durva szerelés, fegyelmezetlenség) büntető dobást ítélünk a félpályáról. Bárki elvégezheti 

a büntetődobást, tetszés szerinti dobásmóddal. A kapitány védője megkísérelheti elkapni az át-

adást, de nem állhat 2 m-nél közelebb a dobó játékoshoz. Az a csapat a győztes, aki a játékidő 

alatt több pontot szerez. 
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Zsinórlabda 

Szükséges eszközök: röplabdaháló (kifeszített kötél vagy zsinór is használható), 1 db röp-

labda 

A játék leírása: csapatjáték. 2x6 fős csapatok játsszák röplabda pályán. Ha több játékosunk 

van, növeljük a játékterületet. A játékidő 2x10 perc. 

24-28 m

1
2

-1
4

 m

 

Kb. 2 m magasan feszítsük ki a hálót, és innen 3 m-re a kezdő vonalat. A játékosok a saját 

térfelükön úgy helyezkedjenek el, hogy minden részét biztosítani tudják. Sorsolással döntjük 

el, ki kezdi játékot. A kezdéskor egyik játékosuk a kezdővonalhoz lép, és meghatározott dobás-

móddal átjuttatja a labdát a háló fölött a támadó térfélre lehetőleg úgy, hogy ne tudják elkapni, 

és a határvonalon belül a talajt érintse. A védő térfélen lévő játékosok feladata, hogy elkapják 

a labdát. Aki elkapta, annak kell visszajuttatnia a másik térfélre a labdát az elkapás helyéről. 

Labdával a kézben nem haladhat előre, nem ugorhat föl, nem adhatja át másik társnak a labdát. 

A labda nem érintheti a hálót, nem mehet át alatta, és szabálysértés az is, ha a határvonalon 

kívül érinti a talajt. A szabálysértésekért pont jár az ellenfél javára. Pont után mindig a kezdő-

vonalról történik a labda játékba hozatala. Mindig az a csapat kezd, aki pontot szerezett. Időn-

ként cseréljük a játékosok helyét, hogy mindenki egyformán vegyen részt a játékban. Az a csa-

pat győz, amelyik több pontot szerez a játékidő alatt. 

Tűzharc 

Szükséges eszközök: 1 db könnyű labda vagy röplabda 

A játék leírása: csapatjáték. Két 12-14 fős csapat játssza kosárlabda nagyságú területen, 

meghatározott ideig, 2x5 vagy 2x10 perc. Megjelöljük a középvonalat, majd az alapvonalakkal 

párhuzamosan attól 2 m távolságra is húzunk egy-egy vonalat. Kialakítjuk a két csapatot, majd 

elhelyezzük őket a két térfélen a felezővonal és a 2 m-es vonal között. Sorsolással döntjük el, 

ki kezd. A kezdőcsapat játékosa igyekszik az ellenfél valamelyik játékosát eltalálni a labdával. 

A találat után a játékos átmegy az ellenfél térfele mögött lévő 2 m-es fogolysávba. A további-

akban ő is részt vesz a játékban. A határvonalon kívülre került labdát mindig az a csapat hozza 

játékba, akinek a területénél kiment. A fogolytáborba kerülő labdát a foglyok hozhatják játékba. 

Ők is ejthetnek foglyot. A foglyokat ki lehet szabadítani, ha egy játékostárs az ellenfél feje 

fölött átdobja a labdát, és azt elkapja, nem ejti ki a kezéből. Ilyenkor visszatérhet a csapattár-

sakhoz a kiszabadult fogoly, és a labdát is magával viheti. A dobások nem lehetnek túl erősek, 

csak csípőtől lefelé ér a találat. Pattanó labda nem számít. Ha az ellenfél elkapja a rá dobott 

labdát, és nem ejti el, ő dobhat a másik csapat valamelyik játékosára. A játékteret nem szabad 
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elhagyni, ugyanis az fogollyá válik. A labdáért nem szabad átnyúlni az ellenfél térfelére. Az a 

csapat lesz a győztes, aki az adott játékidő alatt több foglyot ejt, azaz a játék végén kinek van 

több foglya. 

Bombázó 

Szükséges eszközök: 1 db kosárlabda vagy hajszalabda, 4 db tornapad, minden tanuló szá-

mára egy-egy kislabda 

A játék leírása: csapatjáték. Az osztály együtt játssza két csapatban. Játékterület a kosár-

labda pálya. Az alapvonal előtt 2 méterre elhelyezzük a padokat. Mindkét oldalra 2-2-t, ülőlap-

jukkal a középvonal felé. A padoktól a középvonal felé középen 2 m-re kijelöljük a büntető 

vonalat. Megalakítjuk a csapatokat. Minden csapatból kijelölünk két-két tanulót, akik a labdá-

kat szedik. Ők a játéktéren belül helyezkednek el, és az ott lévő labdákat adják vissza a csapat-

társaiknak. A többi játékos a saját térfelén a padok mögött labdával a kézben helyezkedik el. A 

kosárlabdát vagy hajszalabdát a játéktér közepére, középre helyezzük. A tanár sípjelére indul a 

játék, azaz a „bombázás”. Minden tanuló a labdájával igyekszik eltalálni a középen lévő labdát, 

és úgy terelgetni, hogy az ellenfél padját érintse. Ha sikerül, pontot szerez a csapat. A pályát 

elhagyó kosárlabdát, miután síppal megállította a játékot a tanár, visszahelyezi a pálya tenge-

lyébe ott, ahol az kiment. Minden indításnál ellenőrizzük a kislabdák számát, egyformán legyen 

a csapatoknál. A dobók figyeljenek a labdaszedőkre, és a túloldalon elhelyezkedő ellenfél játé-

kosaira. Ne találják el őket. A szedők sem akadályozhatják a célzó játékosokat. A pad mögött 

elhelyezkedő játékosok nem léphetnek be a játékterületre. Ekkor büntető dobás jár a vétlen 

csapat javára. A büntető vonalra helyezett nagylabdát kell az ellenfél padjáig juttatni úgy, hogy 

minden játékos kap egy labdát, és egyszerre dobnak. Pontszerzés után középkezdés van. Győz-

tes az a csapat, aki több pontot szerez az adott játékidő alatt. 

Saroklabda 

Szükséges eszközök: 1 db kosárlabda, 4 db zsámoly, jelzőszalagok az egyik csapat számára 

A játék leírása: csapatjáték. Két csapat játssza, csapatonként 8-10 fővel. Játékterület a lét-

számtól függően egy téglalap alakú terület. Kosárlabda pálya megfelelő lehet. A pálya négy 

sarkába egy-egy zsámolyt helyezünk. A zsámolyokra mindegyik csapatból két-két játékost ál-

lítunk az ellenfél térfelén. Sorsolással döntjük el, melyik csapat kezdi a játékot. A tanár sípjelére 

indul a játék a félpályáról. A kezdő csapat játékosai folyamatos adogatással haladnak az ellenfél 

térfelén lévő zsámolyok felé, amelyen a társaik állnak. Ha sikerül a labdát hozzájuk juttatni, a 

csapat szerez egy pontot. Az ellenfél igyekszik megakadályozni a pontszerzést, és megszerezni 

a labdát. Ha sikerül, ők lesznek a támadók. Minden sikeres pontot követően az ellenfél játékosai 

hozzák játékba a labdát a saját alapvonalukról. Kosárlabda szabályok szerint lehet a labdával 

előrehaladni. A zsámolyon álló játékos nem léphet le a zsámolyról. A pont csak akkor érvényes, 

ha zsámolyon állva fogja meg. Az ellenfél játékosai nem érhetnek a zsámolyon álló játékosok-

hoz. A játékterületen kívülre kerülő labdát a vétlen csapat hozza játékba arról a helyről, ahol a 

labda elhagyta a játékteret. Nem lehet testi érintkezés az ellenfél játékosai között. Szabálysértés 

esetén a labdát arról a helyről kell játékba hozni, ahol a szabálytalanság történt. 

Cserefutball 

Szükséges eszközök: 1 db futball labda, egy-egy kapu, jelzőszalagok 
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A játék leírása: a játékot két csapat játssza, 9, 12, 15 játékosból álló csapatokkal. A csapa-

tokon belül 3-3 fős csoportokat alakítunk, melyeket megszámozunk. A csapatok az alapvonal 

mögött helyezkednek csoportokban. A játékterület kosárlabda pálya nagyságú. A labda játék-

ban marad akkor is, ha a falról visszapattan. A játékot a labdarúgás szabályai szerint játsszuk. 

A labdát a pálya közepén helyezzük el. A tanár valamelyik csoport számát mondja, és ekkor az 

alapvonalról befutnak a csoport tagjai, akik igyekeznek megszerezni a labdát, majd az ellenfél 

kapujába juttatni. Csak guruló labdával játszhatják. Tilos az erős lövés. Gól után az a csapat 

hozza játékba a labdát a saját kapujától, aki kapta. Bizonyos idő elteltével a tanár állítsa meg a 

játékot, és szólítson új csoportokat. Ügyeljen arra, hogy mindenki egyenlő időt játsszon. 

Pókfoci 

Szükséges szerek: 1 db futball labda, 2 db kiskapu, jelzőszalagok 

A játék leírása: tornateremben két 8-10 fős csapat játssza. A játékidő 2x5 perc. Az alapvo-

nalakon helyezzük el a két kaput. A kapuk előtt egy-egy kapus, a többi játékos a pályán, mind-

két csapat saját térfélen egyenletesen eloszolva, hátsó fekvőtámaszban, csípőben hajlított testtel 

helyezkedik el. A kapusok is ebben a testhelyzetben, vagy ülésben helyezkedjenek el. Csak 

ebben a testhelyzetben lehet közlekedni, kapura lőni (pókjárás). Az egyik csapat tagjai viselje-

nek jelző szalagot. Sorsolással döntjük el, ki kezdi a játékot. A labdát lehet fejjel is továbbítani. 

A labda nincs kinn az oldalvonalaknál. A kapus védhet kézzel, de nem emelkedhet el a talajtól. 

Ha elhagyja a kapu előterét, a mezőnyjátékosokra vonatkozó szabályok érvényesek rá is. A 

rúgás, illetve a védés pillanatában egyik kéznek a talajon kell lennie. Gól után középkezdés van. 

Minden szabálysértéskor szabadrúgás a vétlen csapat javára. Győz az a csapat, aki a játékidő 

alatt több gólt szerez. 

Buzogánylabda 

Szükséges szerek: 1 db gumilabda, 4 db buzogány, jelzőszalagok 

A játék leírása: két 8-10 fős csapat játssza kosárlabda nagyságú játékterületen. Az alapvonal 

közepén egymástó 2 méter távolságra állítjuk fel a buzogányokat, és megrajzolunk egy kb. 6 

méter átmérőjű félkört, ami a kapuelőtér lesz mindkét oldalon. A kapuelőtéren belül helyezked-

nek el a kapusok. A játék középről, két ellenfél játékosa közötti feldobással indul. Amelyik 

csapat megszerzi a labdát, az indítja a támadást a másik csapat ellen. Folyamatos adogatással 

közelítik meg az ellenfél kapuelőterét, és igyekeznek a buzogányt eldönteni. Ha sikerül, 2 pon-

tot szereznek. Ha a kapus védés közben feldönti a buzogányt, 1 pont jár érte. A kapus kézzel-

lábbal védhet. Lehet a labdát vezetni, cselezni vele. A testi érintkezés tilos. Nem lehet a kapu-

előtér vonalára lépni. Ha a labda elhagyja oldalt a pálya területét, oldalbedobás jár érte. Sza-

bálysértés esetén a vétlen csapat hozza játékba a labdát az elkövetés helyéről. Alapvonalon 

kiment labdát a kapus hozza játékba. Gól után kapus kidobással folytatódik a játék. Győz az a 

csapat, amelyik több gól ér el a játék ideje alatt. 

Várméta 

Szükséges eszközök: 1 db kézi- vagy röplabda, 6 db zászló, jelzőszalagok 

A játék leírása: a játékot kézilabda pályán játsszuk, teremben vagy szabadtéren, 10-16 fős 

csapatokkal. A játékidő 2x10 perc. Félidőben szerepet cserélnek a csapatok. A zászlókat a pálya 

négy sarkára és a felezővonalaknál helyezzük el. A két csapat közül sorsolással döntjük el, ki 
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lesz a kinti, és ki a benti csapat. Az egyik csapat tagjait jelzőszalaggal különböztetjük meg. A 

kinti csapat tagjai az alapvonal mögött egysoros oszlopban helyezkednek el. A benti csapat egy 

játékosa az alapvonalon kívül, a kinti csapattal szemben helyezkedik el, labdával a kezében. A 

többiek a pályán belül egyenletesen eloszolva, hogy az egész játékterületet lefedjék. A játék a 

labda feldobásával indul, melyet a kinti csapat első játékosának a játéktérre kell juttatnia. Ezt 

megteheti ütéssel, rúgással vagy dobással. Ezután a pálya határvonala mentén az óramutató 

járásával ellentétes irányba az első zászlóig fut. A benti csapat tagjai igyekeznek a labdát meg-

szerezni, és minél hamarabb a kinti társukhoz továbbítani. Aki ha megfogta, „Állj!”, vezény-

szóval megállítja a játékot. Ha a futójátékost két zászló között éri a vezényszó, azaz nem ér a 

várba, visszamegy az eredeti helyére. A futójátékos egymás után több zászlóig is elfuthat. Ezt 

addig teheti, míg nem hallja az „Állj!”, vezényszót. Ezután újabb labdafeldobás következik, és 

a második kinti játékos dobása. Ha eldobta a labdát, a pályán lévő társa is futhat egy másik 

zászló felé. Egy zászlónál több játékos is lehet. Ha a kinti csapat egy játékosa visszaért a saját 

alapvonalához a zászlóhoz, csapata szerez egy pontot. A zászlókhoz sorba kell futni, nem lehet 

kihagyni egyet sem. Győz az a csapat, amelyik több pontot szerez a játékidő alatt. 

4.2. Küzdőjáték labdával 

Kosárlabda rögbi 

Szükséges szerek: 1 db kosárlabda, jelzőszalagok 

A játék leírása: játéktér a kosárlabda pálya. A csapatok létszáma 5-10 fő. A játékidő 2x10 

perc. A játékosok a saját térfelükön szétszórtan helyezkednek el. A játék a középkörben két 

játékos közötti feldobással indul. Aki megszerzi a labdát, továbbítja valamelyik társának, vagy 

futással megindul az ellenfél alapvonala felé, és megpróbálja az alapvonalra letenni a labdát. 

Az ellenfél játékosai ezt igyekeznek megállítani. Ha megszerezték a labdát, ők lesznek a táma-

dók. Amelyik csapatnak sikerül a labdát az alapvonalra letenni, kap 1 pontot, és a játékosa 

dobhat egy büntetődobást is. Ha sikeres a dobás, újabb 2 pontot szerez csapatának. A sikeres 

pontszerzés után az ellenfél hozza játékba a labdát félpályáról. A labdával addig lehet szaladni, 

míg az ellenfél valamelyik játékosa meg nem érinti a labdás támadót. Ekkor a futó köteles a 

labdát valamelyik csapattársának átadni. Csak az alapvonalra letett labda ér pontot, tilos le-

dobni. Nem lehet a labdát rúgni sem. A testi épséget nem lehet veszélyeztetni, rúgni, ütni, gán-

csolni, lerántani az ellenfelet tilos! A vétlen csapat javára a szabálysértés helyéről szabaddobás 

jár. Az alap- vagy oldalvonalon túljutott labda játékba hozatala a kézi- vagy kosárlabda szabá-

lyoknak megfelelően történik. Az alapvonal és büntető-, dobóvonal között elkövetett, testi ép-

séget veszélyeztető játékért büntetődobás jár. Győz az a csapat, amelyik a játékidő alatt több 

pontot szerez. 

5. VERSENYEK RENDEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA 

Az iskolai háziversenyek esetén a nevezésektől függően szükség van egy lebonyolítási rend-

szerre. Ha sok játékos van, és kevés idő áll rendelkezésre, akkor az egyenes kieséses rendszer 
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a legjobb. Összesorsoljuk a játékosokat, és a vesztes kiesik, a győztes továbbjut. Egy előre el-

készített sorsolási táblának megfelelően játszanak egymással. Győz az a játékos, aki a legvégén 

nyer. Igazságosabb a rendezés, ha a kiesett játékosok egy vigaszágon folytatják a küzdelmet, és 

csak a második vereség után esnek ki a játékból. A vigaszág végső győztese lesz a harmadik 

helyezett. 

Ha van időnk a verseny lebonyolítására, akkor a körmérkőzéses rendszer a legigazságosabb. 

Itt mindenki mindenkivel játszik, és így alakul ki a végső sorrend. Azt, hogy hány mérkőzést 

kell játszani, egy képlet alapján könnyen kiszámíthatjuk: n x (n-1) / 2, ahol az „n” a résztvevő 

csapatok számát jelenti.  

Van olyan rendezési forma, ahol a körmérkőzéses és a kieséses rendszert együtt alkalmaz-

zák. Sok csapat esetén jöhet jól ez a változat. Az első körben csoportokat alakítunk. Itt körmér-

kőzést játszanak a csapatok, majd az első kettő továbbjut, és a többi csoport első két helyezett-

jével kieséses rendszerben folytatják tovább a küzdelmeket. A labdarúgó világbajnokságot eb-

ben a formában rendezik. 

Segítségül egy pár sorsolási táblát szeretnék leírni, melyet lásd a mellékletben. 
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Dr. Bíró Melinda – Szombathy Kálmán 

V. KÜZDŐJÁTÉKOK 

1. A KÜZDŐJÁTÉKOK KIALAKULÁSA 

Ahhoz, hogy a küzdőjátékok kialakulásának gyökereit 

megtaláljuk, egészen az emberi civilizáció kialakulásáig 

kell visszamennünk. A létfenntartáshoz és a túléléshez 

szükséges ösztönös védekező és támadó mozdulatok alkal-

mazásától az összehangolt akciókon keresztül vezetett az út 

a mai küzdősportok kialakulásáig. Az ősi közösségekben az 

eredményes mozdulatok utánzása, ezek játékos formában 

történő gyakorlása jelentette a tanulást. Ezek a játékos gya-

korlatok tekinthetők a mai küzdőjátékok őseinek. A harcá-

szat megjelenésével, a birtokba vett föld és az egyéb tulaj-

don védelme érdekében kialakult küzdő tevékenységek 

megjelenésével az ember egyre tökéletesebbre fejlesztette a 

küzdelmeket. Kezdetben a birkózás, a túléléshez nélkülöz-

hetetlen legfontosabb mozgásanyag, mint ilyen a harci kép-

zés is bekerültek a nevelési tapasztalatátadás mozgásanya-

gába, és a törzsi, avatási próbákba. A közelharc, a birkózás, 

a test-test elleni küzdelmek nemcsak a közösségek egymás-

sal vívott harcában, de a közösségen belül az erőviszonyok 

tisztázásában is fontos szerepet játszottak.  

Az ókori osztályjellegűvé vált testkultúra egyik fő sajá-

tossága a hatalmon lévők uralmának megtartása, és a harcra 

képzett hódító „embertípus” kinevelése volt. Az erre való 

felkészítés egyik eszköze – gyermekkorban – a küzdőjáté-

kokon keresztül valósult meg. A küzdő jellegű tevékenysé-

gek beépültek az oktatásba, majd a katonai képzés alapját 

jelentették. Az ifjúvá avatási próbák testneveléssé formáló-

dott felkészítési mozgásanyagában szinte minden ókori 

nemzetnél beépültek az egymás elleni küzdelmek (birkó-

zás, pankráció, ökölvívás), vagy csapatküzdelmek (lovas-

póló megjelenése). A képzés hatékonysága érdekében pe-

dig versenyeket rendeztek (olimpiai vetélkedések Görög- 

 

 
Küzdőgyakorlatok az ókori egyiptomi 

kultúrában 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-

2277572/Olympics-drops-wrestling-2020-

Games-thousands-years.html 

 
Gyermekek ökölvívó küzdelme az 

ókori krétai kultúrában 
www.historywiz.com/minoanarchitecture.html 
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országban, birkózóversenyek Egyiptomban). 

A középkori polgárság testgyakorlatai közt ugyancsak 

megtaláljuk a küzdő jellegű játékokat és vetélkedéseket. En-

nek mozgásanyagát viszont leginkább a népi tradíciók hatá-

rozták meg. A virtuskodás, a test-test elleni küzdelmek, a 

botvívás, a fegyverforgatás különféle formáit mind megta-

láljuk. A középkori felfogás a játékot mint bűnös tevékeny-

séget elvetette ugyan, de ennek ellenére a küzdőjátékokat 

széles körben alkalmazták. Ezek a játékok az újkori testkul-

túrába is átkerültek, és viszonylag későn ugyan, de a testne-

velés mozgásanyagába is beépültek.  

2. A KÜZDŐJÁTÉKOK SZEREPE AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN 

Küzdőjátékoknak nevezzük azokat a játékokat, amelynél az egymás elleni küzdelmek domi-

nálnak. Ezen játékoknak jelentős szerepe van a személyiség fejlődésére, a tanulók egyéni ké-

pességeinek kibontakoztatására, és a pszichomotoros fejlesztésre. A küzdelmek segítenek ki-

alakítani az önkontrollt, fejlesztik a küzdést (küzdőképességet), az önszabályozást, a kitartást 

és az akaraterőt. Nagy szerepe van a tanulók magabiztosabbá, határozottabbá válásában. Elő-

segítik a sportszerű viselkedést, az agresszió feletti kontroll elsajátítását, és a konfliktuskezelés 

megtanulását. Amellett tehát, hogy kiválóan alkalmasak a motoros képességek fejlesztésére, 

jelentős a nevelő értékük is. Segít a felesleges energiák levezetésében, a düh, a harag, a negatív 

érzelmek szabályozásában, és ezáltal az önkontroll elsajátításában.  

A küzdő jellegű feladatok és a küzdősportok oktatása, mint korábban már említettük, vi-

szonylag későn kerültek be az iskolai testnevelés mozgásanyagába. A NAT 1995-ös változatá-

ban, majd az 1998-ban bevezetettben a témakörök közt már megjelentek a „Küzdőfeladatok és 

játékok”, és az „Önvédelem, küzdősportok”. A témakörön belül a judo, az aikido és a birkózás 

(grundbirkózás), valamint az önvédelmi fogások (önvédelem) kerültek említésre. A jelenleg 

érvényben lévő kerettanterv küzdő játékokat és önvédelmi mozgásformákat is tartalmaz. Itt ta-

lálunk tolásokat, húzásokat különböző helyzetekben, a test különböző részeivel végrehajtott 

küzdelmeket, esésformákat, és számos kooperatív küzdőjátékot.  

2.1. A küzdőjátékok felosztása 

A küzdőjátékok számos felosztási formájával találkozunk a szakirodalomban. Annak meg-

felelően, hogy hányan vesznek részt a küzdelemben, lehetnek páros és együttes (csoport) és 

csapat küzdőjátékok. Aszerint, hogy a játék döntően milyen képességeket fejleszt, megkülön-

böztethetünk erőt, reakciógyorsaságot, mozdulatgyorsaságot (akciógyorsaságot), állóké-

pességet és egyensúlyérzéket fejlesztő játékoka. Olyan szempontból, hogy használunk-e esz-

közt a küzdelemben vagy sem, lehetnek szerrel (játékok, bot, karika, kötél, labda) játszható, 

és szer nélküli játékok is. Attól függően is csoportosíthatunk, hogy hol játszatjuk a küzdelme-

ket (tatamin, tornaszőnyegen, tornateremben, tanteremben, szabadban, vízben). 

 
Botvívás 

baranta.gportal.hu/gindex.php?pg=1629219 
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A küzdőjátékok felosztása, csoportosítása: 

 A játékban résztvevők száma szerint: 

o páros küzdőjátékok, 

o csoportos küzdőjátékok, 

o csapat küzdőjátékok. 

 A képességfejlesztés formája szerint: 

o erőt fejlesztő küzdőjátékok, 

o gyorsaságot (reakció, mozdulat) fejlesztő küzdőjátékok, 

o állóképességet fejlesztő küzdőjátékok, 

o egyensúlyérzéket fejlesztő küzdőjátékok,  

o összetett hatású küzdőjátékok. 

 Eszközzel végzett játékok (kötél, bot, labda, stb.) 

 A játék helyszíne alapján: 

o szabadtéri küzdőjátékok,  

o tornatermi küzdőjátékok,  

o tantermi küzdőjátékok, 

o  vízben végezhető küzdőjátékok,  

o szárazföldön végezhető küzdőjátékok, 

o  tatamin végezhető küzdőjátékok. 

A küzdőjátékokat, és a hozzájuk kapcsolódó feladatokat csoportosíthatjuk a szerint is, hogy 

melyik sportág mozgásanyagát tartalmazzák.  

Speciális sportági (az adott sportág oktatását előkészítő) játékok a:  

 birkózó jellegű küzdelmek és játékok, 

 dzsúdó jellegű küzdelmek és játékok, 

 ökölvívó jellegű küzdelmek és játékok, 

 egyéb küzdősportok oktatásának előkészítő játékai, 

 önvédelmi feladatok és játékok. 

2.2. Módszertani útmutató a küzdőjátékok oktatásához  

A küzdőjátékok alkalmazásánál vegyük figyelembe a tanulók életkori sajátosságain túl a 

pszichomotoros képességeket is. Figyeljünk, hogy lehetőleg azonos képességű, felépítésű tanu-

lók vagy csapatok kerüljenek össze. Abban az esetben, ha ez nem sikerül, akkor a tanár alkal-

mazhatja az erőfölény csökkentésére azt, hogy az erősebbek nehezített körülmények között 

végzik a feladatokat. A játékok oktatásánál előzzük meg az erőszakot, és figyeljünk, hogy a 

küzdelem szigorú szabályok között becsületesen történjen. A játék közben a pedagógusnak fo-

kozottan figyelni kell a baleset elkerülésére, és a szabályok pontos betartására. A küzdelmeknél 

lehetőség szerint minél többször cseréljük a párokat vagy a csapatokat, hogy mindenkinek le-

gyen esélye erősebb és gyengébb ellenféllel is küzdenie. A szándékos durvaságot, szabályta-

lanságot szigorúan büntessük! Tartassuk be az egészségügyi, higiéniai szabályokat! Ellenőriz-

zük a szerek, eszközök állapotát!  

A küzdőjátékok során tilos: 

 szándékosan megszegni a szabályokat, 

 szándékosan a másiknak fájdalmat okozni, 
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 tilos a gerincet feszíteni, 

 arcba, szembe nyúlni, 

 ágyékot támadni! 

3. KÜZDŐJÁTÉK-GYŰJTEMÉNY 

A küzdőjátékoknak kiemelt szerepük van a küzdősportok oktatásában a testnevelés órákon. 

A gyermekek szívesen végzik ezeket a gyakorlatokat, a küzdelem játékos jellege feledteti velük 

a fáradtságot. Fejlődik a bátorságuk, elszántságuk, szembenéznek a „kockázattal”, és gyorsan 

döntenek. Megtanulják, hogy az ésszerűen alkalmazott erő felülmúlja a nyers erőt, továbbá az 

erősebbel szemben nem a legjobb módszer a meghátrálás.  

3.1. Test-test elleni küzdelemre rávezető és előkészítő gyakorlatok 

Kígyófutás 

A játék leírása: A gyerekek fogják meg egymás kezét láncszerűen, majd aki a lánc elejére 

állt, vezényszóra elindítja a futást, és közben folyamatos tempó- és irányváltoztatásokat hajt 

végre. Ezzel kígyószerűen mozogva a láncban lévő összes gyerek igyekszik lekövetni a moz-

gást úgy, hogy a kezek ne szakadjanak el egymástól. Ahol elszakadt, ott egy versenyző kiáll a 

sorból. Az a győztes, aki az első embert legtovább tudja követni. 

Százlábú (térdelve) 

A játék leírása: A tanulók helyezkedjenek el egyes oszlopba, majd ereszkedjenek térdelő-

támaszba, és mindenki fogja meg az előtte lévő társának a bokáját. Vezényszóra a sor elején 

lévő tanuló irányításával mindenki elindul, mint egy százlábú. Azok esnek ki a versenyből, akik 

nem tudják az előttük levő lábát követni és fogni.  

Százlábú (állva) 

A játék leírása: Ugyanaz a feladat, csak ebben az esetben a térdet nem lehet letenni, a láb 

terpeszben van, lehetőleg nyújtva.  

Eleven híd 

A játék leírása: Álljanak a tanulók két egysoros vonalba, majd mindenki ereszkedjen le 

térdelőtámaszba úgy, hogy a válluk szorosan illeszkedjen a mellettük lévőéhez. Jobbról indulva 

a legszélső négykézláb végigmászik a saját csapatának a hátán, majd az utolsó tanulón átmászva 

ő is térdelő támaszba helyezkedik. A verseny addig tart, amíg minden tanuló át nem ment a 

hídon.  

Szökdelő oszlop 

A játék leírása: Álljanak a tanulók egyes oszlopba, bal kézzel mindenki fogja meg az előtte 

lévő társának a vállát, még jobb kézzel az előtte levő társ hátra nyújtott bokájába kapaszkodik, 

így az oszlopban résztvevő tanulók bal lábon állnak. Vezényszóra elindul a szökdelés előre. 

Aki az előtte levő bokáját vagy vállát elengedi, az kiesik a versenyből. 
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Gólya viszi a fiát 

A játék leírása: Közel azonos súlyú hallgatók alkossanak hármas csoportokat. Két tanuló 

egymás csuklóját összefogja, míg a harmadik ráül a kezükre. Vállakat átkarolva viszi a gólya a 

fiát a kijelölt területen oda-vissza.  

Társhordás kart karba fűzve 

A játék leírása: Szintén a hármas csoportokból a középső tanuló belekapaszkodik a két 

szélső karjába, majd felhúzza a térdét, még a két szélső a kijelölt területen folyamatosan kart 

karba fűzve viszi a harmadik társát.  

Farönk gurítás 

A játék leírása: A tanulók párokba állnak, az egyikük hasra fekszik, míg a másik oldalnál 

térdelésbe helyezkedve a kijelölt területen megpróbálja átgurítani társát, mint egy farönköt. 

Talicskatolások 

A játék leírása: Hármas csoportokat alkotnak a tanulók, és egymás mögé állnak. Az első 

két tanuló lemegy fekvőtámaszba úgy, hogy az első tanuló a lábát a mögötte lévő vállára he-

lyezi, míg a harmadik gyerek a középen lévő bokáját fogja meg. Így indul el vezényszóra a 

talicska a kijelölt területen.  

Páros gurulás oldalra bokafogással 

A tanulók párokba helyezkednek el, az egyikük hanyatt fekszik, karjait mellső középtartásba 

felemeli. Társa felette úgy helyezkedik el fekvőtámaszba, hogy a párok egymás bokáját fogják. 

Így gurulnak a párok. 

Páros bukfenc kézfogással előre-hátra 

A játék leírása: A tanulók párokba helyezkednek el egymás mellett. A párok megfogják 

egymás kezét, majd vezényszóra egyszerre igyekeznek az előre és hátra bukfencet szinkronban 

elvégezni.  

3.2. Érintéses játékok 

Ahhoz, hogy küzdelmekhez hasonló helyzetet teremtsünk, feltétlenül meg kell érintenünk 

bizonyos testfelületi pontokat, mely az ellenfélből védekező reakciókat vált ki, és a legkedve-

zőbb védekező helyzetet igyekszik felvenni a támadó leghatásosabb módszerével szemben. Így 

a gyerekben kialakul a taktikus gondolkodás, a folyamatos támadó tevékenység értelme, az 

igazi küzdelem lényege, az ellenfél megtévesztése, a valós szándék leplezése. 

Szabályok: – Tilos menekülni egyre csökkenő küzdőtéren. 

 Az ellenfél kezét lefoghatjuk, vagy sem. 

 A célterületet tilos eltakarni, vagy sem. 

A grundbirkózást és a kötöttfogású birkózást előkészítő speciális küzdőjátékok 

Érintés helye/ 

módja 

Tetszés sze-

rinti kézzel 
Jobb kézzel Bal kézzel 

Mindkét 

kézzel 

Tarkó 1 2 3 4 

Has középső része 5 6 7 8 
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Jobb hónalj 9 10 11 12 

Bal váll 13 14 15 16 

Derék hátsó fele 17 18 19 20 

Jobb lapocka 21 22 23 24 

Has jobb oldala 25 25 27 28 

Hát (bármely része a 

kar alatt átnyúlva) 
29 30 31 32 

Has bal oldala 33 34 35 36 

Jobb váll 37 38 39 40 

A szabadfogú birkózást előkészítő speciális küzdőjátékok 

Érintés helye/ 

módja 

Tetszés sze-

rint kézzel 
Jobb kézzel Bal kézzel 

Mindkét 

kézzel 

Tarkó 1 2 3 4 

Comb belső része 5 6 7 8 

Comb külső része 9 10 11 12 

Boka belülről 13 14 15 16 

Boka kívülről 17 18 19 20 

Jobb lapocka (hónalj 

alatt) 
21 22 23 24 

Bal lapocka (hónalj 

alatt) 
25 25 27 28 

Lábbal a boka belül-

ről 
29 30 31 32 

Lábbal a boka kívül-

ről 
33 34 35 36 

Vállak 37 38 39 40 

3.3. Páros küzdőjátékok 

Páros küzdőjátékokban a tanulók párban küzdenek a győzelem megszerzése érdekében. A 

küzdelem történhet húzással, tolással, birkózással, érintéssel, egyensúlyi helyzet megbontásá-

val. Közel azonos felépítésű tanulók kerüljenek egymással szemben, mert csak így alakulhat ki 

megfelelő szintű és egészséges szellemű küzdelem. Az egyenlőtlen küzdelem negatív hatásokat 

vált ki! Életkorban legfeljebb kétévi, testsúlyban 2-5 kg közötti különbséget szabad megen-

gedni! Maximális szabálytiszteletet követeljünk, ez a legjobb útja a nem várt események elke-

rülésének. 

Ügyeljünk az elhelyezkedésre! A nagyobb teret igénylő gyakorlatokat egy irányba, egy-

szerre végeztessünk lehetőleg úgy, hogy a küzdő párok egymástól távolodva fejezzék be a gya-

korlatot. Hívjuk fel a figyelmet, hogy az egymás mellett dolgozó párok, tanulótársak ügyeljenek 

egymásra. 

Fontos, hogy a szőnyegre, talajra kerülés után lehető leggyorsabban álljanak fel, mielőtt a 

szomszéd pár megbotlana vagy rájuk lépne. 
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A gyakorlatok kiválasztásnál ügyeljünk arra, 

hogy minden nagyobb izomcsoportot legalább há-

romszor foglalkoztassunk, különben nem érjük el a 

kívánt hatást. 

A kiinduló helyzetek biztosítsák a gyors váltás 

lehetőségét (pl.: mellső fekvőtámaszból hason fek-

vésben vagy guggolásban folytassuk a gyakorlást). 

Küzdőjátékoknál mindig páratlan számú pont 

vagy részgyőzelem jelentse a teljes győzelmet. Ne 

feledkezzünk meg a kiegészítő feladatok meghatá-

rozásáról a gyorsabban végzők érdekében! 

Gyors, rövid, lényegre törő magyarázat vagy utasítás előzze meg a gyakorlatot. 

Tekintettel arra, hogy a páros gyakorlatok természetüknél fogva bizonyos kötetlenséggel, 

lazasággal járnak, a testnevelőtől, edzőtől átgondoltabb kiválasztást igényelnek a gyakorlatok 

sorrendiségét illetően. A következő fejezetben leírt páros küzdőgyakorlatokkal, vetélkedések-

kel a testnevelő tanár változatosabbá teheti óráit, és megalapozhatja tanítványai birkózáshoz 

szükséges képességeit.  

Érintsd meg 

A játék leírása: kijelölünk egy játékteret, ami lehet kör vagy 4 tornaszőnyeg vagy tatami 

összetolva. A párok egymással szemben helyezkednek el, és a tanár jelére egy adott időn belül 

(fél perc) megpróbálják minél többször megérinteni a társukat. Érintési felület a fej és az ágyék 

kivételével bármi lehet. Az győz, aki több érintést vitt be. 

Érintsd meg! 

A játék leírása: a tanulók egy polifoam szivacsrúddal küzdenek. Cél, hogy előre a tanár 

által meghatározott területen minél többször megérintsék az eszközzel a társukat. Találati felü-

let lehet a láb, a hát, a felsőtest vagy a kar. 

Vágd kupán 

A játék leírása: kijelölünk egy játékteret az előző játékhoz hasonlóan. Aki elhagyja ezt a 

játékteret, az büntetőpontot kap. A párok egymással szemben helyezkednek el, és a tanár jelére 

egy felfújható lufival megpróbálják megérinteni társuk fejét. Az eszközzel nem csak ütni, de 

védést hárítani is lehet. Az nyer, akinek fél percen belül többször sikerül kupán vágni a társát! 

Érintési felület a fej teteje.  

Lábérintés lábbal 

A játék leírása: a küzdőfelek egymással szembe kölcsönös felkarfogással állnak fel. A fel-

adat az, hogy meghatározott időn belül minél többször érintsék egymás lábfejét, bokáját lábukkal. 

Vállérintés 

A játék leírása: a küzdők egymással szemben, érintőtávolságban állnak fel. Feladat: meg-

határozott időn belül minél többször az ellenfél bármelyik vállának megérintése. Bármely 

irányban megengedett az elmozgás egy adott területen belül. A fej érintése pontvesztéssel jár! 

 
küzdőjáték lufival, vagy felfújható rúddal 

http://shogunse.hu/?p=1669 
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Combérintés 

A játék leírása: hasonlóan az előző gyakorlathoz. Végeztessük más kiinduló helyzetekből 

is, például bal kézzel, kézfogással, és a fogás megtartásával kell végrehajtani a feladatot. 

Húzd ki a csuklóját! 

A játék leírása: az ellenfelek egymással szemben, mellső fekvőtámaszban helyezkednek el. 

A feladat az ellenfél hason fekvésbe kényszerítése csuklójának kirántásával. 

Birkózás törökülésben 

A játék leírása: a küzdő felek egymással szemben törökülésben, egymástól körülbelül 40 

cm-re helyezkednek el. A feladat a társ testére mért nyomással, lökéssel az ülő helyzetből való 

kibillentés. 

Tevegelés 

A játék leírása: az egyik gyermek felül a másikra, aki ezután meghatározott idő alatt meg-

próbálja lábának nyújtásával, hajlításával ledobni a hátáról. Aki a háton ül, a kezével egyensú-

lyozhat, de nem kapaszkodhat. 

Egyensúlytánc 

A játék leírása: az ellenfelek egymással szemben egy lábon állnak, és fogják egymás kezét. 

A karok húzó-nyomó mozgásával, amit bármilyen irányú szökdeléssel fokoznak, megpróbálják 

egymást a másik láb letételére kényszeríteni. A gyakorlat nehezebb formája, amikor kénysze-

ríteni kell a társat egy, a küzdő feleket elválasztó vonal átugrására. 

Lábemelő harc 

A játék leírása: cél az ellenfél lábának emelésével és a lefogott kar vagy nyak húzásával az 

ellenfél ledöntése. 

Felülkerülések 

A játék leírása: ebben az esetben az egyik gyerek („B”) előnyösebb pozícióban van a má-

sikkal („A”) szemben. Az „A” feladata, hogy meghatározott időn belül megfordítsa a helyzetet 

(30 mp), vagyis hátsó oldalirányból fölénybe kerüljön ellenfelével szemben. Az első esetben 

„A” térdelőtámaszban van. Ahhoz, hogy előnyösebb helyzetbe kerüljön, meg kell fogni jobb 

kezével ellenfele csuklóját, ballal pedig alulról felfelé a felkarját, azután jobb lábbal talpra 

lépve, bal térde körül elfordulva ellenfele mögé kerülhet. Második esetben kezének és térdének 

feltámasztásával hátrafelé kibújhat, és „B” derekát átfogva uralja, jelezve előnyössé vált pozí-

cióját. 

Állj fel! 

A játék leírása: az egyik gyerek („A”) térdelőtámaszban, a másik („B”) tőle hátrébb oldalt, 

karját oldalához szorítja. Az alul lévő feladata a felállás, a felül lévő ellenfélé pedig ennek meg-

akadályozása. Az alul lévő ezt úgy oldhatja meg, hogy egyik lábával talpra lép, és gyors moz-

dulattal keresztbe fordulva felegyenesedik. Másik lehetőség: az ellenfél fogásának szétszakítása 

és felállás. Ugyanaz a feladat, mint előbb, de csak akkor érvényes, illetve sikeres a felállás, ha 
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a felállt versenyző a fogást is szétszakította, és szembefordult úgy, hogy közben társa nem 

emelte fel. 

Mögékerülés 

A játék leírása: az ellenfelek egymással szemben állnak, mindkettő feladata a társ mögé 

kerülés. Bármilyen megoldást választhatnak, támadni csak a csípő feletti testrészt lehet! 

Cél az ellenfél lábának felemelése oldalról 

A játék leírása: a küzdő felek érintőtávolságban állnak. Mindkettejük feladata azonos: az 

ellenfél lábának oldalról történő felemelése a talajról. Végrehajtás: az ellenfél alkarjának meg-

ragadása, emelve húzás, gyors előrelépés, súlypontsüllyesztés, lábfogás oldalról és emelés.  

Harc az ülésért 

A játék leírása: a küzdő felek egymással szemben terpeszülésben helyezkednek el, talpuk 

összeér. Feladat: a törzs hátrafeszítésével és erőteljes karhúzással felhúzni a társat ülő helyze-

téből. (A lábak hajlítása tilos!) Kapocsfogással kezdjük, és minden ujjal végeztessük!  

Kerülj mögé és rögzítsd! 

A játék leírása: az ellenfelek zsugorülésben, egymásnak háttal vagy térdelőtámaszban, 

majdnem egymás kezét érintve helyezkednek el. Jelre megpróbálnak egymás háta mögé kerülni 

és „uralni”, térdelőtámaszban rögzíteni ellenfelüket. 

Üldözőverseny 

A játék leírása: a társak egymásnak háttal helyezkednek el karba tett kézzel, zsugorülésben. 

Jelre az egyik („A”) feladata, hogy a lehető leggyorsabban elinduljon egy meghatározott cél 

felé. A másik („B”) villámgyors felállás és fordulat után megpróbálja követni, illetve a cél el-

érése előtt elfogni és a talajról felemelni. 

Harc az ülőhelyzetért 

A játék leírása: a küzdő felek karjukat mellükön összekulcsolva, szomszédos térdüket ösz-

szeérintve, ellenkező irányban egymás mellett fekszenek. Jelre felülnek, és karjaikat előre-

nyújtva megpróbálják társukat akadályozni a felülésben. (Ügyelni kell, hogy a fejek össze ne 

ütközzenek!) 

Kakasviadal 

A játék leírása: közel azonos nagyságú és erejű párokat állítunk egymással szembe. A ta-

nulók mellső karkulcsolással állnak egy lábon. A tanár jelére egy lábon szökdelve megkísérlik 

kibillenteni társukat az egyensúlyi helyzetéből. Egymást vállal lökdösve próbálják a társat arra 

kényszeríteni, hogy letegye a lábát.  

Fontosabb szabályok: – kizárólag vállal lehet lökni,  

 durvaságért vagy szabálysértésért a vétkes játékost hibaponttal 

büntetjük. 
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Kakasviadal guggolásban 

A játék leírása: a játék annyiban tér el az előzőtől, hogy itt a játékosok guggolásban helyez-

kednek el. A tanár jelére páros lábon szökdelve próbálják a másikat kibillenteni az egyensúlyá-

ból vagy felborítani.  

Guggoló lökdösődő 

A játék leírása: a játékosok guggolásban helyezkednek el egymással szemben, kezüket 

mellkasuk előtt tartják, tenyerük társuk felé néz. A tanár jelére páros lábon szökdelve próbálják 

a másikat kibillenteni az egyensúlyából úgy, hogy a másik tenyerébe ütve kell őt kis lökésekkel 

felborítani. Tilos a test-test elleni kontaktus, kizárólag a kezet lehet használni.  

Lökdösődő labdával 

A játék leírása: A játékosok guggolásban helyezkednek el egymással szemben. Kezüket a 

mellkasuk előtt tartják, melyben egy gumilabdát tartanak. A tanár jelére páros lábon szökdelve 

próbálják a másikat kibillenteni az egyensúlyából vagy felborítani úgy, hogy kizárólag a gumi-

labda érintkezhet gumilabdával. A labdával kis lökésekkel kell megpróbálni felborítani a társat. 

Tyúkok kakaskodása 

A játék leírása: a játék annyiban tér el az előzőtől, hogy itt a játékosok közelebb helyez-

kednek el egymáshoz, és egy labdán ülnek. A játékosok, „tyúkok” két lábuk közé szorítják a 

labdát, „ülnek a tojáson”. Cél, hogy meg kell szerezni a másik tojását vagy le kell lökni a má-

sikat a labdáról.  

Húzd át a vonalon! 

A játék leírása: a játéktéren egy felezővonalat jelölünk ki. A párok egymással szemben 

helyezkednek el a felezővonal egyik és másik oldalán. Megfogják egymás kezét, majd a tanár 

jelzésére megpróbálják társukat áthúzni a vonalon a saját térfelükre.  

Kötélhúzás! 

A játék leírása: a játéktéren egy felezővonalat jelölünk ki. A párok egymással szemben 

helyezkednek el a felezővonal két oldalán, és egy kötelet, (övet) fognak. A tanár jelzésére a 

kötél segítségével megpróbálják társukat áthúzni a vonalon a saját térfelükre úgy, hogy közben 

nem érinthetik meg egymást.  

Told át a vonalon!  

A játék leírása: a játéktéren egy felezővonalat jelölünk ki. A párok egymással szemben 

helyezkednek el a felezővonal egyik és másik oldalán. A játékosok mögött a középvonaltól 3-

3 méterre egy-egy vonalat jelölünk ki. Cél, hogy a társat át kell tolni a hátsó vonalon. Aki egyik 

lábával átlép az előre kijelölt vonalon, az veszít!  

Kellj át a hídon 

A játék leírása: a párok tornapadon állva kezükben labdát tartva egymással szemben he-

lyezkednek el a pad közepén. A mellkas előtt tartott labdával kell a társ labdájára olyan kis 
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lökéseket mérni, hogy kibillenjen az egyensúlyából, és lelépjen a hídról. Aki fennmarad, átkel-

het a hídon, azaz győz. Tilos a társat meglökni vagy a találati felületen kívül bárhol megérinteni. 

Találati felület a labda. 

Húzd le a labdáról 

A játék leírása: a párok egymással szemben helyezkednek el két nagy méretű medicinlab-

dára ülve, miközben egy kötelet, (övet) fognak. A tanár jelzésére a kötél segítségével megpró-

bálják társukat lehúzni a labdáról. Aki legurul a labdáról, vagy a kezével megérinti a talajt, 

veszít.  

Told be a körbe!  

A játék leírása: a játéktéren egy 5-8 méter sugarú kört jelölünk ki a játékosok számától, és 

a helytől függően. Adott jelre a játékosok igyekeznek párjukat a körön belülre tolni.  

Told ki a körből!  

A játék leírása: a játéktéren egy 8-10 méter 

sugarú kört jelölünk ki a játékosok számától, és 

a helytől függően. A játékosok a körön belül he-

lyezkednek el. Cél, hogy a társat ki kell tolni a 

körön kívülre. Az győz, aki utoljára marad oda-

bent. 

Szerezd meg a szalagot 

A játék leírása: a párok egymással szemben 

kézfogással helyezkednek el. Mindkettőjük mögé középvonaltól 3-3 méter távolságba a földre 

vagy egy zsámolyra szalagot helyezünk. A játékosnak jelre meg kell próbálni a társat addig 

húzni, míg el nem éri a szalagot. Az győz, aki megszerzi a szalagot. 

Szöcskevadászat 

A játék leírása: a játéktér nagy méretű szőnyeggel borított felület. A tanulók fittball labdán 

ülve ugrálnak, mint a szöcskék. A pároknak egymás kezét fogva le kell húzniuk egymást a 

labdáról.  

Piros pacsi 

A játék leírása: a párok egymással szemben állásban helyezkednek el. Kezük a mellkasuk 

előtt. Egyikük keze a másik alatt tenyérrel felfelé, míg a másikuké felül tenyérrel lefelé. A já-

tékos, akinek a keze alul van, megpróbál egy gyors mozdulattal ráütni a társának a kézfejére. 

Ha talált, akkor cserélnek.  

 A játék nehezített változata, mikor mindkét játékos támad és védekezik is egyszerre, 

ugyanis egyik kezük alul, másik felül van.  

 A játék másik nehezített változata, mikor az eredeti felállás szerint játsszák, de csak azt a 

kezet cserélheti a játékos, amivel találatot ért el. Ha egyszerre ütött mindkettővel, és 

mindkettővel talált, akkor cserélnek, de ha csak az egyik kézzel sikerült találatot bevinni, 

akkor csak azt a kezet cserélik meg, míg a másik marad. Megosztott figyelemmel kell 

koncentrálni, hisz egyszerre fog támadni és védekezni a tanuló. 

 
Told ki a körből 

http://www.abonyibirkozas.hu/ 
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Piros pacsi fekvőtámaszban 

A játék leírása: a párok egymással szemben fekvőtámaszban helyezkednek el. Mindkét já-

tékos lehet támadó és védekező is egyben. Cél, hogy rá kell csapni a társ kézfejére. Az nyer, 

aki egy adott idő alatt több találatot visz be.  

A játék könnyített változata, mikor térdelőtámaszban játsszák.  

Szkander 

A játék leírása: a játékosok sarokülésben helyezkednek el a keresztbe fordított zsámoly 

mögött. Egyik kezüket a zsámolyra helyezik, és megfogják egymás kezét. Jelre indulhat a küz-

delem.  

3.4. Csoportküzdelmek és csapatküzdelmek 

A csoportküzdelmek során a játékban többen (egy egész csoport) egy időben vesznek részt, 

ahol mindenki ugyanazt a feladatot hajtja végre. Itt is test-test elleni küzdelem dominál, de 

mindenki mindenki ellen harcolhat. Cél a végső győzelem elérése. A játéknak általában egy 

győztese van, de a játék típusától, a játékszabályoktól függően akár több győztest is hirdethe-

tünk a végén. A csapatküzdelmeknél két vagy több csapat egymás elleni küzd, ahol az erősebb, 

fizikai erejét ügyesebben felhasználó, taktikai megoldásokat jobban alkalmazó és a kooperatí-

vabb csapat aratja a végső győzelmet.  

Ki a váramból 

A játék leírása: az egyik csapat a szőnyegen vagy adott területen helyezkedik el, és megha-

tározott módon (pl.: kart karba fűzve) összekapaszkodik. A másik csapat a területen kívül he-

lyezkedik el. Jelre befutnak, és igyekeznek minél előbb mindenkit kihúzni, kivonni onnan. Ez 

után szerepcsere történik. Amelyik csapat rövidebb idő alatt üríti ki a szőnyeget (területet), az 

a győztes. 

Körszakítás 

A játék leírása: arckörben történő kézfogással, húzás hátrafelé haladással. Ahol elszakad a 

kör, ott két gyerek kiesik. 

Körszakítás ülve 

A játék leírása: körben ülés, lábakkal a kör középpontja felé, kart karba fűzés után dőlés 

hátra, és körszakítás az előbb megjelölt feltételekkel. 

Kígyójáték 

A játék leírása: a gyerekek egy adott területen (szőnyegen) szabadon mozognak, egy valaki 

kígyóként akarja megérinteni a lábukat, de ez csak térdtől lefelé engedélyezett. Akit megérin-

tettek, szintén kígyó lesz. Az egyetlen, akit nem tudott megmarni a kígyó lesz a győztes. 

Kutyajáték 

Hasonlóan az előbbi játékhoz, de a kutyának a boka (bokák) fogásával le kell dönteni társait 

úgy, hogy a fogott lábat térd alatt vállával megnyomva leülteti. 
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Cápák és kishalak 

A játék leírása: a játék úgy kezdődik, hogy 4 gyerek térdelésben helyezkedik el a terem 

(szőnyeg) közepén, ők lesznek a cápák. A többiek az egyik oldalon a fal mellett szintén térde-

lésben vannak, ők a kishalak. A játék lényege, hogy a kishalaknak folyamatosan át kell menniük 

a túlsó oldalra (természetesen mindenki csak térden mozoghat) anélkül, hogy a cápák megtá-

madnák, és a hátára fektetnék. Ha egy kishalat megtámadott a cápa, és a hátára fektette, ő is 

cápa lesz. A kishalaknak addig kell keresztül járkálni a szőnyegen, míg csak egy marad belőlük, 

ő a győztes. 

Szőnyegsakk 

A játék leírása: a játékot két, körülbelül 16 fős csapat játssza. A két csapat a következők 

szerint áll fel egymással szemben: 

Frontvonal: Nyolc gyerek térdelőtámaszban. Ők a felderítők, akik mehetnek bárhová a küz-

dőtéren, amíg a térdelőtámaszban vannak. 

Második vonal: Hét gyerek térden, ők is szabadon mozoghatnak, amíg térden vannak. 

Harmadik vonal: Egy gyerek állva, a király szintén szabadon mozoghat. 

A játék célja elkapni az ellenfél királyát, és áthoznia saját szőnyegre vagy küzdőtérre. 

Buzogánydöntés 

A játék leírása: a játéktéren a tanulók létszámtól függően 5-10 fős csoportokat alkotnak. 

Minden csoport kap egy buzogányt, amit a talajra helyeznek. A tanulók kézfogással körben 

helyezkednek el a buzogány körül. Jelre a tanulók a kézfogás megtartásával egymást húzva 

(nem lökdösve) megpróbálják valakivel feldöntetni a buzogányt. Aki feldönti, az kiáll a körből. 

A játék az utolsó játékosig folytatódik.  

Szöcskecsata 

A játék leírása: a játéktér nagy méretű szőnyeggel borított felület. A tanulók fittball labdán 

ülve ugrálnak, mint a szöcskék. Cél, hogy a többi szöcskét ki kell kibillenteni az egyensúlyából 

úgy, hogy leguruljon a labdáról. Az utolsóként labdán maradó szöcske győz. 

Lovascsata 

A játék leírása: a játékosok a lovak, akik rákjárásban 

közlekedhetnek a játéktéren úgy, hogy közben egy labdát 

vagy fitball labdát, vagyis egy lovast tartanak a hasukon. Cél 

a társ labdájának elgurítása. Akinek leesett a lovasa, az meg-

keresi, visszahelyezi, majd folytathatja a játékot.  

Húzd át a vonalon! 

A játék leírása: a játék ugyanaz, mint a páros változatá-

ban, de itt a csapatok versengenek. A játékosok ugyanúgy párosával küzdenek, de eredményük 

a csapat eredményéhez adódik. Minden győztes egy pontot kap. Az a csapat győz, aki több 

játékost húzott át a vonalon, így több pontot gyűjt.  

 
Labdatartás 

http://aktivsport.hu/fitnesz-eszkoz/gimnasz-

tika-labdak/ 
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Told be a körbe!  

A játék leírása: a játéktéren egy 5-8 m sugarú kört jelölünk ki a játékosok számától és a 

helytől függően. Adott jelre a játékosok igyekeznek a másikat a körön belülre tolni. Bárki bárkit 

tolhat. Cél, hogy az ellenfél a körön belülre kerüljön. Az győz, aki utoljára marad a körön kívül. 

 A szabályt változtathatjuk, ezzel módosítva a játékot. Játszatható úgy is, hogy egy játé-

kost egyszerre maximum csak ketten támadhatnak. 

 Egy másik változatban megszabhatjuk, hogy egy-egy elleni küzdelem lehetséges.  

 Harmadik variáció pedig, hogy nincs meghatározva, hogy hányan támadhatnak meg egy 

játékost. 

Kötélhúzás 

A játék leírása: a játéktéren egy felezővonalat jelö-

lünk ki, és attól 1-1 m távolságra egy határt. A csapatok 

egymással szemben helyezkednek el, egymás mögött a 

felezővonal két oldalán, és egy kötelet fognak. A kötél 

közepére egy szalagot kötünk. A tanár jelzésére addig 

húzzák a kötelet, míg a zászló el nem éri a határt. 

 
Kötélhúzó verseny 
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Dr. Bíró Melinda 

VI. TANTERMI JÁTÉKOK 
A játékok közül számos olyan létezik, melyet tanteremben is játszathatunk. A lehetőségektől 

és a helytől függően végeztethetjük ezeket a játékokat. Már pár perc játék vagy mozgás is fel-

frissítheti a tanulókat, lankadó figyelmük újra felkelthető, sőt, pozitívan hat a koncentrációra, 

javítja az osztálytermi viselkedést, a fegyelmet és a teljesítményt. Egyre több kutatás bizonyítja 

a pár perc óra közbeni mozgásos aktivitás előnyeit, sőt külföldön erre számos programot dol-

goztak ki. Ilyen pl. a „TAKE 10” (Kibbe és mtsai, 2011), a PASS & CATCH (Murray és mun-

katársai, 2008) vagy a „Happy 10” (Liu és mtsai, 2007; Liu és mtsai, 2008), melyek mind az 

óra közbeni pár perc mozgásra vagy játékra épülnek.  

1. JÁTÉKOK TEREMBEN 

Száz liba 

A játék leírása: a tanulók egymás mögött he-

lyezkednek el, „libasorban”. Ha fiú megy elől, 

az első versszakot énekeljük, ha lány, akkor a 

másodikat, ha már minden gyermek állt elől, ak-

kor az utolsót. 

A dal szövege: 

1. Száz liba egy sorba, mennek a tarlóra, 

elöl megy a gúnár, jaj, de bögyösen jár. 

Száz liba egy sorba. 

2. Száz kislány egy sorba, mennek a templomba. 

Elöl megy a Böske, jaj, de ki van föstve.  

Száz kislány egy sorba. 

3. Száz kifli egy sorba, mennek a gyomromba. 

Elöl megy a mákos, nyomja a lekvárost.  

Száz kifli egy sorba. 

Gyertek haza, ludaim 

A játék leírása: a „libák” arccal előre egymás 

háta mögött sorakoznak. Velük szemben távo-

labb áll az „asszony”, középen a „farkas”. Az 

asszony hívja haza a ludakat.  

A mondóka szövege:  

 
Tantermi játékok az iskolában 

http://bestcoolgame.com/classroom-games-for-

kids.html 

 
Mozgásos-mondókás játék a tanteremben 

/www.manataka.org/page1489.html 
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– Gyertek haza ludaim – Nem megyünk!  

– Miért? – Félünk.  

– Mitől? – Farkastól. 

– Hol a farkas? – Bokorba. 

– Mit eszik? – Lúdhúst. 

– Mit iszik? – Vizet. 

– Mibe mosdik? – Aranymedencébe.  

– Mibe kendőzik? – Kiscica farkába.  

– Gyertek haza ludaim! 

Ezután a ludak a helytől függően megpróbálnak eljutni a gazdaasszonyhoz. Akit elfog a far-

kas, azzal szerepet cserél. 

Csiklandozós 

A játék leírása: a gyerekek párban, egymással szemben guggolnak, s egymást csiklandozva 

megpróbálják a másikat egyensúlyából kibillenteni.  

A mondóka szövege: 

Komámasszony! Nem látott egy kismalacot? 

Itt a nyoma, ott a nyoma, ez meg itt a csiklandója. 

Repül a ..., repül a… 

A játék leírása: a tanulók a padban ülnek, míg egy társuk az osztállyal szemben állva a 

következőt mondja:  

Dolgozzatok legények (vagy leányok), 

holnap lesz a vásár. 

Kifizetlek titeket, 

ha eljön a császár! 

Repül a …, repül a ... hajó! 

A mondóka közben minden tanuló a pad te-

tejét ütögeti az egyik ujjával, miközben figyeli 

a verset. A verset mondó játékos az utolsó szó-

nál „hajó” felemeli mindkét kezét. Az utolsó 

szó elhangzásakor a többieknek is ezt kell ten-

niük, de csak abban az esetben, ha az utolsó szó 

olyan élőlényt vagy tárgyat jelent, ami valóban 

repül (repülő, madár, lepke, stb.). 

Egérfogó 

A játék leírása: a gyerekek kört alakítanak. Kiszámoljuk az egeret, aki a körön belül helyez-

kedik el, s a cicát, aki a körön kívül. A cica körbe-körbe jár a körön kívül a mondóka szövege 

alatt, ami a következő: 

Cica fogott egeret, 

Játszott vele eleget. 

Mulatott is kedvére, 

Kicsi egér vesztére. 

Repül a repül a … 

www.ehow.com/info_12121059_good-games-kids-

play-classroom-kindergarten-first-grade.html 
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A mondóka végén a kört alkotó gyermekek felemelik a kezüket, „kinyitják a kapukat”. A 

cica kergeti az egeret, s ha megfogta, akkor választanak maguk helyett másik egeret és macskát. 

Gúnár, gúnár, libagúnár 

A játék leírása: kört alakítunk, kiszámolunk egy libát a kör közepére, akit körbejárunk. A 

dal végén mindenki párt választ magának, akivel leguggol. Akinek nem jutott pár, annak azt 

kiabáljuk: Te vagy a gúnár! Középre áll, s a játékot köralakítással kezdhetjük elölről. 

A mondóka szövege: 

Hatan vannak a mi ludaink, 

Három szürke, három fekete. 

Gúnár, gúnár, libagúnár gúnár az eleje. 

akinek nincs párja, az lesz a gúnárja. 

 

Érik a dinnye 

A játék leírása: a gyerekek törökülésben leülnek a földre egymás mögé vagy körben, de 

lehet szétszórt alakzatban is. Egy gyerek körbejár a mondóka szövege alatt. 

A mondóka szövege: 

Érik, érik a dinnye, Nyisd ki, Isten, kiskapudat, 

De csak délig érik. Hadd hajtsam ki báránykámat, 

Azután virágzik. Délre harangoznak. 

Az ének végén, akinél tart, annak megkopogtatja a fejét, és megkérdezi: Érett a dinnye? 

Ha igen a válasz, vele megy. Ha nem, akkor ott marad a helyén. A játékot addig játsszuk, 

míg mindenki „megérik”.  

Székfoglaló 

A játék leírása: a játéktéren eggyel kevesebb széket teszünk háttal körbe, mint amennyi já-

tékos játszik. A zene hangjaira a játékosok körbe haladnak, illetve táncolnak, s amikor leáll a 

zene, leülnek. Akinek nem jutott szék, az kiesett a játékból. A kiesett játékost vonjuk be a leve-

zetésbe: székpakolás, zene leállítása. 
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A fejem, a vállam, a… 

A játék leírása: a mondóka szövege: „a fejem, a vállam, a térdem, a bokám”. Ezt mondjuk 

kétszer, majd: „a fülem, az orrom, a szemem, a szám”. A mondóka közben arra a testrészre 

mutatunk, amelyikről beszélünk. Lehet egyre gyorsabban mondani és mutogatni. 

Hányat ütött az óra? 

A játék leírása: a tanulók a padban ülnek. Minden padsorból egy tanuló „az óra”, aki kiáll a 

padsor elé. A többi tanulót megszámozzuk. A padsor elé papírból készített számokat teszünk, 

amiért majd a játékosnak ki kell mennie. Amikor a tanár megkérdezi, hogy „Hányat ütött az 

óra?”, akkor a padsor elején álló tanuló elkezd hangosan számolni, és minden számnál tapsol. 

Amikor az utolsó számot kimondja, akkor leguggol, ezzel jelzi, hogy hány óra van. Erre azok-

nak a tanulóknak kell kimenni a padsor elejére, akiknek ez a száma. Felveszik az ott található 

papírszámot, majd visszaülnek a helyükre. Ha jó tanuló ment ki, akkor pontot kap a csapat. 

Végezetül az a csapat győz, akinek több pontja van. 

1.1. Sorverseny adogatással 

A játék leírása: egy csapatba a padsorba egymás mögött ülő tanulók tartoznak. Az első padra 

helyezzük azt a tárgyat, amit adogatni kell (gumilabda, kislabda, tolltartó, sapka stb.), majd 

jelre a tanulóknak hátra kell adniuk az eszközt a mögöttük ülőnek egészen a legutolsó emberig, 

aki azt a magasba emeli. Figyeljünk, hogy minden sorban azonos létszámú tanuló üljön. Az 

átadás módját változtathatjuk, lehet: 

 Labdaátadások pad alatt gurítással, kizárólag kézzel érinthető a labda. 

 Pad alatt gurítással, de csak lábban lehet hozzáérni a labdához. 

 Átadás a pad mellett állásban.  

 Átadás, de kizárólag jobbra lehet fordulni, és arra lehet átadni! 

1.2. Célbadobó verseny  

A játék leírása: egy csapatba a padsorban egymás mögött ülő tanulók tartoznak. Figyeljünk, 

hogy minden sorban azonos létszámú tanuló üljön. A versenyt a sorok között rendezzük. Min-

den sor elé meghatározott távolságra kihelyezünk egy célt (szemetes kosár, papírdoboz, hula-

hoppkarika, sálból kialakított kör stb.). A padban elöl ülő tanuló 3 darab eszközt (habszivacs 

labdát, papírból gyúrt labdát, papírból hajtogatott repülőt stb.) kap. Ezt az eszközt kell bele-

dobni a célként jelölt tárgyba. Abban az esetben, ha sikerül, az első padban ülő tanuló feláll, 

összegyűjti az eszközöket, és az első padra helyezi. Közben a többi, mögötte ülő tanuló egy 

padsorral előrébb ül. Amikor minden tanuló dobott célra, és mindenki visszaült a helyére, akkor 

ér véget a játék. Pontozzuk a célbadobást, és a gyorsaságot is.  

1.3. Egy perc és nyersz 

A népszerű egy perc és nyersz játékok közül életkortól, eszköztől és helyigénytől függően 

számosat adaptálhatunk a tanterembe. A feladatok és magyarázatok megtalálható az interneten 

a következő oldalon: http://1percesnyersz.hu/feladatok/. 
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ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Miben áll a gyerekek mozgásfejlesztésének szempontjából nézve a futó- és fogójátékok 

jelentősége? 

2. Mit nevezünk futójátékoknak? 

3. Mit nevezünk fogójátékoknak? 

4. Mi a lényegi különbség a sor- és a váltóversenyek között? 

5. A labdás játékok oktatásánál milyen módszertani szabályokat kell betartani? 

6. Milyen módszertani szabályok vannak a küzdőjátékok oktatásánál? 

7. Milyen érintésen alapuló küzdőjátékokat ismer? 
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VII. TÉLI JÁTÉKOK 
A téli sportok – síelés, sífutás, téli túrázás, korcsolyázás, játékok havon, jégen – rendkívül 

egészségesek. Télen, a szabadban eltöltött sportfoglalkozásoknak igen nagy élettani haszna van. 

Fokozzák a szervezet ellenálló képességét, erősödik az immunrendszer, nő az edzettség. A szer-

vezet keringési rendszereit és az izomzatot a mozgásos játékokban jelentős terhelés éri. Az 

utóbbi években emelkedett a téli, szabadban végzett testnevelési órák és diáksport események 

száma. Részben magyarázható a tárgyi feltételek látványos javulásával, részben a szemléletvál-

tozás, a testnevelő tanárképzés korszerűsítése, a kispályás gyorskorcsolya robbanásszerű fejlő-

dése, a testnevelés tartalmi megújulása eredményezte a téli játékok szerepének erősödését (Hor-

váth, 1999). 

1. TÉLI NÉPSZOKÁSOK ÉS JÁTÉKOK 

Népi játékaink nagy nevelőerejét hivatott szakemberek is jellemezték: „Sokoldalú, harmo-

nikus, erőteljes testmozgást kívánnak, az erőt, rugalmasságot, állóképességet sokszorosan fej-

lesztik, közösségi érzést ébresztenek. Legtöbb népi sportjátékunk mozdulatai elütő, célzó, ha-

jító, futó, elugró, védekező, kergető mozdulatok, s az egyes játékokon belül igen változatos 

összetételűek. Szellemes, tréfás részletekkel gyönyörködtetnek, meghatározott játékszabálya-

ikkal közös feladatok megoldására serkentenek, és a játszók közös küzdelmeiben arányos sze-

repet nyújtanak mind a kiválóbb, mind a gyengébb játékosoknak. A kiválóbbakra döntőbb fel-

adatot bíznak, a gyengébbet segítik, és engedményeket adnak nekik. A hibázókat tréfásan meg-

büntetik. Könnyen elsajátíthatók, s játszásukhoz a játszótér és a sporteszközök megszerzése 

igen könnyű.” (Berecz és Lajos, 1952). A szabadban űzött téli népi játékok gyűjteménye igen 

szerény, ennek okai között elsősorban szerény földrajzi adottságainkat említhetjük (Hajdú, 

1971). 

Ezen bevezető gondolatok nagyon érvényesek téli, szabadtéri játékainkra. A havon, hógo-

lyóval és szánkóval végzett játékainknak nagy tradíciója van. Kevés olyan ember él – termé-

szetesen a Föld azon pontjain, ahol télen hull a hó –, aki gyermekkorában nem épített hóembert 

a szüleivel, nagyszüleivel, nem vívott óriási hócsatákat barátaival, vagy ne csúszkált volna ké-

zen fogva szerelmével a jégen, olykor fájdalmasan fogva hátsóját!  

Izgalmai, romantikája, pozitív élettani hatásai mellett előnye, hogy sok gyermeket, nagy cso-

portban, szervezetten, hatékonyan lehet foglalkoztatni. Tapasztalatok szerint a diákok nagy 

örömmel és aktivitással vesznek részt a havas természetben vagy műjégpályákon rendezett já-

tékos vetélkedőkön. A mozgásos játékokra épülő, természetben rendezett téli játékok pótolha-

tatlan élményt nyújtanak a résztvevőknek és a közönségnek egyaránt.  
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2. A FOGLALKOZÁSOK TERVEZÉSE, SZERVEZÉSE ÉS OKTA-

TÁSMÓDSZERTANA 

A téli, szabadban végzett játékok szervezetre gyakorolt hatásuk, sajátságos szerepük követ-

keztében mindenkor kiváló lehetőséget biztosítanak a különböző oktatási és nevelési feladatok 

megoldására. A szabadban végzett játékok alkalmasak a speciális képességek, készségek kiala-

kítására, a tantervi mozgásanyagok oktatásának előkészítésére, az elsajátított mozgásanyag 

gyakorlására. A tárgyalt téli játékok szoros kapcsolatban vannak a tantervben előírt testgyakor-

lati ágakkal, hiszen olyan mozgáselemeket tartalmaznak, amelyek a torna, atlétika vagy bár-

mely más sportjáték alapját képezik. 

Az oktatás eredményessége szempontjából alapvető kritérium, hogy a didaktikai alapelveket 

a tanár célszerűen alkalmazza, érvényesítse. Az alapelvek olyan elvi szempontokat jelentenek, 

melyeket figyelembe kell venni, függetlenül, hogy milyen játékot tanítunk. Minden játékfog-

lalkozásnak határozott képző és nevelő céljának kell lennie. A tanított játékoknak biztosítani 

kell az előre meghatározott képességek, készségek, jártasságok kialakítását, fejlesztését, töké-

letesítését a képzési céloknak megfelelően.  

Mind alsó, mind felső tagozatban érvényesüljön a játék állandó jellegű oktatási célkitűzése, 

ugyanakkor módosuljon is az oktatási mozgásanyaghoz igazodva. Az oktatási, képzési cél mel-

lett minden esetben konkrétan meg kell határozni a nevelési célt, amely szervesen kapcsolódik 

az oktatott játék tartalmához, jellegéhez (Bély és Janisch, 1963). 

Rendkívüli jelentőséggel bír az életkori sajátosságok figyelembevételének az elve. A sza-

badban végezhető játékok tartalma, jellege, fiziológiai hatása feleljen meg a tanulók fizikai és 

szellemi fejlettségének, fejlődési sajátosságainak, előképzettségüknek. A téli játékok jó lehető-

séget biztosítanak a tanulók aktív, kreatív kezdeményező cselekvéseire (Jakabházy, 1979). 

A fokozatosság elvének betartásával a tanulók könnyebben megtanulják a bonyolult játék-

feladatokat is. A fokozatosság egyaránt érvényesüljön a játékfeladatok nehézségi fokában és a 

játékszabályok alkalmazásában. Vegyük figyelembe a tervszerűség, egymásra épülés, és a fo-

lyamatosság elvét is. Biztosítani kell a játékok tartalmi kapcsolatát, egymásra épülését. próbál-

junk törekedni a tökéletes elsajátításra, hiszen a tanulók számára akkor válik élvezetessé a játék, 

ha már többször játszották, jól ismerik a feladatokat, a megoldási lehetőségeket.  

Fontos didaktikai alapelv, hogy megfelelő időt biztosítsunk egy-egy játék megtanítására, be-

gyakorlására. A többszöri ismétlés, megfelelő gyakorlás hozzátartozik a tökéletes elsajátítás-

hoz. A tartósság, szilárdság elve régi pedagógiai megállapítás. A jó tanár nem azért ismételtet, 

hogy az elfelejtettet felelevenítse, hanem azért, hogy a régivel az újat tartóssá tegye (Pásztory 

és Rákos, 1992). 

3. A TÉLI FOGLALKOZÁSOK EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEI 

A téli testnevelési játékok anyagaiból összeállított foglalkozások fokozott balesetvédelmi 

előírások betartását igénylik. A téli öltözködésnek kettős feladata van. A ruházat nyújtson meg-

felelő védelmet az időjárással szemben, ugyanakkor szabad mozgást a játékban és a sportban. 
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Az öltözék megválasztásánál figyelembe kell venni az adott hőmérsékletet, a szelet, és a játék 

intenzitását. Ez utóbbi is nagyon fontos, mert az intenzív mozgással termelt hő ,,kiegészíti" 

ruházatunkat. Így például kevesebb ruhára van szükség a sok futkosással járó hógolyózásnál, 

mint a hóember építésénél. A ruha úgy melegít, hogy a test által termelt meleg levegőréteget 

megőrzi. Rétegesen kell öltözködni egyrészt a jobb melegmegőrző hatás miatt, másrészt egy-

egy réteg levetésével, illetve újra felvételével fokozatosan szabályozhatjuk a hőháztartást. 

Különösen fontos a gyerekeknél a fokozottan érzékeny és gyenge vérkeringésű kéz, láb, fül 

és homlok védelme. Olyan sapkát használjanak, ami a homlokot és füleket is jól takarja, és 

célszerű, ha az áll alatt rögzíthető. A torok védelmére magas nyakú pulóvert vagy sálat viselje-

nek. Alsóruházatnak nedvszívó anyagból készült trikót, harisnyanadrágot (fiúknak is) ajánlunk, 

a trikóra flanellinget és pulóvert húzzanak. A nadrág lehetőleg olyan anyagból legyen, amihez 

nem tapad a hó, és ezért kevésbé ázik át. Felülre praktikus a közkedvelt anorák, mert a szél és 

az átázás ellen egyaránt véd. Célszerű, ha a gyerekek két kesztyűt is fölvesznek. Alulra kötött 

ötujjast, fölé pedig egyujjas vízhatlant. A kesztyűk semmiképpen ne szorítsanak, mert akkor 

akadályozzák a kéz amúgy is renyhe vérkeringését. A hógolyózáshoz, hóemberépítéshez lehe-

tőleg ne használjunk kesztyűt, így a játék befejeztével száraz kesztyűvel melegíthetjük fel el-

gémberedett ujjainkat. 

Az öltözék legkritikusabb része a cipő. Természetesen nem célszerű a tanteremben vagy a 

tornateremben használt cipő használata a téli foglalkozásokra. Mindenképpen vízhatlan cipőt 

kell használni két pár pamut- vagy gyapjú zoknival. Miként a kesztyű, a cipő sem szoríthat, de 

túl nagy sem lehet, mert akadályozza a mozgást, és feldörzsölheti a lábfejet. Az esetlegesen 

átázott cipőt azonnal le kell cserélni, mert a megfázás nagyon gyakran a láb lehűlésének követ-

kezménye. Ma már hazánkban is széles körben elterjedt a könnyű, vízhatlan, jó hőszigetelő 

hócsizmák, hótaposók használata. Ezek a téli játékoknál kiválóan alkalmazhatók, azonban a 

foglalkozások utáni cipőcserére mindenképpen szükség van. 

A téli szabadtéri foglalkozásokat előre tervezzük meg, hogy a tanulók megfelelő ruházatról, 

felszerelésről gondoskodhassanak. Ha az öltöző közelében van a foglalkozás, úgy a fölösleges, 

tartalékruhákat hagyjuk ott. Amennyiben távolabbra megyünk, vagy hosszabb kirándulásokat 

teszünk, akkor csak az intenzívebb foglalkozás kezdetekor tegyük le a fölösleges ruhadarabo-

kat, de úgy, hogy ne ázzanak át. A foglalkozás elején fokozatosan növeljük a szervezet terhe-

lését, különösen ügyeljünk a megfelelő bemelegítésre. Nagy hidegben fokozottabb a sérülésve-

szély a hirtelen és heves mozdulatoknál. Gyakorlás, játék közben folyamatosan figyeljük a gye-

rekek reagálását. Ha a lehűlés veszélye fenyeget, növeljük a foglalkozás intenzitását, a túlzott 

kimelegedést pihentetőbb feladattal előzzük meg. A feladatok célszerű váltogatásával hosszú 

időn keresztül megfelelő szinten tarthatjuk testhőmérsékletüket és érdeklődésüket is. 

A foglalkozást ne élénk mozgással fejezzük be. Válasszunk olyan gyakorlatokat, ami lecsil-

lapítja a felhevült szervezetet. Utána azonnal vagy már a levezetés közben vetessük fel a tarta-

lékruházatot, vagy menjünk fűtött helyiségbe. A megfázás veszélye ugyanis a mozgás befeje-

zése után a legnagyobb.  

Fokozottan ügyeljünk a sérülések megelőzésére. Ha fáradást tapasztalunk, vagy erős szél 

támad, inkább az előirányzottnál korábban fejezzük be a foglalkozást. A feladat tervezésénél 

gondoljunk arra, hogy a szabályok is a sérülés megelőzését szolgálják. Így pl. hógolyóval szi-

gorúan tiltsuk az öv fölötti dobálást. Szánkóval csak a tudásnak megfelelő pályát használjuk. A 
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legtipikusabb téli sérülés a fagyás. Nagyon alattomos, mert csupán az elégtelen keringés miatti 

elfehéredés és enyhe fájdalom, zsibbadás jelzi a fagyás kezdetét. Jellemző fagyási területek az 

áll, az orr és a fül, illetve a kéz- és a lábujjak. A fedetlen részeken a tanár észreveheti az elszí-

neződést, de a kéz és a láb állapotát csak a tanítványok időnkénti kikérdezésével tudhatja meg. 

A leggyengébb tünetre is avatkozzunk be. Ne vigyük azonnal meleg helyre a gyermeket, csupán 

szélárnyékba, és enyhe dörzsöléssel indítsuk meg újra a vérkeringést. A jelentkező fájdalom az 

éledés biztos jele. A fagyás veszélyét néhány egyszerű gyakorlat ismételt végzésével csökkent-

hetjük. A lábujjak fagyását markolászó mozgásukkal, a sarokról a lábujjra való emelkedéssel 

és szökdeléssel előzhetjük meg. A kéz vérellátását a karok heves lendítésével, csapkodásával, 

és karkörzéssel javíthatjuk. Figyelembe kell azt is venni, hogy a huzamosabb szabadban való 

tartózkodás, a szél, a hó, az erős napsütés károsító is lehet, ezért ajánlatos, hogy a tanulók kré-

mezzék be arcukat, kezüket. (Pásztory és Rákos, 1992). 

Végezetül összefoglalásként olyan alapelveket sorolok fel, melyek betartása nem csak aján-

latos, de kötelező, úgy is felfoghatjuk, mint a téli játékok tízparancsolatát: 

1. A téli szabadtéri foglalkozásokat előre tervezzük meg. 

2. Az általános előírásokat a téli pályákon szigorúan be kell tartani. 

3. A bemelegítést intenzív célgimnasztikával kell biztosítani. 

4. A természetes jégfelületeken a 15-20 cm szilárd jégvastagságról meg kell győződni. 

5. Szánkó-, sípályát csak a tudásnak megfelelő területen jelöljük ki. 

6. A téli foglalkozásokhoz a réteges öltözködés, túrához a megfelelő lábbeli kiválasztása 

fontos. 

7. A kesztyű nem csak melegít, hanem véd (sí-, szánkó kantni, korcsolya él). 

8. A nagy hidegben fokozottabb a sérülésveszély. 

9. A szánkókat, korcsolyákat, eszközöket szárazra törölve tároljuk. 

10. A legtipikusabb téli sérülés a fagyás, a legenyhébb tünetre is vigyük meleg helyre a gye-

rekeket. 
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4. TÉLI JÁTÉKOK SZABADBAN 

4.1. Hóemberépítés 

A téli évszakban a gyerekek kedvelt konstru-

áló játéka a hóemberkészítés. Jellegéből adó-

dóan ez kevés mozgással jár, ezt az öltözködés-

nél különösen figyelembe kell venni. Alapve-

tően az alkotás élményét kell elősegíteni oly 

módon, hogy szabad teret engedünk a gyerekek 

fantáziájának. A hóemberkészítés alapanyaga a 

lágy, nedves hó, melyet gyúrva, görgetve lehet 

megformálni a kívánt mértékben. A tanár tevé-

kenységét a visszafogottság, a tanácsadás jelle-

mezze. 

Ha megfelelő mennyiségű alkalmas hó áll 

rendelkezésre, akkor az osztályt vagy tanuló-

csoportot kisebb csoportokra lehet bontani, és 

ezek a csoportok egymással versenyezve készít-

hetik el a hóembert az alkalomhoz illő értéke-

léssel és eredményhirdetéssel. A kész hóember 

több más játék eszköze is lehet. A hóemberké-

szítés előtt a tanulókkal meg kell beszélni az el-

készült „mű” sorsát, mert a további játékokat 

ennek ismeretében lehet alkalmazni. Ha a tél szimbólumaként készítették a gyerekek, akkor 

vízzel meglocsolva megkeményedik, megfagy, és tartósabbá válik. Ha játékeszközként készí-

tették, akkor a hóember kiválóan alkalmas célbadobó versenyre, váltóversenyek fordulójaként, 

vagy a támadó csapatot megakadályozni a lerombolásban. A hóember a tél egyik szimbóluma, 

mindenekelőtt a gyerekek számára. Ha a körülmények megengedik, akkor a téli játékfoglalko-

zások anyagaként – főleg az alsó tagozatos tanulók számára – feltétlenül használjuk. 

4.2. Játékok hógolyóval 

A legismertebb, a legegyszerűbb téli játék a 

hógolyózás. Ez a gyerekek elsődleges spontán 

téli játéka, éppen ezért a szervezett keretek kö-

zötti alkalmazásának ismereteire feltétlenül 

szükség van.  

Hógolyózásra és a hógolyóhoz kapcsolt játé-

kokra csak a nedves, friss, jól tapadó hó alkal-

mas. A játékteret gondosan kell kiválasztani, 

hogy a célt tévesztett hógolyók ne veszélyeztes-

sék a testi épséget, ne okozzanak kárt. A ke-

mény lövés helyett a pontos célzás szemléletét kell kialakítani a gyerekekben. A hógolyójáté-

koknál nem szabad nagyon keményre gyúrni a hógolyót, tiltsuk meg – és ellenőrizzük is –, hogy 

 
Téli játék a szabadban. www.femcafe.hu/cik-

kek/eletmod/felejthetetlen-teli-programok-kisgyerme-

kes-csaladoknak 

 
Hóemberépítés 
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99 

jeges darabokat, esetleg követ gyúrjanak a gyerekek bele, még akkor is, ha nem egymásra cé-

loznak. Az ilyen hógolyóval természetesen könnyebb a célzás, de veszélyessége miatt semmi-

képp nem engedhetjük meg. 

Hógolyócsaták 

Vadászat: tetszés szerint létszámmal játszható. A vadak – szarvasok – egy, a létszámhoz 

mérten nagy területen futkározva menekülnek a vadászok lövései elől. A két vadász a körön 

kívül helyezkedik el, onnan próbálja eltalálni a futkosó játékosokat. Akinek a lábát megdobják, 

az kijön a körből, és szintén vadász lesz. A játék addig tart, amíg csak két üldözött marad a 

körben. Ők lehetnek a következő játék vadászai. 

Hógolyócsata: a népszerű hógolyózás megszervezését bízzuk a gyerekekre, mindössze any-

nyit kössünk ki szigorúan, hogy csak az öv alatti dobás érvényes. 

Távolbadobás hógolyóval 

 Ki tud állásból távolabbra dobni jobb és bal kézzel, illetve óriás méretű hógolyót két kéz-

zel a fej fölött távolabbra dobni? Mindenkinek lehet külön jele (gally, színes papír stb.), 

nagy létszámnál elég csak az osztálycsúcsot jelölni. 

 Ki tud nagyobbat dobni a hógolyóval nekifutásból? 

 Távdobó váltó. Jó hosszú játékteret – labdarúgópályát – és színes hógolyót igényel (az 

erősen meggyúrt hógolyókat különböző színű zoknikba kell öltöztetni). A rajtvonalra áll-

janak fel a csapatok egymástól 8-10 m távolságba, az első játékosnál legyen a csapat szí-

nes hógolyója. A rajtvonaltól 60-100 m távolságban lévő célba kell a lehető leggyorsab-

ban eljuttatni a csapatoknak a hólabdát. Így az első tanuló dobja a cél irányába, a követ-

kező játékos odaszalad és továbbdobja, majd a csapathoz visszafutva váltja a következő 

csapattagot. Ha a célt csak olyan távolságban tudjuk kijelölni, hogy nem kerülne sor min-

den játékosra, akkor a cél elérésekor egy második, szükség szerint egy harmadik hógolyót 

kell útnak indítani. Természetesen az a csapat győz, amelyik a legrövidebb idő alatt tudja 

túldobni a célvonalon a hógolyóját (esetleg a másodikat, a harmadikat). 

Célbadobás hógolyóval álló célpontokra 

 Lehetnek fatörzsek, oszlopok a magasság megjelölésével. 

 Célbadobás kerítésre rajzolt koncentrikus körökbe. 

 Ki tudja a hóember kalapját ledobni? 

 A hóra rakott jelekből kialakított körbe vagy négyzetbe (műanyagszalaggal, faágakkal, 

szánkókkal kialakított) célzás. 

Célbadobás szemeteskosárba 

A csapatok között vetélkedésként is szervezhetők. Mindenki egyet, kettőt vagy hármat dob-

hat, és a legtöbb találatot elérő csapat nyer. A dobóvonal mögött felsorakozott csapat minden 

tagja pl. két hógolyót dobhat a kb. 6-8-10 m távolságra kitett szemeteskosarakba. A szabály a 

következő: először a legközelebbibe kell bedobni, ha az sikerült, akkor a következőbe stb. A 

találatok pontszáma a közelebbitől kezdve a következő: 1-5-10. Az a csapat győz, amelyik a 

legtöbb pontot gyűjtötte össze. 
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Hógolyó-bombázó 

Két csapatot alakítunk. A pálya közepétől 10-15 m-re állnak fel a játékosok vonalban, egy-

mással szemben. A pálya közepére öt szánkót helyezünk el, mindegyik szánkóra két-két gumi-

labdát teszünk. A tanár jelére a két csapat játékosai hógolyóval igyekeznek eltalálni a középen 

lévő labdákat azzal a céllal, hogy az ellenfél térfelén a hóra essen le. Minden ledobott labda egy 

pontot ér. Az a csapat győz, amelyik a játék ideje alatt több pontot szerez. Célszerű több játék-

menetet rendezni, és az elért pontokat összesíteni. 

Célba dobás mozgó célpontokra 

Dobd meg a szánkót! Két csapat versenye ez a célba dobó játék. A dobóvonaltól a játékosok 

korának megfelelő távolságra jelöljük ki a tűzvonalat, azon pedig pl. két szánkóval egy 15-20 

m-es szakaszt. Az egyik csapat gyülekezzen a dobóvonal mögött 2-2 hógolyóval, míg az ellen-

fél a tűzvonal egyik oldalán egy hosszú, kb. 5 m-es húzózsinórral felszerelt szánkóval. A tűz-

vonalban lévő elsők játékosa tetszőleges időpontban és sebességgel áthúzza a szánkót a kijelölt 

szakaszon, majd megfordulva szánkójával visszarohan. A támadócsapat első játékosa ezalatt 

igyekszik a szánkót megdobni egyik hógolyóval az oda-, másikkal a visszaúton. Miután a csa-

patok minden tagja sorra került, helyet cserélnék egymással. Az a csapat győz, amelyik a sza-

bályok adta keretek közt a legtöbb szánkótalálatot éri el. 

Kapd el a hógolyót!  

Tulajdonképpen nem az eredeti értelemben vett mozgó cél, de jó együttműködést, remek 

koordinációt igényel. Kis létszámnál párok, nagyobbaknál csapatok játszhatják a játékot. A do-

bóvonaltól meghatározott távolságra álljon az elkapó játékos egy szemétkosarat tartva. Ha pá-

rokban játsszák, akkor 5-10 lövés után cseréljenek, és az a pár győz, amelyik a legtöbb hógolyót 

kapta el. Csapatoknál a játékosok 2-3 dobás után kiszaladnak, és leváltják a kosártartót, aki 

beáll a sor végére. A legtöbb találatot elérő csapat a győztes. Az előző játék egyik változatánál 

sincs meghatározva a dobásszám, de csak találatnál lehet váltani, tehát mindenkinek addig kell 

próbálkoznia, míg beletalál a kosárba. A győztes az lesz, aki rövidebb idő alatt teljesíti a fel-

adatot. 

„Galamblövészet” 

A csapatok egyik tagja (vagy váltva mindig a következő dobó) dobjon fel függőlegesen egy 

nagy alakú tárgyat a dobóvonaltól 5-10 m távolságban. A lövő játékosnak ezt a levegőben kell 

eltalálnia. A feldobott tárgy lehet strandlabda, gumilabda, üres műanyag flakon, sapka vagy 

kesztyű. A több találatot elérő csapat a nyertes. 

4.3. Szánkózás 

Favázas, vasalt, fatalpú szánkó a gyerekek ked-

vence. Osztályfoglalkozásnál különösen a kétszemé-

lyest lehet jól kihasználni. A háttámlás, karfás változat 

alkalmatlan az iskoláskorúak játékaihoz. Sajnos egy 

nagyon veszélyes típust is árusítanak, ennek a talprésze 

elől magasan az ülőlap síkja fölé kunkorodik. Ezt a tí-
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pust ne használjuk a foglalkozásokon. A szánkóhoz legyen húzózsinór, így sokoldalúbban tud-

juk kihasználni a játékokban. A házi készítésű a fémvázas, fémtalpas szánkó. Roppant erős, de 

súlyos is, puha hóban alig használható. Természetesen szükség esetén játékra ez is alkalmas 

eszköz. Az egészen lágy, képlékeny hóban nehezen csúszik a szánkó, emiatt a gyakorlótere-

pünket célszerű letaposni. A tükrösre jegesedett lesiklókat kerüljük, mert azon a gyakorlott 

szánkózók sem mindig képesek szándékuk szerint közlekedni. 

A műanyag bob elsősorban lesiklásra alkalmas eszköz, mert húzva az eleje hajlamos a meg-

emelkedésre, ami könnyen az utas kiborulásához vezet. Előnyei a biztonság és a könnyű súlya. 

Jóllehet, nem túlzottan nyomtartó, s emiatt könnyen fölborul, ám szinte veszélytelenül lehet 

belőle kiugrani a talajközeli súlypont miatt. Különösen fékes-kormányos változata nyújt remek 

szórakozást. Tulajdonságai alapján az 1-4. osztályosok kitűnő sporteszköze. 

4.4. Szánkózás sík terepen 

A szánkó lökése 

 Jelnél sorba állított szánkókat egy-egy tanuló a lehető legmesszebb lökje el. Ki tudja tá-

volabb lökni? 

 Tetszőleges nekifutás után adott jeltől ki tudja a legtávolabb lökni a szánkót? 

 A fenti két feladat azzal a változtatással is játszható, hogy egy-egy tanuló üljön a szán-

kóra. 

 Szánkólökő váltó. A gyakorlóhely méretének megfelelő létszámú csapatok versenyezhet-

nek. A váltóvonal mögött felsorakozott csapat első tagja ellöki a szánkót, majd utána 

futva ismételten lök rajta egyet. Csapatához visszafutva egy sál átadásával „váltja” soron 

következő társát, aki a szánkóhoz szaladva szintén lök azon egyet, és így tovább. 

o Változatai: Melyik csapat juttatja el hamarabb a szánkót egy előre meghatározott tá-

volságra?  

o Melyik csapat lökdösi távolabbra a szánkót meghatározott löketszámmal? 

A szánkó húzása 

 Verseny az üres szánkó húzásával adott szakaszon, illetve valaminek a megkerülésével 

oda-vissza. 

 A szánkón ülő tanulót ketten húzzák. 

Ez a feladat kiegészíthető hógolyózással úgy, hogy a szánkón ülő tanuló hógolyókészletet 

visz magával az „útra”, és próbálja megdobni az ellenfél „lovait”. Ha eltalálja a lábukat, akkor 

azoknak ki kell állniuk. Az a fogat győz, amelyik előbb ér célba. 

 Római kocsi. Nagy ügyességet és egyensúlyérzéket kívánó feladat. Két, egymás mellett 

húzott szánkón kell a kocsisnak egyensúlyoznia úgy, hogy egyik lábbal az egyik, másik 

lábbal a másik szánkón áll. 

 Szánkós kötélhúzó verseny. Ez tulajdonképpen nem is szánkó, hanem valójában csak 

kötélhúzó verseny. Egymással szembefordított 2 vagy 2-2 szánkót kössenek össze jó erő-

sen kötéllel. A szánkón ülők kézzel a szánkóba kapaszkodva a sarkukkal próbálják hátra-

felé tolni a szánt, elhúzva az ellenfelet. Ez a verseny szinte mindig a játék legvidámabb 

perceit jelenti. 
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A szánkó tolása 

A feladatok éppen olyan változatosan végezhetők, mint a húzásnál, sőt összetett feladatokat 

is adhatunk. 

 Adott hosszon versenyeznek a párok. Egyikük tolja a szánkón ülő társát. Jelre helyet, 

illetve szerepet cserélnek. 

 Váltóverseny jel kerülésével. Jelig húzni, visszafelé pedig tolni kell a szánkót. Elegendő 

szánkóval sorversenyt, kevesebbel váltóversenyt szervezzünk. 

 Szánkóverseny síbottal. A szánkón ülő tanulók csak a síbottal hajthatják magukat. A ver-

seny egyéb feltételei a többihez hasonlóak. 

4.5. Szánkózás lejtőn 

A lejtőn felgyorsult szánkót két alapvető módon lehet kormányozni és lefékezni. Ezeket 

megtanulni és esetenként alkalmazni könnyű, de sok-sok feladatot kell ahhoz végeztetni, hogy 

igazán begyakorlottá váljék. 

A kormányzás és fékezés előtt lássuk azonban a szánkó helyes meglovaglását. Ha egy tanuló 

egyedül ül a szánon, lehetőleg üljön minél hátrább. Kézzel erősen markolja a szánt maga mö-

gött, a lábakat pedig kívülről – soha ne tegye a szántalpak vonalán belülre, mert az roppant 

veszélyes – támassza a szánkótalpak első hajlatába vagy egyszerűen csak a szánkótalpra. 

 A szánkó irányítása hason fekve. A „fejjel előre” helyzet miatt csak fa- és oszlopmentes 

helyen végezzék! A szánkón hasaló tanuló – kézzel jól kapaszkodva – azt a cipőorrát 

nyomja a hóba, amerre fordulni akar. 

 A szánkón ülve a fordulat felőli cipősarok hóba nyomásával kormányozzanak a tanulók. 

Ez utóbbi sokkal hatékonyabb kormányzási mód, de emiatt nagyobb a „túlkormányzás” 

veszélye is, ami a szánkó keresztbe fordulását – esetleg – borulását eredményezheti. An-

nál hatékonyabb a kormányzás, minél távolabb van a kormányzó lába a szánkó síkjától. 

 A szánkó fékezése. Bármelyik kormányzásra használt módon fékezhetünk mindkét láb 

egyidejű hóba nyomásával. Két-, háromszemélyes szánkónál a kormányzás és a fékezés 

elsősorban a hátul ülő feladata. Így kisebb a hirtelen elfordulás és a borulás veszélye. 

Tanulási sorrendként először a fékezés megtanulását javasoljuk addig a szintig, hogy a ta-

nulók tetszőleges módon meg tudják állítani a szánkó csúszását. A kormányzásra úgy vezessük 

rá a tanulókat, hogy fékezés közben váltogassák a lábak hóba nyomását. Egy kissé erősebben 

nyomják a bal cipőt, majd ugyanígy a jobbot a hóba. Kezdetben legyenek óvatosak, nehogy 

megpördüljenek. 

A tanulást enyhe lejtőn kezdjük el, majd egyre meredekebb pályán gyakoroltassuk az egyes 

technikai elemeket. 

4.6. Játékok szánkóval 

Távcsúszó verseny 

A pálya tetején szánkóra ülve ki csúszik távolabbra? Ugyanez hason fekve, nekifutás után. 
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Fékezési verseny 

Az előző siklási módokban először tetszőleges 

helyen, majd hóra tett jelzésnél, végül a tanár síp-

jelére kell a lehető legrövidebb úton lefékezni a 

szánkót. Kinek rövidebb a „fékútja”? 

Váltóverseny  

Lesiklás kijelölt szakaszon, majd a fordulójel 

megkerülésével a következő tanulónak vissza 

kell húzni a szánkót. Nyilván az jut előnyhöz, aki a legrövidebb úton le tud fékezni a forduló-

jelnél, és már indul is vissza a váltóhelyhez. 

Vészfékezés 

A lejtőn elhelyezett jelig felemelt lábbal kell csúszni. A jelnél kezdett fékezéssel ki tud a 

legrövidebb úton megállni? 

Helycserés váltó 

Ketten-ketten üljenek a szánkókon. A lesikló lejtőn elhelyezett két jel között lefékezve a 

szánkón ülőknek helyet kell cserélniük. (Aki a rajtnál elöl ült, az kerül hátra.) Helycsere után 

csúszás tovább a célig. A céljelet megkerülve melyik páros ér vissza – felfelé természetesen 

magukkal húzva a szánkót – hamarabb a rajthelyre? 

Szánkós kötélhúzás  

Ha több, kellő hosszúságú kötelünk van (mászókötél vagy ugrókötelek oldhatóan összecso-

mózva), szokatlanul érdekes játékot szervezhetünk. Nem túl hosszú lejtő (rézsű) aljában álló 

szánkóra üljön két tanuló, és fogja meg a kötél végét. A feladat lehet az, hogy csak a föntiek 

lassan hátrálva húzzák a kötelet, vagy helyben állva karral, továbbá húzhatják a szánkón ülők, 

illetve fönt is, lent is húzva, míg csak föl nem jut a szánkó a tetőre. 

4.7. Lesiklóversenyek 

A lesikló szánkóversenyeknél ügyeljünk a megfelelő nehézségű pálya megválasztására. A 

lesiklóversenyeket rendezhetjük egyéni formában vagy váltóverseny jelleggel. 

A szánkó fékezése és irányítása igen fontos, ennek elsajátítása külön gyakorlást igényel. 

Csak biztonságos szánkóhasználat után lehet játékokat, versenyeket rendezni. 

 A lesiklóversenyeket kijelölt pályán, időre való végrehajtással célszerű rendezni. Lehető-

ség szerint több futam együttes eredményei alapján hirdessünk győzteseket. 

 A lesikló váltóversenyeknél az indítás, a váltás és a cél ugyanazon a helyen legyen. Az 

első versenyző lecsúszik az indulóvonalig, majd a célba érkezés után átadja a szánkót a 

következő embernek. Az visszafut a rajtig, húzza vagy kézben viszi a szánkót, lecsúszik, 

s indítja a 3. játékost. Az a csapat győz, amelyik jobb időt ér el. 
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5. JEGES JÁTÉKOK 

5.1. A korcsolya 

Régészeti kutatások tanúsága szerint az első korcsolyákat még csontból készítették, mintegy 

tízezer évvel ezelőtt. A mai modern sportban a szakágak elkülönülése különböző típusú kor-

csolyák megjelenését eredményezte. Megkülönböztetünk gyorskorcsolyát, műkorcsolyát és 

jégkorongkorcsolyát. A gyorskorcsolyázásban az úgynevezett hosszúkorcsolyát használják, 

pengéje lényegesen hosszabb. A műkorcsolyázásban a rövid pengéjű, gömbölyített hegyű mű-

korcsolya a használatos. A jégkorongban az úgynevezett hokikorcsolyával játszanak. 

A korcsolyázás olyan sportág, amely már egészen fiatal-

korban is gyakorolható. A három-négyéves kisgyermekek 

már nyugodtan jégre engedhetők. A korcsolyázáshoz szük-

séges képességek egy része alapfokon megvan a gyerekek-

ben, másrészt sokoldalú képzéssel fejleszthető. 

A kezdő lépések megtételétől mindenki eljuthat az örö-

met, felüdülést nyújtó korcsolyázásig. Természetesen hosz-

szú út vezet a versenyszerű korcsolyázásig vagy a jövő ez-

red sportjáig, a jégkorongig. A hazai és nemzetközi sport-

ágak fejlődése szembetűnő a téli sportoknál. 

Az új, korszerű műjégpályák építése, a rekreáció elterje-

dése, a testnevelés sokrétűsége lehetőséget biztosít az isko-

lák számára a szervezett keretek közötti téli foglalkozá-

sokra. 

A korcsolyával űzhető ágazatok közül a műkorcsolyázás, a kis- és nagypályás gyorskorcso-

lya, a jégkorong, a jégen játszható testnevelési játékok jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy 

diákok sokasága sajátítsa el a korcsolyázás alapjait. A szabadidő kedvelt időtöltési formája, 

mely élettanilag is igen jó hatást vált ki. 

A diáksport versenyrendszerében a jeges sportágak egyre nagyobb szerepet kapnak. A kor-

csolyázáshoz két elengedhetetlen tényező szükséges: megfelelő jégfelület és alkalmas korcso-

lya. A játékokat néhány példával mutatjuk be, melyeknek számtalan változatuk lehet. 

A korcsolyázáshoz jégfelület kell. Ismerkedjünk meg a jéggel, a jégpályákkal. A jégpályák 

kialakulásukat tekintve háromfélék lehetnek. Természetes pályák, mesterséges pályák és mű-

jégpályák. 

 A természetes jégpálya. A tavak, folyók befagyott felülete. Ezeket a pályákat a természet 

alakítja, általában nem gondozzák. Fejlett szabadidősport-centrumokban van rá példa, 

hogy megfelelő eszközökkel javítják a jég minőségét. 

 A mesterséges jégpálya. Itt az altalajt és alapépítményt tudatosan készítik. Lehet aszfalt, 

beton vagy salak a jégpálya alaptest. Kialakítására sok intézményben, sportpályán van 

lehetőség. Ha a jég vastagsága eléri a 8 cm-t, akkor lehet tovább hizlalni Négy-öt nap 

alatt elérhető a 15 cm vastag jég, amely biztonságos korcsolyázást biztosít. Rendszeres 

kezelést, karbantartást igényel a pálya. 

 A műjégpálya. A korszerű jégkészítés megszabadít bennünket az időjárás szeszélyeitől. 

A pályán az alaptestbe hűtőrendszert helyeznek, amelyben a hűtőközeg kering, és egy 

 
http://korcsolya.infobomba.hu/ 
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hűtőkompresszorral áll kapcsolatban. Ezeknek a pályáknak a kezelése már szakértelmet, 

igen nagy gondosságot igényel, melyet csak speciális célgépek segítségével lehet bizto-

sítani. A jégsportok fejlődése nyomán fejlődött a jégkészítés technikája, amely viszont 

visszahat a jégsportra. 

5.2. Fogójátékok a jégen 

A fogójátékok közül jó néhány változat alkalmas a korcsolyával való játékra. Különös fi-

gyelem kell a jégen való gyors mozgáshoz és az ütközé-

sek elkerüléséhez. Az egyéni és páros fogójátékok, a fé-

szekfogó, a keresztező fogó, a fogójátékok időre változa-

tai mind alkalmasak a jeges játékra. A fogójátékok álta-

lános szabályait célszerű alkalmazni. 

A háromudvaros fogó 

A jégpálya felületet három sávra osztjuk, a középső 

részen van két fogó. A játékosok a szélső mezőben he-

lyezkednek el. Rajtjelre a középső mezőn át kell korcso-

lyázni a másik oldalra. A fogók feladata, hogy valakit megfogjanak a többiek közül. Akit első-

nek megfognak, az lesz a fogó. 

Változatai: A játékot érdekessé tehetjük, ha a fogók és a játékosok is párosával, kézfogással 

állnak fel. 

Hoki fogó 

Együttes csapatjáték, minden játékosánál egy jégkorongütő van. Kijelölünk egy fogót. A 

játékhoz egy-kettő-három stb. pakkot használunk. Akinél a pakk van, azt nem lehet megfogni. 

A fogó kergeti a társakat, a menekülőt kiválthatják a társak, ha hozzá ütik a pakkot. 

5.3. Váltóversenyek - sorversenyek 

A váltó- és sorversenyek igen alkalmasak a gyorsaság és ügyesség fejlesztésére egyaránt. 

Szer nélkül és szerrel egyaránt játszhatók, sokféle lehetőséget biztosítanak versenyek, jeges 

vetélkedők rendezésére. 

A játékok szabályai megfelelnek a váltóversenyek általános szabályaival. 

Vonatozás 

A csapatok tagjai oszlopban állnak fel. Egymás vállát fogják. Az oszlopban elöl állnak a 

„mozdonyvezetők”. Adott jelre előre meghatározott útvonalon és módon kell korcsolyázni. 

A pályára elhelyezhetünk akadályt is, melyet kerülni kell, át kell mászni stb. 

Páros korcsolyázás 

A csapatok tagjai párokat alkotnak. A párok közötti kapcsolatot egymással kézfogással vagy 

karikával biztosítjuk. Akik elöl vannak, ők hátrafelé korcsolyáznak, és úgy húzzák a guggoló 

társukat. 

 

www.szentesinfo.hu/mozaik/2004/1/kor-

csolya.htm 



106 

Hoki váltó 

Jégkorong pakkot kell seprűvel vagy hokiütővel vezetni. A feladatot nehezíthetjük, ha bóját 

vagy széket kell megkerülni, vagy szlalomozva kell haladni a pályán. 

Akadálypálya 

Csapatonként akadályokat helyezünk el a pályán. A rajtvonal után egy tornabotot, ettől 5 

méterre két magasugró állványt, 80 cm magasságban egy lécet teszünk rá, a pálya végén egy 

tornakarikát. 

Jelre minden csapat első játékosa gyorskorcsolyázással átugrik a bot felett, átbújik az aka-

dály alatt, majd átbújik a pálya végén lévő karikán. 

Visszafelé megismétli a feladatot, majd kézráütéssel indítja a társát. 

5.4. Akadályversenyek 

Akadálypályák tervezésénél, kialakításánál próbáljunk minél változatosabb, színesebb pá-

lyákat kitalálni, és jégpályára adaptálni. 

Fontos, hogy a szerek könnyen tovacsússzanak esés esetén, a balesetek megelőzése érdeké-

ben. Az átugrásnál használt akadály magassága maximum 30 cm legyen. Az átbújásoknál hasz-

nált kapu – mely két állványból és egy lécből áll – magassága: 80 cm, szélessége: 120 cm. 

Az egyéni versenyt időre futják le a versenyzők külön-külön. Ebben a versenyformában a 

pálya egészét – vagy nagyobb részét – több állomásos akadálypályára rendezhetjük be, alakít-

hatjuk át. 

Váltóversenyek akadálypályán 

A csapat tagjai egyenként egymást váltva hajtják végre a feladatot. 

 Akadály átugrásával, kapu alatt átbújással kialakított akadálypályák. 

 Akadályokon át, vissza a feladat ismétléssel vagy gyorskorcsolyázással az akadályok 

mellett. 

 Kapuk alatt alagúton át. Az alagutat szivaccsal, oldalt 2 db zsámollyal támasztjuk ki, me-

lyen egy-egy gyerek ül. 

 Ugrás-bújás-ugrás, és visszafelé ugyanígy. 

 Várépítés. 

A pályán két akadály van. Az elsőt, a lécet át kell lépni vagy ugrani, a következő (a kapu) 

alatt át kell bújni úgy, hogy az akadályokat nem szabad feldönteni. Ha az akadály feldől, úgy 

azt az eredeti állapotába kell visszaállítani és csak utána folytatható a verseny. 

A kapu alatt átbújás után a karikában elhelyezett bóják közül egyet felvesz a versenyző és 

azt az akadályok mellett elkorcsolyázva a székre leteszi, majd érintéssel vagy sorkerüléssel in-

dítja a társát. Mindenki ugyanazt a feladatot hajtja végre. 

A karikából fogynak a bóják, a széken épül a vár. Az a csapat nyer, amelyik a feladatok 

végrehajtása után – kész a vár – előbb ér át a rajt-célvonalon. 

Szerek: egy szék, egy kapu, egy ugróakadály, egy karika, csapatlétszámnak megfelelő számú 

bója. 
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Viszem-hozom akadályon át 

A kapu alatt átbújva a zsámolyon lévő 3 db karikát egyesével leteszi úgy, hogy a bója a 

karikában legyen. A forduló után a karikákat összeszedi és leteszi a zsámolyra a kapu mellett 

elkorcsolyázva, érintéssel váltás. A pályát az eredeti állapotában kell mindig visszaállítani. 

Szerek: egy kapu, egy zsámoly, három karika, három bója, egy fordítóbója. 

Változatai: 

 a karika áthordása oszlopról oszlopra, 

 labdahordó. 

Eredményeképpen a korong az eddig védekező csapathoz kerül, a játék késedelem nélkül 

folytatódik. 

A testi érintkezés szabálytalannak minősül, csakúgy, mint a lépés, a megengedettnél hosz-

szabb úton csúszás koronggal, a korong kiütése a kézből. Támadásnál a támadónak van előnye, 

a védőnek kell a támadó mozgását szabálytalanság nélkül felvenni. Szabálytalanság után a vét-

len csapat folytatja a játékot. A játék bíró nélkül is játszható. A játékot időre vagy gólra is 

játszhatjuk. 

5.5. Csúszókorong 

A csúszókorong-versenyeknek 3 formája van: 

 céldobás, 

 távdobás, 

 csapatverseny. 

Mindössze 20 m hosszú és 6-8 m széles jégfelületre van szükségünk. Keresztben 6 pályát 

tudunk kényelmesen elhelyezni. Ragyogó szórakozást, erőt és ügyességet igényel a játék. 

Céldobás zászlóra 

A játék óriási előnye, hogy cipőben (korcsolya nélkül) játszható. A zászlók 20 cm magas 

háromszögek, melyek 30 cm magasan állványba helyezett rúdon karikákkal vannak felfüg-

gesztve, azért, hogy a zászlók a csúszókorong nyelének az ütésére átfordulhassanak. Készíthe-

tünk öt, hét vagy kilenc zászlóból álló „céltáblát". A középső mindig a legnagyobb értékű (9 

zászló esetén 9 pont). Tőle jobbra és balra lévő zászlók mindig 2 ponttal kevesebbet érnek, mely 

számot a zászlókra felírják. A két szélső zászló 1 pontot ér. Ha a korong mellé megy, vagy a 

zászlók között csúszik el, nincs pont. Csak az a találat ér, amelynél a csúszókorong nyele a 

zászlót átforgatja. Meghatározott dobásszámmal játszhatjuk, az elért pontok összege adja a vég-

eredményt. Az győz, akinek a pontszáma magasabb. Pontegyenlőség esetén az dönt, ki ért el 

többször legmagasabb pontszámú (majd azt követő) dobást. Ha ez is egyezik, akkor szétdobás-

sal döntjük el a végső helyezést. 

A dobástávolságot a tudásszintnek és az életkori sajátosságnak megfelelően választhatjuk. 

Ajánlott táválság 10-20 m. 
 

Csapatjátékok a jégen 

Szinte valamennyi szabadban játszható labdás csapatjátéknak van jeges változata is. Első-

sorban egy-egy példát ajánlunk a téli csapatjátékok közül. Nagyon fontos a játékszabályok ma-

radéktalan betartása, egymás testi épségének a megóvása. 
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Ripka 

Litván népi csapatjáték. A felszereléshez egy lapos fakorong tartozik, a „ripka”, amely 15 

cm átmérőjű és 2 cm vastagságú. Minden játékosnál egy fából készült rövid ütő van. A pálya 

legalább 30 m hosszú és 5 m széles folyosó. Középen a felezővonal, két végén pedig a két vár. 

A várakat szintén vonallal jelzik. A játék a felezővonalon kezdődik. A kezdő csapat játékosa 

kézzel gurítja a „ripkát” az ellenfél vára felé. Az ellenfél minden tagja védekezik, botjával meg-

kísérli a korongot megállítani. A játékos, aki a ripkát megállította, arról a pontról, ahol elfogta, 

visszagurítja a kezdő csapat vára felé. Az ide-oda gurítás addig folyik, amíg a korong az egyik 

csapat vára vonalán át nem gurul. Amelyik csapat előbb gurította át a ripkát az ellenfél várának 

vonalán, az nyert. 

Az elgurított ripka csak három métert repülhet a levegőben, egyébként a jégen kell gurulnia. 

A ripkát megállítani csak bottal szabad. Az oldalvonalon átgurult korongot az ellenfél onnét 

dobhatja vissza, ahol a pályát elhagyta. A kezdődobásnál a védekező csapatnak legalább tíz 

méterre el kell távolodni a félvonaltól. 

Fekete-fehér kislabdával 

Két csapat játssza, a fekete-fehér alapjáték szabályai a mérvadók. A középső sávban a csa-

patlétszámnak megfelelő számú kislabdát, helyezünk el a középvonalon. Szólításra a hívott csa-

pat minden tagja felvesz egy kislabdát és igyekszik a menekülő ellenfél csapatából valakit meg-

dobni. Akit a kislabda eltalál, az őt eltaláló játékos foglya lesz. Több változatban is játszható, 

az indulás különböző testhelyzetekből történhet. 

Körfogyasztó 

Egy nagy kört (8-10 m) alakítunk ki a jégen. Egy játékos a körön kívül helyezkedik el egy 

gumilabdával vagy puha labdával. A többiek a körön belül korcsolyáznak. A körön kívül álló 

játékos dobással igyekszik valakit eltalálni a körben állók közül. A körön kívül állók száma nő, 

a körön belülieké csökken. Az nyeri a játékot, aki utolsónak marad a körben. 

Jégfoci 

A népszerű szárazföldi játék jégen is remekül játszható. Játszhatjuk kézilabda kapura kapus-

sal vagy jégkorongkapura kapus nélkül. Két kaput jelölünk ki, kapus lehet a játékban, de csak 

lábbal, illetve testtel védhet, kézzel nem érhet a labdához. A csapatok létszáma 6-8 főig terjed-

het. Élvezetes, jó játék, az üközésekre ügyelni kell. Sisak és sípcsontvédő használata kötelező 

a mérkőzéseken. A játékban a labdarúgás szabályai az érvényesek. 

Jéglabda (Bandy) 

A jégkoronghoz hasonló csapatjáték, amelyben a cél a labda beütése az ellenfél kapujába. 

Nevét az angol Bandy szóból kapta. A természetes jégen kialakított játéktér körülbelül meg-

egyezik a labdarúgó pálya méretével. A pályát palánk veszi körül. A kapuk 3,5 m magasak és 

2,10 m szélesek. Műjégpályákon a játék kispályás változata is játszható, ahol jégkorong kapukat 

használunk. A játékszabályokat a 60x30 méteres pályamérethez kell igazítani. Az ütő formája 

hasonlít a gyeplabdaütőhöz, viszont annyiban tér el tőle, hogy behajlított része mindkét oldalon 

lapos. Az ütő hossza 1,20 m, tömege 450 g. A labdát a nagypályás játékban 17 m-es félköríven 
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kívüli területről lehet kapura ütni. A kapu közepétől 12 m-re van a büntető vonal. A kispályás 

játékban jégkorongkaput használunk. Célszerű 4-5 m-es félkört rajzolni a kapu elé. 

Egy csapat nagypályán kapusból és tíz mezőnyjátékosból áll. Kisebb pályán a játékosok 

száma csökkenthető 4-6 főre. 

Szabályok: 

 tilos az ellenfél játékosát meglökni, 

 testtel, lábbal, kézzel vagy bottal feltartani, 

 a labdát lábbal vagy korcsolyával továbbítani, 

 a botot a fej fölé emelni. 

A labdát csak a kapus foghatja meg kézzel. A büntetőterületen belüli súlyosabb szabálysér-

téseket büntetőütéssel kell sújtani. Más szabálytalanságot figyelmeztetéssel, 2 perces kiállítás-

sal és a labda elvételével kell az ellenfél javára ítélni. 

Korfball a jégen 

A játék szárazföldi változatát kisebb szabálymódosításokkal jégen is játszhatjuk. A cél itt is 

az, hogy a csapatok labdát juttassanak az ellenfél kosarába. A pálya akkora, amekkora a mű-

jégpálya felülete. A két kosár a pálya végpontjaitól befelé 6,6 m-re van elhelyezve. A csapatok 

nyolc-nyolc főből állnak. Mindkét térfélen négy-négy játékos helyezkedik el. A játékot focilab-

dával játsszuk. Mindegyik csapat négy játékosa a védekező térfélen, négy játékosa a támadó 

térfélen tartózkodhat. Kosarat dobni a támadó térfél bármely pontjáról lehet. Minden sikeres do-

bás egy pontot ér. Két pont elérése után a csapaton belül a védők és támadók szerepet cserélnek. 

Szabályok:  

A labdát ütni, rúgni, vezetni nem szabad. Ha a labda a jégre esik le, az ellenfél birtokába kerül. 

Kosarat elérni a támadó térfelén legalább egy érvényes átadás után lehet. Az ellenfél labdája csak 

a levegőben fogható el. A szándékos szabálytalanság büntetődobást eredményez. A büntetődo-

bást a kosaraktól 2,5 m-re jelölt vonalaktól kell végrehajtani. Játszható pontra vagy időre. 

Szerek: kettő korfball állvány, egy foci. 

Jégkorong (könnyített változat) 

A csapatok létszáma 12 fő, egyszerre csapatonként 6 fő tartózkodik a pályán, 1 kapus és 5 

mezőnyjátékos. A pályát a jégkorong szabályai szerint rendezzük be. Cél az ellenfél kapujába 

beütni a könnyített korongot. 

A kapust teljes védő felszerelésbe öltöztetjük be. A jégkorong költséges sportág. A védőfel-

szerelések hiányában a játékot csak könnyített formában játszhatjuk. A mezőnyjátékosok vé-

dőfelszerelése: sípcsontvédő, térdvédő, vastag kesztyű és sisak. Ezekkel már el lehet kezdeni a 

játékot. 

Könnyített szabályok. 

o lesszabály nincs, 

o ütközés, test-test elleni játék tilos, 

o a korongot emelni tilos (csak egy az egyben a kapussal szemben engedélyezett a ko-

rongemelés). 

A szabálytalankodó játékost figyelmeztetéssel, súlyosabb esetben 2 perces kiállítással bün-

tetjük. Szabálytalanság, korongkiütés esetén a vétlen csapat hozza a korongot játékba az ismert 

„bedobás” nélkül. 
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Hokibombázó 

Csapatjáték, melyben 6-8 fő játékos vesz részt. Minden játékosnál egy hokiütő és egy korong 

van. A pálya közepén egy erős, de könnyű műanyag dobozt helyezünk el. A játékosok a saját 

harmadukban korcsolyázhatnak, játékvezető jelére a korongokkal megcélozhatják a dobozt és 

megpróbálják azt az ellenfél térfelén lévő gólvonalon túlra juttatni. A saját térfélen belül a sza-

bad korongokért bekorcsolyázhatnak. Azonban lőni csak a saját harmadon belülről szabad. 

Szabály: gólt akkor ér el a csapat, ha a doboz teljes terjedelmével átjut a kijelölt gólvonalon. 

Változata 

 A játéktér közepén lévő vonalra több azonos céltárgyat helyezünk el, melyből aki töb-

bet tud átjuttatni az ellenfél térfelére, az nyer. 

 Mindkét csapat kijelöl egy-egy védő játékost, akik az ellenfél térfelén az ütő játéko-

sokkal szemben helyezkednek el. A védőjátékosok a hokiütőjükkel, és korcsolyájuk-

kal megakadályozhatják a korong célba jutását, a megszerzett korongokat saját játéko-

saiknak visszajátszhatják. 

Fresbee a jégen 

A játékmezőt a 60x30 m műjégpályán a harmadoló vonalak segítségével könnyen meghatá-

rozhatjuk. A két szélső harmad a gólterület, a középső harmadban a játék folyik. Mindkét csapat 

7-7 játékosa elhelyezkedik a saját gólterületéhez tartozó gólvonalon, innen indítja a dobó csapat 

a játékot az ellenfél gólterülete felé. 

Gólt ér el az a csapat, amelyiknek játékosa sikeres dobást hajt végre az ellenfél gólterületén 

tartózkodó csapattársának. 

A dobókorong bármely irányba és technikával passzolható, miközben a dobójátékos álló 

helyzetben vagy csúszás közben 3 méteren belül dobást hajt végre. A dobót fogó védőjátékos, 

ha 3 méteren belül van, elkezdheti a rászámolást a korongot birtokló támadóra 1-10-ig. 10 mp-

en belül a dobó játékosnak játékba kell hozni a korongot. A dobó játékossal szemben egy időben 

csak egy játékos védekezhet. Minden sikertelenül végrehajtott (pályán kívülre dobott, az ellen-

fél által elkapott vagy leütött) dobás eredményeképpen a korong az eddigi védekező csapathoz 

kerül, a játék késedelem nélkül folytatódik. A testi érintkezés szabálytalannak minősül, csak-

úgy, mint a lépés, a megengedettnél hosszabb úton csúszás koronggal, a korong kiütése, a kéz-

ből. támadásnál a támadónak van előnye, a védőnek kell a támadó mozgását szabálytalanság 

nélkül felvenni. Szabálytalanság után a vétlen csapat folytatja a játékot. A játék bíró nélkül is 

játszható. A játékot időre vagy gólra is játszhatjuk (Peters és Szíjj, 1977; Horváth, 1999; Szat-

mári, 2009). 

6. JÁTÉKOK SÍLÉCEN 

A síelés vagy sízés olyan sportág, ahol az ember havon csúszik a cipőjére erősített síléceken. 

Olimpiai sportág. 

A sízés elterjedését Fridtjof Nansen Sítalpakon Grönlandon át című könyve indította el 

(1890). „Semmi sem aczélosítja jobban az izmokat, semmi sem teszi hajlékonyabbá, ruganyo-

sabbá a testet, semmi sem képesíthet nagyobb ügyességre, körültekintésre, semmi sem szilár-

díthatja inkább akaratunkat, és semmi sem teheti frissebbé lelkületünket a lábszánkózásnál” – 

írta könyvében (ford. Chernel, 1896). 
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Az alpesi sí felszeléséhez tartozik a síbot, a sícipő, a síléc. Európában általában a lesikló 

pályákon 14 év alattiaknak kötelező a fejvédő sisak használata. Versenyeken a lesiklás, a super-

G és a síugrás kötelező felszerelése a bukósisak. Hasznos kiegészítő a síszemüveg, a kesztyű 

és a megfelelő ruházat. 

A sízés alapjainak játékos formában történő elsajátítása szinte kötelező gyermekkorban. Az 

alpesi sízés tanításának szerves része a síléchez szoktatás különböző játékos formái, a fokoza-

tosság elvének betartása a lapos síterepről indulva, a minél meredekebb lejtők meghódításáig. 

A lejtőn történő játékos gyakorlatok biztonságos végrehajtásához elengedhetetlen a biztos 

lécvezetés. A tanuló legyen birtokában a biztonságos megállásnak, illetve tudja a vészmegál-

lást. Nagyon fontos, hogy merjen elesni, ha kell! 

6.1. Fogójátékok sík terepen 

A játék játszható egy illetve két lécen is. A fogónak a síbottal (a tányérnál fogva, a marko-

lattal) kell megérintenie a menekülő síbakancsát. Általában a sípályák alján találunk megfelelő 

terepet a játékra. A játékosok száma korlátlan, a fogók száma tetszőlegesen, a játéktér nagysá-

gának és a menekülők számának figyelembevételével. 

6.2. Követéses fogójátékok a lejtőn 

A tanulók létszáma 2–4. A sízők saját ritmusban, hirtelen irányváltásokkal próbálnak egy-

más nyomában maradni illetve megfogni az elől haladót, természetesen figyelve a hirtelen meg-

állás veszélyeire. 

A játék változataiban a sízők tartják egymás között a távolságot, az első nyomvonalán kell 

minden további követőnek maradnia. 

6.3. Lesiklóversenyek 

o 2–4 síző egy kijelölt pályán egyszerre indul. 

o Időfutamos versenyek (lesikló és szlalom). 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Hogyan szervezzük a téli foglalkozásokat, mire figyeljünk módszertani szempontból? 

2. Hogyan csoportosítjuk a téli játékokat? 

3. Milyen szánkós játékokat ismer? 
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Dr. Bíró Melinda 

VII. JÁTÉKOK VÍZBEN 

1. A VÍZBEN TARTÓZKODÁS ÉS A VÍZBEN VÉGZETT MOZGÁS 

POZITÍV HATÁSAI 

A játék funkciójáról, szervezetre kifejtett pozitív hatásairól már esett szó, de nézzük meg, 

hogy milyen egyéb pozitív hatások érik a szervezetet, ha a játékot vízben végezzük. A víz, még 

ha nem is mozgunk benne, már akkor is kedvező egészségünk szempontjából. Ezen hatások a 

víz hőmérséklete miatt bekövetkező biológiai és pszichés hatások, továbbá a vízbe merülő testre 

kifejtett egyéb fizikai hatások (pl. a hidrosztatikai nyomás) miatt következnek be. Nézzük eze-

ket kicsit részletesebben. Az első hatást maga a közeg hőmérséklete fejti ki a szervezetre. A 

testhőmérsékletnél hidegebb víznek frissítő, élénkítő, míg a meleg víznek nyugtató, stresszoldó 

hatása van. Minél nagyobb a különbség a testhőmérséklet és a víz hőfoka között, annál erősebb 

ingert jelent a szervezet számára. A hideg víz fokozza a vérkeringést, javítja az erek tónusát, 

élénkíti a vegetatív reakciókat. A vér egy része a belső szervek felé áramlik, a vérnyomás emel-

kedik, a pulzusszám csökken, a bőr hajszálereinek összehúzódása megakadályozza a nagyobb 

mértékű hő leadást. A hideg víz már önmagában is hatásos értorna azzal, hogy a kapillárisok 

összehúzódnak, majd kitágulnak. Terhelés hatására, izommunka során a vérkeringés gyorsul, a 

hőtermelés fokozódik, amelynek következtében anyagcsere növekedése következik be, köny-

nyebben távoznak a salakanyagok.  

Vízben a szárazföldi törvényszerűségek megváltoznak, melyek ugyancsak pozitív hatást 

gyakorolnak a szervezetre, a légzőrendszerre, a keringésre, a tartó- és mozgatószervekre. A 

hidrosztatikai nyomás3 azzal, hogy nehezíti a belégzést, és segíti a kilégzést, a légzésben részt 

vevő izmok és az egész mellkas izomzatának fejlődéséhez járul hozzá. Megfigyelték, hogy akik 

rendszeresen úsznak, kevesebb oxigénfelvételre van szükség, mint azoknak, akik mozgássze-

gény életmódot élnek. Vízbe merülve a gravitáció csökken, így a közeg már közvetett módon 

pozitívan hat a keringésre, könnyebbé válik a szív munkája. Kilégzés után a negatív mellűri 

nyomás szívóhatást gyakorol a gyűjtőerekre, segíti a vénás visszaáramlást, melyet a hidroszta-

tikai nyomás is megerősít. Vízben végzett mozgással megelőzhetők a szívbetegségek későbbi 

kialakulása, a szív- és érrendszeri betegségek kockázatai csökkenthetők. 

                                                 
3 A vízbe merülő testre különféle erők hatnak. A testre minden irányból (alulról, felülről és oldalról) nyomás 

nehezedik. Ennek oka, hogy a folyadékrétegek egymás fölött elhelyezkedve súlyuknál fogva nyomják az alattuk 

lévőt. Ezt nevezzük hidrosztatikai nyomásnak. 
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A közegbe merülve olyan fizikai hatások 

érik a szervezetet, melyek a tartó- és mozga-

tórendszerre is kedvezően hatnak. Vízben a 

gravitáció mértékének csökkenése miatt 

könnyedén légiesen mozgunk, tehermente-

sítve ezzel a gerincet és az alsó végtagot. Ez-

által csökkenthető a gerincbetegségek kocká-

zata, mérsékelhető a gerinc porckopásos be-

tegségeinél a degeneráció, továbbá kíméli az 

ízületeket, növeli az ízületi mozgásterjedel-

met, enyhíti vagy megszünteti a mozgás so-

rán fellépő fájdalmat. Ez az oka, ami miatt az 

úszás a leghatásosabb a legtöbb mozgásszervi 

rendellenesség javításában és megelőzésé-

ben.  

A vízben végzett mozgásnak – legyen az 

úszás vagy vízben végzett játék – további szá-

mos jótékony hatása van az emberi szerve-

zetre. Hatását igen sokrétűen fejti ki. Ked-

vező biológiai változásokat eredményez az 

ideg-, izom-, csontrendszer, valamint az 

egyéb szervek, szervrendszerek funkcionális 

tulajdonságaiban, továbbá kedvező pszichológiai változásokat is eredményez. Nem véletlen, 

hogy a vízben végzett mozgások (úszás, gyógytorna, vízi gimnasztika, akvafitnesz stb.) a gyó-

gyításban, a rehabilitációban és a rekreáció-

ban is fontos szerepet kapnak.  

A vízben végzett kellő és örömteli test-

mozgásnak a pszichére is pozitív hatása 

van. A pszichoszomatikus betegségek (lelki 

eredetű testi betegségek) kialakulása ellen 

védelmet jelentő mozgás hatásai (stressz-

oldó hatás, önértékelés és testtudat javítása) 

a vízben is érvényesek, javítja az életminő-

séget, növeli az önbizalmat, javítja a kedély-

állapotot, a stressztűrést és az alvást. 

Mint minden aktívan végzett sporttevé-

kenység, hozzásegíthet a feles energiák leve-

zetéséhez, így például az agresszióéhoz is. 

Ezeken kívül szerepe van az értékes szemé-

lyiségvonások fejlesztésében: a félelem le-

küzdésében, a szabályok betartásában, önér-

tékelés, összpontosításában, céltartásban, a 

 
1. kép. Az úszás egészségre gyakorolt jótékony hatását 

számos reklám és a sport népszerűsítését célzó plakát is 

hirdeti. 
http://beufl.com/benefits-of-swimming-are-certainly-limitless/ 

 
2. kép. Az úszás egészségre gyakorolt hatását kiemelő és 

népszerűsítő plakát 
www.frugalandfunmom.com/2013/05/5-tips-for-keeping-kids-

active/ 
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nehézségek leküzdésében, empátiában, kudarctűrésben. Az úszás kedvezően hat az idegrend-

szerre, serkenti az agyműködést, segíti a pihentet, és a szellemi felfrissülést. 

Összességében megállapítható, hogy a vízben végzett mozgásoknak kiemelt szerepe van az 

egészségesen fejlődő szervezet sokoldalú, fizikai, pszichés tulajdonságok fejlesztésében, meg-

tartásában, és az életminőség javításában. Jelentőséggel bír az egészség megőrzésében és az 

általános fizikai – szellemi erőnlét fenntartásában.  

  

2. A VÍZBEN VÉGZETT JÁTÉKOK CSOPORTOSÍTÁSA 

A vízi játékokat, mint minden egyéb játékot is számos szempont szerint csoportosíthatjuk. 

A végrehajtandó didaktikai feladat, a játék funkciója szerint, a játékban résztvevők létszáma, 

életkora vagy tudása alapján, a játékban alkalmazott eszközök szerint, és a víz mélysége alap-

ján. A jelen felsorolásban ezeket a szempontokat veszünk figyelembe és ez alapján csoportosí-

tunk. (Lásd 1. ábra). 

3. MÓDSZERTANI JAVASLATOK A JÁTÉKOK  
LEBONYOLÍTÁSÁHOZ 

A víz mint idegen közeg – balesetmegelőzés 

Az első és talán a legjelentősebb különbség a vízi játékoknál a szárazföldihez képest a játék 

helyszíne, ami nem más, mint a víz. A vízi környezet fokozottan balesetveszélyes, ezért a játé-

kok szervezése, lebonyolítása nagy odafigyelést és körültekintést igényel. Ahhoz, hogy a vízi 

játékok örömet okozzanak, és elkerülhessük a balesetet, netán tragédiát tisztában kell lennünk 

a különböző veszélyforrásokkal, és a megelőzés lépéseivel. Az uszodák házirendje részletesen 

szabályozza az uszoda területén érvényes magatartási szabályokat. Annak érdekében, hogy tar-

talmát a fürdőző közönség megismerhesse, a házirend az uszodákban ki van függesztve. A há-

zirendek tartalma uszodánként eltérhet ugyan, de a lényes szabályokat tekintve hasonlók. Ezek 

a házirendek már tartalmaznak olyan baleset megelőzési és higiéniai szempontból fontos intel-

meket, melyek számunkra is fontosak lehetnek. Ilyen higiéniai szabály például, hogy  

 utcai cipőben a zuhanyzók és az uszodatér területére bemenni tilos 

 az uszodahasználat előtt a zuhanyozás kötelező 

 az uszoda területén tilos enni 

 a medencébe beugrani nem szabad 

 a medence környékén futkározni tilos 
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1. ábra. A vízi játékok csoportosítása  

VÍZI  

JÁTÉKOK 

ISKOLAI ÉS TEST-

NEVELÉSI JÁTÉ-

KOK 

VÍZ MÉLYSÉGE 

SZERINT 

JÁTÉKOK ESZKÖZ  

NÉLKÜL 

OKTATÁSI CÉL 

SZERINT (funkciójá-

tékok) 

Futójátékok 

Fogójátékok 

Sor- és váltóverse-

nyek 

Testnevelési játékok 

Küzdő játékok 

JÁTÉKOK  

ESZKÖZZEL 

Játékok hulahoppkari-

kával 

 

Játékok úszódeszká-

val és oktatási esz-

közzel 

Játék szörfdeszkával 

és szivacsszőnyeggel 

Úszógumis játékok 

Játékok egyéb esz-

közzel, játékkal 

Egyéb vízi sportjáté-

kok (röplabda, ko-

sárlabda) 

Mély vizes 

Játékok úszásokta-

táshoz 

Játékok a vízből-

mentés tanításához 

A JÁTÉK SZERVE-

ZETI FORMÁJA 

ALAPJÁN 

Páros játékok 

Csoportos játékok 

Csapatjátékok 

VÍZI SPORTJÁTÉ-

KOK 

Vízilabda és előké-

szítő játékai 

Játékok labdával 

Egyéni játékok 

Játékok úszásokta-

táshoz 

Mély vizes 
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 a mélyvizes medencét csak úszni tudók használhatják, 6 éven aluli gyermek pedig csak 

felnőtt felügyeletével tartózkodhat benne 

 számos esetben az eszközök használata is 

korlátozott, például gumimatracot, úszógu-

mit, labdát, egyéb felfújható eszközöket, 

csónakot, játékot, úszásoktatással nem ösz-

szefüggő eszközt és búvárfelszerelést tilos – 

vagy kizárólag engedéllyel lehet – a meden-

cébe vinni. 

Mint látható az uszodák szigorú házirenddel 

dolgoznak, ami a balesetek megelőzését támo-

gatja. Ezen uszodai szabályokon felül az úszófog-

lalkozások (játékok) vezetőinek még így is néhány 

dologra fokozottan kell figyelni. Első legfonto-

sabb szabály, hogy minden játéknál, minden fel-

adatnál a résztvevők biztonságát tartsuk szem 

előtt. Az elsők közt kell megemlíteni az elcsúszás 

veszélyét, mely igen gyakran okoz sérülést, főleg 

gyermekeknél. Az elcsúszás veszélye az öltözők-

ben és a medencetérben a legnagyobb. A burkolat 

amennyiben nem elég érdes, a vizes köveken le-

csökken a súrlódási együttható, ami egyensúly-

vesztéssel járó balesethez vezethet. A gyermekek 

a játék hevében, főleg fogójátékoknál gyakran 

próbálnak a parton „menekülni” és közben még a 

szabályokat is elfelejtik. Fokozottan hívjuk fel a 

figyelmüket a csúszásveszélyre, és a játék ismer-

tetésénél tiltsuk a parton történő futást!  

Gyakran a medence lépcsője, korlátja vagy 

csempéje lehet sérült, amit jó, ha tudunk, hogy el-

kerülhessük, majd jelezzük az uszodamesterek-

nek. Jó, tudni, hogy a kiázott tenyerek, talpak 

könnyebben sérülnek. Már akár attól, hogy a gyer-

mek sokat gyalogol a medencében a lábán kisebb 

sérülések, sebek keletkezhetnek, amire jó, ha előre 

felkészülünk.  

A tanulók informálása a szabályokról 

Ahhoz, hogy a szabályokat be tudjuk tartatni, 

azokat a gyermekeknek is ismerniük kell. Az első 

foglalkozás előtt célszerű elmondani a lényeges 

szabályokat. A hosszas magyarázatot viszont ke-

rüljük. Minél fiatalabbak a gyermekek annál tö-

mörebben, és informatívan közöljük a szabályokat, akár figyelemfelkeltő kis ábrák kiadásával 

 
3. kép. Uszodai szabályzat szemléltetése kisgyer-

mekeknek 

(www.rotspa.co.uk/Html/PublicSessions.html) 

 
4. kép. Uszodai rendszabályok informatív ábrázo-

lása gyermekeknek 

(www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/piscine/reg.htm) 

 
5. kép. Uszodai rendszabályok ábrázolása na-

gyobbaknak (www.interquad.com.au/Pro-

ducts/Sign_Pool_Rules-C.php) 
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is segíthetjük a megértést, hiszen a vizuális információt könnyebben megjegyzik (lásd 3. 4. 

kép). Életkornak megfelelően ezeket magunk is elkészíthetjük. Külföldön számos formájával 

találkozhatunk, hazánkban ezek az informatív, figyelemfelkeltő kis ábrák (5. kép) sajnos még 

nem terjedtek el.  

Egyéb biztonsági szempontok 

Biztonság szempontjából fontos a gyermekek létszámá-

nak folyamatos ellenőrzése a foglalkozás előtt, közben és 

a végén. Játék közben soha ne hagyjuk a gyermeket ma-

gára! Ugyancsak lényeges a felszerelés, szerek, eszközök 

ellenőrzése is. A pályaelválasztó kötelek egy idő után tö-

redezhetnek, és horzsolásos felületi sérüléseket okozhat-

nak. Vannak kiemelt figyelmet igénylő eszközök, melyet a 

tanulók egyedül biztonságosabb, ha nem is használnak. 

Ilyen lehet például a nagyméretű polifoam szőnyeg, a 

szörfdeszka, a gumimatrac, illetve az ehhez hasonló nagy 

felületű eszközök. A játék hevében észrevétlenül ráfordít-

hatják a víz alatt tartózkodókra, ezért javasolt, hogy csak 

felügyelet mellett engedjük használatát.  

Az eddigieken túl egyéb biztonsági szempontokra is 

szükséges figyelni, melyek a következők: 

o A medencébe a foglalkozást vezető tanár vagy úszás-

oktató pedagógus lépjen be elsőnek, és ő jöjjön ki utoljára.  

o A medencét és a medenceteret senki nem hagyhatja el, és senki nem is mehet be oda az ő 

tudomása nélkül. A gyermekek legyenek tudatában annak, hogy a tanár engedélyét kell 

kérniük ahhoz, hogy bemenjenek a vízbe, vagy, hogy elhagyják azt. 

o Az oktató szervezze úgy a foglalkozásokat, hogy a mindenkit minden pillanatban lásson. 

A háta mögé soha ne kerüljön gyermek. 

o Az oktató szervezze úgy a foglalkozásokat, hogy a rá bízott gyermekek létszáma feleljen 

meg a foglalkozás hatékony vezetésének, és a baleset megelőzés szabályainak. Az oktató 

mindig a gyermekek előrehaladásához alkalmazkodva válassza meg a víz mélységét.  

o Mély víznél fokozott figyelmet szánjunk a szervezésre! Első mindig a biztonság legyen. 

o Soha ne hagyjuk a gyermeket magára. Ha mégis el kell hagyni a medenceteret, akkor, 

mindig gondoskodjunk felügyeletről! Soha ne bízzuk a gyermeket más gyermek felügye-

letére! Gyermek nem felelhet egy másik gyermek életéért!  

o Ebéd és a vízi foglalkozás között minimum 2 óra teljen el! Közvetlenül étkezés után a 

gyermeket vízbe vinni, úszást tanítani veszélyes! Ezen felül jó tudni, hogy a gyermekbal-

esetek 33%-a általában 11-12 óra közé, és 17 óra környékére esik. Ennek okát egyfelől 

az alacsonyabb vércukorszintből adódó koncentrációhiánnyal magyarázták.  

Tilos és veszélyes feladatok 

A víz, a medence fokozottan veszélyes terület, ezért a vízi játékok szervezésénél és lebonyo-

lításánál nagy odafigyelés szükséges a játékot vezető részéről. A tilos, és a veszélyes játékok 

kategóriájába olyan feladatok tartoznak, ami a gyermek életét vagy testi épségét veszélyezteti. 

 

 

6. kép Az akrobatikus elemek kizárólag 

a tanár felügyelete mellett végezhetők 
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A gyermekek számára mindig határozzuk meg a szabályokat, közte a tilos feladatokat is, hogy 

tudják, mihez kell alkalmazkodniuk. A tilos feladatokat mi magunk állítsuk össze életkor, tu-

dásszint, tárgyi, személyi tényezők függvényében. Ilyen tiltott gyakorlatok lehetnek például a 

következők: 

 Tilos a medence parton futni.  

 Tilos a társat vízbe lökni, víz alá nyomni. 

 Tilos a tanár engedélye nélkül vízbe menni vagy azt elhagyni.  

 Tilos a medencébe tanári engedély nélkül háttal beugrani. 

 Tilos kis vízbe, sekély vízbe fejest ugrani. 

 Tanári engedély nélkül tilos a szaltó. 

 Tilos tanári engedély nélkül a medencébe nekifutásból beugrani. 

A tanároknak a körültekintő ellenőrző figyelme megelőzhet minden balesetet. 

4. FUNKCIÓJÁTÉKOK 

4.1. A vízben végzett játékok szerepe az úszástanításban 

A vízzel való első találkozás élménye, a közeggel való játékos ismerkedés fontos mozgató-

erő a gyermekek úszástanuláshoz. (Deci és Ryan 1985, Böhmer 2004) Az úszástanulást sokan 

az úszásnemek tanulásával azonosítják, pedig az oktatást nem az úszómozgás tanításával kezd-

jük, hanem elsőként a vizet, mint ismeretlen közeget kell megismertetni, megszeretni a tanítvá-

nyokkal. Mikor a gyermekek már otthonosan tudnak mozogni a közegben, ismerik annak sajá-

tosságait akkor kezdhetjük a különféle úszásnemek tanítását. Az úszásoktatás első fázisát ezért 

vízhez szoktatásnak nevezzük. A vízhez szoktatás során számos feladatcsoporttal ismertetjük 

meg a tanulókat, melyek a következők: 

– ismerkedés a vízzel – víz-alámerülési gyakorlatok 

– a levegő kifújásának feladatai – szemkinyitás feladatai 

– lebegés – siklás 

– vízbeugrások – összetett feladatok  

4.2. Vízhez szoktató játékok 

A vízhez szoktatatásnál a legfontosabb, hogy a gyermekek kikapcsolódásnak, játéknak érez-

zék a foglalkozást, miközben elsajátítják azokat a feladatokat, melyek előfeltételei az úszásne-

mek megtanulásának. Megismerkednek a vízzel, annak tulajdonságaival és törvényszerűségei-

vel, pl. hogy lassabban lehet benne haladni az ellenállás miatt, vagy hogy a gravitáció nem 

érvényesül, ezért képesek vagyunk lebegni benne. Megtanulják kifújni a levegőt a víz alatt, 

mely nagyon fontos a későbbi mozgástanításhoz. A biztonság és a tájékozódás érdekében meg-

tanulják kinyitni a szemük a víz alatt, elsajátítják a lebegés és a siklás feladatait. Ennek megta-

nítására a legkiválóbb eszköz a játék és a játékos gyakorlatok. A vízhez szoktatás minden egyes 

lépése – a víz alá merüléstől a siklásig – tanítható játékos feladatokkal és játékos módszerrel.  

2009–2010-ben felmérést végeztünk a Magyarországon dolgozó úszóoktató pedagógusok 

körében (Bíró és mtsai, 2010) azzal a céllal, hogy feltárjuk az úszófoglalkozásokon alkalmazott 
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játék szerepét, funkcióját. Kíváncsiak voltunk továbbá, hogy a játék óravégi, a játékigény ki-

elégítésére szolgáló eszközként vagy az oktatás célját segítő stratégiaként jelenik-e meg. Azt 

találtuk, hogy az úszásoktatás szakemberei hasznosnak találják a játékot, és nemcsak a mozgá-

sos cselekvés és a gyermek játékszükségletének kielégítésére használják, hanem az oktatás cél-

jainak megoldására is. A játék a foglalkozás minden részében – az oktatás szerves részeként – 

megtalálható volt. 

Az felmérésből kiderült, hogy az úszóoktató szakemberek fontos szerepet szánnak a játéknak 

és számos céllal alkalmazzák azt. A játék egyfelől segít kialakítania a foglalkozások pozitív 

légkörét, oldja a monotóniát, könnyíti a tanítást, növeli a munkakedvet, segíti az oktatási cél 

megvalósítását. Az oktatók kihasználják a játék figyelemelterelő funkcióját4, továbbá a játék 

támogatja a mozgás könnyebb megértését, és még a játékigényt is kielégíti. (Lásd: 1. táblázat.) 

 

                                                 
4 Ezen azt értjük, hogy a gyermek nem a konkrét célra koncentrál a végrehajtás során, hanem magára a fel-

adatra. Ez ösztönzően hat, oldja a félelmet, motivál. Például egy kincskeresős feladatnál eltereljük a gyermek 

figyelmét arról, hogy le kell merülnie a víz alá, és ki kell nyitnia a szemét, ehelyett arra kell koncentrálnia, hogy 

kincseket talál a medence alján. 
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Fontos, hogy a játék nem csak feszültségoldó, motiváló célzattal, és nem csak a játékigény 

kielégítésére alkalmazható, hanem a konkrét vízhez szoktató feladatok (idegen közeg megis-

mertetése, vízalámerülés tanítása stb.) oktatási céljainak megoldására is. 

Nézzünk oktatási cél szerint a konkrét játékokat. 

Ismerkedés a vízzel  

Ezeknél a játékoknál cél, hogy a gyermek hozzászokjon a vízhez, megismerje annak sajá-

tosságait, otthonosan mozogjon benne, arcához víz érjen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

o Séta, majd futás, előre, hátra a medence egyik oldalától a másikig.  

o Séta, futás közbeni gyakorlatok (karkörzések, eszközgyűjtéssel, kincsek megtalálásával). 

o Séta, és futás közbeni gyakorlatok eszközzel, (eszköz fogása és tolása, előre dobása, majd 

megszerzése.  

o Haladás közben az eszköz (labda, deszka, bója, kisméretű labdák) szállítása különböző 

helyzetekben (magas tartásban tartva az eszközt, fej tetején egyensúlyozva, kézen egyen-

súlyozva, mint a pincér, deszkán egyensúlyozva egy másik eszközt. 

o Labdavezetés variációk (mellkassal, kézzel, fejjel, lábbal, orral terelgetve). 

o Szökdelések, ugrások a vízben (falnál, kapaszkodva, haladással, előre, hátra, labda veze-

tése közben, deszkával a kézben).  

o Dobolás a deszkán (labdán vagy más eszközön), „fröcskölés”. 

o Tisztálkodási játék. Mosakodás. Az arc megmosása után, sapkamosás úgy, hogy a gyer-

mek a tenyerébe vett vízzel tisztogatja magát. A tanár segít a mosakodásban úgy, hogy a 

fejre vizet öntünk (műanyag pohárból, kézből, úszósapkából).  

o Eső játék. Minden gyerek dobjon fel a levegőbe maga fölé vizet, majd álljon alá. Ezt 

követően a tanár teszi ugyan ezt (kézből, majd eszköz segítségével, pl. deszkával). Ne 

locsoljuk szembe a gyermeket, a feje fölé locsoljunk, hogy a víz fentről essen rá, ne szem-

ből érje. 

Víz-alámerülési gyakorlatok 

A víz alá merülési feladatoknál a fokozatosságot szem előtt tartva először csak az áll, a száj, 

az arc, majd az egész fej merüljön a víz alá. Cél, hogy a gyermek félelem nélkül le tudjon 

merülni a víz alá, és ott feladatokat legyen képes végezni. 

o Arc vízbe tétele (falnál kapaszkodva, tanári segítséggel). 

o Merülés segítséggel, fal vagy tanár kezének fogásával.  

o Labdaterelés fejjel (orral, fejtetővel) úgy, hogy a gyermek feje a vízbe érjen. 

o Labdaátadás variációk párban (fejjel, dobva, víz alól kilőve stb.) 
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o Tűz, víz, repülő játék vízben, ahol a repülőnél a víz tetején lebegő deszka alá kell bújni, 

majd a kéz és a fej segítségével kiemelkedni a vízből, de végig fedezékben kell maradni. 

o Labdakilövés víz alól variációk. Cél, lehet, hogy minél magasabbra ugorjon a labda, vagy 

akár a vízből kiugró labda elkapása, vagy a társ lefröcskölése. 

o Víz tetején lévő deszka alá merülve annak átfordítása a másik oldalára. Ugyan ez a fel-

adat, de fel kell emelni a deszkát úgy, hogy a fej tetején maradjon.  

o Rakétakilövés. A deszkát a gyermekek magához ölelve leguggolnak a víz alá, majd visz-

szaszámolás (3-2-1) után kiugranak a vízből, mint a rakéta. 

o A tanár egy deszkát (vízi nudlit, szörfdeszkát) fog a kezében, a gyerekek egymás kezét 

fogva körbeállják. a tanár körbe elhúzza a deszkát a gyerekek feje fölött. Mikor odaér 

valakihez, akkor annak le kell bukni, nehogy megskalpolja a deszka. 

o Bújás karikába. Séta közben a gyerekeknek (maguktól, adott jelre, be kell bújni a karikába 

úgy, hogy nem érhetnek hozzá kézzel, nem emelhetik fel. Motivációként ösztönözhetünk 

játékosan pl.: „Jön a cápa, bújj a házba!” Akár többen is bújhatnak egy karikába.  
 

Szemkinyitás feladatai 

A szem kinyitására a tájékozódás és a biztonságérzet 

miatt van szükség. Abban az estben, ha a víz túlzott vegy-

szerezettsége irritálja a gyermek szemét, engedjük, hogy 

használjon szemüveget.  

o Falnál kapaszkodva a tanuló merüljön a víz alá, és 

nézze meg a falra ragasztott tapadókorongos figu-

rákat.  

o Kincskeresés. Kincseket (merülő tárgyak, játékfi-

gurák, gumilabdák, kulcsok, vízzel telt műanyag 

üvegek, konzerves doboz stb.) rejtünk a medence 

aljára, amit a tanulóknak meg kell keresni. Fontos, 

hogy mindenkinek jusson kincs! 

o Kincskeresés úgy, hogy a partról mindenki bedobja 

a maga kincset, amit aztán meg kell majd keresnie. 

o Ússz át a hínáron! A vízi hínár közt kell a gyerme-

keknek szlalomozva átmenni. Mivel úszni még nem 

tudnak, lehet sétálva, vagy ahogy sikerül. Cél, hogy 

át kell jutni rajta.  

o Keresd a társad! Kiválasztunk annyi papucsot (da-

rab) ahány gyerek van. Véletlenszerűen kiosztjuk úgy, hogy mindenkinek egy darab pa-

pucs jut. Mindenki felveszi az egy papucsát, és elindul megkeresni a párját. (A papucsokat 

előre letisztítjuk!)  

o Csoportosan kis körben helyezkednek el a tanulók, és egyikük papucsot vesz. Egy tanuló 

beáll a kör közepére, és becsukja a szemét a papucsfelvétel idejére. Jelre lemerül a víz 

alá, és megnézi, hogy kin van a papucs. Ha eltalálta, akkor helycsere. Játszatható deszká-

val vagy más eszközzel is, amire rá tud állni a tanuló.  

  
Kincskeresés 

 

Átúszás a hínáron 
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o Párokban helyezkednek el a tanulók, egyikük rááll egy deszkára. A társa lemerül a víz 

alá, és megpróbálja kihúzni a társa lába alól a deszkát. Játszható hármasával vagy kis 

csoportban is. (Egyszerűsíthető, úgy, hogy nem rááll a tanuló a deszkára, hanem csak 

tartja a bokája között azt.) 

o Párosával 5 db májkrémet kapnak a gyermekek. Ebből kell felépíteniük a medence alján 

egy tornyot. A játék számos formában variálható (csoportosan, versenyre, időre, futással 

kombinálva stb.).  

o A gyerekeknek egy májkrémes piramist kell felépíteni a medence alján, majd átszállítani 

deszkával az építőköveket a medence túlpartjára, és ott is felépíteni a piramist. 

A levegő kifújásának feladatai 

A levegő vétel ösztönös, ezért a levegő kifújását érde-

mes megtanítani a gyermekeknek. „Szájon veszünk, or-

ron-szájon fújjuk” lehet a mottónk. A kifújás ütemét, és 

mikéntjét kell a gyermekeknek elsajátítani ahhoz, hogy 

majd a későbbiekben, mikor az úszásnemeknél a légvéte-

lét tanulják, ne legyen technikai hiba, és ne torzuljon el a 

mozgás.  

o Könnyű labda (pingpong, kis műanyag labdák, fel-

fújható strandlabda) vagy egyéb könnyű eszköz 

(kupaktető, lufi) fújása a medence egyik partjáról a 

másikra.  

o Vitorlás hajó (kupak vagy labda is szimbolizálhatja 

a hajót) eljuttatása a kikötőbe, úgy, hogy a gyermek-

nek szolgáltatja a szelet a hajónak. Helyenként vi-

harba is kerülhet a hajó, sőt, ha netán zátonyra futna, 

és elsüllyedne, akkor a tengeri búvár majd újra fel-

hozza a felszínre azt. A búvár lehet maga a kisgyer-

mek, vagy ki is jelölhetünk pár búvárt.  

o A rakétakilövésnél megismert módon a gyermek magához ölelve a tárgyat leguggol a víz 

alá, majd visszaszámolás (3-2-1) után kiugrik, majd újra alámerül. A visszaszámolásnál 

kifújja a levegőt, a kilövés után pedig levegőt vesz.  

o Motorcsónakverseny. A tanulók a motorcsónakok. A szájuk a motorcsónak motorja, ami 

a verseny közben hangosan berreg. Játszathatjuk faltól falig, de tán még jobb, ha körbe 

vagy kijelölt pályán vagy akár szabadon mozogva a medencében.  

o Hajócsata. A gyermekek (4-5 fő) körben állnak, középen kis apró könnyű kupakok vagy 

labdák. Jelre mindenki egyszerre elkezdi fújni a tárgyakat úgy, hogy tőle minél távolabb 

kerüljön. Az nyer, akinek a közelébe nem kerül labda.  

o Ugyanez a játék játszatható úgy is, hogy a labdákat középen egy hulahoppkarikába tesz-

szük. A karikához és a labdákhoz senki nem érhet. Jelre indul a fújás. Cél, hogy a labda 

minél messzebb kerüljön tőlünk, és megérintse a karikát a társ előtt.  

 
A vitorlás hajó eljuttatása a kikötőbe 

 

Hajócsata párban 
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A lebegés és a siklás játékai 

A lebegés a siklás előfeltétele, a siklás pedig az úszásnemek oktatásáé. Nagyon fontos, hogy 

a gyermek tökéletesen megtanulja a hason, és a háton sik-

lást mielőtt elkezdjük az úszómozgás tanítását.  

o Lovagold meg a deszkát! Rá kell ülni a deszkára, és 

egyensúlyozva fennmaradni rajta! Végezhető lab-

dával, vízi nudlival, és egyéb eszközzel is.  

o Lebegj, mint az űrhajós! A gyermek mindkét kezé-

ben egy-egy deszkát tart! Oldalt ráhelyezi a desz-

kákat a vízre, és megpróbál lassan ráfeküdni a víz 

tetejére. Lebeg. Végeztessük hason, és háton is! El-

sőként segítsünk, támasztva a gyermek csípőjét, 

majd lehet súlypontemelő bóját tenni a lába közé, 

hogy fenn tartsa a vízen. Egyre kisebb eszközzel 

játszassuk, majd végül eszköz nélkül is próbálják 

ki a súlytalanságot a gyerekek.  

o Varázsló! A tanár lesz a varázsló, aki „hipnózis-

ban” el fogja varázsolni a gyermeket, úgy, hogy 

magától lebegjen a víz tetején! A gyermek kezébe 

kis lábbóját tesz, egyik kezével a gyermek feje alatt 

támasztva hanyatt fekteti a vízen, miközben a má-

sik kezével varázsol, majd a lába közé is betesz egy 

lábszivacsot, és lassan elengedi az elvarázsoltat.  

o Szörfözés. A gyermekek séta közben a hasukhoz 

szorított deszkára ugranak, és közben „kicsit ször-

föznek”, vagyis siklanak.  

o Szörfözés a medence széléről. A gyermek a me-

dence szélétől guggolásból a hasához szorított desz-

kára ugrik, és csúszik a víz tetején, ameddig tud. 

o Megfőtt-e már a túrógombóc? Mikor a tanár meg-

kérdezi: „Megfőtt már a túrógombóc?”, a gyerekek a labdába kapaszkodva, rágömbö-

lyödve próbálnak fennmaradni a víz tetején, mint mikor valóban megfőtt a gombóc!  

o A tanuló egy hulahoppkarikába kapaszkodik, míg a tanár áthúzza őt a medence túlolda-

lára, mint mikor a hajó vontatja a rakományát. Természetesen más eszközzel is végez-

hető.  

o Sávokat jelölünk ki a medencében, ahol a gyerekek letehetik a lábukat. A többi helyen 

tilos megállni, mert tengerisünveszély van. Egyik sávból a másikba csak siklással lehet 

eljutni. (Ez történhet előbb tanári segítséggel, vontatással, majd eszközzel, pl. deszkával.) 

Vízbeugrások 

A vízbe ugrás a bátorság fejlesztésének a legjobb eszköze. Fokozatosságra ügyelve elsőként 

ülésből, guggolásból, majd állásból végeztessük. Fontos, hogy ameddig a gyermeknek szüksége 

van, biztosítsuk a segítséget. A segítségadásnál is fontos a fokozatosság: elsőként a gyermek 

 
Üld meg a lovat, ha tudod! 

 
Lebegj, mint az űrhajós! 

 

Megfőtt már a túrógombóc? 
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két kezét, majd csak az egyik kezét fogva segítsünk. Ezt követően lehet közvetett segítség, pl.: 

a gyermek a tanár által nyújtott deszkát fogja meg. 

o Vízbe ugrás deszkáról, deszkával, deszka fölött, deszkával a kézben.  

o Vízbe ugrás a víz tetején lebegő tárgy (deszka, labda, vízinudli stb.) felett.  

o Vízbe ugrás hulahoppkarikába, úszógumiba.  

o Vízbe ugrás a tanár által a víz fölé emelt tárgy (deszka, labda, bot stb.) felett.  

o Az eszköz vízbe dobása, majd vízbe ugrás (utána, felette, rá). 

o Ugrás eszközre (deszka, labda stb.). A gyerekek nagyon szeretik, de lehetőleg csak tanári 

segítséggel végeztessük, mert balesetveszélyes.  

Összetett feladatok 

Az összetett feladatokon olyan játékokat értünk, ahol egyszerre több feladatot is végez a 

tanuló, pl. vízbe ugrás, víz alá merülés, majd siklás. Egy feladaton belül kombináljuk a végre-

hajtandó és a vélt feladatokat (vízbe ugrás, merülés, szemkinyitás). 

o Vízbe ugrás után kincskeresés, majd futás a túlpartra.  

o Ugrás a deszka felett, majd a víz alá merült kisállat (kis merülő állatfigura) kimentése, 

majd átszállítás a medence túloldalán lévő állatkórházba, a kisállat állapotától függően 

sétálva vagy futva, esetleg siklással.  

o Tűz – víz – repülő. Tűznél le kell merülni a víz alá, víznél kimászni a partra, repülőnél 

pedig fedezékbe bújni valamelyik, víz tetején lebegő eszköz alatt.  

o A medence aljára merülő karikákat helyezünk, azokba pedig kis merülő figurákat. A gye-

rekeknek egyik karikától a másikig csak siklással lehet eljutniuk. A karikához érve leme-

rülnek, és megnézik, hogy milyen kincset rejt a karika.  

4.3. Játékok úszásoktatáshoz 

A vízhez szoktatásnál kiemeltük, hogy a játékok fontos szerepet játszanak az oktatás egész 

szakaszában. Az úszásnemek tanítása viszont különbözik a vízhez szoktatástól. Az úszástanítás 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vízbeugrás labdával Vízbe ugrás deszkára Vízbe ugrás szörfdeszkáról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hátúszás lábtempója deszkával A gyorsúszás lábtempójának A gyorsúszás lábtempójának 

tanítása hason tanítása ülésben 
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akkor lesz hatékony, ha a gyermek a mozgás helyes végrehajtására koncentrál. Figyel a techni-

kájára. Ezért a tanítás során ki kell zárnunk minden olyan tényezőt, ami eltereli a gyermek 

figyelmét. Nem véletlen, hogy úszástanításnál a gyermekek már inkább úsznak egymás mögött, 

mint egymás mellett. Ennek oka pedig, hogy saját magukra, a saját technikájukra figyeljenek, 

ne pedig a mellettük úszó társra, és hogy a versenyzést is megakadályozzuk. Hogy valósuljon 

akkor meg a játékos oktatás az úszásoktatásban? Az oktatási szakaszok között vagy utána. A 

fiatalon kezdett úszástanításnál a gyermekek figyelme még nem köthető le hosszú ideig, ezért 

motivációs céllal alkalmaznunk kell a játékokat, hogy a figyelmet és a tanulási kedvet folya-

matosan fenn tudjuk tartani.  

Az előző fejezetben számos játékot soroltunk fel, melyek a vízhez szoktatás tanítását segítik 

elő. Ezek közül számos alkalmazható az úszásnemek tanítása közben. Mivel az úszásnemek 

tanítása, és a vízhez szoktatás folyamata nem válik élesen szét, (a vízhez szoktató játékok és az 

úszásnemek tanításának ciklusai váltakoznak) ezért az előzőekben felsorolt játékok bátran al-

kalmazhatók életkor, tudás, és oktatási feladat figyelembe vételével.  

4.4. Játékok a vízből mentés tanításához 

A vízből mentés egy felelősségteljes, komoly tett, 

melyhez érteni kell. A mentés rávezető módjait már fia-

talom akár alsó tagozatban lehet tanítani, sőt az önmentés 

már akár óvodás korban is. Vannak olyan játékok, játékos 

feladatok, melyek a mentés tanításához is hozzájárulnak. 

Kisvizes játékok 

o Célba dobás úszógumival vízből, majd partról. A 

társra kell rádobni az úszógumit. 

o Célba dobás partról, (távolabbról), viszont itt már a 

társ elé kell dobni az úszógumit. Beugrás a vízbe a 

táshoz, és húzás a partra.  

Mélyvizes feladatok jó úszóknak 

o Célba dobás partról 3-4 méterről, úszógumival, 

(haladóknál mentőövvel) vízbe ugrás, úszás, majd 

a társ partra húzás az eszközzel.  

o Célba dobás partról 3-4 méterről, mentőövvel és a 

társ partra húzás a zsinórral.  

o Mellúszás párosával. A hátsó (bajba jutott) az elől 

úszó vállait fogja, és vontatja magát.  

o Mellúszás hármasával. Egy elől, egy hátul úszik ki-

tett fejű mellen, a középső pedig csak kapaszkodik, 

lába a hátul úszó nyakában. Híd technika. 

o Mellúszás hármasával. Kettő oldalt, úszik kitett 

fejű mellen, a középső pedig csak kapaszkodik. Tu-

taj technika. 

o Szállítások, cipelések, hordások kis vízben, jó úszóknál mély vízben. 

 
Vontatás vizinudlival 

 
Célba dobás úszógumival 

Szállítás híd technikával 

Szállítás tutaj technikával 
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o Szállítás különféle (deszka, szörf, szivacsszőnyeg, mentőöv) eszközzel.  

o Futás a társsal kis vízben karlefogással a hát mögött vagy Rautek fogással.  

o Mentőövben lévő társ szállítása, futással (úszva) különböző távon.  

5. KIS VIZES, MÉLY VIZES JÁTÉKOK 

A víz mélysége alapján megkülönbözethetünk kis vízben és mély vízben tartott játékokat is. 

A játékok további csoportosítása történhet: 

 a játékosok úszástudása alapján (kezdők, haladók, jó úszók), 

 életkor szerint (óvodások, iskolások, felnőttek, idősek játékai),  

 és az oktatási cél szerint (funkciójátékok). 

Úszástudás alapján a következőket tartsuk szem előtt: kis vízben szervezhetünk úszni tudók-

nak is futó, fogójátékokat vagy sor- és váltóversenyeket, de teljesen kezdőknek ne tervezzünk 

mély vízben játékokat. Mindig a biztonság a legfontosabb. Vízhez szoktató játékok kivétel, 

hiszen itt pont az idegen közeg megszoktatása a cél. Ennek oktatásmódszertanát külön tanulják 

a pedagógusok, és az úszás oktatók.  

A funkciójátékoknál már bemutattuk, hogy egyes játékok milyen célt szolgálnak, így a víz 

mélységének megválasztása is következik a célból. A vizes vízhez szoktató játékoknál, ha mély 

vízben szeretnénk játszatni, akkor vegyük figyelembe, hogy a mély víz hőfoka jóval alacso-

nyabb, mint a tanmedencéké, ezért fokozatosan szoktassuk őket a hidegebb vízhez, ez fokozot-

tan érvényes óvodásoknál. Alkalmazzuk azokat, melyek a tanulók tudásának megfelelnek. 

A konkrét játékokat ebben a fejezetben nem sorolunk fel, hiszen a könyv többi fejezete tar-

talmazza ezeket a játékokat.  

6. JÁTÉKOK ESZKÖZ NÉLKÜL ÉS ESZKÖZZEL 

„Az oktató-pedagógus eszközbeli kreativitása és a segédeszközök alkalmazása hozzájárul, a 

sikeres és hatékony oktatáshoz.”5 A játékokra ez ugyancsak érvényes lehet. Minél színesebb az 

eszközrepertoárunk annál színesebb, és sokrétűbb játékokat tudunk kitalálni a gyermekeknek. 

A vízi játékok gyakran az úszásoktatás előkészítésére szolgálnak, ezért ha jó tudni, hogy az 

eszközzel segített úszásoktatás hatékonyabb (Csaba 1991). Kísérletek (Csaba (1988, 1991) iga-

zolják, hogy ha „a lehetőségektől függően minél több segédeszközt alkalmazunk, annál jobban 

növeljük munkánk hatékonyságát”6. 

Az eszközöknek számos előnye van. Segíti, megkönnyíti a feladat végrehajtását. Az eszkö-

zök további előnye, hogy a kezdő tanuló nem a vízzel való találkozásra, például a vízalámerü-

lésre koncentrál, hanem a segédeszközre, illetve az eszköz által kijelölt feladatra. Ha például 

                                                 
5 Bíró Melinda (2008) Tanítási-tanulási stratégiák az általános iskolai úszásoktatásban, különös hangsúllyal az 

interakciós helyzetekre. Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományok Doktori Iskola 
6 Csaba L. (1988) A segédeszközökkel történő úszásoktatás első tapasztalatai. Testnevelés és Sporttudomány, 2: 

87.; Csaba L. (1991) A segédeszközökkel történő úszásoktatás tapasztalatai. Testnevelés és Sporttudomány, 4: 24. 
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labdát adunk tanítványaink kezébe, vagy ugrás közben dobjuk nekik; ők a labdára, annak elka-

pására koncentrálva önkéntelenül is elfeledkeznek félelmeikről, és az oktatás szempontjából 

lényeges mozzanatról a vízbeugrásról. Figyelemelterelő 

funkción kívül, a víz tetején lebegő tárgy, például a 

labda, biztonságot nyújt, segít fennmaradni a víz tetején, 

meg lehet ölelni vízbeugráskor. Vízbeugrás során a kéz-

ben tartott labda, illetve annak átölelése növeli a bátorsá-

got, a biztonságérzetet; így a bátortalanabb és félénkebb 

gyerekek számára a biztonságérzet növelése kedvező ha-

tással lesz az önbizalmára.  

Mint már említettük a segédeszközöknek fontos elő-

készítő- és rávezető szerepük van, de emellett még ki kell 

emelni a kényszerítő helyzetként való alkalmazásukat is. 

A tanár által víz alatt mozgatott tárgy követése arra ösz-

tönzi a tanulót, hogy kinyissa szemét a víz alatt. A víz 

tetején lebegő játék, pedig arra, hogy átugorja azt. Ha ta-

nítványaink kezébe labdát adunk, máris kényszerítő 

helyzetek sorozata elé állítjuk őt.  

Az eszköznek, mint játéknak, örömszerző funkcióját 

sem szabad elhanyagolni.  

6.1. Játékok eszközzel 

Az eszközök számos pozitív funkciójának ismertetése 

után nézzük a konkrét játékokat. 

Játékok labdával 

A labdás játékoknál számos labdatípust alkalmazha-

tunk: felfújható, merülő, lebegőlabdák, mérettől függően 

kis-, nagylabdák, vízilabda, gumilabda, szivacslabda, te-

niszlabda, pingpong labda. A labda alkalmazása a fel-

adattól függ.  

A felfújható strandlabdával végezhető játékok előnye, 

hogy könnyű, nem okoz sérülést. A foglalkozás után kis 

helyet foglal, hisz leengedhetjük. 

o Kidobó játék egy vagy több labdával.  

o Pontszerző.  

o Labdatartás a levegőben párosával vagy csoportosan. 

Kisméretű, a víz tetején lebegő labdákkal végezhető 

játékok: 

o Labdagyűjtések egyénileg vagy csoportosan. Mi-

nél több labdát szórunk a medencébe, amit a gyerekeknek össze kell gyűjteni, esetleg egy 

előre kijelölt helyre szállítani.  

o Célba dobás mozgó kosárra (doboz, hulahoppkarika vagy úszógumi). 

 
Kisméretű, a víz tetején lebegő labdák 

 
Célba dobás mozgó kosárra 

 
Labdagyűjtés párban 

 
Labdagyűjtés egy lehetséges módja:  

Rakd vissza a madárfészekbe a tojásokat! 
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o Lehet egyénileg, hogy ki tud több labdát szerezni, de lehat párosával vagy csapatban is 

játszatni. A labdaszerzés módját is variálhatjuk. Pl. párosával kézfogással a két kéz közt 

kell tartani a megszerzett labdákat. A csapatok kizárólag a megadott színű labdát gyűjt-

hetik, vagy a fiúk a kéket a lányok pirosat stb.  

o Szabadulj a labdától. Két csapat a medence két felében helyezkedik el. lehetőség szerint 

elválasztó kötél választja 2 térfélre a medencét, és a csapatokat. Cél, hogy a csapat térfe-

lén minél kevesebb labda legyen. Lehet időre játszatni, de lehet addig is, amíg egyik tér-

félről minden labda átkerül a másikra. 

Egyszerű labdás feladatok. Alkalmazható labdatípus: vízilabda vagy gumilabda. 

o Nyomd le a labdát a víz alá kézzel (két kézzel, majd egy kézzel) 

o Rakétakilövés. Nyomd le a labdát a víz alá kézzel, mint az előző feladatnál, tartsd lent pár 

másodpercig, majd engedd el, had ugorjon ki a vízből minél magasabbra. Változata lehet, 

hogy a kiugró labdát el kell kapni még a levegőben. 

o Lovagold meg a labdát! Rá kell ülni a labdára (lóra). A láb elemelkedik a medence aljától, 

a kéz az egyensúlyozásban segít. Cél fent maradni a lovon. 

o Lovas viadal. Az előző játék folytatásaként feladat, 

hogy a társadat le kell lökni a labdáról (lováról).  

o Állj rá a labdára!  

o „Pattogj, mint a labda!” Szökdelés labdával álló 

helyben vagy haladás közben, egyénileg vagy 

szinkronban, víz fölött vagy jelre merüléssel. 

o Bakugrás a labdán. Le kell nyomni a labdát a víz 

alá, majd átugorni felette terpeszugrásban. Egysze-

rűsített végrehajtása: tedd át a labdát a terpesztett 

lábad közt.  

A merülő labdák általában nehéz, tömör gumiból ké-

szült labdák, alkalmazásukat tekintve pedig olyanok, 

mint a többi merülő tárgy. Minden merülési „kincskere-

sési” feladat elvégezhető velük. Ha nincs ilyen eszköz, 

akkor érdemes kipróbálni a teniszlabdát. Kis vágást ej-

tünk a labdán, majd megtöltjük vízzel. Ezek után már le 

fog süllyedni a vízben.  

o Víz alatti labdagurítások párban vagy csoportosan. 

o Labdakeresés víz alatt (egyénileg, párban, csopor-

tosan). 

o Befőtt elrakása. A befőtt alkatrészeit meg kell keresni a medencében, majd összerakni a 

befőttet. Szükséges eszköz: a gumilabda mint gyümölcs, flakonok mint befőttes üveg, és 

kupak az üveg lezárásához.  

A labdás játékok egyik kedvelt változata a kidobó játék, ami természetesen vízben is játsz-

ható. Alkalmazott labdatípus a gumilabdán kívül lehet még a szivacslabda vagy a könnyű fel-

fújható strandlabda.  

o Kidobó egy vagy több labdával. A játék szabályait a gyermekek tudásának vagy úszásta-

nításnál az oktatás céljának megfelelően változtathatjuk. pl. ház lehet a víz alá merülés 

 
Pattogj, mint a labda! 

 

A befőtt elrakása 
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vagy a lebegés, de esetleg a siklást vagy a víz alatt úszást is megjelölhetjük, mint a me-

nekülés egyik szabályos módját.  

Sor és váltóversenyek labdával. Végezhetők futással, átadásokkal kézből kézbe, de labdate-

reléssel is. Lássunk néhány példát: 

o Futás labdával, váltás a kézben tartott labda átadásakor történik. A feladat végezhető egy, 

kettő vagy akár több labdával is. 

o Labdaterelő – labda terelése fejjel (szabály. tilos kézzel vagy egyéb testrésszel érinteni a 

labdát, kizárólag fejjel lehet. változatai: lábbal, mellkassal, kézzel terelés.  

o Labda fújása a vízen (pingpong, felfújható labdáé). 

o Labdavezetés (labdatípus: vízi vagy gumilabda). A szárazföldihez hasonlóan kell a labdát 

vezetni egy kézzel vagy váltott kézzel, de a vízen.  

o Labdaszállítás deszkával. A deszkán egyensúlyozva kell vinni, és átadni a labdát a csapat 

tagjainak.  

o Labda szállítása párosával vagy csoportosan. A labda tartásmódját változtathatjuk, lehet 

pl.: homlok, mellkas, hát közé szorítva, de lehet 

egyszerűen csak a kézben tartva. 

Játékok hulahoppkarikával 

A hulahoppkarikát sajnos ritkán használják a játékok-

ban, pedig szinte minden iskolai szertárban megtalálható, 

és színes, ötletes feladatokat lehet vele végeztetni. 

A karikán való átbújás egy izgalmas feladat a gyerme-

keknek.  

o Egy vagy több karikát is elhelyezhetünk a meden-

cében, amit a medence aljához rögzítünk nehezék-

kel. A gyerekeknek ezeken a karikákon kell át-

bújni. 

o Vízi akadálypályák építésénél ne hagyjuk ki, hisz a 

gyermekeknek az egyik legizgalmasabb játék át-

jutni a karikán. Függőleges, vízszintes akadályok. 

A hulahoppkarika gyakran kerül be a vízi váltóverse-

nyek játékaiba. Ennek számos feladata lehet: 

o Futás vagy úszás a karika átadásával.  

o Egymás húzása, szállítása karikával, ugyancsak le-

het úszva vagy futva.  

o Páros, csoportos futások, esetleg úszások karikafo-

gással.  

o Páros futások karikában. 

Házatlan vidra. Lehetőség szerint minél több karikát 

helyezünk el a medencében, ez a vidra odú. A gyerekek-

nek jelre odúba kell bújni. Akinek nem jut odú, az lesz a 

házatlan vidra. Variációi: 

o Változtatjuk a karikába tartózkodók létszámát, egy vagy több fő is mehet egy odúba. 

 
Hulahopp karikák mint vízi akadályok 

 
Házatlan vidra 

 
Egymás húzása karikával 
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o Határozzuk meg az odúba jutás módját. (felülről átmászással, alulról bújással vagy kézzel 

tilos érinteni az odú bejáratát stb.). 

Egyszerű játékok hulahoppkarikával 

o Karikafogás párosával vagy csoportosan, majd jelre merülés a víz alá.  

o Mint az előző feladat, de jelre merülés, és bújás a karikába, majd a következő jelre bújás 

ki a karikán kívülre.  

o Ugrások a karikába a medence széléről.  

Játékok úszódeszkával és oktatási eszközzel 

Oktatási segédletekként szinte bármit felhasználha-

tunk, ami segíti a tanítást. A legismertebbek az úszólap, 

úszórúd, úszólétra, súlypontemelő bója, kis műanyag 

tégla, labdák különféle variációi, merülő karika, úszó já-

tékok, kis műanyag lebegő állatkák, kishajó, úszódesz-

kák, egyéb felfújható tárgyakat. Mivel ezek közül többet 

már korábban önmagában is bemutattuk, ezért csak 

azokra fókuszálunk, melyek eddig nem szerepeltek.  

Egyszerű játékok deszkával 

o Vizi puzzle. A kisgyermekek nagyon kedvelik, 

hogy a deszka részeit összeilleszthetik. Játszatható 

vízi keresés után szárazföldön illesztéssel, vagy vé-

gezhető az egész játék vízben, egyénileg és csopor-

tosan is.  

o Deszkakilövés. A víz alá nyomott deszka kilövése. 

o Dobolás deszkán. 

o Állj rá a deszkára!  

o Lovagold meg a deszkát! 

o Építsd deszkatornyot! Minél több deszkát kell egy-

másra tenni, egészen addig, míg le nem dől. 

o Deszkarablás! A társ deszkáját kell megszerezni. 

Lehet játszatni csoportosan, egyénileg vagy meg-

határozott ideig (fél perc).  

Egyszerű játékok súlypontemelő bójával7 

A deszkával végzett játékok többsége játszathatók a 

bójával is. Kisebb az eszköz, érdekes a formája, emiatt új 

ingert, új játékot jelent a gyermeknek.  

o Futó, fogó játékok. 

o Egyensúlyozó játékok. 

o Gyűjtések, rablások. 

o Váltóversenyek. 

o A bója különféle módon történő szállításai. 

                                                 
7 A lábbója, piskóta, lábdeszka szinonimaként használt szavak. 

 
Deszka puzzle szárazföldön 

 
Deszka puzzle vízben 

 
Toronyépítés 

 
Piskótagyűjtés 
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Futó, fogójátékok deszkával 

o Futások egyénileg, párban vagy csoportosan. 

o Futások különféle eszközök szállításával (pincér-

kedéssel). 

o Kombinált futások (vízbe ugrással, tárgykeresés-

sel, gyűjtéssel). 

Fogójátékok 

o Cápafogó. Úszni tudóknál célszerű játszatni. A láb 

közé helyezett deszka a cápauszony. 

o Kalapos fogó. Akit elkapott a kalapos ember, az 

felveszi a kalapot, és ő lesz a fogó.  

o Polipfogó. A fogó két deszkát fog a kézben, ezek a 

polip karjai, amivel meg kell érinteni a menekülőket. 

Váltóversenyek 

o Futás vagy úszás az eszköz átadásával.  

o Futás, különböző módokon való deszkaszállítással 

(fejtetőn, vagy mint a pincér).  

o Gólya viszi a fiát.  

o Futások utánzással (madarak, állatok, tárgyak, ha-

jók stb., utánzásával). 

o Egymás húzása, tolása, egyéb módon szállítása 

(többen visznek egyet). 

o Deszkatorony szállítása úgy, hogy mindenki egy 

deszkát még rátesz a váltásoknál (de játszatható 

meghatározott számú deszka szállításával is). 

o Páros, csoportos futások, esetleg úszások deszká-

val. (Futás közben a deszka fogása egy vagy két 

kézzel, hátuk, homlokuk közé szorítva. 

Játék szörfdeszkával és szivacsszőnyeggel 

Ezek a nagyméretű lebegő tárgyak a gyermekek ked-

velt játékai. Biztonsági szempontból viszont az alászoru-

lás veszélye miatt tanári felügyelettel használjuk!  

o Futó, fogó játékoknál házként használhatjuk, de 

magával az eszközzel is végeztethetjük a futást (in-

kább csoportosan). 

o Szállítások az eszközön (tárgyak, személyek) 

o Egyensúlyozó játékok. Állások, futások, átfordulá-

sok rajta.  

o Váltóversenyek. 

o Az eszköz különféle módon történő szállításai.  

o Úszások, evezések az eszközön ülve. 

Játék a szivacsszőnyegen 

Bukfenc a szörfdeszkán 

 
Futás közben egyensúlyozás 

 
Futóverseny deszkával 

 
Fuss úgy, mint a kismadár! 
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Úszógumis játékok 

Az úszógumi egy olyan kiváló játék, melyet bátran 

használjunk vízi játékoknál. A funkciójátékoknál már 

kiemeltük szerepét, ezért itt olyan játékokat sorolunk fel, 

melyek onnan kimaradtak. A legtöbb hulahoppkarikával 

végzett játék játszatható úszógumival is. 

o Váltóversenyek.  

o Futó, fogó játékok. 

o Dobások (célra, egymásra, ugrással, más mozgás-

sal kombinálva). 

o Ugrások (át felette, kézzel elkapva ugrás közben, 

beleugorva,  

o Ugrásvariációk úgy, hogy több úszógumi egymá-

son (akár 4-5). 

o Házatlan mókus. 

o Gyere fel a lékben. (Minden lékben fel kell jönni, 

jelre lékkeresés).  

o Futó, fogó játékok. Egyénileg, párosával eszköz-

szállítással. 

o Egyensúlyozó játékok. Ülve evezések. 

Játékok egyéb eszközzel, játékkal 

Játékként szinte bármit felhasználhatunk, ami a biztonsági és a higiéniai szempontoknak 

megfelel. Ha a gyermek kezébe adunk egy tárgyat, ő megtalálja a funkcióját, és hogy mit tud 

vele játszani. A tanároknak is kreatívnak kell lenni, és minél több eszközt használni a játékok 

során. Ide, az egyéb játékok közé soroljuk a kis gyermekjátékok különféle variációit (kis mű-

anyag lebegő állatkák, kishajó, autó) a merülő tárgyakat, a víz tetején lebegő eszközöket (fel-

fújható állatfiguráktól a műanyag játékokig) és azokat az eszközöket, melyek nem játék célra 

készültek, de arra is használhatók (konzerves doboz, műanyag flakon, úszósapka, papucs, mű-

anyag kupakok, befőttesüveg teteje, kulcs).  

Puzzle játékok. Játszatható deszkával, szivacsszőnyeggel, polifoam eszközökkel. 

Játékok szállítása 

o Mentsd ki a vízből (állatmentés, autómentés, tojásmentés). 

o Pincérjáték. A pincér átviszi a tálcán (deszka) az ételt, italt, üveget, poharat, ami rendel-

kezésünkre áll, majd elkészíti az ételt, végezetül pedig kiszállítja. Mindezt persze úgy, 

hogy nem dől le a tálcáról.  

o Építkezés. A különféle eszközök (gumimatrac, szivacsszőnyeg) alkalmazásával szállítha-

tók az építőanyagok (deszkák, bóják, úszó téglák, konzervek, játékvödör). 

Játékok műanyag flakonnal. 

o Szállítása (fejtetőn, deszkán, kézben, pincérként stb.). 

o A flakon megtöltése vízzel, majd elsüllyesztése. 

o Kincskeresés. A víz alatt lévő kincses hordók (műanyag flakon) megkeresése. 

 
Gyere fel a lékben 

 
Ugrás közben bújj bele az úszógumiba 
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Játék fújható eszközökkel 

Ilyenek lehetnek a könnyű, víz tetején lebegő kis mű-

anyag hajók, kupakok, üres konzervdobozok. 

o Futás, séta közben a tárgy fújása adott célhoz (ki-

kötőbe, dokkba) vagy kerüléssel (tárgy megkerülé-

sével).  

o Versenyre. 

o Egyénileg vagy csoportosan. 

o Vízi hajócsaták (küzdelmek egymás hajójának el-

süllyesztése érdekében). 

o Az eszköz terelgetése különböző módokon (hullá-

mot keltve, lábbal).  

o Tell Vilmos. A társ fejére helyezett tárgy lelövése 

vízzel (tenyérből vagy vízi pisztollyal). 

Játékok vízi nudlival 

o Fogójátékok: polipfogó, cápafogó, támad a szi-

vacskígyó stb. 

o Átbújás variációk alatta.  

o Átugrás variációk.  

o Küzdelmek, csaták. Lovascsata. 

o Húzások, vontatások, szállítások. 

Játékok vízi pisztollyal. 

o Felfújható strandlabda vagy lufi terelgetése pisz-

tollyal.  

o Könnyű, víz tetején lebegő kis műanyag hajók, ku-

pakok terelése.  

o Csaták. Küzdelmek. Párharcok. 

6.2. Játékok eszköz nélkül 

A mai gyermekek olyan inger gazdag világban nőnek 

fel, ahol műanyag és plüss játékok tömege veszi őket kö-

rül. Az előző fejezetben az eszközök alkalmazása mellett 

érveltünk, most viszont amellett is szeretnénk érveket 

felsorolni, hogy miért jók az eszköz nélküli játékok. Esz-

köz nélkül a játék során a gyermeknek sokkal eredmé-

nyesebben fejlődik képzelőereje. Ahhoz, hogy a víz alatt 

el tudjon képzelni egy vízi világot, vagy cápákat, vagy 

hogy találkozzon Némóval, fantázia, és képzelőerő kell.  

Azt tartsuk szem előtt, mikor gyermekekkel foglalko-

zunk, hogy mi a célunk? Mi a célunk a játékokkal, a vízi 

játékokkal? A sokoldalú személyiségfejlesztés. Ahhoz, 

hogy ez eredményes megvalósuljon csak a kellő arányt 

 
Építkezés 

  
A vizes palack szállításának módjai 

 
Tell Vilmos 

 
Vízi csata 

 
Polipfogó 
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kell megtalálni az eszközzel és az eszköz nélküli játékok között. Az eszköz nélküli játékok is 

lehetnek színesek, ez csak a tanár kreativitásán múlik.  

Eszköz nélküli futó játékok 

o Futások feladatokkal, jelre fordulattal, irányváltoztatással, bukfenccel, víz alá merüléssel.  

o Szoborjáték. Jelre a tanulóknak mozdulatlanná kell válni. 

o Helycserék. A csapatok a medence különböző sarkából, a házakból indulnak. jelre a csa-

patoknak helyet kell cserélni. Nem szükséges ragaszkodni a színekhez, lehet úszáshoz, és 

a vízhez kapcsolódó elnevezéseket alkalmazni: halak, békák, delfinek, fókák stb.  

o Fél perces fogó. 

o Tűz – víz – repülő. Tűznél víz alá kell merülni, víznél kimászni a partra, repülőnél moz-

dulatlanná válva lebegni a víz tetején.  

o Átfutó játékok (féltek-e a medvétől, gyertek haza libuskáim, stb). 

o Fekete – fehér. 

o Fészek fogó. A tanulók párosával fészket alakíthatnak, ami a fogó elöli menekülők búvó-

helye lehet. 

o Terpesz fogó. Akit a fogó elkap, terpeszbe kell állnia. A játékban lévők kiszabadíthatják 

társaikat, ha átúsznak a lábuk alatt.  

Fogó játékok 

o Egyszerű fogó. 

o Elefántfogó. 

o Féltek- e a cápától? A játék a féltek-e a medvétől vízi adaptációja. A gyerekek a medence 

egyik oldaláról át kell, hogy jussanak a másikra, miközben középen egy vagy több cápa 

les rájuk, hogy elkapja őket.  

o Fogd, ahol megfogtak.  

o Úgy kergess, ahogy menekülök. 

o Halászfogó, balatoni halászok. 

o Béka a vízben. A gyerekek, vagyis a vízipókok körben állnak, egyikük, aki a béka a kör 

közepén belül helyezkedik el. A körben állók tréfás mondókával elkezdik ingerelni a bé-

kát: „Béka, béka, bre-ke-ke, megfognál, ha lehetne!” A béka egy ideig tűri, majd hirtelen 

támad. Akit elsőnek elkap, az lesz a következő béka.  

Sor- és váltóversenyek 

o Futással előre, hátra, fordulattal, bukfenccel vagy egyéb feladattal.  

o Haladóknál úszással (lábtempóval, mellúszásban stb.). 

o Játékos feladatokkal (hátrafelé úszva). 

o Egymás cipelésével, húzásával, párosával vagy csoportosan. 
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7. ISKOLAI ÉS TESTNEVELÉSI JÁTÉKOK 

Az iskolai és a testnevelési játékokon azokat a mozgásos játékokat értjük, amelyeket az is-

kolai testnevelés feladatainak megvalósítására használunk fel. Számos játék kisebb-nagyobb 

változtatással adaptálható a vízbe. Az iskolai játékok közé tartoznak a futó, a fogó játékok, a 

sor- és váltó versenyek, a testnevelési játékok és a küzdő játékok. Ezek közül számos játékot 

(futó, fogó, testnevelési) már a korábbi fejezetekben bemutattunk, ezért itt nem térünk ki rá 

részletesen. Inkább azokat a játékokat mutatjuk be, melyek eddig nem szerepeltek a könyvben. 

Sor- és váltóversenyek 

A sorversenyeknél a csapat tagjai egyszerre hajtják végre a feladatot, így alapvetően a sor-

versenyek csapatversenyek, míg a váltóversenyeknél a csapattagok egymás után végzik a fel-

adatot. Fontos szempont a vízi versenyeknél, főként a váltóknál, hogy a vízben minimalizálni 

kell a várakozási időt. Ennek több lehetséges módja is van. Egyik, hogy kis létszámú csapatokat 

hozunk létre, 3 maximum 5 fővel, vagy gyorsítjuk a mozgást (csökkentjük a távot, gyors fel-

adatokat választunk).  

A váltóverseny feladatai, és alkalmazása jelentősen függ az életkortól is. Óvodásoknál in-

kább az egyéni játékokat részesítsük előnybe, nem célszerű váltóversenyeket rendezni. Ennek 

oka a várakozás miatti fázás eltereli a gyermek figyelmét, rossz élményérzet kialakulását ered-

ményezi.  

Sorversenyek vízben  

A sorversenyek előnye a váltóversenyekhez képest, hogy a játékfeladatot egy időben végzik 

a csapat tagjai, ezért rövidül a várakozási idő.  

Futó sorversenyek 

A legegyszerűbb sorversenyek közé tartoznak. Végezhetők eszközzel, és eszköz nélkül. A 

célba érkezés módja lehet a fal érintése, esetleg kimászás, kiülés a partra. A kimászásnál figyel-

jünk rá, hogy a parton már ne futtassuk a gyermeket! 

o A játékosok fogják egymás kezét, és futással (előre, hátra) haladnak a túlpartra vagy a 

kijelölt területre.  

o Haladás egy lábon szökdeléssel úgy, hogy közben a kézfogásnak nem szabad elsza-

kadnia.  

o Különféle futó feladatok, de csapatban végezve. Cél, ha mindenki a kijelölt területre 

érkezett és ott mozdulatlanul áll (hátát a medence falának támasztva vagy kiül a me-

dence szélére) 

o Futás közben adott ismétlésszámot kérve bizonyos faladat (fordulattal, bukfenccel 

vagy egyéb feladattal).  

o Játékos feladatokkal. 

o Egymás cipelésével, húzásával.  

o Eszközök szállítása különböző helyzetben vagy megkötéssel. 

o Eszközkeresések csoportban. 

o Sorversenyek kerüléssel, kétszer kerüléssel. Kihelyezett eszközt kell megkerülni a csa-

patoknak (kézfogással vagy anélkül). 
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Úszó sorversenyek 

A tudásszintnek megfelelően különféle úszásokat is beépíthetünk a versenybe. A feladattól, 

a vízmélységtől és a játékosok tudásszintjétől függően játszathatók kis vízben és mély vízben is. 

o Úszással összekapaszkodva. Leginkább lábtempóval hason, háton, attól függően, hogy 

mit tudnak a tanulók. Nehezebb feladat, ha úszásnemet kérünk (gyorsúszást vagy hát-

úszást, jó úszóknál mell, esetleg pillangót) mert itt szinkronba kell hozniuk a mozgá-

sukat. 

o Deszkával úszás (különféle lábtempók). 

o Egy valaki a szörfdeszkán áll a többieknek át kell vinni a túlpartra. A könnyített vál-

tozata a játéknak, ha ül, esetleg fekszik az, akit cipelnek. 

o Sorverseny terpesz láb közötti átúszással. Minden tanuló után fel kell jönni levegőt 

venni az úszónak.  

o Bakugrás mély vízben. Lábtempó erősítésére kiváló feladat. A játékosok taposnak, a 

legutolsó elindul, és az előtte álló vállát megfogva átugrik a feje felett (mint bakugrás-

nál).  

Váltóversenyek vízben 

A váltóversenyeknél, mint már korábban említettük, kis létszámú csoportokat alakítsunk, 

hogy minél többet mozgassuk a tanulókat, és hogy minimalizáljuk a várakozást.  

Futó váltóversenyek 

A leggyakoribb váltóversenyek közé tartoznak. Végezhetők eszközzel, és eszköz nélkül. A 

váltás módja lehet a fal érintése, esetleg sorkerüléssel vagy kimászással a partra. A kimászásnál 

itt is figyeljünk rá, hogy a parton már ne futtassuk a gyermeket! 

o Futással előre, hátra.  

o Haladás szökdeléssel, szörfözéssel (deszkára vagy szörfdeszkára hasalással). 

o Futás közben adott ismétlésszámot kérve bizonyos faladat (fordulattal, bukfenccel 

vagy egyéb feladattal).  

o Játékos feladatokkal (papucsban futva). 

o Egymás cipelésével, húzásával, párosával vagy csoportosan. Lehet eszközön szállítás is. 

o Eszközök szállítása különböző helyzetben vagy megkötéssel. Víz alatt kell átvinni és 

átadni a labdát, vagy nem épp ellenkezőleg, nem érhet az eszköz vízhez. Fejen egyen-

súlyozva kell átvinni a deszkát. 

o Szörfdeszkán hasalva (esetleg ülve) evezés, vagy mentőövben ülve evezés.  

o Öltöző váltó. Sapka, póló, sál vagy egyéb ruhadarab átadásával, öltözés után kell tel-

jesíteni a távot.) 

o Öltözz fel teljesen! Hasonló a játék az előzőhöz, de itt minden hossz után egyel több 

ruhadarabot kell felvenni a játékosnak. Az első játékos csak sapkában fut, a második 

sapkában és pólóban. A harmadik sapka, póló, és sálat visel, és így tovább.  

o Játékos uszonyos váltó. Az uszony átadásával, annak felvétele után kell futva teljesí-

teni az adott távot.  
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Úszó váltóversenyek 

Haladóknál már a tudásszintnek megfelelően különféle úszásokat is beépíthetünk a váltóba. 

Az úszó váltókat mind kis vízben, mind mély vízben megrendezhetjük. A játék a víz mélysé-

gétől is függ.  

o Úszással (lábtempóval, mellúszásban, attól függően, hogy mit tudnak a játékosok). 

o Úszás uszonnyal, tenyérlappal. 

o Deszkával úszás (különféle lábtempók), váltás a deszka átadásával. 

o Deszkával úszás, de a deszka a comb közé van szorítva (egy, kettő, esetleg 3 deszkával). 

o Deszkacipelő úszóváltó. Minél több deszkát kell magával vinni az úszónak. Termé-

szetesen játszatható más eszközzel is, labdával, lábbójával stb. 

o  Úszás mell kéztempóval, deszkán vagy labdán ülve. A játékos függőleges testhelyzet-

ben halad, miközben az eszközön ül.  

o Kombinált úszás. Több úszásnemet kell úszni a táv során. 

o Kevert úszás, gyors kéztempó, mell lábbal, vagy épp fordítva. 

o Összekapaszkodásos úszás. Két tanuló összekapaszkodik (fogják egyik kezüket) és így 

úsznak. Az úszásnemet megadhatjuk, de azt is tehetjük, hogy ők döntsék el, hogy mi-

ben úsznak.  

Akadállyal nehezített váltók 

Lehet úszó- vagy futóváltó is, kis vagy mély vizes, a lényeg, hogy a teljesítendő táv bizonyos 

pontján vagy pontjain akadályon kell áthaladniuk a játékosoknak. 

o Hulahoppkarikán átúszással. (A karikát függőlegesen helyezzük el a medencében. Ne-

hezéknek használhatunk műanyag flakont, és rövid zsineget.) Mély vízben különböző 

magasságba is tehetjük a karikákat. 

o Akadályúszás polifoam szőnyegen való átkeléssel. Helyettesíthető szörfdeszkával is.  

o Átkelés a zajló jégtáblák közt. Minél több eszközt helyezünk el a medencében, ami 

közt kell teljesíteni a távot.  

o Ne érj az alvó cápához! Ugyanaz a játék, mint az előbb, de nem szabad az eszközhöz 

érni. Aki hozzáért ,vagy pontlevonás, vagy újra kell indulnia.  

o Kombinált akadályok. Több akadályt helyezünk ki, és az egyiken víz alatt, a másikon 

átmászva kell átjutni. 

Küzdőjátékok 

Az erőkifejtés, és a test- test elleni küzdelmek a vízben is igen népszerűek a gyermekek 

körében. Az életkor figyelembe vételével oktassuk őket.  

o Húzz, tolj, ha tudsz! A gyerekek egymás vállát fogják, és adott jelre megpróbálják a 

társukat álló helyből kimozdítani. Lehet húzni, tolni,  

o Birkózd le a labdát! A tanulónak a labdát kell lebirkóznia, testtel ráfeküdni, úgy, hogy 

a labda a végig a víz alatt maradjon. 

o Lovascsata. A játékosok labdákon ülnek. Cél, hogy az ellenfél lovasát le kell lökni 

vagy húzni a lóról.  

o Lovascsata ló rablással. Mint az előző játék, de deszkával. Cél nem csak az ellenfél 

lovasának a ledöntése a lóról, hanem a ló megszerzése is. Aki megszerezte a másik 

lovát, az ráülhet. Ha valaki többet szerzett, akkor az több lovon ül. A ló nélkül maradt 
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játékosok büntető feladat (5 fekvőtámasz, kimászás a vízből, 3 felülés stb.) után visz-

szatérhetnek a játékba, és szerezhetnek ők is maguknak lovat 

o Szerezd meg a labdát! Minden játékosnál labda van. A játék célja, hogy fél perc alatt 

minél több labdát kell gyűjteni. Mindenki őrzi a sajátját, és közben megszerzi másét! 

Úszni tudók mély vízben is játszhatják.  

o Ha nincs elegendő eszközünk az előző játékhoz, akkor a játékosokat kiállítjuk a me-

dence partjára, míg a labdákat pedig bedobjuk a vízbe. Jelre indul a labdaszerzés.  

o Kakasviadal párosával a vízben. A kiskakasok egy lábon szökdelhetnek, kezük csípőn. 

Cél, hogy billentsék ki a másikat az egyensúlyából.  

o Kakasviadal csapatban, 2 csapat egymás ellen, vagy kakasviadal, mindenki - mindenki 

ellen.  

o A gyerekeket két csoportba osztjuk. A kisebbek a nagyobbak hátára ülnek, ők lesznek 

a lovagok. Indulhat a küzdelem vízi pisztollyal. 

o Ugyan ez a játék, de most a társ lóról való lelökése, vagy a lovas feldöntése a cél. 

Kiesésre is mehet, de célszerűbb folyamatosan játszatni, és a leesőknek büntető fel-

adatot adni, aminek az elvégeztével visszaállhatnak a játékba. A vízben a várakozó 

gyermek fázik, ezért folyamatosan mozgassuk őket.  

o Mellig érő víz esetén idősebbeknél, a kisebbek a nagyobbak nyakába ülnek. A küzde-

lem itt is a lovas feldöntéséig tart, vagy míg a lovag le nem esik a lóról. 

8. VÍZI SPORTJÁTÉKOK 

A sportjátékok sajátos értékeikkel, sajátos mozgásrendszerükkel hozzájárulnak a testkultúra 

célkitűzéseinek megvalósításához. Sokoldalúan segítik a személyiség komplex fejlődését, és 

hozzájárulnak az erkölcsi, értelmi, akarati, és más tulajdonságok egyidejű fejlesztéséhez. A 

sportjátékok közül a vízilabda, a vízi rögbi, a vízi kosárlabda és számos adaptálható vízbe. 

8.1. Vízilabda és előkészítő játékai 

A vízilabda népszerűsége miatt az uszodai foglalkozások kiegészítője. Korosztálytól füg-

gően változik, hogy milyen gyakorlatokat, rávezető játékokat játszathatunk. Egyszerűsített for-

mában, könnyített szabályokkal már az alsó tagozatban játszatható.  

Labdás játékok kis vízben 

o Labda átadások különféle labdával (gumilabda, kisméretű labdával, vízilabdával. 

o Átadások párosával vagy hármasával egy kézzel dobva a labdát, majd egy kézzel el-

kapva. 

Küzdő játékok 

o Kis vízben tolások, húzások, és test test elleni küzdelmek, amiket a küzdő játékok 

részben már ismertettünk. 

o Küzdő játékok mély vízben. A kisvizes játékok adaptálása (labdaszerzés, lovascsata 

labdán vagy deszkán üléssel).  
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o Mély vízben tolások vízszintes testhelyzetben mell lábtempóval. Egymással szemben 

helyezkednek el a gyerekek párban, egymás vállát fogva, hason. Jelre mell lábtempó-

val el kell tolniuk a társukat minél messzebbre (vagy egy adott távolságra, mit előre 

kijelölünk). 

o Ugyan az a játék, mint az előbb, de háton fekvő, kissé ülő pozícióban kell egymást 

eltolni, úgy, hogy a vállak érnek össze.  

Csapatjátékok 

o Pontszerző. A szabályokat az életkornak és a tudásszintnek megfelelően alakítsuk ki. 

Ennek megfelelően játszathatjuk kis vagy mély vízben is. 

o Vízi rögbi kis vízben. A játék a vízilabda és a rögbi keveréke. 2 csapat küzd egymás 

ellen, cél a pontszerzés. Gólvonal a medence falánál kijelölt 3-4 méter széles sáv, de 

lehet a tanmedence egész végfala is. Kezdésnél a játékosok a medence 2 végfalánál, a 

gólvonalnál helyezkednek el. jelre a játék ráfutással indul, a játéktér közepére helyezett 

labdára. A labdát bármilyen formában lehet továbbítani, lehet vele futni, úszni, de tilos 

a medencéből kimenni. Gól, ha két kézzel a játékos ráhelyezi a labdát a gólvonalra.  

o Vízi rögbi mély vízben. A játék mélyvizes változatánál határoljunk körbe egy játékte-

ret, melynek mérete a játékosok létszámától, és életkortól függ. a különbség, hogy 

úszva kell haladni a vízben.  

o Vízilabda. Két csapat 7–7 játékossal – hat mezőnyjátékos és egy – kapus küzd egymás 

ellen. Cél a gólszerzés. Életkortól és tudásszinttől függően egyszerűsíthetjük a szabá-

lyokat.  

8.2. Egyéb vízi sportjátékok 

Vízi kosárlabda 

A vízi kosárlabda az egyik legfiatalabb vízi csapatjátékok egyike. Ez egy olyan csapatsport, 

ahol 5-5 játékos küzd egymás ellen a pontszerzésért, természetesen a vízben. 

o Vízi kosárlabda kis vízben. Talán az eredeti kosárlabda játéktól ez a vízi labdajáték tér el 

leginkább. A játéktér a csapat résztvevőinek a számától függ. A labda lehet vízilabda vagy 

gumilabda. Minden vízi sportjátékot, így ezt is gyermekek-

nél kis létszámú csapattal érdemes játszatni. Cél ugyanis, 

hogy minél többet mozogjanak, ne fázzanak, és minél több-

ször érjenek labdához. 2-2, 3-3 ellen kiválóan játszatható. A 

kosár lehet vízi kosár, de mi magunk is kialakíthatjuk a ko-

sarat hulahoppkarikából vagy „élő kosárként” játékosból. 

o Hulahoppkarikát a medence szélére helyezzük a parton. Cél, 

hogy abba kell beletenni a labdát a pont megszerzéséhez. 

Kezdésnél a játékosok a medence 2 végfalánál, a gólvonalnál 
Vízi kosár 
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helyezkednek el. Jelre a játék ráfutással indul, a já-

téktér közepére helyezett labdára. A labdát bármi-

lyen formában lehet továbbítani, lehet vele futni, 

úszni, de tilos a medencéből kimenni. A vízi rögbi-

hez hasonlít a játék.  
o A hulahoppkarikát tarthatja a játékos is, aki a me-

dence szélén helyezkedik el, és vízszintes helyzet-

ben tartja a karikát, mint kosarat. Kezdésnél min-

den játékos a saját térfelén helyezkedik el, két játé-

kos pedig ugrik a labdára. Aki megszerezte a labdát 

az támad. A kosarat tartó játékos is a támadó csapat 

tagja, akit 2-3 pontonként cserélünk, hogy en fáz-

zon. A kosár stabil, ami azt jelenti, hogy a kosarat 

tartó játékos nem mozdulhat el. Ha a lábával ellép, 

miközben társai kosárra dobnak, nem ér a kosár. A 

játékosok a labdát bármilyen formában továbbít-

hatják, lehet vele futni, úszni, de tilos a medencéből 

kimenni.  

o Az előző játék változata lehet a mozgó kosaras já-

ték, ahol a kosarat tartó játékos adott területen belül 

(1-2 méter a medence szélén) mozoghat. A kosarat 

is mozgathatja, és ő maga is mozoghat, elléphet. 

o Játékos is formálhat kosarat a kezéből. A játék sza-

bályai ugyanazok, de a kosár maga a játékos, aki itt 

is a támadó csapathoz tartozik. Több formában is 

játszathatjuk. A kosár lehet a vízben, és állhat a par-

ton is. Mindkettő játszható álló, mozgó kosárral is. 

Vízi röplabda  

Ezzel a játékkal gyakran találkozhatunk strandokon vagy vízparton. A strandolók kedvenc 

játéka. A vízi röplabda a szárazföldi röplabda egyszerűsített változata. A játékot szűkített játék-

téren, és kisebb létszámban adaptálhatjuk a vízbe. A játéktér méretét leginkább a haló nagysága 

határozza meg. Már kaphatók víziröplabda-hálók, de megoldhatjuk egy víz fölé kifeszített kö-

téllel is. A labda ugyancsak életkortól és tudásszinttől függően gumilabda vagy felfújható 

strandlabda is lehet.  

Vízi hoki 

A víz alatti hoki olyan csapatsport, ahol két csapat hat-hat játékosa ütővel a kezében, a jég-

koronghoz hasonlóan üldöz egy korongot. A szárazföldi változattól sokban különbözik, hisz itt 

a játékosok uszonnyal a lábukon, szemüvegben, légzőcső segítségével lélegezve a víz alatt ját-

szanak. Mivel ehhez a játékhoz kiváló úszástudás kell, jó úszókkal játszassuk. Egyszerűsíthet-

jük a játékot úgy, hogy szűkítjük a játékteret, és csökkentjük a játékosok számát. Játszatható 

sekély vízben is.  

Büntetődobás vízi kosárlabdában 

Kosárra dobás parton álló kosárba 

 
Vízi kosármérkőzés 

http://clauitaliana.wordpress.com/2010/04 

/19/water-basketball-swim-dunk-firenze/ 
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Ellenőrző kérdések 

1. Bizonyítsa a vízben végzett játékok pozitív hatásait! 

2. Mi alapján, és hogyan csoportosíthatjuk a vízi játékokat? 

3. Milyen módszertani alapelveket vesz figyelembe a meg a játékok lebonyolításánál? 

4. Milyen biztonsági szempontokra kell figyelni a vízi foglalkozásoknál? 

5. Miért hatékonyak a vízhez szoktató játékok? 

FOGALOMTÁR 

Alkotó játék: A gyermek a környezetében élők tevékenységét megfigyelve annak egyes ele-

meit próbálja végrehajtani a játék során. A játék témáját a környezetéből meríti, a való-

ságos tárgyakat pedig játékeszközökkel helyettesíti Az alkotó játékok fejlődésének első 

fázisában maga a művelet dominál, majd magának a szerepnek az eljátszása. 

Futójátékok: Azokat az iskolai játékokat soroljuk ide, ahol a tanulók a feladatokat futással 

oldják meg. 

Fogójátékok: Azokat a mozgásos játékokat nevezzük fogójátékoknak, ahol a fogó játékos fel-

adata, hogy megérintse a menekülő játékost. Az érintés után általában szerepcsere követ-

kezik. 

Népi játék: Minden népnek megvan a maga sajátos játékanyaga, mely az emberek életmódját, 

szokásait gondolat és érzésvilágát tükrözi.  

Magyar népi játékok: Nemzetünk népi játékai megőrizték elődeink életmódját, szokásait gon-

dolat és érzésvilágát. Tartalma a jobbágyok, a pásztorok, a vadászok, halászok, egyes 

munkafolyamatainak mozzanatait tartalmazzák, de fellehetők benne a harcok, a háborúk 

a katonai cselekmények, a betyárok - pandúrok küzdelmei is.  

Mozgásos játékok: Azokat a játékokat soroljuk ebbe a kategóriába, amelyeknél a tevékenység 

lényegi eleme a mozgás. 

Sportjáték: Nemzetközileg is egységes labdajátékok (kézi-, kosár-, röplabda, labdarúgás).  

Testnevelési játékok: Azokat a mozgásos játékokat nevezzük testnevelési játékoknak, melyeket 

az iskolai testnevelés didaktikai és nevelési feladatainak a megvalósítására használunk fel. 

Sorversenyek: Azokat a mozgásos csapatversenyeket nevezzük sorversenyeknek, amelyeknél 

a játékfeladatot a csapat tagjai egyszerre azonos időben hajtják végre. 

Szabályjáték: Az alkotójátékok fejlődése során alakul ki a szabályjáték, így sok mindenben 

még hasonlít az alkotó játékra. Lényegi különbség, hogy itt nem a művelet vagy a szerep 

dominál, hanem a feladat és a szabály.  

Szerepjáték: A gyermek a játék során szerepeket válla fel, melyek gyakran a felnőttek tevé-

kenységét tükrözi vagy valamiféle hivatásbeli funkciót ölt magára (orvos, buszsofőr, ka-

tona, anya, apa).  

Váltóversenyek: Azokat a mozgásos csapatjátékokat nevezzük váltóversenyeknek, ahol a csa-

pattagok a játékfeladatot egyenként, egymást váltva hajtják végre. 
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MELLÉKLET 

Sorsolási tábla a versenyek lebonyolításához 
    

 3 induló  4 induló 

l. forduló 1-2 1. forduló 1-2, 3-4 

2. forduló 3-1 2. forduló 3-1, 4-2 

3. forduló 2-3 3. forduló 1-4, 2-3 
    

 5 induló  6 induló 

1. forduló 1-2, 4-5 1. forduló 1-2, 4-5, 3-6 

2. forduló 1-3, 2-5 2. forduló 1-3, 4-6, 2-5 

3. forduló 3-2, 4-1 3. forduló 3-2, 6-5, 4-1 

4. forduló 5-1, 3-4 4. forduló 5-l, 2-6, 3-4 

5. forduló 2-4, 5-3 5. forduló 6-l, 2-4, 5-3 
    

 7 induló  8 induló 

1. forduló 2-1, 3-4, 6-5 1. forduló 2-1, 3-4, 6-5, 7-8 

2. forduló 1-3, 2-4, 5-7 2. forduló 1-3, 2-4, 5-7, 6-8 

3. forduló 4-1, 3-2, 7-6 3. forduló 4-1, 3-2, 8-5, 7-6 

4. forduló 5-1, 6-2, 7-3 4. forduló 5-1, 6-2, 7-3, 8-4 

5. forduló 1-6, 2-7, 4-5 5. forduló 1-6, 2-7, 3-8, 4-5 

6. forduló 1-7, 3-5, 4-6 6. forduló 1-7, 2-8, 3-5, 4-6 

7. forduló 5-2, 6-3, 7-4 7. forduló 8-1, 5-2, 6-3, 7-4 
    

 9 induló  10 induló 

1. forduló 2-9, 3-8, 4-7, 5-6 1. forduló 1-10, 2-9, 3-8, 4-7, 5-6 

2. forduló 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 2. forduló 9-1, 8-2, 7-3, 6-4, 5-10 

3. forduló 9-1, 8-2, 7-3, 6-4 3. forduló 1-8, 2-7, 3-6, 4-5, 10-9 

4. forduló 7-l, 6-2, 5-3, 8-9 4. forduló 7-1, 6-2, 5-3, 4-10, 8-9 

5. forduló 1-6, 2-5, 3-4, 9-7 5. forduló 1-6, 2-5, 3-4, 9-7, 10-8 

6. forduló 5-1, 4-2, 6-9, 7-8 6. forduló 5-1, 4-2, 10-3, 6-9, 7-8 

7. forduló 1-4, 2-3, 8-6, 9-5 7. forduló 1-4, 2-3, 8-6, 9-5, 10-7 

8. forduló 3-l, 4-9, 5-8, 7-6 8. forduló 3-1, 2-10, 4-9, 5-8, 7-6 

9. forduló 1-2, 9-3, 8-4, 7-5 9. forduló 1-2, 9-3, 8-4, 7-5, 6-10 
    

 11 induló  12 induló 

1. forduló 2-11, 3-10, 4-9, 5-8, 6-7 1. forduló 1-12, 2-11, 3-10, 4-9, 5-8, 6-7 

2. forduló l-10, 2-9, 3-8, 4-7, 5-6 2. forduló 4-12, 5-3, 6-2, 7-1, 8-l l, 9-10 

3. forduló 7-5, 8-4, 9-3, 10-2, 11-1 3. forduló 7-5, 8-4, 9-3, 10-2, l 1-1, 12-6 

4. forduló 6-4, 7-3, 8-2, 9-1, 10-11 4. forduló 1-10, 2-9, 3-8, 4-7, 5-6, 12-11 

5. forduló 1-8, 2-7, 3-6, 4-5, 1 1-9 5. forduló 5-12, 6-4, 7-3, 8-2, 9-l, 10-11 

6. forduló 5-3, 6-2, 7-l, 8-11, 9-10 6. forduló 1-8, 2-7, 3-6, 4-5, 1 1-9, 12-10 

7. forduló 4-2, 5-1, 6-11, 7-10, 8-9 7. forduló 3-12, 4-2, 5-1, 6-11, 7-10, 8-9 

8. forduló 3-1, 4-11, 5-10, 6-9, 7-8 8. forduló 2-12, 3-l, 4-1 l, 5-10, 6-9, 7-8 

9. forduló 1-6, 2-5, 3-4, 10-8, 11-7 9. forduló 1-6, 2-5, 3-4, 10-8, 11-7, 12-9 

10. forduló 1-4, 2-3, 9-7, 10-6, 11-5 10. forduló 1-4, 2-3, 9-7, 10-6, 11-5, 12-8 

11. forduló 1-2, 8-6, 9-5, 10-4, 11-3 11. forduló 1-2, 8-6, 9-5, 10-4, 11-3, 12-7 
    

 
    

 13 induló  14 induló 
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1. forduló 2-13, 3-12, 4-11, 5-10, 6-9, 7-8 l. forduló 1-14, 2-13, 3-12, 4-11, 5-10, 6-9, 7-8 

2. forduló 1-12, 2-11, 3-10, 4-9, 5-8, 6-7 2. forduló 6-8, 5-9, 4-10, 3-11, 2-12, 1-13, 7-14 

3. forduló 8-6, 9-5, 10-4, 11-3, 12-2, 13-1 3. forduló 1-12, 2-11, 3-10, 4-9, 5-8, 6-7, 14-13 

4. forduló 7-5, 8-4, 9-3, 10-2, 11-l, 12-13 4. forduló 6-14, 7-5, 8-4, 9-3, 10-2, l l-1, 12-13 

5. forduló 1-10, 2-9, 3-8, 4-7, 5-6, 13-11 5. forduló 1-10, 2-9, 3-8, 4-7, 5-6, 13-11, 14-12 

6. forduló 6-4, 7-3, 8-2, 9-1, 10-3, 11-12 6. forduló 5-14, 6-4, 7-3, 8-2, 9-1, 10-13, 11-12 

7. forduló 1-8, 2-7, 3-6, 4-5, 12-10, 13-9 7. forduló l-8, 2-7, 3-6, 4-5, 12-10, 13-9, 14-11 

8. forduló 5-3, 6-2, 7-l, 8-13, 9-12, 10-11 8. forduló 3-14, 4-2, 5-l, 6-13, 7-12, 8-1l, 9-10 

9. forduló 1-6, 2-5, 3-4, 11-9, 12-8, 13-7 9. forduló 2-14, 3-1, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9 

10. forduló 4-2, 5-1, 6-13, 7-12, 8-11, 9-10 10. forduló 14-4, 5-3, 6-2, 7-l, 9-12, 10-11, 13-8 

11. forduló 3-1, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9 11. forduló 1-6, 2-5, 3-4, 11-9, 12-8, 13-7, 14-10 

12. forduló 1-4, 2-3, 10-8, 11-7, 12-6, 13-5 12. forduló 1-4, 2-3, 10-8, 11-7, 12-6, 13-5, 14-9 

13. forduló 1-2, 9-7, 10-6, 11-5, 12-4, 13-3 13. forduló 1-2, 9-7, 10-6, 11-5, 12-4, 13-3, 14-8 
    

 15 induló  16 induló 

1. forduló 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9 l. forduló 
1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-

10, 8-9 

2. forduló 9-7, 10-6, 11-5, 12-4, 13-3, 14-2, 15-1 2. forduló 
7-9, 6-10, 5-11, 4-12, 3-13, 2-14, 1-15, 

8-16 

3. forduló 1-14, 2-13, 3-12, 4-11, 5-10, 6-9, 7-8 3. forduló 
1-14, 2-13, 3-12, 4-11, 5-10, 6-9, 7-8, 

16-15 

4. forduló 6-8, 5-9, 4-10, 3-11, 2-12, 1-13, 15-14 4. forduló 
7-16, 8-6, 9-5, 10-4, 11-3, 12-2, 12-1, 

14-15 

5. forduló 1-12, 2-l l, 3-10, 4-9, 5-8, 6-7, 15-13 5. forduló 
1-12, 2-11, 3-10, 4-9, 5-8, 6-7, 15-13, 

16-14 

6. forduló 7-5, 8-4, 9-3, 10-2, 11-1, 12-15, 13-14 6. forduló 
6-16, 7-5, 8-4, 9-3, 10-2, 11-1, 12-15, 

13-14 

7. forduló 1-10, 2-9, 3-8, 4-7, 5-6, 14-12, 15-11 7. forduló 
1-10, 2-9, 3-8, 4-7, 5-6, 14-12, 15-11, 

16-13 

8. forduló 6-4, 7-3, 8-2, 9-1, 10-15, 11-14, 12-13 8. forduló 
5-16, 6-4, 7-3, 8-2, 9-l, 10-15, 11-14, 

12-13 

9. forduló 1-6, 2-5, 3-4, 10-12, 9-13, 8-14, 7-15 9. forduló 
3-16, 4-2, 5-1, 6-15, 7-14, 8-13, 9-12, 

10-11 

10. forduló 4-2, 5-1, 6-15, 7-14, 8-13, 9-12, 10-11 10. forduló 
2-16, 3-1, 4-15, 5-14, 6-13, 7-12, 8-11, 

9-10 

11. forduló 1-8, 2-7, 3-6, 4-5, 13-11, 14-10, 15-9 11. forduló 
1-8, 2-7, 3-6, 4-5, 13-l l, 14-10, 15-9, 

16-12 

12. forduló 5-3, 6-2, 7-1, 8-15, 9-14, 10-13, 11-12 12. forduló 
4-16, 5-3, 6-2, 7-1, 8-15, 9-14, 10-13, 

11-12 

13. forduló 1-4, 2-3, 11-9, 12-8, 13-7, 14-6, 15-5 13. forduló 
1-6, 2-5, 3-4, 12-10, 13-9, 14-8, 15-7, 

16-11 

14. forduló 3-1, 4-15, 5-14, 6-13, 7-12, 8-11, 9-10 14. forduló 
1-4, 2-3, 11-9, 12-8, 13-7, 14-6, 15-5, 

16-10 

15. forduló 1-2, 10-3, 11-7, 12-6, 13-5, 14-4, 15-3 15. forduló 
1-2, 10-8, 11-7, 12-6, 13-5, 14-4, 15-3, 

16-9 
    

 

Forrás: http://task.tuti.hu/keret.cgi?/sorsolasi_tablazat.htm 


