
A játék jelenléte a tanulásban 

1. A játék beépül a tanulási folyamatba:  

 

Klasszikus példa erre az énekléshez és a mozgáshoz kapcsolódó 

játék. Az alkalmazásra néhány megoldás: hangulatteremtés 

szándékával, játékkal indul a foglalkozás; a játékok végig 

kísérik az egész foglalkozást; a tanulási folyamatban többször 

visszatér a játék, de nem a játék tölti ki az egész foglalkozást; 

játékkal zárul le a foglalkozás.  

A külső világ tevékeny megismeréséhez kapcsolódó játékok 

elsősorban szabályjátékok, azok közül is inkább az 

értelemfejlesztő játékok, de sikerrel alkalmazható 

szimulációs játék is. Többnyire ezek a játékok a 

foglalkozások egy részét töltik ki.  

A festés, rajzolás, mintázás közbeni vizuális játék önmaga is 

egy játékforma, amely a gyermek alkotó képzeletére, 

egyéni elhatározására épül, s ugyanúgy önkifejezésének, s 

tanulásának is eszköze, mint a játék.  

 

2. Kezdeményezett játék:  

 

A gyermekek által kezdeményezett játékok (gyakorló-, 

szerep-, építő-, szabályjátékok) igen sokoldalúan járulnak 

hozzá tanulásukhoz. (tapasztalataik bővüléséhez, 

viselkedésformáik alakulásához, képességeik 

fejlődéséhez). A gyermek által megteremtett játékhelyzetek 

önmagukban – minden külső „megtámogatás nélkül” – 

hordozzák a tanulás lehetőségét. Ezért ezzel kapcsolatban 

az óvodapedagógusnak nincs különleges tanulást 

befolyásoló tennivalója, mert miközben megteremti a játék 

kibontakozásának feltételeit, egyben megteremtette a 

spontán játék adta spontán tanulás lehetőségeit is.  

A nevelő által kezdeményezett játékok tanulási funkciója az 

elmúlt években felértékelődött. A kezdeményezett játékok 

azon csoportja, amelyben az óvodapedagógus részéről 

tanulási cél is megfogalmazódik, tartalmukat tekintve 

közelítenek vagy teljesen megegyeznek a tanulási 



tartalommal. Ezek a játékok adják a foglalkozások egy 

részét. Esetleg több játék ki is tölthet egy 

egészfoglalkozást. Az ilyen játék szervezetileg lehet a 

tanulási folyamat elkülönült, önálló része, de bennük a 

játék, s nem az irányított tanulás törvényszerűségei 

érvényesülnek. 

 

3. A játék elemei vannak jelen a tanulásban. Ez a játékosság 

kereteiben érvényesülő játékjellemzők jelenléte és a derűs, 

vidám hangulatos légkör feltételei mellett lehetséges. A 

gyermekre jellemző játékos beállítódás miatt természetes 

követelménye az óvodai tanulásnak, hogy szinte minden 

helyzete hordozzon, tartalmazzon valamilyen játékelemet vagy 

játékra utaló vonást. 
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