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Szőke Anna (Újvidék) 
 

Óvodai gyermekszínjátszásunkról 
Módszertani segédanyag óvónőknek1 

 
Immár tizenkettedik alkalommal szervezzük és tervezzük sajátos nevelési 

igényű színjátszó találkozónkat. Szebbnél szebb pillanatok, találkozások értek 
bennünket. Rádöbbentünk végre, hogy valamennyiünk személyisége különbö-
ző, sokszínűek, sokfélék vagyunk, és ez egyben sokféle értéket is jelent. A zsűri 
véleménye is szubjektív. Az elemző személy saját véleményét tükrözi, amely 
mögött tapasztalat, tudás húzódik meg. Ugyanakkor véleményük és sokunk 
véleménye homlokegyenest ellentétes is lehet. Példaként hozom fel a 
temeriniek Lúdas Matyi c. előadását, amelynél egyszerre két háttér van jelen a 
színpadon. Mindkét színteret kihasználták, az események alakulásának megfele-
lően tudták belakni. Ez az előadás szerepelt a Dél-Bácskai Óvodás Színjátszó 
Szemlén is. Professzor Emil Kamenov külön dicséretben részesítette ezért 
őket, s a csókai bírálóbizottság véleménye is megoszlott a díszletet illetően 2 : 2 
arányban. 

Magáról az óvodai színjátszásról nehéz beszélni. Az egyetemes színjátszáson 
belül is (profizmus és amatőrizmus) keresi helyét. Természetesen ez a hely-
keresés csak az utóbbi két évtizedre érvényes. Az 1990-es évekig nagy divatja 
volt a kosztümös gyermekelőadásoknak gazdag díszlettel kiegészítve. Jómagam 
is szívesen nézegetem óvodáskori fényképeimet, s mindig büszkén adom 
tudtára a felvételre érdeklődést tanúsító egyéneknek, hogy „itt szerepeltünk”. 
Szívesen emlékszem édesanyám, nagyanyám szorgoskodására, hogyan pederték 
fodrossá krepp-papírszoknyám szegélyét. 

A kicsik szerepeltetése, színpadon történő fellépésük mindig elementáris 
erővel hat a nézőkre. Szállóigeként használjuk a biztató mondatot: az óvodások 
megjelenése a színpadon már egymagában is fél siker. Ez valóban így igaz, de 
az, hogy a másik „fél” siker mitől függ, arról nemigen beszélünk. Pedig fontos 
lenne időnként a pedagógus-továbbképzéseken erről is szót ejteni.  

Felvetődik a kérdés: vajon szükség van-e az óvodásoknak szánt mesedrama-
tizációk rendezvény keretében történő bemutatására? Elöljáróban leszögezhetjük, hogy 
feltétlenül szükség van rá, s ilyen kérdést csak az tehet fel, aki nem ismeri az 
óvodai élet sokrétűségét, aki nem ismeri az óvodapedagógusokra váró sokszínű 
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feladatot, aki nem tudja, hogy a gyermek első öt-hat éve meghatározó erejű, s 
hogy az itt szerzett élmények befolyásolják további kreatív fejlődését. A színpa-
di fellépésnek nevelő és ízlésformáló ereje is van. Hatni tud a közönségre, for-
málja a szülők ízlésvilágát. A kisgyermekek szerepeltetése természetes velejárója 
az óvodai munkának. Az oktatói-nevelői gyakorlatba már régóta beépült a 
dramatizálás: mesék, történetek megjelenítése gyermekszereplőkkel, bábokkal. 
Egy-egy korszak hol nagyobb horderejű színdarabokat követelt meg az 
óvónőtől, hol az aktuális „tanterv” kissé háttérbe szorította ezt a fajta 
tevékenységet, tény azonban, hogy mindig is jelen volt, van és lesz az 
óvodákban. Céljait szintén különbözőképpen határozhatnánk meg korszakok-
tól függően. 

Mi, óvodapedagógusok az óvodai színjátszást autonóm műfajként tartjuk 
számon. Művészeti ág, melynek művelőjére a „mit és hogyan” felelőssége 
nehezedik. Az óvónők felkészültsége teljességgel meghatározza a tevékenység 
(produkció) színvonalát. (Ezért a legegyszerűbb megmutatkozási alkalmak a 
tarka-barka, koncepció nélküli karneválok és felvonulások. Ott csak a kosztü-
mök megálmodása és kivitelezése jelent némi gondot.) 

A gyermekek szerepeltetéséhez, a műsorszámok összeállításához az óvó-
nők tanulmányaik során nélkülöznek minden alapot. Ilyen jellegű képzés a 
tantervben nem szerepel. Nem indítottunk rendezői tanfolyamot, ahol az 
óvónők elsajátíthatták volna a rendezés mesterségét. Ez persze nem ment fel az 
alól, hogy a hiányosságokat észre ne vegyük és ne közöljük. Pedagógusaink 
olykor a legalapvetőbb rendezői ismeretekkel sincsenek tisztában. A gyakorlat-
ban viszont szükség van az óvodások „nyilvános felléptetésére” a különböző 
rendezvények alkalmával. S valljuk meg őszintén: mi felnőttek igényeljük is ezt, 
még akkor is, ha nincs hozzánk tartozó utód az óvodások körében. S ez az 
igény nem csak reánk, magyarokra jellemző, éppúgy jelen van a szerb nyelvű 
csoportokban, mint a szlovák vagy a ruszin óvodákban. A nyilvános fellépés 
fontos, ezért az óvodás színjátszással kapcsolatos szakmai tanácskozásokhoz 
közelítsünk úgy, mint ahol inspirációt, ihletet, örömet, kedvet kapunk a további 
megmutatkozáshoz. Miért fontos mindez? Mert azok a gyermekek, akik 
bármilyen művel kerülnek kapcsolatba, lényegében a világ megismerésének 
élményen alapuló mozaikdarabjával szembesülnek. 

A Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete az elmulasztott lehe-
tőségeket próbálja e rendezvény és a hozzákapcsolódó szakmai beszélgetés 
keretében pótolni. Hézagpótló kihívás, megpróbálunk szembe nézni azzal, amit 
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eddig elmulasztottunk. Alkalom ez arra, hogy saját hibáinkat elemezzük. Rész-
ben kitekintés és teljes betekintés egymás munkájába. A szakma számára kie-
melkedően fontos a találkozó (tapasztalatszerzés). Mégis nehéz véleményt 
mondani. A szakirodalom nem kellő ismerete, a hibákra történő rávilágítás sér-
tődöttséget vált ki a nevelőből. Nem vagyunk kellően képzettek ahhoz, hogy elis-
merjük és elviseljük a kritikát, amely mindig jóindulatú, csak talán néha keményebb 
hangnemben fogalmazódik meg. Azok az óvodapedagógusok, akik nem is 
próbálkoznak részt venni egy ilyen szakmai találkozón, feltételezhetően kényelem-
ből teszik ezt, vagy pusztán azért nem adják meg óvodásaiknak és szüleiknek 
ezt az élményt, mert félnek szembenézni saját tájékozatlanságukkal. (Egyébként 
azért van az egyesület, hogy bátran forduljanak az óvodapedagógusok segít-
ségért a vezetőséghez. S hála Istennek, mind többen élnek is a lehetőséggel.) 

Először is tisztáznunk kell, mi az, amit tudunk, és mi az, amiről gondol-
juk, hisszük, hogy tudjuk. 

A kompozíciónak meghatározott közlendője, üzenete van, még akkor is, 
ha gyermekelőadásról van szó. Akkor is üzenetet kell hogy továbbítson, ha 
versösszeállítást tervezünk. A műsor, amely mint egy zenemű, három tételből 
álljon: felvezető prológusból, a központi esemény kibontakozásából és a lezáró 
epilógusból. 

 

Tapasztalat, élmény 
 

Alapszabály: az előadás csak akkor sikerülhet, ha a színjáték létrehozói 
(gyermek és óvónő) azonosulni képesek szövegeikkel és az egész mű mondani-
valójával. Ez kívülről, csak a verbális eszköz használatával nem valósítható 
meg.  

A művészet legbelsőbb lényege az élmény, amely szorosan kötődik a meg-
ismeréshez. Az élmény tartalma az alkotásban ölt formát. A gyermek csak azt 
képes improvizálni, amit megmutatunk neki, amit ő maga megtapasztal. Például 
a Kiskakas gyémánt félkrajcárja c. előadásokban látszott, hogy a kiskakas(ok)-
nak nem volt tapasztalata, még ha a mindennapokban találkozik is a barom-
fiudvar állataival. Hiányzott belőlük a játékosság. Hogy elkerüljük a merev, 
mozdulatlan jellemábrázolást és ne csak a kosztüm utaljon a szereplő mivoltára, 
ezért különböző helyzetekben az év folyamán el kell játszatni a kakas viselkedé-
sét, jellembeli tulajdonságait: kevélyen, begyesen kiáll az udvar legmagasabb 
pontjára; hogyan kapirgál; széttárt szárnyakkal kukorékol; a kevély szó jelentését 
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tartalommal megtölteni. Ő a tyúkudvar királya, a szemétdombot ő birtokolja. 
Ha ezt különböző szituációkban többször eljátsszuk, a szereplő gyermek érezni 
fogja, hogy ő mitől kiskakas. Ezt viszont csak úgy érhetjük el, ha már az év 
elején látjuk, hova szeretnénk eljutni, ha a gyermekek részeseivé válhatnak az 
ismeretek befogadásának, és nemcsak passzív szereplői a felkészülésnek. En-
gedjük megszólalni, kibontakozni a gyermekeket akkor is, amikor úgy 
gondoljuk, hogy kizárólag a mi feladatunk az ismeretek közlése. A többszöri 
mesélés lehetőséget nyújt a kibontakoztatáshoz: mi az, ami a csoportnak 
nagyon tetszik, ők ebből mit és hogyan szeretnének eljátszani. 

 
Kiegészítők  
 
 

A színjátszó találkozók alkalmával tapasztalt legnagyobb gond a főszerep-
lőkön kívüli gyermekek mozgása. A csoportos gyermekszínjátszás (óvodai 
csoport, iskolai osztály) általános problémája: Mit csináljak a többivel? Azt nem 
lehet, hogy valaki is kimaradjon. (Ez a hozzáállás, szemléletmód többnyire csak 
ránk, magyarokra jellemző. Az utóbbi két évben alkalmam adódott más tan-
nyelvű bemutatókon is jelen lennem, s mondhatom, általában 10–15 fő jelenít 
meg egy-egy produkciót.) Ilyenkor szeretnénk megjeleníteni a baromfiudvar 
összes lakóját, mert az óvodában uralkodó nevelői szemlélet azt követeli meg 
az óvónőtől, hogy minden gyermeket alkalmazzon (színpadra vigyen). Ekkor 
elővesszük a kiegészítőket, amelyek legtöbbször zenei aláfestésre történő moz-
gás, táncbetét. És ekkor jön a gond. Hogyan mozogjanak a színpadon az úgy-
mond „felesleges” szereplők? Óvodáink nem rendelkeznek koreográfussal, aki 
segíthetne a kivitelezésben. Ilyenkor bátran egészítsük ki az előadást mondó-
kákkal, párosító játékokkal, mozgásos körjátékokkal. Íme néhány példa: „Staj, 
staj, staluska, az ajtóig meg vissza, erre kakas, erre tyúk, erre van a gyalogút, 
hopp Sári sarokra, rúgd (bögd) a Marcsát oldalba”. (Hátul kezüket összekul-
csolják, ritmusra egyik lábról a másikra szökdelnek, a végén leguggolnak.) (Saját 
gyűjtés). Vagy mondókával egészítsük ki: „Két kis kakas összeveszett...”; Donászy 
Magda versei is ide kívánkoznak: „Gá-gá-gá! Sétálgassunk világgá! Ne gágogjál 
galibát, illegj-billegj előre, a libalegelőre!” (Libák c. verse), vagy a Tarka-barka kiscsibe 
c. versből bőven kölcsönözhetünk: „Én is olyan tollat kérek! Vérvöröset, zöldet, 
kéket, hosszútollat, nem pihét.” Mondókák: Mérges pulyka, zöld uborka; Kukurikú 
Kelemen; Búbos tyúkom ide hallgass; Száz liba egy sorba; Ruca mondja: háp, háp, háp. 
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(Ugyanez érvényes a Sündisznócska lovagol c. mese megjelenítésére is, csak ott a 
madarak jelenléte kíván kiegészítést: Fütyül a rigó, huncut a bíró; Madarak voltunk, 
földre szálltunk.) 

Kevésbé ismert mondóka: Ecem pecem pitypalára, Szól a rigó rakoncára. 
Cérnára, cinegére, Vesd ki rigó a mezőre. Melyiket? Azt a legkisebbiket. 

 
 

A nonverbális kommunikáció  
 
 

A nonverbális kommunikáció hiánya kifejezetten jelen van óvodáinkban. 
A verbális kommunikáció emberi nyelven való közlést jelent. A nonverbális 
ezek szerint nem az emberi nyelv, hanem a beszélgetést kísérő jelek csoportja, 
például: szemkontaktus,  arckifejezés,  testtartás,  gesztikuláció, mimika. Mivel a 
gyermek még nem képes jelentős szünetek, gesztusok, szuggesztív szemvillanások 
improvizálására, ezért a Sors kezébe adta a legnagyobb fegyvert, a játékot. Rög-
tönözni parancsszóra nem képes, játszás közben annyiszor többet. A „mintha” te 
lennél a kis tücsök, a fiktív (képzeletbeli) világ ismert mindannyiunk előtt: Most 
te vagy a kutya! –, s tökéletesen leutánozzák. Az óvónőnek csak figyelnie kell 
ezeket a helyzeteket, később megismételtetni velük dicsérő szavak kíséretében. 
Bátorítással csodákra képesek. Ezt nevezzük az improvizációra épülő kreativi-
tást fejlesztő pedagógiának. A nevelő az alárendeltség helyett partneri viszonyt 
építsen ki, ám kezdeményezni, szituációkat jóváhagyni csak neki van módjában. 

A helyzetszituációk gyakorlása: hogyan keresünk valamit (tárgyat, 
egyebet) a mindennapokban? Minden bizonnyal jelzésértéke van a szem fölé 
helyezett behajlított karnak. A tenyér segítségével nonverbális módon adom a 
közönség tudtára, hogy én most egy bizonyos tárgy keresésére összpontosítok. 
Íme néhány példa a keresésre: néha kicsit lelassul, felgyorsul, bekukkant a 
függöny mögé, elmozdítja a barátját, mert lehet, hogy a háta mögött van a kere-
sett tárgy, lábujjhegyre áll, pipiskedik. E mozgásjelenetek nélkül a tárgy vagy 
bármi más keresése fáradtságot, unottságot sugall. Tömören: a kereséshez sok-
kal több játékos szituációt kell kitalálni, illetve a helyzet sokkal több lehetőséget 
kínál, mint amennyit a gyermekelőadásokban tapasztalunk. (A gazdasszony 
csak egy mozdulattal jelezte elégedetlenségét: két kezét a fejéhez szorította. 
Gondoljuk végig, elégedetlenségünket milyen más módon tudjuk még kifeje-
zésre juttatni?) 
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Általánosságban elmondhatjuk, hogy a nonverbális kommunikáció hiánya 
uralja előadásainkat. 

 
Kosztümök 
 

A kosztümökre az ötletgazdagság a jellemző. Az óvónők helyes ízlésvilá-
gát és kreativitását dicséri a helyesen megválasztott jelmez. A szerb közösségek-
ből érkező előadásoknál kivétel nélkül csapatmunkáról beszélhetünk. Van olyan 
személy, aki megtervezi a kosztümöket, és külön, aki kiválasztja a megfelelő 
zeneszámot, külön díszlettervező, és nem egy esetben dramaturg és koreo-
gráfus. Ilyen esetben az óvónőt művészeti vezetőnek nevezhetnénk. Ő az, aki 
begyakorolja gyermekeivel a közösen összeállított produkciót. A mi pedagógu-
saink helyzete, szerepe az esztétikai, művészeti nevelésben nagyon hasonlít a 
művészekéhez, mivel magának kell elvégeznie a mű kiválasztásától a díszletek 
elkészítésén át, a színpadra állítástól az előadásig mindent. Legtöbbjük egyedül 
állítja színpadra saját kompozícióját. És ha ezt gyermekeivel közösen végzi, 
megsokszorozza a gyermekpalánta alkotókészségét, az óvoda nevelői erejét. 

 

A színpadi beszéd 
 

Kerüljük a mindenáron csak a néző szempontjából értelmezhető látható-
ságot és hallhatóságot. Látszani és hallatszani nem feltétele a jó előadásnak. Ha 
ezt így gyakoroljuk, akkor az előadás öncélúvá, érthetetlen garatgyakorlatokká 
silányul. Tartsuk be a megfelelő hangmagasságot (ne kiabálva beszéljen), 
előírásosan artikuláljon, mert ez a helyes színpadi beszéd. Akivel párbeszédet 
folytatok, annak a szeme közé nézek. Ez napjainkban hatványozottan fontos, 
hiszen az emberek maguk elé beszélnek (tv-hatás). Többször is fel kell hívni a 
gyermekek figyelmét arra, hogy akivel beszél (párbeszédet folytat), annak a 
szemébe kell nézni, tisztán, nyíltan, mert ez a jellemzője a becsületes embernek. 

 

Idegen kifejezések, fiktív szavak 
 

A Lúdas Matyiban az építőmester olaszul beszél (második kép). Ez a köz-
lési mód nem idegen a gyermekektől, hiszen a halandzsáló kiszámolók értelmes 
és értelmetlen, vagy csak értelmetlen szavak keverékei (Eszem, pecem, pitypalára; 
Ádám démusz; Ellém-bellém; Csibérébi rababa). Lényege a tréfa, amely valamilyen 
eseményt vezet be. A modern lírai költészetben is gyakran találunk fiktív 
szavakat, olyanokat, amelyek a vers akusztikai lehetőségeivel akarnak érzelmet 
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kelteni (Weöres Sándor költészetében). Fazekas Mihály 1817-ben írt vígeposzát 
Túri Gábor írta át mesejátékká. A színpadi megjelenítést segítették a műből 
készült rajzfilmek, magyar színes filmek, diafilmek. Az első adaptáció 1922-ben, 
a második 1949-ben készült, de sorolhatnánk a folytatást. Vajdaságban 
legutóbb a Tanyaszínház játszotta. Az ötleteket a rendező-óvónők sokfelől 
gyűjtötték össze, sokfelől közelítették meg a feldolgozást, és ezért előadásukat 
semmiképpen sem nevezhetjük plagizálásnak. Ami ennél az előadásnál nagyon 
fontos – és tulajdonképpen mindegyiknél az kellene –, hogy a célkitűzés 
fókuszában álljon: a gyermekek vidámak voltak a színpadon, tökéletesen 
játszottak, a dresszírozásnak nyoma sem volt. Ezt a népmesei szálakkal átszőtt 
mulatságos történetet szórakoztatóan sikerült megjeleníteniük az óvodásoknak. 
Az előadás közel hozta a lusta, de eszes fiú történetét Döbrögi urammal. A 
színpadkép is kifejező volt. A vásáros jeleneteknél, mint átmenet az egyik 
jelenetből a másikba a zene tudatosítja. Ügyeljünk a zenei szám kiválasztására, 
mert a népmese vagy a hozzá rokonságot mutató színdarab népzenét kíván 
maga mellé. Hajlamosak az óvónők a divatos könnyűzenei irányzatok pop-rock 
stílusát alkalmazni. A felnőtt által kedvelt kommersz zene nem tesz jót a gyer-
meki léleknek. Nincs szükség mindenáron zenét beiktatni, mert a vásári han-
gulatot másként is el tudjuk érni. Elegendő az árusok mondókája is. A 
kellékeket szereplőkre válogassuk. Olvassunk utána, hogy arra a korra 
(kivételesen meghatározható) milyen viselet volt a jellemző.  Döbrögi mint 
földesúr nem jelenhet meg huszárcsákóban, az nem a földesúr viseletének a 
tartozéka. A huszonöt botütést ne karddal ejtsük meg, hiszen a neve is mondja: 
botütés. Bármily tökéletes is egy állatfigurának az utánzása a gyermek részéről 
(pl. a liba mozgása), szerepeltetését ne vigyük túlzásba. Az említett előadásban 
a liba egész idő alatt jár-kel a színpadon, amit egyébként a felnőttnek is nehéz 
megvalósítani pótcselekmény nélkül. De vajon szükséges-e a libának az előadás 
ideje alatt mindvégig a színen lenni? Nem. Ő szorosan hozzátartozik Matyihoz. 
Tulajdonképpen az attribútuma. Matyi háromszor cserél szerepet, s a liba 
mindenhol vele van a színen, s ha már ott van, akkor jelzés is, hogy álruhában 
itt tartózkodik Lúdas Matyi. Nagyobb hatást váltana ki az adósságtörlesztés, ha 
akkor jön be, amikor Matyi éppen tartozását rója le Döbröginek. A színpadi 
mozgáskultúráról: amikor a liba illeg-billeg, ringatja a fenekét, ezt sohasem 
tegyük a közönség felé. Ez a diszkós mozdulat igen elterjedt napjainkban az 
előadások és táncbemutatók alkalmával, ezért is érzem szükségesnek erre külön 
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felhívni mindenki figyelmét. Ha bizonyos karakterisztikus mozgást szeretnénk 
hangsúlyozottabban kifejezni, megtehetjük, de a szereplő arccal a közönség felé 
nézzen. 

Marék Veronika Vacsora című meséje viszonylag kevés cselekménnyel, 
kevés hőssel játszódik, mégis mozgalmas, váratlan fordulatokba tömöríti az 
eseményt. Kis létszámú dramatizáció, de nem kell félni tőle. A produkció 
humorát élvezik a gyermekek. A cica szerepét olyan gyermekre bízzuk, akiben 
megvannak a cicára jellemző huncutságok, hízelgések, kacérkodások, cicaságok.   

A Mese az erdőből c. mese sok lehetőséget magában hordozó téma, mégis 
kissé statikussá sikeredett. A mese nemesen egyszerű stílusa megkívánta volna a 
népi mesemondókra emlékeztető ízes-zamatos verbális kiegészítést. Ne hamar-
kodjuk el a megállapítást, hogy ez egy modern mese, s ebbe nem férnek bele a 
mesei elemek. Éljünk a helyzetváltoztatás lehetőségével. A könnyed játékosság, 
a ritmikai bravúrok keltette hatás hiányzott. A gyermekek a mindennapokból 
biztosan tudják, hogyan kell leselkedni, mert biztos leselkedtek már más 
helyzetekben. Ezeket az élethelyzeteket kell beépíteni az előadásokba. Minden 
mesének van katarzisa, ne hiányozzon a színpadon sem. Ehhez a nagyszerű 
témához kiegészítésként gazdag irodalmi és (magyar) zenei anyag áll rendel-
kezésünkre. Bátran kell élni a lehetőséggel. Szereplőkkel is bővülhet a darab. A 
bölcs bagoly bölcs humorával még értékesebbé teheti a tavasz közeledtét. A 
mesék optimizmusa, a győzelem katarzisa igen-igen ellaposodik a színpadon. 
Nem hagyjuk örülni a gyermekeket. Az óvónő minden áron a pontosságra, a 
feszült figyelemre törekszik, s ez által a mese elveszti optimizmusát. 

Építeni kell az ismétlésekre. Minden korosztályra érvényes, hogy a mese 
szerkezetében, fordulataiban, versbetéteiben, jelzőiben, megszólításaiban lévő 
ismétléseket ha fokozzuk, biztosítjuk a gyermekben a folyamatos átélést.  

 

„Varjú károg, fúj a szél, 
Esik eső, itt a tél. 
Jaj, de nagyon hideg van, 
Ropog a hó alattam. 
 
Csir, csár kolompári,  
Ecki, becki eredjél ki.  
Cérnára cinegére, 
Cucc ki innen a mezőre.” 
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„Sárga rózsa vadvirág, 
Állj ki gyorsan hóvirág.” 
 

A várakozás fokozása az ismétlésekkel (ez lehet többszöri tavaszhívogató 
madárcsicsergés is) meghatározza a mese érzelmi hangulatát.  Refrénszerű 
ismétlések erősítik a ráismerést, az évszakok váltakozásának felismerését. A ter-
mészet közelségét idéző mesék számtalan lehetőséget kínálnak a gyermekek és 
a rendező kreativitásának kibontakoztatására. (Nyelvünk gazdag népköltészeti 
és irodalmi alkotásokban, talán más nyelv nem is rendelkezik ily sok mondó-
kával, csujogatóval, népdallal, gyermekverssel. Sándor, József Benedek …, Bújj, bújj 
zöld ág …, Süss, fel nap…) 

Varázslás, mágikus doboz, szellemi erők, varázsmondókák, rituális 
eszközök, varázstárgyak – a Csillagszemű juhász c. előadást ezekkel a kifejezések-
kel és jelentésükkel hozhatnánk kapcsolatba. Mese, mese mátka, pillangós madárka, 
Ingó-bingó rózsa, kezdődhet a móka. Az élet misztériuma kel életre ebben a 
dramaturgiában: varázsolni, átváltozni, ez az, ami működésbe hozza a mesét. 
Az előadás sajátos atmoszférája nagyon szórakoztató, a műhelymunka kiváló 
példája. Egy kicsit megmutattak abból, hogyan készültek a mindennapokban, 
végigjárva az utat, hogyan jutottak el a végeredményhez. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy minden előadást így kell csinálni, hiszen semmit sem szabad 
beskatulyázni. Csak skolasztikus vitát okozhat a periodikus határok pontos 
kijelölése. Pedagógiai szempontból fontos, orientáló értékű a műfaji váltások, 
irányok, határhelyzetek különbözősége. A merev műfaji határok közé zárás 
ellen tiltakozik az irodalom természete is. A gyermekek és az óvónő 
szabadságát meg kell hagyni. Az óvónő aktív részese az előadásnak, állandóan 
jelen van a gyermekekkel, de nem veszi át a főszerepet, nem ő dominál. Az 
előadás a magyar nyelv sokoldalú komplexitását tükrözte: sokkal többet 
nyújtott, mint ami elvárható egy átlagos előadástól. „Mondjátok fiúk, hogyan élnek 
a juhászok? Mint Marci Hevesen.” Az alkotás messzemenően sugallja az össze-
tartozás fontosságát, szép példája a humánus magatartásnak. Ez kiütközik a 
varázslásnál is: fogjuk meg egymás kezét, együtt mondjuk el a varázsigét, hátha akkor 
sikerül. Az énekes gyermekjátékok kiválasztásakor ügyelni kell a hangterje-
delemre és a szöveg terjedelmére. A túl hosszú játék szövege elfárasztja a gyer-
meket. A hosszú dallamokat nem ajánlatos háromszor előadni, mert unalmassá 
válhat. A páros forgáson kívül más tánclépések megtanulására is van lehetőség: 
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sarokemelés (billegés), dobbantás egyik, majd másik lábbal, szemben állva egy-
mással, jobb lábbal helyben ugrunk, kezünk hátul összekulcsolva stb. Ezek 
olyan motívumok, amelyeket évközben már begyakoroltunk, itt csak beépítjük 
az előadásba. További motívumok: párosával állnak kaputartással, a hátulsók 
kezdik az átbújást, s előre érve, újra kaput tartanak. Az óvónő sokoldalúságáról 
tanúskodik az alkalomszerűség, ami annyit jelent, hogy meghatározott élethely-
zetekben szólal meg a mondóka, a szólás, a közmondás. Szójátékos 
stílushatások váltogassák egymást. A közmondásokban, szólásokban, 
mondókákban gazdag előadásban töretlenül érvényesülhet a magyar nyelv 
gazdagsága. Ezzel a lehetőséggel kötelességünk élni (Többet ésszel, mint erővel; 
Nem ijedt meg a saját árnyékától; Gyöngy életük van; Élik világukat.). A lakodalmas és 
egyéb jeleneteket gazdagíthatjuk csujogatóval: Aki nem tud táncolni, menjen haza 
aludni. Lám én tudok táncolni, itt akarok mulatni. Weöres Sándor ismert sorai 
érzékletesen festik le az ugrós tánc jellegét, hangulatát. 

 

„Ugrótáncot jókedvemből, 
édes rózsám járok, 
országút visz Fehérvárig, 
széles a két árok. 
Így tedd rá, úgy tedd rá, 
Rozika, Terike, Marcsa, 
kinek nincsen tíz tallérja, 
kötőféket tartsa.” 
 
„Ez a lábam, ez, ez, ez! 
Jobban járja, mint emez. 
Édes lábam jól vigyázz, 
Mert a másik meggyaláz.” 
 

A díszletet helyettesítheti a mozgás. Mozgással alakítjuk ki a tömlöcöt, a 
várat. A körforma megjelenítése fontos helyzeteket szimbolizált. A felhőket 
magasba emelt kézsuhintás is jelezheti.  

Móra Ferenc a mesehangulatú realizmus legnagyobb mestere prózai 
gyermekirodalmunkban. „Én az előadások klasszikus formáját szeretem! – nyilatkoz-
ta egy óvónő. Ismételten szeretném hangsúlyozni: a feldolgozás módszertani 
lehetősége mindenkinek saját szabadsága. Nem is szabad uniformizálni semmit. 
Ez a célja a találkozónak. A pedagógustársadalom fél évszázadon keresztül egy-
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szerre lépett. Elsikkadt az óvónői kreativitás, elsikkadt a szülők együttműkö-
dése az intézménnyel, elsikkadt a gyermeki fantázia megvalósítása, elsikkadt 
saját nemzeti folklórkincsünk. A Sündisznócska lovagol c. Móra-mese kétszerep-
lős. Megjelenik a már említett gond: milyen szerepet adjunk a többi gyermek-
nek? Az erdő lakóinak bevonulását segítheti a rövid verses bemutatkozás, vagy 
egy rövid kétsoros mondóka, dalocska, s csak ezután foglalják el helyüket. A 
gyermek mondja el, hogy ki ő, honnan jön, ne kívülről adjuk rá a zenét. Az 
anderseni hagyományok szellemében a fák összesúgnak, helyet cserélnek, 
meghajolva fülelnek, mintha kihallgatnák az erdő állatait. Az erdő madarai, fái 
fejezzék ki csodálkozásukat, amikor a sündisznócska lovagol. 

Az elveszett hegedű c. mese maga a bűbáj. A kis tücsök elvesz`ti a 
hegedűjét, s összefog az erdő állatvilága, hogy megkeressék. A darabhoz válasz-
tott vokális zenei (szöveget) anyagot megjeleníthetjük mozdulatokkal. A hege-
dű keresése ne sugalljon fáradtságot. A sétán és a szökdelésen kívül más 
mozgásformációkat is alkalmazni kell. Mint említettem, a keresés sokkal több 
szituációt kínál. Éljünk vele. A tó körüli élőlények életre keltése hangulatossá 
tudják tenni a vízi világot: 

 

„Gólya, gólya gilice, miért jársz a mocsárba? 
Kígyót, békát, trücsköt, prücsköt gyűjtök vacsorára. 
Hess, hess, hess!” 
 

„Katica bogárka, szállj, el, szállj el…” 
 

Vagy:  
 

Hosszúlábú gólya néni, miért olyan kényes? 
 

A csoportos versmondást kerüljük. A békák szerepét előtérbe kell hozni 
és hangsúlyosabbá tenni, attól függetlenül, hogy nem ők a főszereplők. A 
végén, amikor a kis tücsök hegedül, járjon pajtástól pajtásig, mozogjon. 
Hegedüljön a közönségnek is. 

A vásáros jelenetek számtalan lehetőséget kínálnak a jó hangulat 
megteremtéséhez, de ne feledjük: a vásári jelenetek nem kívánják a csoportos 
versmondást. (Különben is a jelenlegi módszertani követelmények elutasítják a 
versmondásnak ezt a formáját. A csoportos versmondást ne tévesszük össze a 
csujogatókkal. Ott megengedett a közös szövegmondás.) 
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A mondókák, párosító játékok, felelgetős körjátékok a dramatizáció alap-
ját képezik. Innen indul a párbeszédes forma színpadi megjelenítése. Népszo-
kásaink bővelkednek eseményekben. Mindegyik szokás a folklórkincsünk 
gazdag felhasználását kínálja. Feldolgozásuk az óvodás korosztály számára 
néprajzi ismeretet követel az óvónőtől, valamint a népi mondókák, szólások, 
népi gyermekjátékok gazdag ismeretét. Amikor kiválasztunk egy feldolgozásra 
szánt népszokást, feltétlenül beszéljünk szakemberrel, aki felhívja a figyelmet a 
szokás jellemző vonásaira.  

A Tollfosztó c. darab is szokás-felelevenítő játék. Őszi–téli fonástiltó 
napokon, mint a kedd, a péntek, a vasár- és ünnepnapokon, illetve Borbála, 
Miklós, Luca napján az asszonyok, lányok összegyűltek egymás tollát fosztani. 
Az, aki tollfosztó kalákát hívott össze, kiüresített egy szobát, hosszú asztalokra 
kitették, kiborították a tollat. Kétoldalt padokon és székeken ültek az asszo-
nyok és lányok. A férfiak legtöbbször nem voltak jelen, s ha mégis ott voltak, 
akkor a szoba egyik sarkába húzódva viccelődtek, élcelődtek az asszonyokkal. 
Ők nem dolgozni mentek oda. Ha látták, hogy egyik-másik asszony elméláz, 
nem figyel a munkájára, gyorsan egy-egy marék fosztatlan tollat tettek a táljába, 
melyben már a tépett tollpihék voltak. Ilyenkor nagy volt a felháborodás, 
hiszen újra kellett válogatni a tollat. Míg a férfiak elfoglalták magukat azzal, 
hogy kinevették az asszonyok ijedelmét, egy-egy mókakedvelő asszony a férfiak 
háta mögé somfordált egy marék fosztatlan tolluval, s valamelyik férfi ingét 
megtöltötte vele, begyömöszölte a nyakánál. A tollas férfi segítséget kért a 
lányoktól, hogy kiszedjék a tollat az inge nyakából, s ha akadt olyan lány, aki 
odaállt segíteni neki, az alaposan megjárta. Csúfolták, hogy XY szeretője. 
Beszélgetéskor meghányták-vetették a falu eseményeit, hisz mindig volt, amin 
megfosszák a tollat. Pl. Párját ritkító lagzi vót; Azt a töltött káposztát lelkemre 
mondom, sose felejtem el. Míg tíz esztendő múlva is megszophatja kend az ujját. 

A tollfosztóba csak azért mentek el a legények, hogy szórakozzanak. A 
legények gyakran várták az utcasarkokon a tollfosztóból hazafelé tartó 
lányokat. Alakoskodtak, ijesztgették őket. Többfelé szokás volt az is, hogy a 
fosztóban összeszedett kocsányt, vagyis a kidobni való tolltöredéket titokban 
az eladó sorban lévő lányok portája elé szórták, és vízzel még meg is locsolták, 
hogy jobban belefagyjon a járdába. Reggel korán aztán „ellenőrzésre” mentek, 
és ahol a lefagyott toll ott volt a ház előtt, az a lány abban az évben aligha ment 
férjhez. A tollfosztás, mint a többi kaláka jellegű munka, egyúttal a közös 
szórakozás alkalmát is jelentette. A gazdasszony borral, mákos kukoricával, 
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jobb helyeken zsíros kenyérrel kínálta őket. Fontos megjegyezni, hogy a toll 
nagyon értékes vagyon volt. Ügyeltek arra, hogy a pihe ne vesszen kárba. A 
szervezetre káros volt, ezért sifont kötöttek a szájuk elé, hogy ne lélegezzék be. 
Mivel a férfiak nem vettek részt a munkában, tőlük ered csúfolódóként az 
alábbi közmondás: Tollfosztástól nem szakad meg az ember, vagy Nem töri a tollát. A 
tollfosztó az egyszerűbb, csendesebb mulatságok közé tartozott. Kenőtoll és 
tollsíp készítése is gazdagíthatja a színpadra írt koreográfiát.  

A szokást színpadra állító óvónőnek jól kell ismerni a népi mondókák és 
szólások gyűjteményét. Ha figyelembe veszi a fentebb vázolt tartalmakat, 
amelyek a tollfosztóra jellemzőek, hiteles forgatókönyvvel lepheti majd meg a 
közönséget és óvodásait. Figyelmet érdemelnek a beiktatott játékok: szembe-
kötősdi (Egy fiú a börtönbe, be van zárva sötétbe. Írjunk neki levelet! Na, Sebestyén, ki 
van a hátad mögött?); a Törjünk sót c. játék. (Dőlj a hátamra! Mit látsz? Eget, földet, 
csillagot, papot, hátán kalapot, sós kenyérbe harapok, tegyél le, mert meghalok.) A 
párosító játékok közül beiktathatjuk a Hatan vannak a mi ludaink c. dalt. 
Kiszámoló: Egy petty, libapetty, terád jut a huszonegy. Mondóka: Paradicsom, paprika, 
papucsban jár a liba. Vagy: Kosarunkban ül egy liba, azt gágogja, hogy taliga. Értékes 
nyelvi anyag, nyelvtörőkkel. Aki tudatosan vonja be a magyar népi kultúra 
dramatikus elemeit (népszokások költészete, népi játékok, közmondások és 
szólások) rendezői munkájába, akkor lehetőség nyílik arra, hogy a gyermek egy 
idő után önmagát helyettesítse be a szerepbe, saját személyes élményeként élje 
meg a szituációt. Akkor a játék öröme, szabadsága, huncutsága jut kifejezésre.  

Kevés gyermekhangszert használunk az előadásokban. A gyermekek nem 
játszanak hangszereiken. 

A drámapedagógus a pillanat művésze. Itt és most megragadni a pillanatot. 
A drámapedagógia improvizáló készséget feltételez. A drámapedagógus meg-
tanítja a gyermekeket azonosulni a szereplőkkel, lehetőséget ad a gyermekeknek 
az improvizációra. Az út, amíg eljutunk az improvizálásig, hosszú. Sokat kell 
gyakorolni. Amikor a tanult mondókákat, dalokat önmaga építi be a szerepbe, 
akkor közelítünk a célhoz. A gyermekek szerepjátékánál az óvónőnek tudnia 
kell, mikor léphet be a játékukba, mikor adhat instrukciókat. Ismerjen szám-
talan magyar énekes-táncos népi gyermekjátékot. Legyenek ritmusjátékai, 
melyekkel átlendíti a gyakorlatokat az öröm világába. A MINTHA-élmény az 
elsajátított egész évi „tananyag” láncszemeiből teljesedik kerekké. Mintha már 
megélte volna, deja vu élményt él át. 
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A drámapedagógiában jelzésértékűek a jelmezek. Megtalálhatók a 
nonverbális és verbális kommunikációs és interakciós gyakorlatok, a különféle 
érzékelő játékok. A drámapedagógia kevés díszletet használ. Egy leterített asztal 
funkciója sokféle lehet: a narrátor innen mondhatja szövegét. A mesehős felül 
az asztalra. Az asztalon megfordítják a terítőt, és egy virágos rétet szimbolizál. 
A mese dramaturgiailag fontos konfliktushelyzeteit szituációkban elevenítik 
meg. Hogy az egyes mesei helyzeteket jobban megértsük, különböző 
hangszerek szólalnak meg.  

 

Összegzés és tapasztalat 
 

 A nonverbális eszközöket gyakoroltatni kell szeptembertől szeptemberig, 
mert ez is gazdagítja kifejezőkészségét a gyermeknek. A zenei anyag helyes 
megválasztásához tanulmányozásra ajánlom Kokas Klára A zene felemeli a 
kezeimet c. könyvét, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992, vagy egyéb műveit. 

S végezetül szeretnék szót ejteni a szerb és szlovák nyelvű előadásokról, 
amelyeket volt szerencsém többször is megnézni, ezért önkéntelenül is össze-
hasonlítást tesz a többnemzetiségű közegben élő ember. Azt azonban leszöge-
zem, hogy semmiképpen sem szabad utánozni egymás előadásmódját. A szerb 
nyelvű előadásokban az igényesség inkább a külsőségekben jut kifejezésre, 
hangsúlyos a díszlet, a jelmez. Kosztümjeik a kor divatstílusát is magukon 
viselik. Előadásaik nem statikusak, tele van tűzdelve kötetlen (diszkós tánc) 
mozgáselemekkel. A betéttáncok nem agyongyakoroltak, inkább a lezserség 
volt a jellemző. A díszleteket és a jelmezeket a művészi ötletgazdagság jelle-
mezte, de mint említettem, külön divattervezőt kérnek fel erre a célra. Nem 
törekszenek minden gyermeket szerepeltetni, csak a legjobbakat hozzák el a 
bemutatókra. A meséket igen gyakran korszerűsítik (például, amikor a róka har-
madszor is elrabolja a kiskakast, megjelenik a vadász, aki lelövi a rókát). Gép-
zenét alkalmaznak, sehol sem énekelnek önállóan a gyermekek a színpadon. A 
körtáncot (kólót) is gépzenére adták elő. A zenét is szakemberek válogatták. 
Többségében műalkotásokat mutattak be, kevesebb a népi elem, mint arra 
lehetőség kínálkozna. Nem didaktizáló szándékkal építik fel előadásaikat, ha 
csak a hazaszeretet gyakori kidomborítását nem tekintem annak. (Legszebb 
ország a világon Szerbia, vagy Rómeóhoz nem megyek feleségül, nem adom az 
én Miladinomat, vagy amikor bemutatja a karatézokat: ők Szerbia legjobb 
karatézói.) Más stílusú, de szép előadásokat láttunk. Egyetlen célt tartanak 
fontosnak: a gyermeknek élmény legyen a szereplés. Érezze jól magát a szín-
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padon. A városi színházaktól kölcsönkérnek gyermekelőadásokról készült fel-
vételeket, ezeket többször végignézik az óvodában, majd a gyermekre bízzák, 
hogyan formálja meg szerepét, és ebből senki sem csinál gondot. 

 
Megjegyzés 
 
1. A módszertani útmutató kidolgozásához a Csókán megtartott 12. 

Vajdasági Magyar Óvodás Színjátszó Találkozó szolgált alapul. 


