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„Dolgozz, hiszen dolgozni kell, de ne engedd, hogy az életed csak munkából álljon! Legyen 
az életed játék, legyen az az életed középpontja... a munka pedig eszköz ehhez a játékhoz. 

Dolgozz egy irodában, dolgozz egy gyárban vagy egy boltban, de csakis azért, hogy legyen 
időd és lehetőséged játszani! Ne engedd, hogy az életed a munka rutinjává alacsonyodjon 

le - az élet célja egyedül a játék. A játék azt jelenti, hogy valamit önmagáért teszel.” 

Osho 

A JÁTÉK, MINT A TÚLÉLÉS LEGHATÉKONYABB ESZKÖZE 

A játék az a tevékenység, mely minden életkorban örömet nyújt az ember számára. Lehet cél 

nélküli örömszerző tevékenység, de lehet funkcióval bíró, sőt alkotó jellegű is. Olyan 

örömforrás, ahol az élmény, az öröm, magából a játék lényegéből fakad. Pozitív érzelmeket 

kiváltó öncélú, leginkább érdek nélküli olyan szimbolikus tevékenység, amelyben keveredik a 

valóság és a fikció. Játékkal tanulhatja meg a gyermek a különféle „felnőtti” tevékenységeket, 

- a főzés, a sütés, a szerelés, az autóvezetés - vagy az egyes szakmákat, - mint a szakács, a sofőr, 

a rendőr - elsajátítva a szabályokat, és felkészülve a felnőtt kori életre. Életkorral azonban 

változik a játékigény, és ezzel a játékok fajtája, annak módja. Szerencsére azonban mindvégig 

megmarad a játék szeretete. Nem meglepő, hiszen a játék együtt született az emberrel. Már az 

ősember is játszott, habár számára a játék nem csak a kikapcsolódást, hanem a túléléshez, az 

életben maradáshoz szükséges alapvető tevékenységek elsajátítását is jelentette. A 

kultúrtörténeti, etnográfiai, és sporttörténeti kutatások eredményei alapján szoros kapcsos van 

a játék kezdetleges ősi formái, valamint elődeink harci- és munkatevékenységei között. A 

játékban, játékos gyakorlás során tanulták meg azokat a komplex tevékenységeket, mely a 

közösség túlélését biztosította, a vadászathoz, a munkatevékenységhez, a harchoz szükséges 

mozdulatokat. A játékhoz használt eszközök és a harci-, vagy munkaeszközök sok hasonlóságot 

mutatnak. Természetesen ez nem véletlen. Egy pásztornak például a bot, vagy a juhászkampó 

nem csak munkaeszköz volt, de szükség esetén fegyver is. A bot, a kondásbalta, a fokos, a 

juhászkampó, vagy akár a teknővájó fejsze is alkalmas volt a harcra, így annak gyakorlása már 

fiatal korban elkezdődött, így beépült a gyermekek játékaiba.  

 

NÉPI JÁTÉKOK ÉS VETÉLKEDŐK AZ ŐSI MAGYAR TESTGYAKORLATOKBAN 

Az íj, az íjjal lövés, vagy annak elkészítése ma játék, de elődeinknél az eszköz minőségétől, és 

a lövés pontosságától függött a vadászat vagy a harc sikeressége. Elődeinknél mindkettő 

létszükséglet volt. Az elkészítésének és a technika begyakorlásának alapvető szerepe volt a 

vadászat és a harc sikerességében. A magyar honfoglaló mozgóhadaknak a legősibb és 

legfontosabb fegyvere volt az íj. A harci taktika, - a menekülés színlelése - segítette, hogy ők 

határozzák meg a távolságot a menekülő könnyű lovasság és az őket üldöző nehéz lovasság 
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között.  Kezükben íjat tartva üldöztetés közben bevárhatták az ellenfelet olyan távolságra, hogy 

hátra felé nyilazva is képesek legyenek az íjukkal akár pontlövés leadására. Ehhez 

természetesen komoly felkészülésre és megfelelő technikára (íj, nyereg) volt szükséges. A 

gyermekek a lovon nőttek fel, és már fiatal gyermekkortól kezdve gyakorolták a fegyverek 

alkalmazását. Játszottak. A játék során szerzett készségeket, képességeket, tapasztalatokat pedig 

később a harctéren, vagy vadászat közben tudták kamatoztatni. 

„A lovas népeknél a gyermek ma is 5 éves koráig "azt csinál, amit akar", nem 

"idomítják" őket. Hat éves korukban a fiúk övet kapnak és ettől az időtől kezdve 

"akár a házasságkötésre is alkalmasak". A nagyobbacska fiúk birkák és 

bárányok bekergetésével, nyereggyakorlatokkal, az ostorral és a pányvával való 

bánás elsajátításával és birkózással készülnek az életre. A fiúgyermek életében 

fordulópontot jelentett az ún. "lovasítás", amikor ünnepségek keretében 

általában 5 éves korában megkapta első lovát és elkezdték a gyereket a lóhoz 

szoktatni. Ettől kezdve a gyerek élete jelentős részét lovon töltötte, 

gyermekíjakkal onnan célzott egerekre és ürgékre. Aztán gyermekeink korán 

megtanulták az íjászatot, előbb fűzfaíjat használtak, majd hamarosan valódi íjat 

kaptak.”i 

  
                   1. kép Lovas botoló     2. kép Szóló botoló tánc 
 

A mozgáskultúra és a játékkultúra egy része a táncokban, a népdalokban, a pásztor 

életmódban, a vívókönyvekben, játékgyűjteményekben, és a népművészeti ábrázolásokon 

maradt meg. Állattartó életmódunk fontos eszközeként ismerjük a fokost, a kanászbaltát, a 

juhászkampót, az ostort, mely munkaeszközként szolgált, de ha szükség volt rá veszedelmes 

harci fegyverként is lehetett alkalmazni, és persze így a játékban is helyet kapott.  
 

A páros botos táncok őrzik talán a legjobban a küzdelem felépítésének, és pillanatainak 

az emlékeit. A botoló táncok mozzanatai a harci mozgásanyagot rejtik: az egy- és kétkezi 

elhárító forgatások, a támadó ütés, vágás, döfés, csel, támadás, védekező tartás, visszavonulás, 
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lassú lépések, előre-hátra rohanások, hirtelen megtorpanások, ugró, forgó és guggoló-térdelő 

mozdulatok.  
 

   
3. kép Botvívás 

 „Használatához speciális lábtechnika is szükségeltetett, amely lehetővé tette a 

más szálfegyverrel küzdő ellenfél kicselezését, vagy éppen a fokossal történő 

lefegyverzését. Bizonyosnak tűnik, hogy a kanásztáncainkban, botolóinkban 

megőrzött lépéskombinációk az egykor fokosokkal vívott, gyalogos harci 

helyzetek, „gyakorlatok” leképezései.”ii  

 

  

 

A táncokhoz és a népdalokhoz hasonlóan a történelmi és népi játékok is megőrizték a magyar 

nép életmód motívumait. A pásztorjátékokban (csőszjáték, kanászkapós), a vadászjátékokban 

(balatoni halászok, szarvas-, vagy nyúlvadászat) a várháborúk játékaiba (méta, zászlószerző, 

adj király katonát), az állattartáshoz kapcsolódó játékokban (kotló és a kánya, gyertek haza 

libuskáim) ezek a motívumok mind előkerülnek.   

A honfoglalás kori gyermeksírokból nagyon kevés játékeszköz került elő. Habár tárgyi emlékek 

nem maradtak fent, de a mai magyar népi gyermekjátékokban, mondókákban, és énekekben az 

évezredes, ősi hagyományokat őrizték meg gyakran anélkül, hogy tudtak róla. Lázár Katalin az 

4. kép Bothajító népi játék a gólyázás, vagy fecskézés  5. kép Mondókás játék Játékvégző (Szék)  
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1990-es években több, mint háromszáz sajátosan magyar játékot gyűjtött össze, melyek közt 

számos mozgásos játék is található. Ilyenek az ugrós játékok (ugróiskola, páros szökdelős) a 

körjátékok (guggolós, kifutós) az énekes mondókás játékok (kotló és a kánya, libásdi1) és a 

fogójátékok (páros, halászás, őr bácsi). Sok játékban eszközöket is alkalmaztak, rongylabdákat, 

botokat, patkót, farönköt, fűzfa sípot, épp amit az életmódunknál fogva használtunk, így kéznél 

volt, vagy könnyű volt elkészíteni. Egyik ilyen, ma már nem ismert játék például a csülközés2.  
 

A játékokban sok mindent megőriztük a népi hagyományainkból, és életmódunkból. Voltak 

párválasztó játékok is, párválasztó körjátékok, leánykérő játékok, párválasztó társas játékok, 

mozgásos küzdő játékok, ügyességi játékok, és természetesen tárgykészítő játékok is.  
 

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

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

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

kisbabákról. A gyermek ma is játszva, játék közben tanulnak, készül fel az életre.  

 

A NÉPI JÁTÉKOK CSOPORTOSÍTÁSA 

A játék a szórakozás, a nevelés, a szabadidő hasznos eltöltésének egyik fontos eszköze lett. 

Napjainkra a játék funkciója differenciálódott. A funkciójától függően számos csoportosítás 

létezik. A népi játékok között találunk eszközös játékokat (tárgykészítő játékok, eszközös 

ügyességi játékok, sportszerű népi játékok), mozgásos játékokat (fogó-bújó játékok, ügyességi, 

küzdő jellegű, labdás játékok, tréfás versengések) párválasztó játékokat (párválasztó 

körjátékok, leánykérő játékok, párválasztó társas játékok) szellemi játékokat (szellemi 

ügyességi, becsapós, kitalálós, rejtő-kereső játékok), mondókákat, kiolvasókat, énekes, táncos 

játékokat.  

Ezen játékok közül szemezgetve olyanok kerülnek itt bemutatásra, melyek minden korosztály 

számára alkalmazhatók és reméljük, hogy örömet nyújthatnak mindazoknak, akik kipróbálják.   

 

  

                                                             
1 Gyertek haza, ludaim! –Nem megyünk! Miért? – Félünk! Mitől?  – Farkastól mondókás fogójáték.  
2 A gyerekek fahasábra dobnak bottal. A hasáb mellett áll a csősz. Ha valaki feldönti a hasábot, azt a csősz 
elkezdi kergetni.   
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ESZKÖZÖS JÁTÉKOK 

Tárgykészítő játékok 

A tárgykészítő játékoknál, első lépésben a játékhoz használt eszközt kell elkészíteni. 

Változatos alapanyag felhasználásával készülhetnek, ami lehet homok, sár, növény, vagy akár 

termés is. A legismertebbek talán a sárból, vagy homokból készült vár, vagy a fából készült 

építmények, rejtekhelyek, a hangadó eszközök, mint például a fű vagy levélsíp, a fűzfa vagy 

bodza síp. A legnagyobb hagyománya talán a növényekből készülő különféle játékszereknek 

van, mint például csutkababák, termésből készülő figurák, ember-, állatalakok, vagy a népszerű 

töklámpás. A háborús játékok kellékeiről sem szabad megfeledkezni, mint az íj, a bodzapuska, 

a csúzli, vagy a parittya. 

A játékbábuk készítése mindig is kedvelt szórakozás volt. Sokféle anyagból készíthetünk 

alakokat, figurákat kukoricacsutkából, vagy annak a külső részéből, a csuhéból, vagy 

gesztenyéből, makkból, de akár még rongyból is. Csutkababa készítését akár összeköthetjük 

kukoricacső morzsolásával, mely során megismerhetik a munkafolyamatot is. A baba 

készítésének számos módja van, hiszen a képzelet szab csak határt. A bepólyált baba 

készítéséhez a csutkán kívül csak egy kis vászonra és szalagra, vagy zsinórra van szükség.  

  
6. kép Csutkababa variációk 

 

A kukoricacsuhéból készült baba is kedvelt játékszer. A csuhélevelek közül érdemes a szebb, 

fehérebbeket kiválasztani, száraz szellős helyen kiszárítani, 

felhasználás előtt pedig megnedvesítve, csíkokra tépkedve 

használható. Akár még természetes anyagokkal (diólevéllel, 

bodzabogyó) színezhető is. A baba fejének, és testének 

kialakításakor rafiaszál érdemes összekötni, míg a levelek, alul a 

baba ruhájának megfelelően tetszés szerint formálhatók. A hajat 

csuhéból, vagy a kukorica bajuszából, a kukoricahajból is el lehet 

készíteni. A csuhéfonással fiú-, lány-, pólyásba, is készíthető, de 7. kép Csuhébaba  
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akár karácsonyfára díszként angyalt is varázsolhatunk belőle. Ezen kívül számos egyéb forma 

(állatok, pillangó) vagy eszköz, használati tárgy (kosár), sőt még dekorációs virág is készülhet 

csuhéból (lásd melléklet).  

A makkból, vagy gesztenyéből készült formáknak ugyancsak a fantázia szab határt. Anno és 

most is, a készítésénél cérna vagy drót segítségével érdemes összekötni a terméseket, vagy 

egyszerűen csak kis fadarabokkal illesszük egymáshoz a részeket.  

 
8. kép gesztenyéből készített figurák, díszek 

A földművelési és az állattartási eszközök közül is számos elkészíthető, de az egyik 

legismertebb és talán a legkedveltebb eszköz, főleg a fiúk körében mindig is az ostor volt.  Egy 

fanyelére (bükk, tölgy, vagy mogyoró) erősített spárga, esetleg csapószíj a végére és már lehet 

is próbálni. Készítése is hasznos kézügyesség fejlesztő (készítését lásd melléklet). 
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Hangszerek készítése  

A zeneeszközök nemcsak magyar nyelvterületen, 

hanem Európa más népeinél is ismert játékszerek. 

Legismertebbek a sípok, de szinte minden 

növényből lehet hangot kicsalogatni (fű-, levélsíp). 

Sípot bármilyen üreges, vagy szivacsos belsejű 

növényből lehet készíteni. A legismertebb 

változatai a nádból, a bodzából, a fűzfából 

készültek. Mivel a nádat télen szedik, így farsang 

tájékán még kiváló alapanyag, a nádisíp vagy a 

nádiduda elkészítéséhez. A bodza és a fűzfasíp 

készítését pedig tavaszra érdemes időzíteni, hiszen 

ilyenkor válik le könnyen a fűzfa kérge, és 

formálható könnyen a bodza. A síp készítésének 

módja számos internetes portálon megtalálható, így 

érdemes tájékozódni, és ellesni a praktikákat 

mielőtt nekiállunk készítésének. Ha már 

hangszerről van szó, akkor lehet még készíteni 

züzülőt, kereplőt, surrogtatót, dorombot, csörgő 

vagy zergő hangszereket, vagy kocsánymuzsikát. 

Ez utóbbi a kukoricaszárból készül, amit úgy kell 

elvágni, hogy a két végén a bütyök rajta maradjon. 

A felső részén, két helyen kell felvágni, és a vágás 

végéhez két pálcikát kell keresztbe helyezni. Kettőt 

készítve a vastagabb a hegedű, míg a vékonyabb 

lehet a vonó (lásd 9. kép).  

Számos olyan játékhangszer létezik, mely surrogó, berregő hangot ad ki. A berregető, vagy 

surrogató, a nevében is mutatja mire képes. Készítése nem túl bonyolult, hiszen egy madzagra 

kötött 35—40 cm hosszúságú lécdarabról van szó, mely megpörgetve surrogó hangot ad.  

Ugyancsak könnyen elkészíthető játékhangszer a drúgattyú vagy zúgattyú, ami egy hengeres 

fadarab, melynek két lyukat fúrnak a közepére, amibe madzag kerül. A két szélénél fogva addig 

pörgetik, míg a madzag be nem csavarodik. Széthúzáskor a fadarab elkezd pörögni, és közben 

zúgó hangot ad. Gombbal és cérnával is el lehet készíteni.  

 

 
9. kép Kukoricamuzsika vagy kocsánymuzsika 

 

10. kép Surrogató  

 

11. kép Drúgattyú vagy zúgattyú 
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Fegyverek készítése 

A fegyverek közül talán a parittya (csúzli) az egyik 

legismertebb és a leggyorsabban elkészíthető. A 

dobófegyver első fajtája, mikor a bőrdarabot a két 

végénél kilukasztják, és zsinórt fűznek bele. A bele 

helyezett tárgyat (követ) a parittya pörgetésével és az 

egyik zsinór elengedve lehet kirepíteni. Távolba vagy 

célba dobás is játszható vele. A másik változata 

ágasfából készül, („Y” alakú bot) aminek a végére 

gumit, és úgyszintén bőrdarabot erősítenek. 

Hasonlóképp a másik változatához célba és távolba is 

lehet vele lőni. A parittyák legegyszerűbb változata, 

mikor a mutatóujjra rögzítjük a gumiszalagot, melynek 

belső részére papírgalacsint helyezünk. Ezt régen 

cseszleparittyának vagy cikiparittyának hívták. A 

kilövésnél a száj segítségével feszítették meg a gumit, 

és azt elengedve lehet vele lőni.  

A lőfegyverek közül sokan már nem ismerik a 

bodzapuskát, pedig nagyszüleink még játszottak vele. A 

furulyához hasonlóan kell készíteni egy 

hozzávetőlegesen 10-15 centiméteres ágból. Ki kell 

szedni a belsejét a fegyver csövéhez, majd készíteni kell 

hozzá egy „dugófát” amit bele lehet illeszteni a csőbe. 

Ez olyan hosszú legyen, hogy végigérjen a csövön. A 

hozzá való golyót régen csepűből, vagy kenderből 

készítették, innen az elnevezése, hogy csepűpuska. A 

cső mindkét végébe egy - egy golyót kell szorítani, majd 

az egyiket belökve a dugófával a csőbe szorult levegő a másik golyót nagy durranással kilöki.  

A puskák egyik legkönnyebben elkészíthető változata a fuszulykapuska, amihez elég csak a 

fegyver csövét elkészíteni, és akár papírgalacsint is lehet vele célba lőni. Ma is előszeretettel 

használják a gyerekek, de már rotring ceruzából készítik a puskacsövet. Elődeink babszemet 

lőttek ki vele. A cső egyik végébe erővel belefújva a töltény kirepül a puskából.  

A puskán és a parittyán kívül az egyik legkedveltebb célzó fegyver a nyíl és az íj. Az íjat 

valamilyen rugalmas ágból érdemes meghajlítani. Végeit kissé bevágva zsinórral megfeszíteni, 

azaz húrt kötni rá. A nyílvesszők végét kissé bevágva, és kihegyezve máris mehet a célba lövés. 

 
12. kép Parittya 

 

 

13. kép Parittya 

 

14. kép Bodzapuska 

 

15. kép Nyíl 

http://mek.niif.hu/02100/02152/html/06/img/6-554c.jpg
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Eszközös ügyességi játékok 

Az eszközös ügyességi játékoknál a cél, a 

játékeszköz ügyes használata. Számos változata 

alakult ki az eszköz típusától függően. Lehet 

játszani egyénileg, de csoportosan, vagy akár 

versenyre is.  

A forgók és a pörgettyűk manapság is kedveltek a 

gyermekek körében. Régen sem volt ez másképp, 

csak talán annyi volt a különbség, hogy másból 

készültek a játékok. A pörgettyű készülhetett fából, 

krumpliból, vagy akár dióból is. Ez utóbbi 

készítésekor a diót kifúrták, egy vékony pálcával 

ráerősítették egy kör alakú vékony fakörre, majd 

megpörgették. Készíthették cérnagombolyagból, 

aminek két végébe kihegyezett pálcikát illesztettek. 

Hasonlóképp készülhetett 5-6 cm hosszú hengeres 

kifaragott fából is, aminek végére egy kifaragott 

vájatba zsinórt erősítettek. Úgy kellett megrántani, 

hogy a zsinór letekeredése megpörgesse a „csigát”, 

és az a hegyén forogjon. Nem véletlen hogy ezt a 

játékot csigáztatásnak hívták.  

Ma is játszanak a gyerekek olyan ügyességi 

versenyt, ahol a hullahopp karikát kell egy kis bot, 

vagy kéz segítségével a karikát hajtva eljutatni a 

célig. Korábban is voltak ilyen játékok, csak 

fakarikát, vagy esetleg abroncsot használtak hozzá.  

Eredetileg sárban vagy sekély vízben való átkelésre 

szolgált a gólyaláb, de gyermekjátékként is kiváló. 

A gólyalábon járás igazi ügyességfejlesztő játék. 

Ha találunk olyan fát, aminek alsó részén lévő 

kinövés alkalmas a használatra, akkor azt is 

alkalmazhatjuk, vagy elkészíthetünk házilag is 

(készítését lásd a mellékletben).  

  

 

16. kép Pörgettyű  

 
 

 

17. kép Csigáztatás  

 

18. kép Abroncs, vagy karikahajtás 

 

19. kép Gólyaláb 

http://mek.niif.hu/02100/02152/html/06/img/6-560.jpg
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Sportszerű népi játékok  

A sportszerű népi játékok hasonlítanak a sportjátékokra – mint amilyen a labdarúgás vagy a 

röplabda – a különbség mindössze annyi, hogy ezeknek a játékoknak nincs nemzetközileg 

elfogadott szabály- és versenyrendszere. Az egyik ilyen ismert játék a métajáték, ami a 

várháborúk emlékét őrzi, és a mai baseball alapjának is tekinthető.  

A futóméta egy olyan csapatjáték, amelyet két 10-15 fős csapat játszik. Egyik csapat az ütők 

csapata, akik a pálya egyik vonala mögött állnak fel, a másik csapat a kapók, akik szétszórtan 

helyezkednek el a játéktéren. A kapók csapatából van egy adogató, ő az ütők mellett áll, tőle 

3-4 méter távolságra és ő dobja a labdát, amit aztán az ütők csapatából az első játékos a kezében 

lévő ütőfával olyan messzire üt, amennyire csak tud. Amennyiben az ütőjátékos eltalálta a 

labdát döntenie kell, hogy marad a vonalon vagy megpróbál kifutni a külső méta vonalra. Ha a 

futás mellett dönt, akkor leteszi az ütőfát, és átfut a játéktéren, a másik oldalra, míg a kapó 

csapat igyekszik elkapni vagy minél hamarabb megszerezni az elütött labdát. Ha megszerezték 

azt, akkor a labdát adogatva az ütőjátékos eltalálására törekednek. Amennyiben a kapók csapat 

játékosai a futó játékost eltalálják vagy a levegőbe ütött labdát háromszor egymás után 

elkapják, akkor a két csapat helyet cserél. Az ütőjátékos akkor szerez pontot, ha a kifutásnál 

eléri a futóméta vonalat és onnan vissza is tud futni az ütőméta vonalra. A befutása után az 

ütősor végére áll. Minden érvényes befutás után egy pontot kap az ütőcsapat és újra üthet. Az 

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

 

 

20. kép Métajáték  
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Számos pásztori eredetű játék létezik, melyek mai napig őrzik a pásztorok munkájának játékos 

mivoltát Egyik ilyen játék a csülközés, a másik a 

kanászos. A csülközésben a „csülök” egy fahasáb vagy 

vékonyabb fatuskó, ami az állatot szimbolizálja, amit a 

csősznek meg kell védenie a farkasoktól. A csülöktől 6-8 

méterre vonalat húzunk, ahol a többi játékos kap helyet. 

Mindenkinek van egy botja, hozzávetőlegesen 1 méteres. 

A játékosok a vonal mögül egymás után dobják botjaikkal 

a csülköt, cél annak eltalálása és feldöntése. Amikor 

valaki eltalálja a csülköt, mindenki, aki már eldobta a 

botját, befuthat érte, hogy összeszedje. A csőszt nem messze a csülöktől helyezkedik el, és 

mielőbb próbálja az eldőlt fát (csülköt) felállítani, és utána valakit elkapni még a vonal előtt 

úgy, hogy megérinti őt a botjával. Ha sikerül valakit elkapnia, akkor cserél vele, ha nem, ő 

marad a csősz. Ha senki nem találta el a csülköt, akkor is futni kell a botokért, így ez kedvezőbb 

a csősznek, hisz nem kell bajlódnia a csülök felállításával.  

A másik ilyen pásztorjáték a kanászos. Szükséges hozzá egy 

labda, amit „disznó”-nak neveztek. A játékosok egy 10-12 

lépés átmérőjű kör közepére egy lukakat ásnak, amibe 

beleteszik a labdát. Ásni kell még több lukat is a kör széleinél, 

méghozzá egyel kevesebbet, mint ahányan a játékban vannak.  

Mindenkinek van egy botja (~1 méter), aminek a végét 

beleteszik a középső gödörbe. A játékosok körbesétálnak a luk 

körül és a következőt éneklik:  

 

Csira pata pálinka, pálinka,  

Tüske ment a lábomba, lábomba,  

Vegyétek ki!3 

 

Krumplit főzünk a disznóknak,  

Kását meg a malacoknak,  

Hű, trüccs kanász!4 

                                                             
3 Szany, Sopron m.; Borvendég E. gy. 1952 
4 Dávod, Bács-Bodrog m.; Kiss L. gy. 1961  
 

 
22. kép Kanászos 

 

 

 

21. kép A csülközés  
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A mondóka végén a játékosok szétszaladnak, és 

mindenki keres magának egy gödröt, amibe beledugja 

a botja végét. Akinek nem jutott gödör, az lesz a 

kanász. A labdát valaki kiüti a középső gödörből, a 

kanász pedig igyekszik oda visszaterelni. A többiek 

feladata, hogy a labdát elüssék, és ne engedjék, hogy a 

kanász behajtsa a „disznót” a középső gödörbe. A 

kanász az üresen maradt gödröt megpróbálhatja 

elfoglalni. Ha sikerül, az lesz a kanász, akinek a gödrét 

elfoglalták. Ha a kanász be tudja hajtani a disznót a 

középső gödörbe, elölről kezdődik a játék.  

Lehet úgy is játsszák úgy is, hogy nincs középső gödör. Ebben az esetben a disznót valamelyik 

játékos gödrébe kell hajtani. Ebben a játékban, természetesen mindenki a maga gödrét védi, és 

próbálja onnan elütni a labdát.  

 

MOZGÁSOS JÁTÉKOK 

A mozgásos játékok olyan játékok, melyben mozgás közben játékos formában versengenek 

egymással a résztvevők. Ilyen ismertebb a kötélhúzás, a bakugrás, a piros pecsenye, a 

különböző népi fogó-bújó játékok, ügyességi, küzdő jellegű játékok, vonuló játékok (bújj-bújj 

zöldág), tréfás versengések. 

Az egyik talán legismertebb és legváltozatosabb az ugróiskola, régies nevén sántika, vagy 

ickázás, amiben a játékosoknak a földre rajzolt kockákon kell meghatározott sorrendben és 

szabály szerint végighaladni, általában egy lábon szökdelve. A formavilág olyan változatos, 

hogy több száz fajtája alakult ki. 

Játszható dobókővel és anélkül 

is. A csigavonal formájú 

ugróiskolán fél lábon be kell 

ugrálni a kör közepéig, ott 

lábcsere után a másik lábon kell 

kiugrálni. Lehet bekötött 

szemmel, sőt hátrafelé is haladni. 

A számozott kockáknál a számok 

sorrendje szerint ugrálnak, 

először páros, majd fél lábbal. 

 
23. kép Kanászos 

 

 

24. kép 8-as ugróiskola és levél ugróiskola, és a hét napjai ugróiskola 
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Aki vonalra ugrik, átadja helyét a következő játékosnak.  

A másik változat, mikor dobókővel (lapos kavics, cserépdarab, babzsák) játsszák. A kő 

eldobása lehet sorban, például az első kockára kell dobni, majd fél lábon utána ugrani, felvenni, 

visszafordulni és jöhet a következő kocka. Lehet úgy is játszani, hogy az egyes kockába dobva 

a követ végig kell ugrálni az egész ábrát, és visszafelé jövet fél lábon állva lehet felvenni azt. 

Ha valaki már mindegyik iskolát kijárta, háttal dobhat, és amelyik kockába a kő esik, az az ő 

vára: ott ő mindkét lábát leteheti, a többi játékosnak azonban át kell ugrania azt a kockát. A 

játszó akkor „bukik meg”, ha vonalra lép vagy dob, vagy belelép másnak a várába, vagy leteszi 

a másik lábát is, vagy a kavics nem a megfelelő kockába esik. Ilyenkor át kell adnia a helyét a 

következő játékosnak. Az ábrák sokféleségéből nézzünk néhányat. 

  

25. kép Ugróiskola variációk 
 

A mozgásos népi játékok közt szerepelnek még népi ügyességi játékok, küzdő jellegű játékok, 

tréfás versengések. Nézzünk most ezek közül is párat, hiszen számtalan variációja létezik. 

Léteznek olyan játékok, amihez nagyon egyszerű, vagy nem is kell felszerelés, és sokat találunk, 
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amihez olyan játékeszköz szükséges, mely megtalálható a legtöbb háztartásban. Mivel is 

játszottak elődeink, ha nem azzal, ami kéznél volt, munkaeszközökkel, használati tárgyakkal.    

Népi ügyességi játékok, küzdő jellegű játékok, tréfás versengések 

A zsákbanfutás nem egyszerű feladat, de annál mókásabb. Személyenként, vagy ha csapatban 

játsszák, csapatonként mindössze egy zsák szükséges. Lehet egyéni versenyt távra, vagy 

váltóban, csapatba, és akár tárgykerüléssel, vagy akadályon átjutással is játszatni.  

A kötélhúzáshoz egy jó hosszú kötél is elég. Természetesen lehet páros kötélhúzás kisebb 

kötéllel, ahol a cél a társ kibillentése az egyensúlyi helyzetéből.  

A lépegetők is lehetnek izgalmasak, főleg ha farönkökön kell megtenni az utat, vagy 

gólyalábbal, esetleg egyensúlyozva gerendákon, libikókán. Lépegetők különböző alakban már 

készen is kaphatók, de viszonylag könnyen elkészíthetők.  

  
26. kép Lépegetők 

 

A munkafolyamatok is bekerültek a népi ügyességi játékok közé, no persze szükség is van 

ügyességre, ha kanálla kel például vizet hordani. A vízhordás is lehet játék. Hordhatjuk 

pohárral, vödörrel, vagy nehezített változataiban tányérral. A páros vízhordás is mókás 

ügyességi feladat, főleg ha a párok egymáshoz közelebbi lába össze van kötve. Az sem 

egyszerű, ha a vizet a talicskában ülő személynek kell hordani, miközben a talicskát meg a társa 

tolja (lásd 27 kép). A taliga toló verseny, vagy az azzal végzett egyéb ügyességi játék 

variációinál lehet tolni üres taligát 

(talicskát), szalmabálával telit, esetleg benne 

ülő társat. Lehet versenyre, ahol a gyorsaság 

számít, de lehet váltással, vagy kihelyezett 

tárgyak kerülésével. 

A célzó, és a célbadobós játékok mindig is 

népszerűek voltak, így számtalan variációja 

létezett régen és van most is, csak a képzelet 

szab határt. Célozhatunk rongylabdákkal, 

kavicsokkal, üveggolyóval, dióval, 
  

27. kép Taliga toló verseny 

 

https://szekelyhon.ro/aktualis/falusi-olimpian-
szorakoztak 
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gombbal. A cél, amit el kell találni, fel kell dönteni, vagy ledobni valahonnan ugyancsak 

változatos. Dobhatunk fém bögrére, kisebb fahusángokra, kosárba, karikába, földbe ásott 

gödörbe, kifaragott céltáblára. A célzó játékoknál használhatunk eszközt is a célzáshoz, például 

csúzlit, óriás csúzlit, íjat, vagy akár fahusángot. Népszerű a szarvasagancsra, vagy a többfelé 

elágazó, ágas - bogas fára dobás fakarikával, vagy gyékényből fonott koszorúval.  

A patkódobás is egy nagyon érdekes, - habár manapság lassan már elfeledett játék.  Dobható 

célba távolról (10 - 14 m) egy álló cölöphöz 

úgy, hogy minél közelebb dobni a patkót a 

cölöphöz. Játszható úgy is, hogy közelebb 

állva (2-3 m) kell végrehajtani a dobást, de itt 

az lesz a győztes, akinek a patkója a cölöpön 

marad. Sőt egy nehezebb változata is létezik, 

mikor nem álló cölöpre kell dobni, hanem 

vízszintesre úgy, hogy a patkó fent maradjon 

a cölöpön (lásd 28. kép).    

A diótörő vagy diógurító játék ügyességet, és 

közben gyorsaságot is fejleszt, sőt emellett 

nagyon szórakoztató, hiszen egy lukból 

kiguruló diót kell egy kalapáccsal eltalálni. Ez 

elsőre könnyűnek tűnhet, de nem az. Egy olyan 

üreges fát érdemes kiválasztani a játékhoz, 

aminek hosszúsága lehet fél métertől akár egy 

méter is, de az átmérője legalább olyan nagy 

legyen, hogy átférjen rajta egy dió. A fát 

megemeljük úgy, hogy az egyik irányba lejtsen. 

A magasabbal lévő végébe betett dió lefelé 

kigurul a fa alagútból. Mikor kiért kell ráütni 

kalapáccsal.  A hordón lovaglás (30. kép) is az 

ügyességi feladatok közé tartozik. Egy hosszú 

bakra egy hordót helyeznek, ami a nyeregnek 

felel meg. A játékos ezen helyezkedik el, és egy 

kötél segítségével igyekszik áthúzni magát a 

hordón a ló „farától” a „fejéig”.  

 
29. kép Diótörő 

 

 

30. kép Hordón lovaglás 
 

 

28. kép Patkódobás 
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A horgászat is kedvelt népi játék volt a gyermeke körében.  Egy fa mosóteknőbe kis halakat 

helyeznek el, amiket egy pecabotnak megfelelő eszközzel kell kifogni.  

Malacfutatással ma már ritkán találkozhatunk, de még előfordul egy-egy falusi olimpián, mint 

ahogy a tyúkszerzés is. Az előbbinél egy kis malacos kell elkapni, vagy esetleg egyik helyről a 

másikra terelni minél rövidebb idő alatt. A 

tyúkszerzésnél hasonlóan az előzőhöz egy vagy 

több tyúkot kell elkapni. Malacfuttatást 

gyermekeknek játékos formában is lehet 

játszatni. Ehhez elsőként ki kell jelölni egy ólat, 

ami lehet egy földbe ásott kisebb gödör, vagy 

egy lefektetett kosár, vagy spárgával kirakott 

kör. Ez szimbolizálja az ólat. A malac lehet 

krumpli, alma, vagy akár általunk készített 

rongymalac. Ezeket a kis malacokat kell 

beterelgetni egy kondásbot (egy, vagy másfél 

méter hosszúságú bot) segítségével az ólba. A 

malackák alakja miatt ez nem is olyan egyszerű, 

mivel ha hosszúkás a malacka, és nem kerek, 

akkor nehezen terelhető egy irányba.  

Az erőpróba formája is sokféle lehet. Népi hagyományai vannak a kő- vagy farönk dobásnak 

vagy a petrencés rúd tartásának, mint ahogy azt Toldi Miklós tette.  A küzdő jellegű ügyességi 

játékok gyökerei az emberi civilizáció kialakulásáig vezetnek vissza. A létfenntartáshoz, és a 

túléléshez szükséges ösztönös védekező és támadó mozdulatok alkalmazásától az összehangolt 

akciókon keresztül vezetett az út a mai küzdősportokhoz és játékokhoz. Küzdő játékoknak 

nevezzük azokat a játékokat, amelynél az egymás elleni küzdelem, vagy az arra való előkészítés 

dominál. Ilyen előkészítő népi játék a gólya viszi a fiát. Hármas csoportokban két játszó 

csuklóját összefogja, míg a harmadik ráül a kezükre. Vállakat átkarolva viszi a két gólya a fiát, 

a kijelölt területen oda-vissza, vagy esetleg versenyre.  

Páros küzdelmeknél párban küzdenek a játékosok a győzelem megszerzése érdekében. A 

küzdelem történhet húzással, tolással, birkózással, érintéssel, egyensúlyi helyzet 

megbontásával. A „húzd át a vonalon” játéknál egy felezővonalat jelölünk ki, ahol a küzdő 

felek egymással szemben helyezkednek el annak egyik, és másik oldalán. Megfogják egymás 

kezét, majd jelre megpróbálják ellenfelüket áthúzni a vonalon, a saját térfelükre.  

 

 

31. kép Malackészítés 
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Ehhez hasonló a kötélhúzás is, de itt a küzdők a felezővonal két oldalánál egy kötelet vagy övet 

fognak. Jelzésére az eszköz segítségével próbálják meg társukat áthúzni a vonalon, a saját 

térfelükre, úgy, hogy közben nem érinthetik meg őt.  

A „told át a vonalon” játéknál a párok ugyancsak egymással szemben helyezkednek el, a 

felezővonal egyik, és másik oldalán. A játékosok mögött a középvonaltól 3-3 méterre egy-egy 

vonalat jelölünk ki. Cél, hogy a társat át kell tolni a hátsó vonalon. Az nyer, akinek át sikerül 

tolnia a társát a vonalon.  

Az előzőekhez hasonló küzdőjáték lehet a told ki a körből elnevezésű is.  Kijelölünk egy 8-10 

méter sugarú kört (lehet természetesen szűkíteni), a játékosok számától, és a helytől függően. 

A játékosok a körön belül helyezkednek el. Cél, hogy a társat ki kell tolni a körön kívülre. Az 

győz, aki utoljára marad odabent.  

Kellj át a hídon! Sikerülne is, ha nem 

lenne ott az, aki úgyszintén át 

szeretne kelni rajta. A küzdőpárok 

egy gerendán, vagy pallón állva, 

kezükben egy-egy rudat tartva 

egymással szemben helyezkednek el 

a gerenda közepén. A küzdőrúd 

egyik, vagy akár mindkét vége ki van 

párnázva, azaz puha szalmazsák van 

kötve a végére. A bot segítségével 

kell a társat kibillenteni az 

egyensúlyából úgy, hogy lelépjen a 

hídról. Aki fennmarad, átkelhet a 

hídon, és természetesen győz.  Lehet 

játszani eszköz nélkül is, ahol kézi 

tusában küzdenek meg a felek.  

A botos küzdelem játszható farönkön 

is, ahol a küzdő felek 1-1, egymástól 

bottávolságnyira lévő farönkön 

állnak. A farönk vívásnál is ugyan az 

a cél, vagyis az ellenfél kibillentése, 

és lelökése a rönkről.  

  
32. kép Kelj át a hídon 

 
33. kép Farönk vívás 
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A népi ügyességi játékokat felhasználva összetett versenyeket is lehet rendezni, melyekkel 

napjainkban is egyre gyakrabban találkozunk például a falusi olimpiákon. Az olimpián csapatok 

vetélkednek, ahol férfiak, nők vegyesen lehetnek a csapat tagjai. A versenyszámok 

természetesen a népi játékokra és a falusi szokásokra épülő vagy az aratójátékokból és a 

szántóvetők munkájának elemeiből átvett feladatok lehetnek. A legnépszerűbbek talán a 

szalmabála ugrás, a szalmabála görgetés, vagy hordás, célba dobás, szalmabála cipelés.  

  
34. kép A falusi olimpia láng meggyújtása, és csizmahajítás 

 

Szalmabála ugrásnál kis vagy nagyméretű bála is használható. Cél a pályán elhelyezett bálákon 

való mielőbbi átjutás. Lehet egyénileg, de akár csapatban is játszani. Ez utóbbinál a csapattagok 

segíthetik egymást a haladásban. A szalmabálák közötti akadályfutást is élvezetessé lehet tenni, 

és igazi csapatmunkává lehet varázsolni azzal, ha megszabjuk, hogy a csapattagoknak együtt 

kell mozogniuk. Erre a célra, az együttmozgásra pedig a zsinóron kívül egy létra, vagy egy 

járomhám is kitűnő eszköz (lásd 35 kép).  

   
35. kép Szalmabála ugrás, és akadálypálya 

 

A szalmabála görgetés ugyancsak egy összehangolt csapatmunka, ahol a nagyméretű bálát kell 

eljuttatni a célba, természetesen időre. Ezt egyenes vonalon is lehet játszani, ahol a gyorsaság 

és az erő lesz a döntő, de kijelölhetünk zsinórokkal és cölöpökkel egy akadálypályát is, amin át 

kell gurítani a bálát, ami már nehezebb, és több összehangolt munkát igényel. Tovább 

nehezíthető még feladat azáltal, hogy bekötött szemmel kell ezen a pályán végighaladni úgy, 
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hogy az egyik csapattag a pályán kívülről irányít, míg a többiek csakis az ő útmutatásaira 

hagyatkozhatnak.  

  
36. kép Szalmabála görgetés, és szénahordás 

A szalmabála hordást lehet kisméretű bálákkal is játszatni, ahol egy meghatározott számú bálát 

kell a csapatnak eljutatni egyik pontból a másikba, de lehet tovább bonyolítani a feladatot azzal, 

hogy mindezt talicskával, vagy vasvillával kell végrehajtani. Természetesen lehet úgy is hordani 

a szalmát, esetleg szénát, hogy csak kupacban van, és nincs összeszedve. A szalmabála dobás 

is szerepelhet a feladatok között. Lehet dobni puszta kézzel, vagy akár vasvillával is. Dobhat 

távra és célra is.  

  
37. kép Tojáskeresés 

A szalmabála nem csak a pálya kijelölésére alkalmas, de elrejtett tárgyak keresésére is kiváló. 

Egyik ilyen összehangolt munkafeladat lehet a tojáskeresés, ami csapatban is szórakoztató, de 

természetesen itt is lehet alkalmazni az eddigi variációkat, és akár még szembekötve is 

kereshető az elrejtett tojás. 

A tojás nem csak keresésre alkalmas, de célba gurításra, vagy célba dobásra is. Tojásdobásnál 

versenyezhetnek úgy a csapatok, hogy ketten dobálják egymásnak a tojást úgy, hogy minden 

egyes sikeres elkapás után egy nagy lépést lehet megtenni hátra. Az a páros győz, aki a 

legmesszebbre tud eltávolodni úgy egymástól, hogy még épp marad a tojás. A célba dobás 

különféle módjai természetesen végezhetők almával, krumplival.   
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Krumpli gyűjtésnél például a pálya szélén felsorakozott csapattagok átlósan dobják egymásnak 

a zöldséget és csak akkor kapnak pontot, ha földre esés nélkül sikerül eljutatni azt a kosárig.  

A szállítások, hordások közül több, már említésre került, de talán a legizgalmasabb mikor 

egymást kell elvinni. Ennek is különböző formái lehet. Ketten visznek egyet, vagy egyesével 

kell a csapatot áthordani egy akadálypályán, esetleg talicskával, vagy egyéb eszközzel szállítva.  

Vizet sem egyszerű szállítani talicskán, főleg, ha azt dézsában, teknőben kell, vagy úgy hogy 

valaki tartja.  

    

38. kép Falusi olimpia Csíkszenttamáson 
 
 

A népi játékokra és a falusi szokásokra épülő vetélkedők gyakran a falusi munka elemeiből 

tevődnek össze, így játszható még farönk hasogatás, vagy farönk dobás, cipelés, 

kukoricamorzsolás, borlopózás, szalmabála cipelés, gumicsizma hajítás, csirkefogás.  

 

 

PÁRVÁLASZTÓ JÁTÉKOK 

A párválasztó játékok lehetnek párválasztó körjátékok, leánykérő játékok, párválasztó társas 

játékok. Ezek közül egyet ismertetnénk most, ami nagyon népszerű és szórakoztató, és az egyik 

legjobb „kedvcsináló játék”, a neve pedig hettyem – pitty.  A játékban a résztvevők (fiúk, 

lányok vegyesen) egymás mellé ülnek, szorosan a körbe elhelyezett székekre. Az egyik játékos, 

akinek nem jut szék, a szemét bekötik, és a kör közepére állítják. Párszor megforgatják, majd 

elindul, hogy valakinek beleüljön az ölébe. Mikor beleült az ölébe azt mondja, hogy „hettyem”. 

Közben senkinek sem szabad megszólalni, csak annak, akinek beleült az ölébe. Ő erre a 

„hettyemre” válaszol, el is változtathatja a hangját, és azt mondja, hogy „pitty”. Ebből kell 

kitalálni a bekötött szemű játékosnak, hogy ki lehet az, akinek beleült az ölébe. Háromszor 

elismételhetik ezt, mármint a „hettyem – pittyet”, de ha harmadjára sem sikerült kitalálni, akkor 

ő marad továbbra is a kör közepén, ha viszont kitalálta, akkor természetesen cserél azzal, akinek 

beleült az ölébe.  
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SZELLEMI JÁTÉKOK 

A szellemi játékokkal, mint ahogy a nevében is benne van a fiatalok szellemi képességeit, 

gondolkodását lehet fejleszteni. Ezeknek a játékoknak is több típusát különböztethetjük meg. 

Vannak szellemi ügyességi játékok, beugratós játékok, kitalálós játékok, rejtő-kereső játékok, 

tiltó játékok. A játékok akár nagyobb 

méretben is elkészíthetők, így még 

élvezetesebbé, és látványosabbá téve a 

vele való játszást, és talán így nem csak a 

gyermekeket csábítják játékra. A nagy 

táblás játékok között népszerű a malom, 

de többféle golyós és az egyéb ügyességi 

játék is jól fejlesztheti az ügyességet, a 

kreativitást, és a logikai képességet.  

A golyós játékok közül az egyik 

legismertebb a tekézés, lengőtekézés. Az előbbinél a földön gurítva, míg az utóbbinál egy 

kötélen függő golyó segítségével kell feldönteni a bábukat. Habár, ezen fajtái ismertebbek, 

mégis az igazi népi tekézés egy kicsit más.  A tekézést két csapat (ütők és egy kapók) játssza. 

Az ütők a dobóvonal mögött állnak egy bottal, ahol lyukakat ásnak, aminek olyan nagynak kell 

lennie, hogy a játékhoz használt fagolyó beleférjen. Ebbe a lukba helyezik bele a bot végét.  A 

gurító csapat tagjai szétszórtan helyezkednek el a játéktéren. Egyikük a gurítóvonal előtt 

elgurítja a tekét, míg az ütő csapat tagjainak az a feladata, hogy a botjukkal megpróbálják 

eltalálni úgy, hogy a tekegolyó minél messzebb guruljon. Ha ez sikerül, akkor a dobók 

  
39. kép Malom 

 

 

 

40. kép Tekézés 
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kiszaladnak a botjaikért, majd sietnek vissza a lyukakhoz, hiszen a másik csapat is megpróbálja 

azt elfoglalni úgy, hogy mielőbb elfogják a tekegolyót, és visszajutatják a gurítónak, hogy ő 

tegye be egy üresen hagyott gödörbe. Ha ez sikerül a két csapat cserél, és kezdődhet újra a 

küzdelem.  

 

MONDÓKÁK, KIOLVASÓK, KISZÁMOLÓK, TÁNCOS JÁTÉKOK 

A különböző mondókák kiolvasók és kiszámolók leginkább az óvodás és kisiskolás korú 

gyermekek körében ismertek.  Nézzünk közülük néhány vicceset. A csiklandozós játéknál a 

párok egymással szemben guggolnak, s egymást csiklandozva megpróbálják a másikat 

egyensúlyából kibillenteni, miközben a következő mondókát mondják: 

„Komámasszony! Nem látott egy kismalacot? 

Itt a nyoma, ott a nyoma, ez meg itt a csiklandója.” 
 

A repül a repül a …játékban a játékosok ülhetnek akár egy asztal körül is, vagy akár körben 

állhatnak is. Egyikük a többiekkel szemben állva a következőt mondja: 

 

„Dolgozzatok legények (vagy leányok), holnap lesz a vásár. 

Kifizetlek titeket, ha eljön a császár! 

Repül a repül a …..hajó!” 
 

A mondóka közben mindenki az asztal (vagy a combjuk) tetejét ütögeti az egyik ujjával, vagy 

a tenyerével, miközben figyeli a versikét. A verset mondó játékos az utolsó szónál „hajó” 

felemeli mindkét kezét. Az utolsó szó elhangzásakor a többieknek is ezt kell tenniük, de csak 

abban az esetben, ha az utolsó szó olyan élőlényt, vagy tárgyat jelent, ami valóban repül (repülő, 

madár, lepke, stb).  
 

Az egérfogónál a játékosok egy kört alakítanak. Kiszámolják az egeret, aki a körön belül 

helyezkedik el, és a cicát, aki a körön kívül.  A cica körbe – körbe jár a körön kívül a mondóka 

szövege alatt, ami a következő:     

„Cica fogott egeret, 

Játszott vele eleget. 

Mulatott is kedvére, 

Kicsi egér vesztére.” 
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A mondóka végén a kört alkotók felemelik a kezüket „kinyitják a kapukat”. A cica kergeti az 

egeret, és ha sikerül megfognia, akkor választanak maguk helyett másik egeret és macskát.  

 

A gúnár, gúnár, libagúnár játékban ugyancsak kört alakítanak a játékosok, majd kiszámolnak 

egy libát a kör közepére, akit körbejárnak. A dal végén mindenki párt választ magának, akivel 

leguggol. Akinek nem jutott pár, annak a többiek azt kiabálják: Te vagy a gúnár! A gúnár ezután 

középre áll, és a játék a köralakítással kezdhető elölről. A mondóka szövege a következő: 
 

Hatan vannak a mi ludaink, 

Három szürke, három fekete. 

Gúnár, gúnár, libagúnár gúnár az eleje. 

akinek nincs párja, az lesz a gúnárja. 
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MELLÉKLET 

 

 

1. kép Kukoricacsuhé virág készítése 

   

   

2. kép Kukoricacsuhé ajtó vagy asztaldísz készítése  
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3. kép Csuhébaba készítése 
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4. kép Csuhébaba variáció 

 

5. kép Csuhébaba angyal 
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6. kép Gesztenyeállatkák 

 
7. kép Gesztenyeállatkák további variáció 
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8. kép Gólyaláb készítése házilag 
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9. kép Ostorfonás 

  
10. kép Amőba 
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22., 23. kép Kanászos http://mek.niif.hu/02100/02152/html/06/103.html 
24. kép 8-as ugróiskola és levél ugróiskola, és a hét napjai ugróiskola 
http://www.emilyblogja.hu/2017/06/mielott-jatekokrol-lenne-szonezzunk.html 
25. kép ugróiskola variációk http://www.emilyblogja.hu/2017/06/mielott-jatekokrol-lenne-szonezzunk.html 
26. kép Lépegetők https://mulungu.hu/jatekok/nagymozgas_fejlesztese/lepegeto_felgomb_tipego_-_natur    
https://www.segitsjatszani.hu/content/l%C3%A9peget%C5%91-henger-fa 
https://www.aktivsport.hu/lepegeto-felhenger-fa-sportszer-gyogytorna-egyensulyozo-eszkoz-fa-egyensulyozo-
eszkozok-p580541/ 
27. kép Taliga toló verseny https://szekelyhon.ro/aktualis/falusi-olimpian-szorakoztak 
28. kép Patkódobás http://www.fakorhinta.hu/nepi-jatekok/patkodobas/ 
29. kép Diótörő http://www.kert.falusipihenes.hu/diotoro.html 
30. kép Hordón lovaglás http://www.legvarteammiskolc.hu/index.php?g=30  
31. kép Malackészítés https://mentootlet.blogspot.com/2015/08/filcmalackak.html 
32. kép Kelj át a hídon http://www.kert.falusipihenes.hu/Hv/kepek/nepijatekok/bubuc.jpg   
33. kép Farönk vívás http://www.kert.falusipihenes.hu/Hv/kepek/nepijatekok/bubuc.jpg  
34. kép A falusi olimpia láng meggyújtása, és csizmahajítás https://szekelyhon.ro/aktualis/falusi-olimpian-
szorakoztak 
35. kép Szalmabála ugrás, és akadálypálya https://szekelyhon.ro/aktualis/falusi-olimpian-szorakoztak 
36. kép Szalmabála görgetés és szénahordás https://szekelyhon.ro/aktualis/falusi-olimpian-szorakoztak 
37. kép Tojáskeresés http://www.kulturiszt.hu/parasztolimpia.html  
https://szekelyhon.ro/aktualis/falusi-olimpian-szorakoztak 
38. kép Falusi olimpia Csíkszenttamáson https://szekelyhon.ro/aktualis/falusi-olimpian-szorakoztak 
39. kép Malom www.kert.falusipihenes.hu/malom.html 
40. kép Tekézés http://mek.niif.hu/02100/02152/html/06/img/6-571a.jpg  
 

Melléklet képeinek hivatkozásai 

1. kép Kukoricacsuhé virág készítése https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2014/10/07/velunk-kukoricazz-51-otlet-
kukoricsacsuhebol/ 
2. kép  Kukoricacsuhé ajtó vagy asztaldísz készítése https://masni.cafeblog.hu/2015/09/23/kukoricacsuhe-
kopogtato/ 
3. kép Csuhébaba készítése https://bosziplaza.hu/varazslat-3/kukoricacsuhe-baba-keszitese/ 
4. kép csuhébaba variáció http://fejlesztoklapja.hu/imagebrowser/ib_p059_1_1.jpg  
5. kép Csuhébaba angyal http://fejlesztoklapja.hu/imagebrowser/ib_p059_1_1.jpg  
6. kép Gesztenyeállatkák https://szinesotletek.blog.hu/2015/10/02/alkossunk_egyutt_a_termeszet_kincseibol 
7. kép Gesztenyeállatkák további variáció https://hu.pinterest.com/pin/536280268124881592/  
8. kép Gólyaláb készítése házilag https://www.vital-force.hu/vital-force-allithato-magassagu-golyalab-spt-
1342505/  
9. kép Ostorfonás http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf6556.pdf 
10. kép Amőba https://www.okosjatek.hu/sajat_tarsasjatek 
 

 

i Kiszely István (2001): A Magyar Nép Őstörténete. Budapest. http://mek.oszk.hu/06400/06403/html/ 
ii https://drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diZUROUnh6a0s0aGc/edit 
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