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Miért fontos a játék? 

 Mert ez a kisgyermek fő 
tevékenysége, foglalatossága.  

 Élvezet, lehetőség arra, hogy: 

 másokkal együttműködjön,  

 vitázzon,  

 kutasson,  

 alkalmazkodjon,  

 problémát megoldjon,  

 alkosson … 





Az együttjátszás 
együttműködési hajlandóság,  
személyes cél,  
különféle  kapcsolatok jönnek létre,   
pozitív értékek,  
lehetőség a spontaneitásra,  
kommunikációra,  
személyes képesség kibontakoztatására,  
kreativitásra,  
párbeszédre,  
érvelésre,  
állandó tevékenységet biztosít,  
a szabálytartásra szoktat,  
személyes tevékenységre van lehetőség, 
 közös játék, közös probléma, tolerancia, türelem… 

 



Hat az érzelmekre 

Érzelmek kimutatása, érzelmek közvetítése 

Szükség van arra, hogy elmondhassák,  

érzékeltessék örömüket, aggodalmaikat,  

félelmeiket.  
Meg kell közben tanulniuk az önfegyelmet,  

mások érzéseivel és viselkedésével szemben  

türelmesnek, megértőnek, kell lenniük 

 



Haszna az egyénre 
 Segít a készségek, képességek gyakorlásában, fejlődésében: 

 az önkifejezésben,  

 a stratégiák kidolgozásában,  

 a gátlások leküzdésében 

 szókincsfejlesztésben, 

 mozgásfejlesztésben 

 fantázia fejlesztésében 

 a gondolkodás fejlesztésében…  

 





A pedagógus feladata 

 A céltudatosan megszervezett tanóra, ahol  

oktatójátékok, változatos, játékos tevékeny- 

ségek tárházát sorakoztatja fel.  

 A jó játék fejleszti a tanulási képességet,  

 beszédkészséget, a logikus gondolkodást,  

 a kreativitás, és mindazokat a képességeket,  

melyek a sikerhez, az eredményes tanuláshoz,  

ismeretelsajátításhoz, szociális kompetenciák  

fejlődéséhez nélkülözhetetlenek.  



Haszna az egyénre 

 Segít a készségek, képességek gyakorlásában, 
fejlődésében: 

 az önkifejezésben,  

 a stratégiák kidolgozásában,  

 a gátlások leküzdésében 

 szókincsfejlesztésben, 

 mozgásfejlesztésben 

 fantázia fejlesztésében 

 a gondolkodás fejlesztésében…  

 



Hol, mikor alkalmazható? 
 Valamennyi tantárgy keretén belül alkalmazható, 

lelkesedést, izgalmat, élvezetet jelent a gyermekek 
számára.  

 Tevékenységre ösztönöz,  

 változatosságot visz az oktatásba, szórakoztat, 
teret ad a tehetségek kibontakozásához.  

 Biztosítja az egyéni ütemben való haladást, a 
választási lehetőséget, a készségek, képességek 
fejlesztését. 

 Ezek az érvek támasztják alá a játék 
szükségességét, különösen az alsó tagozaton 

Platón szavai ma is helytállóak, hiszen sokkal több 
eredményt érhetünk el, ha azt a tevékenységet végezheti a 
gyermek, amiben tehetséges. 

 





Miért fontos a kreatív ember? 
 
Fontos, mert 
- gyorsan változik a világ 
- számtalan erő hatásának van kiszolgáltatva az 
egyén, 
- a kreatív beállítódás, életszemlélet segíthet 
abban, hogy e változásokat   követhessük, 
befolyásoljuk 
 
A kreativitás olyan tulajdonságokat, készségeket 
alakít ki,     
amelyekre a  változásokban szükség van, hogy 
tudatosan cselekedhessen az ember 



A nevelő feladata 

Mivel különbözőek a gyerekek, a 
„szellemi tápláléknak” is 

különbözőnek, változatosnak kell 
lennie!  

 
„Terülj, terülj asztalkám!”- ot  

kell biztosítania a  tanulók számára,  
ez a változatosság a játékon keresztül, 

sikeresebben biztosítható.  
 









Köszönöm a figyelmet! 
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