
Seper Mariann 

1 

Mozdulatiskola és nyelvtanulás 

 

 

A nyelvtanítás, különösen az óvodás és kisiskolás gyermekeknél, kiválóan 

összekapcsolható a mozgással, tánccal. Saját magam magyar és 

néptáncszakos tanár vagyok, így nekem természetes, hogy a 

magyartanításomban szerepet kap a néptánc, és a táncórákon is ott van 

mindig a nyelvtanulás. 2010-ben ismerkedtem meg a Mozdulatiskolával, 

amikor részt vettem egy kétnapos továbbképzésen Lendván (Szlovénia). 

 

A Mozdulatiskola a Vasi Míves Tanoda projektje (MMIK) volt, amelyet 

2009-től 2011-ig mutattak be több dunántúli óvodában és iskolában. A 

projekt atyja Parais István volt, aki akkor az MMIK (Vas Megyei 

Művelődési és Ifjúsági Központ Szombathely) igazgatója volt és jelenleg 

az Agora (Szombathelyi Kulturális Központ) igazgatója. 

 

A Mozdulatiskola mozgásos, játékos rendszer, mely a gyermekek 

természetes mozgás- és játékigényére épül. Alapja a társas együttlét, a 

játéköröm és a zenés táncos mozgás. 

 

A következő játékokat, ill. gyakorlatokat két korcsoportba osztottam. Az 

első csoportba a nagyóvodások számára kerestem ki a kedvenc 

játékaimat, és a második csoportba azok a játékok kerültek, amelyeket 

iskolásokkal lehet játszani. A beosztás javaslat, hiszen mindig a gyerekek 

tudásszintjétől és motivációjától is függ, mit játsszunk velük. 

 



Seper Mariann 

2 

 

1. Mozdulatiskola nagyóvodások számára 

 

Játékba hívogató: 

(A tanár/táncvezető elkezdi az éneket, és egymás után „behíja” a gyerekeket a körbe. 

Ehhez a gyerekek kezét megfogja, így egy sor alakul ki. Addig játsszuk, amíg minden 

gyerek csatlakozott a lánchoz.) 

 

„Mit játszunk, lányok, azt játszunk, lányok? 

Braczkot, braczkot nagy barackot, 

Csücsüljünk le, lányok!” 

 

Utánzó játékok: 

(A tanár/táncvezető egy folyamatot, ill. mozgást elindít, és a gyerekek utánozzák. 

Később egy gyerek is átveheti a játékvezető szerepét. A kreativitást fejleszti ez a játék. A 

foglalkoztatás elején érdemes alkalmazni, mert figyelmesen kell nézni a játékvezetőt, és 

ez így jó ráhangolás az órára.) 

 

1. Pantomim – napi tevékenységek (ülve) 

2. Mintha fagyit ennénk..., lufival játszanánk..., katicabogár mászik a 

kezünkön... stb. 

3. „ropi, hóember, medve” lépésvariációkat mutat a tanár (zenével, ha leáll 

a zene, a játékvezető megáll, és a „ropi, hóember vagy medve” 

szimbólumot mutatja – előtte meg kell beszélni, mi legyen az) 

 

Mozgásos játékok: 

(A gyerekek a földön egy körben ülnek, a kör közepe felé nézve. Egy gyerek a körön 

kívül sétálgat és minden gyerek fejét megérintve azt mondja, hogy „liba”. Egy kis idő 

után – ezt a gyerek dönti el – azt mondja, hogy „lúd”. A kint sétáló gyerek elszalad, és 

annak a gyereknek, akit utoljára érintett, el kel kapnia őt. A kint sétáló gyerek az üres 

helyre ül, és most már a másik gyerek van kint.) 

 

    „Liba, liba, liba, .... – lúd” 

 

Kiszámoló: 

(A kiszámolókat úgy lehet gyakoroltatni, hogy hangosan vagy halkan mondjuk. De a 

mozdulatot is lehet variálni: lábujjhegyen, dobbantva, gyorsan vagy lassan lehet menni, 

miközben a mondókát, ill. kiszámolót mondják.) 

 

„Ekedem-bekedem bakkecske, háromlábú menyecske, 

Felmászott a toronyba, megkérdezte: Hány óra? 

Fél tizenhatra! Te vagy az a mafla!” 

 

Gyakorlatból tudjuk, hogy a kiszámolóknak vagy a daloknak a szövegét 

gyorsabban tanulják meg a diákok, ha kezdettől énekelve gyakoroltatjuk, 

ill. mozdulattal kombináljuk őket. A következő énekeket német 

anyanyelvű óvodásokkal is úgy gyakorlom, hogy csináljuk a mozdulatot és 
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énekelünk hozzá. 
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Ügyességi játék: 

 

(A gyerekek körben állnak, a kör közepébe nézve. A tanár/játékvezető a kör közepén áll, 

és egy labdát dob a gyerekeknek. A gyerekek mindig a tanárnak dobják vissza a labdát. 

A játék célja, hogy a dallam ütemére dobjuk a labdát. Variációk: Megvariálhatja a tanár a 

sorrendet, ill. felgyorsulhat a dal is.) 

 

„Jeruzsálem városában foly a bor, foly a bor. 

Tálat tesznek alája, annál jobban leadja.” 

 

Népi énekes gyermekjátékok: 

 

(Körben megyünk kézen fogva. Ha elhangzik valakinek a neve, az kifordul. Addig 

játsszuk, amíg mindenki kifordult.) 

 

1. „Lánc, lánc eszterlánc ...”  

 

 

 

(Kézen fogva nagy körben járunk a teremben. A tanár/játékvezető, aki az első, minél 

kisebb kört megy, addig, ameddig a kör teljesen beszűkült. Ha már nincs elég hely 

továbbmenni, kitágítjuk a kört és hátrafelé megyünk.) 

 

2. „Tekeredik a kígyó, rétes akar lenni. 

Tekeredik a rétes, kígyó akar lenni.” 

 

 

(Körben mendegélve, kézen fogva mennek a gyerekek. Egy gyerek kint megy.) 

 

3. „Hej görbénye, görbénye, Mér jársz a faluba? 

     Hej görbénye, görbénye, Mér jársz a faluba? 

     Adjátok, adjátok szegény görbényének. 

     Hadd menjen, hadd menjen város pincéjébe. 

 

(Szökdelve) „Pap vagyok, mester vagyok. Egyet-kettőt. Szabad szólni? Kukurikú!” 

 

(A „Kukurikú!” után megáll a kör, és a gyerekek leguggolnak. Az a gyerek, aki kint volt, 

megáll egy gyerek mögött, és a párbeszédet folytatja vele. A párbeszéd végén a két 

gyerek ellenkező irányba szalad, és mind a kettő megpróbál az üres helyre bejutni. Csak 

a párbeszédet és a fogócskát külön-külön is lehet játszani a gyerekekkel.) 

 

(Párbeszéd)  – Hogy a kakas? – Három garas. 

   – És a tyúk?  – Az is úgy. 

   – Add alább!  – Nem adom, inkább körbeszaladom. 
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2. Mozdulatiskola kisiskolások számára 

 

Játék ismerkedéshez: 

 

Körben állnak a gyerekek. A játékvezető kezdi a játékot, és odadobja a 

labdát valakinek, és mondja annak a nevét, akihez dobta. A következőnek 

először azt a nevet kell mondani, akitől kapta a labdát, és utána (amikor 

továbbdobja a labdát) annak a nevét, akiknek dobja. 

 

Énekes játék (páros forgással): 

 

(A gyerekek kézen fogva körben mennek és énekelnek.) 

 

„Kis kacsa fürdik fekete tóba, anyjához készül Lengyelországba. 

Lengyel mondja: szép kis menyecske, öleld, akit szeretsz! 

 

(gyorsabban énekelve, tapssal)  „Adjon Isten egy kis esőt, hadd mossa le mind a kettőt! 

     Kis erdőbe kis kokas, nagy erdőbe nagy kokas. 

     Hajdinának rip, rop, ki megeszi, szity, szoty.” 

 

Párválasztó játék: 

 

(A gyerekek kézen fogva körbe mennek és énekelnek. Egy gyerek a kör közepén van és 

az ének dallamára táncol. A dallam végén megáll egy táncos előtt, megöleli és beáll a 

helyére.) 

 

„Erdő mellett nem jó lakni. 

Mert sok fát kell hasogatni. 

Tizenhárom ölet meg egy felet. 

Öleljen meg engem, aki szeret.” 

 

Mozgásos játékok: 

 

Egérfogó: 

(Párban állnak a gyerekek és kaput tartanak. Egyik az egér – másik a macska. A macska 

kergeti az egeret, de az egér beállhat valakinek a helyére. Ha az egér valahova beáll, 

akkor az lesz az egér, akinek a helyét elvette.) 

 

Tüzet viszek: 

(Körben állnak, egy gyerek van kívül, aki egy kendőt – a „tüzet” – viszi. Aki mögött 

megáll és leejti a kendőt, annak el kell kapnia őt. A kint járó gyerek viszont próbálja 

elfoglalni a gyerek helyét.) 

 

„Tüzet viszek, lángot viszek, 

De senki sem látja, 
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Én is látom, te is látod, 

Csak a vak nem látja.” 
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Eszközös játék (korsós leányjáték): 

 

(A lányok körben állnak. A dallam ütemére agyagköcsögöt adnak tovább. Lehet több 

köcsöggel is játszani, ill. a dal gyorsaságát fokozni.) 

 

   „Jár a fazék, jár. Mindenfelé jár. 

   Dinom-dánom. Dobot vernek. 

   Ottbent kislányt öltöztetnek. 

   Jár a fazék, jár. Mindenfelé jár.” 

 

Szellemi játékok: 

 

(A gyerekek körben állnak, a kör közepébe nézve. A tanár/játékvezető a kör közepén áll. 

Minden gyerek kap egy számot. Csak annyi szám lehet, amennyi gyerek van. Ha a 

játékvezető azt kérdezi az 5-ös számú gyerektől – Hogy a bab?, a gyerek azt feleli – Öt a 

bab. Ha viszont a játékvezető a 10-es gyereket kérdezi – Tíz a bab?, ő azt feleli – Hogy a 

bab?. Úgy lehet variálni a játékot, hogy a játékvezető nem a 4-es számú gyerektől 

kérdezi – Négy a bab?, hanem pl. a 6-os számú gyerektől. Viszont a négyesnek kell 

válaszolnia. Ha mégis a 6-os szólal meg, kiesik.) 

 

– Hogy a bab?  – Öt a bab? 

– Kettő a bab.   – Hogy a bab? 

 

Irányítás szemmel: 

 

(Párban vannak a gyerekek. Az egyik irányít, a másik kivitelezi azt, amit az irányító 

próbál neki mondani, ill. próbálja kitalálni, hogy mit kellene csinálnia. Ennél a játéknál 

nincsen rossz kivitelezés. Zenére is meg lehet csinálni a gyakorlatot. Ha lassú zenét 

teszünk be, az óra befejezésére tökéletes gyakorlás.) 

 

 

 

 

Felhasznált irodalom: 

Gundyné Szerényi Andrea: Csíp, csíp, csibőricke ...(Budapest, 2007) 

Bakonyi Lászlóné – Ónodi Béla: Szili kút, szanyi kút ... (Budapest, 2009) 

Budainé Balatoni Katalin: Így tedd rá! (Ráckeve, 2010) 


