
A foglalkozások  valamilyen módon való rendszerbe foglalása 
       (Próbálkozás) 
 

• Amivel már foglalkoztunk  a játszóházakban: 
ékszerkészítés: virág mintájú tésztából, tökmagból,  

    almamagból, magokból, feltekert papírcsíkokból 
gyöngyfűzés: fagyöngyből, üveggyöngyből, agyaggyöngyből 
szalmafonás: csónak készítése, baba készítése, díszek készítése 
 fából készült játékok: dominó, pecsételő, dobókocka, pexeso  
agyagból készültek: ékszerdobozok, agyagfigurák, gyöngyök,             

    medálok, ceruzatartók, vázák, boton táncoló artista  
 nagymamáink játékai: zúgattyú, pörgettyű,  
 szövés: szemüvegtartó, rongyszőnyeg, takaró 
 foltvarrás: párnahuzat, képek, táskák, bábok,  
 virágkötészet: asztali díszek, koszorúk, csokrok 
 cserépdíszítés: dekupázs, viaszfestés 
 origami: madár, fényképtartó, állatok, ujjbábok 
 nemezelés:  labda, tarisznya, baba, papucs,  báránykás falikép 
 társasjátékok készítése: macska-egérfogó játék, dobókockával  

    játszható játékok, amelyhez falapra rajzolt táblát készítettünk 
 só-liszt kerámia: falidíszek, fényképtartók 
 gyertyaöntés: mártogatással, formába öntéssel,  
 kosárfonás: csuhéból, vesszőből 
 bőrözés: tolltartók, pénztárcák, szütyő  
 anyagfestés: trikók, zoknik, táskák, 
 selyemfestés: zsebkendők, kendők 
 dekupázs: táskák, ceuzatartók,  
 üvegfestés: ablakdíszek, üvegek, tükrök 
bábozás: ujjbábok, papírbábok, marionettek, kesztyűsbábok,  

    zacskós bábok, kasírozott bábok, síkbábok  
 kirigami: farsangi álarcok, falidíszek 
papírból készítettünk: csákókat, kardokat, ötletkártyákat,  

    lampionokat  
süteménykészítés: kekszekből, piskótából, mézeskalácsból,  

    piskótadarából 
 

• Uzsonnaötletek, amelyeket kipróbáltunk  
 zsíros kenyér hagymával 
 kacsazsíros kenyér 
  kuglóf 
  fonott kalács 
  fánk 
  palacsinta 



  sütemény, amit közösen készítettünk 
  sült tök 
  tepertő kenyérrel 
  torta 

 
       

• Néhány, számomra  kicsit kedvesebb,  játszóház leírása 
 
Az összes játszóházi foglalkozást nem írhatom le részletesen, de ha 
néhányról írok, talán az előbbi felsorolás kicsit érthetőbb lesz. 
 

Bábjáték-Játék a bábokkal 
Vendégünk volt : Mészáros Emőke 

2002. április 13. 
 
 

Amíg érkeztek a gyerekek Emőke úgy csinált, mintha nem készült volna 
még fel eléggé, és gyorsan el kell készíteni a szükséges bábot. 
A folyamatosan érkező gyermekek kíváncsian ültek le  melléje 
kérdezgetve mikor kezdünk. A gyorsabb előkészület miatt aztán bevonta a 
munkába a gyerekeket is. Mire elkészült egy papírló, ami 
marionettbábként működött, akkorra minden gyermek nevét megjegyezte.  
Mivel mi a Csiribiri eldalolása után mindig mesével kezdünk, így most 
nem így tettünk. Egy róka báb segítségével eljátszottuk a Sánta róka 
fogójátékot, s már le is lehetett ülni bábokat készíteni. Érdekes volt látni, 
hogyan lesz papírból élőlény, mert az Emőke kezében a papírból készült 
ló, éppen úgy mozgott, vágtatott, ahogyan egy jól nevelt lóhoz illik. 
Hirtelen mindenki  úgy érezte ő maga is arra termett, hogy lótulajdonos 
legyen, így gyorsan nyírni, tűzni, kötözni kezdett. Be kell vallani, 
elméletileg úgy tűnt, csak három hengerre van szükség, négy papírcsíkra, 
néhány jancsiszögre, és zsinórra. A gyakorlat azonban türelemre intett, és 
odafigyeléssel, egy kis segítséggel elkészültek a bábok. Ezek a lovak 
viszont még mindig nem jól nevelt lóként viselkedtek, így meg kellett 
tanítani, hogyan vágtat, és hogyan sétál egy ló. Némi gyakorlás után már 
körbe-körbe ügettek a lovak. Lehetett már verset mondani, mert milyen 
szép, ha a Paripám csodaszép című vers ritmusára járnak a lovaink. 
          Ez a játszóház több okból is emlékezetes a számomra. Az egyik, 
hogy csodálatos embert ismertem meg, aki a gyerekekkel, bábokkal 
közösen tudott alkotni. A másik, hogy láttam, hogyan szerették meg a 
gyerekek a bábokat, amit készítettek. 
           A nap (akkor még számomra nem ismert) szomorú emléke, hogy 
Mészáros Emőkével ekkor találkoztam utoljára. Emőke nem sokkal 
ezután meghalt. 
Mindig fontosnak tartotta, hogy az emberekkel megszeretesse  a bábokat, 
bábjátszást, és tette ezt kedvesen, vidámsággal lelkiismeretesen.   
 
 
 
 
  



   Nagymamáink játékai 
Vezette: Kelemen Zsuzsanna 
     2000. október 14. 

 
Elénekeltük a Csiribirit. Amikor már egészen egy hangon sikerült 
énekelni, jött a mese. A rátóti csikótojás. Miért éppen ezt?  Azért, mert 
nemcsak a játék volt a nagymamáé, de a sült tök íze is. Szokatlan volt a 
gyerekeknek, de azért mindenki megkóstolta.  
Ezután jött a munka-móka. Zsuzsa szétosztotta a padláson gyűjtött 
cérnaorsókat, amiről a gyerekek el sem tudták képzelni mi lehet. A 
munka menete az volt, hogy a nagyobb gyerekek lefűrészelték a 
cérnaorsó végét, és az így kapott forgástest végét/hegyét dörzspapírral 
élesre csiszolták. A dörzspapírral folytatott munka kicsinek és nagynak is 
egyformán örömére szolgált, hiszen otthon kevés lehetőségük van ilyen 
„rendetlenséget“ csinálni. Jöttek a próbálkozások, pörgetés-csiszolás, 
pörgetés csiszolás…. akinek még türelme volt, ki is szinezte. S máris 
készen volt a pörgettyű. De megismerkedtünk még valamivel,  a 
zúgattyúval. Ez a zúgattyú, egy olyan jó erős cérnára felfűzött gomb, 
amit ha feltekerünk, és kifeszítve jobbra-balra huzogatunk zúgó hangot 
ad. El kell ismernünk a nagyamamáink tudtak játszani, érdemes tőlük 
tanulni.   
Újra és újra meg kell állapítani a gyerekeknek olyan kevés elég ahhoz, 
hogy boldoggá tudjuk tenni őket. A táncház is a nagymamáink játékaira 
épült, de Varga Lia tolmácsolásával mindegyik tánc és játék annyira 
jónak és érdekesnek tűnt, hogy nehéz elhinni, ezt már régen is játszották. 
Elgondolkozom olykor azon, hogy, hogyan is van  ez most a 
gyerekekkel? Újra vagy a régire fogékonyak? A kérdés csak költői, de 
érdemes a filozofálgatásra 

Bőrözés 
Vezette: Hajdók Hajnalka 

2004. október 9. 
 
Csak jelzem, hogy kezdésnek elénekeltük a Csiribiri című kedvenc 
dalunkat. A mese mellett először az üveggolyókat „mutattuk be” a 
gyerekeknek. Elárulva nekik, hogy ezen a napon bőrtáskákat készítünk, 
amiben az üveggolyókat tartják majd. Előfordul (nem először), hogy 
néhány kisgyermek  előre kitudakolja, hogy mi  lesz a következő 
játszóházban.  Ezúttal is meglepődtünk, mert az egyikük összegyűjtötte a 
nagyszüleitől a golyózás szabályait. A játék előtt természetesen 
szorgoskodni kell. Néhány asztalunk felülete  ugyan bánta, de 
megtanulták a gyerekek, hogyan kell lyukasztani kalapáccsal,  
bőrlyukasztóval. Díszítettek, ragasztottak, nyírtak, amíg készen nem volt 
mindenki. Hihetetlen, hogy egy használt ruhaüzletben, fillérekért 
megvásárolt bőrkabátból, milyen szép dolgokat lehet varázsolni.  
Mi más következhetett ezután. Ki a szabadba, a tér közepén kialakított 
pici füves területre! Itt egy apuka  gyermekkori emlékeit felidézve 
mutatta be a golyózás szabályait. Mindenki sok-sok üveggolyót kapott, 
amit a bőrtáskájába rejtve vihetett haza. Az iskolában két nap múlva egy 
rövid időre újra divat lett a golyózás!   
 



 
Kirándulás Kékkőre a bábmúzeumba 

2003. júniusa 
 

Aki azt hiszi csak egy helyszíne volt a játszóházaknak, az téved.  
Játszóház már volt a Nógrádi Galériában, a Vigadó Sárkány – udvarában,  
a Kármán József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában és Óvodában, de 
mindemellett voltunk már kiránduláson Kékkőn is. 
Ígértem, írok arról is, hogy nem mindig esett jól szervezni, játszóházzal 
foglalkozni, és voltak más problémáink is. Erről is szól az alábbi  idézet a 
játszóházas naplómból: „Hideg volt. A busz tele volt, de mindenki 
kényelmesen elfért. Ha rajtam múlik júniusban nincs játszóház. Az 
óvodánkat becsukják, költözünk. A hangulatomról jobb nem beszélni. 
Mégis vannak emberek, akik nem hagyják, hogy elkeseredjek. Így aztán 
utaztunk Kékkőre. A bábmúzeumnak voltak érdekes és kevésbé érdekes 
részei. Volt ahol a gyerekeknek, és volt ahol a felnőtteknek tetszett meg 
valami.“ 
     Ez a nap így utólag, mikor már tudom az óvodánk jó helyen van, úgy 
tűnik egyike a legszebb játszóházas emlékeimnek. A bábmúzeumot  
érdemes volt Kékkőn megnézni, de mi itt játszottunk is. A vár előtt 
ugyanis  remek helyet találtunk egy kőhíd alatt a játékra. Pokrócot 
terítettünk a földre, amire sokan elfértünk. Itt elkészítettük anyagból, és 
gombból az ejtőernyőinket, és papírból a forgóinkat. Magunk se sejtettük, 
hogy a hídról röptetve ezeket a játékokat, milyen jól szórakozunk majd. 
 Még ide is vittünk uzsonnát, és táncház is volt, olyan játékosan. 
Remélem mindenki jól érezte magát, mert senki sem panaszkodott, sőt az 
úton hazafelé csodaszép álmokat szőttünk mikkel foglalkozunk majd a 
következő játszóházi évadban. Nem minden álmunk valósult meg, mert 
néha az emberek  másról álmodnak aztán valami egészen mást csinálnak.   
 
. 

JUNIÁLIS 
ÖT ÉVES VOLT A CSIRIBIRI JÁTSZÓHÁZ ÉS TÁNCHÁZ 

2004. június 6 
 
Több hónapos előkészítés, egyeztetés után 2004. június 6.-án a játszóház 
eddigi legnagyobb rendezvénye  valósult meg, amelynek társrendezői 
voltak a  a Kármán József MTNY Alapiskola és Óvoda, az intézmény 
mellett működő SZMSZSZ, az MKP helyi szervezete, a CSEMADOK és 
még sokan mások. Bár ettől nagyobb szabású rendezvényt még nem 
szerveztünk, mégsem ez a legkedvesebb számomra. Amiért mégis írok 
róla az a tapasztalat, amelyet ekkor szereztem. 

• Csak olyan emberekkel szabad együtt dolgozni, akik nem segíteni 
akarnak, hanem közösen alkotni. 

• A gyerekeknek szánt műsor és a politika találkozása ritkán 
szerencsés. 

• A sikerért mindenki könyököl, de kevesen veszik észre, a sikerért 
nagyon sokat és jól  kell dolgozni.  

• Ha valami nem úgy sikerül, ahogyan azt az ember megálmodta  
arra legközelebb nemet kell mondani.  



 
Az alábbi részletet egy  pályázati elszámolás részeként is beadott 
értékelésből idézem :  
  „A gyermekjuniális  egy egész napos ünnepet jelentett számunkra, mely 
több helyszínen, a Kármán József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és 
Óvoda  előtti téren, az óvoda udvarán és a két épület közötti utcán zajlott. 
Nemcsak a helyszínek váltakoztak, de műsorokban is lehetett válogatni. 
Lehetőséget jelentett ez a rendezvény, hogy bemutatkozhassanak az 
óvodások, iskolások, a Pitypang néptánccsoport, az Apropó Diákszínpad. 
A hangulat megteremtéséhez hozzájárult a zselízi Pengő zenekar, de a 
gyermekek számára a legkedvesebb élményt talán mégis a budapesti 
Fabula Bábszínház jelentette.  
               Nagyon fontos volt, hogy a gyermekek nemcsak fellépőként, 
hanem aktív szereplőként voltak jelen, hiszen a kirakodóvásáron 
osztályonkét a saját termékeiket kínálták, a diákokból alakult dobosok 
hirdették, és hivogatták a nézőket, voltak gyerekek akik népi 
kismesterségeket mutattak be a felnőtteknek. 
              Ez a rendezvény sok pedagógus, szülő, gyermek és támogató   
összefogásával készült, amely a játszóház az óvoda és iskola, de a losonci 
magyar közösség számára is emlékezetes élményt jelentett.” 
 
 
 

Vitéz László és a többiek 
Kemény Henrik előadása 
Vigadó Sárkány-udvar 

2002. június 26. 
 

Számomra ez az egyik legszebb emlék, ezért  hagytam utoljára. Az 
előadást rendkívül sok előzetes egyeztetés, módosítás, izgalom előzte 
meg. Már decemberben szerettük volna megrendezni, de Kemény Henrik 
betegsége nem tette lehetővé. Három időpont változtatás után sikerült egy 
közös dátumot megbeszélni. Tudni kell, Kemény Henrik már idős (az 
idén lesz 80 éves), s így nekünk kellett bebiztosítani egy autót ami 
Losoncról ment érte Budapestre, s onnan hozta Losoncra, majd vitte 
vissza az otthonába. Akadt egy segítőkész vállalkozó, aki ezt ingyen a 
saját autójával biztosította be számunkra. 
Az előadásnak nagy sikere volt. A gyerekekre újdonságként a felnőttekre  
meseszerű valóságként hatott. Sokan nem hittük volna, hogy 
gyermekkorunk csak tévében látott palacsintasütőjét és az azzal 
elnánspágolt ördögöket, Vitéz László vörös orrát közelről és élőben is 
láthatjuk majd.  
Vannak viccek, játékok amelyek nem avulnak el, hiszen gyermekeink 
éppúgy nevettek szórakoztak a „nagymama lánykori báli legyezőjén”, 
mint annak idején mi is , és most is. Az előadás után  Agócs Gergő és 
barátai  muzsikája tette teljessé, széppé  a napot. 
Egy-egy ilyen nap után érzem azt, hogy van miért,  van kinek, és azt is, 
hogy: ÉRDEMES!.      
 



Harmadik rész (az idézetek része, és hogy mit miért csinálunk 
éppen úgy ahogy van) 
 

 Arról, hogy miért foglalkoztunk a bábozással 
 
„...Amiért mégis kiemelten szeretnénk foglalkozni a bábjátékkal, az 
a benne rejlő nevelési lehetőség, amely különösen értékes egy 
kisebbségben élő gyermek számára. 
          A bábjáték érzelmi úton vezeti be a gyermeket az esztétikai 
élmények világába, miközben számos lehetőséget nyújt kreativitásának 
kibontakozására. A bábozással járó sokirányú tevékenység számtalan 
készség kialakulását fejlesztését segíti elő. Az anyanyelvi nevelés 
szempontjából rendkívül értékes tapasztalatokat szerezhetnek, s lényeges 
ez azoknál a gyermekeknél, akik bár magyar anyanyelvűek, szlovák 
iskolában tanulnak, így csak otthon vagy a játszóházban használják 
anyanyelvüket. A  népművészetet a bábjátéknál is elsődlegesnek tartjuk  
így a népművészetünk szín és formavilágának cselekvésen át történő 
megismertetését és megszerettetését is. 
          A bábjáték sok formáját szeretnénk megmutatni  a gyermekeknek. 
A játék, bábhasználattal való ismerkedés mellett a foglalkozásainkon 
a gyermekek megismerkedhetnek a bábkészítés technikáival, 
díszlettervezéssel és készítéssel. Terveink között szerepel még néhány 
bábszínházi előadás is, ami ritka lehetőséget kínál a gyermekeink 
számára.” 
 (részlet egy pályázatunkból) 
 

 Arról, hogy miért tartom fontosnak, hogy mesével kezdjük a 
játszóházakat  
 
A játszóházak vezérfonala mindig egy-egy mese, mert hisszük a mese 
sugallatszerűen válaszol a gyermekeknek az élet kérdéseire, és ezek a 
sugallatok a gyermek érzelmi beállítódása miatt nyomot hagynak a 
személyiségfejlődésében. A szlovákiai magyar gyermekek   
szempontjából a mese talán még egy fokkal szükségesebb is, hiszen a 
szlovák iskolákba járó magyar gyermekeknek, a vegyes nyelvi 
házasságokban  élő gyermekeknek, és a szlovák közegben élő 
gyermekeknek rendkívül fontos, hogy gazdagítsuk, fejlesszük szókincsét.   
 (részlet egy pályázatunkból) 
                

 Arról, hogy hogyan …..  
 
  A meséből kiindulva azután játszunk, dramatizálunk, készítünk 
anyagból, agyagból, papírból farkasokat, kismalacokat, textilből 
seprőnyélen repülő boszorkányokat, tésztából nyakláncot. Igyekszünk a 
gyermekeknek sokféle anyagot,technikát bemutatni. Nem akarunk direkt 
módon tanítani, nem várunk el a gyermekektől semmilyen teljesítményt. 
Ha velünk játszik, munkálkodik azt ne az osztályzatért, ne valamilyen 
elvárás miatt tegye, hanem önmagáért, a saját kedvéért, a saját örömére. 
Nincs ügyesebb, kevésbé ügyes, nincs aki lemarad, aki kiválik.  
(részlet egy pályázatunkból) 


