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JÁTÉKGYŰJTEMÉNY 
 

„Az ember a játékra született. És nem másra. A gyerek is tudja már, hogy a játék nemesebb, 
mint a munka. És tudja azt is, hogy a játék értelme nem a játékban magában van, hanem abban, 
hogy mennyire értékes az, amit a játékban kockára teszünk.” - Cormac McCarthy 
 

1. A játékok alapjai, főbb jellemzői 
 
A játék megjelenik az ember életében és végigkíséri egész életét, így tehát a játék kortalan. life-
time jellegű szabadidős tevékenység, mely önfeledt szórakozást, kikapcsolódást és élményt 
nyújt. Mindemellett alkalmas a különböző képességek fejlesztésére, ismeretek elsajátítására és 
megszilárdítására, valamint a közösségformálás és emberi kapcsolatok elmélyítésére is. 
Az ember lételeme a játék. Ezt támasztja alá Friedrich Schiller az esztétikai nevelésről szóló 
leveleiben igazolja, hogy az ember és játék elválaszthatatlan 8: „Az ember csak akkor játszik, 
amikor a szó legteljesebb értelmében ember, és csak akkor egészen ember, ha játszik.”. Piaget12 

(a játékelméletében azt emeli ki, hogy a játékot mindig erős érzelmek kísérik, valamint a „meg-
ismerés forrása és hajtóereje a cselekvés”. A játéktevékenység során a gyerek vagy a játékban 
részt vevő személy ismereteket szerez, hasonlóságokat fedez fel, és képessé válik a fejlődés 
különböző szintjein különböző sémák felfedezésére”12. 
A játék egyik nagy érdeme, hogy segíti a szocializációt, azaz a társadalomba való beilleszke-
dést, és segít a munkánkban való érvényesülésben is. A játék ugyanis életszituációt modellál, a 
játék során a versenyhelyzet küzdelmet, kitartást igényel és megtanít a kudarc elviselésére vagy 
a győzelem értékelésére is. A mindennapi életben, a piacgazdaságban is tulajdonképpen egy 
állandó küzdelem folyik, amihez szükséges képességeket és kompetenciákat a játék során sajá-
títhatjuk el, mely segítheti az életben a munkaerőpiacon való helytállásunkat. A játékban a küz-
delem „tét nélküli” vagy más, mint az életben, azonban a küzdés a játékban való részvétel által 
megtapasztalt helyzetek és kialakult pozitív személyiségjegyek (pl. kitartás, küzdeni akarás, 
fair play, mások segítése, stb) olyan tapasztalattal vértezik fel az embert, mely akár a tanulás-
ban, a munkában, a családban egyaránt hasznosítható képességeket és értékrendet ad. Ezért 
nagyon nagy a jelentősége a gyermekek személyiségformálásában, szocializációjában is. 
A játék kellő motivációt jelent mind a gyerekek, mind a felnőttek számára egyaránt, szívesen 
űzik akár a szellemi akár a mozgásos játékokat. A magas motivációs értéke miatt nagy szerepe 
lehet abban, hogy a sportjátékok, mozgásos játékok beépüljenek a mindennapokba, mellyel a 
rekreációnk és életmódunk szerves részévé válva pozitív hatást gyakorol a testi-lelki és szociá-
lis jó közérzetünk, az egészségünk kialakítására21. 
 A játékokat különbözőképp csoportosíthatjuk, egyik lehetséges fajtája a játék jellege alapján: 
gyakorló vagy funkcionális, szerep, dramatikus, konstrukciós vagy szabályjátékok. A játék tar-
talma szerint szellemi vagy mozgásos játékok. a hozzá felhasznált szerek alapján: eszközzel 
eszköz nélkül végzett, helyszíne alapján kinti vagy benti játékok, hogy csak néhány tipológiát 
említsünk28,9,5. 
Az aktív életmód kialakításában és az egészség megőrzésében fontos szerepet játszanak a kü-
lönböző mozgásos játékok. A labdajátékoknak igen széles tömegbázisa van hazánkban, nép-
szerű tevékenységi formák és népszerűek a szabadidős tevékenységek24,6,29.  
A játék legjellemzőbb sajátosságait cél és eszközrendszerét, hatásait az alábbi táblázat szemlél-
teti: 
 
 
 
 



1. táblázat. A játékok főbb sajátosságai 
 
A játék főbb jellemzői: • önként vállalt 

• öröm, élmény kíséri 
• szórakoztató funkciója van 
• érzelmekkel jár 
• motivál a tevékenységre 
• fejlesztő és pihentető szerepe van 
• rekreatív többletet eredményez 
• feszültségoldó szerepe van 
• segíti a szocializációt 
• erősíti a társas kapcsolatokat 
• ismeretek elsajátítására is alkalmas 

A játék feltételei: • nyugodt, vidám légkör, 
• szabadidő, játékidő, 
• játéktér, helyszín 
• játékszer, 
• játékeszközök 
• az élmény 

Hatásai: • személyiségfejlesztő hatás 
• ismereteket, képessségeket, kompe-

tenciákat fejleszt 
• rekreatív hatás 

A játék eszközei: • társ 
• játékszer 
• eszköz 
• szabályok 
• mozgásos cselekvés 

 
A játékok felhasználásának területei:  
A játékok sokszínűsége, változatossága eredményezi azt, hogy a felhasználása is sokszínű.  

- A játékokat a különböző korosztályok rekreációs programkínálatának kialakításában 
igen gyakran használják fel (HIV). Az iskolás korosztály esetében például a különböző 
táborok programkínálatát is igen gyakran színesítik a különböző típusú játékok. A szál-
lodák és üdülőközpontok a nyaralás és kikapcsolódás alatt biztosítják az aktív és hasz-
nos szabadidőeltöltést a vendégeknek a játékok által25,23,26,20,7,11. 

- A testnevelés órákon a tantervi előírások tartalmazzák a sportjátékokat (labdarúgás, ké-
zilabda, röplabda, kosárlabda) vagy ezek egyszerűsített változatait (zsinórlabda, szi-
vacskézilabda)32,2. A sportjátékok mellett a testnevelési és népi játékok is szerepelnek a 
tananyag tartalmi elemeiben. Ezen túl a sportági mozgásanyagokban is a játékos felada-
tok alkalmazása előírt. A választható vagy az alternatív mozgásformákban, mint pl. asz-
talitenisz, golyós játékok, stb. szintén helyet kapnak a különböző játékos tevékenysé-
gek. A testnevelésben alkalmazott játékok eszközként funkcionálnak a rendszeres moz-
gásigény kielégítésére, az egészséges testi-, lelki és szociális fejlődés biztosítására, moz-
gásélmény biztosítására. 

- Sportfoglalkozásokon, edzésen is a sportjáték vagy a játékos jellegű mozgásos feladatok 
gyakran szerepelnek az edzéseszközök repertoárjában. 

 



2. Játékgyűjtemény 
2.1. Kreatív, mozgásos játékok 
 
Adj hozzá egy szót és még egy mozdulatot! 22,25nyomán 
 
A játékot játszhatja egy család (4-10 fős), vagy akár egy baráti társaság is, vagy akár teljesen 
ismeretlenek is, munkatársak akár csapatépítő jelleggel is végezhetik. 
A játékosok száma tetszőleges (3 főtől), bár annál izgalmasabb és nehezebb, illetve nagyobb 
kihívást jelent, ha a résztvevők számát növeljük. 
Kör alakban elhelyezkednek a résztvevők és a feladat, hogy az első játékos mond egy szót és 
egy mozdulatot végez. Pl.: Mondja a nevét: Ági és terpeszállásba ugrik, a második játékos fel-
adata, hogy ő megismétli az előtte álló által mondott szót és mozgást, majd hozzáteszi az Ő 
nevét és egy másik mozgást. Pl.: Ági, ugrás terpeszállásba, János, taps. A következő játékos 
megismétli az előtte álló emberek által mondott nevet és mozdulatot majd ő is hozzáteszi a saját 
nevét és mozdulatot, ha egy kör véget ért, akkor mehet tovább a játék, mely így egyre neheze-
dik, vagy új kör is kezdhető. 
Amennyiben olyan játékosok játsszák a játékot, hogy nem ismerik egymást, akkor ez arra is 
kiválóan alkalmas, hogy a másik nevét megjegyezze. Amennyiben családban vagy ismerősök 
között zajlik a játék akkor a nevek helyett mondhatunk mást is, pl. mindenki mondja a kedvenc 
szabadidős tevékenységét, ételét, italát, kedvenc országát, műsorát stb. és amikor azt kimondta 
ahhoz tesz hozzá egy mozdulatot és így megy tovább a játék. Így nem csak a memóriát és 
ügyességet fejleszti a játék, de alkalmas arra, hogy a családtagokat, ismerőseinket, vagy akár 
munkatársainkat jobban megismerjük. 
Amennyiben valami ismeret elsajátítására használjuk akkor azt mondjuk, hogy gyümölcs ne-
veket kell mondani angolul, vagy pl. prímszámokat, vagy főváros neveket vagy hazánk me-
gyéit. Így ehhez a szavakhoz kell hozzátenni a mozdulatot. 
 
Csináld az ellenkezőjét!  22,25 nyomán 
 
Párban vagy csoportosan is játszható játék.  
Párban: Két játékos egymással szemben állva játssza. Az egyikük különféle mozdulatokat, gya-
korlatokat, arcmozgásokat végez, amelyeknek pont az ellenkezőjét kell tennie a másik játékos-
nak.  (például, ha legörbíti a száját szomorú arcot vág, akkor a többieknek nevetni kell, ha a bal 
karját emeli fel akkor a többieknek a jobbat kell, ha előre páros lábbal ugrik, akit utánozni kell, 
akkor a társának hátrafelé kell ugrania stb. Az a játékos győz, aki a leghosszabb ideig tudja 
helyesen követni a társát. 
Csoportban: egy játékos mutatja a többinek az ellenkező mozdulatot kell végeznie, aki a leg-
utolsó, az kiesik a játékból. A győztes helyet cserél ő lesz az, aki a mozdulatokat mutatja és a 
többiek próbálják az ellenkezősét csinálni. 
  
Megtévesztő 22,25 nyomán 
 
A játékban résztvevőknek egy kört alakítva kell elhelyezkedniük vagy kint vagy zárt térben is 
játszható a játék. Egy játékos a körből közülük megérinti valamelyik testrészét, és teljesen más 
instrukciót mondd ezzel párhuzamosan. Pl. a feje búbját érinti meg de megtévesztésképp azt 
mondja, hogy: arcom, vagy megérinti a hasát és azt mondja fülem.  Aki mellette helyezkedik 
el, annak pont az ellenkezőjét kell végrehajtania, azaz az első példa esetében az arcát fogja meg 
és azt mondja fejem búbja, a második példa esetében megfogja a fülét és azt mondja, hasam, és 
így tovább.  Aki elrontja a feladat végrehajtást az zálogot ad, melyet a játék befejezése után kell 
kiváltaniuk a játékosoknak. A játék addig tart, míg a körben végig nem ért a játék, vagyis az 



első mutatja a másodiknak, majd a második játékos a mellette álló harmadiknak, aki a negye-
diknek stb. Ahányan csak alkotják a kört. Amikor a kör véget ért, utána a játékot meg kell 
ismételni csak úgy, hogy most a másik irányba menjen végig a játék, vagyis ha először az óra-
mutató járásával megegyező irányba haladtunk, akkor most az óramutató járásával ellentétes 
irányt kell választani.  A zálog kiváltására előre tervezhetünk kis kártyákon tréfás, mozgásos, 
ismeretet igénylő stb. feladatokat, vagy a helyszínen lévő játékosok közül sorban mindenki 
mondd egy-egy zálogkiváltásra alkalmas feladatot. 
 
Egy perc alatt a lényeget! 22,25 nyomán 
 
Tetszőleges számú résztvevő játszhatja, leginkább csapatépítésre vagy ismerkedésre használ-
ható játék. A játékvezető elmondja, hogy a résztvevőknek az a feladatuk, hogy egy perc alatt 
olyan dolgokat mondjanak el, mely a résztvevőknek és a játékosnak is a legfontosabb.  A részt-
vevők a fontos dolgok elmondását saját szavaikkal, körülírással, idézetekkel stb. is megvalósít-
hatják.  
Miután mindenkire rákerült a sor, utána megbeszéli a csapat, hogy sikerült-e megvalósítani a 
feladatot és ismerjük-e a másikat és azt, hogy számára mi a fontos vagy egyáltalán ki tudtuk-e 
tölteni úgy az időt, hogy tényleg valami fontosat közöltünk a jelenlévőkkel.  
 
Mi a jelentése? 22,25 nyomán 
 
Kiválasztunk egy ismeretlen szót (többet felírunk előre egy papírlapra a definíció jelentéstar-
talmával együtt), megkérdezzük a játékosokat, hogy ismeri-e valaki a szó jelentését, ha nem 
akkor mehet a játék, ha igen akkor egy másikat választunk az általunk előre összegyűjtött is-
meretlen szavak jegyzékéből. 
A feladat, hogy minden játékosnak meg kell adnia a szó definícióját, de úgy, hogy hihető le-
gyen. amikor mindenki leírta egy lapra, akkor a z általuk előre kiválasztott szót és definíciót is 
betesszük a többi játékos által leírt papírok közé, majd felolvassuk mindet. A játékosoknak az 
a feladatuk, hogy kitalálják, hogy vajon melyik az igazi. Az győz, amelyik játékos definícióját 
elhitték. Ez a játék segíthet a másik megismerésében. 
 
Mozgásos társasjáték 22,25 nyomán 
 
A társasjáték lényege ugyanaz, mind a többi társasjátéknak, csak annyiban más, hogy itt a részt-
vevők mozgásos feladatokat is kapnak, melynek előnye így, hogy a játék kiegészül a mozgás 
jótékony hatásával és örömével. Magunk is készíthetünk a játékhoz egy társasjáték alapot pél-
dául egy nagy kartonpapírra, vagy ruhaanyagra is akár.  Amennyiben kartont választunk úgy a 
társasjáték alaprajzát megrajzoljuk ruhaanyag pl. filc esetében pedig rávarrhatjuk a pályát.  A 
társasjáték alapja lehet egyenes vonalak mentén haladó négyzet vagy csigavonalon vagy ívesen 
haladó vagy más egyéb melyre rajzolhatunk, vagy ragaszthatunk alakzatokat. A pályán megje-
löljük, hogy melyik négyzet vagy levél, vagy kör jelenti, azt, hogy kis kártyát kell húzni, amely 
tartalmazza a mozgásos és egyéb feladatokat is. A kis kártyákat előre elkészítjük, melyeket 
laminálva tartóssá tehetünk, amennyiben az alapja a társasnak szintén papír azt is laminálhatjuk.  
A feladat kártyákra tervezhetünk mozgásos feladatokat: pl. lábujjhegyen járás az asztal körül 
kétszer, pókjárás, 5 db nyusziugrás, 10 db homorított felugrás stb. mely feladatokat akkor kell 
a játékosoknak elvégezni, ha a játékszabályban megjelölt négyzetre, körre lépve kihúzza a kár-
tyát. A mozgásos feladatokon túl tervezhetünk olyanokat is a kártyára, hogy: lépj előre 2 mezőt, 
1X kimaradsz a dobásból stb. 



Ezen túl olyan feladatokat is, mely szellemi aktivitást vagy bizonyos ismeretet kíván: pl. sorolj 
fel 5 db zöldséget, európai fővárost, stb. ennek nehézsége igazodjon az életkori sajátosságok-
hoz. 
Amennyiben a játékos a kártyán lévő mozgásos vagy szellemei feladatot tudta teljesíteni tovább 
haladhat, amennyiben nem akkor vissza kell lépnie a bábujával az azt megelőző helyre. 
A feladatokat azonban úgy is meghatározhatjuk, ami talán egyedivé teszi a mozgásos társasjá-
tékunkat, hogy a társasjáték alap témájával kapcsolatos szereplőket beleszőjük a feladatba, mint 
pl.:  
Útközben elfáradtál túl sokat ültél a padon, így késve értél a szendviccsel a megrendelőhöz, így 
Spongyabob éhes maradt.  Csinálj 10 nyusziugrást, mely megerősíti a lábadat, hogy legköze-
lebbpihenés nélkül gyorsan odaérj. 
Törpapának segítettél csodabogyó szörpöt készíteni, ezért jutalmul végezz „törp”-járást 5-ször 
az asztal körül az óramutató járásával egyező irányba, majd 5-szőr az ellentétes irányba. 
Törppicur egyedül maradt otthon, te vigyázol rá, hogy ne unatkozzon és hogy felvidítsd csinálj 
a szórakoztatására 10 db paprikajancsi ugrást. 
Zsebibaba szépen halad előre malacka házáig, haladj te is rákjárásban az asztal körül két kört! 
Malacka sok csokit evett az úton, nem figyeltél rá, ezért lábujjhegyen járásban kerüld meg az 
asztalt 10-szer, hogy égesd a kalóriát! 
A reggeli torna egészséges és frissíti a szellemi aktivitást! - vallja Micimackó. Csinálj te is 5 
légző gyakorlatot karemeléssel és karleengedéssel. 
Hosszú az út Törpapa házáig. Frissítsd magad 5 guggolással és 5 páros lábon szökdeléssel! 
Tigris igyekszik Micimackóhoz. 2-t lépj előre és 1 perc helyben futás a jutalmad! 
Füles a hosszú út közepén elfáradt. Ráférne 5 szökdelés no meg rád is! Tedd azt! 
Micimackó nagyon várja a vendégeket, ezért a jó forma érdekében 10 homorított felugrást vég-
zett, majd bal lábon és jobb lábon is szökdelt ötször, ötször! Csináld te is! 
Micimackó elálmosodott míg várta barátait. 5 db felülés neked is, neki is! 
A mozgásos társasjátékot alkalmazhatjuk már meglévő társasjáték alappal, akkor csak a kis 
mozgásos kártyákat kell elkészíteni és hozzá egy szabályleírást. 
 
Szoborjáték 27 nyomán 
 
Az animátor kiválaszt egy embert a csoportból, aki a szobrász szerepét testesíti meg. Hátat 
fordul a csoportnak, a csoport minden tagja szabadon mozog, és azt kiabálják, hogy „Elment a 
szobrász!” majd kis idő múlva a szobrász megfordul, a többiek pillanatnyi pózba merevednek. 
A szobrász kiválasztja azt a „szobrot”, ami neki a legjobban tetszik, így most már ő lesz az „új 
szobrász” és folytatódik a játék tovább. 
 
Török-görög 27 nyomán  
 
Két csapatot alakítunk, akik egymással szemben állnak fel. A játék vezetője középre áll, és az 
egyik csapatot kinevezi görögnek a másikat töröknek. Ezután elkezd egy történetet, amelybe 
bele kell szőnie a török és a görög neveket. Amelyik csapat meghallja a nevét annak meg kell 
hajolnia. Az említett csapatnak azon tagjai, akik nem, vagy csak késve hajolnak le, azok kiesnek 
a játékból. Az a csapat győz, amelyiknek több játékosa marad. A török és görög szavak helyett 
választhatunk más szavakat is, mint például fekete és fehér vagy az igen és a nem stb. 
A játékban a török és görög szavakra változtathatjuk a mozgásformát, a meghajlás helyett lehet 
guggolás, ugrás terpeszállásba, fejvakarás stb. mozgásokat megnevezni.  
 
 
 



Páros játék megkötözve 13  nyomán  
 
A játékosokat párokba osztjuk, melyek felállnak a kijelölt pálya rajtvonalánál, 25 méterrel tá-
volabb kijelöljük a célvonalat, ameddig a futam tart. A játékosok egymás mellé felállnak a 
startvonal mögött párokban úgy, hogy bokájukat az egyik lábuknál összekötik (az egyik játékos 
jobb bokája a másik játékos bal bokájához kötve). Rajtjelre a résztvevő pároknak a cél felé kell 
futniuk úgy, hogy a bokájuk össze van kötve. Amennyiben a kendő kikötődik meg kell állniuk 
összekötni azt csak úgy folytathatják a futamot. Az a pár győz, amelyik előbb jut a célba.  
 
Karika futam 13  nyomán 
 
A résztvevők 3 fős csoportot alkotnak. 2 játékos egymással szemben áll fel és csípőmagasság-
ban megfogják a karikát egymással szemben. A harmadik játékos az egyik mögé áll fel. Ennek 
a harmadik játékosnak a feladata, hogy megpróbálja megérinteni a tőle távolabb eső játékost. 
A másik két játékos igyekszik ezt megakadályozni, úgy forogni, mozogni, hogy ez ne sikerül-
jön. A több 3-as pár egyszerre kezdi a játékot, akinek a leghamarabb sikerül megérinteni a 
szemben lévő játékost azt nyer. A szerepeket felcserélve folytatjuk a játékot. 
Kövesd a hangot! 
A játékot 2 vagy több fő játszhatja. Bekötjük a résztvevők szemét, akiket a teremben vagy a 
szabadban különböző helyekre vezetjük. megszólaltatunk egy csengőt vagy hangszert. A játé-
kosoktól kb. azonos távolságra. a feladatuk az, hogy meg kell találni a hangforrás helyét és 
oda kell találni. az nyer, aki először teljesíti. Amennyiben nem sikerül újra meg lehet 
szólaltani a csengőt vagy hangszert. 
 
2.2. Labdásjátékok 
 
Szék vagy labda foglaló játék 19 nyomán 
 
A játékot 3-nál több tetszőleges tagú társaság játszhatja. A résztvevők a zene ütemére körbe-
körbe járnak vagy lassú futást végeznek a középre rakott székek körül (a székek száma eggyel 
kevesebb, mint a játékban résztvevők száma). A zene elhallgatásakor mindenki igyekszik egy 
széket elfoglalni magának. Akinek nem jut hely, kiesik a játékból. Ekkor kiveszünk egy széket, 
és tovább folytatjuk a játékot, egészen két játékosig, akiket győztesnek kiáltunk ki. 
Fitt-ball vagy gimnasztika labdán ülnek a résztvevők és rugózást végeznek zenére a labdán, egy 
ember állva marad, akinek nincs labdája, sípszóra mindenkinek fel kell pattanni a labdáról és 
egy másikra kell ráülni. Akinek nem volt labdája az igyekszik egyet elfoglalni. akinek nem jut 
labda az állva marad és így folytatódik tovább a játék. Minden játékos számolja, hogy kinek 
hányszor nem jutott labda, a végén az nyer, akinek mindig jutott labda. (Ennél is lehet az előző 
szabályt alkalmazni, hogy akinek nem jut labda kiesik és minden alkalommal 1 labdát kive-
szünk.) 
 
Szabadulás a labdától 19 nyomán 
 
Két csapat, melynek tagjai tetszőleges számúak lehetnek, egy-egy térfélen helyezkednek el, 
melyet egy választóvonal oszt 2 részre. Mindkét csapat egyenlő számú kislabdát kap, pl. 20-20 
db-ot. A feladat, hogy ezeket a labdákat az ellenfél térfelére kell juttatni, hogy a saját térfélen 
ne maradjon labda. A feladatot végezhetik zeneszóra is, majd egy-egy zenei leállításnál vagy 
sípszónál össze kell számolni a két térfélen a labdákat. Pontot az szerez, amelyik csapat oldalán 
kevesebb labda volt. Többször ismételjük a feladatot, majd a végén összesítjük a pontokat. Ezt 



a játékot, akár medencében is játszhatjuk vízi- játékként vagy télen a hóban havas játék formá-
jában. 
 
Labdaiskola 27 nyomán 
 
Játszhatják egyedül, párban vagy kis létszámú társaságban.  Egy labda és egy szabad fal szük-
séges hozzá. A játékos vagy játékosok 2-3 méter távolságra állnak fel a faltól, kezükben a lab-
dával. Egy mondóka ismétlése közben a labdát a falhoz kell pattintaniuk, és közben különböző 
mozdulatokat kell végezniük úgy, hogy mindig el is tudják kapni azt 27. 
A mondóka: 
 
Egyet dobta, (a labdát a falhoz dobja és elkapja) 
csattintottam (közben tapsol egyet) 
gyűrűt húztam (úgy csinál, mintha gyűrűt húzna a kezére) 
Gombolygattam (két kézzel gombolyít) 
kezeztem (egy kézzel kell elkapnia a visszapattanó labdát) 
lábaztam (felemelt lába alatt kell eldobni a falra a labdát) 
Az első osztályt hibátlanul kijártam! 
 
Ezt nyolcszor kell ismételni, amíg mind a nyolc osztályt ki nem járja. Az győz, aki mind a 
nyolc osztályt hibátlanul teljesíti vagy aki a legtovább eljut hibázás nélkül. 
 
Labdaelfogó  3 nyomán 
 
Tetszőleges számú játékossal játszható, lehetnek a résztvevők 30-an is akár, vagy 10 fővel is 
megvalósítható a játék. A résztvevők közül, akik 20-30-an is lehetnek akár kiválasztunk 10-12 
játékost, akik kapnak egy-egy sorszámot. (1, 2, 3, 4, 5, 6, és így tovább egészen 10-ig vagy 12-
ig.) arra kell ügyelni, hogy azok a résztvevő játékosok kapják a számot, akik egymástól távolabb 
helyezkednek el, azaz távolabb ülnek. Úgy kell a számokat arányosan elosztani, hogy minden 
széken legyen egy számozott.  
A játékvezető az egyesnek dobja a labdát, aki azután, hogy elkapta a kettesnek továbbítja, az a 
hármasnak stb. Amennyi számot kiosztottunk, az számsorrendben megy végig labdatovábbí-
tással. Akiknek nem osztottunk számot, azok igyekeznek elkapni a labdát az elől, akinek a szám 
szólt.  Az alakzatot körben vagy más alakzatban is elhelyezhetjük, ahová a játékosokat elhe-
lyezzük. A lényege, hogy szabad felállni, nyújtózkodni vagy bármilyen más helyzetváltoztató 
mozdulatot tenni, de a kijelölt helyről elmenni nem szabad.  Amennyiben a számozott nem 
tudja elkapni a labdát, amit neki szántak, akkor elveszti a számát és helyette megkapja a számot 
az a játékos, aki megszerezte a labdát. A labda nem érhet földet a labda dobása során, aki a 
labdát a földre ejti vagy kiáll vagy zálogot ad, melyet a játék végén valamilyen mozgásos feladat 
teljesítésével válthat ki. 
Amikor a labda dobása végigment, az utolsó pl. 10. számú játékos vagy a 12. visszadobja a 
labdát a játékvezetőnek, majd újra indulhat a kör.  A számokat újra kioszthatjuk más játékosok-
nak, ezzel a szerepeket felcserelve is végrehajtjuk a korábban leírt módon a játékot. A játékot 
olyan szabállyal is lehet játszani, hogy a labdát nem számsorrendbe dobják el a játékosok, ha-
nem tetszés szerinti számmal rendelkezőnek, de akkor aki dobja be kell kiáltani azt a számot, 
ahová dobni szeretné, pl.: ötös. 
 
 
 
 



Kigurítós 27 nyomán 
 
A résztvevők akkora körben állnak, hogy kiterpesztett lábbal a cipőjük széle a szomszédjukhoz 
érjen. a kör legyen teljesen zárt. Így, terpeszállásban előrehajolnak és kezükkel labdát gurítanak 
a földön, miközben a lábuk nem mozdulhat el a helyéről. A labdát igyekeznek egy másik játékos 
lába között átgurítani a labdát. Akinek a két lába között a labda átcsúszott az kiáll a játékból, 
így a kör kisebb lesz, a játékosok megint úgy helyezkednek el, hogy a lábuk összeérjen. aki 
utolsónak marad bent a játékban az győz. A labda gurítását csakis kézzel szabad kivédeni, a 
lábakat elmozdítani vagy összezárni nem lehet, szabad viszont cselezni a másikat megtévesz-
teni, mellyel a játék izgalmasabb lesz. 
 
2.3. Fogójátékok  
 
Árnyékfogó 27 nyomán 
 
A játékot napos időben lehet csak játszani. 
Kiválasztunk egy fogót (vagy kiszámolással, vagy bizonyos jellemző alapján pl. a legfiata-
labb), akinek az a feladata, hogy kergesse a társait, és úgy fogja meg, hogy az üldözött játékos 
árnyékát kell megérintenie. Amennyiben ez sikerült a játékot vezető közli a megfogott ember-
rel és innentől ő lesz a fogó. 
 
Majomfogó 27 nyomán  
 
Egyszerű és igen szórakoztató fogójáték. A fogó mindig köteles az üldözött játékos mozgását 
utánozni. Például, ha az üldözött bal lábon szökdelve halad, négykézláb mászik, cigánykere-
ket mutat be, stb. akkor a fogónak is ugyanazt kell csinálnia. Akit megfognak utána ő lesz a 
fogó. 
 
Fészekfogó 27 nyomán  
 
Páros számú játékosok játszhatják, tetszőleges a párok száma. A résztvevők közül kijelölünk 
egy fogót és egy menekülőt. A többi résztvevő párosával elhelyezkedik az általunk kijelölt já-
téktéren (melynek nagyságát változtathatjuk, ezáltal módosítva a terhelést és a feladat nehézsé-
gét). A párok egymással szembe fordulnak, megfogják egymás kezét, ez lesz a „fészek”. A fogó 
és a menekülő játékosok egymástól legalább 5 méterre helyezkednek el. Rajtjelre indul az ül-
dözés. A menekülő a fogótól úgy szabadulhat meg, hogy befut valamelyik fészekbe és az ott 
fészekalkotó egyik gyerek kezét megfogja. a feleslegessé vált játékos lesz az új menekülő. Ami-
kor a fogónak sikerül valakit megfogni, akkor az lesz a fogó és megy tovább a játék. 
 
Ugráló verebek 27 nyomán  
 
Szükséges kellék hozzá egy zacskónyi vadgesztenye vagy makk. Egy 6-8 m átmérőjű kört raj-
zolunk, amelybe belehelyezzük a terméseket, melyek a madáreledelt fogják jelenteni. Válasz-
szunk ki egy gyereket, aki a ragadozó madár szerepét fogja betölteni. A többi résztvevő ugráló 
veréb lesz, akik a körön kívül helyezkednek el. A verebeknek fél lábon kell állniuk és ugrálniuk 
kell be a körbe, majd ki a körből. közben a madáreledelből kell felkapniuk 1-et, 1-et. A ragadozó 
madár ezt próbálja megakadályozni és nem engedi, a körben futkározva megérinti a verebeket, 
akit megérintett az már nem vehet fel madáreledelt. 3-5 percig tart a játék. Az győz, aki a leg-
több madáreledelt tudta összegyűjteni. Aki győzött ő lesz a következő játékban a ragadozó. 

 



Japán fogó 27 nyomán 
 
Egyszerű fogójáték, melyben tetszőleges számú játékos vehet részt. A fogójátéknál az a kikötés 
van, hogy egyik kezünket nem használhatjuk szabadon, A résztvevőnek ott kell tartania a kezét, 
ahol az előző fogó megérintette (hátán, hasán stb.) és így kell a többieket kergetnie. ha olyan 
helyen érintették meg (pl. a lábán) ahol, ha a kezét tartja nem tud szaladni, akkor kiesik a játék-
ból és új fogóval folytatjuk a játékot. 
 
Csoportos fogójáték 13 nyomán  
 
A játékosok 3 csapatot alkotnak. Ezeket a csapatokat elnevezzük az első a farkasok, a második 
a nyulak és a harmadik a saláták csapata. A csapatokat úgy tudjuk megkülönböztetni egymástól, 
hogy a csapattagok egyszínű jelzőszalagot viselnek. Így 3 színű szalagra van szükség, melyből 
annyi darab kell színenként, amennyi játékos tartozik egy csapatba. A csapatokat a szabadban 
egyenlő távolságra állítjuk fel. Kijelöljük a játékteret, ahol a fogójáték zajlik, majd egy meg-
adott jelre (síp, taps stb.) elindítjuk a fogójátékot. A farkasoknak a nyulakat, a nyulaknak pedig 
a salátákat kell üldözniük. Akit megfognak, az kiesik a játékból. Az a csapat nyer, melyben a 
legtöbb játékos játékban tudott maradni a játék végéig, melynek időtartamát előre meghatároz-
zuk pl. 3 percben. A játék végén a csapatok szerepeit felcseréljük. A játék addig tart, amíg 
minden csapat szerepelt minden szerepkörben.  
 
2.4. Hagyományőrző játékok 
 
Kacsingatós játék 27 nyomán 
 
Szabadban, szobában egyaránt űzhető, 8 főtől 
A székeket körbe rakjuk. minden széken ül egy lány, egy széket azonban üresen hagyunk. Min-
den szék mögé áll egy fiú, még az üres szék mögé is. Az üres szék mögött álló fiúnak az a 
feladata, hogy rákacsintson egy lányra. Akire rákacsintott, az felugrik és átszalad a rákacsintó 
fiú előtti üres székhez és elfoglalja azt. Természetesen csak akkor, ha az őrzője, a mögötte álló 
fiú nem veszi észre a kacsintást, s idejében le nem fogja őt. Előre nem szabad a lányt lefogni. 
Legjobb, ha a fiúk hátrarakják kezüket. Aki elől elcsalták a lányt az lesz az új kacsintó. Később 
szerepet cserélhet a két nem. 
 
Pityke*: 
 
Ez a játék a pénzes-játékok közé tartozik.  
Egy faltól kb. 2 méterre állnak fel a játékosok. Pénzérmét kell egyesével a falhoz minél köze-
lebb dobni. Ha végigdob mindenki, megnézik, kié áll legközelebb, majd a győztes felveszi a 
pénzérméket, megrázza, s ledobja a földre. Amelyik pénzérme írással van fönn, az a győztesé 
lesz.  
Ezután a második helyezett is elvégezi ezt, s így a többiek is. 

 
Gombozás*: 
 
Ez a játék is főként a fiúk játéka.  
Minden játékosnak van „fizető” gombja, s „játékos” gombja egyaránt. „Csölinek” nevezik a 
nagyméretű, rendszerint katonakabátokról szerzett fényes gombot, melynek fontos funkciója 
van a játékban.  



Egy adott célhoz kellett ujjal való elpöccintéssel juttatni a játékos gombot, ezt megpróbálja az 
összes játékos. Aki a legtöbbször beletalál, az fölszedheti az összes gombot, s a legügyetlenebb-
től fizető gombot kap.  
A csölit azért szeretik, mert ezzel a gombtípussal lehet a legpontosabban célozni.  
 
Kukoricázás*: 
                                                                
a./ Tíz szem kukoricát fűznek fel egy cérnára, s ebből a karikából készítenek 6 darabot. Egye-
sével játszották a játékot. Az éppen soron lévő játékosnak fel kell dobnia egy füzért, a többi az 
asztalon fekszik. Míg a füzér a levegőben van, fel kell kapnia az asztalon lévők közül egyet, és 
a leesőt is, s ha ez sikerül, folytathatja, míg a füzérek el nem fogynak.  
Az nyer, aki végig tudja játszani. 
b./ Olyat is játszhatnak egy-egy füzérrel, hogy feldobják, s kézfejre kell megérkeznie anélkül, 
hogy leesne onnan. 
 
A *-al jelölt játékokat a Vajai Múzeum pályázati kiírására: „Az elmúlt száz év eredeti játékai 
Tiszaörsön” című pályázati anyagból válogattam. A pályázatot Nagy Mariann tanítónő készí-
tette. 
 
2.5. Tréfás ügyességi játékok  
 
Repül a forint 22, 25 nyomán  
 
Egy vonaltól eltérő távolságra kisebb-nagyobb köröket, négyzeteket rajzolunk krétával. 
Amennyiben füves területünk van, amire nem tudunk rajzolni, akkor különböző nagyságú edé-
nyeket (vödör, tál, zsámoly, stb.) használhatunk fel. Ezekbe az alakzatokba (vagy edényekbe) 
számokat írunk úgy, hogy a legkisebb számot kapja az, amelyik a vonalhoz a legközelebb van, 
legnagyobbat az, amelyik a legtávolabb. Minden versenyző kap 5 db 5 Ft-ost, 4db 10 Ft-ost, 3 
db 100 Ft-ost és 2 db 200 Ft-ost.  Természetesen amennyiben másként osztjuk fel a játékosok 
között a pénzérméket arra is van mód, csak arra kell ügyelni, hogy az egyes címletekből min-
denki ugyanannyit kapjon. Előre kijelölt vonal mögött áll fel az első játékos, akinek a feladata 
az, hogy ezeket az érméket a különböző számokkal jelölt alakzatokba vagy edényekbe dobja. 
Az értékelés (pontszámítás) úgy történik, hogy az alakzatba írt számot be kell szorozni a pénz-
érme összegével, amennyiben azzal beletalált a játékos. Majd az összes pénzérme pontjait ösz-
szesíteni kell. Amelyik pénzérmével nem talált bele egyik alakzatba sem, annak az értéke 0 
lesz. Az eredményeket számolhatjuk egyéneknek vagy csapatversenyt is rendezhetünk belőle.  

 
Palack-pecázás 22, 25 nyomán 
 
A játékos derekára kötünk egy madzagot, vagy zsineget melynek végén egy szög lóg le hátul 
úgy, hogy kb. a térdhajlatig vagy egy picit lentebb érjen a szög, arra kell ügyelni, hogy a kü-
lönböző magasságú játékosok esetében is hasonlóan lógassuk meg, pl. térdhajlat, hogy egyenlő 
esélyekkel induljanak. A rajtvonaltól kb. 6-8 m-re egy üdítősüveget állítunk fel. A játékvezető 
a rajtvonal mögé állítja fel a versenyzőt majd rajtjelre elindul a játék, melyet a játékvezető stop-
perral mér. A résztvevőnek az a feladata, hogy minél gyorsabban eljusson az üvegig, majd ott 
háttal kell felállnia az üveg előtt, majd a szöget az üveg szájába kell beletennie, melyet kis 
térdhajlításokkal segítheti. A fejét hátrafelé fordíthatja, de kezével nem segíthet a célzás során. 
Minden versenyzőnek az idejét stopperral mérve, a legrövidebb idő alatt pályát teljesítő játékos 
nyer. csapatban is játszható a játék, amikor is a csapattagok ideje összeadódik és az nyer, aki a 
legrövidebb idő alatt teljesítette a pályát. Váltóversenyként is lehet játszani, ebben az esetben 



minden váltótagnak előre fel kell kötni a zsineget a szöggel a derekára, vagy a váltás során a 
zsinegre akasztott szöget is át lehet adni, mely bonyolítja a feladatot.  
 
A rizsszámlálás csak álca! 22, 25 nyomán 
 
Kell hozzá segédeszközként egy magnó és összevágott zenékkel egy cd. Minden csapat kap 1 
kg rizst, vagy borsót, vagy tetszőleges magokat. A feladat: ki tud adott idő alatt több rizs, vagy 
más magok szemeit megszámolni. Amíg minden csapat a rizsszemeket számolgatja, addig a 
háttérben a zeneszámok hallhatók majd, amikor letelik az idő, jön a fondorlatos kérdés: milyen 
zeneszámokat ismertetek fel a rizsszámolás alatt? 
 

3. Összefoglalás 
 
A bemutatott és ismertetett különféle játékokat, sportjátékokat kombinálhatjuk egymással is 
úgy, hogy különböző korosztály számára nyújtson kikapcsolódási és szórakozási lehetőséget. 
Társíthatjuk egymáshoz a hosszabb-rövidebb időt igénylő játékot, szabadtérit és benti játékot, 
a nagyfokú mozgásos aktivitást igénylőt szellemi játékkal, a népit a modernebb típusúval, és 
még számos variáció lehet. A játékok sokféleségéből, színes palettájából adódik, hogy önállóan 
is adhatnak változatos, egész napos vagy akár egész hetes programokat (Könyves-Müller 2001). 
A játékokat, legyen az eszközzel eszköz nélkül, egyénileg, csoportosan vagy csapatokban játsz-
hatjuk, bent, zárt térben vagy kint a szabadban is űzhetjük, évszaktól függetlenül.  Valamennyi 
korosztály örömét leli benne, mert maga a játék tevékenység az, ami olyan élményt nyújt, mely 
mással nem helyettesíthető. A játék az egyenlő esélyek miatt az esélyegyenlőség biztosításának 
is egyik hatékony eszköze.  Ezért a játékok a szabadidő hasznos eltöltésének egyik kiváló esz-
köze lehet. 
 
„Az ember alapvetően versengő lény, a versenyzés pedig lehetőséget nyújt arra, hogy a legjob-
bat hozzuk ki magunkból. Az önmagunkkal szembeni küzdelem erős motiváló erő, de a ver-
senyzés másokkal még ennél is erősebb inger.”- Csíkszentmihályi Mihály 
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A *-al jelölt játékokat a Vajai Múzeum pályázati kiírására: „Az elmúlt száz év eredeti játékai 
Tiszaörsön” című pályázati anyagból válogattam. A pályázatot Nagy Mariann tanítónő készí-
tette. 


