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Bevezetés 

„A játék a gyermekkor legfontosabb tevékenysége, ami segít a világ megismerésében és 

befogadásában, elősegíti a testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődést” – olvashatjuk A bölcsődei 

nevelés-gondozás országos alapprogramjában. Már az 1852-ben megnyílt első magyar bölcsőde 

alapszabálya is kitér a játékokkal kapcsolatos egészségügyi, biztonsági követelményekre, és a 

gyermekek kedve szerinti játéktevékenység engedésére (Ambrus, 1968).  

Az elmúlt 6 évtizedben több módszertani elképzelés váltotta egymást a bölcsődei nevelésben a 

foglalkoztatástól a tevékenységre serkentésen át a felnőttnek hangsúlyozottan feltétel megteremtő 

szerepet szánó „szabad” játék biztosításán keresztül a gyermek játékát támogató, megerősítő, a 

gyermek igényeihez igazodó felnőtt részvételt, kezdeményezést és együttjátszást is „engedélyező” „új” 

Játék a bölcsődében c. módszertani levél megszületéséig (Gyöngy, 2014). (Az idézőjel indokolt, hiszen 

1997 óta közel két évtized telt el, ami igen hosszú idő, a módszertani levél már réginek számít akkor is, 

ha azóta nem született új átfogó módszertani írás a bölcsődei játékpedagógia témakörében). A 

módszertani elvárások változásai nehéz feladat elé állították a gondozónőket, gyakori jelenség volt a 

régi és az új elképzelések egyidejű létezése, az adott módszertani koncepció félreértelmezése, 

bizonyos elemeinek eltúlzása is.  

A módszertani levél megszületése óta eltelt közel két évtizedben számos új kutatási eredmény segítette, 

segíti a koragyermekkori fejlődésről, a kisgyermekek neveléséről való gondolkodásunk finomodását. A 

játék (mind a tevékenység, mind az eszközök, mind a gyermek játékához való viszonyulás) erősen 

szociokulturális kontextusfüggő. Napjainkban a bölcsődei szakemberek más családokkal, más 

szülőkkel és más gyermekekkel találkoznak, mint akik az 1990-es években látogatták a bölcsődét. 

Érdemes végiggondolni, hogy a társadalmi-életmódbeli változások hogyan módosítják a 

játékpedagógiai módszertani kultúrát.  

2009-ben indult a csecsemő- és kisgyermeknevelő BA képzés, 2016 januárjától a felsőfokú 

végzettséggel rendelkező, pedagógus munkakörben dolgozó bölcsődei szakemberek a pedagógus 

életpálya modell hatálya alá tartoznak. Ezek a változások indokolttá teszik a felsőoktatás szemszögéből 

való elemzést is. A pedagógus képzési területhez tartozó más képzések irányába való átjárhatóság és 

a pedagógus minősítési rendszer kívánalmainak való megfelelés érdekében szükségessé válik a 

bölcsődei játékpedagógia új elemekkel való bővítése is, az egyik legfontosabb újdonság a 

kisgyermeknevelő reflektivitásának, önreflektivitásának erősítése.  

A bölcsődei nevelés-gondozás mindennapjaiban, a szakemberképzésben és továbbképzésben a 

játékpszichológia, játékpedagógia témában írott munkák 0-3 évesekre vonatkozó releváns elemei és a 

Játék a bölcsődében c. módszertani levélben (Korintus, Nyitrai és Rózsa, 1997/2003) leírtak alkotják a 

tartalmi kereteket, a két szál ötvözése, az elmélet és a módszertan együttes koherenciájának 

megteremtése a szakemberen múlik. A szakemberképzés és a továbbképzések hallgatóinak 

szeretnénk segítséget nyújtani azzal, hogy egységes keretbe foglaljuk azokat a legfontosabb témákat, 

melyeket a 0-3 éves korosztály játékáról tanulmányozni szükséges.   

Kötetünkben a játékkal kapcsolatos elméleti megközelítésekből kiindulva mutatjuk be a játék funkcióit 

és az első években zajló fejlődés főbb jellemzőit, érintve a sajátos nevelési igényű gyermekek játékának 

alakulását is. Elemezzük a játéknak a családi nevelésben betöltött szerepét, kitérve korunk néhány 

jellemző tendenciájára. Összefoglaljuk a bölcsődepedagógia legfontosabb alapjait, definiálva olyan 

alapfogalmakat, mint pl. a tervezés, szervezés, támogató, megerősítő attitűd, stb., melyek elvi alapul 

szolgálnak a módszertani keretek megrajzolásához. Új elemként körvonalazzuk a kisgyermeknevelő 

játszókompetenciáját Nagy József kompetenciamodellje (Nagy, 2007) és Kovácsné Bakosi Éva óvónői 

játszóképesség-modellje (Kovácsné Bakosi, 2008) segítségével. Ezt követően részletezzük a 

kisgyermeknevelőnek a játékkal kapcsolatos feladatait, ezen belül a feltételek megteremtését, a 

támogató-megerősítő jelenlétet, a gyermek igényeihez igazodó bekapcsolódást, részvételt, a gyermek 

játéktevékenységének megfigyelését, elemzését, dokumentálását, a kisgyermeknevelők játékkal 

kapcsolatos tevékenységének megfigyelését, elemzését, dokumentálását, érintjük az önreflexió 

kérdéskörét, a játékban jelentkező nehézségek kezelését, a szülői kompetencia erősítését a játék 
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területén. A kisgyermeknevelő játékkal kapcsolatos egyes feladatainak elemzése során tekintettel 

vagyunk a pedagógusok minősítési rendszerében megfogalmazottakra is.  

Reméljük, kötetünk a leendő és a már pályán lévő szakemberek segítségére lesz a gyermekek 

játéktevékenységéről való gondolkodásban. 

 

A szerzők 
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1. Elméleti megközelítések a játékról1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1A Játék a bölcsődében c. módszertani levél (Korintus, Nyitrai és Rózsa, 1997/2003) releváns részeinek felhasználásával 

készült. 

Összefoglalás 

A gyermekek játékának megértéséhez elengedhetetlen a jelentősebb befolyással rendelkező 

játékelméletek megismerése, amelyek ugyanúgy hozzájárultak a játék definíciójának 

kialakulásához, mint a játék funkcióinak meghatározásához. Az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága a 

Gyermeki jogok egyezményéhez kapcsolódó 17. számú általános kommentárjában részletesebben 

értelmezi a játék funkcióit. A játékban a gyermekek az elképzeléseiket, benyomásaikat és 

intuícióikat kombinálják a tapasztalataikkal és véleményükkel, ily módon tanulnak. 

 

Cél 

A játék meghatározásához hozzájáruló elméletek megismertetése. Képessé tétel a játék és más 

tevékenységek elkülönítésére, valamint a játék funkcióinak és a játék és „nem játék” közti 

különbségeknek és átmeneteknek felismerésére. 

 

Kulcsszavak 

játék, esemény-reprezentáció és „forgatókönyv”, exploráció, reflexiós gondolkodás, kognitív 

(megismerő) folyamatok, játszó-tanuló gyermek, fejlődés, fejlesztés, tanulás, motiválás, tanítás 

 

Tanulást segítő kérdések 

Melyek a játék konszenzusos definícióját képező meghatározók? 

Mely kritériumok különböztetik meg a játékot más tevékenységektől? 

Mi a gyermekek játékával kapcsolatos „forgatókönyv-elmélet”? 

Melyek a játék funkciói az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának a Gyermeki Jogok Egyezményéhez 

kapcsolódó 17. sz. kommentárja szerint? 

Melyek a játék azonnali hasznai? 

Melyek a játék hosszútávú hasznai? 

Hogyan lehet értelmezni a játékot a cselekvések kontinuumaként? 

Hogyan határozták meg a játszó gyermek fogalmát? 

Mit jelent a „kiegyensúlyozott” megközelítés a gyermekek játékával kapcsolatban?  
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Mérei Ferenc és V. Binét Ágnes (2006): Gyermeklélektan. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest. 

Millar, S. (1997): Játékpszichológia. Mecénás Kiskönyvtár. 
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Smith, P. K., (ed) (2013). Play, Encyclopedia on Early Childhood Development, http://www.child-
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A játék mindennapos és univerzális jelenség, amely nemcsak az emberi fajra jellemző. Komplex, 

összetett viselkedés, ami mégis azonnal felismerhető. A gyermek életében, egészséges fejlődésében 

és jóllétében központi szerepet tölt be. Élvezetes, elmélyült, kielégítő érzést keltő tevékenység, amelyet 

a gyermekek rendkívül komolyan vesznek. Felismerhetősége ellenére nehéz megadni pontos, 

tudományos igényű meghatározását. Paradox módon komoly és egyben nem-komoly, igazi és egyben 

nem valódi történés, látszólag céltalan, de ugyanakkor a fejlődés elengedhetetlen feltétele. Jelentéssel 

bíró tapasztalatokat nyújt. A gyermekek a legnehezebb élethelyzetekben is játszanak. Egyre több jel és 

kutatási eredmény utal arra, ha valamilyen okból nem játszik/nem tud játszani egy gyermek, az 

komolyan hátráltatja a fejlődését (Play Wales, 2013 és Brown, Play Wales, 2013). A játékot egyre inkább 

a világ megismerésének és megértésének eszközeként tekintik, amely révén a gyermek az őt körülvevő 

világban való tájékozódáshoz szükséges jártasságot szerzi meg. A komolyan alultáplált, vagy 

halmozottan fogyatékos gyermekek kivételével minden gyermek játszik. 

 

A játékkal, mint a gyermek viselkedésének egyik legjellemzőbb tevékenységi formájával kapcsolatban 

több magyarázat, elmélet született az elmúlt évtizedek során (Korintus, Nyitrai és Rózsa, 1997/2003). 

Eleinte a játékot csupán egyfajta felüdülésnek vagy erőfölösleg megnyilvánulásnak tekintették, majd 

sokáig uralkodott az elképzelés, hogy a játék „előgyakorlás”, a későbbi képességek kialakulását 

alapozza meg. Aztán felmerült, hogy a gyermek fejlődése a törzsfejlődés szakaszainak megismétlése, 

ezért követik viszonylag állandó sorrendben egymást a játékformák. A pszichoanalitikus megközelítés 

értelmében a képzelet és a játék az élmények feldolgozásának módjai, legyenek azok akár jó, akár 

rossz tapasztalatok. Ez az értelmezés vezetett oda, hogy a játékot terápiaként is alkalmazzák. Piaget 

(1978) és követői – a konstruktivizmus képviselői – szerint a gyermek „maga építi fel (alakítja ki) a 

tudását”, vagyis a játék értelmi feldolgozás, illetve a tanulás egyik módja. A szociokulturális értelmezés 

követői Vigotszkij (1967) elméletének keretei között a játéknak az egyéni értelmi (kognitív, megismerő) 

fejlődés társas környezet által való meghatározottságát hangsúlyozzák, rámutatva, hogy a 

játéktevékenységet az interakciók hatására alakuló társas-, értelmi- és érzelmi fejlődés keretein belül 

szükséges értelmezni. Ahhoz, hogy a gyermek játékában túljusson a szenzoros és motoros szinten, 

hogy kialakuljanak a fejlettebb játék előfeltételei, szükség van a felnőtt és a gyermek együttjátszására 

is, nemcsak a gondozási és egyéb tevékenységek során végbemenő interakciókra. 

Vigotszkij nyomdokait követve a szociokulturális elméletek az egyén fejlődését a társas kapcsolatok és 

a társadalmi szokások kontextusába ágyazva értelmezik. A szociokulturális irányzathoz tartozó 

esemény-reprezentációs elmélet Nelson (1986) nevéhez fűződik. Feltevése az, hogy a mindennapi 

események reprezentációja képezi a gyermek ismereteinek alapját a környezetről, a világról, amelyben 

él. A tapasztalatok reprezentációja kezdetben úgynevezett forgatókönyvek formájában történik, 

amelyekből idővel, a fejlődés előrehaladtával az absztraktabb struktúrák kialakulnak. A forgatókönyvek 

általános struktúrák, adott eseményeknek megfelelő cselekvések egymásutánjai, amelyek időben is 

egymáshoz kapcsolódnak. A kultúra, amelyben a gyermek él, meghatározza az események tartalmát, 

formáját, kivitelezését.  Például, mások az étkezési, tisztálkodási stb. szokások Magyarországon, mint 

Japánban vagy valamelyik afrikai országban.  
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Az elmélet szerint a gyermek játékában is – csakúgy, mint tanulásának folyamata során – a legtöbbször 

átélt helyzetek, a vele kapcsolatos leggyakoribb események jelennek meg. A gyermek gondolkodása – 

és játéka, – illetve ezek fejlődése mindennapi tapasztalathoz kötött. Ismereteit a vele történt események, 

ismétlődő helyzetekben résztvevő személyek, tárgyak, ezek egymással való kapcsolata, a cselekvések 

egymásutánja alkotják (pl. étkezés, fürdés, öltözés, vásárlás stb.). Az ezekhez a helyzetekhez kötődő 

cselekvések egymásutánja azonos, de egyes pontjaik több lehetséges elemmel is helyettesíthetők (pl. 

az étkezések „forgatókönyve” azonos, de az ételek változnak). A közös, vagy hasonló „forgatókönyvek” 

képezik a gyermekek közti együttjátszás és beszélgetések alapját. 

 

Rubin, Fein és Vandenburg (1983) sokat hivatkozott cikkükben összegzik a játék pszichológiai 

definícióit, és kialakítják a játék konszenzusos definícióját. A témával foglalkozó tudományos munkák 

jelentős részének adták meg ezzel a kereteit. A játékot jellemző viselkedés fő ismérveit a 

következőképpen írják le:  

Olyan viselkedés, 

- amely belsőleg motivált; 

- amit a játékban résztvevők irányítanak; 

- amelyben elsősorban maga a cselekvés (folyamat) az érdekes, nem az eredménye; 

- amely nem szó szerint értendő; 

- amely mentes a külső szabályoktól; 

- amiben a játszó felek aktívan vesznek részt. 

 

Az 1980-as években a fejlődéslélektannal foglalkozó tudósok részben elfogadták ezt a konszenzust. 

Azonban azóta néhányan megkérdőjelezték a játék jóindulatú értelmezését (Sutton-Smith,1997, 

hivatkozza Brooker és Woodhead, 2013). Felhívják a figyelmet, hogy a játék nem mindig örömteli 

minden résztvevője számára. A felnőttek és a gyermekek is saját célra használhatják: egyes gyermekek 

erejük fitogtatására, mások irányítására (MacNaughton, 2009, hivatkozza Brooker és Woodhead, 2013), 

míg a felnőttek bizonyos felnőtt szabályok megerősítésére (Ailwood, 2011, hivatkozza Brooker és 

Woodhead, 2013). Nagyobb gyermekeknél a (szerep)játék szabályainak meghatározása néhányuknak 

kellemetlen következménnyel járhat.  

 

A játékot ezen kritériumai megkülönböztetik: 

- az explorációtól, amely összpontosított vizsgálódás, amikor a gyermek valamilyen új játékot 

vagy környezetet tanulmányoz; 

- a munkától, amely tevékenységnek meghatározott célja van; és  

- a szabályjátéktól, amely előírt szabályok alapján folyik, és célja a játék megnyerése. A fejlődés 

során a szabályjátékok általában hatéves kor után válnak általánossá (Smith és Pellegrini, 

2013). 

A gyermekek véleménye szerint a játék az a barátaikkal végzett tevékenység, amit ők maguk 

választhatnak (Brooker ésWoodhead, 2013). 
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Az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága a Gyermeki jogok egyezményéhez kapcsolódó 17. számú általános 

kommentárjában a következőképpen definiálja a játékot: 

 

„A gyermekek játéka bármilyen viselkedés, cselekvés vagy folyamat lehet, amelyet a gyermekek 

maguk kezdeményeznek, irányítanak és strukturálnak, és amely bármikor és bárhol megtörténhet, 

ha lehetőség adódik rá. A gondozók/nevelők hozzájárulhatnak a helyszínének kialakításához, de a 

játék nem kötelező, belsőleg motivált, önmagáért való, nem pedig egy cél elérésének eszköze. A 

játék magában foglalja az önállóság gyakorlását, értelmi és érzelmi aktivitást, valamint végtelen 

formákban fordulhat elő akár csoportosan, akár egyénileg. Formái változnak és adaptálódnak a 

gyermeki évek során. Kulcsfontosságú jellemzői az élvezet, a bizonytalanság/változékonyság, a 

kihívás és a rugalmasság. Mindezek együttesen eredményezik az élvezetét és következtetésképpen 

a folytatására való késztetést” (UN CRC, 2013. 14 c bekezdés). 

 
 

1. 1. A játék funkciói 
 

A játék jelentős mértékben támogatja a gyermek fejlődésének minden aspektusát, (fizikai, szociális, 

érzelmi, értelmi, nyelvi vagy kreatív). Egyes megfogalmazások szerint a játék ablak a világra. Olyan 

fontos szerepet tölt be az életben, hogy az ENSZ Egyezmény a gyermek jogairól külön nevesíti a 

pihenéshez és a szabadidő eltöltéséhez való jog mellett:  

 

 „Az Egyezményben részes államok elismerik a gyermeknek a pihenéshez és a szabadidő 

eltöltéséhez, a korának megfelelő játékhoz és szórakoztató tevékenységekhez való jogát, azt, hogy 

szabadon részt vehessen a kulturális és művészeti életben” (31. cikk, 1.). 

 

Az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága a Gyermeki jogok egyezményéhez kapcsolódó 17. számú általános 

kommentárjában pedig részletesebben értelmezi a játék funkcióit: 

 

„A játék és szabadidő elengedhetetlen feltétele a gyermekek egészséges fejlődésének és jól-létének, 

valamint a kreativitás, képzelet, önbizalom, önállóság fejlődésének, továbbá a fizikai, szociális, értelmi 

és érzelmi stabilitásnak és készségeknek. Minden tekintetben hozzájárulnak a tanuláshoz és a 

mindennapi életben való részvételhez, és már csupán az élvezet és az öröm révén is belső értéket 

képviselnek a gyermek számára. Kutatási eredmények támasztják alá, hogy a játéknak központi 

szerepe van a fejlődés iránti spontán késztetésben, továbbá, hogy különösen az első életévekben, 

jelentős szerepet játszik az agy fejlődésében. A játék és a szabadidő segítik a 

tárgyaláshoz/egyezkedéshez, érzelmi egyensúly megtartásához, konfliktusok megoldásához és 

döntések meghozatalához szükséges képességek kialakulását” (UN CRC, 2013., 9. bekezdés). 

 

A gyermekek a játék során szerzett tapasztalatokon keresztül ismerik meg és alkotják meg saját 

helyzetüket a világban. Így tanulnak meg tárgyakkal bánni, problémát megoldani, ismereteik 

rendszereződnek, elsajátítják a társas együttlét első szabályait és normáit, feldolgozzák 



12 
 

tapasztalataikat. Tudósok kimutatták, hogy a játéknak fontos szerepe van az agy és az izomzat 

fejlődésében, a tudat, a reflektív gondolkodás és a kognitív (megismerő) folyamatok szerveződésének 

kialakulásában. A játéktevékenység elengedhetetlenül szükséges az empátia, az önzetlenség és egy 

olyan viselkedés repertoár létrejöttéhez, amely lehetővé teszi a stressz kezelését (Play Wales, 2013).  

 

Kutatási eredmények azt sugallják, hogy a játéknak azonnali és hossztávú haszna is van (Smith, 2013). 

Az elmúlt több mint ötven év kutatásai azt vizsgálták, hogyan járul hozzá a játék a gyermek fejlődéséhez. 

A játékelméletek tükrözik az elképzelések alakulását.  

 

A XX. század két meghatározó tudósa is nagy jelentőséget tulajdonított a gyermekek játékának. Piaget 

felismerte annak fontosságát a fejlődésben, de azt elsősorban az újonnan megszerzett képességek 

gyakorlására adódó lehetőségnek tekintette. Vigotszkij szerint viszont a játék olyan elképzelt helyzet, 

amely lehetővé teszi, hogy a szereplője saját fejlődési korlátain túl is tudjon gondolkodni (Brooker és 

Woodhead, 2013). 

 

Az átélt örömteli vagy kellemetlen helyzet újra és újra eljátszása, átélése a tapasztalatok játékos 

feldolgozását teszi lehetővé. A különböző szerepek eljátszásával a gyermek beleéli magát a másik 

ember helyébe és így átéli és megjeleníti az eljátszott személy érzelmeit, viselkedését kiváltó indítékait. 

Olyan érzelmeket is képes így átélni, amelyeket ő még egyébként nem érez, olyan helyzeteket is képes 

így megérteni, melyek még bonyolultak számára (Korintus, Nyitrai és Rózsa, 1997/2003).  

 

A gyermekek elképzeléseiknek, benyomásaiknak és megérzéseiknek a tapasztalataikkal és 

véleményükkel való kombinálásából építik fel tudásukat. Elméleteket gyártanak a világról, és 

megosztják azokat egymással.  

 

Bár a gyermekek saját kezdeményezésre, felnőttek támogatása nélkül játszanak, Vigotszkij (1967) úgy 

érvelt, hogy szükségük van a felnőttek, vagy náluk idősebb gyermekek segítségére annak érdekében, 

hogy a játék során szerzett „mindennapi ismereteket” „tudományos ismeretekké” alakítsák, ami a világ 

pontosabb megismerését teszi lehetővé (Fleer, 2010, hivatkozza Brooker és Woodhead, 2013). Több 

fejlődéselmélet utal arra, hogy a tanulás a játék során inkább interperszonális (személyközi) és 

interakciós, mint egyéni helyzetek eredménye. 
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1. 2. A játék és a „nem játék,” a játék, mint a kisgyermekkori tanulás egyik legfontosabb 
színtere 

 

Elizabeth Wood (2016), a játékkutatás egyik jeles képviselője szintetizálta a szakirodalomban található 

definíciókat és arra a következtetésre jutott, hogy a gyermekek játékát a cselekvések kontinuumaként 

lehet értelmezni, amely a „tiszta” játéktól a „nem játék”-ig terjed, és amely a felnőttek és a gyermekek 

játékos interakcióját, illetve játékos tanulást is jelenthet akár otthon, akár oktatási-nevelési 

intézményekben. Bár a játék szerinte a többféle értelmezés „olvasztótégelye”, az értelmi fejlődésre 

gyakorolt hatásának taglalását némiképp háttérbe szorította a fejlődési és nevelési/oktatási előnyök 

ecsetelése, amelyek mind a gyermekek által, mind pedig a felnőttek által kezdeményezett játék során 

tapasztalhatóak. 

 

Pramling Samuelsson és Niklas Pramling (2013) veti fel a játszó-tanuló gyermek fogalmát. A gyermek 

nem tudja megkülönböztetni a játékot a tanulástól, nem tudja, mi tekintendő játéknak és mi tanulásnak, 

ehelyett játékosan viszonyul a világhoz. Egyidejűleg gondolkodik, fantáziál és beszél a valóságról. 

 

Hosszú ideje jelent már kihívást annak pontos meghatározása, hogy a gyermekek mit tanulnak a játék 

során, és ez a tanulás hogyan megy végbe. Kisgyermekkorban az explorációból származik a legtöbb 

„felfedezés”. A mindennapi helyzetekben történő tanulás és játék összefüggéseire Nelson (1986) 

„forgatókönyv-elmélete” ad komplex választ. Szerinte a gyermek által eljátszott, korábban átélt 

helyzetek magukban foglalják mindazokat a viszonyokat (téri, idői, személyek közti kapcsolati stb.), 

amelyek alapvető alkotóelemei a világ működésének és egyben a gyermek tanulásának.  

 

A játékban a gyermekek az elképzeléseiket, benyomásaikat és intuícióikat kombinálják a 

tapasztalataikkal és véleményükkel, ily módon tanulnak. A tanulás és a játék folyamatai egymást 

ösztönzik. Bár a játék során jelentős mértékű a tanulás, a gyermek szempontjából az sokszor 

véletlenszerű. Például a kockákat egymásra helyező gyermeket nem a kiegyensúlyozás elveinek 

megtanulása motiválja, ezek elsajátítása az ilyen típusú játék „mellékterméke” és nem a célja lehet. 

 

Az intézményes ellátások (bölcsőde, óvoda, iskola) keretében a felnőttek megtervezik a 

játéktevékenységek feltételeit és kereteit, hogy a gyermekek biztosan elsajátítsák azokat a fogalmakat 

és tudnivalókat, amelyeket a tanulásukhoz fontosnak tartanak. Edwards és munkatársai (2010, 

hivatkozza Brooker és Woodhead, 2013) kimutatták kutatásaikban, hogy a gyermekek a játék során a 

felnőtt tudatos támogatásával eljuthatnak a világról alkotott első „naiv” fogalmaktól a tudományosabb 

fogalmakig. Azonban a játék folyamatának fenntartása és a játékos tanulás megvalósítása komoly 

pedagógiai ismereteket és képességeket kíván meg a felnőttektől, hogy integrálni tudják a saját és a 

gyermekek céljait. 

 

A legtöbb játékkutató hisz abban, hogy a kiegyensúlyozott megközelítés a legjobb (Smith és 

Pellegrini,2013). Jó lehetőségeket kell biztosítani a szabad játékhoz, de valamennyire szükség van a 

felnőttek bevonódására, játékot strukturáló szerepére is. Minél idősebb egy gyermek, annál nagyobb az 
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igény a tanítására. Folyamatos viták zajlanak arról, hogy melyik életkorban mi a „kiegyensúlyozott” 

megközelítés. Azonban azt mindenki elismeri, hogy mivel a különböző típusú játékok különböző tanulási 

lehetőségeket foglalnak magukban, az iskoláskor előtt a legjobb megoldás, ha mind a saját 

kezdeményezésű játékra, mind a felnőtt által tervezett/strukturált játékra a lehető legtöbb idejük 

van a gyermekeknek. Az elmúlt évtizedekben sokat csökkent a gyermekek rendelkezésére álló 

játékidő, főleg a modern városi környezetekben. A szülők biztonsággal kapcsolatos aggodalmai néha 

korlátozzák a gyermek játéklehetőségeit. A kereskedelemben kapható játékkínálat bővülése és az 

elektronika fejlődése általában a helyhez kötött, nyugalmas játékhelyzeteknek kedvez, amelyek 

dominanciája a kiegyensúlyozott egészséges fejlődést veszélyeztetheti. Azonban a játék lehetősége 

alapvetően fontos a gyermekek számára, nem szabad korlátozni és elkülöníteni a tanulástól. A játék 

nem csak a tanulási folyamatok fejlődését segíti, hanem hozzájárul a társas helyzetekben való 

viselkedés elsajátításához, a stressz-kezelés és a problémamegoldás megfelelő módjainak 

kialakulásához.  

 

A kisgyermekek játékához kapcsolódó alapfogalmak (fejlődés, fejlesztés, tanulás, motiválás, tanítás 

stb.) magyarul a Játék a bölcsődében c. módszertani levélben találhatóak meg részletesen kifejtve 

(Korintus, Nyitrai és Rózsa, 1997/2003). 
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2. A játék és a társadalmi szokások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Összefoglalás 

Mint minden emberi tevékenységet, a játékot is meghatározza a kultúra, a közösség, a környezet, 

ahol a gyermek felnő. Csakúgy, mint a család, befolyásolják a gyermekek életét, alakítják 

identitásukat, társas kapcsolataikat és segítik a világ megértését. A népi gyermekjátékok 

napjainkban reneszánszukat élik. Fontos annak átlátása, hogy ezek hogyan illeszthetők be a 

jelenlegi társadalmi környezetbe, a kisgyermekek tapasztalatrendszerébe. 

 

Cél 

Megismerni a kultúra meghatározó szerepét és befolyását a gyermekek játékára. Felismerni a 

kulturális különbségeket. A népi játékok értékeit felismerve megtalálni helyüket, szerepüket a mai 

kor gyermekeinek életében.  

 

Kulcsszavak 

kultúra, közösség, népi gyermekjátékok 

 

Tanulást segítő kérdések 

Mit tartalmaz az ENSZ Gyermeki Jogok Bizottságának a Gyermeki jogok egyezményéhez 

kapcsolódó általános kommentárja a kulturális (társadalmi) szokásokról? 

Hogyan határozta meg a szociális környezet a „forgatókönyvek” felépítését a játékban? 

Milyen példák vannak arra, hogy a játékot mennyire tekintik a gyermeki élet részének egyes 

kultúrákban? 

Mi a népi gyermekjátékok szerepe a gyermek életében, fejlődésében? 

Soroljon fel néhány olyan népi gyermekjátékot, mely a 0-3 éves korosztály számára ajánlható! 
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A Gyermeki Jogok Bizottságának a Gyermeki jogok egyezményéhez kapcsolódó általános kommentárja 

ekként szól a kulturális (társadalmi) szokásokról: 

„A közösségbe, a kultúrába2 való bekapcsolódás fontos meghatározója annak, hogy a gyermek 

valahová tartozónak érzi magát. A gyermekek öröklik és megtapasztalják családjuk, közösségük és 

társadalmuk kulturális és művészeti életét, és ezen a folyamaton keresztül fedezik fel saját 

identitásukat, másfelől, hozzájárulnak a kulturális élet és hagyományos művészetek ösztönzéséhez 

és fenntartásához” (UN CRC, 2013., 11. bekezdés). 

 

A játék univerzális jelenség, minden társadalomban megfigyelhető, hogy a gyermekek játszanak. 

Ugyanakkor, mint minden emberi tevékenységet, a játékot is meghatározza a kultúra, a közösség, a 

környezet, ahol a gyermek felnő. A különböző társadalmak, kisebb-nagyobb közösségek 

különbözőképpen tekintenek a játékra. A szociális környezet meghatározó voltát tanúsítja a 

„forgatókönyvek” felépítése (Nelson, 1986). Egy adott családban, közösségben, országban meglévő 

szokások határozzák meg a gyermek tapasztalatait, gondolkodását és egyben játékát. Másképpen 

játsszák el az étkezést például afrikai, ázsiai, vagy európai gyermekek (Korintus, Nyitrai és Rózsa, 

1997/2003). 

 

Pszichológusok állítják, hogy tapasztalataink, valamint a hozzájuk kapcsolt fizikai környezetek és 

társadalmi hálózatok − a nekik tulajdonított jelentésekkel együtt – életünk végéig ugyanúgy hatással 

vannak az emberre, mint közvetlen családjuk. A „hely”, a közösség, a kultúra cselekvések folyamatán 

keresztül válnak valóssá. Csakúgy, mint a család, befolyásolják a gyermekek életét, alakítják 

identitásukat, társas kapcsolataikat és segítik a világ megértését (Cohen, B. 2010).  

A gyermekek játékának antropológiai kutatásai fókuszálnak a játék és a kultúra komplex kapcsolatára: 

nyilvánvaló kapcsolatot találnak a gyermekek játéka és a felnőttek társadalmi szerepei között, valamint 

kimutatják, hogy játékkultúra is teremtődik a gyermekek között, pl. a szabályok vagy más rítusok 

megalkotása által (Hewes, 2011). 

 

A világ különböző tájain a gyermekek játéka alapvető különbségeket mutat, hiszen a mindennapi életük 

befolyásolja a játékukat. A különbségek az egyes kultúrák értékeiből és realitásaiból adódnak, 

beleértve, hogy a játékot mennyire tekintik a gyermek élete részének, milyen partnerek és helyzetek 

adódnak a játékhoz, és milyen a gyermekek motivációja a játszáshoz. Az Észak-Amerikában és 

Európában felnövekvő gyermekek „elsődleges” elfoglaltságának a játékot tekintik. De más kultúrákban 

például a házimunkát fontosabbnak tartják. A felnőttek gondolkodása a gyermekek játékáról szoros 

kapcsolatot mutat a család gazdasági/anyagi helyzetével és életkörülményeivel. A játéknak tulajdonított 

érték azt tükrözi, hogy a nevelést végző felnőttek hogyan vélekednek a gyermeki fejlődésről, tanulásról 

és a napi életvitelben betöltött szerepükről. Antropológiai kutatások azt mutatják, hogy a játékot 

„szorgalmazhatják”, „elfogadhatják” vagy „korlátozhatják” (Gaskins, 2013). A kultúra, amelybe a 

gyermek belenő, meghatározza, hogy kivel játszhat, a magányos játék egyedül, vagy a társakkal, 

                                                           
2A „kultúra” kifejezést egy adott közösség/társadalom/társadalmi csoport által létrehozott anyagi és szellemi értékek összességére 

való utalásként használjuk. 
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szülőkkel, testvérekkel való játék más és más lehetőséget adhat a játék irányítására és a társas 

kapcsolatok alakítására. A kulturális különbségek felismerése és elismerése segít jobban megérteni a 

játék potenciális hatásait a gyermekek fejlődésére (Göncü, 1998, hivatkozza Gaskins, 2013). 

 

A különböző kultúrákban végzett kutatások megvilágítják azokat a módokat, ahogy a kultúra áthatja a 

játékot. A rendelkezésre álló idő és hely, tárgyak és játéktársak, a felnőttek által nyújtott minták és 

attitűdök néhány szempont azok közül, amelyek befolyásolják a gyermekek játékának gyakoriságát, 

időtartamát és természetét (Gosso és Carvalho, 2013). 

 

2. 1. A népi játékokról 
 

A játék kulturális és kultúraáthagyományozó szerepéről írva Bús (2013) az élet négy fő területét emeli 

ki:  

- a szerepek szerinti viselkedés megtanulását, melyre a szerepjáték készít fel; 

- a történetek üzeneteinek, mondanivalójának felhasználását a saját életben, melyet a 

drámajáték segít; 

- az adott környezet szabályaihoz igazodni tudás képességét, melyet a szabályjátékok alakítanak 

elsősorban; 

- az alkotási vágy erősítését, a megvalósítására törekvést pedig az alkotó tevékenységek 

élményei befolyásolják.  

Az egyes játékfajták a gyermekkor más-más szakasziban válnak dominánssá, illetve a gyermekkor 

egyes szakaszaiban más-más módon jelennek meg.  

 

A játék és a kultúra összefüggéseinek tükrözői a népi gyermekjátékok, melyek a saját kultúrával való 

identitás alakításában játszanak fontos szerepet.  

Lázár a népi játéknak két fontos szerepet tulajdonít:  

(1) A népi játékok lélektani szerepe a kognitív (megismerő), szociális (társas) és emocionális 

(érzelmi) fejlődést segítő képességek begyakorlásának lehetőségében rejlik. 

(2) A társadalmi szerep pedig a szocializáció támogatása, a nép értékeivel, normáival, elvárásaival, 

szemléletével való ismerkedés lehetősége (Lázár, 1997). 

 

A népi játékok hat kategóriáját különbözteti meg, mindegyikbe többféle játékfajtát sorolva: 

(1) Eszközös játékok (tárgykészítő játékok, ügyességi játékok, labdajátékok, sportjátékok); 

(2) Mozgásos játékok (ölbeli felnőtt-gyermek játékok, ügyességi- és erőjátékok, fogócskák, 

vonulásos játékok); 

(3) Párválasztó játékok (körjátékok, lánykérő játékok, párválasztó társasjátékok); 

(4) Szellemi játékok (ügyességi játékok, becsapós játékok, kitalálós játékok, tiltó játékok, rejtő-

kereső játékok); 

(5) Mondókák; 

(6) Kiolvasók (Lázár, 2000, idézi: Kádár és Bodoni, 2010). 
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Az élet első éveiben a felnőttel való ölbeli játékoknak és a mondókáknak van kiemelkedő jelentősége, 

elsősorban a szülő-gyermek kapcsolat, az érzelmi biztonság alakulása szempontjából, de az eszközös 

ügyességi játékok némelyike is megjelenik, pl. a pörgettyű vagy a mozgatásra magvakat csipegető 

tyúkok vagy a különböző ritmushangszerek. Ez utóbbiak közül több esetben külön érték a természetes 

anyagokból készítettség, ami különösen napjaink erőteljes művi, mesterséges világában vágyott. 

 

A népi játékok napjainkban reneszánszukat élik. A hagyományőrzésre pedagógiai programok 

építkeznek. A népi játékok pótolhatatlan szerepet töltenek be a nemzeti gyermekkultúra értékeinek a 

megőrzésében. A bőséges kínálatban nincs könnyű dolga a tényleges értékes játékokat kereső 

felnőttnek, gyakran találkozunk giccses utánzatokkal is. A választásnál az is fontos szempont, hogy mit 

jelent az adott játék a mai kor gyermekének? Napjaink lehetséges szociokulturális közegei kínálnak-e 

olyan élményeket, olyan tapasztalatokat, melyek körébe a tevékenységek szintjén is illeszkedik az adott 

játék?  
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3. A játék fejlődése3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 A Játék a bölcsődében c. módszertani levél (Korintus, Nyitrai és Rózsa, 1997/2003) releváns részeinek felhasználásával készült. 

Összefoglalás 

Az életben, a fejlődésben jelentős szerepet tölt be a játék. Szoros kapcsolatban áll a fejlődéssel. 

A releváns kutatások több csoportba sorolhatók: a játék összefüggése a mozgással, a kognitív 

fejlődéssel, a literációs fejlődéssel és a társas kapcsolatok fejlődésével. Felmerül a biztonság és a 

játék közben felmerülő veszélyek kompetens kezelésének kérdése. 

 

Cél 

Megismerni a játék és a fejlődés összefüggéseit, valamint hasznosítani, alkalmazni tudni ezeket 

az összefüggéseket a napi kisgyermeknevelői munkában. 

 

Kulcsszavak 

szenzomotoros játék, „úgy tesz, mintha” (szimbolikus) játék, literációs fejlődés 

 

Tanulást segítő kérdések 

Milyen kapcsolatban állnak az egyes játékfajták a fejlődéssel? 

Milyen más funkciókkal mutat szoros kapcsolatot a játékfejlődés? 

Mi befolyásolja a játékfejlődés folyamatát? 

Mit jelent a veszélyek kompetens kezelése? 
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„Az életben, a fejlődésben jelentős szerepet tölt be a játék. Szoros kapcsolatban áll és fejlődik más 

készségekkel és képességekkel (más funkciókkal) pl. gondolkodással, beszéddel, társas 

kapcsolatokkal, problémamegoldással, kreativitással stb. A kisgyermek játékosan tanul meg a 

tárgyakkal bánni, játékon keresztül ismeri meg a világot. Belső fejlődése érzékennyé teszi a külső 

ingerek iránt, amelyeket gyakran játékban dolgoz fel. A játék formájának és tartalmának alakulása az 

egyes életkorokban elválaszthatatlan a fejlődéstől. Általában az éppen megszerzett tudás vagy frissen 

átélt élmény jelenik meg játékként. Ebből következik, hogy az egyes gyermekek játéka teljesen 

különböző lehet, mivel fejlődésük üteme, tapasztalataik és tudásuk is különböző. A gyermek 

megismerésének is és fejlesztésének is eszköze a játék” (Korintus, Nyitrai és Rózsa, 1997/2003, 20.). 

A gyermeknek időre, helyre, eszközökre és a felnőtt – a szülő és a kisgyermeknevelő vagy 

óvodapedagógus – támogatására van szüksége ahhoz, hogy jól tudjon játszani, vagyis játszani a játék 

kedvéért.  

 

3. 1. Az egyes játékfajták és funkcióik az első életévekben 
 

Kisgyermekkorban különböző játékfajtákat figyelhetünk meg. Ezeket sokféleképpen nevesítik a 

szakirodalomban: szenzomotoros játékok, tárgyakkal való játékok, finommozgásos és nagymozgásos 

játékok, „felfedező játékok,” gyakorlójátékok, építő játékok, egyidőben, ugyanazon tevékenységet végző 

gyermekek „párhuzamos játéka,” „úgy tesz, mintha” játék, utánzó játék, társakkal való együttjátszás 

különböző formái, hangokkal/beszéddel való játék, fantázia játék, szerepjáték, szimbolikus játék, 

szabályjáték, stb. A játékfejlődés alakulását sokan kutatták, leírták, sokféleképpen kategorizálták (lásd 

pl.: Mérei és V. Binét, 2006; Piaget, 1978; Hewes,  2011; Smith, 2013; Korintus, 1987; Korintus, Nyitrai 

és Rózsa, 1997/2003). Általában más-más oldalról világítják meg a játékfolyamatot, jól tükrözve annak 

gazdagságát és sokrétűségét. A gyermekek által kezdeményezett játék gyakran többféle játékfajtát is 

magában foglal. Például, a konstrukciós játékban az építmény épületeket reprezentálhat, és embereket, 

autókat magában foglaló szerepjátékhoz is vezethet. A játékban megfigyelhető fejlődés tükrözi a 

fejlődés más területeinek fejlődését és komplexitását.  

 

A játék és a mozgás összefüggése szinte a legelső, amit a megfigyelő észrevehet már csecsemőkortól 

kezdve. A nagymozgásos játékok fejlődése – amelyek fontosak az erő, kitartás és ügyesség 

kialakulásához – iskoláskorban éri el a csúcspontját. 

Kevés szó esik azonban arról, hogyan lehet összhangba hozni a fejlődés belső motivációiból adódó 

kísérletezést a biztonsággal és a sérülések, balesetek elkerülésével. A kockázatok kerülése egyre 

nagyobb mértéket ölt mind a családok, mind a gyermekintézmények életében, pedig az élet 

kockázatokkal jár. A biztonság a veszélyek kompetens kezelését jelenti, nem pedig a kockázatok 

kerülését. Az önálló, felelős felnőttek kisgyermekkortól kezdődően megtanulják, hogyan vigyázzanak 

magukra. A gyermekek felügyelete az jelenti, hogy meg kell tudni ítélni, mit tehetnek a gyermekek, bízni 

kell bennük, és biztonságtudatot kell adni nekik. Igaz ez a játék és mozgásfejlődés minden szakaszára 

és minden színterére, legyen az beltéren vagy kint a szabadban. A pedagógiában a megoldás 

megkeresése, nem a problémák, kockázatok elkerülése a lényeg (Prott, 2010). 
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A játék és az értelmi (kognitív) fejlődés kapcsolatának alakulásával foglalkoztak szinte a legtöbbet, amit 

a játékelméletek sokszínűsége is hűen tükröz. A tárgyakkal való játék – ami csecsemőknél gyakran a 

szájba vétellel, majd elengedéssel kezdődik, később a cselekvések új, összetettebb kombinációinak 

kipróbálásával folytatódik – lehetővé teszi a problémamegoldó képesség fejlődését. A beszéd, a nyelv 

fejlődésével kapcsolatos játékok magányos és társas helyzetekben egyaránt megfigyelhetők 

monológként, illetve szerepjátékok során, akár ismétlések, akár humoros szókapcsolatok 

alkalmazásával (már 3-4 éves korban). Ezek során fejlődik a hangképzés, gyarapodik a szókészlet, 

rögzülnek a nyelvtani fordulatok, kialakulnak a jelentések és a nyelvhasználat szabályai. Az „úgy tesz 

mintha” (szimbolikus) játék során a gyermek úgy viselkedik, mintha a használt tárgy vagy egy cselekvés 

más lenne, mint a valóságban. Ez a jelenség kb. 15 hónapos kortól figyelhető meg, amikor pl. a baba 

lefektetése már nem csupán egy cselekvés, hanem több cselekvés sorozata és a szerepjáték elemei is 

felfedezhetők benne. A másokkal való „úgy tesz, mintha” játék kb. 3 éves kortól válik gyakorivá, és 

hosszabb szerepmegtartás és egy-egy történet eljátszása jellemzi.4 Ekkor a gyermekek már értik 

egymás szándékát, beszédkészségük elég fejlett ahhoz, hogy egyeztetni tudják, ki milyen szerepet 

játszik, valamint, hogy vitatkozni is tudjanak a „megfelelő” viselkedésről. Az ilyen típusú játék jelentősen 

segíti annak megértését, hogy mások másképpen vélekedhetnek és mást hihetnek. 

 

Az utóbbi időkben egyes kutatások (Hewes, 2011) következetesen kimutatták a szimbolikus játék és a 

literációs fejlődés (az írásbeli kultúrával való ismerkedés, az abba való szocializálódás) közti 

kapcsolatot, valamint bizonyítékokkal szolgálnak arra, hogy a szimbolikus játékokra adódó több 

lehetőségnek pozitív hatása lehet a literációs fejlődésre. A társakkal folytatott „Úgy tesz, mintha” 

játékokhoz ugyanolyan reprezentációs gondolkodásra van szükség, mint a literációs 

tevékenységekhez. Az ilyen játék során kialakuló beszélgetések fejlesztik a nyelvi képességeket, 

valamint segítik a tárgyak, cselekvések és a beszéd összekapcsolódását. 

 

A társas kapcsolatok és a játék összefonódása nemcsak a társas viszonyok alakulásának, másokkal 

való együttműködések megtanulását eredményezi, hanem lehetőséget biztosít az érzelmek 

kifejezésének „gyakorlására,” fejlődésére, a feszültségek feldolgozására is. Az együttes játék folyamán 

kezdenek a gyermekek barátkozni és összedolgozni. Megbeszélik mit és hogyan csináljanak, 

egyezkednek, megtanulnak másoknak engedni és/vagy saját elképzeléseiket megvalósítani, saját 

tevékenységüket társaikkal összehangolni vagyis együttműködni. Alakulnak a társas kapcsolatok, az 

alá- és fölérendelés készsége, az együttműködés és a konfliktuskezelés képessége (Kovásznai, 1995). 

Az először csupán egymás mellett folytatott tevékenység fejlődik egy, majd több társsal való együttes, 

összetettebb játékká. 

A játékfejlődés folyamata nagyjából hasonlóan alakul a világ különböző tájain felnövő gyermekeknél, 

azonban a játékfajták megjelenésének ideje, gyakorisága és típusa a gyermek életkora, testi és kognitív 

(megismerő) fejlettsége, valamint a kulturális környezet függvénye.   

                                                           
4A szimbolikus játék és a szerepjáték kialakulásának folyamatát mutatja be Korintus, 1987. 
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4. Nehézségek a játékban 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Összefoglalás 

A játék egyértelműen rendkívüli módon fontos a gyermekeknek, főleg az első hét életévben. Nincs 

kétely a tekintetben, hogy ha nem játszhatnak, jelentős fizikai és pszichés hátrányokat szenvednek. 

Különböző nehézségek adódhatnak, amelyek széles spektrumot ölelnek fel, a fejlődésben lemaradt 

gyermek játékának sajátosságaitól a sajátos nevelési igényű gyermekek játékán át a 

játékdeprivációig. A harcias játékok esetében fontos tudni, hogy nem azonosak az igazi 

agresszióval. A játékterápia a játék bizonyítottan terápiás hatására épül, játékterapeuták 

részvételével, akik a játéktevékenységen keresztül segítenek a gyermekeknek feldolgozni 

problémáikat. 

 

Cél 

Megismerni a gyermekek életében a játékukhoz kapcsolódó nehézségeket, annak érdekében, hogy 

egyértelműsíteni lehessen a felnőttek támogató szerepét ezekben az esetekben. 

 

Kulcsszavak 

fejlődésbeli lemaradás, hátrányos helyzet, sajátos nevelési igény, halmozott fogyatékosság, 

agresszió, játékdepriváció, játékterápia 

 

Tanulást segítő kérdések 

Hogyan kaphatunk képet arról, hogy egy gyermek lemaradt-e a fejlődésben és a játékában? 

Szükségszerű-e, hogy a hátrányos helyzet játékban való lemaradással járjon együtt? 

Milyen kapcsolat van a sajátos nevelési igény és a gyermek játéka között? 

Milyen különbségek tapasztalhatók a mozgásszervi- és értelmi fogyatékossággal élő, a gyengénlátó 

és a hallássérült gyermekek játékában? 

Hogyan alkalmazható esetükben az ENSZ Egyezmény a gyermek jogairól 31. és 21. cikke? 

Miben különböznek a harcias játékok az agressziótól? 

Milyen ellentmondásos „üzeneteket” továbbítanak a felnőttek a harcias játékokat játszó gyermekek 

felé?  

Milyen formákat ölthet a játékdepriváció?  

Milyen hatása lehet, ha egy gyermek nem játszik? 

Melyek lehetnek a játék terápiás hatásai? 

Milyen elven működik a játékterápia?  

Ki igazolta legkorábban, hogy a játékterápia a pszichoanalízis eszköze? 
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 4. 1. Fejlődésükben lemaradt gyermekek játéka 

 

A lassúbb és/vagy eltérő ütemű fejlődés tetten érhető a gyermek játékában is. Ugyan a fejlődés 

folyamata azonos minden gyermeknél, azonban egyes funkciók (pl. mozgás, beszéd stb.) különböző 

ütemben változnak. A gyermek személyiségének, életkörülményeinek megismerése, viselkedésének 

megfigyelése adhat támpontot ahhoz, hogy a fejlődés mely területén milyen segítségre van szüksége.5 

A fejlődésben való lemaradás nem feltétlenül jelent problémát. Egyes fejlődésükben lemaradt 

gyermekek is játszanak, de lassabban juthatnak el a játékfejlődés egyes szintjeire is, és/vagy több 

támogatást igényelhetnek a felnőttektől (Smith, 2013). 

 

A fejlődésben történt lemaradásnak, valamint a játékban megfigyelhető lemaradásnak több oka is lehet, 

amelyek azonban nem feltétlenül azonosak. A lassúbb mozgásfejlődés – és ennek következtében a pl. 

a nagymozgásos játékok szegényessége – eredhet fejlődésbeli rendellenességből, de mozgásszegény 

életmódból, korlátozott mozgási lehetőségekből is. A környezet kommunikációs és tárgyi 

ingerszegénysége, különösen a valamilyen szempontból hátrányos körülmények közt felnövő 

gyermekek játékát befolyásolhatja. Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról értelmében hátrányos helyzet áll fenn a szülők alacsony iskolai végzettsége, alacsony 

foglalkoztatottsága és a gyermek elégtelen lakókörnyezete illetve lakáskörülményei esetén. 

 

4. 2. Sajátos nevelési igényű gyermekek játéka6 
 

„Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd.”7: A fogyatékosság mértéke az enyhétől a súlyosig terjedhet, 

attól függően, hogy mennyire sérültek az alapvető funkciók. 

 

Az iskoláskornál fiatalabb gyermekek sokféleképpen játszanak. A játék gyakorisága és típusa függ a 

gyermek életkorától, fizikai és kognitív (értelmi) fejlettségétől csakúgy, mint attól a kultúrától, ahol felnő. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek is játszanak, de egyes játékfajtákban lemaradást mutathatnak és 

több segítségre és felügyeletre van szükségük, mint a tipikus fejlődést mutató társaiknak.  

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek játékának tanulmányozása meglehetősen nehéz a játékkal és a 

fogyatékossággal foglalkozó kutatások keretében folyó eltérő kutatási kérdések miatt. A 

játéktevékenység vizsgálata a különböző játéktípusok potenciális fejlődést támogató funkcióira fókuszál. 

                                                           
5A bölcsődében pl. a nevelőmunkát a gyermekekről vezetett feljegyzések, az úgynevezett fejlődési naplók segítik. A 
kisgyermeknevelők meghatározott időnként (havonta, negyedévente) dokumentálják megfigyeléseiket, amelyek ily módon 
feltérképezik a gyermek fejlődésének menetét, jellemző viselkedését. Ezek a rendszeres feljegyzések lehetőséget adnak arra, 
hogy felfigyeljenek a lassúbb, vagy eltérő fejlődésre 
6 A fejezet Vickii B. Jenvey, BA..2013 alapján íródott. 
7A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § 25. pontja szerinti definíció 
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A sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó kutatások változatosak a fogyatékosság típusát, 

súlyosságát, a vizsgált populációt vagy feltett kutatási kérdéseket tekintve. Nehéz tehát összefüggésbe 

hozni a két vizsgálódási terület eredményeit. A halmozottan fogyatékos gyermekek 

viselkedésének/játékának tanulmányozása különösen nagy kihívást jelent a fogyatékosságok sajátos 

hatása miatt a gyermekek játékára. Az ő játékukra vonatkozó ismeretek általában a fogyatékos 

gyermekek viselkedésének más aspektusait célzó vizsgálatok során gyűltek össze. A fogyatékosság 

befolyásolja, hogy milyen gyakran és mit játszanak ezek a gyermekek, illetve, hogy játszanak-e 

egyáltalán. Feltehetően minél súlyosabb a fogyatékosság, annál jobban eltér a gyermek játéka a tipikus 

fejlődésmenettől, főleg az „úgy tesz, mintha” és a szerepjáték területén. 

A mozgásszervi fogyatékossággal − például cerebrális parézis (CP)8 – küzdő gyermekek 

mozgásfejlődésében tapasztalható lemaradás hátrányosan befolyásolja az explorációhoz, 

helyváltoztatáshoz szükséges mobilitást, testtartást és erőt. A helyváltoztatás pedig a téri viszonyok 

megértését segítené. Súlyosabb állapotban a gyermekek csak segítséggel tudnak mozogni, ami 

jelentősen korlátozza mozgásos (esetleg manipulációs) játékaik fejlődését. Sok CP-vel diagnosztizált 

gyermek érzékszervi és beszédfogyatékosságban is szenved, ami korlátozza a társakkal való játékot. 

Játéklehetőségeik eleve a felnőttek által kialakított és kontrollált játékos helyzetekre korlátozódnak. A 

mozgásszervi eltéréseknél, fogyatékosságnál a gyermek izomtónusa és mimikája egyes esetekben 

jelzés a szülők, gondozók számára, információkat közöl a gyermek állapotáról, más esetben magát az 

állapotot jellemzi. Játéka során megfigyelhető a csökkent, illetve magas izomtónus. A csökkent 

izomtónus (hipotónia) megtévesztő, gyakran fáradtságot feltételezve ilyenkor békén hagyják a 

gyermeket. Szintén a játék során megfigyelhető, hogy fennmaradnak olyan reflexek, melyeket a 

gyermek a fejlődés igen korai szakaszában mutat (pl. tónusos nyaki reflex: ha a gyermek feje az egyik 

oldalra fordul, az azonos oldali kéz és láb is kinyúlik). 

Az önindított mozgás hiánya azonnal észrevehető a játék során. Korai felismerése jelentős, mert 

nehézségeket eredményezhet az intellektuális fejlődésben is. A kézhasználat fejlődése mind a mozgás-

, mind az értelmi és perceptuális fejlődés állapotát jelezheti.  

 

Az értelmi fogyatékossággal élő gyermekeknél jelentős intellektuális elmaradás (70 alatti IQ szint) és a 

mindennapi életben szükséges adaptív viselkedés alacsony szintje tapasztalható. Hároméves kor alatt 

globális fejlődési késésről beszélünk (kivétel a veleszületett fejlődési rendellenességek, szindrómák 

esetén). Náluk lassabban, máshogyan fejlődnek ki a különböző játékformák, és kevesebb időt töltenek 

társakkal való játékkal. Gyakran jellemző a magányos játék, a kooperáció hiánya, a gyakorló vagy 

funkciójáték dominanciája. A társakkal való együttműködés nehezített, az ok-okozati kapcsolatok 

felismerése nem, vagy csak nehezen következik be. Az utánzás elmaradása vagy késése is jelzésértékű 

lehet ebben az életkorban. 

 

Gyengénlátó és vak gyermekeknél kísérő tünet a mozgásfejlődés lemaradása, ami hátrányosan 

befolyásolja a mobilitást és a téri viszonyok megértését. Kimutatták, hogy a látási fogyatékos gyermekek 

számára nehéz az úgy tesz, mintha” játék és szerepjáték, ugyanakkor szimbolikus játékuk az azonos 

                                                           
8 A központi idegrendszer zavara miatti mozgássérülés. 
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életkorú és intelligenciájú, nem fogyatékos gyermekekéhez hasonlítható. A szimbolikus játék szintjét 

ugyanis a szociális képességek és nem a látás határozza meg. 

Ellentmondó eredmények vannak azonban más fogyatékossággal élő gyermekek játékáról.  

Előfordulhat, hogy a halláskárosodásra az eltérő beszédfejlődés, a hangzó beszéd kialakulásának 

elmaradása hívja fel a figyelmet, ilyenkor szükséges az alapos állapotfelmérés és a korai intervenció 

haladéktalan megkezdése. A beszéd- és hallásfejlesztés mellett a jelnyelv kialakítása is út lehet a 

kommunikáció biztosítására.  

Hároméves kor alatt a kézmozdulatokkal való jelzések és a hangadás is lassabban fejlődnek, mint 

beszélő társaiké, mivel a halláskárosodott gyermekek nem hallják azokat a hangjelzéseket, amelyek a 

gesztusokat a társas helyzetekhez kötik, azok jelentését megerősítik. Kihívást jelent számukra a szájról 

olvasás és a társakkal való kommunikáció és játék fenntartása. 

 

Az ENSZ Egyezmény a gyermek jogairól 31. cikkének értelmében minden gyermeknek joga van a 

korának megfelelő játékhoz. A 21. cikk értelmében pedig a fogyatékos gyermekeknek joga van a 

speciális gondoskodáshoz és támogatáshoz fejlődési potenciáljuk eléréséhez. Ezeket a célokat 

leginkább a saját maguk által kezdeményezett játék ösztönzésével lehet elérni egy olyan környezetben, 

amely biztonságos a számukra. Fontos tehát a játékuk ösztönzése, de reálisan kell figyelembe venni az 

állapotukból adódó korlátokat. A fejlesztési erőfeszítések során a szakembernek nem szabad figyelmen 

kívül hagyni, hogy a játékos feladathelyzet a gyermek számára feladat, talán motiválóbb, talán vonzóbb, 

mint játékosság nélkül, de mégis feladat. Ha spontán, örömteli, felszabadult élményhez akarjuk őket 

segíteni, akkor figyelmet kell fordítani arra, hogy valódi játékhelyzetek, csak a tevékenység öröméért 

végzett aktivitások is részei legyenek a gyermek életének. 

 

4. 3. Harcias játékok9 
 

A felnőttek gyakran agresszív viselkedésnek minősítik, amikor a gyermekek játékból egymással 

küzdenek és/vagy harcias eszközöket használnak. A pedagógiai gyakorlat is általában helyteleníti vagy 

esetenként meg is tiltja a játéknak ezt a formáját, aminek eredményeképpen azonban a gyermekek 

ellentmondásos „üzeneteket” kapnak a játékos verekedés és harcias játékok elfogadhatóságáról, hiszen 

például a vívás – ami olimpiai sportág – pengével kivitelezett „harcot” képvisel, jeles képviselői mégis 

érmeket és elismerést kapnak, illetve a rendőrök fegyvereket használhatnak az emberek védelme 

érdekében.  

 

Ha közelebbről megnézzük, láthatjuk, hogy a játékos küzdelmek saját indíttatásúak, koreografáltak, a 

játszó felek számára élvezetesek, és általában elővigyázatossággal folytatják őket. A szimbolikus 

fegyverekkel végzett játék a szerepjáték egy formája, amit elsősorban 3-6 éves fiúknál lehet megfigyelni. 

A játékos küzdelem verbális és fizikai együttműködést kíván meg, amelyben mindegyik résztvevő 

önkéntesen vesz részt. Agresszív témák, cselekvések és szavak jelenhetnek meg benne, de ezek 

egyike sem ártó, a másiknak sem érzelmileg, sem fizikailag nem szándékozik bántalmat okozni. 

                                                           
9 A fejezet Hart, J. L.,Tannock, M. T., 2013 alapján íródott 
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Tematikájában általában megtalálható a szuperhős és a „rossz fiú”. Lehet aktív „úgy tesz, mintha” játék, 

fizikailag aktív és képzeletben gazdag szimbolikus játék, „vadulós” és harci játék. 

 

Kutatások azt sugallják, hogy a gyermekek – elsősorban a fiúk – optimális fejlődése és nevelése nem 

biztosított és felkészületlenek maradhatnak a jövőre, amennyiben tiltják nekik a játékos agresszív 

viselkedést. A pedagógusok általában nem tartják helyesnek a harcias játékokat, de érveket lehet 

felsorakoztatni amellett, hogy ezek lehetőséget adnak a szociális, érzelmi, fizikai, kognitív és 

kommunikációs képességek fejlődésére. Fontos hangsúlyozni, hogy ezen játékok során a gyermekek 

nem akarják bántani egymást. Előfordulhatnak véletlenszerű sérülések, de ezek nem szándékosan 

adódnak. Ez az elhatárolás nagyon fontos, amikor a játékos viselkedést és az igazi agressziót kell 

megkülönböztetni. Az agresszió eljátszása nem egyenlő az agresszióval. Ez utóbbi célja a másik 

bántása.  

 

A harcias játékokhoz használt eszközök tehát a szerepjáték kellékeinek minősülnek. Az ilyen játék során 

a partnerek szerepet cserélhetnek, eljátszható történeteket terveznek meg, egy-egy cselekvéssort 

többször megismételhetnek a mozgásuk pontosítása érdekében.  

 

4. 4. Játékdepriváció10 
 

„A játék a gyermekek számára a szabadságot jelenti, amit védeni kell, és soha nem szabad elvenni 

tőlük” fogalmazta meg egy szakértőkből álló csoport (Play England, 2011, 8.). 

A játékdeprivációról akkor beszélünk, ha a gyermekeknek nincs lehetősége játszani, akkor olyan 

tapasztalatokat nélkülöznek, amelyek a fejlődésük szempontjából alapvetőek, és amelyek hiánya 

biológiai és társadalmi hátrányok kialakulását eredményezheti. A játékdepriváció sokféle formát ölthet, 

a krónikus elhanyagoltságtól a modern nyugati világban felnőttek által kialakított és kontrollált 

körülményekig, ahol a gyermekek nem tudnak a szabadban kedvükre játszani a társadalom által 

veszélyesnek ítélt helyzetek miatt.  

Kevés humán adat van arra vonatkozóan milyen hatása lehet annak, ha egy gyermek nem játszik, a 

néhány vonatkozó publikáció elgondolkodtató. Eredményeik a következőképpen értelmezhetők:  

(1) Ha a gyermek életéből hiányoznak a normál játéktapasztalatok, akkor a gyermek nagy 

valószínűséggel erőszakos és antiszociális lesz. 

(2) Ha a gyermekeket nem engedik ki a szabadba játszani, a játékdepriváció az agressziótól az 

elfojtott érzelmekig és az elhízásra való hajlamig terjedő tüneteket eredményezhet. 

(3) Amikor a gyermekek krónikus játékdeprivációban szenvednek, ami majdnem állandó szenzoros 

deprivációt jelent, depressziósak és visszahúzódóak lesznek, majd az agy elektromos aktivitása 

fokozatosan csökken. Elismerten más tényezők is hozzájárulnak ezeknek az állapotoknak a 

kialakulásához, de kétségtelenül a játszás hiányának van a legnagyobb szerepe. A 

                                                           
10 A fejezetrész a Play Wales, (2013) és Brown, F. Play Wales (2013) alapján íródott 
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játékdepriváció hatása az idegrendszeri fejlődésnek a „szenzitív periódusa”11 alatt (ami a 

születéstől és a hetedik életévig tart) fejti ki a hatását. Más vélemény szerint a játékkal töltött 

idő a „szenzitív periódus”, vagyis játszás ideje alatt fejlődik az agy.  

(4) Az agy fejlődésének egyik alapvető feltétele a játék, ezért a játékdepriváció negatív hatással 

van az agy fejlődésére is. 

A játékdepriváció kialakulásához más veszélyeztető körülmények is hozzájárulnak, mint pl. a rossz 

táplálkozás, a bántalmazás, vagy a megfelelő játéktérhez való hozzáférés hiánya. 

A játék egyértelműen rendkívüli módon fontos az embergyermekeknek, főleg az első hét életévben. 

Nincs kétely a tekintetben, hogy ha nem játszhatnak, jelentős fizikai és pszichés hátrányokat 

szenvednek.  

 

4. 5. Játékterápia12 

 

A játékterápia a játék bizonyítottan terápiás hatására épül, játékterapeuták részvételével, akik a 

játéktevékenységen keresztül segítenek a gyermekeknek feldolgozni problémáikat. Laikus felnőttek a 

játékot gyakran csupán problémamentes élvezetnek tekintik. A játékterapeuták azonban 

bebizonyították, hogy a játék kiterjed a traumákra, családi problémákra, betegségekre és egyéb 

dilemmákra is, amelyekből elég sok található a gyermekek napi tapasztalatában. 

A játékterápia azon az elven működik, hogy a gyermekek „kijátsszák” (vagyis feldolgozzák) a 

problémáikat, azáltal, hogy újra és újra eljátsszák rossz tapasztalataikat és ellentmondásos érzelmeiket. 

A játékterápia, mint a klinikai beavatkozás egyik formája már régen bebizonyította hitelességét. Anna 

Freud és Melanie Klein igazolta legkorábban, hogy a játék a gyermekekkel folytatott pszichoanalízis 

eszköze. 

A játékterápia hatékonynak bizonyult az iskoláskornál fiatalabb gyermekeknél is olyan problémák 

kezelésében, mint pl. a szeparációs problémák, figyelemzavar és hiperaktivitás, szorongás stb.  A 

terápiás alkalmak során a gyermek azzal és úgy játszik, ahogy akar. A terapeuta figyel és hallgatja, a 

gyermek játékmenetét követi, reflektál arra.  

Hároméves kor táján a gyermekek már eljátsszák problémáikat. 

 

 

  

                                                           
11szenzitív periódusnak nevezik a fejlődésnek azt a szakaszát, amikor valamely környezeti hatás alapvetően befolyásolja egy-
egy adott funkció (pl. beszéd, mozgás, stb.) fejlődését 
12 A fejezet Dell Clark, C. (2013) alapján íródott 
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5. A játék a családi nevelésben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szülőknek, testvéreknek, nagyszülőknek a gyermek játékához való viszonyulásáról való tájékozódás 

két okból is fontos a kisgyermeknevelők számára: 

(1) A bölcsődébe érkező kisgyermek játékkal kapcsolatos tapasztalataira, élményeire építkező 

bölcsődei nevelés eredményesebb lehet.  

(2) A kisgyermeknevelőnek feladata a szülői kompetencia erősítése is, ehhez szintén szükséges 

az otthoni szokásokról való tájékozódás.  

 

Összefoglalás 

A szülőknek és a testvéreknek nagy szerepük van a kisgyermek játéktevékenységének 

fejlődésében. A családok szerkezetüket, tagjaik személyiségét, életútját tekintve meglehetősen 

sokfélék, így a családi hatásrendszer feltérképezése árnyalt megközelítést igényel. Segítséget 

jelentenek ebben azok a kutatások, melyeknek eredményeiből képet kaphatunk a szülői 

szerepértelmezések és viselkedések alakulásáról és hatásáról. A fejezet ezekből mutat be 

néhányat. 

 

Cél 

A kisgyermekeket nevelő szakemberek családokkal kapcsolatos szemléletének, szülőképének 

formálása, a családok iránti empatikus attitűdjének erősítése. 

 

Kulcsszavak 

család, siettetett gyermek, minőségi idő, hátrányos helyzet 

 

Tanulást segítő kérdések 

Milyen főbb tényezőcsoportok határozzák meg a szülői viselkedést? 

Milyen szerepet játszanak az anyák a gyermek játékában? 

Milyen befolyása van az apáknak a játékra? 

Milyen divatjelenségek tapasztalhatók a családok játékkal kapcsolatos gondolkodásában? 

Milyen szemlélettel javasolt megközelíteni a hátrányos helyzetet? 
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Az európai kultúrában a felnőttek számára a gyermek és a játék összetartozó fogalmak, ugyanakkor a 

gyermek játékához való viszonyulásban jelentős különbségeket tapasztalhatunk, a családok igen 

sokfélék ebben a tekintetben. Sokszor tapadnak ezekhez a jellemzőkhöz előítéletek, sztereotípiák is: 

könnyen feltételezzük, hogy a nehezebb szociális körülmények között élő gyermekekkel nem játszanak 

a szülők, a magasabban iskolázott szülők jobb játékokat vesznek a gyermekeiknek, a gyermekét 

egyedül nevelő anyának nincs ideje, energiája a gyermekével együtt játszani stb. Az előítéletek 

elkerülését segítik Belsky (1989) meglátásai a szülőség témakörében, aki a nevelési stílusok 

kategorizálásánál fontosabb kérdésnek tartotta a szülői viselkedést meghatározó tényezők feltárását. 

Három fő tényezőcsoportot határozott meg: a szülő személyes adottságai, a gyermek egyénisége és a 

környezet hatása alakítják, hogyan viselkedünk szülőként. Mindegyik tényezőcsoport több összetevőből 

áll, így a szülői viselkedést egy többszörösen összetett hatásrendszer határozza meg, melyben vezető 

szerepet játszik a személyes pszichológiai működés (Belsky, 1989).  

 

A gyermekek játékával kapcsolatos szülői viselkedés elemzéséhez közelebb vihetnek még az anyák és 

az apák viselkedését vizsgáló kutatások. Az anyák inkább támogató, megerősítő attitűddel viszonyulnak 

gyermekeikhez, az apák sokkal inkább stimulálóan (Roediger et al., 1984, idézi: Vajda és Kósa, 2005). 

A játék esetében ez azt jelentheti, hogy az anyák inkább a gyermek kezdeményezéseihez 

kapcsolódnak, azokból támogatják, erősítik meg a számukra elfogadhatót, az apák viszont bizonyos 

tevékenységeket stimulálnak. Valószínűsíthetően ez különbségeket eredményez a két szülő között a 

gyermek egyes tevékenységeihez való viszonyulásban is, másfajta tevékenységeket preferálhatnak az 

anyák és másfajtákat az apák.  

Papousek és Bornstein (1992, idézi: Vajda és Kósa, 2005) megkülönböztetnek reagáló és didaktikus 

anyákat. A reagáló anyáknál több spontán szociális interakciót figyeltek meg, a didaktikus anyák több 

instrukciót adnak. A játék esetében ez azt jelentheti, hogy a didaktikus anyák a reagáló anyákhoz képest 

előíróbbak a gyermek tevékenységét illetően, inkább megmondják, hogy mivel, mit és hogyan játsszon 

a gyermek.  

 

Más megközelítésben megfogalmazódott, hogy az alacsonyabb státuszú anyák kevesebb önállóságot 

biztosítanak, több instrukciót adnak gyermeküknek, vagyis rájuk a didaktikus viselkedés inkább jellemző 

(Vajda és Kósa, 2005). 

 

A szülők (ez az anyákra és az apákra egyaránt igaz) másképp bánnak fiaikkal, mint lányaikkal, bár ez 

sokszor nem tudatos (Vajda és Kósa, 2005). Ez gyakran pont a játékhoz kapcsolódóan mutatkozik meg: 

másfajta játékokat vesznek a kislányoknak és a kisfiúknak, másfajta tevékenységeket és másfajta 

játékstílust preferálnak a fiúknál, mint a lányoknál (Millar, 1997). Főleg az apák érzékenyek erre: ők a 

közös játék során inkább a gyermek nemének megfelelő játékot ajánlanak fel, és sokkal negatívabban 

reagálnak arra, ha gyerekük a másik nem játékait részesíti előnyben, különösen fiúk esetében (Ruble, 

1988 idézi Vajda és Kósa, 2005). Az anyai és az apai viselkedés között más kutatások is találtak jelentős 

különbségeket (Maccoby és Martin, 1983, idézi Vajda és Kósa, 2005). Az anyák inkább 

konvencionálisabb, verbálisabb, didaktikusabb játékokat kezdeményeznek, az apák viszont inkább 
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érdekesebb, izgalmasabb, nagyobb fizikai aktivitást igénylő játékokat kínálnak a gyermekkel való közös 

játékban. A játék stílusában is vannak jelentős különbségek, és ezek eltérő tapasztalatszerzési, tanulási 

lehetőségeket kínálnak a gyermek számára.  

 

A családban folyó játékot jelentősen befolyásolja, hogy van-e a gyermeknek testvére, és ha igen, akkor 

milyen nemű és milyen korú (Dunn, 1990).  A testvérhelyzet a szülővel való kapcsolatokat is átszínezi, 

ami a játéktevékenységben is befolyással bír. Az anyák az első gyermek nevelése során szerzett 

kompetencia hatására általában oldottabban viselkednek másodszülött gyermekükkel, ami nagyobb 

engedékenységben is megnyilvánulhat. Többször vagyunk tanúi annak is, hogy a nagyobb gyermektől 

inkább elvárják a szülők a kisebbhez való alkalmazkodást, ami a kisebb játéktevékenységének a 

nagyobb általi támogatottságát is jelentheti. A nagyobb gyermek gyakran minta a kisebb számára, az 

idősebbek sok mindenre megtanítják testvérüket.  

A családtagok közül kiemelhető még a rokonságban lévő hasonló korú gyermekek és a nagyszülők 

befolyása. 

 

Egy 2011 őszén a Közép-Magyarországi Régió bölcsődéibe beszoktatott gyermekek szüleinek körében 

végzett kérdőíves kutatás célja az otthoni gondozási, nevelési szokások feltárása volt (Nyitrai és Darvay, 

2013). A mintában 3271 család szerepelt, a gyermekek átlag életkora 25,4 hónap volt. A játékra 

vonatkozó kérdések a játékkal töltött időre, a családtagoknak a gyermek játékában való részvételére, a 

gyermek kedvenc játékaira vonatkoztak. A gyermekek 40,97 %-a napi egy óránál kevesebb időt töltött 

játékkal. (Ez az adat a beszoktatás előtti időre vonatkozik, vagyis egész napos otthontartózkodásra 

értendő). Ez nagyon kevés. A játéknak nincs otthon napirend-alakító hatása: az anyák 88 %-a az 

alvásidőhöz, 78 %-a az étkezések időpontjához ragaszkodik elsősorban, a játékot viszont csak a 

válaszolók 12 %-a jelölte meg igazodási pontként. Ez arra enged következtetni, hogy még erőteljesen 

él az a szemlélet, hogy akkor játszunk, ha nincs más dolgunk. A szülőknek a játékban való részvétele 

függ az iskolai végzettségtől is: a magasabb végzettségű anyák és apák szignifikánsan többet játszanak 

gyermekeikkel. A vártnál nagyobb gyakoriságú a nagyszülőkkel és a szomszédokkal, ismerősökkel való 

együttjátszás: a nagyszülők a családok 61 %-ában, a szomszédok, ismerősök pedig a családok 55 %-

ában rendszeres játszótársai a gyermeknek. A szülők szerint a gyermekek körében a legkedveltebbek 

a mozgásfejlesztő játékok és a képeskönyvek, mesekönyvek, legkevésbé népszerűek az ún. logikai 

játékok (bébi logi, kirakók, képes dominók, memória játék, stb.), valamint a finommozgást fejlesztő 

játékok (pl. nagyméretű gyöngy, mozaik). A magasabb végzettségű anyák gyermekei szignifikánsan 

jobban kedvelték a képeskönyvet és az utánzó- és szerepjáték kellékeket, és szignifikánsan kevésbé 

kedvelték a labdát és a logikai játékokat. A fiúk szignifikánsan jobban kedvelték a labdát és a 

mozgásfejlesztő játékokat, a lányok pedig a babákat, a plüss figurákat, a szerepjáték kellékeket, az 

alkotótevékenységek eszközeit. Feltételezhető azonban, hogy a nemek szerinti különbségek a szülők 

által is jelentősen befolyásoltak: más játékokat kapnak a fiúk, mást a lányok (Nyitrai és Darvay, 2013).   

 

Az apáknak a kisgyermekük életében betöltött szerepét vizsgáló kutatás eredményei szerint (Benedek 

és Dorner, 2015) az apák 59,4 %-a játszik naponta vagy naponta többször birkózósat, feldobálósat 



 

31 
 

gyermekével. A sokkal intimebb csiklandozós jóval nagyobb gyakorisággal fordul elő: az apák 79,2 %-

a válaszolta azt, hogy naponta vagy naponta többször játszik ilyet gyermekével. Nagyon kedveltek még 

az építőjátékok, az építés a családok 54,5 %-ában mindennapos élmény. Az apák 67,3%-a nyilatkozott 

úgy, hogy sosem játszik számítógépes játékot gyermekével. 

 

A családi nevelést számos társadalmi divatjelenség is befolyásolja. Gyakran érdekes kettőséget 

tapasztalhatunk: egyfelől egyre általánosabb jelenség a későbbre tolódó önálló életkezdés, a 

„mamahotelből” való késleltetett kirepülés (már szakkifejezés is van a jelenségre: a kapunyitási pánik), 

másfelől viszont egyre siettetett a gyermekek fejlődése. A siettetett gyermek (hurried child) fogalma 

Elkindtől származik, a magyar szakirodalomban a jelenséget Vajda Zsuzsanna elemzéseiből 

ismerhetjük (Vajda, 2009). A jelenség több vonatkozásban is befolyásolja az otthoni játékot. A 

gyermekek és a felnőttek élettere egybecsúszik, a gyermekek gyakran vesznek részt felnőtt 

programokon, és ez a játéktól veszi el az időt. A családi nevelésben gyakran hiányoznak a támpontot is 

jelentő korlátok, ennek szintén vannak a játékban is lecsapódásai mind a játék tartalmát, mind a 

játszótársakkal való együttműködést, mind a játékeszközökkel való bánásmódot illetően.  

 

A gyermek életének első évei a szülőknek is kiemelt életszakasz, ezt a kisgyermekek által használt 

eszközöket gyártók és forgalmazók nagyon jól tudják. (A gyermekkor későbbi szakaszaiban a szülők 

már tapasztaltabbak és magabiztosabbak). „A csecsemő- és kisgyermekpiacot ostromló gyártók és 

szolgáltatók egyik stratégiája az, hogy – szakemberekre, kutatási eredményekre hivatkozva, 

szakterminusokkal megtűzdelve – fejlődési normákat alkotnak meg, célokat tűznek ki, majd felajánlják 

az ezek eléréséhez szükséges eszközöket” (Vajda, 2009, 8.). A bizonyos életkorban bizonyos 

képességek fejlődésének megalapozójaként forgalmazott játékok erőteljesen befolyásolják a szülői 

választásokat akkor is, ha a szülők a gyermek fejlődésének támogatóiként és nem direkt irányítóiként 

értelmezik saját szerepüket. A szülők akár nem tudatosan is jobban preferálják azokat a játékokat, 

amelyek a gyermek fejlődése szempontjából hasznosak a szakemberek szerint.  

 

Több olyan szolgáltatás is megjelent a piacon, amely a gyermekek egészséges, jó fejlődése érdekében 

megkerülhetetlennek hirdeti magát. Azon túl, hogy a szakemberekre hivatkozó eszközök és 

szolgáltatások sok esetben messze nem olyan helytállóak szakmailag, mint ahogyan azt sugallják, 

további probléma az, hogy a szülői szerepkört végrehajtói szerepre korlátozzák (Vajda, 2009). Ez 

megváltoztatja a szülőknek a gyermekek játékához való viszonyulását és az abban való részvételét. A 

kisgyermekkori fejlődésben nagyon fontos tapasztalatszerzés, pl. a kavicsok, hangyák nézegetése, a 

gyakorlójátékhoz kapcsolódó próbálkozásai, stb. már sokkal értéktelenebb szöszmötöléssé 

degradálódnak. Ugyanígy a gyermekkel töltött minőségi idő is más hangsúlyokat kaphat: a minőséget 

nem az egymásra figyelés, az egymásra hangolódás adja elsősorban, hanem a fejlődés koncepciózus 

támogatása. Előfordul, hogy a szülő a napi egy-két óra intenzív együttlétre összpontosít, melyben 

igyekszik folyamatosan olyan tartalmakat kínálni a gyermeknek, amelyek biztosan jó hatással vannak a 

gyermek fejlődésére. Ez sok esetben a jelenlegi társadalmi értékrend szerint értékes, hasznos tudás 

megszerzését készíti elő. Kiemelt hangsúlyt kap a kognitív képességek fejlődése, a szülő által fontosnak 
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gondolt ismeretek közvetítése. Ez a hozzáállás általában kevéssé váltja be a hozzáfűzött reményeket. 

Egyrészt a jelenlegi tudásunk szerint feltételezhetően a kíváncsiság és az elsajátítási motiváció, a 

kompetenciaigény segíti legjobban a tanulásban való sikerességet, másrészt előfordulhat, hogy a szülő-

gyermek kapcsolatot átszínezi az, hogy a gyermek ezekben a helyzetekben mennyire felel meg a szülő 

elvárásainak. További árnyoldala lehet a helyzetnek, hogy az együttlétek időpontja, időkeretei sem a 

gyermek igényeihez igazodnak, illetve a minőségi időt leszámítva az egyéb időszakok kevésbé intenzív 

figyelmet kaphatnak.  

 

Az életkori határok eltolódásának egyik jellemzője, hogy a nagyobb gyermekek mesehősei, filmhősei 

(pl. Pókember, Minions, stb.) a 3 évesnél fiatalabbak használati tárgyain is megjelennek, azt üzenve 

ezzel, hogy maguk a történetek is ajánlhatók a legkisebbeknek. Az életkori határoknak ez a fajta 

megszűnése szintén a fejlődés gyorsítására való késztetést erősíti.  

 

A bölcsődei ellátórendszer 2017 januárjától hatályos átalakulásának következtében a korábbiakhoz 

képest várhatóan több hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek jelenik meg az 

ellátásban. A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet önmagukban is nagyon komplex, sokféle 

élethelyzetet, életutat magába foglaló kategóriák, és ez az otthoni játéklehetőségeket, a szülőknek a 

gyermekük játékához való viszonyulását illetően is érvényes. Minden hátrányos vagy halmozottan 

hátrányos gyermek más miatt és máshogy hátrányos, különböző okok, különböző jelenségek és 

különböző következmények lehetségesek. A közgondolkodásban megfigyelhetők bizonyos 

sztereotípiák, pl. a rossz szociális körülmények között élők érzelmileg is keveset nyújtanak 

gyermekeiknek, a szociokulturálisan jó helyzetben lévő családokban a gyermekek érzelmi 

elhanyagolása vagy a gyermekbántalmazás teljességgel kizárt stb. A kisgyermeket nevelő szakember 

számára különösen fontos a kérdésről való árnyalt, nem a sztereotípiák által meghatározott 

gondolkodás, az egyedi, minél alaposabb tájékozódásra építkező esetkezelés.  

 

Az egyes családokkal, gyermekekkel kapcsolatos előítéletek a csoportba járó gyermekek szüleinek 

körében is jelentkezhetnek. A kisgyermeknevelő sokat tehet a szülők szemléletének tapintatos 

árnyalásában, empatikus, elfogadó magatartásuk alakításában.  
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5. 1. Mi az, amit a kisgyermeknevelőnek tudni, ismerni érdemes az otthoni játékról? 

 

Az otthoni játszási szokásokról való tájékozódás segíti a kisgyermeknevelőt a gyermek 

megismerésében, viselkedésének megértésében, a gyermek szükségleteire leginkább rezonáló 

bánásmód megtalálásában. Az alábbi szempontokkal, kérdésekkel a tájékozódáshoz kívánunk 

segítséget adni.  

- A család összetétele: kik élnek együtt a család otthonában? 

- A család egyéb fontos kapcsolatai (rokonok és barátok, akikkel viszonylag rendszeresen 

vannak együtt; főleg érdekes lehet, ha vannak hasonló korú gyermekek is). 

- A szülők játékkal kapcsolatos nézetei, attitűdjei. 

- A gyermek játékai (ezen belül a kedvencek). 

- Milyen szempontok szerint vásárol a szülő a gyermeknek játékot? 

- Hogyan kapcsolódik be a gyermek játékába? 

- A gyermek játszóhelye. 

- A játékhoz kapcsolódó elvárások, viselkedési szabályok. 
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6. A bölcsődepedagógia elvi alapjai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglalás 

A fejezet a kompetencia alapú szemléletmódnak a bölcsődei nevelésben való értelmezéséből kiindulva a 

nevelés egyformán fontos területeire hívja fel a figyelmet. A nevelés a fejlődés segítéseként értelmezhető, 

alapkérdések a fejlődés mibenlétéről és a felnőttnek a folyamat alakulásában játszott szerepéről való 

gondolkodás. A fejlődés folyamatában az életkori és az egyéni sajátosságok egyformán fontosak. A felnőtt 

fejlődést támogató viselkedése, tevékenysége a késztetés−segítés tengelye mentén alakul, több tényező 

által befolyásoltan. A gyermek fejlődésének támogatása érdekében a kisgyermeknevelőnek mind a jóllét, 

mind a bevonódás feltételeit meg kell teremtenie és folyamatosan fenn kell tudni tartania. A 

kisgyermeknevelő fontos tevékenysége a tervezés, amely perspektívában gondolkodást jelent, a tudatos, 

de a gyermek felé nem okvetlenül direkt nevelés jellemzője. A korosztály jellemzői miatt a tervek kiemelten 

rugalmasan kezelendők.  

Cél 

A bölcsődei nevelés elvi alapjainak a tisztázása, ezzel a pedagógiai szemléletmód alakulásának segítése. 

A tervezéssel kapcsolatos szemléletmód alakítása.  

 

Kulcsszavak 

kompetencia, fejlődés, életkori sajátosságok, egyéni sajátosságok, késztető pedagógia, segítő pedagógia, 

jól-lét, bevonódás, tervezés 

 

Tanulást segítő kérdések 

Hogyan értelmezi Nagy József a kompetencia fogalmát? 

Milyen főbb kompetenciaterületeken segítjük a gyermek fejlődését? 

Miért fontos az életkori sajátosságok ismerete? 

Miért fontos az egyéni sajátosságokhoz igazodás? 

Beszélhetünk-e tisztán késztető vagy tisztán segítő pedagógiáról? 

Melyek a gyermek jól-létének jellemzői? 

Hogyan segítheti a kisgyermeknevelő a jól-lét kialakulását és fennmaradását? 

Melyek a gyermek bevonódásának jellemzői? 

Hogyan segítheti a kisgyermeknevelő a bevonódás létrejöttét és fennmaradását? 

Hogyan értelmezhető a tervezés a bölcsődei nevelésben?  
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6. 1. A kompetencia alapú nevelés értelmezése 
 

A kompetencia az utóbbi években divatos fogalom a pedagógiában; számos kompetenciaértelmezés 

és -modell született. A kompetenciaterületek meghatározása, egyfajta kompetenciamodell megalkotása 

jól tükrözi, hogy mely területeket kívánjuk pedagógusként fejleszteni, és az egyes területeknek milyen 

prioritást adunk. 

 

Nagy József (2007) szerint a kompetencia motívum- és tudásrendszer, amely az egyes 

élethelyzetekben a helyzet alakítása szempontjából célravezető tevékenység kiválasztására és 

végrehajtására tesz képessé. A motívumok (melyek közé tartoznak többek között attitűdjeink, 

meggyőződéseink stb.) a döntéseinket alakítják, a tudásrendszer (ismeretek és képességek) pedig a 

végrehajtásért felelős. A kompetencia ily módon történő értelmezése összecseng a hétköznapi 

értelmezéssel is, mely szerint azokban a helyzetekben, tevékenységekben érezhetjük magunkat 

kompetensnek, amelyekben ki tudjuk választani a helyzet eredményes alakítását leginkább segítő 

viselkedés- és/vagy tevékenységmódot (döntés), és azt meg is tudjuk valósítani (végrehajtás). 

 

 

SZEMÉLYES KULCSKOMPETENCIÁK 

NYELVI KULCSKOMPETENCIA 
motívum- és tudásrendszer 

 SZOCIÁLIS KULCSKOMPETENCIÁK 

KOGNITÍV KULCSKOMPETENCIÁK 

ÖNVÉDŐ 
motívum- és tudásrendszer 

ÖNELLÁTÓ 
motívum- és tudásrendszer 

ÖNFEJLESZTŐ 
motívum- és tudásrendszer 

PROSZOCIÁLIS 
motívum- és tudásrendszer 

EGYÜTTÉLÉSI 
motívum- és tudásrendszer 

ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐ 
motívum- és tudásrendszer 

TUDÁSSZERZŐ 
motívum- és tudásrendszer 

GONDOLKODÁSI 
motívum- és tudásrendszer 

TANULÁSI 
motívum- és tudásrendszer 

TUDÁSFELTÁRÓ 
motívum- és tudásrendszer 

KOMMUNIKATÍV 
motívum- és tudásrendszer 

ÖNISMERŐ 
motívum- és tudásrendszer 

 

1. ábra: Nagy József kompetenciamodellje 

(Forrás: Nagy, 2007, 32.) 

A modell alapján beszélhetünk kognitív (megismerő), személyes, szociális és nyelvi 

kulcskompetenciákról.  

A kompetenciamodell középpontjában az egyes kompetenciák fejlődésének kritikus feltételeiként is 

definiált kognitív kompetenciák állnak. Kognitív kompetenciáink a megismerésre tesznek alkalmassá 

bennünket; működésük és fejlődésük támogatása alapvetően különbözik attól, amit napjainkban a 

közgondolkodás az értelmi fejlődésen és fejlesztésen ért. A kognitív kompetenciák leginkább a tanulás 

lehető legtágabb értelmezésével hozhatók összefüggésbe. A kisgyermekek esetében a kognitív 

kompetenciák fejlődésének támogatása ebben a megközelítésben tapasztalatszerzési és 

tevékenykedési lehetőségek biztosítását, a tapasztalatok feldolgozásának segítését jelenti, nem pedig 

az idő előtti ismeretelsajátítás erőltetését. A személyes kompetenciák a minőségi életre, az életminőség 
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folyamatos javítására való képességet jelentik. A szociális kompetenciák a társas helyzetekben való 

működésünket teszik lehetővé.  

A kompetenciamodell egyik előnye az egyes kompetenciaterületek egyenrangúnak tekintése. Ennek a 

nevelés gyakorlatában fontos következménye a valamennyi területre való figyelem. Hasonló elvárás 

fogalmazódik meg az Európai Bizottság Koragyermekkori nevelés és gondozás: hogy minden gyermek 

szilárdan megalapozhassa jövőjét című dokumentumában is (Európai Bizottság, 2011), mely szerint a 

nevelésnek egyaránt ki kell elégítenie a kognitív (megismerő), az érzelmi, a társas és a fizikai 

szükségleteket. A nem kognitív képességek (pl. kitartás) kisgyermekkorban történő fejlődése 

elengedhetetlen a későbbi tanuláshoz, ezért a nevelési programnak a szocializációt és a nem kognitív 

aspektusok széles skáláját is le kell fednie. Különösen hangsúlyozandó ez napjainkban, hiszen gyakran 

vagyunk tanúi az egyoldalú kognitív fejlesztések erőltetésének.  

 

„A kompetencia alapú szemlélet lehetővé teszi az egyéni különbségek differenciált kezelésének és az 

esélyegyenlőségnek az összekapcsolását, keretei között végre értelmezhetővé válik a történelem során 

sokszor felbukkanó »harmonikusan fejlett«, »minden oldalúan fejlett« személyiség eszménye” 

(Szombathelyiné, Bakonyi és Kovácsné, 2009, o. n.). 

 

A kompetenciamodell pedagógiai relevanciája a motívumok, az ismeretek és a képességek együttes 

formálásának szükségessége, valamint a nevelő hatások komplexitása: bármilyen kompetenciaterület 

fejlődésének a segítése befolyással van a többi kompetenciaterület fejlődésére is. Ez természetesen a 

másik oldalról közelítve is igaz: az egyes területeken való elmaradás kedvezőtlenül befolyásolhatja más 

kompetenciák fejlődését is. 

 

A nevelés folyamatában a kompetenciák fejlődését próbáljuk kedvezően befolyásolni az általunk 

megfogalmazott célok és az általunk képviselt értékrend mentén, mely utóbbi a gyermek számára 

követendő minta.  

 

A kompetencia alapú szemléletmód további jelentősége, hogy célként nem egyfajta minimumszint 

elérésére törekszik, hanem a gyermeket a lehetőségekhez képest legmagasabb, optimum szintre 

kívánja eljuttatni, hiszen csak a jó színvonalon működő kompetencia tekinthető kompetenciának. Nem 

a standard elérése a cél, hanem a fejlődés maga tekinthető célnak és eredménynek. 

 

6. 2. A fejlődés 
 

A gyermek fejlődéséről vallott nézetek, a felnőttnek a fejlődés alakulásában való szerepének 

értelmezése jelentős mértékben megalapozza a nevelési elképzeléseket. Vajda Zsuzsanna (2014) 

részletesen, történelmi kontextusba ágyazva mutatja be a fejlődésről vallott elképzelések alakulását 

olyan fontos kérdések mentén, mint az univerzális jellegzetességek létezése, a megfordíthatóság, a 

szakaszos vagy fokozatos (lineáris) jelleg, az egész életen át tartó fejlődés értelmezése stb. 

Pedagógiai szempontból kiemelten fontos az életkori és az egyéni sajátosságok együttes értelmezése, 

kezelése.  
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A hangsúlyozottan a fejlődés szakaszosságának elméletére építkező pedagógiai kultúra az egyes 

fejlődési szakaszokhoz szinteket és a szinthatárokig teljesítendő követelményeket állít, gyakran időbeli 

korlátokat szabva bizonyos fejlődési folyamatoknak, illetve azt sugallva, hogy bizonyos fejlettségi szintet 

bizonyos időtartamon belül „illik” elérni. A szakaszhatárok gyakran intézményi váltást (bölcsődéből 

óvodába, óvodából iskolába lépés) is jelentenek, vagy intézményen belül másik szintre lépést (alsó 

tagozatból felső tagozatba kerülés). A szakaszos fejlődésre építkező pedagógiai megközelítések az 

életkori sajátosságokhoz igazítást tartják fontosnak, esetenként erős normatív szemléletet képviselve. 

A kisgyermeknevelésben erre utalnak azok az elgondolások, melyek szerint a gyermeknek x hónapos 

korában már járnia kell, y hónapos korában beszélnie vagy z hónapos korára teljesen szobatisztává kell 

válnia. Ez gyakran magával hozza az erőltetett, a gyermek tényleges fejlettségéhez nem kellő 

mértékben illeszkedő fejlesztést, illetve az elért fejlettség megszépítését.  

A fejlődés fokozatosságát hirdető elképzelések az egyes területeken zajló fejlődést inkább egyfajta 

kibontakozásnak, bővülésnek tekintik, nézeteik szerint nincsenek éles szakaszhatárok a folyamatban 

(Vajda, 2014), az egyéni fejlődési ütem nagyobb hangsúlyt kap, és hangsúlyosabbá válik az, hogy 

ugyanaz a gyermek a különböző területeken nagyon különböző módokon és mértékben fejlődhet. Ez 

az elgondolás inkább vezethet a differenciálásra építkező pedagógiai kultúrához. Az egyéni fejlődési 

ütem túlhangsúlyozása azonban esetenként azt eredményezheti, hogy a pedagógus nem veszi észre a 

jelentős, speciális ráhatások nélkül nem behozható fejlődésbeli elmaradást vagy a tipikustól eltérő úton 

járó fejlődést.  

A kisgyermeket nevelő felnőttnek az életkori és az egyéni sajátosságokat koherens rendszerbe építve 

érdemes gondolkodnia a gyermek fejlődésének támogatásáról: miközben kiemelt figyelmet fordítunk a 

fejlődési utak egyéni alakulására, nem feledkezhetünk meg arról, hogy az egyes képességek, funkciók 

fejlődésének vannak optimális intervallumai, és az ezekhez képest gyorsabb vagy lassúbb fejlődés 

pedagógiailag kezelendő. 

 

Szülőként és pedagógusként egyaránt szeretnénk azt hinni, hogy a fejlődés egyirányú folyamat: az a 

fejlettségi szint, melyet a gyermek elért, csak előremutatóan változhat. Sokszor tapasztalunk azonban 

megtorpanásokat, stagnálásokat, sőt visszaeséseket is, melyek ennek ellenkezőjét bizonyítják. 

Különösen az élet első éveiben jellemző ez, amikor a kisgyermek egyes funkciói, képességei, 

kompetenciái még erősen alakulófélben vannak, a gyermek teherbíró képessége pedig nagyon 

behatárolt. A kisgyermek életében bekövetkező változások, a kisgyermek pszichés alkalmazkodását 

jobban igénybe vevő élethelyzetek és egyes betegségek is okozhatnak lassulást vagy visszaesést a 

fejlődésben.  

 

A fejlődés alakulása jelentősen befolyásolja a nevelési célokat is, legalábbis jó esetben. A pedagógiai 

beavatkozások sikerességének feltétele a reális célkitűzés, a cél pedig csak akkor lehet reális, ha 

illeszkedik a gyermek fejlődésének alakulásához. Ez pedig a fejlődés folyamatos nyomon követésére, 

a céloknak a fejlődési folyamat alakulásához illeszkedő módosítására hívja fel a figyelmet.  
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6. 3. A felnőtt szerepe, feladata a fejlődés támogatásában: késztető és/vagy segítő 
pedagógia 

 

A kisgyermek fejlődését a tapasztalatok szerint a támogató, megerősítő nevelés segíti leginkább. A 

felnőtt legfontosabb feladatai a fejlődés támogatásában: 

- a biztonság és a szeretet nyújtása; 

- a feltételek megteremtése (tárgyi környezet szerepe); 

- motiválás: megerősítés, támogató jelenlét, az elsajátítási motiváció, vagyis a 

kompetenciaigény elfogadása és bátorítása, az önállósodás segítése. 

 

A nevelésben mindig központi kérdés, hogy mennyire szabályozzuk a gyermek életét, mit engedjünk 

meg és mit ne, kell-e korlát, és ha igen, mikortól, miben és mennyire erősen következetesen. Minden 

kisgyermeket nevelő felnőttnek, szülőnek és pedagógusnak van egy gyermekideálja, és a 

gyermekideálhoz minél inkább hasonlító gyermeket szeretne nevelni. Egyes felnőttek inkább reagáló, 

mások inkább didaktikus módon. A reagáló felnőtt inkább a gyermek tevékenységének, viselkedésének 

értékelésével próbál nevelni, a didaktikus pedig inkább előre megfogalmazza elvárásait, irányt mutat, 

kereteket szab. Nyilván mindkettőre szükség van a nevelésben; arányuk, konkrét megvalósulásuk függ 

többek között a felnőttől, a gyermektől, kettejük kapcsolatától és a helyzettől.  

 

Közelebb visz a kérdésre adható válaszok megtalálásához Nagy József (2008) elgondolása, aki az 

egyes elképzeléseket a késztetés-segítés dimenziója mentén rendezi el, kiemelve, hogy minden egyes 

pedagógiai elképzelés, beavatkozás a késztetés és a segítés valamilyen arányú keveréke, vagyis a 

segítés és a késztetés dominancia-jelleggel érvényesül: a segítő pedagógia sem zárja ki bizonyos 

esetekben a késztetést, és a késztető pedagógiai viselkedésnek is vannak a segítő pedagógia körébe 

sorolható összetevői. A késztető pedagógiára jellemző, hogy az elvárásokból indul ki, a gyermekektől 

várja az elvárásokhoz igazodást, túlsúlyban vannak az uniformizáló megoldások, a normatív értékelés. 

A pedagógiai gyakorlatra jellemző az ún. „letanítás stratégiája”, vagyis: előre meghatározott idő áll 

rendelkezésre a kitűzött cél megvalósításához, a követelmények minimális teljesítése elegendő a 

továbblépéshez. Nagy József (2008) fenti, iskolásokra vonatkozó megállapításai a kisgyermekkori 

nevelésre vonatkoztatva a következőket jelentik: a késztetés a felnőtt elvárásaihoz való igazodást várja 

el a gyermektől a tevékenység és a viselkedés vonatkozásában. A gyermek viselkedését, fejlődését 

aszerint értékeli a felnőtt, hogy az mennyire felel meg egyfajta külső normának.  

A segítő pedagógia a gyermekből indul ki, erőteljes a differenciálás, az egyéni bánásmód, az 

időkereteket rugalmasabban alkalmazza. A segítő pedagógiára a megtanítás stratégiája jellemző, 

melynek lényege: valaminek a tanulása az elsajátításig tart, nem marad abba az előre meghatározott 

idő leteltével. Cél az optimum- (és nem a minimum) szint elérése. A gyermekek értékelése előre 

meghatározott, az adott területen zajló fejlődés alakulásához igazított kritériumok alapján történik. (A 

késztető pedagógia értékelésében több a szubjektív elem: az előre meghatározott kritériumok is 

szubjektívebbek, és az egyébként sem feltétlenül objektív kritériumok mellé esetenként további 

szubjektív szempontok is társulhatnak). A segítő pedagógiában is vannak természetesen elvárások, de 

ezek a gyermekhez igazodnak mind tartalmukban, mind a megvalósítás módját illetően. A kisgyermek 
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nevelése szempontjából a segítő pedagógia a gyermek fejlettségéhez, igényeihez igazodó differenciált 

bánásmódot jelenti.  

 

Mindkét pedagógiai beavatkozás célja a fejlődés előremozdítása; a különbség a módban érhető tetten. 

A késztető pedagógia gyakran siettetve, sürgetve teszi ezt, a segítő pedagógia pedig a gyermekhez 

igazodva, sokszor a gyermek számára nemcsak elfogadható, hanem pozitív élményt nyújtó 

megoldásokkal. Nem csupán a megoldási módokat illetően különböznek egymástól jelentős mértékben 

a felnőtt környezet késztetései, hanem abban is, hogy milyen mértékben vannak tekintettel a felnőttek 

a gyermek egyéniségére, fejlettségére, pillanatnyi állapotára. A késztetés akkor igazán probléma, ha a 

felnőtt nem veszi figyelembe a gyermek aktuális jellemzőit, igényeit, és/vagy olyan megoldásokhoz 

folyamodik, amelyek a gyermek számára kellemetlenek, bántók. Késztetés nélkül nem képzelhető el 

nevelés. Fontos szemléleti kérdés, hogy a késztetés nem direkt erőszakos beavatkozást jelent.  

A fentiekből jól látható, hogy a kompetencia alapú pedagógia segítő pedagógia. A fejlődés segítése 

tudatos (de a gyermek felé nem okvetlenül direkt) megoldásokat igényel. A segítő pedagógiában 

jelentős szemléletformáló a személyközpontú pszichológiai megközelítés, mely elsősorban Rogers és 

Gordon elgondolásaira építkezik (Tringer, 1991). A bölcsődei nevelés területén az 1990-es évek elejétől 

igen népszerűek a Gordon-tréningek, melyek az empátiára, a feltétel nélküli elfogadásra, a hitelességre 

és az értő figyelemre építkező kommunikációs kultúrát alakítják a kisgyermeket nevelő szakemberek 

körében.  

 

„A fejlődéssegítésnek számtalan konkrét megnyilvánulása van, és bármilyen meglepő, vannak olyan 

szélsőségei is, amelyek nem kedveznek az egészséges fejlődésnek. Ilyen pl. a gyermek 

öntevékenységét, önállósági igényét, kompetenciáját figyelmen kívül hagyó kiszolgálás vagy a fejlődés 

alakulását követő, azt befolyásolni sem igazán próbáló felnőtti viselkedés. A fentiek alapján a nevelést 

úgy határozhatjuk meg, mint a gyermek kompetenciájának és kompetenciaigényének pozitív értékek 

mentén történő gazdagítását” (Szombathelyiné, Bakonyi és Kovácsné, 2009, o. n.). 

 

A támogató nevelés több dolgot is magában foglal. Egyrészt azt jelenti, hogy a felnőtt a gyermek 

fejlődésének jellemzőire építkezve (ez jelenti az egyes területeken elért fejlődési szintnek, a fejlődés 

várható alakulásának és a fejlődést befolyásoló feltételek rendszerének az ismeretét egyaránt) a 

gyermek pillanatnyi igényeihez is igazodva, differenciáltan, az optimális szint elérését célul kitűzve segíti 

a gyermek fejlődését. Másrészt a támogatás azt is jelenti, hogy a felnőtt hangsúlyozottan a megerősítő-

támogató módszereket alkalmazza a nevelésben. A támogatás nem konkrét segítséget jelent, hanem a 

gyermekhez való viszonyulást.  

 

A differenciálás pedagógiai szemléletmód, a gyermek egyéni sajátosságaira építkező módszertani 

kultúra kialakítása, mely nem képzelhető el a gyermek előzetes megismerése nélkül. Lényeges, hogy a 

pedagógust ne előítéletei befolyásolják a nevelésben (ne gondolja pl., hogy az egyedülálló szülő 

gyermekével mindig több a probléma, az értelmiségi szülők többet foglalkoznak gyermekükkel, a 

hátrányos helyzetű családokban a szülők nem játszanak gyermekeikkel stb.). A differenciált bánásmód 
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minden gyermeknek jár, nem csupán azoknak, akiknek a többiekhez képest valami miatt különlegesebb 

bánásmódra van szükségük. A gyermekek között nem csupán különbözőségek, hanem hasonlóságok 

is vannak (életkori sajátosságok) – bizonyos területeken nemcsak lehet, hanem kell is az azonos 

elvárás, ilyen pl. a társas együttléthez kapcsolódó szabályok köre: senki nem bánthatja a társát, nem 

ronthatja el a játékát stb. 

 

A gyermek fejlődésének fontos befolyásolója az elsajátítási motiváció, mely Buss és Rossnagel 

meghatározása szerint (1995, idézi: Józsa, 2000) az egyén késztetése képességeinek fejlesztésére 

mindenféle külső jutalom nélkül. A sikeres tevékenység megerősítést ad, ez jutalomértékű, a 

kompetencia gyarapodásának érzetét keltheti, és újabb próbálkozásra késztet (Józsa, 2000). Az 

elsajátítási motivációnak vannak öröklött komponensei, de a felnőtt környezet viselkedése, elsősorban 

a támogató, de önállóságot hagyó szülői magatartás döntő a kompetenciaigény, az elsajátítási 

motiváció alakulásában. Jelentősége van ezen belül a biztonságos háttér megteremtésének, a 

gyermeket ért stimulusok mennyiségének és az önállóság biztosításának (Józsa, 2000).  

 

Már a kéthónapos csecsemőt is érdekli az új inger, felfedezi a környezetet, örül a sikernek. 9–10 

hónapos kor körül a gyermek már igen kitartóan próbálkozik a cél elérésével, több mindent bevet a siker 

érdekében (pl. a kiságyban állva-kapaszkodva próbálja a pelenkázóról megkaparintani a kiszemelt 

tárgyat). Kb. 1 éves kor körül képes a saját kompetenciáinak bemérésére, és ennek alapján dönt a 

tevékenység mellett, választ módot és eszközt. A felnőtt környezet tapasztalja, hogy sokszor maga a 

folyamat fontosabb, mint a felnőtt által feltételezett végeredmény, illetve a tevékenység végigcsinálása 

a végcél. Pl. a kisgyermek számtalanszor leveszi és próbálja visszahúzni a cipőjét. Ha a felnőtt segít 

neki, ráadja a cipőt, akkor a gyermek sokszor szemrehányóan a felnőttre nézve azonnal ismét leveszi 

a cipőt a lábáról, és kezdi elölről a felhúzással próbálkozást. Vagyis: a cipő le- és felvételét akarja 

megtanulni, ez a cél, nem pedig az, hogy cipő legyen a lábán. Másfél éves kor után jelenik meg a külső 

standardokhoz igazodás.  

 

Az elsajátítási motiváció erősítése a kisgyermeket nevelő felnőtt fontos feladata. A gyermek 

érdeklődésének, kíváncsiságának, próbálkozásainak örömmel fogadása, támogatása, szükség esetén 

a konkrét segítségadás nagymértékben segíti a kompetenciaigény fejlődését. A későbbi tanulási 

sikeresség szempontjából az elsajátítási motiváció sokkal nagyobb jelentőséggel bír, mint a 

kisgyermekek számára kínált ún. fejlesztő tevékenységek. 

 

6. 4. A jóllét és a bevonódás, mint a gyermeki kompetenciák fejlődésének együttes 

feltételei 

 

Laevers és Declercq (2012) értelmezésében a kompetenciák fejlődésének együttes feltételei: a jóllét és 

a bevonódás. A jóllét értelmezésükben azt jelenti, hogy a gyermekek jól érzik magukat, spontán módon 

cselekszenek, vitalitást és önbizalmat tanúsítanak. Jóllét esetén jellemző a gyermekekre a nyitottság, a 

belső nyugalom, az élet élvezete. A bevonódás feltételei között említik a kutatók, hogy a felnőtt belsőleg 
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motivált tevékenységekre ösztönző környezetet hozzon létre a gyermek számára. A bevonódó 

gyermekek koncentrálnak és fókuszálnak, érdeklődnek, mentálisan aktívak. Látszik rajtuk, hogy ez az 

aktivitás kellemes a számukra. Általában kompetenciahatáraikon működnek, vagyis a képességeik 

fejlettségének felső határán. A nevelésben nem elegendő csupán a pozitív érzelmi légkörre figyelni: a 

gyermekek bevonódásának elősegítésére, örömmel végzett, motivált tevékenységeik támogatására is 

szükség van.  

 

Laevers és Declercq (2012) a következő javaslatokat teszik arra, hogy mit érdemes tenni a felnőttnek a 

jóllét és a bevonódás fokozása érdekében: 

(1) A csoportszoba berendezése során vonzó játékterületeket kell kialakítani. 

(2) A játékterületek ellenőrzése során a nem vonzó elemeket jobbítani szükséges. 

(3) Új és nem szokványos anyagok, tevékenységek bevezetése. 

(4) A gyermekek érdeklődési területeinek feltérképezése, az azokhoz illeszkedő 

tevékenységek biztosítása. 

(5) A folyamatban lévő tevékenységek támogatása, melybe beletartozik a stimulálás és a 

tartalmi gazdagítás is.  

(6) A gyermekek számára biztosított szabad kezdeményezések körének bővítése. Ezekben a 

helyzetekben az ésszerű szabályok kialakítása is fontos.  

(7) A felnőttnek fel kell tárnia az egyes gyermekekkel való viszonyának és a gyermekek 

egymással való viszonyainak jellemzőit, és törekednie kell ezeknek a kapcsolatoknak a 

jobbítására.  

(8) Olyan tevékenységek bevezetésére is szükség van, melyek során a viselkedés, az 

érzelmek és az értékek világa fedezhető fel a gyermek számára.  

(9) A felnőttnek fel kell figyelnie az érzelmi problémával küzdő és a fejlesztést igénylő 

gyermekekre is, fontos feladata a jóllét és a bevonódás lehetőségeinek megteremtése 

számukra.  

 

Mindezek számos ponton mutatnak rokon vonásokat a magyar bölcsődepedagógiával, a bevonódás 

támogatását viszont hangsúlyosabbá teszik.  

 

6. 5. A játék tervezése, tervezhetősége 

 

Minden nevelés célvezérelt: a szülő és a pedagógus egyaránt meg tudja fogalmazni azt a célt, amit 

szeretne elérni a gyermek nevelésének folyamán, és rendelkezik valamilyen képpel is az ahhoz vezető 

útról. A célhoz vezető út megrajzolása tulajdonképpen maga a tervezés, többé-kevésbé kidolgozott 

formában, melynek értékelése során hol a célok, hol a hozzá vezető út módosulhat.  

A pedagógusnak is feladata annak végiggondolása, hogy a gyermekek fejlődésének támogatása terén 

mit szeretne megvalósítani abban az időszakban, amikor a gyermek rá van bízva, milyen módszereket 

érdemes alkalmaznia a célok elérése érdekében, milyen eszközök biztosítására van szüksége ehhez, 

és a tervet milyen kritériumok mentén értékeli.  
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A tervezés a nevelés tudatosságát jelenti, mely minden korosztály nevelésében alapvető jelentőséggel 

bír. A tervezés rugalmassága azonban már pedagógiai koncepció kérdése, ebben igen nagy 

különbségek vannak az egyes elképzelések között. Ezt jól szemlélteti a következő példa.  

 

Attól függően, hogy mi volt a szakmai álláspont a felnőttnek a gyermek (játék)tevékenységében való 

részvételéről, az elmúlt öt évtizedben háromféle módszertani kultúra jelent meg a bölcsődékben. A 

hatvanas években a tevékenységre serkentés, meglehetősen direkt módon, tervezés-centrikus 

pedagógia volt. Lényege az volt, hogy a gondozónőnek minden napra terveznie kellett valamilyen 

játéktevékenységet, és arra kellett törekednie, hogy minél több gyermek kapcsolódjon be abba az elvárt 

módon (bővebben ld. Gyöngy, 2014). Ehhez a szemlélethez kapcsolódott a részletes, minden egyes 

napra kidolgozott tervezés, melyben pontosan szerepelt a gyermek és a felnőtt valamennyi lehetséges, 

elvárt tevékenysége.  

 

Ezt, az alkotók eredeti szándékától eltérően gyakran igen direkt irányítást a hetvenes években a „szabad 

játék” szemlélet váltotta fel, ami a gondozónőnek csak a feltételek megteremtésében szánt szerepet, a 

játéktevékenységbe csak a gyermek kérésére kapcsolódhatott be, és minél előbb ki kellett lépnie a 

helyzetből. Ebben a módszertani kultúrában a tervezés a feltételrendszer végiggondolására 

vonatkozott, illetve arra, hogy a csoportszobában és az udvaron használt játékokat milyen időközönként 

cserélik.  

 

A kilencvenes években új pedagógiai szemlélet jelent meg a bölcsődében, melynek lényege, hogy a 

gyermek fejlődésében „kiemelten fontos szerepe van a gyermek által elfogadott, számára biztonságot 

nyújtó felnőtt folyamatos támogató, megerősítő jelenlétének, a gyermek igényeihez és fejlettségéhez 

igazodó tevékenységeknek, a hozzájuk kapcsolódó élményeknek és a felnőtt mintanyújtásának” 

(Korintus, Nyitrai és Rózsa, 2003, 6.). Ez a szemlélet a gyermekek felé indirekt (non-direktív), 

ugyanakkor nagyon tudatosan végiggondolt módszertani kultúrát alapozott meg. A kisgyermeknevelő 

végiggondolja, megtervezi a feltételrendszert, a lehetséges tevékenységeket, eszközöket, és azt is, 

hogy milyen módon tud hozzájárulni a gyermekek játékélményének erősítéséhez, gazdagításához a 

csoport és az egyes gyermekek esetében egyaránt. Elvárt, hogy legyen a fejében egy ötlettár, melyből 

a helyzet igényeihez igazodva tud választani. Vagyis: kereteket tervez, feltételeket gondol végig, és 

konkrét helyzetkezelési, gazdagítási lehetőséget gyűjt össze, melyeket rugalmasan, a gyermekek 

pillanatnyi igényeihez igazítva alkalmaz. Előre tervezendő tevékenység pl. a gyurmázás. A 

kisgyermeknevelő a csoportba járó gyermekek fejlettségének és érdeklődésének ismeretében gondolja 

végig előzetesen azt, hogy mennyi gyurmáról és milyen eszközökről (pl. nyújtófa, sütiformák, gyurma 

formázásához, gyurmából készült alkotások dekorálásához használható eszközök stb.) gondoskodjon, 

milyen techniká(ka)t mutat meg, milyen játéklehetőségek állnak azoknak a gyermekeknek a 

rendelkezésére, akik nem akarnak gyurmázni.  
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A törvényi előírás értelmében13 minden intézménynek rendelkeznie kell szakmai programmal, mely az 

intézmény nevelési terveként is értelmezhető. A szakmai program kötelező tartalmi elemeiről is 

jogszabály rendelkezik14. Az egy csoportban dolgozó kisgyermeknevelőknek is van éves tervük, mely 

célokat, utakat, csoportprogramokat határoz meg. Nem csupán a csoportra, hanem az egyes 

gyermekekre vonatkozóan is szükséges annak végiggondolása, hogy az egyes területeken hol tart a 

gyermek a fejlődésben, és a pedagógus hogyan tudja ezt a folyamatot a lehető legeredményesebben 

megtámogatni. Tervezés a napirend kialakítása is, hiszen a napirend az egyes gyermekek egyéni 

szükségleteit is figyelembe véve foglalja keretbe a gyermekek tevékenységeit.  

 

A kisgyermeknevelőnek érdemes végiggondolnia, hogy milyen dalokat, mondókákat, verseket, meséket 

kínál a gyermekeknek, fel is kell készülnie ezek elmondására, eléneklésére. Hasonlóképpen 

tervezhetők az alkotótevékenységek, azok technikái is. A napra lebontott tervezésnek a bölcsődei 

életben csak korlátozottan van helye. Konkrétan tervezendők a speciális feltételek előkészítését igénylő 

tevékenységek (pl. gyurmázás, festés stb.), az ünnepekhez kötődő programok (pl. a Mikulás érkezése), 

vagy pl. a sajátos nevelési igényű gyermek speciális fejlesztő programja. A játékra, mesére, versre, 

mozgásra, levegőzésre vonatkozóan általában indokolatlan a napi tervezés, hiszen ezekre a 

tevékenységekre a bölcsődei élet keretei között a napirenden belül folyamatosan lehetőséget kell 

biztosítani a gyermekeknek. A gyermekek tevékenységválasztása a feltételrendszeren belül a 

pillanatnyi érdeklődés által vezérelt, a felnőttnek a gyermek tevékenységében való részvétele szintén 

helyzetfüggően alakul. Ennek következtében a hétfőn mozgás, kedden éneklés stb. típusú tervezések 

a bölcsődepedagógiában nem helytállóak.  

 

A tervezés perspektívában gondolkodást, előrelátást, mérlegelni tudást és nagyfokú rugalmasságot 

igényel a pedagógustól. A kisgyermeket nevelő szakembernek tisztában kell lennie azzal, hogy a 

legjobban végiggondolt, a legapróbb részletekig kidolgozott, a gyermekhez maximálisan 

igazított és nagyon jó tartalommal bíró tervet is egy pillanat alatt felülírhatja az élet: a gyermek 

hangulata, érdeklődésének alakulása, esetlegesen valamilyen probléma, pl. rossz közérzet. 

Ugyanakkor a rugalmasság, a változékonyság nem jelentheti a „tervezek valamit, aztán majd alakul a 

helyzet, ahogy alakul” hozzáállást. Ha nagyon sokszor kell az előzetes elképzeléseken változtatni, akkor 

érdemes végiggondolnunk azt, hogy kellőképpen megalapozottak, végiggondoltak-e a terveink.  

 

„A tervezés a perspektívában való gondolkodás. A felnőtt a gyermek ismeretében elképzeli fejlődésének 

lehetséges alakulását, és átgondolja azt, hogy neki milyen szerepe, általános és konkrét feladatai 

vannak az optimális fejlődés segítésében” (Korintus, Nyitrai és Rózsa, 2003, 12).  

 

 

 

                                                           
131997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
14 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. 4/A. § (1) bekezdés 
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7. A kisgyermeknevelő játszókompetenciája 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagy József (2007) értelmezésében a kompetencia motívum- és tudásrendszer (bővebben ld.: A 

bölcsődepedagógia elvi alapjai c. fejezetet). A motívumrendszer (attitűdök) a döntésekért, a 

tudásrendszer (ismeretek és képességek) a végrehajtásért felelős.  

 

A motívumrendszer fontos elemei a játékosság, a játékra való beállítódás. Jó, ha a kisgyermeknevelő 

maga is szeret játszani, a játék örömet okoz számára, észreveszi az egyes helyzetekben rejlő 

játéklehetőségeket, nyitott a gyermekek kezdeményezései iránt. A játékosság, a játékra való beállítódás 

fontos eleme az egyes helyzetekhez való pozitív viszonyulás és a kreativitás is, a saját és a gyermek 

Összefoglalás 

A gyermek kompetenciáinak a fejlődését kompetens felnőtt tudja elősegíteni. Ahhoz, hogy a gyermek 

a játékban örömet találjon, játéktevékenysége gazdagodjon, és ezáltal a kompetenciái fejlődjenek, 

szükséges a felnőtt játszókompetenciája. Ez magában foglalja a játszókedvet, a játékosságot, a 

játékhoz való pozitív viszonyulást, valamint a játék fejlődésével kapcsolatos ismereteket és a 

képességet a gyermek játékának a támogatására. 

 

Cél 

A játszókompetencia elemeinek, rendszerének végiggondolása, a kompetencia-térkép 

megrajzolására felkészítés.  

 

Kulcsfogalmak 

kompetencia, játszókompetencia, játszókedv, játékosság 

 

Tanulást segítő kérdések 

Mit jelent a játszókompetencia?  

Melyek a játszókompetencia fontosabb elemei?  

Rajzoljon meg egy játszókompetencia-térképet! 
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kreativitásának örömmel történő megélése. A játék szempontjából fontos attitűdök közé sorolható a 

szimbolikus önkifejezési formák irányába való nyitottság is.  

 

Kovácsné Bakosi Éva (2008) a játékra való felkészüléshez szükséges ismeretek közé a gyermek 

ismeretét, a játékok és a játékeszközök mibenlétének ismeretét és a szükséges módszertani 

ismereteket sorolta. A gyermekek ismeretébe beleértendő a 0-3 éves korosztály fejlődésére, fejlődési 

és érési folyamataira és az azokat befolyásoló tényezőkre vonatkozó tájékozottság is. Az ismeretek 

körébe tartoznak a játékról, mint a kisgyermek tevékenységéről szóló és a játéknak a gyermek 

fejlődésében betöltött szerepéről szólóismeretek is.   

 

A képességek rendszerében vannak olyan, a kisgyermekek nevelésében általánosan fontos 

képességek, amelyek a játszókompetenciát is segítik, ilyen lehet pl. a rugalmasság, és vannak olyanok, 

amelyek közvetlenül a játékhoz kapcsolódnak.  Ez utóbbiak közül kiemelendő a játék iránti érdeklődés 

felkeltése, a mintha helyzetekhez való alkalmazkodás és a tettetés képessége (Kovácsné Bakosi, 

2008), a gyermekek saját világába való belépés, a szerepcsere, a kezdeményezés átengedése, az 

irányítás átvétele, az érzelmek (gyermeké és a saját) elfogadása (Cohen, 2015).  

 

A játszókompetencia térképének megrajzolásához, az egyes attitűdök, ismeretelemek és képességek 

pontos definiálásához még további kutatások, elemzések szükségesek.  
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8. A kisgyermeknevelő feladatai a gyermekek játéktevékenységével kapcsolatban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglalás 

A kisgyermekek életében, fejlődésében központi helyet foglal el a játéktevékenység. A felnőttnek fontos 

feladatai vannak a feltételek megteremtésében és a játéktevékenység támogatásában. A bölcsődei nevelés-

gondozás országos alapprogramja megfogalmazza a játék jelentőségét és meghatározza a 

kisgyermeknevelőnek a gyermek játékához való viszonyulásának módját. A kisgyermeknevelőnek a gyermek 

játékával kapcsolatos tevékenysége, főbb faladatai a következők:  

(1) Közvetlenül a játékkal kapcsolatban: (a) a feltételek megteremtése (játékkészlet biztosítása, 

időkeretek biztosítása és nyugodt légkör megteremtése), és (b) a játék segítése (a támogató-

megerősítő jelenlét, a gyermek igényeihez igazodó bekapcsolódás, részvétel és a problémás 

helyzetek kezelése). 

(2) Megfigyelések, elemzések a játékkal kapcsolódóan: (a) a gyermekek játékának megfigyelése, (b) a 

kisgyermeknevelők játékkal kapcsolatos tevékenységének megfigyelése és (c) az önreflexió.  

(3) A szülői kompetencia erősítése a játékkal kapcsolatban: (a) a szülők játékhoz való viszonyulásának 

feltárása, (b) a szülők játék iránti attitűdjének, játszókedvének erősítése, (c) fókuszcsoportos 

beszélgetés vezetése a játékról és (d) egyéni tanácsadás.  

 

Cél  

A kisgyermeknevelő játéktevékenységgel kapcsolatos módszertani kultúrájának fejlesztése. 

 

Kulcsszavak 

kezdeményezés, támogató-megerősítő jelenlét, megfigyelés, önreflexió, szülői kompetencia erősítése, 

játszókedv 

 

Tanulást segítő kérdések 

Mit jelent a gyermek játékában való támogató-megerősítő jelenlét? 

Milyen pozitívumai vannak a kisgyermeknevelő és a gyermek együttjátszásának? 

Mikor lehet hátrányos az együttjátszás?  

Milyen részvételi lehetőségei vannak a kisgyermeknevelőnek a játékban? 

Milyen fontosabb kritériumai vannak a megfigyelésnek? 
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A bölcsődei nevelés-gondozás legfőbb tartalmi szabályozója A bölcsődei nevelés-gondozás országos 

alapprogramja, mely a következőket írja a játékról: „A játék a gyermekkor legfontosabb tevékenysége, 

ami segít a világ megismerésében és befogadásában, elősegíti a testi, értelmi, érzelmi és szociális 

fejlődést. A kisgyermeknevelő a játék feltételeinek (megfelelő hangulat, hely, idő, eszközök) 

biztosításával és nevelői magatartásával támogatja az elmélyült, nyugodt játéktevékenységet, a 

kreativitást. A kisgyermeknevelő a gyermek igényeitől és a helyzettől függően kezdeményez, 

esetenként mintát nyújt, szerepet vállal a játékban, annak tartalmát ötleteivel, javaslataival színesíti. A 

játék ad elsősorban lehetőséget a társas kapcsolatok alakulására. A kisgyermeknevelővel, a többi 

gyermekkel való együttlét örömforrás a kisgyermek számára, a társak viselkedése mintát nyújt, segítve 

a szociális képességek fejlődését”15. 

 

Az Alapprogram 10 nevelési alapelvet fogalmaz meg, ezek a következők16: 

(1) A család rendszerszemléletű megközelítése. 

(2) A koragyermekkori intervenciós szemlélet befogadása. 

(3) A családi nevelés elsődleges tisztelete. 

(4) A kisgyermeki személyiség tisztelete. 

(5) A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe. 

(6) A biztonság és a stabilitás megteremtése. 

(7) Fokozatosság megvalósítása. 

(8) Egyéni bánásmód érvényesítése. 

(9) Gondozási helyzetek kiemelt jelentősége. 

(10) A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása. 

 

Ezek közül elsősorban a vastag betűvel kiemeltek kapcsolódnak közvetlenül a játékhoz.  

 

A kisgyermeknevelőnek a gyermekek játékával kapcsolatos tevékenysége, főbb feladatai a következők:  

(1) Közvetlenül a gyermekek játékával kapcsolatos teendők 

a. A játék feltételeinek megteremtése 

- időkeretek biztosítása; 

- nyugodt légkör megteremtése; 

- játékkészlet biztosítása; 

b. A gyermekek játékának segítése: 

- támogató-megerősítő jelenlét; 

- a gyermek igényeihez igazodó bekapcsolódás, részvétel lehetőségei; 

- problémás helyzetek kezelése; 

(2) Megfigyelések, elemzések a játékhoz kapcsolódóan 

                                                           
1515/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
1615/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
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a. a gyermekek játéktevékenységének megfigyelése; 

b. a kisgyermeknevelők tevékenységének megfigyelése; 

c. önreflexió; 

(3) A szülői kompetencia erősítése a játékkal kapcsolatban 

a. a szülők játékhoz való viszonyulásának feltárása; 

b. a szülők játék iránti pozitív attitűdjeinek, játszókedvének erősítése; 

c. fókuszcsoportos beszélgetések vezetése a játékról; 

d. egyéni tanácsadás a játékkal kapcsolatban. 

 

8. 1. Közvetlenül a gyermek játékával kapcsolatos teendők – a játék feltételeinek 

megteremtése 

 

A gyermekcsoport napirendjét úgy kell kialakítani, hogy a gyermekek a lehető leghosszabb 

egybefüggő időszakokat tölthessék játékkal. A nyugodt légkör nem csendet, hanem biztonságot, 

vidám, jó hangulatot jelent.  Ahhoz, hogy a gyermeknek kedve legyen játszani, szükséges a fiziológiás 

szükségletek kielégítettsége, a biztonság- és szeretetigény kielégítettsége. Ezért nem szerencsés (és 

nem is eredményes) a szülő után síró, az anyától nehezen elváló gyermeknek a játék kínálása a 

megnyugtatás előtt, helyett.  

 

A játékkészlet megválogatásának szempontjait, az egyes életkori szakaszokban ajánlott játékok körét 

a Játék a bölcsődében c. módszertani levél (Korintus, Nyitrai és Rózsa,1997/2003) alapján, az abban 

leírtakat kiegészítve foglaljuk össze. A nevelőmunkát segítő játékok és egyéb eszközök fajtái és a 

csoportonként szükséges mennyiség rendeletileg szabályozott.17 

 

A csoport játékkészlete akkor jó, ha: 

- megfelel a csoportba járó gyermekek életkorának, fejlettségének és érdeklődésének; 

- többféle tevékenységre ad lehetőséget: vannak gyakorlójátékhoz, alkotó-, konstruáló 

tevékenységekhez, utánzó- és szerepjátékhoz, kezdeti szabályjátékhoz, ügyességi-logikai 

játékokhoz, nagymozgásos játékokhoz használható eszközök, képeskönyvek, bábok, 

ritmushangszerek stb.; 

- aktivitásra, szabad választásra módot nyújtva, rendszerezetten tárolt.  

 

A játékok kiválasztásánál, a játékkészlet összeállításánál a kisgyermeknevelőnek az alábbi 

szempontokat kell figyelembe vennie: 

- a csoport létszáma és összetétele életkor szerint; 

- SNI gyermek jelenléte; 

                                                           
1715/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
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- a játékkal kapcsolatos egészségügyi szempontok: 

o könnyen tisztítható, fertőtlenítő legyen; 

o ne okozzon balesetet (ne legyen könnyen törhető, ne essen szét darabjaira, ne 

legyenek éles sarkai, ne lógjon hosszú zsinóron, ne legyen túl nehéz); 

- a játékkal kapcsolatos általános pedagógiai szempontok: 

o minden tevékenységformához legyenek megfelelő játékszerek (manipuláció, gyakorló 

játék, építés-konstruálás, utánzó- és szerepjáték, kezdeti szabályjáték, 

alkotótevékenységek, ének-zenei tevékenységek, mesélés, képeskönyv-nézegetés, 

nagymozgásos tevékenységek, ügyességi-logikai játékok stb.); 

o esztétikum: a játék színe, nagysága, formája keltse fel és tartsa ébren a gyermek 

érdeklődését; 

o az egyes játékokat lehetőség szerint többféle tevékenységre lehessen felhasználni; 

o a multikulturalitás, az egymás iránti tolerancia segítése érdekében legyenek más 

nemzetek szokásait tükröző játékok, eszközök is (különösen akkor, ha van más 

nemzetiségű gyermek a csoportban); 

o az élet első éveiben a kisfiúk is szívesen babáznak, a kislányok is szívesen szerelnek, 

autóznak, ezért a játékkészlet összeállításánál érdemes a gyermekek összlétszámával 

tervezni egy-egy játék mennyiségének a meghatározásánál; 

o a kisgyermekek szívesen játszanak a mindennapi élet tárgyaival, eszközeivel is, így a 

csoportban lehetnek üres flakonok, dobozok, biztonsági szempontból megfelelő 

edények, háztartási eszközök is. 

 

Fokozott körültekintést igényelnek a csecsemők számára kínált játékok. Ezek mérete, súlya, alakja 

olyan legyen, hogy ha a csecsemő a játékra fekszik vagy magára ejti azt, az ne legyen a számára 

fájdalmas, vagy ijesztő, kellemetlen. A csecsemők rendszeresen a szájukba veszik a játékokat, ez a 

megismerő tevékenységük nagyon fontos eleme. Különösen fontos, hogy ne legyenek a csecsemő 

játékoknak olyan részei, amelyek a csecsemő száját felsérthetik, vagy melyek apró részekre szétesve 

veszélyesek lehetnek. Nem adhatók plüss, szőrme stb. állatok, hajas babák sem, mert a gyermek 

torkára tapadó, esetleg a légutakba kerülő szőrszálak rendkívül veszélyesek lehetnek. A váratlanul éles, 

hangos hangot adó játék megijesztheti a csecsemőt.  

 

A játékkészlet összeválogatásánál érdemes a tartósságra is figyelni. A csoportba kerülő játékoknak a 

fokozott igénybevétel támasztotta követelményeknek is meg kell felelniük.  

 

Nem csupán a csoportszobai, hanem az udvari játékkészlet összeállítása is nagy gondosságot igényel. 

Érdemes átjárhatóságot is biztosítani. A tisztaság hangsúlyozása miatt még nem általánosan jellemző 

a homoknak és a víznek a csoportszobába (fürdőszobába, átadóba bevitele), az udvarhoz kötött 

homokozásra pedig csak tavasztól őszig, és akkor is csak jó időben van lehetőség. Megfontolásra 

javasolt a benti homokozás, vizezés lehetőségének a megteremtése, legalább alkalmanként. Ugyanígy 

fontos a szobai játékoknak az udvarra történő kivitele is. Májustól szeptember közepéig, végéig a 



50 
 

gyermekek jó idő esetén már reggeli után kimennek az udvarra, ugyanígy a délutáni alvást követő 

időszakban is. Tartalmasabbá teszi a kint létet, ha szobai játékkal is tudnak játszani a teraszon vagy a 

fűben leterített pokrócokon.  

 

A játékokat jól rendszerezetten, az egyes tevékenységek szerint csoportosítva kell tárolni, az egyes 

tevékenységekhez, a tevékenység jellegéhez igazodó játszóhelyeket/sarkokat kell kialakítani. Így 

minden gyermeknek módja van az elmélyült játékra, a különböző tevékenységeket folytató gyermekek 

nem zavarják egymást. A játékokat nyitott polcon, a gyermekek számára jól látható és elérhető 

magasságban kell elhelyezni, így azok figyelemfelkeltőek és szabadon választhatók. Az utánzó- és 

szerepjátékokhoz jó megoldás a sarkok kialakítása (babakonyha, fodrász sarok stb.). Vannak olyan 

játékok, melyek használata a felnőtt fokozott figyelmét, jelenlétét igényli. Ezeket a gyermek számára 

láthatóan, de nem elérhetően kell tárolni.  

 

Gyakran előfordul, hogy egy-egy gyermek elfárad a játékban, vagy csendre, egyedüllétre vágyik, esetleg 

a közérzete nem jó, ezért szeretne lepihenni. Jó, ha minden csoportszobában van olyan puha sarok, 

ahová nyugodtan félrevonulhat a pihenni vágyó.  

 

Az egyes korcsoportoknak ajánlott játékokat a Játék a bölcsődében c. módszertani levél tárgyalja 

részletesen (Korintus, Nyitrai és Rózsa, 1997/2003), továbbá a bölcsődék működését szabályozó 

rendelet18 melléklete is tartalmazza. A felsorolásban az adott korcsoport számára újként ajánlható 

játékok szerepelnek, a kisebb korcsoportok játékaival érdeklődéstől függően természetesen a 

nagyobbak is játszhatnak.  

 

Csecsemők számára ajánlott játékok:  

- manipulációra alkalmas játékok: játszókendők, frottír labdák, csörgők, rágókák, építőjátékok 

egyes elemei, hordó- és kockasor elemek, homokozó formák stb.; 

- textilfigurák: lehetőleg változatos felületűek, jól megfoghatók, markolhatók; 

- üreges játékok: vödrök, tálak, kosarak; 

- mozgásfejlesztő játékok: mászópárnák, úszógumik, labdák (ha már helyváltoztatásra képes a 

csecsemő); 

- könyvek: textil, műanyag lapozók, leporellók. 

 

Tipegő korúak számára ajánlott játékok: 

 a gyűjtögetésre, soralkotásra, csoportosításra alkalmas játékokból (kockák, építő játék elemek 

stb.) a létszámhoz képest 3-4-szeres mennyiség szükséges; 

- építő- és konstruáló játékok: Duplo, Montessori, babylogi, hordósorok, formakirakók, fűzhető 

nagyméretű fagyöngy, építőkockák; 

                                                           
1815/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
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- nagymozgásos tevékenységekhez játékok: autók, talicskák, dömperek (nagyméretűek, amikbe 

pakolni, beleülni is tudnak a gyerekek), motorok, mászókák, alagút, csúszda, labdák; 

- húzható, tologatható eszközök: vonatok, autók; 

- üreges játékok: kosarak, vödrök, talicskák, szatyrok, táskák; 

- utánzójáték eszközei: főleg a gyermek mindennapi életéből is ismertek, pl. edények, lábasok, 

takarók stb., ezek mérete lehet a háztartásokban használatos eszközök méretével is 

megegyező, adott esetben a mindennapi élet kisgyermek számára biztonságos tárgyai; 

- babák, állatfigurák; 

- homokozó játékok: vödrök, lapátok, különböző formák, sziták; 

- alkotó tevékenységek eszközei: ceruzák, zsírkréták, tábla- és aszfaltkréták, ujjfesték, gyurma 

stb. (folyamatosan pótlandó!); 

- könyvek: elsősorban keménylapú lapozók és leporellók; 

- ritmushangszerek. 

 

2-3 éves korúak számára ajánlott játékok: 

- építő- és konstruáló játékok: sokfajta elemből állók (pl. Lego); 

- szerepjáték kellékek: babakonyha, babafürdető, fodrászsarok, orvosos játék, szerelő játék 

o (a szerepjátékhoz minél gazdagabb kínálat az egyes tevékenységekhez használatos 

eszközökből, a mindennapi élet biztonságosan használható tárgyaiból is érdemes 

választani, pl. edények, flakonok, élelmiszeres dobozok); 

- nagymozgásos játékok: tricikli, libikóka, babakocsi; 

- alkotó tevékenységekhez: festékek, különböző típusú ecsetek (szivacsecset pl.), különböző 

színű és jellegű papírok, olló („gyermekolló”, a kisgyermeknevelő jelenlétében), természetes 

anyagok, termések (ha nem balesetveszélyesek és nem mérgezőek); 

- logikai játékok, egyszerű szabályjátékok: képkirakó, képes lottó, képes dominó, kártya, 

memóriajáték; 

- hangszerek: elsősorban ritmushangszerek; 

- könyvek: elsősorban puhalapú képeskönyvek (verses, mesés és mondókás könyvek, tematikus 

könyvek, ismeretterjesztő művek); 

- finommozgást fejlesztő játékok: gyöngy, pötyi, mozaik. 

 

Minden csoportban fontos a bábok jelenléte, mégpedig a gyermekek számára bármikor elérhető módon.  

A játék a kisgyermekkori tanulás legfontosabb színtere. A csoportok játékkészletének legyenek olyan 

elemei, amelyek alkalmasak a környezetről való tájékozódás segítésére, pl. a mindennapi élet 

gyermekek számára érdekes és biztonsággal használható eszközei és anyagai, továbbá tematikus 

gyermekkönyvek, pl. a Tesz-vesz város, autókról szóló könyv, állatok életéről szóló könyv stb. 
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A jogszabály19 11. sz. melléklete rendelkezik a bölcsődei ellátás eszközeiről és felszereléséről, ezen 

belül az udvari és a csoportszobai játékokról. A játszóudvar kötelező felszereléséhez tartoznak a mobil 

és fix mozgásfejlesztő eszközök, a babaház és a homokozó. A csoportszobai játékokat hangsúlyozottan 

tevékenység fajtánként határozza meg a rendelet. Az egyes bölcsődei csoportszobákban megfelelő 

mennyiségben biztosítani kell: 

-  az alapjátékokat; 

- a különböző játékformák (pl. mozgásos-, gyakorló-, építő-konstruáló-, szimbolikus- és 

szerepjáték, továbbá a bábozás és a barkácsolás eszközeit; 

-  a mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközöket; 

- az ének-zene, énekes játékok eszközeit; 

- a beszédfejlődést elősegítő játékokat, eszközöket; 

- az értelmi képességeket és a kreativitást fejlesztő anyagokat, eszközöket; 

- az alkotó tevékenységek eszközeit;  

- a környezet megismerését segítő anyagokat, eszközöket.   

 

Az alapjátékoknak (baba, labda, játszókendő, képeskönyv, nagymozgásos játékok) minden csoportban 

a gyermekek rendelkezésére kell állniuk, mégpedig olyan mennyiségben, hogy minden gyermeknek 

jusson belőlük.  

 

A játékok tisztántartása, fertőtlenítése, javítása, pótlása, a meghibásodott játék eltávolítása folyamatos 

feladat.  

 

A gyermekek otthonról is hozhatnak be kedves játékot (az alvós kedvencen kívül), ha az adott játék 

harmonizál a bölcsődei pedagógiai elvekkel, és ha a gyermek meg tudja azt osztani társaival.  

 

A feltételek megteremtéséhez tartozik az alkotó tevékenységekhez szükséges eszközök, anyagok 

előkészítése is.  A folyamatos pótlás és karbantartás (pl. ceruzák hegyezése, használhatatlanná vált 

eszközök kidobása, folyamatos rendszerezés stb.) nagy odafigyelést igényel. A gondozatlan eszközök 

nem keltik fel a gyermekek érdeklődését.  

 

A nyugodt légkör megteremtéséhez hozzátartozik a csoporthelyzet kezelése is. Külön figyelmet kíván a 

különböző korosztályok együttes jóllétének biztosítása: ennek érdekében nem csupán a nagyobbaknak 

kell tekintettel lenniük a kisebbek játékára, hanem az is ugyanilyen fontos, hogy a nagyok játéka is 

biztonságban legyen a kisebbektől. A gyermekek ismeretében kialakított rugalmas szokás- és 

szabályrendszer kiszámíthatóvá teszi a gyermekek számára az egyes helyzeteket, ez növeli a 

biztonságot, ami a jó hangulatú játék egyik legfontosabb alapja.  

 

                                                           
1915/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
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8. 2. Közvetlenül a gyermek játékával kapcsolatos teendők – a játék segítése: 

támogatás és részvétel 

 

A kisgyermeknevelő támogató-megerősítő jelenlétéről A felnőtt szerepe a fejlődés támogatásában: 

késztető és/vagy segítő pedagógia c. fejezetben már részletesen esett szó. A támogató, megerősítő 

jelenlét a felnőttnek a gyermek felé forduló figyelmét jelenti, nem pusztán fizikai jelenlétet. A felnőtt 

folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermek tevékenységét, többször jelzi örömét, elégedettségét a 

gyermek viselkedésével kapcsolatban, bátorítja a gyermeket a tevékenység folytatására, erősíti 

önbizalmát. Ezekből a jelzésekből a gyermek érzi, hogy a felnőttnek fontos az ő tevékenysége. 

A gyermek igényeihez illeszkedő bekapcsolódás, a gyermek játékában való részvétel lehetőségei a 

bölcsődei játékpedagógia egyik legösszetettebb kérdésköre. A felnőtt részvételével kapcsolatos 

elképzelések gyakran öltöttek szélsőséges formát akár a túlerőletett beavatkozások, akár a gyermekkel 

való együttjátszástól való teljes tartózkodás irányába (Gyöngy, 2014).  

A gyermek részvételét támogató elképzelések gyakran építkeztek a gyermek tanításának 

szükségességére. A részvétel egyes formáinak megítélésében is vannak különbségek egy-egy 

koncepción belül, pl. a viselkedési szabályok tisztázásának, az ötletadásnak, a segítségnyújtásnak vagy 

az együttjátszásnak a hasznosságáról különbözőképpen vélekedhetnek a szakemberek.  

[A következők elsősorban a Játék a bölcsődében c. módszertani levélben leírtakra támaszkodva 

(Korintus, Nyitrai és Rózsa, 1997/2003) íródtak.] 

A felnőtt bekapcsolódását ellenző elképzelések főleg azzal érvelnek, hogy a felnőtt önkéntelenül is 

irányítóvá, meghatározóvá válik a játékban az életkora, a csoportban betöltött szerepe, a 

többletkompetenciája miatt, és ez erősen korlátozza a gyermekek öntevékenységét, adott esetben az 

aktivitását is. Ennek valóban megvan a veszélye, de csak akkor, ha a kisgyermeknevelő 

játékkompetenciája nem elég jó.  

A kisgyermeknevelő játékba való bekapcsolódásának fő motívuma a tevékenység örömszerző 

funkciójának, az általa nyújtott élménynek az erősítése, és ez csak a gyermek szabad 

tevékenységválasztásának biztosításával, a gyermek öntevékenységének és kreativitásának 

támogatásával valósulhat meg. Bármelyik bekapcsolódási, részvételi mód csak akkor lehet jó, ha 

ezekkel a jellemzőkkel rendelkezik.  

A kisgyermeknevelő és a gyermek együttjátszása: 

- biztonságot nyújt a kisgyermeknek; 

- örömet okoz a gyermeknek és a felnőttnek egyaránt; 

- mélyíti kapcsolatukat; 

- lehetőséget biztosít egymás jobb megismerésére; 

- bővíti a tapasztalatszerzési, tanulási lehetőségeket. 
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Hátrányosan befolyásolhatja a gyermek játékát, ha a felnőtt: 

- a gyermek akarata ellenére kíván bekapcsolódni a játékba; 

- olyan játékot próbál a gyermekre erőltetni, amihez a gyermeknek nincs kedve; 

- a közös tevékenység során a saját elképzeléseit erőlteti a gyermekre; 

- az együttjátszást hangsúlyozottan direkt tanulási lehetőségnek tekinti; 

- kioktatóan viselkedik; 

- ímmel-ámmal vesz részt a játékban; 

- kivételez a gyermekeket illetően (egyes gyermekkel szívesen játszik együtt, másokkal nem); 

- valamilyen külső célnak rendeli alá a játékot, az eredmény válik igazán fontossá, maga a 

tevékenység kevésbé.  

A játék definíciójából következően a játék belülről motivált tevékenység, így a felnőtt csak akkor tud 

bekapcsolódni a gyermek játékába, ha azt a gyermek akarja, a felnőtt által irányított tevékenység már 

nem nevezhető játéknak akkor sem, ha a szituáció külsőségeiben játékhelyzetre emlékeztet.  

Az egyes konkrét helyzetekbe való bekapcsolódás, részvétel módját és mértékét többek között a 

következők határozzák meg: 

- a kisgyermeknevelő oldaláról: 

o személyisége; 

o játszókompetenciája; 

- a gyermek oldaláról: 

o életkora; 

o fejlettsége; 

o pillanatnyi hangulata, érzelmi állapota, ebből fakadóan a kisgyermeknevelő iránti 

igénye; 

o az adott tevékenységgel kapcsolatos elképzelései; 

- a tevékenység oldaláról: 

o jellege, a tevékenységben rejlő lehetőségek; 

o a gyermek számára mennyire ismert, ismerős; 

o a tárgyi környezet jellemzői. 

A kisgyermeknevelő főbb bekapcsolódási, részvételi lehetőségei a gyermekek játékában (a Játék a 

bölcsődében c. módszertani levél alapján, Korintus, Nyitrai és Rózsa, 1997/2003): 

1. kezdeményezés  

gyakori formái: 

- játékok biztosítása; 

- bizonyos játékok, eszközök elővétele, kínálása; 

- tevékenység kínálása az unatkozó gyermeknek; 

- a kisgyermeknevelő elkezd valamilyen tevékenységet (pl. valamilyen alkotó; 

tevékenységet), aki akar, bekapcsolódhat a gyermekek közül; 

- játékon belül új fordulatot, új tevékenységet kezdeményez; 
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kritériumai: 

- a kezdeményezés lehetőleg csak egy gyermeknek szóljon, de: valamennyi érdeklődő 

gyermek bekapcsolódhat a kezdeményezett tevékenységbe (természetesen az 

előzetes tervezést, előkészítést igénylő tevékenységek, pl. a gyurmázás esetén a 

tevékenységhez szükséges eszközök behozatala mindenki számára figyelemfelkeltés, 

kezdeményezés, de nem lehet elvárás, hogy minden gyermek bekapcsolódjon az adott 

tevékenységbe); 

- a kisgyermeknevelőn látszik a kezdeményezett tevékenység iránti érdeklődés és öröm; 

- nem elmélyült játékot zavar meg; 

- a gyermek ismeretén alapul, olyan tevékenységet kezdeményez a kisgyermeknevelő, 

amely iránt várhatóan érdeklődik a gyermek; 

- a gyermeknek választási, döntési lehetősége van a bekapcsolódást illetően (és: ha nem 

akar bekapcsolódni, akkor lehetősége van azzal játszani, amivel szeretne); 

- a kezdeményezett tevékenységekhez elegendő mennyiségben és jól előkészítve 

rendelkezésre állnak a szükséges anyagok, eszközök, folyamatos pótlásuk biztosított.  

2. együttjátszás 

gyakori formái: 

- a kisgyermeknevelő által kezdeményezett tevékenyég együttjátszássá alakul; 

- a gyermek hívja a kisgyermeknevelőt a játékba; 

- a kisgyermeknevelő ötletadással kapcsolódik be a játékba; 

kritériumok:  

- örömet okoz a kisgyermeknevelőnek és a gyermeknek egyaránt; 

- nem erőltetett; 

- önfeledt viselkedés, a kisgyermeknevelő beleéli magát a helyzetbe; 

- a kisgyermeknevelő megtalálja az optimális partneri viselkedésmódot (kerüli a 

természetellenesnek ható alárendelődést és a dominanciát). 

3. megerősítés 

gyakori formái: 

- verbális (non-verbálisan is megerősítve); 

- non-verbális (mosoly, bólintás, simogatás stb.); 

kritériumok: 

- minden lehetséges helyzetben előfordul; 

- elsősorban a tevékenységre, és nem a gyermekre vonatkozik; 

- elsősorban én-közlések; 

- a verbális és a non-verbális elemek szinkronban vannak (látszik az öröm pl. a 

kisgyermeknevelő arcán); 

- a kisgyermeknevelő változatosan fejezi ki a megerősítést, elismerést (különböző 

intenzitással, különböző csatornák igénybevételével, verbálisan árnyaltan 

megfogalmazva); 

- jó, ha a non-verbális megerősítések vannak túlsúlyban. 
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4. segítségnyújtás a tevékenységhez 

gyakori formák: 

 gyermek kérdésére adott válasz; 

 a gyermek kérésére adott reakció; 

 a kisgyermeknevelő észreveszi, hogy a gyermeknek segítségre van szüksége, és 

szóban segít; 

 a kisgyermeknevelő észreveszi, hogy a gyermeknek segítségre van szüksége, és 

tevőlegesen segít; 

kritériumok: 

- olyan esetben kerül rá sor, amikor a gyermek segítség nélkül nem tud továbblépni az 

adott tevékenységben; 

- éppen elegendő: továbblendít a holtponton, de nem veszi el a gyermektől a megoldás 

örömét; 

- nem kapcsolódik hozzá kioktatás, lekezelés stb., a gyermek nem érzi ügyetlennek, 

tehetetlennek magát; 

- konkrét, szemléletes, lehetőség szerint nem csak szóbeli instrukció; 

- a kisgyermeknevelő olyan megoldási módokat mutat, melyekkel a gyermek is 

próbálkozhat a későbbiekben; 

- lehetőség szerint magyarázat is kapcsolódik hozzá; 

- nem csak a gyermek kifejezett kérésére történhet, ha a kisgyermeknevelő észreveszi, 

hogy a gyermek önmaga nem tud továbblépni az adott tevékenységben, nyugodtan 

kezdeményezheti a segítségnyújtást; 

- az egyes gyermekek segítségigénye különböző területeken és pillanatnyi hangulattól, 

érzelmi, fizikai és pszichés állapottól függően nagyon sokféle lehet. 

5. ötletadás 

gyakori formák: 

- a tárgyi feltételek, a játékok elrendezése már önmagában is ösztönző; 

- tevékenység/eszköz felajánlása; 

- a tevékenységen belül ötletadás annak gazdagítása, továbblendítése érdekében; 

- a tevékenységen belül valamilyen mozzanathoz kapcsolódóan a frappánsabb, 

eredményesebb megoldás érdekében; 

kritériumok: 

- igazodik a gyermek igényeihez, fejlettségéhez, a helyzethez; 

- megvalósítható; 

- az ötletadás módjából érződik, hogy a gyermeknek választási lehetősége van, nem 

kötelező az ötletet elfogadnia; 

- érződik, hogy az ötlet egy a további lehetséges ötletek közül, más megoldási módok is 

lehetségesek; 

- konkrét, szemléletes, elképzelhető a gyermek számára; 
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- a gyermek igényétől függően a kisgyermeknevelő a megvalósításban is közreműködik, 

segít. 

6. információadás 

gyakori formák: 

- válaszolás a gyermek kérdésére; 

- tájékoztatás (pl. új helyzettel, fordulattal, valamilyen várható következménnyel 

kapcsolatban); 

- a gyermek tevékenységéhez kapcsolódóan (ha a kisgyermeknevelő úgy gondolja, hogy 

az adott információra a gyermeknek szüksége van a továbbiakhoz); 

- képeskönyv-nézegetés, mesélés helyzeteiben; 

kritériumok: 

- tartalmilag valósághű, korrekt, de megnyugtató, pozitív kicsengésű; 

- érthető a gyermek számára (konkrét, szemléletes, a tapasztalataihoz illeszkedő); 

- a gyermek gondolkodását továbbvivő, kommunikációs kedvet fenntartó; 

- érdekes, élményszerű; 

- pont elég (a sok lehet unalmas, követhetetlen, sőt, elbizonytalanító, ijesztő is). 

7. viselkedési szabály tisztázása 

gyakori formák: 

- emlékeztető jellegű; 

- új helyzetben érvényes szabály tisztázása; 

- konfliktushelyzetben a helyzetre vonatkozó szabály felidézése; 

- figyelmeztetéshez, tiltáshoz kapcsolódóan; 

kritériumok:  

- a szabályok által alkotott korlátok elsősorban védelmet, biztonságot, és ne akadályt 

jelentsenek; 

- egyértelmű, érthető; 

- indoklás, magyarázat kapcsolódik hozzá; 

- illeszkedik a csoport szokás- és szabályrendszerébe; 

- a kisgyermeknevelő hiteles (ez segíti a gyermeket a szabály elfogadásában, a 

szabályhoz igazodásban); 

- a szabály hasznos, előnye belátható a gyermek számára; 

- pozitív megközelítés: elsősorban azt érdemes tisztázni, hogy mit, hogyan, miért lehet; 

- a szabályhoz igazodó viselkedés, szokások kialakításának segítése; 

- a gyermekek fejlődésével párhuzamosan a szabályrendszer folyamatosan változik: 

egyesek okafogyottá válnak, az új helyzetekkel, eszközökkel, lehetőségekkel pedig új 

szabályok jelenhetnek meg. 

8. segítségnyújtás a konfliktusok megoldásához 

menete:  

- az első lépés minden esetben a megnyugtatás (minden érintett gyermeknek szüksége 

van erre, nem csak annak, akit bántottak, hanem a bántónak is); 
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- megbeszélés (az egymás iránti empátia erősítése ennek fontos eleme); 

- viselkedési szabályok tisztázása; 

- más tevékenység, eszköz felajánlása; 

kritériumok:  

- több irányú, megnyugtató kommunikáció, amelyből egyértelmű valamennyi érintett 

gyermek számára, hogy a kisgyermeknevelő őt elfogadja, szereti, csak az adott 

viselkedést nem fogadja el; 

- következetesség, egyértelmű határok. 

 

8. 3. A játékhoz kapcsolódó megfigyelések, elemzések 

 

Megfigyelések, elemzések a játékhoz kapcsolódóan; 

- a gyermekek játéktevékenységének megfigyelése; 

- a kisgyermeknevelők tevékenységének megfigyelése; 

- önreflexió. 

 

A megfigyelés módszerének néhány fontosabb kritériuma: 

- objektivitás; 

- a megfigyelési szempontok előzetes végiggondolása szükséges (mit akarok megfigyelni, az 

adott viselkedés, tevékenység megfigyelhető-e, a jegyzőkönyvezés módjának meghatározása, 

az egyidőben megfigyelhető és jegyzőkönyvezhető szempontok körének behatárolása); 

- a megfigyelés témájában való tájékozottság (mind a megfigyelt tevékenység, viselkedés 

elméleti hátterét, mind a konkrét megfigyelt csoportot, személyt illetően); 

- a jegyzőkönyvezési technika kipróbálása; 

- a megfigyelés időszakának megválasztása (a heti/ napi történések függvényében); 

- a megfigyelés előtti ráhangolódás (a gyermekek hozzá tudjanak szokni a megfigyelő 

jelenlétéhez); 

- lehetőség szerint kontroll megfigyelő jelenléte; 

- a megfigyelt kisgyermeknevelő(k) előzetes tájékoztatása a megfigyelés céljáról, a tapasztalatok 

felhasználásáról; 

- a megfigyelés utáni visszajelzés; 

- a megfigyelési jegyzőkönyvek mielőbbi elemzése; 

- a tapasztalatok feldolgozása során az objektív tények és a szubjektív megjegyzések 

elkülöníteni tudása. 

A pedagógus életpálya modellhez kapcsolódó minősítési rendszerben a korábbi időszakhoz képest 

jóval nagyobb hangsúlyt kap az önreflektivitás. A reális önértékelés alapja a helyes önismeret, mely 

egyénileg és továbbképzéseken egyaránt fejleszthető.  
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8. 4. A szülői kompetencia erősítése 

 

A kisgyermeknevelő sokat tehet a szülők játékkal kapcsolatos kompetenciájának erősítését illetően, 

főbb tevékenységei lehetnek e téren:  

- a szülők játékhoz való viszonyulásának feltárása; 

- a szülők játék iránti pozitív attitűdjeinek, játszókedvének erősítése; 

- fókuszcsoportos beszélgetések vezetése a játékról; 

- egyéni tanácsadás a játékkal kapcsolatban. 

 

Az 1990-es évektől kezdve jelentős változások történtek az intézmények és a családok kapcsolatában: 

a személyközpontú szemlélet térhódításával (Tringer, 1991) a korábbi alá-fölé rendelt kapcsolat 

egyenrangúbbá, partneribbé változott, az egyes intézmények működésének jogi és szakmai 

szabályozói tágították a szülők kompetencia körét, az intézmények a mindennapi tevékenységük fontos 

elemeként értelmezték a szülői bevonódás támogatását.  

 

A szülőkkel való együttműködés főként az iskoláskor előtti korosztályok intézményes nevelésében bír 

különleges jelentőséggel, hiszen a bölcsődék és/vagy az óvodák a gyermek nevelésébe legelsőként 

bekapcsolódó intézmények. A szülők többségének kisebb-nagyobb „megpróbáltatást” jelent gyermekük 

„idegen személyre” bízása, egyes esetekben többlet alkalmazkodást igényelhet az, hogy az intézmény 

nevelési gyakorlata, prioritásai a családétól eltérnek. A korosztály érzékenysége is indokolja a családi 

nevelésre támaszkodást, a családi és a bölcsődei, óvodai nevelés összesimulását (Podráczky és 

Nyitrai, 2015).  

 

A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja alapelvként fogalmazza meg a családi nevelés 

elsődlegességének a tiszteletét, a család rendszerszemléletű megközelítésének elsődleges 

szempontjaként a család működésének megismerése, megértése szerepel az alapelvek sorában20. 

 

A családok sokfélék, lehetnek olyan szokások is egyes családokban, melyek nagyon mások, mint amit 

a kisgyermeknevelő jónak tart. Fontos szemléleti kérdés, a családok iránti alapattitűd, hogy a legtöbb 

szülő szereti a gyermekét, és jót akar a gyermekének akkor is, ha a családi nevelési szokások nem jó 

irányba befolyásolják a gyermek viselkedését. Ilyen esetekben a tapintatos segítség és a kisgyermekkel 

való fokozott, a családi hiányosságokat a lehetőségek szerint kompenzálni próbáló törődés lehet a 

megoldás. A kisgyermeknevelőnek a szülők támogatása a feladata, nem a család életének az 

értékelése.  

 

Érdemes azt is szem előtt tartani, hogy a társadalmi változásokkal párhuzamosan a családok, ezen 

belül a gyermekek is mások, és a szülői kompetencia elemei és prioritásai is mások, mint 2-3 évtizeddel 

                                                           
2015/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
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korábban (a szakemberek Y szülő- és Z gyermekgenerációról beszélnek). A digitális világ szülőkkel 

kapcsolatos elvárásai és a szülők és gyermekeik számára nyújtott lehetőségei a játék szempontjából 

sok újat hoztak. Erről a kisgyermeket nevelő szakember sokféleképpen gondolkodhat, de 

mindenképpen tényként kell kezelnie a változásokat és igazodnia kell azokhoz.  

 

Jó, ha vannak olyan programok, beszélgetések, amelyek segítenek a szülőknek abban, hogy fontosnak 

tartsák a játékot mind a gyermekük, mind a saját életükben. Számos bölcsődei csoportban szerveznek 

szülő-gyermek játszó délutánokat, ahol a szülő megtapasztalhatja, hogy a gyermekével való játék saját 

maga számára is örömforrás.  

 

A szülő játékkal kapcsolatos attitűdjeit kedvezően alakítja pl. egy olyan szülői kör, ahová minden szülő 

elhozza a saját gyermekkori kedvenc játékát, mesekönyvét.  

 

Sokszor fogalmaznak meg a szülők problémákat, aggályokat gyermekük játékával kapcsolatban (nem 

köti le a játék, csak bizonyos játékkal játszik, nem vigyáz a játékaira stb.). Az is előfordul, hogy a 

bölcsődei csoportban tapasztalhatók problémák (agresszió a játékban, negatív tartalmú játék, az 

otthonról behozott játékokkal keletkező konfliktusok stb.). Ezekben az esetekben mindig gondos 

mérlegelést igényel, hogy mi a szerencsésebb, tapintatosabb, etikusabb: az egyéni beszélgetés vagy a 

szülőcsoportos beszélgetés. 

 

A szülőnek nagy segítséget jelenthet az, ha a mindennapos találkozások során kisgyermeknevelő 

beszámol a gyermek játéktevékenységéről is, ezek fontos információk a családnak a gyermek 

személyiségének, érdeklődésének alakulásáról, jó ötleteket adhatnak egy-egy ajándékozási alkalom 

előtt az ajándék kiválasztásában is.  

 

Több bölcsődében van az alapellátáson túl játékkölcsönzés is. Ez főleg azoknak a családoknak nagy 

segítség, akik szűkösebb anyagi lehetőségeik miatt kevesebb játékot tudnak venni gyermekeiknek. A 

játékkölcsönzőben olyan játékok vannak, amelyek szakmailag jó szívvel ajánlhatók az adott 

korosztálynak, így a szolgáltatás szemléletformáló is.  
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