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A játék és a tanulás sokak számára két teljesen különálló fogalom. A 
gyermekeknek azonban lételeme a játék, de felnőttkorban is sok örömet 
okozhat ez a tevékenység. A kicsik születésüktől fogva a 
játéktevékenységük során fedezik fel a világ rejtelmeit, azaz élvezettel 
sajátítják el a tudás alapkövetit. Az iskola varázsa az elsősök számára 
sajnos már nem sokáig tart, a tudás világának rejtelmes felfedezése 
helyett a „padban ülök, és végrehajtom gondolkodás nélkül amit 
mondanak” tanulási módszer veszi át a hatalmat. A gyerekek számára 
azonban az atipikus, kreatív tevékenységek által történő tudás elsajátítás 
nyújt igazi élményt, amely tartós ismereteket, tenni tudást eredményez. 
Az alfa generáció megváltozott igényének megfelelő oktatás és nevelés a 
jelen és a jövő pedagógusai számára is számottevő kihívást jelent. A 
tanulás sikeres és hatékony módja az önálló tapasztalatok, élmények 
segítségével történő tanulás. A diákoknak aktív részeseinek kell lenni a 
feladatok megoldásának, azért, hogy átélhessék az „én meg tudom 
csinálni” élményt. A sikerélmény ösztönzően hat és támogatja a 
harmonikus érzelmi fejlődést is. A játékos tanulás örömet biztosít a 
gyermekeknek, és megkönnyíti az iskolába történő beilleszkedést. 
Empirikus kutatás során a 2019/20-as tanévben összehasonlítottuk a 
zöldségek témakör feldolgozását, a tanórai ismeretelsajátítás eredményét 
egy nagycsoportos óvodai ismeretelsajátítás módszerét követő iskolai óra 
keretében, valamint egy első osztályban, átlagos tanórai körülmények 
között. Annak ellenére, hogy az iskolai óra didaktikusan jól felépített volt, 
minden lépése a tudatos tanulást segítette lépésről-lépésre, a gyermekek 
mégis az önálló tevékenységen, élményen alapuló foglalkozáson 
teljesítettek jobban. A megfigyelés során mindkét csoportban vizsgáltuk a 
gyerekek motivációját, önkéntes, aktív részvételét a tanulás 
folyamatában, valamit az ismeretek elsajátításának eredményességét. 
Mértük, hogy a gyerekek mennyi ideig tudnak figyelni a pedagógus által 
irányított játékos ismeretszerzés során, illetve az osztálytermi, 
didaktikusan felépített tanórán. 

 
A játék 
 
A gyerekek legkedveltebb tevékenysége a játék, amely az egyik legfőbb 
örömforrás számukra. Az aktív tevékenység, a játék, a mozgás, az 
éneklés, a rajzolás, valamint a különböző tevékenységek egymással 
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történő összekapcsolása ösztönző sikerélményt biztosít a kicsiknek. A 
tevékenysége nem öncélú, „a gyermek nem azt csinálja, amit megtanult, 
hanem épp ellenkezőleg: azt tanulja meg, amit már csinált” (Kovács, 
2010). A játékban rejlő fejlesztési lehetőséget már az ókoriak is 
felismerték. A játék pszichológiájával az évszázadok folyamán sok 
pedagógus, pszichológus, kutató foglalkozott, Montessoritól Rubinsteinig, 
Elkonyitól, Piagetig. A nyolcvanas években már a játék didaktikai 
eljárásként jelent meg az alsó tagozaton (Réthy, 1985). A játék számos 
tevékenységi lehetőség együttese, a realitás újraálmodása, alkotás, 
együttlét, öröm, de néhány esetben a kudarc tanulását is jelentheti. Egy 
sajátos tanulási folyamat, egyrészt önfeledt, mivel hat a gyermek 
érzelmeire, másrészt tudatos, mert szabályokhoz kötött. A játék során 
megvalósul a tapasztalás, a kipróbálás, a megértés, az önmegmutatás, és 
a másikra figyelés. A sokszínű terep lehetőséget nyújt az én kiteljesítésére 
is (Dombi, 2015). A játék nem céltalan, mivel a folyamat során a gyermek 
új ismereteket szerez, megismeri a közvetlen és távolabbi környezetét. A 
cél azonban nem egyezik meg a munkafolyamat céltudatosságával, mivel 
a gyerekek közvetlen indíttatásából, belső feszültségből fakad. A játéknak 
különös jelentősége van az iskolai nevelő – oktató munkában is, mert 
kitölti a gyermekek életét, úgy tanulnak, hogy azt nem érzik ezt a 
tevékenységet a munkához hasonló kötelességnek, kényszernek (Kovács 
& Bakosi, 2007). A játéknak kiemelkedő szerepe van az értelmi 
nevelésben, a figyelem, a gondolkodás, a problémamegoldó-képesség, 
valamint a képzelet fejlesztésében. A gyerek a játéktevékenysége során 
folyamatosan analizál, szintetizál, elvonatkoztat, általánosít, ismereteket 
szerez és dolgoz fel (Kádár & Bodoni, 2010). „A játékosság által olyan 
kompetenciákat lehet megalapozni, személyiségjegyeket fejleszteni, 
amelyek megkönnyítik a tanulást” (Dombi, 2010). Az óvoda - iskola 
átmenet időszakában kiemelten fontos szerepe van a játéknak, a 
tapasztaláson alapuló, élményeken át történő tanulásnak. A gyermeki 
kíváncsiságra, az ismeretszerzési vágyra építve kellene fokozatosan 
átvezetni az óvodásokat az iskola világába. 

 
Az óvoda iskola átmenet 
 
A gyermekeknek az iskolába lépve 45 perces órákon kellene folyamatosan 
dolgozniuk, figyelniük. Az elmúlt évtizedekben a tanulási környezet 
átalakult, de nem történt nagymértékű változás a tanítás-tanulás 
módszerében, gyakorlatában (Perlai, 2009). Az utóbbi évtizedben is 
folyamatosak a törekvések arra, hogy a gyermekek számára meg kellene 
könnyíteni ezt a kritikus időszakot, de a próbálkozások nem minden 
esetben bizonyultak sikeresnek. Hatalmas a tananyag és még mindig a 
frontális osztálymunka a domináns az iskolában. 

Természetesen eltérő módszerekkel történik a tanulás támogatása az 
óvodában és az iskolában. A kisgyermekek szemléletmódja 3-10 éves 
korban komplex, mivel összetett módon szemlélik a világot és nem 
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tantárgyakra bontva fedezik fel környezetüket. A gyermek fejlődése, 
fejlesztése „élményegészekben” történik. Az óvodában ezt számára a 
játék és a mese biztosítja (Vojnitsné & Zilahiné, 2008). Az iskolában is 
központi helyen kellene lenni ezeknek a tevékenységeknek, annak 
érdekében, hogy az akaratlan tanulásból folyamatos alakuljon ki a tudatos 
tanulás, a gyermek örömére és nyűgére. 

Az óvodások még szabadságot igényelnek a kíváncsiságban, a világ 
felfedezésében. Saját vágyaik, szükségleteik irányítják a környezet 
megismerését. A gyermeki szükséglet kielégítésével jelenik meg a tudás, 
amely az összegyűjtött ismeretek logikai rendszerbe történő 
szerveződését mutatja. A kötelező anyag nem minden esetben van 
azonban szinkronban az életkori sajátosságokkal, és ezért hiányzik 
sokszor a belső késztetetés. Ebben az esetben a pedagógusnak a külső 
hatást kell biztosítania, melynek eredményeképpen létrejön a belső 
késztetés (Perlai, 2009). 

A gyerekek a játék során birtokba veszik a környezetüket, megtanulják 
a lelki működést és az élet apró trükkjeit. Fejlődnek testileg és lelkileg, 
kialakul bennük a kutató aktivitás iránti igény. Problémákat fedeznek fel, 
és az ismeretlen dolgok, folyamatok esetén az ok-okozati viszonyokat 
próbálják meg feltárni. 

Óvodás korban a tanulás és a játék nem választható külön, mert a 
gyerekek a játék során tapasztalják meg a világ folyamatait, így tanulnak. 
A játék sokoldalú, a kreativitás, a rugalmasság, az alkalmazkodó képesség 
forrása. Megalapozza a hatékony tanulási módszerek tárházát. Az óvodás 
a játék során készül fel a későbbi rendszeres ismeretszerzésre, a 
problémamegoldó gondolkodásra (Vojnitsné & Zilahiné, 2008). 

 
A játékos tanulás 
 
Az iskolába lépés fontos állomás a családok életében, ezért nagyon fontos, 
hogy a meghatározó első évek ne szorongást keltsenek, hanem élményt 
nyújtsanak a gyermekek és szüleik számára is. A diákévek megkezdésével 
azonban nem kell, hogy véget érjenek a játszós évek. Ennek a 
tevékenységnek az iskolában is kell folytatódnia, mert játszva is lehet 
tanulni. A kisgyermekeknél az iskolai boldoguláshoz szükséges 
képességeket is lehet játékosan fejleszteni, edzeni. Ez esetben a 
kisiskolások lelkesen vesznek részt a munkában, mivel a középpontban az 
öröm áll és nem a rivalizálás, sikerorientáltság. A gyerekeket az iskolai 
munkára az egész személyiség fejlesztésével lehet felkészíteni, a játékok 
lehetősége nyújtanak olyan fejlesztésre, ami szórakozást nyújt számukra. 
A tevékenység során megtapasztalják a tanulás örömét, kíváncsiakká 
válnak az új dolgok, a világ felfedezése iránt. A játékos tanulás során a 
gyerekek elsajátítják a szabályok betartását, fejlődik a beszédértésük, a 
nyelvi kifejezőképességük, a koncentrációjuk, a logikus gondolkodásuk, 
valamint a memóriájuk. Ezzel egyidőben alakul reális önértékelésük, 
önállóságuk és önbizalmuk (Friedl, 2002). A játéknak nagyon jelentős az 
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iskolai oktató-nevelő munkában betöltött szerepe, mert tanítanak és 
képességeket fejlesztenek elsősorban az oktató- és sportjátékok. Nevelési 
lehetőség rejlik a drámajátékban, a pihenést és a szórakozást biztosítják 
többek között a mozgásos és táblás játékok (Dombi, 2015). Az iskolában 
a játék azonban erősen didaktizálódott. Általában csak különleges 
alkalomnak számít, jutalomként kerül beiktatásra egy-egy játékóra a 
nehéz hétköznapokba, azaz a tanítás szünetében alkalmazzák. A másik 
felfedezhető hiányosság, hogy az iskolában nagyon kevés játékszer 
található, amely eléggé korlátozza az alkalmazható játékok körét (Réthy, 
1985). Az osztályteremből azonban nem csak a játékok hiányoznak. Sok 
esetben az osztályterem berendezése sem ösztönzi és teszi lehetővé a 
játékot, pedig a nyitott, gazdag tanulási környezet ösztönzően hat a világ 
megismerésére. A mobil bútorok könnyen átrendezhetővé teszik a termet, 
és gyorsan kialakíthatók tevékenységi zónák, tanulási és játékterek, 
melyek a differenciált foglalkozást is lehetővé teszik. 

Azok a gyerekek, akik a játékos tanulás segítségével ismerik meg az 
iskolát, öröm számukra az új felfedezése, könnyebben veszik később is az 
akadályokat. Az újabb nehézségeket megoldandó problémának tekintik és 
boldogan állnak a kihívások elé. A játék segítségével nyitottabbak lesznek 
a kisiskolások az új tudás elsajátítására. 

A játékos tanulást a kisiskolás már tanulásként éli meg, de még ez a 
folyamat nem a szándékos tanulást jelenti. A pedagógus a háttérben van 
jelen a folyamatban, tervez, szervez, felkínálja az életkori sajátosságnak 
megfelelő témákat. A gyermeket a kíváncsiság és a megismerés vágya 
ösztönzi a játékban való részvételre. A játék lépésről-lépésre, fokozatosan 
válik tanulásélménnyé. Kezdetekben csak játékról beszélhetünk, majd 
később már a kisiskolás kilép a játékból azért, hogy tanulásélményre 
tegyen szert. Az iskolában a végső cél, hogy a gyermek saját döntésének 
eredményeképpen döntsön a tanulási tevékenység mellett, azért mert 
érdekli a felvetett téma, a probléma megoldási módja (Körmöci, 2011). 

 
A zöldségek témakörének tanítása első osztályban 
 
A kutatás során két első osztályban, a tananyagtól függetlenül 
foglalkoztunk a zöldségek témakörével, a témát komplexen szemlélve 
dolgoztuk fel. Azért ezt a témát választottuk, hogy a gyermekek érezzék, 
hogy olyan ismereteket sajátítanak el, amelyek számukra fontosak. A 
gyakorlati életben az új ismereteket alkalmazni is tudják a hétköznapok 
során. Olyan zöldségeket válogattunk össze, amelyeket a gyerekek már 
ismerhettek, és részét képzik a mindennapos táplálkozásnak. A 
foglalkozás témája mindkét csoportban „a zöldségek és ételeink”. 

Két különböző iskolában választottunk ki egy-egy első osztályt, ahol a 
létszám 13 és 15 fő volt. A gyerekek képességei átlagosnak tekinthetőek, 
a csoport egy része az életkori sajátosságoknak megfelelően haladt az 
első osztályban, de mindkét közösségben voltak tanulási nehézségekkel 
küzdő, sajátos nevelési igényű és hátrányos szociokulturális helyzettel 
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rendelkező gyermekek is. Tehát mindkét osztály az összetétel 
szempontjából átlagos vidéki iskolai közösségnek mondható. A kutatás 
tervezése a 2019-20-as tanév szeptemberében kezdődött, míg a 
foglalkozásokra november végén került sor. Azért ezt a hónapot 
választottuk, mert az elsősök már hozzászoktak az iskolai élethez, és 
rendszeresen, órarend szerint 45 perces órák során tanulnak. 

Az első csoport (13 fő) foglalkozására egy szerdai napon, a második 
órában került sor. A becsöngetést követően, a jelentés után az osztályban 
a padokban ülve kezdődött az óra. Találós kérdéseket mondott a 
pedagógus és a gyerekek kitalálták, hogy melyik zöldségről van szó. Ezt 
követően az asztalon található képeket felhelyezték a táblára olyan 
sorrendben, emlékezetből, ahogy elhangzottak a megfejtések. Ezután 
beszélgettek arról, hogy ki, mikor vett, evett ezekből a zöldségekből. A 
gyerekek borítékban kaptak a tanult zöldségekről képeket, majd páros 
munka keretében külön kellett válogatniuk azokat a zöldségeket, 
amelyeket legtöbbször nyersen fogyasztanak: paprika, paradicsom, 
uborka, zöldhagyma. A másik csoportba azok a zöldségek kerültek, 
amelyeket leggyakrabban megfőzve fogyasztunk: burgonya, sárgarépa, 
vöröshagyma, cukkini, cukorborsó, káposzta, karfiol, brokkoli. Ezt 
követően „A szórakoztató zöldségek” című mesét 
(https://hun.mainstreetartisans.com/4262968-tale-about-vegetables-for-
children) mondta el a tanító néni, és közben egy letakart kosárból mindig 
egy-egy tanuló megpróbálta elővarázsolni azt a zöldséget, amelyről éppen 
a mese szólt. Ezután leleplezték a még benn maradt zöldségeket, és 
megvizsgálták azokat is. Megbeszélték, hogy melyik zöldségnek milyen íze 
van, és közben meg is kóstolták, majd kis kártyák segítségével azokhoz 
az ételekhez rendelték, amelyben megtalálhatók. Arról is beszélgettek kis 
képek segítségével, hogy miért szükséges a zöldségek fogyasztása. Az óra 
végén a pedagógus újra elmesélte a történetet és közben a gyerek 
eljátszották a hallottakat. Ezt követően összefoglalták a tanult 
ismereteket. A házi feladat az volt, hogy beszélgessenek a szüleikkel, 
hogy melyik zöldségeket fogyasztják otthon gyakran, termelnek-e a 
kiskertben, vagy hol vásárolják meg a zöldségeket. A következő napon a 
gyerekek feladatlapot kaptak, amely segítségével a pedagógus felmérte az 
előző órán elsajátított ismereteket. Az egyeik feladatlapon ki kellett 
színezni azokat a zöldségeket, amelyekről előző nap beszélgettek, ezt 
követően egy fazékhoz kellett húzni azokat, amelyeket főzve fogyasztunk, 
és amelyeket nyersen fogyasztunk, azokat egy tányérhoz kellett egy 
vonallal kötni.  

A másik osztályban (15 fő) szintén egy szerdai napon került sor a 
foglalkozás megtartására, de nem a tanteremben, hanem egy külön 
szobában, ahol középen szőnyeg volt párnákkal, a terem sarkaiban voltak 
elhelyezve a kör alakú asztalok székekkel. Az órához szükséges eszközök 
polcokon, kis letakart kosarakban voltak, illetve a képek, a színezők színes 
borítékokban bújtak el a terem különböző pontjain. A tanóra kezdetén a 
gyerekek a szobában játszottak, nem volt csengetés. A pedagógus 
elkezdett énekelni és az ének segítségével hívogatta a gyerekek egy 
részét játszani. Nem szólított mindenkit a szőnyeghez. Egy 
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varázsdobozból kicsomagolt egy társasjátékot, majd megpróbálták 
kitalálni, hogy hogyan is kell játszani. Ahogy elkezdtek varázsolni, a többi 
gyereket is odavitte a kíváncsiság, és ők is bekapcsolódtak a 
tevékenységbe. Zöldségek voltak a varázsdobozban, ugyanazok, amelyek 
az előző csoportnál. A ládikából előkerültek igazi zöldségek és 
ruhaanyagból készített zöldségek is. Beszélgettek a zöldségekről a 
meseszőnyegen és megbeszélték a zöldséges társasjáték szabályát. A 
társasjáték „A szórakoztató zöldségek” meséhez is kapcsolódott. A játékot 
először közösen játszották, a csoportok léptek egy-egy bábuval, azokat a 
zöldségeket kellett megvásárolni és megkóstolni először, amelyeket 
nyersen fogyasztunk, majd azokat, amelyeket meg szoktunk főzni. Ezt 
követően az asztalokhoz mentek a csoportok és mindenki megkereste 
hideg-meleg játék segítségével a saját feladatát, az elrejtett, színes 
borítékot, majd elővarázsolták mondóka segítségével a kosárkából a 
megfelelő zöldségbábukat. Most már csoportonként társasoztak, azokat a 
zöldségeket kellett megvásárolni csak, amelyek a borítékban található étel 
megfőzéséhez szükségesek. A társas befejezésekor átmentek a 
babakonyhába és megfőzte minden csapat játékból a saját ételét. 
Megterítettek a babakonyhának elnevezett részben az asztalnál, és 
összegezték a foglalkozáson tanultakat. A házi feladat az volt, hogy 
meséljék el, mutassák a szüleiknek, hogy mit játszottak. Másnap ez a 
csoport is megírta a tudáspróbát. 

 
Az eredmények 
 
A tanóra mindkét csoportban eredményes volt, a gyerekek érdekesnek 
találták a témát, lelkesen dolgoztak. Sikerélményt nyújtott számukra, 
hogy úgy érezték, hogy ebben a témában már elegendő tudással 
rendelkeznek, így bátran válaszoltak a kérdésekre, még a lassabban 
haladó, ezért csendesebb tanulók is. Az óra után megkérdeztük a 
gyerekeket, hogy mi volt a véleményük az óráról. A nem osztályteremben 
tanuló gyerekek úgy érezték, hogy nem is tanultak, hanem csak 
játszottak, míg az osztályteremi körülmények közt dolgozó gyerekek 
élvezték az órát, de munkának fogták fel a tevékenységet. 

A gyerekkel történő beszélgetésekből kiderült, hogy a motivációt 
számukra az érdekes, gyakorlatias, hasznos téma biztosította. Ez is 
bizonyítja azt, hogy nem biztos, hogy szerencsés mereven tantárgyakra 
szétválasztani az ismerteteket. A második csoport érdekesnek találta azt, 
hogy nem az osztályteremben, a padokban ülve kellett dolgozniuk, hanem 
szabadon mozoghattak a szobában és munka a tevékenység során a 
szobát többször is átrendezték. Megfigyeltük az elsősök önkéntes, aktív 
részvételét a tanulás folyamatában, az első csoportban a gyerekek 
figyelmét több alkalommal vissza kellett irányítani a munkára, mert el-el 
kalandoztak, a papíron rajzolni kezdte, vagy erre-arra nézelődtek. Két 
kisgyerek ki is kéretőzött mosdóba óra közben. Az első csoportban a 
gyerekek az első 15 percben figyeltek, ezt követően a pedagógusnak 
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törekednie kellett arra, hogy újra lekösse a gyerekek figyelmét, több 
esetben fegyelmezni is kellett. A másik csoportban a gyerekek 
többségének folyamatos volt a figyelme 45 percen keresztül, mert a 
változatos helyszínek, a mozgások és az egymástól eltérő tevékenységek 
újra előhívták a gyerekek kíváncsiságát. Nem került sor fegyelmezésre, a 
pedagógus csak a háttérből irányított, tevékenységeket kínált fel. A játék 
soha nem volt kötelező, de mivel a pedagógus folyamatosan újabb 
meglepetéseket tárt a gyerekek elé, mindig visszatértek az elkalandozó 
gyerekek is. A kitöltött mérőlapok eredményei azt mutatták, hogy mindkét 
csoport elsajátította a zöldségekhez kapcsolódó ismereteket, de a második 
csoport eredmény kicsit jobb lett. A játék közben, a nem osztálytermi 
körülmények között tanuló csoport a felmérés során 98%-os eredményt 
nyújtott, míg a másik csoport 89%-ot ért el. Természetesen ez az 
eredmény nem szignifikáns, de felhívja a figyelmet arra, hogy kötetlenek 
keretek közt, nem „tanulva” is lehet tanulni.  

 
Összegzés 
 
A kutatást kis elemszámú mintán végeztük, de az eredmények arra hívják 
fel a figyelmet, hogy a gyerekek a játék során önállóan, szívesen, 
könnyebben tanulnak, míg az iskolapadban történő kötelező tanulás 
kevésbé eredményes. Nagyon fontos szerepe van a tanulási környezetnek 
is. A gyermekek figyelme hosszabban fenntartható, illetve könnyebben 
felkelthető, ha a tanulás változatos színtereken folyik. Ez úgy valósítható 
meg, hogy nem lecsavarozott padok kerülnek a terembe, hanem a 
bútorzat könnyű, a gyerekek által vihető kisszékekből és asztalokból áll. 
feltétlenül szüksége szőnyeg és sok párna, esetleg babzsák és puffok, 
hogy több helyszín, könnyen berendezhető legyen a teremben. A mese, a 
játék, a saját érzékszervekkel történő tapasztalás fontos eleme kell, hogy 
legyen a tanulási tevékenységnek. A témának is kiemelkedő jelentősége 
van, mert, amennyiben a gyermek azt érzi, hogy az új ismeret az ő 
világához közel áll, számára hasznos és alkalmazható az új tudás, akkor 
sokkal lelkesebben tevékenykedik.  

Az óvoda és az iskola között jelenleg hatalmas szakadék van, amelyet 
csak kevés gyermek tud átugrani sérülésmentesen. A megoldást az 
jelentené, ha az iskola nyitna az óvoda felé, és legalább az első osztály 
életritmusa hasonlítana az óvodai napirendhez a fokozatos átmenet 
biztosítása érdekében. 

Ahhoz, hogy az értékek valóban, hatékonyan eljussanak a 
gyermekekhez, olyan környezetet kell teremteni, és olyan módszereket 
kell alkalmazni, amelyek ösztönzik az önálló tevékenységet, a csoda 
erejével tudnak hatni, és amelyek semmivel nem pótolható élményt 
nyújtanak, és ezáltal alkalmazható tudást adnak a felnövekvő nemzedék 
számára. 
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