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1.

Bevezető
Az emberek régebben beleszülettek a hagyományba, amelyet elődeik, őseik
felhalmoztak és évszázadokon át őriztek, becsültek, „szájról szájra” módon adtak át a
szűk - családi, baráti, rokoni –közösségüknek. Régen a gyermekek nevelése a több
generáció együttéléséből adódóan nem csak a szülők feladata volt. A nagyszülők,
dédnagyszülők a saját gyermekkorukban játszott játékok továbbadásával nemcsak
szórakoztatták, tanítgatták unokáikat, hanem egyben lehetővé tették ezeknek a
játékoknak az elsajátítását, fennmaradását is. Röviden: hagyományőrzést is végeztek.
A jeles napokhoz kötődő népi hagyományok, szokások alapvető eleme volt az
énekszó, az egymást ugrató rigmusok, csúfolódók. A felnőttek között tevékenykedő
gyermekek indirekt módon sajátították el ezeket. Mindennapi játékukban önállóan
kezdeményezték a fogós, párválasztós, párcserélős, kiszámolós, fogyó-gyarapodó,
kapus népi játékokat.
A népi játékokra jellemző a hagyományos, de folyton megújuló szabályrendszer,
amely mégis az egyéniség kibontakozásának, az összetett, bonyolult gyermeki
tevékenységnek tág teret enged. A dallam a szövegtől, a szöveg a mozgástól, a mozgás
az eszköztől nem válik el. Lehetővé teszik az alkotó fantázia, az ügyesség, a művészi
hajlamok kibontakozását. Önállóságra nevelnek, a közösségi magatartást is formálják.
A játékszabályok mindenkire kötelezőek, de még nem annyira szigorúak.
„Népi játékoknak nevezzük azokat a szabályhangsúlyos játékokat, melyek a nép széles
körében írásbeli rögzítés nélkül keletkeztek, szóbeli előadás és játék révén élnek és
terjednek, és ennek köszönhetően variálódnak, tájanként, helyenként.”1
A mai világban nem a múlt feltámasztása, a változatlanra való törekvés vezeti azt, aki
elkötelezettnek vallja magát a hagyományőrzésben, inkább az értékek átemelése,
mentése, a magyarságra jellemző hagyományok, népi dal és gyermekdalanyagok
megőrzése lehet a célunk. Egyre többet hallani és olvasni a multikulturális kifejezést,
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ami azt közvetíti felénk, hogy európai emberként a többkultúrájú Európa megismerése
feladatunkká vált.
Helyén való is ez, mégis meg kell találnunk az utat a modernizációs törekvések és a
hagyományok ötvözésére. Saját kulturális hagyományaink mellett legyen feladatunk
más kultúrák megismerése, tisztelete, és ne fordítva. A társadalmi változások
magukkal hozták azt is, hogy a népi szokásokból, a hagyományokból a családok egyre
kevesebbet adnak át a gyermekeiknek, ezért ezen a téren is nagy feladat és felelősség
hárul az óvodára.
A gyermek világához nagyon közel áll a hagyomány a népi kultúra letisztult
alkotásaival, egyszerűségével, érzelemtelítettségével. Soha nem az a fontos, hogy hány
mondókát, dalt sajátít el egy kisgyermek, hanem az, hogy maga az éneklés, a
rigmusolás,

mondókázás

érintse

meg

lelkét,

kedvvel

végezze

ezeket

a

tevékenységeket. Csak ekkor tud megnyílni a szépség, a szép magyar nyelvezet, a ránk
jellemző dallamvilág, a harmónia befogadására.
A népi hagyományt nem tanítani, hanem élni kell. A pedagógus modellnyújtó
tevékenységével, éneklésével, játszásával, a jeles napok népszokásainak gyakorlásával
tudja leginkább a gyermekeket motiválni a népi kultúra befogadására, gyakorlására.
,„A gyermekjáték mindennél mélyebb betekintést enged a népzene őskorába.
Mozdulattal, cselekménnyel egybekötött ének sokkal ősibb és egyben bonyolultabb
jelenség, mint az egyszerű dal. Amint a gyermek fejlődésében röviden megismétli az
emberiség fejlődését, úgy zenei formái is mintegy eleven zenetörténet, sőt bepillantunk
általuk a zene történet előtti korába.”2
A népi játékok megelevenítése közben a népköltészet csodálatos világával
ismerkedhetnek meg a gyerekek. A mondókák, kiolvasók emberekről, természeti
tárgyakról, jelenségekről, állatokról, virágokról, a gyermekek játékáról, a mindennapi
élet megnyilvánulásairól szólnak. A mondókák nyelvezete, szóhasználata révén
bepillanthatunk egy-egy táj nyelvezetébe, kifejezésmódjába. A mondókák, kiolvasók
egyik eleme a szöveg, a másik a hozzá kapcsolódó játékos cselekmény. A népi
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játékokat a népdalköltészettel együtt kezdték gyűjteni, sok hasonló játékot sikerült ez
által összegyűjteni, egyezőségről azonban szó sincs, ahány helység, ahány játszadozó
gyermekcsoport, annyiféle többé-kevésbé eltérő változata ismert egy-egy játéknak.

2. 1.

A játékfűzések helye
A játékfűzések összeállításával napjainkban nem csak a hagyományőrző programmal
működő óvodák foglalkoznak. A pedagógusok leginkább akkor vállalkoznak a népi,
dalos játékok fűzésére, amikor gyermekcsoportjukkal „szereplésre” vállalkoznak. Ezek
változatos körülmények között, változatos alkalmakkor – helyi nevelési gyakorlattól
függően – valósulnak meg. Sajnos, még napjainkban is nehéz a szülőkkel elfogadtatni,
hogy ne erre alapozva állapítsák meg mennyit ügyesedett-okosodott gyermekük.
Óvóként tisztában vagyunk azzal, hogy a gyermekek szerepeltetése stressz helyzetet
idéz elő, ezáltal nem szolgálja a gyermek személyiségének épülését. Amennyiben,
végképp nem tudjuk elkerülni ezt a fajta bemutatkozást, „fellépést”, akkor néhány
nagyon fontos alapelvet kell betartanunk:

1.

A játékfüzérbe olyan dalanyagot, játékokat válasszunk, amit a nevelési év
folyamán már alaposan megismertek, és készség szinten játszanak a
gyermekek.

2. A nevelési év folyamán megismertetett játékok dalanyaga a korosztálynak
mindig megfelelő legyen, így kívánhatjuk csak a tiszta éneklést a
gyermekektől.
3. A játékok különféle típusúak legyenek, és fontos, hogy ne nekünk tetszenek,
hanem a csoportunknak. Ügyeljünk arra, hogy kis területre fogós játékot ne
tervezzünk. Labdás játék nem célszerű, mert elgurul, egyébként is a lehető
legkevesebb kiegészítő eszközt használjuk, mert a játék maga az örömszerzés
forrása. A gyermekek fejdíszek nélkül is be tudják élni magukat a szerepükbe.
Kiscsoportban azonban célszerű egy olyan eszközt bevinnünk, amely a kicsiket
a kör vagy az adott térforma megtartására készteti.
4. A játékfűzésben nincs felnőtt magyarázás, nincs gyermekek helyre igazítása
tevőlegesen, felszólítással, pl.: Megfogom és betolom a körbe, vagy
megszólítom, húzd ki a kört! stb. Ezt úgy tudjuk kikerülni, ha a gyermekekkel
a dalok sorrendiségét megbeszéljük, valamint a padlóra jelzéseket ragasztok

fel. Elengedhetetlen, hogy a gyermekekkel a fellépés előtt játszunk azon a
színpadon, vagy helyen, ahol majd megmutatjuk magunkat. Ismertessük meg a
gyermekekkel a dekorációt, a világítást, hogy nem ijedjen, vagy csodálkozzon
el a fellépés pillanatában.
5. A körfogyasztó játékokat úgy válasszuk ki, hogy pl.: a kérő egyszerre több
lányt válasszon, hogy 3-4 eléneklés után az újabb kör kialakulhasson, így nem
lesz unalmas a nézőknek.
6. A 21. század gyermekének több kell, mint amilyen játékok a népi- dalos
játékokhoz kötődnek, vagy az ÉNÓ-ban szerepelnek, ezért az ismert dalokhoz
változatos játékokat találhatnak ki a pedagógusok.
7. Fontos pontja az előadásnak, a gyermekek be- és kivonulása. A vonultatást el
kell felejteni, hiszen az óvó általában elől megy, és a sor hátulja már nem vele
egyszerre énekel, vagy mondja a mondókát. Találjunk ki olyan játékot,
amellyel kötetlen formában mehetnek be- és ki a gyermekek. De, ha
elkerülhetetlen a vonulás, ügyeljünk arra, hogy a gyermekek mindig szembe
nézzenek a közönséggel a vonulás során.
8. Bátran alkalmazhatunk egy-egy rigmust, amely a fűzért színesíti, ha jól
illesztjük, akkor nem töri meg a játék varázsát.
9. Az óvónő modellnyújtó szerepe itt hatványozottan fontos. A mosolygós
tekintet, a szemkontaktus, a nyugodt mozdulatok a gyermekek biztonságérzetét
megsegítik, éreztessük velük, ha téveszt sincs semmi baj!

2.2.

A népi játék szerepe a gyermek fejlődésében
Az Alapprogram bevezetője hivatkozik a hazai óvodai neveléstörténet értékeire, a
pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire, a magyar óvodai nevelésügy
nemzetközileg elismert gyakorlatára.
A magyar óvodai nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatán pedig zenei
értelemben

a

„Kodály-módszer”-ként

ismert

világhírű

zenepedagógiára

kell

gondolnunk elsősorban.
Az Alapprogram pedagógiai alapelveinek meghatározásánál is Kodály Zoltán
alapelvei kerülnek előtérbe, zenei értelemben végiggondolva az ott megjelölt
feladatokat:

A személyiség teljes kibontakoztatása azzal a kodályi gondolattal hozható
összefüggésbe, amelyben kifejti, hogy „legyen a zene mindenkié”3, mert a zenei
nevelés teljes személyiségfejlesztő hatása vitathatatlan és meghatározó az érzelmi értelmi- szociális téren egyaránt. Az óvodába kerülő, a szülőtől nehezen elváló
gyermek vigasztalása egy ölbeli játékkal, felvidítása egy lovagoltatóval, höcögtetővel,
vidám-tréfás dalokkal, játékokkal, pihentetése egy-egy szép altatóval valósítható meg.
Ezek kiegészítése a speciális zenei képességek kibontakoztatása (tiszta éneklés,
hallásfejlesztés, ritmikai képességek, zenei alkotókedv, zenehallgatóvá nevelés), mint
feladat jelenik meg. A zenei mondókák, énekek, énekes játékok az anyanyelvi
(szókincsbővítés, artikuláció stb.) vagy a testi fejlesztésben. A Program szerinti
általános feladatok zenei vonatkozásaira is számos példát találunk.
Az egészséges életmód alakításában is jelentős az ének-zene. A gyermek testi
szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése, vagy a harmonikus összerendezett
mozgás fejlődésének elősegítése szempontjából a dalos játékok fontos szerepe
vitathatatlan. Ezek mozgásformáinak változatos alkotóelemei a nagymozgások
fejlesztésében, a fizikai állóképesség növelésében vesznek részt. A járás, futás,
tapsolás, guggolás, forgás, ugrás mozdulatai előidézik mind a fizikai, mind a szellemi
aktiválódást, aminek következtében szoros kapcsolat jön létre e két terület között (pl.:
„János úr készül” című dalhoz gyors-lassú járás átbújással; a „Badacsonyi rózsafán”
mondókára körben járás, fokozatos guggolás; a „Benn a bárány” című dalhoz futás
hirtelen irányváltásokkal, ki- és bebújásokkal).
Ahhoz, hogy ráérezzenek a mozgás ritmusára, az egyensúlyérzék bizonyos fejlettsége
szükséges, ugyanakkor ezt a ritmikus mozgás erősíti és fejleszti (pl.: az „Erre kakas”
című mondóka játékában ugrás testfordulattal; a „Sánta róka” című mondókában fél
lábon szökellés).
A finommotorika fejlesztése, a kéz mozdulatainak irányítása és a szem-kéz megfelelő
koordináltsága a zenei fejlesztés során is megvalósulhat. Például a dalok és mondókák
egyenletes

lüktetésének,

illetve

a

ritmusának

érzékeltetésekor

különböző

mozgásformákkal, az ujjak egymáshoz érintésekor, a térd ütögetésekor, „diótörésnél”
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öklök ütögetésekor, tapsoláskor, a hangszerek használatakor, eszközök, fejdíszek,
ruhák érintésekor.
Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosításában az érzelmi biztonság, otthonosság,
derűs,

szeretetteljes

légkör,

az

óvodapedagógus-gyermek,

gyermek-gyermek

kapcsolatot jellemző pozitív töltés, a közös élményekre épülő közös tevékenységek
gyakorlása területén a zenei foglalkozások esetében arra kell törekednünk, hogy a
gyermeknek a lehető legtöbb érzelmi élményben legyen része. Ezek az élmények
kihatnak a társas kapcsolatok alakulására. Ennek érdekében leginkább a közösségi
érzés kialakítására kell törekednünk. Ez a beilleszkedésen túl, a közösséghez való
tartozás igényét is jelenti. A körjátékok közösségi jellege e téren sok fejlesztési
lehetőséget biztosít, énekes játék közben a gyerekek baráti érzése is fejlődik,
oldódhatnak a gátlások, az alkalmazkodó képességük, szabálytudatuk is csiszolódik.
Megtanulják, hogy időnként le kell mondaniuk saját elképzeléseikről, vágyaikról a
közösség vagy egy társuk érdekében. A körjátékok szerves része a szerepcsere, a
párválasztás. Ilyenkor kimutatják egymásnak szeretetüket, megtapasztalják, milyen
érzés mások szeretetét élvezni, illetve örömöt szerezni. (pl.: „Ennek a kislánynak nem
jutott párja...”, „Komatálat hoztam...”). A párbeszédes körjátékok társadalmi
szokásokat elevenítenek fel, melyekben gyakorolják a társalgás menetét, köszönési
formákat, tapasztalatot szereznek társadalmi elvárásokról. (pl.: „Mért küldött az
úrasszony...”, „Erzsébet asszony kéreti lányát...”). A zenehallgatáson énekelt dalok
(pl.: „Madárka, madárka...”) megragadják a gyermekek érzelemvilágát, a közösen átélt
emóciók az együvé tartozást erősítik, ugyanakkor rácsodálkoznak a dal szépségére is.
A pedagógus tevékenységének lényege az, hogy modell, aki aktívan részt vesz a
játékban (pl.: az óvónőt is választja körjátékban).
A súlyozottan kiemelt anyanyelvi fejlesztés zenei lehetőségeiből a kívánatos kétirányú
feladatra utalhatunk, egyrészt a beszédhibák kiküszöbölésére, másrészt a szóbeli
kifejező készség és a nyelvi információk megértésnek fejlesztésére.
A beszédhibák fejlesztésében a mondókák, dalok egyenletes lüktetése a folyamatos
beszédet készíti elő, hatását szabályosan ismétlődő mozgással fokozhatjuk (taps, lépés,
koppantás,

vagy

a

szöveghez

alkalmazkodó

stilizált

mozgás).

A

ritmus

megéreztetéséhez, megvalósításához szükséges tevékenység a szavakat ritmikusan
tagolja, és ezzel a szótagolást, a játékos szóelemekkel a hangok kapcsolását

gyakoroltatják, melyekre bőséges példákat találunk a mondókákban és dalokban
egyaránt.
A kifejező készség fejlesztésében a beszéd formai és tartalmi oldalát egyaránt
fejlesztjük. A szókincs bővítésével nem csak a néphagyomány ritkán használt szavait
értjük, hanem a zenei fogalom párok elsajátítását is.
A figyelem koncentrációját, tartósságát, megosztását erősítő feladatokban a zenei
fejlesztés szintén meghatározó jelentőségű. (pl.: a hangszínek ismertetése) Az
emlékezet és a gondolkodás fejlesztése nem nélkülözhetjük a dallamhoz és a
ritmushoz kapcsolódó visszhang-játékokat, az új énekek és mondókák rögzítéséhez
szükséges felidézéseket, az ismert énekek, mondókák felismertetését.
Az analizáló gondolkodás a dallamból kiemelt motívum felismeréséhez szükséges, a
szintézis képességét a motívumok dallammá kapcsolása igényli, a rész-egész
viszonyának felismerése ezen feladatok együttes megoldásával, az összehasonlítási
műveletek a helyes mozgásformák alkalmazásával valósul meg. A gondolkodást
fejlesztik még az énekes játékok változatos mozgás- és térformái, a zenei nevelés
transzferhatása és az ismeretszerzés cselekvő, megismerő szemlélete.

JÁTÉKFŰZÉS 1.
1. Bevonulás: Az óvónő elkezdi énekelni az Erre csörög a diót (Lázár, Népi játékok,
132. o.) a gyerekek bekapcsolódnak és bemennek hozzá. Játék: 2x-3x

2. Az előre megrajzolt kör mentén az óvó kör alakításába bekapcsolódnak a gyerekek, és
kört fognak a Dombon törik a dióra (Molnár, Adj, király, katonát! 32. o) Egyenletes
járással körben járás, és a Csüccs-re mindenki leguggol. Játék: 3x-4x

3. A Mért küldött című dalra hidas játékot játszunk, a legutolsó előtt a kezüket leeresztik,
így a többitől elvágják, aki valamelyik hidat képező mögé áll. A két oszlop a végén, ismét kör
formává ala(Kiss, Magyar Gyermekjáték Gyűjtemény 212. o.)

4. A Fehér liliomszál dalszöveg szerint, körben állva elmutogatják.(Kiss, Magyar
Gyermekjáték Gyűjtemény 309. o.)

5. A Kis kacsa fürdik dalra egy gyermek körben áll és az „öleld akit szeretsz” résznél egy
társával helyet cserél. (Kiss Áron, Magyar Gyermekjáték Gyűjtemény, 284. o.)

JÁTÉKFŰZÉS 2.
1. Bevonulás:

A Lementem a pincébe vajat csipegetni című mondókára egyenként

bejönnek a csipegetők a kirajzolt kör köré állnak, utána az „anyja” jön megáll mellette,
megveregetve a hátát, beállnak a körbe csípőre tett kézzel. ( Molnár, Adj, király, katonát!
24. ) oldal

2.

A Túrót ettem kezdetű dalra körben járás, a kapd szoknya résznél a benn lévők a
külsők közül valakinek elkapja a szoknyáját, és helyet cserélnek. A negyedik játéknál
a választott is már marad a helyén. Játék: 4x (Lázár. Népi játékok, 132 o.)

3. A Lánc, lánc, lánc, kezdetű dalra körben járás, és akinek a nevét énekeljük az fordul
ki. Érdemes előre egyeztetni a gyerekekkel, kit énekelünk ki. A végén mindenki
kifordul és befordul. (Molnár, Adj, király, katonát! 27.o.)

4. Érik a meggyfa dal kezdésénél a lányok egyet előre lépnek, belső kört fognak és ők
ellentétes irányban járnak körbe. Fontos, hogy ugyanannyian, vagy kevesebben
legyenek a belső körben, mint a külsőben. Az „ezt szeretem…” szövegnél párt
választanak és két kezes alsó tartású forgást végeznek. Majd ők állnak a körbe. Akit
nem választottak – mert a külső körben többen vannak – azok egyenletes tapssal
kísérik a forgást. A negyedik játék után mindenki a körbe kiáll. Játék: 4x (Molnár,
Adj, király, katonát! 29.o.)

5. A Kis, kis kígyó dalra 1x be-, 1x kitekerednek, majd 3x eléneklik különböző téri
formák egyenletes bejárásával. Az utolsó dalra kialakítják a körformát. Játék: 6x
(Lázár, Népi játékok, 149. o.)

6. A Piros kendő pi-pi-pi dalra egy gyermek kiszámol 3 gyereket, akik a körbe állnak
középre. (Molnár, Adj, király, katonát! 26. o.)

6. A Hatan vannak a mi ludaink is párválasztós játék. Így a kör közepén guggolók az
„akinek nincs párja” szövegnél párt választanak maguknak, a kör közepére viszik és
forognak, különböző karolási módokat lehet alkalmazni. A választott marad a kör
közepén, a másik kiáll a körbe. Játék: 3x (Molnár, Adj, király, katonát! 35. o.)

JÁTÉKFŰZÉS 3.
1.

Ess, eső, ess eső! Mondókáról több irányból jönnek be a színpadra, kört fognak. Előre

kijelölt 3 gyerek a kör közepére áll.. Játék: 2x (Kiss, Magyar Gyermekjáték Gyűjtemény 21.
o.)

2.

Kocsi, kocsi, komámasszony szoknyafogó játékra a körön beül álló gyerekek csípőre

tett kézzel ringnak, a dal végén valakinek elkapják a szoknyáját, helyet cserélnek. A 4. játék
után mindenki kiáll a körbe. Játék: 4x
(Lázár, Népi játékok, 131. o.)

4.

A Zöld asztalon ég a gyertyára – két gyereket kiszámolnak. (Molnár, Adj, király,
katonát! 25. o.)

5.

Az Elvesztettem zsebkendőmet kezdetű dal első sor végére valaki elé elejti

az

zsebkendőt, az a gyerek, aki felveszi a másik tenyérébe csap és beáll a körbe. A játék
végén mindenki a körben áll. Játék 5x (Kiss, Magyar Gyermekjáték Gyűjtemény 176.
o.) Más megyéből való feldolgozás esetén lehet a 2. versszakra a kendőt magasba
tartva ellentétes irányú páros forgás is.

6.

A Most jöttem Bécsből dalra Különböző alakzatot járunk be, és akinek a nevét
kiénekeljük fordul ki-, vagy be. Játék: 5x (Kiss, Magyar Gyermekjáték Gyűjtemény
298. o.)

7.

A Hej gerenda, gerenda dal kezdésre a lányok beállnak a körbe, csípőre tett kézzel
mórikálják magukat. A mégis kifordulnék résznél párt választanak, és párosan forognak,
majd helyet cserélnek. Játék:3x (Kiss, Magyar Gyermekjáték Gyűjtemény 161. o.)

8.

A Bújj, bújj zöldág dal előtt előre kijelölt 2 gyerek a kijelölt helyen kaput tart,
egyikük arany alma, a másik ezüst körte, mely alatt az egész sor egymás kezét fogva
áthalad. A dal végén leengedik a kaput, akiknél leengedik, attól megkérdezik: - Hová
mész? Arany almához, vagy ezüst körtéhez? Az egyik a körte mögé, a másik az alma
mögé áll be, és tartanak kaput, de a dal végén, mindig csak a kezdő kapu csukódik le.
Addig játszunk, míg mindenki kaput tart. (Molnár, Adj, király, katonát! 34. o.)

9.

A Méz, méz, méz dalra a hátsó kapu előre indul a kapuk alatt átbújva és kezdi

alakítani a kört. Addig énekeljük, míg mindenki a körben áll. (Kiss, Magyar Gyermekjáték
Gyűjtemény, 423. o.)

10.

Valaki elkiáltja magát: Eddig vendég jól mulattál, ha tetszenék elindul, eridj
gazda, kapjál botra a vendéget indítsd útra! És a gazda felkapott bottal kizavarja a
vendégeket a színpadról.

JÁTÉKFŰZÉS 4.
1. Án-dán didijom (páros szökdelő)- vel be a színpadra kört alakítanak, a dal végén a hoppra
leguggolnak, majd a dal kezdésnél megfordulnak és úgy is körbe szökdelnek, a kezük elöl
keresztbe fonva. A 4. játék után szétnyílnak a párok, kört alakítanak. Játék: 4 x (Lázár, Népi
játékok, 121. o.)

2. Egy gyermek az Elment apám… mondókára kiszámolja melyik 4 gyermek álljon be a
körbe. ( Molnár, Adj, király, katonát! 17. o.)

3

Az Érik meggyfa kezdetű dalra körbe jár a kör, és az akit szeretsz kapd be résznél a bent
állók párt választanak, párosan forognak, míg a többiek a körben állva egyenletesen
tapsolnak. A befejező sornál a „kiperdülne” részre elengedik a kezüket a párok és helyet
cserélnek. Játék: 4x (Molnár, Adj, király, katonát! 29. o.)

4. Az Árkot ugrott a cigány mondókára kiszámolnak egy gyereket, aki a körön kívül jár
majd.
Árkot ugrott a cigány, kitörött a lába.
Panaszkodott a bírónak, tëgye kalodába.
Beletëtte kalodába, tüske mënt a kisujjába*. Sutty!
vagy:
Árkot ugrott a cigány,
kitörött a lába.
Beletették szalmazsákba,
tüske ment az oldalába,
Inc, pinc, te vagy kint.

5.

A Fehér liliomszál dalra egy gyere a körön kívül jár, ellentétes irányban. A „forgasd
violádat” résznél, egy gyereket kifordít és a körön kívül szalad, a helyére érve beáll a
körbe a dal végéig. Újra indul a kör, és a kívül maradt gyerek. Játék: 4x (Kiss, Magyar
Gyermekjáték Gyűjtemény 319.o.)

6.

Akit az előbbi játékban utoljára választottak az marad kívül a körön. A Járom az
udvarát, járom kezdetű dalra körbe jár az körrel ellentétes irányba haladva, a
dalvégén azt a nevet, vagy hogy hamarabb foggyon a kör két keresztnevet énekelik ki,
ahol éppen jár. A megnevezettek a kört otthagyva, a körön kívülállóhoz csatlakozva

mennek tovább. Addig énekeljük, míg elfogy a belső kör. (Kiss, Magyar
Gyermekjáték Gyűjtemény 377. o.)

7.

Az előre kijelölt 2 gyerek kaput tart. Elkezdjük, a Bújj, bújj, szederice dalt énekelni és
a sor átbújik a kapun, a kaputartók beállnak a végére, amikor mindenki áthaladt. A két
első tart újabb kaput, így haladunk folyamatosan előre. (Lázár, Népi játékok, 171.o.)

8. Az Áradi-fáradi vonulós játék-ra két irányba kivonulnak (Lázár, Népi játékok, 142. o.)

ÖSSZEGZÉS:
Meggyőződésem, hogy, hogy aki keres, talál! Szebbnél szebb, értékesebbnél értékesebb népi
dalos játékokat, játék leírásokat. Ebből már, az oly gazdag óvónői fantázia, belelátó képesség,
kreativitás a fentieknél mutatósabb játékfűzéseket kelt majd életre. A mi népzenei kincsünk
olyan bő tárházat nyújt számunkra, amiből érdemes a 21. században is válogatnunk,
beemelnünk a zenei nevelésünkbe. Hogy mennyire időt állóak ezek a játékok, a gyermekek
aktivitása, felszabadult játéka, mosolygós arca fogja igazolni számunkra.
Bízom abban, hogy a fentiekkel sikerült néhány kollegám kereső-kutató kedvét felkeltenem,
és nem fognak görcsösen ragaszkodni a jövőben az ÉNÓ-ban rögzített dalokhoz, játékokhoz!
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