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5. Fenyõ meghívása � közös játék 
�Én nem merek a fenyõ szeme elé kerülni. Megtennétek, hogy elviszitek neki a meghívót? Addig hazaszaladok, 
s felteszek még egy terítéket az asztalra.� 

Szerepet váltok, s a gyerekek, mint kesergõ fenyõre találnak rám, s míg átadják a levelet, alkalmuk nyílik 
összegezni az eseményeket, s a tapasztalataikat. Ebben kérdésekkel is segíthetjük õket. 

6. A bál � mímes játék 
Ismét Nyárfi szerepében: �Örülök, hogy eljöttetek. Íme, terítve az asztal a nyár adományaival. Egyetek! Igya-
tok! Utána táncolhattok is. Egyszóval: érezzétek jól magatokat!� (zene) 

 

Indiánok 
Kunné Darók Anikó � Kuszmann Nóra 

Korcsoport: 4 �5 év. 
Téma: Fogyasztói magatartás, környezetvédelem. 
Fókusz: Milyen következményei vannak pillanatnyi jólétünknek? 

Eszköz: Indián díszek, halak, horgászbot, bogrács, székek, asztalok... 
Elõzmény: Egyheti barkácsolás, tornázás, rituálé kialakítása stb. 
 
1. Szerepfelvétel � UTASÍTÁS 
�Indián környezet� kialakítása. A csoportszoba átminõsül táborrá, erdõvé stb. A gyerekek létszámára való te-
kintettel két csoportra válunk. Így aktívabbak lehetnek. 
�Indiánok! Vegyétek fel díszeiteket! Hadd lássuk, mit hoz a mai nap! Induljatok dolgotokra!� 

Körbe járunk, s elbeszélgetünk a dolgozókkal, elmélyítve a szerepeket, s beindítva a játékot. 

2. Mibõl, hogyan élünk? � GYAKORLAT +  MÍMES JÁTÉK 
A két tábort egy folyó (lepedõ) választja el egymástól, melybe fából készült halakat dobáltunk. Röpgyûlés ke-
retében megbeszéljük, hogy minket a folyó táplál. Az elõzõ napokban szedett vesszõkbõl, madzagból és gém-
kapocsból horgászbotot készítünk. 
Óvónõk: egy-egy indián szerepében: �Nincs már mit ennünk. Itt az ideje, férfiak, a horgászatnak. Asszonyok, 
mi segítsünk nekik megcsinálni a botot, s aztán készítsük elõ a bográcsot a halászlének! Néhány asszony a 
zsákmányt szállítsa a konyhára!...� 

A folyamat végigjátszása, majd az étel elfogyasztása a hálaadó RITUÁLÉT követõen. Ennek során tuda-
tosítjuk, hogy milyen fontos szerepet játszik az életünkben a tiszta víz, s a benne levõ élõlények, s hogy 
nélküle sokszor bizony éheznénk. Az ebédre meghívható a másik tábor is. 

3. Másnap � MÍMES játék 
Napi teendõk megbeszélése gyûlés keretében, majd munkára indulás. A folyó tisztaságának és gazdagságának 
ellenõrzése a napi teendõk között kell szerepeljen. 

4. �Mc Kell enni� � GYÛLÉS 
Hírnök (+ levél) jõ: Megoldódott az élelmezésünk, ha nincs zsákmányunk, akkor sincs semmi baj � van �Mc 
Kell enni�. 

A hírnök távozása után összegyûjtjük információinkat a gyorsétkeztetés témakörében. A negatívumok is 
említésre kerülnek. 

�Mit hallottatok errõl az étteremrõl? Mit lehet ott kapni? Milyen ételek vannak? Milyen a berendezése? Evõ-
eszközök? Milyen az étkezés folyamata?� 

5. Voltunk a �Mekiben� � TABLÓ 
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Utasítás: �Úgy hallottam, hogy már voltatok a �Mekiben�. Errõl a látogatásról fényképek is készültek. Kérlek 
alkossatok most kettes-hármas csoportokat, és mutassátok be a legjobb pillanatotokat!� A bemutatott tablókat 
megbeszéljük. 

�Mutatós� forma, de nem biztos, hogy annyira elõre viszi a drámát, mint egy közös mímes játék. A cso-
port fejlettségi szintjétõl, és a gyakorlottságuktól függ az alkalmazása... 

6. Éjszaka � probléma behozatala 
�Biztos elfáradtatok egy ilyen nap után. Most feküdjetek le..., de ha tapsolok, akkor kérlek, merevedjetek meg, 
s akinek megérintem a vállát, mondja az elsõ eszébe jutó gondolatot!� 

Míg alszanak, teleszórjuk a folyót papír, mûanyag és egyéb, az étterembõl származó szeméttel. 

7. A (rá)ébredés � GONDOLAT KÖVETÉS 
�Jó reggelt! Remélem jól aludtatok! Gyertek, mosakodjunk meg a folyónál!� 

Taps � gondolatok meghallgatása. 

8. Megoldás keresés � GYÛLÉS 
Mit tegyünk a szeméttel? 

 Tegyük egy kupacba .................. büdös 
 Nincs kuka, erre nem jár kukás autó, s különben sem semmisíti meg a szemetet, csak áthelyezi. 
 Égetés ................ büdös, szennyezõ... 
 Átvisszük a szomszéd táborba ............ , itt sort keríthetünk egy �nekem nem kell, fújj�-játékra 
 stb. 

Rá kell ébreszteni õket, hogy minden látogatásuk ugyanennyi szeméttel fog járni, s a szemét a végén be-
temeti világukat. Ezek után minden egészséges gondolkodású ember levonja a következtetést... 

 

Öröm-dráma óvodásokkal 
Kunné Darók Anikó 

Mielõtt Bolton megengedõ drámatípusaira hivatkoznék, vagy módszertani magyarázatba-magyarázkodásba 
törnék ki, leírom ide a tényeket, amelyre hivatkozni mindig érdemes. 

Farsangi idõszak, 4-5 éves gyerekek csoportja. 
Rettentõen nõies jellemmel rendelkezõ kislányok, erõteljes kisfiúk, várakozás, készülõdés, �én leszek a leg-

szebb�, �én a legszuperebb�. � Örülnek a jelmezkölcsönzõk, beindult a verseny. 
Mindenki jól ismeri a helyzetet. 
Kolléganõm a csoport stílusához igazodva ezen az ominózus héten a Hamupipõkét meséli. Nagy az érdek-

lõdés, a lányok már az elsõ alkalommal táncra perdültek, a fiúk falovakra pattantak. A homokozó szélén külö-
nös hangnemben folyt a pletyka a Herceg és Hamupipõke szerelmérõl. Ebben a témában van valami... 

Adjuk meg a csoportnak, amire vágyik! (És magunknak is.) Rendezzünk egy olyan bált, ahol nincsenek ver-
senyeztetõ szülõk, mindenki egyformán gyönyörû lehet. Nincs tombola, süti, szörp � bál van. 

Csütörtökön bejelentjük, hogy lehet hozni mindenféle báli holmit (körömcipõ, retikül, fülklipsz � a fiúknak 
bekérjük apa legszebb nyakkendõjét). 

Délután a csoportban vasalom az óvodai jelmeztár összes habos ruháját, mindet egyenként megcsodálva, a 
helyzethez jól igazodó vágyakozó tekintettel, majd fogasra teszem és sóhajtva közlöm az odavetõdõkkel � is-
mét kellõen színpadias modorban �, majd holnap! 

És péntek. 
A csörgõ reklámszatyrokból kivillan egy két flekk, kicsusszan egy két gyöngysor. 
A fiúk hasonlítgatják az otthonról becserkészett nyakkendõket. (A didaktikus óvodapedagógus máris 

mikrocsoportos matematika foglalkozást kezdeményezhetne hosszabb-rövidebb, keskenyebb-szélesebb, esetleg 
színek témakörben, de ki foglalkozik ma ilyenekkel?) 

Amikor már mindenki itt van, a gyerekek, a két óvónõ és a csoport dajkája, elkezdõdik a teremrendezés, a 
szervezkedés. 


