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A misik Ncvr L Boyd: Jdt6kok kdzlk6nyvc (tl6pmffvel6si Int6zet, 1980. K6zirat gJranint)
Erdekes volt felfedezni,hogr Karl6catn€ megyrr gyermekJdt6krl6s a Boyd gy0Jtdtteeurdpal Jdt6kok kOztitt ml-
lyen sok a rokonsfg, nem egyszer azonoss{g. Azt isj6volt felismerni, hogyezeket a jitekokat a szerkesztdk,vilogat6k
maguk is j6tszott"ik falusi gyermekkorukban. Fs m6g azt is, hogy ezeka jiltlkok, ha irgy tetszik, bizony dr6maj6t6kok,
mert megfelelnek azoknak a kdvetelm6nyeknek, amelyeket cikkiink elej€n felillitottunk; hogy dominiljon benniik a me-
takommunik6ci6, az improvizici6 6s a dramatikussig, szerepszenis6g.
M6g annyit, hogy a mostani vilogat6sunkaz 6r z6kel6 s t fejlesztci jit6kok kateg6ri6j6bol val6k. ,

- SzerkesztS-

f,rz6kel6 jf tdkok

Szembek6t&di
Az egyik j6t6kosnak bekdtik a szem6t, 6s beillitjik a tiibbiek kiiz6. Mindenki addig j6n-megy kdriildtte, amig a vak

jelt nem ad.Att6l kezdve senki sem mozdulhatel, delehajolhatnakvagyf6ll6bbalarrEbbl6phetnek, hogykikeriilj6k a va-
kot.Abekiitiitt szemii j6t6koshirmat l6phet. Havalakit meg6rint, csakezt ahirom l6pest hasmilhatja, hogy a kdzel6be
keriiljiin. A jit6kos arc6t, ruhijit tapogatva ki kell talilnia, kit fogott el.

, @yd)

tFrancia szembekdt&di
A grerekek k6zenfogva kiirben illnak 6s kiirbe,s6t6lnak, amQ a k(iz6pn tll6j6t6kos, aki becsukta a szem6t, botjival

a fiildre koppant. A kdr meg6{1, 6s mindenki csendben marad. A becsukott szemii j6t6kos a botot kinyujtja valaki fel6, aki
megfogja a bot v6g6t, s vilaszol a vak k6rd6seire. Term6szetesen olyan k6rd6seket tesz fel, amelyekre hosszan kell v6la-
volnia a jit6kosnak, hogya hang utrinkitalii'lhassa, kifogia a botmisikv6g6t. H6rmat tal6lgathat. Ha tal6l, a m6sik j6t6-
kos 6ll be kiiz6pre, ha nem, fijra 6 marad bent.

@yd)

Kacsingat6 (J6tszhat6 6 6ves kort6l)
Agyermekekkett<is kdrbe 6ltnak, igy mindegyikbelxim<igdtt 6ll egrkiils6, az egyik j6tsz6 pedigpir n6lkiil marad.

Eza pir n6lkiili grerekpr6hil magi{hoz csalogatni egygrermeket a belsd k<irb6l, ezt kacsintissal,vagy szemhunyorit6s-
sal teszi, az egyik szem6vel.
Akinek jelz6st adott, az hirtelenpr6b6l rirzcije elcilelmenekiilni 6sa hiv6hoz futni. Ha ezsikeriil, akkoraz ottmaradt, plr
n6lktili gyermek lesz az 6j kacsingat6.
Minden 6rz6k6tkez6t az eldtte levd gyermek v6lla fdl6 emeli, dehozzA6rni, vagr a v6lla el6 tenni nem szabad. Abban a
pillanatban,ha 6szreveszi, horya j6tsz6partnereel akarmenni, akkor jogavan avfll6t megfogni 6s Stvisszatartani.Ilyen-
kor a kacsingat6m'ssal pr6h{lkozik' 

(Karlocain6)

Kismadlrka (Jitszhat6 3 6ve.s kort6l)
A grermekek f6lk6ben iilnek, n6h6ny l6pessel eldttiik, nekik hittal iil az egyik j6t6kos. A jit6kvezetci 691r iilj6n a kdz6p-
xigyermekmell6, hogyfej6t az 6 iil6be hajthassa, igybiztos, hogy nem tud majd leskekidni.
Amikor a kdz6pxi gyermek azt mondja, hogy ,,Kismad.irka adj egr hangot!", akkor a j6t6lvezetci r6mutat valakire, aki-
agft fiangosan azt kell vilEszolnia, hogy ,,Kukuril{l!".
Ak6rdez(ian6lkiil, hogyh6tran6zne, igrekszikkitalilni, melyikg5rermeksz6lt.Ha eltd6lta, helyet cser6lnek,6s igyfoly-
tatjek tov6bb a j6t6kot. Ha nem talilta el, akkor t jit6l*ezet6 m6g k6tszer mutathat 16 ugyanarra a gyermekre.
Amennyiben a k6rdez6 most sem talilta ki, akkor misgyermekrekell mutatni.
Csak akkor jf tszhatjuk ezt a j6t6kot, ha a grermekek m6r j6l ismerik egrm6st 6s k6pesek a hangokat megkiildntiiztetni.
Nehezithetjiik a j6t6kot 6gy, hogy m6s mad6rhangot adnak ki vag;r pedig elv6ltoztatj6k a hangiukat. 

6arlocain6)

R.itmusgyakorlatok
I. Kiil<intxiz6 ritnusokat zongor6zikvalaki, a g;rerekekvagy tapsolj6kaz iitemet,vagrbottal iitiigetik a taktust.
tr. Kiil6ntxiz6 ritmusokat zongor6zikvalaki, agyerekek megpr6bilj6kelism6telni a ritmust zongorakis6ret n6lkiil.
III.Azongorin kiil<intxizriritmusokat j6tszanak,agyerekekpedig azene ritmusiramasiromak, ugrilnak, szaladnak

vagr birmilyen mozgilst v6geznek. 
(Boyd)

Csiipdr<ig az es6 (J6tszhat6 3 6ves kort6l)
A g;rermekek egrenes h6ttal asztal mellett 'ilnek, keztiket az asztalra fektetik. A jit6kvezetdkirldnb6z6 vez6nyszavaira
meghatirozottk6zmozgisokatv6geznek, amivelhangut"inz6zdrejekethoznakl6tre.Igyacsendeses6tcileg6szenegynagr
viharig fokozhatjuk a jit6kot. A sorrendet nem sziiks6ges betartani, kedviink 6s bel6tisunk szerint v6logathatunk a fel-
haszn6larid6 vez6nyszavakban.
P6ld6ul:

I
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- Csdpdrdg az es6: felhfzott ujjakkal felv6ltva iit<ige-
tik az asztalt, hogy a kdrmiik is oda6rjen, mintha
zongor6zn6nak.

- Szitrfl: nyujtott ujjakkal zongor6znak.
- Esik a k6t mutat6 uj jat felvdlrva iitik az asztal sz6l6-

hez.
- 

{6qes<i: az ujjperecek csontos vegdvel kopognak
- Sz6lvihar: a kezeiket fej felett l6bilj6k, minita f6tat

frijna a sz6l.

- H6vihar: a kezeket fel-le mozgatj6k.
- Mennydiiriig:dkdllel dd,rdmtxilnek.
- Vill6nlikmindenkifelemeliakez6t.
- Bumm: egyszerre lecsapjdk a tenyereket az asztal-

lapra.
- Kisiit a napocska: eg;r kezet a magasba nyujtanak 6s

az ujjakat sz6tfeszitik, mintha napsugir lenne.
- Lemegy a nap: dkd,lbe szoritott keztiket lassan az

6liikbeengedik

Ha m6r j6l ismerik a j6t6kot, behunyt szemmel m6g jobban figrelhetnek a hangokra. Asztal mellett iilve, hosszabb ideig
Yt6vilrakozitsn6lpl. ebed el6tt j6l atkatmazhatjuk izt a j6t6{ot.
A kar 6s a k6zizmokat er6siti, a finom ujjmozgasot Uegrakorl6sa kiildniisen az ir6s-el6k1szit65;'3n6l fontos, ehhez nyrijt
segits6get ez a i6t'k' 

6arrocain6)

HolvagyJakab?
I. A j6t6kosok k6zenfogva k6rbe6llnak, hory_ megaka dilyozzfuk tk6r k}zegrtn 6il6k6t j6t6kos kijuris6t. Jakab szeme

F !|n \(ttve,.s megpr6b6lja-e_lfogni a mnsit i6i6tosi, akinei< cseogd van a oyir"euu" ""g;ia terouei. iaiit*iir "6"g"i,
fjabbk6t jit6kos megrbe a kdrbe.

[Y1."hll *ng6, hol vagy k6rd6sre mindig felelni kell, ,,itt vag;rokkal,'.
m. Mindk6t j6t6kosnak bevan kdtve a szeme, nem hasmilnakhangokat, s fgykeresikeglm6st, tapint-{ssal.

(Boyd)

Addm, hol vagy? (Jdtszhat6 5 6ves kort6l)

{:t ry"y:t bemegra k6dogAssal kialakitott kdrbe,6smindkett6nekbekiitjiika szem6t. EgJrikleszAd6m, a fut6, m6-
:{4f986. 

A) 
!6r.9y.,ry-"k"1elt6volitjukegym6st6l,6s megforgatjuk <iket, hogyaz ir6nyokat Ssszet6vessz6k.

R rogo megk€rdi: ",4'd6m, hol vagy?" Mire a v6lasz: ,,Ittvagrok!;'A fog6 iryikszik megfogni Ad6mot, aki a felelet ut6nazonnal helyet valtoztat, nehggq-a fos6,negtal.4lja 6t. A k6ri6st tdbbszdr diet tehet terii."H" riL*t1 iaa-"i -"gi:"g"i,rij szereplcikkel folytat6dik a jat6k. A kitr kerit6sizenien kd,riilhat6rolja a jit6kteret, ezeria uetotott szemii gyermEk &t-ranmozoghat.

fiCarl6cain6)

J6 reggelt
A j6t6kvezet6 bekdliy.at*i szem6t, majd int valakinek, aki ezlrt6r�,J6 reggelt!,,_tel kcisz6n. A bek6t6tt szemii jet6_

kosnakki kell tal6lni, ki k<iszdnt' Ha nem tai6t, a.l6t6tvezet6engeallyt adneki]fiogymegtapintsa a kiiszon6 arc.it, ruh6-j6t, hajdt.
Gyakorlott j6t6kosok eset6n, akik j6l ismerik egrm6st, egyszerre k6t gyerek is mondhat j6reggelt.

B6r6nyfog6s (J6tszhat66 6ves kort6t) 

@oyd)

Az egrik grermek lesz a b6r6ny, nyakiba kixsiink egy cseng6t, mety kdnnyen sz6laljo.g meg. Ha nem sz6l ilyen m6-don. akkor k6zzelkellmegrimi id6nk6nt. H6rom-n6gr[yermetet m"sstit u6 " ;;;A:6k; csengri hangia ur6n men-nek, s igyekeznek elfogni abirinyt. Minthogr.a ur{iy iat6s igy kd,nnyen ki tud bfijni a t6mad6k lyiriil?tol arot outgy.orsan 6s b6tran kell a csengcis gyermek ut6n kapniok.
U jbininy az lesz, aki cit elfogia. Tdbb j6tsz6 eset-6n k6rbe helyezkedjenek el a gyerekek, hogy v6delmfit szolg6ljanak azesetleges 6sszeiitkdz6sek el6l.

(Ikrlocain6)

Megtigyel6s
A jit6kvezetd egy tucat vagy ann6l is tdbb jir.t6kot, tirgyat tesz egr rillc.4ra 6s I 0- 15 m6sodpercig a k6r kdzepen hagy-

f: "1fu.l9t1karja vagr elviszi. A gyerekek ezut6n abbani"rcoy"#"k, hogy ki tud t6bb l6toit tergrat relsorotni. Ugr isjiszhatjek, ha nagyobbak, trogy feiirl6k egy listrira.

lndi6nfutr{s

- ot vagy annil t6bb gyereket, jet6kost kikfildiink.a.te^remb6:1. Majd,szorosan egym6s mogdtt beszaladnak a terembe,tztin a-sor megbonl{sa n6lkiil tiszauanak s a-t<ibbiek figyelik 6tei na n-""te?, a;atctu?zlto nl"tot uulakit, akinekmeg kell mondani, ki volt a sorban azelso,a m6sodik stb.t_agy lehet 0gy is jdtszani, hogy a kintiek visszaj6nnek, (mostmirnem sorban),6s a kijeldlt j6t6kosnak az eredeti sorrenddn fel kellallitani 6ket.

@yd)
Am6gus

A gyerekek k6'rben iilnek vagy 6llnak 6s mindenki hitrateszi a t<ezct. rgyikr* - a m6gus - k6rbej6r, 6s mindenki-nek a kez6be beletesz egy ti4rgyat' majd 6jra kcirbej6r, 6s mindenkit megrcihez, mi van a t?icuen; ruindenki egyszer ta-lilgathat, azulin fel kell mutiini a triigyai.

$ * i d n r t ' i .
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A grerekek k6pess6g6nek megfelel6 egne nehezebb tdrgyakkal pl. kiliinbiiz6 anyagdarabokkal (selyem, pamui, jer-
sey stb.) lehet 6rdekess6 tenni a j6t6kot.

(Boyd)

Babkere.€s
Babszemeket dugnak el a szohiban. Mindegrik gyerek kap egy zacsk6t a babszemeknek, 6s a megadott jelre kezdrilik

a kereses. Ujabb jelre abba kell hagrni a keres6st, s ki-ki megszlmolja, h6ny babszemet tahlt. Akinek a legt6'bb valn, az a
nyertes, 6nyeri a j6t6kot.

(Boyd)

Papucstovibbit6 (J6tszhat6 5 6v6 kort6l)
A grermekek szorosan eg;rmis mellett kiirben {llnak. H6tuk mrigdtt egy papucsot, Oabzsiik, tornacipri is lehet) adogat-
nak egym6snak. Kdz6pen egy gyermek iill, akinek ki kell tal6lni, hogy hol van a papucs. Ha kital6lta, helyet cser6l azzal,
akin6l a papucs volt, ha nem tal6lta ki, bent marad tovibbra is.
A papucsot id<ink6nt f<il kell emelni, hogy egy kicsittij6koz(tjanak a papucs holl6t6r6l. Ezt nagyon gyorsan kell csin"4l-
ni, hog;rmire a kdz6pen 6116 6szbekap, addigra a papucsmir r6gen misgyermekh6ta mog6tt legyen.

ffarlocain6)

Hangkeres6s (J6tszhat6 3 6ves kort6l)
Egy-gyermeket kikiildiink a szob6b6i, egy m6sikat pedig elbijtatunk valahovi, pl. a sz6k mdg6, asztal al6, sarokba stb.,
hogy ne lehessen l6tni.
Behivjukakeresdt, akimeg6ll az ajt6ban6sfigreli, hogymerr<ilhallja az elb(rjtryermekhangj6t. Akielbfijik, az n6hiny
hangot 6nekelve jelzi holl6t6t, pl. ,Ieress meg", ,,itt va8lok", 6nekelve mondja, de ny6voghat, vagy ugathat stb. Addig
j6tssz{&, mig a kerexi 16 nem tal6l. Uj szerepl6kkel lehet folytatni. Kis gyermekek kedvelt j6t6ka, nagr 6rom a siker6l-
m6ny, ha megtal6lj6k a buj6t.

(Karlocain6)

Pottyan, puffan (J 6tszhat6 4 6ves kort6l)
li6szi-tsiint 6ssze a j6t6k kezdete et6tt olyan tirgyakat, amelyek leejt6skor kiiliintxizri zajt okoznak, pl. k6nyv, o116,

laMa, kulcscsom6, babzsiik, kockastb. Ajtoszirnyvagykifeszitett teritci m<ig6ttejtsiikleegyenk6nt a Lirgrakat,6s a j6-
t6kosok ezek hangi6t teljes csendben 6s fesziilten figyelj6k. Minden leejtett darab ut6n megmondhatjik hogy mit hal-
lottak.
A naryobbak 3-4 puffanis ut6n feleljenek. Ut6lag mutassuk meg nekik a leejtett t6rgyat, mert aki elt6vesztette, az is ta-
nulhat abb6l, amit l6t.
Az anyagok kiil6ntxiz6s6g6re hivja fel a figyelmet ez a j6t6k.

. 0krl6cain6)

Hol sz6l a cseng6? (J6tszhat6 3 6ves kort6l)
Hiiromgyermeltnelkend<jvelk6ssiikbeaszem6t,6svigyiik6ket aszobah6romkiil6nb6zdpontjira.Mindegyiket forgas-
sukmeg j6l a tengelyek6riil, hogyne tudjon k<innyen t6j6kozodni.
Valahol a szohiban, lehet6leg a h6rom gyermekt<il egyenlci t6vols.4gra megsz6laltatunk egy csengcit. A b€kdt6tt szemiiek-
nek oda kell menni6k, ahol a csengci sz6l. Aki elcibb oda6r, az a gy6zt*.

(Karlocain6)

Dugdel az6rit
K€tcsapat j6tszik.Azeryikkimegyaszoh{b6l,am6sikeldugjaaz6ritrigy,hogrhallanilehessen,del6tninem.Anyo-

moz6t a hang vezeti, de keres6se krizben semmit nem mozdithat el a hely6r<il. Ha valaki megtal6lja, pir percig rigy tesz
m6g, mintha keresne, hogy nyouua ne vezesse a tiibbieket, azt6n leiil. Addig tart a keres6s, mig mindenki meg nem tal6l-
ja. A j6t6kvezetffeljeglrzi az eltelt id<it. A k6t csapat azutan helyer cser6l.

(Boyd)

Kukk! (Jebzhat6 4 6ves kort6l)
A ryermekek k6zfogissal kdrbe rillnak. Egrikiiknek bekdtjiik a szem6t 6s baillitjuk a k6rbe. A k6r elindul, 6s addig megr,
Tlga k6z6nen 6116 felnem emeli a kez6t. Eza jel a meg6ll6sra. Ekkora k6z6ps6valakihez odamegy,6s egyikujj6val meg-
6rinWe azt mondja: ,,Kukk!" A meg6rintett ugyanolyan hangmagass6gban vilaszol: ,,Kukk!" A teraeie not ni6lyen, hol
magasabb hangon mondja a sz6t, a meg6rintett pedig hasonl6 magassiigf ftangon felel. Ezt addig folytatjik, mig a bek<i-
tdtt szemii ki nem tal6lja, hog;rkit 6rintett meg. Ha sok4ig hi6ba pr6b6lkozik, m6sikgyermekhezmeg)t. 

(Karl6cain6)

(V6logatta: D. K6sa Vilma)
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