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Bevezetés 
 

Az Európai Unió a kilencvenes évek közepe óta pályázatok sorát 

indította el az innováció támogatására.  

Az oktatás területén ezek elsődleges céljai új tanulásszervezési eljárások 

bevezetése, hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének javítása, új 

pedagógiai módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, a pedagógiai 
munka fejlesztése és a fizikai környezet korszerűsítése voltak. További 

feladat, hogy ez az új oktatási kultúra- és tartalomfejlesztés együtt valósuljon 

meg a minőségi oktatás és hozzáférés érdekében. 

Iskolánk a 2006/2007-es tanévben a HEFOP, az idei 2009/2010-es 

tanévben a TÁMOP 3.1.4. nyertes pályázói között tudhatta magát. 

Az utóbbi pályázat kötelezően megvalósítandó tevékenységei közül 

feladatom a tánc modul oktatási program megszervezése és megvalósítása 

volt az első évfolyamon. 

Disszeminációm első fejezetiben többek között vázolom intézményünk 

helyzetét, bemutatom a modul megvalósításába bevont osztályt. 

Ebben a részben található a modul bevezetésének szakmai indoklása, elméleti 

háttere.  

Disszeminációm gyakorlati részében fotókkal szemléltetem azokat a fő 

játékcsoportokat, amelyekkel a tanév folyamán ismerkedtek meg a gyerekek. 

Illetve a részletes tánc tanmenet és a táncórákkal kiegészített szövegértés és –

szövegalkotás tanmenet is itt kapott helyet. 

Moduláris oktatásom gyakorlati megvalósításának alapját a Hagyományok 

Háza által kiadott Tanmenet képezi, melynek alkotója Salamon Ferencné. 



 - 4 -  

I. A játék – zene – tánc modul célja 
 

A játék - zene - tánc modul kidolgozásával és megvalósításával a magyar 

népi játékok megismerését a néptánc alapmotívumainak elsajátítását tűztem ki 

célul az általános iskola első osztályában. Fontosnak tartom népi 

hagyományaink ápolását, megőrzését és átörökítését az utánunk jövő 

nemzedék számára, úgy, hogy a gyermek mindennapi életébe illeszkedjen, 

részévé váljon. Fontos továbbá, hogy a gyermekek ismerjék, szeressék és 

becsüljék közvetlen környezetük hagyományait, gyermekjátékait, 

népszokásait, népdalait és néptáncait. A tanultakat tudják a mindennapi 

életben, mozgásban, önkifejezésben és szórakozásban hasznosítani. 

A modul további célja, hogy a gyerekek a néptánc alapismeretek 

elsajátítása során örömmel tanuljanak, szívesen táncoljanak.  

A modult a szövegértés-szövegalkotás órákba integráltan valósítottam 

meg, hiszen népi játékaink, dalaink és táncaink leginkább ezen a 

műveltségterületen megjelenő kompetenciák fejlesztéséhez járulnak hozzá 

legnagyobb mértékben. 

 

II. A játék – zene - tánc modul bevezetésének intézményi háttere 

II. 1 A Kertvárosi ÁMK Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola  

 
Iskolánk Tatabánya peremkerületén, egy lakóteleppel együtt, annak 

szélén, egy kellemes családi házas övezet mellé épült 25 évvel ezelőtt. A 

lakótelepet elsősorban több szegregált városrész felszámolásából 

kiköltöztetett családok népesítették be. Az iskola tőszomszédságában található 

garzon házban többnyire a legproblémásabb családok élnek, akiknek 

mindennapjait gyakran tanítási óráinkon is „élvezhetjük”.  
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Az iskola tanulóinak létszáma: 272 fő, akiknek javarésze a lakótelepről jár 

intézményünkbe, illetve a városon kívülről, vagy a város távoli részéből. 

Elsősorban ezek a tanulóink hátrányos, vagy halmozottan hátrányos 

helyzetűek. Családi hátterükben a nyomor, a mély szegénység, a tartós 

munkanélküliség egyaránt előfordul. Felsőbb társadalmi rétegek közül 

maximum a középosztály képviselteti magát. Ahogy országosan is, úgy 

iskolánkban is jellemző a csonka családok számának növekedése.  

A vázolt körülmények tükrében a gyermekek tanulási képességeiről szóló 

adatok magukért beszélnek. 

Sajátos nevelési igényű tanuló: 30 fő 
BTM-es tanuló: 64 fő 
Egy állandó fejlesztő pedagógus, egy utazó logopédus és pszichológus segíti 

pedagógiai munkánkat.  

A fenti számok sokat elárulnak iskolába lépő gyermekeink anyanyelvi 

fejlettségéről, tudásáról, készségeiről és képességeiről is. Általánosan 

elmondható, hogy szocializálódási szintjük is jóval elmarad az iskolaérettség 

elvárásaitól.  

Ezen tények ismeretében lehetetlen a hagyományos, magyar oktatási 

módszer szerint tanítani, oktatni és nevelni. Létfontosságúnak tartom a 

változtatást, amely figyelembe veszi a gyermekek személyiségét, fejlődését 

figyelembe vevő tudományos ismereteket. Olyan gyermekközpontú, a magyar 

pedagógus társadalom számára újszerű, pedagógia megvalósításának híve 

vagyok, amely hatékonyan alkalmazza a jól bevált eszközöket és 

módszereket, és teret enged olyan innovatív megoldásoknak, mint 

projektoktatás, témahét vagy moduláris oktatás.  
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Jelen pedagógiai munkám bázisát annak a 6-8 éves korosztálynak 

tanítása képezi, akiknek életkori sajátossága a játékon, mozgáson keresztül 

történő tanulás. Ezért választottam moduláris oktatásom tartalmának a játék-

zene-tánc témakört. Ahogy a fentiekben írtam iskolánk tanulóinak összetétele 

mindenképpen azt kívánja, hogy iskolába lépésük után elsődlegesen 

lemaradásaikat szüntessük meg, illetve csökkentsük. Ehhez leghatékonyabb 

eszköznek tartom azt a tudásbázist, amit eleink évszázadok, évezredek alatt 

próbáltak ki, örökítettek tovább, biztosítva ezzel társadalmunk és 

magyarságunk fennmaradását. Ez a tudás nem embertől kapott. Ez az 

ösztönösség és hit többet tud minden szakirodalomnál.  

A következő fejezetben részletesebben ismertetem iskolánk egy kis 

közösségét, ahol a moduláris oktatás bevezetésre került. 

 

II. 2 Az 1. d osztály bemutatása 
 

Osztályunk 24 fővel kezdte meg általános iskolai tanulmányait. 9 fiú és 

15 kislány. 

Az iskolai hagyományokhoz igazodva, augusztusban 3 napos 

iskolaelőkészítő-foglalkozásokon vettek részt a gyerekek. Ez alatt a pár nap 

alatt kialakítottuk osztályunk identitását, megismerkedtünk a legalapvetőbb 

iskolai szabályokkal és elkezdtük kis közösségünk építését. Sajnos nem volt 

jelen minden tanulónk, ami iskolakezdésüket nehezebbé tette. Jelentős 

mértékben oldottabbak, felszabadultabbak és vidámabbak voltak azok a 

tanulóink, akik az iskolakezdést megelőző három napot velünk töltötték, ahol 

központi helyet kaptak a népi játékok. 

 Osztályunkba előzetesen nem érkezett jelentés olyan tanulóról, akit 

esetleges tanulási nehézségei miatt a Nevelési Tanácsadó vizsgált volna, 

három osztályismétlő tanulónk kivételével.  
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Az idő múlásával ez az ideális kép hamar átrajzolódott. A gyerekek 

között nagyon sokan küzdenek kifejezési és tanulási nehézségekkel. Ezek 

hátterében gyakran bizonyos pszichés részfunkciók egyenetlen fejlődése, 

összerendezetlensége húzódik meg, vagy olyan szocializációs problémák, 

melyek gátolják az önkifejezést, kapcsolatteremtést. 

5 tanulónk jelentős nyelvi hátránnyal próbálja legyőzni az iskolai 

akadályokat, közülük egyik osztályismétlőnk valószínűsíthetően 

beszédfogyatékos. Másik évismétlőnk tanulásban akadályozott. 

Számtalan nehézséget okozott osztályunkban egy testvér hármas. A 

kislány évvesztesként első osztályos, iker fiútestvérei pedig 6. évüket töltötték 

be. A kisfiúk életkoruk alapján iskolaérettek, mégsem tudnak úgy teljesíteni, 

viselkedni, ahogy az optimális lenne. Ők lemaradtak a tanulásban, 

kudarcélményeik egyre szaporodtak, csökkent a tanulási motivációjuk, sőt a 

sikertelenségek sorozata után meg is szűnt. Az iskola előkészítő táborban már 

érezhető volt problémásságuk. Egyikük, ha valamilyen kudarc érte, azonnal a 

pad alá bújt. Ez a kisfiú sajnos szeptember elején koponya sérülést szenvedett, 

így több mint hat hetet hiányzott az iskolából. Ikertestvérénél jelentkeztek a 

fent leírt tünetek. A napról napra növekvő kudarc esetén ő is a pad alá bújt. 

Nem tudta felvenni a lépést osztálytársaival, tőlük gyakran lemaradt. 

November közepére már egész napokat töltött a pad alatt, vagy elbújt valahol 

az iskolában. Személyes kapcsolatban gond nélkül lehetett vele dolgozni. 

Bizonyos témakörökben rendkívüli tájékozottságról tett tanúbizonyságot. 

Iskolánk utazó gyógypedagógusának segítségével családi napközibe 

irányítottuk, ahol hasonló problémájú gyerekekkel foglalkoznak kis 

csoportban. A család nem együttműködő. Problémáik gyökerét kizárólag a 

rossz iskolai módszerekben vélik felfedezni. Sajnálatos módon a megsérült 

kisfiúnak sem könnyű lemaradásait pótolni. Nemcsak éretlensége akadályozza 

ebben. Nem napközisek, az otthoni felkészülésük pedig számos kívánni valót 

hagy maga után.  
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Jelentős gondunk volt egyik osztályismétlőnkkel, akiről egy hétig azt 

sem tudtuk, hogy iskolánk tanulója. Elhanyagolt, ápolatlan, gondozatlan, 

hanyag tanulót, és szülői hátteret kaptunk személyében közösségünkbe. Az 

órákon soha nem dolgozott. Rajzolással, játékkal töltötte az idejét. Számtalan 

esetben rejtőzött el az iskolában. Ilyen esetekben tűntek el a telefonok, pénzek 

és egyéb értékek a folyóson lévő kabátokból. Többször fenyegetőzött 

gyilkossággal, az iskola felgyújtásával. Édesanyját egyetlen cél motiválja, 

hogy gyermeke átmeneti otthonba kerüljön. Két éve került vissza hozzá a 

nevelőintézetből. Márciusban elhagyták városunkat, így az iskolából kiíratták. 

Az említett ikertestvéreken kívül 5 tanulónál kérvényeztem a Nevelési 

Tanácsadó vizsgálatát gyenge teljesítményük miatt, illetve egy tanulónál 

magatartászavar miatt. Egy tanulót kell Szakértői Bizottságnak vizsgálnia. 

14 olyan tanulónk van, akivel jelentősebb probléma nélkül lehet haladni. 

Közülük 6-7 tanulónk kitűnő. 

A fentiekből látható, hogy osztályunk tükörképe a jelenlegi magyar 

társadalomnak, ami a szellemi teljesítményt, és a családi gondoskodást illeti.  

Anyagi javak tekintetében nem adjuk vissza a valóságot. A nagyon szegény és 

a középréteg van jelen osztályunkban.  

Mivel a pénz, mint mindenre látszólagos megoldás és meghatározó 

értékmérő, még mindent meghatározóan nincs jelen tanulóink életében, ezért 

tartom nagyon fontosnak, hogy a játék és tánc modul megvalósuljon 

osztályomban, és személyiségükben olyan örök értékek legyenek elültetve, 

amelyek önmaguk és a társadalom számára is jótékony hatással bírnak.  

 

III. A játék – zene - tánc modul bevezetésének elméleti háttere 
 

„A zene, a mozgás, az énekes játék a gyermeki lét egyik legfőbb öröme 

lehetne, ha az alapfokú ismereteket az anyanyelvi oktatással egyidejűleg 

sajátítanák el az óvodában és az alsó osztályokban. Aki kisiskolás korban 
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megízleli a közös dal és játék boldogságát, megőrzi ezt a kedvet a 

későbbiekben is, és nem zárkózik el attól, ami népi és nemzeti, e szavak 

legnemesebb értelmében.” írta Neuwirth Annamária és szerző társai 2003-

ban. Ezeknek az oktatási és nevelési céloknak a teljesítése évről évre 

sürgetőbb, hiszen ismerjük gyermekeink romló játék- és életviteli szokásait. 

Úgy tűnik, az utolsó pillanatban vagyunk ahhoz, hogy az évtizedek, 

évszázadok során felgyülemlett tudományos tapasztalatokat gyermekeink 

javára fordítsuk, mielőtt ugyanezek a tudományos ismeretek ellenük, ezzel 

együtt a társadalom, az emberiség ellen fordulnak.  

A gyermekek sajátságos jellemzői nem változnak, fejlődésük 

változatlan módon történik, így van alapja annak, hogy értékmentésbe 

kezdjünk. Zilahi Józsefné szerint „Az életforma változik, de megőrizni való 

értékek vannak!”  

Legfőbb értékeink, melyek a játékkal és tánccal tovább örökíthetők: 

 

1. NEMZETI HAGYOMÁNYAINK  

Magyar pedagógusként kötelességünk hagyományainkat, szokásainkat 

továbbadni, hogy nemzeti identitásunkat megőrizzük. Mint minden nevelést, 

ezt is gyermekkorban kell elkezdeni a játékkal. 

 

2. GYERMEKEINK  

Kodály Zoltán szavaival élve: „ Aki nem szereti a magyar népet, leghamarább 

a gyermekeken át fogja megszeretni, amint e játékok varázslatos 

kaleidoszkópjából felé sugárzó, s pajkos hetykeségtől gyengéd ellágyulásig 

váltakozó száz arcát figyeli és megismeri. Ezért a nevelő nem lehet el e 

játékok beható ismerete nélkül. Szomorú gyermekkora nyomait holtáig viseli, 

aki úgy nőtt, hogy nem volt része bennük. Annak nincs sürgősebb teendője, 

mint utólag megtanulni, beleélni magát, mert enélkül nem férkőzik a gyermek 

lelkéhez.” 
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Kodály Zoltán a játékok emberi értékeire is felhívja figyelmünket, melyek 

fokozzák a társas érzést, életörömet, és biztos alapját szolgáltatják a jövőnek 

is. „Minél hosszabb a gyermekkor annál, harmonikusabb és boldogabb lesz 

felnőtt élete.”  

3. ANYANYELVÜNK 

„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom 

és írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható.” írta 

Kosztolányi Dezső. A gyermekekre jellemző ösztönös nyelvelsajátítás 

legeredményesebb útja a játékok alkalmazása. Ezen keresztül fejlődik 

beszédük, mely az önkifejezés és művelődési értékek elsajátításának eszköze.  

 

III. 1 A játék szerepe a gyermekek fejlődésében 

 
III.1.1 A játék lélektani szerepe 
 

A hagyományos falusi társadalmakban a gyermekeket születésüktől 

fogva körülvette a játék. Bölcsődalok, mondókák kísérték mindennapjaikat, 

miközben altatták, cirógatták, ujjait számlálták, vagy tornáztatták és 

táncoltatták. Így ismerte meg testének határait, hol kezdődik, és hol végződik 

az őt körülvevő világ. Amikor már járni tudott akkor is a játék jutott nagy 

szerephez fejlődésében. Megtanulta mondókával hívogatni a napot, kérni az 

esőt, ismerkedett az állatokkal és növényekkel. Majd megtanulta 

játékeszközeit is elkészíteni. Mindezt természetesen ellesve nagyobb társaitól, 

vagy szülei tanítására. 

A játék legfontosabb funkciója olyan készségek és tevékenységek 

elsajátítása, melyek a felnőtt életben való helytállást alapozzák meg.  

Játék közben a gyerekek olyan feladatokkal szembesülnek, melyet meg 

is tudnak oldani, s ez segíti önértékelésük és önbecsülések helyes irányban 

történő alakulását. 
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III.1.2 A játék társadalmi szerepe 
 

Az ember társas lény. A társakkal viszont meg kell tanulni együtt élni, 

szocializálódni kell. Ez akkor sikeres, ha megtanulunk alkalmazkodni 

egymáshoz, és betartjuk az együttélés szabályait. A játéknak ebben is komoly 

szerepe van. Elsősorban a szabálytudat kialakításában, mely a közösségi 

viselkedés fontos eleme. 

A játék ezen túl arra is alkalmas, hogy a gyerekek megtanuljanak 

kapcsolatokat kialakítani a többiekkel, elsősorban a kortársakkal, vagyis segíti 

a társadalomba való beilleszkedést. 

 

III.1.3 A játék szerepe napjainkban 

 
Aktivitás és kreativitás fejlesztése 
 

Napjainkban lélektani és társadalmi szerepén túl a játéknak fontos 

szerep jut az aktivitás és a kreativitás kialakításában. Falun, városon egyaránt 

kevés a lehetőség az aktivitásra, illetve a meglévő lehetőségekkel nem, vagy 

csak ritkán élnek a családok. Mindent felülmúló, vezető szerep jut 

gyermekeink lefoglalásában a médiának és a számítógépnek. Természetesen 

létjogosultságuk nem megkérdőjelezhető. Pedagógusi felelősségünk az 

elfoglaltságok, és tevékenységek egészséges egyensúlyának kialakításában 

van.  

Mind a média mind a számítógép passzív befogadót kíván, különösen 

az előbbi. Nincs szükség önállóságra, kezdeményezőkészségre, alkotó 

tevékenységre. Ezzel szemben a játék kezdeményezőkészségüket, 

találékonyságukat és önállóságukat fejleszti. Ráadásul nem didaktikus úton. 
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Csoporttudat alakítása 

 

A gyermekkorban kialakuló csoporttudat az alapja, a későbbi nagyobb 

csoportokhoz való tartozás tudatosításának, a családtól a nemzetig.  

A gyerekeknek meg kell tanulniuk megtalálni helyüket ezekben a 

közösségekben. A hagyományos népi játékok segítenek abban, hogy a 

gyerekek ne legyenek se félénkek, se visszahúzódók, de agresszívak, 

intoleránsak vagy együttműködésre képtelenek se. 

A fentiekből kitűnik, hogy a játék komplex folyamat, melyet így kell 

átadnunk a gyerekeknek. A legeredményesebbek akkor vagyunk, a 

legnagyobb élményt akkor nyújtjuk, ha mi is együtt játszunk velük 

 

III. 2 A zene és a tánc szerepe a gyermekek fejlődésében 

A népi játékok sajátos jellemzője, hogy olyan további jótékony elemei 

is vannak, mint a zene és a tánc. Mindkettőnek jelentősszerepe van (lenne) a 

gyermekek személyiségfejlődésében. 

III.2.1 A zene szerepe a gyermekek életében  
A zenei műveltség alapja az ének. Szülőről gyermekre száll a dal. A 

gyermeknevelésről Kodály Zoltán azt mondta. „Kilenc hónappal a születés 

előtt kell elkezdeni.” Kodály jóval előbb tudta, mint a tudomány, hogy a 

magzat reagál az énekre, zenére, versre, irodalmi szövegre. A népi kultúra 

pedig Kodály Zoltán munkássága és a minden tudományos vizsgálat előtt 

létre hozta, éltette és örökítette a zenét. Népdalaink tárgya a munka, öröm, 

vidámság, keserűség, és a szerelem. Ezekben a dalokban az élet maga válik 

dallá. Minden érzelem kifejezhető általa. A gyermeket bevezeti abba a 

kultúrába, ahova született. Az altatók, ringatók nyugalmat, szeretetet 
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árasztanak, a gyermekdalok pajkosságot, lendületet, örömet stb. ébresztenek. 

Dal nélkül nincs ünnep sem.  

A közösségek dalai (egyházi, vagy társadalmi) kifejezik a csoport 

gondolkodását és érzelmi világát. Az összetartozás érzését tanítják meg a 

gyermeknek. A zene a gyermekekben érzeteket ébreszt és fantáziájának ad 

teret.  

 

III.2.2 A zene hatása az emberi szervezetre 
 

A zene elemei, a ritmus, melódia, dinamika, hangszín, hangközök stb., 

vagy mint sajátos rezgések összessége különös lelki, élettani hatást érhetnek 

el. A zene képes felkelteni és fokozni az aktivitást, feszültséget szabályoz, 

indulatokat kelt és levezet, nyugalmat teremt, a legkülönbözőbb érzelmeket 

mobilizálja, serkenti a képzeletet, képzettársítást, emlékeket, befolyásolja a 

közérzetet, alakítja a viselkedést. Mindezek mellett jelentős az esztétikai 

hatása. 

A tudományok fejlődése egyre inkább lehetővé tette a zene hatásának 

mérését. Így többen is igazolták a zene, addig csak empirikusan észlelt 

hatásait. A kutatók többek között bizonyították zene a keringést szabályozó 

szerepét, a ritmus és dallam szervezetre gyakorolt hatását valamint azt, 

hogyan befolyásolja a szívritmust, a vérnyomást, a légzés ritmusát, az 

izomtónust (összehúzódást, vagy ellazulást). Ezek a mérések mintegy 

igazolták a korábbi alkalmazások létjogosultságát és előrevetítették a tudatos  

alkalmazás lehetőségeit is. 

A hang nem más, mint rezgés. A fülünkben lévő egyensúlyérző és 

kialakító szerv nem csupán a fizikai egyensúlyt, hanem a lelki 

kiegyensúlyozottságot is biztosítja. Ezt az egyensúlyszervet a ritmikus 

mozgás, hintázás is fejleszti és ez által fejleszthető az írás és olvasás 

képessége, melynek az egyenletes ritmus fontos építőköve. Hámori József 
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szerint a zenei élményeknek és a beszéd, írás kialakulásának magzati gyökerei 

vannak, de legalább 10 éves korig hatékonyan fejleszthető a muzikalitás által 

a bal agyfélteke és annak funkciói, így a beszéd és az írás képessége is. Ennek 

nagy a jelentősége a diszlexia, diszgráfia prevencióban is, mely napjainkban, 

így iskolánkban is egyre nagyobb mértékben jelentkezik. 

 

III.2.3 A tánc szerepe a gyermekek fejlődésében 
 

Az éneklési és mozgási mechanizmus kihat a légzésre, a 

szívműködésre, a vérkeringésre és általában az emberi test életműködésire. A 

népi játékokban megjelenő járás, futás, átbújás, karlendítés kifejleszt egy sor 

fontos testi képességet, mint a ritmusérzéket, az ügyességet, a gyorsaságot, az 

egyensúlyérzéket, a test hajlékonyságát, rugalmasságát, a helyes testtartást, 

valamint a kultúrált mozgás képességét. Ezek mind a testi nevelés 

célkitűzéseit erősítik, és fejlesztik azokat az agyi funkciókat is, melyek a 

sikeres iskolai élet alapját képezik.  

A tánc metakommunikációt és szocializációt is fejleszt. A 

"mintha"élménnyel, a gyermek számos viselkedési mintát, cselekvést és lelki 

ráhangoltságot tapasztal meg. Alkalmas az empátia és szolidaritás 

megtanulására. 

A magyar népi gyermekjátékokban és néptáncban megjelennek 

mindazok a mozgásformák, melyeknek - Porkolábné dr. Balogh Katalin 

pszichológus, egyetemi tanár szerint - minden mozgásfejlesztő programnak 

tartalmaznia kell.  

Többek között megtaláljuk bennük: 

• A fizikai állóképesség fejlesztése 

• A nagy- és finom mozgások, testséma és fizikális erőnlét fejlesztése 

• Egyensúly fejlesztése 
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• A vizuális és auditív percepció fejlesztését alapozó, illetve azt 

kiegészítő szerepű mozgások  

• Problémamegoldások mozgásos tevékenységgel 

• Mozgással kapcsolatos és mozgáshoz kapcsolható szókészlet 

fejlesztése 

• A fizikai aktivitáson keresztül a szellemi aktivitás előkészítése 

• A mozgásos sikeres feladatmegoldások eredményeként az önértékelés 

és az önbizalom növelése 

A gyermek világmegismerése elsősorban érzékszervi-mozgásos úton 

történik. A világ felfedezése és a felfedezett világban történő tájékozódás, a 

világ "belakása" az érzékszervi-mozgásos intelligenciát építi föl, amely alapja 

lesz a későbbi, felnőtt intelligenciának. Ezért nagyon fontos, hogy a tér 

megismerése – érzékeléssel és mozgással nyert tapasztalatokban – "jól 

sikerült” legyen. Ha sikeres, a világ és a gyermek kapcsolatában létrejön az 

említett kompetenciaélmény, az „én meg tudom csinálni”, „én megismertem" 

öröme. Ebben a korai intelligenciafejlődésben nagy szerepe van a gyermek 

spontán érdeklődésének, mozgásának és szervezett, megtervezett gyermeki 

mozgásnak is.  

A zenére végzett játékos mozgás egyben érzelmi katarzis is lehet. 

Dr.Kolozsváry Judit, pszichológus szerint speciális hatása is van a gyermekek 

mozgásfejlesztésének. Mindazok a gyermekek, akik fejlődésük valamilyen 

területén kisebb-nagyobb elmaradással bajlódnak, vagy mozgásuk, érzelmi, 

indulati életük diszharmonikus, problémájuk rendezéséhez, feloldásához 

kapnak segítséget: pl.: beszédfejlődésben megkésett gyermekek esetében az 

önkontrollált, összerendezett mozgás fejlesztése serkentően hat a 

beszédmotorikára. Beszédritmusos zavarok esetében (hadarás, dadogás) segít 

az időérzék, ritmusosság fejlesztésében – ezzel könnyebbítve a beszédzavar 

oldását - egyben az együtt járó feszültséget is oldja.  
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Igen jelentősen járul hozzá a szociabilitás fejlesztéséhez, mivel a közös 

mozgás együttes élményt jelent: együttműködés és rivalizálás, a másik 

segítése és legyőzése – valamennyien együttesen alakítják a társakkal való 

érintkezés képességét. 

 

IV . A játék - zene - tánc modul szerepe az anyanyelvi nevelésben 

 
A gyermekek nevelésének, oktatatásának legfőbb eszköze az 

anyanyelv. Évről évre növekszik azoknak a gyermekeknek az aránya, akik 

jelentős nyelvi hátránnyal érkeznek iskolába. Ennek a lemaradásnak a 

behozása, ezzel együtt további kudarcaik megelőzésének leghatékonyabb 

eszköze a nép játékokban fellelhető egyszerű mondókák, rigmusok 

megismerése és alkalmazása. Az iskolába lépő korosztálynak ez a műfaja. 

Ennek az életkornak ezek a versei. A mindennapi életből vett metaforák: 

cselekedetekkel, mozdulatokkal kísérve, énekelve, recitálva, kitáncolva, 

utánzó mozgásokkal eljátszva, hintázás, labdázás, fogócska mellé mondva, 

napot, esőt, füvet, fát, bogarat szólongatva, egymással feleselve, a tárgyakat 

csereberélve, csúfolkodva. A népköltészetben céltalan szöveg nem létezik. 

Minden beszédbeli megnyilvánulás konkrét helyzethez, játékhoz, szokáshoz 

kötött. Nem felmondásra, hanem játszásra való. 

A játékokban fellelhető szövegek népünk múltjának emlékeit őrzik. A 

lépten-nyomon előbukkanó réják értelmetlennek tűnő fordulatai nagyrészt 

éppen ezekből a régen elfelejtett emlékekből táplálkoznak, máskor pedig a 

szavak csengő-bongó zeneiségének játékos ízlelgetései. A játékdalok szövegei 

a hiedelemvilág, régi szokások és történelmünk eseményeinek hordozói. 

Segítője az anyanyelvi nevelésnek szövegtartalmát, zenei anyagát és 

néptáncelemeit tekintve egyaránt.  
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A daltanulás, a közös éneklés és játék, ezek gyakorlása és az ismétlések 

lehetővé teszik olyan értelmi képességek fejlesztését, mint az érzékelés, 

észlelés, az emlékezet, a képzelet és gondolkodás a figyelem összpontosítása 

és megosztása. Frissíti a gondolkodás folyamatát, a koncentráló és felfogó 

képességet. 

A játék közben felbukkanó anyanyelvi tevékenységek (egyéb feladatuk 

mellett) a tanulók akarati és jellemtulajdonságait is formálják. Személyiség- 

és viselkedés mintákat kapnak. E minták egy része erkölcsi fogalmakat vagy 

ítéleteket illusztrál és tesz szemléletessé, más részükkel pedig azonosulni 

tudnak a tanulók.  

 
IV . A játék-zene-tánc modul megvalósítása  
 

A modult az anyanyelvi órákba integráltan valósítjuk meg. Egy 

hónapban így kb. 2 játék-zene-tánc órája van a tanulóknak. 

A modul eszköz igénye elenyésző. Annál nagyobb szükség lenne 

viszont egy megfelelő teremre, ahol a gyerekek zavartalanul mozoghatnak. 

Ennek, egyelőre még mi hiányában vagyunk.  

Fontos lenne továbbá egy jó minőségű CD lejátszó, amely a hangzást 

esztétikus formában, és kellő hangerővel biztosítja. Ezt jelenleg saját 

forrásból próbálom pótolni, nem megfelelő minőségben. 

Annak ellenére, hogy mind a teret, mind az anyagiakat tekintve 

szűkösen voltunk az eltelt időszakban eredményesen dolgoztunk. Számos 

mondókával, játékkal, dallal lettünk gazdagabbak. Egy-egy elégedett mondat 

az ilyen órák végén mindig megerősítette bennem a tánc modul 

létjogosultságát, és szükségességét. „Hú, ez de jó óra volt!”-hallottam 

többször is a gyerekek dicséretét, elégedettségét. Ugyancsak büszkeséggel 

töltött el, amikor még a szünetben is az órán már oly sokszor elénekelt dalt 

kántálták. Természetesen kezdetben még időt kellett szánni a fegyelmezésre, 

hiszen ez a szabadabb, kötetlenebb forma, az amúgy is gyenge önkontrolú, 
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zabolátlanabb gyerekeket rendetlenségre ösztökélte. Később a játékok 

megismerésével, az órák rendszerességével gyakorlottá váltak, és a 

gyakorlottság, az összeszedettség rendet szült.  

Az órákon a számos népi játék mellett a gyerekek egy-két tánclépést, a 

néptáncok alap lépéseit is elsajátították. Így kerülhetett sor a motívumfűzések 

összeállítására, melyek a tanultjátékokból illetve lépésekből állnak. 

 

A motívumfűzések alapját képező játéktípusok: 

• Vonulós játékok 

• Kiszámolók 

• Kiszámolós párcserélő játékok 

• Kapuzós 

• Játékra szólítók 

• Fogócskák 

• Szerepjátszók 

• Szembekötősdik 

• Zálógosdik 

• Párválasztók 

A motívumfűzések során tanult alaplépések: 

• Egyes csárdás jobbra-balra 

• Tovahaladó csárdás jobbra-balra 

• Sarokemelgetés negyed értékben 

• Párkerülés sétalépésben 

• Negyedes höcögés 

• Dobogó lépés 

• Dobogó cifra 

• Höcögő tapssal 

• Kettes csárdás 
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Összegzés 
 

A tánc modul bevezetése osztályomban, nagyban hozzájárult ahhoz, 

hogy a pályázat célkitűzései között szereplő „Boldog gyermekkor, vidám 

tanulás” megvalósuljon a Kertvárosi ÁMK Kőrösi Csoma Sándor Általános 

iskola 1.d osztályában Tatabányán. 

A tanév folyamán számos játéktípussal ismerkedtünk meg a játékra 

szólítóktól a vonulós játékokig, az egyes csárdástól a kettes csárdásig, 

melyekből négy motívumfűzést állítottunk össze. Tanév végén átismételtük 

kedvenc játékainkat.  

Disszeminációm képei ezen a foglalkozáson készültek. A gyermekek 

arca hűen tükrözik a fent említett célkitűzések eredményes megvalósulását az 

említett nehézségek ellenére.  
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Képes játékgyűjtemény 

Játékra szólítók 
• Hol jársz, hol kelsz Szent Erzsébet asszony… 
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Kiolvasók 
• Ice, bice, cibere… 

• Ecc, pecc… 

• Két kis kakas… 
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Sima váltás 
• Szedtem szép rózsámat… 
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Kendős játékok 
• Tüzet viszek, lángot viszek… 

           
 

Versenyfutás 
• Hogy a kakas…? 
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Fogócskák 
• Ha én cica volnék… 
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Szembekötősdi 
• Erre csörög a dió… 
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Gyűrüsdi 
• Csön, csön gyűrű… 
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Párcserélő kendővel 
• Elvesztettem zsebkendőmet… 
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Zálogos 

• Mit játsszunk, mit játsszunk…? 
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Vonulós játékok 
• Bújj, bújj zöld ág… 
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Küzdő játék 
• Kakasviadal 
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