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Bevezetés 

Hagyományosan a családhoz köthető a gyermekkultúra közvetítése, de már az 
intézményes nevelés, oktatás is részt vesz benne. Olyan intézményeket 
képzeljünk el, amelyek valamilyen kultúrát közvetítenek. Ilyen intézmények 
lehetnek iskolák, óvodák, bölcsődék, kollégiumok stb. Ezek segítségével 
kiegészül a családból hozott kultúra. Ezt segítik elő a pedagógia új módszerei: 
zoopedagógia, múzeumpedagógia, és ilyen a drámapedagógia is (Bús 2013).  

A drámapedagógia segítségével megismerkedhetnek a színház 
kultúrájával a gyermekek. Olyan játékos alkotó tevékenységben vehetnek 
részt, amely segíti őket a személyiségük fejlődésében, és lehetőség nyílik 
számukra, hogy nyitottabbak legyenek a körülöttük lévő világ megismerésére, 
amely a kultúrára is kiterjed. A korosztály meghatározása tág. A 
drámapedagógia segíti a gyermekek között egymás kultúráinak megismerését 
(Bús 2013).  

A drámapedagógia, drámajáték mindig is fontos szerepet töltött be a 
pedagógiai munkám folyamatában. Osztálytanítóként a magyar nyelv és 
irodalom, illetve a testnevelés tantárgyak tanításakor alkalmaztam 
drámajátékokat. Az iskolánkban, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 
Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában a 
művészetek is nagy hangsúlyt kapnak a sport mellett. Szakkör keretein belül 
működött felső, illetve gimnáziumi tagozaton színjátszás. A gimnáziumban 
tanórai kereteken belül is tanulnak a tanulók drámát. A 2018/2019- es tanévben 
állt össze iskolánkban egy alsós színjátszó szakkör is. Ahogy fentebb 
említettem, az általános iskolában csak felsőben működött, de engem ért a 
megtiszteltetés, hogy alsó tagozaton szervezzek egy kis csapatot. Akkoriban 
15 fővel indultunk neki a tanévnek. Ebben a tanévben az akkori negyedik 
osztályos diákjaim átmentek az általam vezetett felsős városi színjátszó 
csapatomba. Helyettük 4 új tag érkezett az alsósba. Jelenleg 10 gyermek jár a 
szakkörbe, 1 fiú és 10 lány. Korosztályukat illetően a következőképp alakult: 
három első osztályos, hat második osztályos és egy harmadikos tanuló jár a 
csoportba. Az előző tanévhez hasonlóan az első pár foglalkozást kimondottan 
a csoport összehangolására terveztem meg. Sok olyan játékot játszottam velük, 
amelynek csapatépítő jellege volt, hiszen a gyermekek nem ismerték egymást. 
Ebben a tanévben úgy érzem, hogy több időt kell fordítanom a konkrét 
képességfejlesztésre, hiszen vannak olyan elsős gyermekek, akik nem 



szólalnak meg és nagyon bátortalanok. A másodikosok között sokan nem 
tudnak figyelni, összpontosítani. A harmadikos kislányom pedig beszédhibás. 
Úgy gondoltam, hogy nem külön fejlesztem őket, hanem a csoport összességét, 
így senkinek nem lesz kellemetlen érzése.  

Az alsós színjátszó szakkör célja 

Elvem, hogy itt a gyermekek érezzék jól magukat, és a felgyülemlett stresszes 
napjaikat a színjátszó körben elfelejtsék, és újra gyermekek legyenek.  Heti 
egy alkalommal 1,5 órát találkozom a gyermekekkel. Ez nem túl sok idő, de 
elegendő ahhoz, hogy a gyermekek sokat fejlődjenek játszva. A drámajáték 
örömet okoz a gyermekek számára, és egyúttal segít nekik a stresszoldási 
folyamatban. Szituációs játékok segítségével újra átélhetnek 
konfliktushelyzeteket, amelyeket saját maguk oldhatnak meg. Természetesen 
nem csak konfliktushelyzeteket, hanem bármilyen életszerű helyzetet 
újraélhetnek a játékokon keresztül. Fontos, hogy biztosítsuk számukra a 
nyugodt teret és több pozitív visszajelzést kapjanak. A drámajáték olyan 
módszer, amely segíti a gyermekek szociális tevékenységeit, mivel a 
drámajáték mint komplex pedagógiai módszer több területet is fejleszt. Ezáltal 
a gyermekek önbizalma is megnő, nyitottá válnak a körülöttük lévő világhoz, 
társaikhoz, pedagógusaikhoz, szüleikhez.   

Drámajáték az iskolában 

,,A játék az egyik alapvető tevékenységi formája a gyermekeknek. A játékot is 
tanulás útján érheti el. Egy egész életen át tart a tanulás. Ezeken a megszerzett 
tudásokon múlik a személyiségünk és a közösségi életben való sorsunk is. Ezek 
akkor lesznek pozitívak egy ember életében, ha alaposan végig gondoljuk, hogy 
milyen módon és milyen módszerekkel tanulunk.” (Zalay 2008)  

„A gyermekek a játékokban tanulják meg és próbálják meg 
újrateremteni maguknak a világot. Játékokkal sajátítják el a különböző 
mozdulatokat, szokásokat, és ami nagyon fontos a szabályokat is.” (Bús 2013) 

Mit jelent a drámajáték? A drámajáték a drámapedagógia legfontosabb 
eszköze. A szereplők közreműködőként és cselekvőként élik meg a különböző 
élethelyzeteket. Egyrészt képzeletben, másrészt tevékenyen élhetik át. A 
szereplők egymást váratlan helyzetek elé állítják, spontán reakciókra késztetik 



egymást. Folyamatos játék- és gyakorlótér, amely viselkedési biztonságot 
nyújt a gyermekeknek számára. Előbb-utóbb kialakul a gyermekekben, hogy 
önmagukat és társaikat kívülről is megfigyeljék (Palásthy 2009). A játéknak és 
a drámajátéknak fontos szerepe van az oktatási-nevelési folyamatban. A 
gyermekek életét elsősorban a játék tölti be. A nevelés leghatékonyabb 
eszközévé válhat. Motiváló hatását érdemes lenne többet alkalmazni a 
tanórákon. Mivel a játék tevékenykedtet, így a gyermeket megtanítja a 
tevékenységre és az öntevékenységre is. Saját tapasztalatok alapján tanulják 
meg a gyermekek a tevékenység nehézségi fokait.  A szabályjátékok mellett a 
drámajáték az a módszer, amelyet egyre többször alkalmaznak a nevelési-
oktatási folyamatban. A gyermekek sokkal aktívabbak lesznek a tanórákon, ha 
számukra is érdekes. Megkönnyíti a gyermekek tanulási szokásait, és a 
tanórákat érthetőbbé és kellemessé teszi. Sok tantárgyban, tanórán 
alkalmazzák, így például az irodalomban és történelemben. A drámajáték 
módszerével könnyebben értelmezhető egy adott mű, illetve egy történelmi 
korszak. A gyermekek megtapasztalják a ,,van hozzá közöm” érzést és így 
könnyebben sajátítják el a tananyagot. Megszűnik a monoton 
tankönyvközpontúság és sokkal lendületesebb lesz a tanóra (Bús 2008). 

Fontos megemlíteni azt is, hogy hol alkalmazzák a drámajátékot. 
Vannak drámatagozatos iskolák, ahol kimondottan erre a módszerre 
specializálódnak a tanórák és a pedagógusok munkája, és így sokkal magasabb 
szinten foglalkoznak a drámapedagógia elméletével és gyakorlatával. Azonban 
más formában is lehet alkalmazni ezt a módszert, mint például szakkörben, 
hiszen ott is kifejtheti hatását. A mi iskolánkban is elmondható, hogy nem csak 
szakkör keretein belül alkalmazzák a pedagógusok a drámajátékokat, hanem 
tanórán is. Saját tapasztalatom és véleményem az, hogy ezt a pedagógiai 
módszert egyre többször kellene alkalmazni az oktatási folyamatban. 
Változatosabbá tenné a munkát, örömet okozna és megszüntetné a feszült 
hangulatot körülöttünk (Kazinczy 2015). 

Alsós színjátszó szakkör a Kis Petőfiseknek 

Ebben a részben szeretném bemutatni az alsós színjátszó szakkör 
tevékenységét, saját pedagógiai gyakorlatomat és különböző játékokat.   

Eleinte csapatépítő játékokat játszottunk, hiszen kisebb korosztályról 
van szó és nem mindenki ismerte a társait. Csapatépítésre a következő 
játékokat alkalmaztam: névjátékok, gyufás játék, bemutatkozás kézfogással, 



tükörjáték párosával. Ezt az utóbbi játékot többféleképpen is lehet játszani. Mi 
a következőképpen csináltuk a gyermekekkel. A tanulók körbesétáltak a 
teremben, ez arra is jó, hogy a teret tudják használni majd a későbbiekben. 
Különböző utasításokat kaptak tőlem, mint például Állj meg!, Ugorj egyet! 
Öleld meg, aki éppen melletted van! stb. És a végén az lett a tükrös játékban a 
párja, akit megölelt. Az elején elmondtam nekik, hogy ne az osztálytársakat 
keressék majd, hanem olyanokat, akiket nem ismernek. Így alakulhattak ki 
olyan párosok, ahol nem ismerték egymást a gyermekek. A páralakítás után 
kezdődött a tükrös játék. Mivel kicsik, ezért eleinte tőlem kaptak instrukciókat, 
hogy miket csináljanak a testükkel. Nagy nevetések voltak az elején, mert az 
is nehézséget okozott, hogy egymás szemébe nézzenek huzamosabb ideig, 
majd idővel szépen összpontosítottak a feladatra és egymásra. A következő 
lépés volt, hogy kijelöltek maguk közül egy vezetőt, aki irányítja tovább az 
együttmozgást. Nagyon szépen, fegyelmezetten történt a játékuk. Finom 
mozdulatokat kellett egymásnak mutatniuk, amiket a társuk tudott 
tükörképpen végezni. Majd csere történt. Minden játék végén megbeszéljük 
gyorsan, hogy kinek milyen élménye volt az aktuális drámajáték során. Ez 
szerintem kisebbeknél nagyon fontos. Ha nagy a csoportlétszám, akkor sajnos 
erre nem mindig marad idő, de a foglalkozás végén beszélgető kör formájában 
visszacsatolást adunk egymásnak.  

Miután a csoport összeszokott, a foglalkozásokat felépítettem úgy, 
hogy különböző készségfejlesztési játékokat játszottunk. Kígyójáték, 
láthatatlan kisegér, hangjátékok, hangfelismerés, zipp-zapp-boing, kacsintós 
gyilkos, wc-pumpás játék stb. A gyerekek nagy kedvence a láthatatlan kisegér 
volt. A játékot körbe ülve kell játszani. Fontos, hogy a gyerekek lába a földön 
legyen. A játékmester előveszi a ruhája zsebéből a láthatatlan kisegeret. Hogy 
milyen történetet mondunk hozzá, azt a pedagógus találja ki. A történet véget 
ért, a kisegér a gyerekek lába között, alatt elindul. A gyerekeknek oda kell 
figyelni arra, hogy először a jobb lábukat emeljék, majd a bal lábukat és mindig 
egymás után kell ezt a mozdulatot végezniük. Tehát nem csak saját magukra 
kell figyelni, hanem a társukra is, mert a kisegér csak akkor megy tovább, ha a 
gyerekek betartják a szabályokat. Ez a drámajáték főleg a figyelmi és 
koncentrációs képességeket fejleszti. Lehet nehezíteni is a játékot, hogy a 
másik irányba is indítunk egy kisegeret, de azt nagyobbaknál javaslom.  

Egy-két hasonló játék után mozgásos bemelegítő játékokat szoktunk 
játszani, ilyenek a Medvevadászat, Lóverseny, Helló Béla vagyok 
drámajátékok. A játék alatt a pedagógus mondja a szöveget és mutatja, a 



mozdulatot, a gyermekek pedig leutánozzák. A gyerekekkel, ha ilyeneket 
játszottunk, akkor sokkal felszabadultabbak és motiváltabbak voltak a 
foglalkozások során.  

Ezután jöttek a térkitöltős játékok, szoborjátékok és a gyermekek nagy 
kedvence, a Helyzet hiányzó kulcsa című élőképes szoborjáték. Egy tanuló 
kimegy a teremből, addig a többiek kitalálnak egy történetet, majd szoborként 
megalkotják. Kicsiknél a pedagógus segít a történetben, hogy ne legyen nehéz 
kitalálni a hiányzó kulcsot a termen kívüli gyermeknek. Ha elkészült a kép, 
akkor jön be a terembe a tanuló és megpróbálja kitalálni, hogy ki hiányzik a 
képről. Beszélhet hangosan, de a többi gyermek nem szólalhat meg. A játéknak 
akkor van vége, ha a kitaláló beáll a képbe a jó helyre és ő is szoborrá változik. 
A figyelem, a fantázia sokat fejlődik a játék során és természetesen a 
gyerekeknek a közös munkájuk is sokkal érzékenyebb lesz.  

A foglalkozás végére jutunk el a különböző szituációs játékokhoz. A 
stoppos játékot nagyon szeretik játszani a kicsik, mert ebben a játékban 
mindent ők találnak ki. Az elején letisztázzuk a már ismert szabályokat. Két 
tanuló játszik, fél perc után lehet stoppolni, ha valaki stoppol akkor a játékosok 
szoborrá merevednek, majd aki stoppolt, leváltja a ,,színpadon” lévők közül az 
egyiket és beáll a helyére ugyanabba a pozícióba, de egy új szituációt kezd el 
játszani. Kicsiknél a tapasztalatom az, hogy főleg a tanár-diák, szülő- gyerek, 
barátok, háziállat témakörök fordulnak elő többször. Instrukciókkal lehet őket 
ebben is segíteni, de itt a lényeg, hogy a spontaneitásuk fejlődjön. 
Természetesen sok más játék is van, ami szituációs. Hotelportás, 
helyzetgyakorlatok, Zsebszöveg, 1,2,3… stb.  

A játékok végén áttérünk a színdarabra és annak a próbájára. Minden 
évben a korosztályuknak megfelelő színdarabokat választom ki és azokat 
valósítjuk meg a képzeletbeli színpadunkon, amelyet tanév végén bemutatunk 
a szülőknek, kollégáknak és a diáktársaknak. A jelmezek és díszletek 
elkészítésében a szülők segítenek a legtöbbet, így ők is beleláthatnak egy ilyen 
folyamat elkészítésébe, és így a szülőkkel való kapcsolattartás is elmélyülhet.  

Általánosságban véve egy drámás foglalkozás menete minden 
pedagógusnál más, hiszen figyelembe kell venni a csoport életkorát, 
képességeit. Én az elmúlt évekből építkeztem és nekem ez a foglalkozásmenet, 
ami eredményességet hoz a gyermekeknél és a saját pedagógiai 
gyakorlatomban. A fent említett játékokat Kaposi László és Körömi Gábor 
drámapedagógusoktól tanultam és a Dr. Bús Imre által szerkesztett Játékok a 
személyiség- és közösségfejlesztés szolgálatában című könyvéből vettem át és 



sajátosítottam. Rengeteg játékleírás és drámajáték található és érhető el a 
Magyar Drámapedagógiai Társaság honlapján is.  

Összegzés 

A drámajáték a drámapedagógia legfontosabb eszköze. Olyan 
alkotótevékenység, amelyben a gyermekek és a pedagógusok játéka közöset és 
egészet alkot. A drámajáték kiemelten fejleszti a gyermekek kreatív 
gondolkodását, fantáziájukat, kommunikációjukat. Ugyanakkor fejlődik a 
szocializációs képességük is. Magabiztosabb lesz a megjelenésük és 
erőteljesebb az önbizalmuk, könnyebben tudnak beilleszkedni a közösségekbe. 
A drámajáték sokat segít a gyermekeknek abban, hogy közösségben tudjanak 
együttdolgozni a társaikkal. Játékon keresztül megtanulhatják a szabályok 
szerinti viselkedést. Továbbá újra átélik az adott konfliktushelyzeteket és azok 
megoldásával csökken a körülöttük lévő és a bennük lévő stressz, illetve 
feszültség. A játéknak és a drámajátéknak fontos szerepe van az oktatási-
nevelési folyamatban. Teljesen mindegy, hogy tanórán alkalmazzuk vagy 
szakkör keretein belül. A nevelés leghatékonyabb eszközévé válhat. Motiváló, 
aktivizáló, szabályozó hatását érdemes lenne többet alkalmazni a tanórákon.  
A fejlesztő hatásai miatt azonban fontos lenne, hogy minél több oktatási 
intézményben megismerjék és használják. Saját tapasztalatom és véleményem 
az, hogy ezt a pedagógiai módszert egyre többször kellene alkalmazni az 
oktatási folyamatban. Változatosabbá tenné a munkát, örömet okozna és 
megszüntetné a feszült hangulatot körülöttünk.  

A gyermekek a legfontosabbak, és a mai feszített világban szükségük 
van arra, hogy felszabadultan játszanak az iskola falain belül is. Intézményünk 
ezért is engedélyezi a különböző pedagógiai módszerek alkalmazását, hiszen 
iskolánk gyermekközpontú. A gyermekek egyenként kincsek, nekünk kell 
felfedezni őket, hogy ki miben nyílik meg a világ felé.  
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