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A GYERMEK JÁTSZVA TANUL

A gyermek játék közben a testével tanul, ahogy megérinti, látja, hallja, szagolja, ízleli és mozgatja a dolgokat. Minden nap van valami 
új felfedeznivaló. A játék során tanulják meg a társas érintkezést, a nyelvi készségeket és sok mást!  

A játék fontos!

Amikor a gyermek játszik: 
•	  Megismeri a világot és a benne élő embereket,
•	  Fejlődik a gondolkodása, a probléma-megoldással és 

szervezéssel együtt,
•	  Erősödik a teste,
•	  Önmérsékletet tanul,
•	  Megértésre, meghallgatásra és beszédre készteti,
•	  Közel érzi magát másokhoz és barátkozik,
•	  Használja a képzelőerejét és alkotókészségét, és
•	  Vidáman telik az ideje! 

Más bőrébe bújni

Amikor a gyermek egy állat, tanár, bolti eladó vagy a szülő 
szerepét magára öltve játszik, ez a szerepjátszás vagy 
képzeletbeli játék. 

A szerepjátszó játékok segítenek a gyermeknek fejleszteni 
a képzelőerejét, problémamegoldó és nyelvi készsége 
fejlesztését, elmúlt események felidézését és a többi ember 
megértését. Az olyan napi tevékenység, mint a főzés, vásárlás 
és fürdés is lehet szerepjátszás. A gyermeke is kitalálhatja a 
saját szerepjátszását a ház körül vagy a szabadban található 
tárgyakkal. 

Néhány példa arra, hogy a gyermek 
játszva tanul 

Youni 11 hónapos. Az édesanyja egy, a régi hazájából ismert 
kedvenc dalát énekli. Youni a ritmusra mozgatja a lábát és 
különböző hangszíneken gőgicsél. Az édesanyja felkapja és 
együtt énekelnek/gőgicsélnek. Youni a különböző hangokat 
tanulja megkülönböztetni. A ritmusra tanulja mozgatni a 
tagjait. Közel érzi magát az anyjához játék közben.
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asia 18 hónapos. Különböző nagyságú műanyag tálakkal 
játszik. A nagyobb tálba tesz egy golyót és nézi, ahogy az 
pörög benne a mozgatás hatására. A golyót a kisebb tálba önti 
és figyeli, ahogy megváltozik a pörgése. Most egyensúlyozik a 
tálakkal, ahogy egymásra helyezve őket tornyot épít. Amikor 
leesik, izgatottan hallgatja a csattanást. Tanulja a testét 
koordinálni és előre megjósolni, hogy mi történik, kísérletezik. 
Erősnek érzi magát, amikor nagy zajt okoz.

roberto három éves. Sorba rakja a hasonló méretű autóit 
és rendeltetésük szerint kiválogatja őket (pl. versenyautók, 
kamionok, rendőrségi és mentőautók) A bátyja ad neki egy 
nagyobb autót. Roberto a sort vonattá rendezi, előre téve a 
legnagyobbat. A bátyja megmutatja, hogyan tegye a második 
autó elülső kerekeit az első autóra, hogy vonat legyen belőle. 
Roberto különböző kategóriákat tanul, módosítja a játékát, 
problémát old meg és új szavakat tanul a dolgok elmondására. 
Megtanulja azt is, hogy mások ötleteit elfogadja és felhasználja.
 

A játékhoz a gyermeknek szüksége van:

BiztonSágérzetre éS Szeretetre
Játsszon együtt a gyermekével. Üljön le a padlóra, hogy 
szemtől szembe kerüljön a gyermekével. Beszélje meg velük, 
hogy mit csinálnak. (például „Paff! Beteszi a labdát.”)

Sok idő éS tér
Zárja ki a figyelmet elterelő dolgokat Kapcsolja ki a TV-t, és 
tegye le a mobilt. Ha kisbabája van, gondoljon arra is, hogy a 
hasukon fekve érik el a játékokat és mozgathatják szabadon a 
testüket. Tegye el a zsúfoltságot okozó tárgyakat.

amivel játSzhat
Figyelje meg, mivel szeret játszani a gyermeke és bővítse a 
játékok választékát. Egyszerre csak kevés játékot tegyen ki, 
hogy ne zavarja össze a gyermekét, és tartson vissza néhány 
játékot olyan alkalmakra, amikor a várakozás közben kell 
valami a gyermeknek (pl. az orvosi rendelőben, vagy amíg 
elkészíti a vacsorát).

Olcsó játékötletek otthonra 

•	  Edényeken dobolás. Tálak és dobozok egymásra helyezése. 
Sorba rakós játék különböző háztartási tárgyakkal.

•	  Tegyen ki egy vízzel telt tálat és olyan tárgyakat, amelyekbe 
beleöntheti a vizet. Adjon hozzá szivacsot, szappant és 
mosásra használható tárgyakat.

•	  Használjon kanalat a különböző tárgyak megérintésére és 
figyelje, milyen hangokat adnak ki.

•	  Felöltözés a felnőttek vagy az idősebb fivér, nővér ruháiba.
•	  Készítsék el együtt az ételeket. (például, keverjék össze a 

feldarabolt gyümölcsöt vagy zöldséget, süssenek sütit stb.) 
•	  Nedves ruhával és száraz törlővel takarítsanak együtt.
•	  Rejtse el a tárgyakat és vezesse rá, hogy hol vannak. 

(Például, a „meleg” azt jelenti, közel van hozzá. A „hideg” 
pedig azt, hogy távol.)

•	  Építsen várat párnákból és plédekből. Tegyen bele 
kitömött játékokat és babákat.

•	  Játsszanak szerepjátszós játékokat: bevásárlást, látogatást, 
utazást és rendkívüli helyzetet/tűzesetet.

•	  Rajzoljanak, vagy készítsenek könyvet vagy kártyákat.
•	  Kartondobozokból építsen vonatot, házat, vagy 

a játékautóknak garázst. 
•	  Énekeljen, kísérje az éneklést mozgással, és táncoljon.
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