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Labda és guriga
2x45 perces komplex készségfejlesztő, 

szövegfeldolgozó óra, játékfoglalkozás 
(magyar, testnevelés, technika)

A játékmondókák legtöbbször valamilyen mozgással járnak 
együtt, így a szöveg és mozgás dinamikája összekapcsolódik. Ez 
kiváló lehetőség a mozgás, ritmusérzék, szövegmondás együttes 
fejlesztésére, amihez jól kapcsolható a verbális és vizuális-téri 
képzelet fejlesztése is. Erre vállalkozunk egy komplex, két tanórá-
ra bontható játékfoglalkozáson keresztül.

Áttekintő vázlat
2.1 Labdázzunk! 45 perc

2.1a Labdaadogató  15 perc
2.1b Labdagurító  10 perc
2.1c Labda-mese  20 perc

2.2 Gurigázzunk! 45 perc
2.2a Gurigajátékok  15 perc
2.1b Gurigapálya  30 perc

Összesen:  2x45 perc

Az első játékrészhez 2-3 jól dobható, gurítható labdára lesz szük-
ség, és megfelelő játéktérre, amihez kimehetünk az udvarra is.
A labda című mondókát nem árt a pedagógusnak fejből 
megtanulni, esetleg multimédiás táblán kivetíteni, ahonnan 
olvasni tudja. (A fejből mondott játékmondóka spontánabb, 
természetesebb és így motiválóbb is.)

A második játékrészhez annyi apró tárgyat és termést gyűjtsünk össze, hogy min-
den gyereknek jusson, és lehetőségük legyen válogatni is.
Papírgurigák, kis papírdobozok gyűjtését is kiadhatjuk feladatként már év ele-
jétől a családoknak, így lehet egy guriga-dobozkészletünk, amiből az év során 
gazdálkodhatunk. 
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Mándy Stefánia: A labda
Hervay Gizella: Lab-
da-mese (részlet)
Zelk Zoltán: Guriga

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Néhány labda
Személyenként: kis 
kerek, gömbölyű, henger 
alakú tárgyak, termések
Írólap vagy krepp-
papírlap, alufólialap
Csoportonként: 
6-8 db papírguriga, 
papírdobozok
Olló, cellux (tartóval)

ÉVFOLYAM
1−2. osztály

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

2. 
tanegység
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Mozgás és szöveg 
dinamikájának együttes 
átélése, mese folytatása 
a labda szempontjából.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Labdadobó és -gurító 
körjátékok
Játékmondókák ritmikus 
játékmozgással
Mesehallgatás, mese 
értelmezése
Mese folytatása más-
képp: közös szóbeli 
szövegalkotás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Néhány labda

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Labdázzunk !

2.1a Labdaadogató
Álljanak körbe a gyerekek (ha túl nagy az osztálylétszám, két-három kört 
is kialakíthatunk)!
A körben állók labdát dobálnak egymásnak, szabadon választva a szemben állók 
közül (szomszédnak átadni nem szabad). A dobó játékos minden dobásnál ki-
mondja a számsoroló következő számát:

Egyet,
kettőt,
hármat,
négyet,
ötöt,
hatot,
hetet,
nyolcat,
kilencet,
tízet.

Ha sok a hiba, ismételjék meg a számsort, míg hibátlanul nem sikerül! Ezután 
ismételjék meg gyorsabban, majd még gyorsabban!

Ezután egyetlen kört alakítunk, és a pedagógus beáll a kör közepébe, ő lesz az 
irányító dobóember. Ő mondja soronként Mándy Stefánia A labda című mondó-
káját, és minden sornál odadobja valakinek a labdát. Az illető megismétli a sort, 
és visszadobja a labdát középre. Egyszer játsszuk végig lassan, felelgetve, majd 
felelgetve és gyorsítva, és ha elég ügyesek a gyerekek, egymásnak dobva, felelge-
tés nélkül is megpróbálhatják! (Hasonlóan, mint az első játékban.)

2.1b Labdagurító 
Mit lehet még a labdával csinálni? Milyen mozgások szerepelnek a mon-
dókában?
Sorolják a gyerekek, amire emlékeznek (feldobja, röptetve, pörgetve, görgetve, 
gurítja, hajítja stb.)! 
A labdát tehát lehet dobni, pörgetni, görgetni és gurítani is. Most egy gurítós 
játék következik:
A gyerekek megint álljanak kisebb körökbe (8−12 fő körönként) terpeszállásban, 
úgy, hogy a lábfejük külső éle érintkezzen egymással! Mindenki behajol a körbe, 
ahol egy labdát kell úgy gurítani, hogy valakinek a lába között kiguruljon. A 
labdát csak gurítani szabad, védekezni mindkét kézzel lehet (de csak kézzel, 
lábbal nem).

 45 
perc

15
perc

10
perc
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2.1c Labda-mese 
Néha jól elgurult játékunkban a labda, mintha önálló életet élne. Tényleg, 
mi lenne, ha a labda egyszer csak gondolna egyet, és oda gurulna, ahová ő akar? 
Hallgassunk meg néhányat a gyerekek ötletei közül!
Majd olvassuk fel Hervay Gizella Labda-mese című meséjét, és a gyerekek figyel-
jék meg, milyen kalandokba keveredik itt a labda!

Beszélgessünk: Mi történt a mesében a labdával? Milyennek ismertük meg a me-
sebeli piros labdát? Miért lett ilyen szomorú a mese vége? 
Folytassuk és fejezzük be másképpen a mesét! Mi történt volna, ha a labda szót 
fogad, és aznap már nem ugrál többet, és nem dühíti fel a csirkét?
Közös, szóbeli szövegalkotás következik, amikor a vállalkozó gyerekek egy-két 
mondattal, gondolattal fűzhetik tovább a mesét.

Vedd figyelembe!
Hervay Gizella Kobak-meséi megtalálhatók Kobak könyve című könyvében, ami 
az interneten is elérhető (lásd a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán).

2.2 Gurigázzunk!

2.2a Gurigajátékok 
Tegyünk ki az asztalra (vagy néhány tálba, kosárkába) különféle kerek, 
gömbölyű, illetve henger alakú tárgyakat, terméseket! Pl.:
• üveggolyó, kugligolyó, pingponglabda, teniszlabda
• gesztenye, dió, mandarin
• papírguriga, orsó, hengeres játékkocka
• játékautó, kerék, kerekes játék
• ceruza, filctoll, ecset.

Minden gyerek válasszon ezek közül egyet, és próbálja ki a padján, hogy lehet 
vele gurigázni!
Vegyék elő a gyerekek a saját ceruzáikat is, és előbb egy, majd több ceruzával 
gurigázzanak!
Csináljunk a ceruzákból kereket! Mindenki tegyen rá két jól gördülő ceruzára 
(vagy filctollra) egy könyvet, és óvatosan gördítse előre-hátra! Lám, így gurul, így 
működik a kerék.

Ki szeret kerekes játékkal játszani? Milyen játékkal lehet még gurigázni?
Hallgassátok meg a következő verset, és találjátok ki, milyen játékról lehet szó 
benne!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Mozgás-, játék- és 
térélmény összekapcso-
lása, kreatív játéktervek 
együttműködéssel.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgáspróba kisebb 
tárgyakkal
Vers olvasása, értelme-
zése
Papírmunka: kreatív tér-
építés kis csoportokban

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Személyenként: kis 
kerek, gömbölyű, henger 
alakú tárgyak, termések
Írólap vagy krepp-papír-
lap, alufólialap
Csoportonként: 
6-8 db papírguriga, 
papírdobozok
Olló, cellux (tartóval)

15
perc

20
perc

45
perc
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Olvassuk el Zelk Zoltán Guriga című versét! Majd beszélgessünk:
Ki lehet ez a Guriga? Mit csinál állandóan? Milyen játékok, tevékenységek lehet-
nek a gurigázás szóban? (Minden szóba jöhet, ami gördítéssel, gurítással, guri-
gákkal kapcsolatos.)

2.2b Gurigapálya 
Most gurigapályát fogunk építeni WC-papír gurigákból, amin egy golyó könnyen 
legördülhet. 
Előbb készítsünk golyókat! Mindenki vegyen kezébe egy írólapot, és a két tenyere 
között gyúrja, gömbölyítse össze (mintha hógolyót gyúrna)! Ugyanezt tegyük meg 
egy-egy alufólialappal is! Próbáljuk ki a papír- és alufóliagolyókat, melyik gurul 
jobban! (Írólap helyett krepp-papírral is dolgozhatunk, az jobban formálható.)

Majd építsünk pályát a golyónak! Hosszában vágjunk félbe néhány WC-papír 
gurigát, a fél gurigákat ragasszuk össze (mintha csúszdát építenénk), és lejtősen 
helyezzük el az asztalon! A lejtőt könyvekkel vagy kisebb-nagyobb dobozokkal 
alátámasztva hozhatjuk létre.

Miután a gyerekek megértették a feladatot, kis csoportokban dolgozzanak 
tovább! Minden csoport kapjon legalább 6-8 db WC-papír gurigát, esetleg kis 
papírdobozokat az emelkedő kialakításához, valamint celluxszalagot a ragasztás-
hoz, rögzítéshez! (A cellux tartóval együtt jobban használható, a ragasztószalag 
könnyen letéphető.) 

Végül próbálják ki a gyerekek, hogy működik a golyópálya! Melyik golyó gurul 
rajta végig? Melyik a gyorsabb? Gesztenyével, kis műanyag- vagy fagolyóval, 
pingponglabdával is ki lehet próbálni. (Alufóliából nagyon profi golyókat lehet 
gyúrni.)

Variáció
A golyópálya szekrény, ajtó oldalán, pad támláján is kialakítható. A félbevágott 
papírgurigák egyik oldalát ragasztjuk lejtősen a felületre. 
(A golyópálya ötlete és képei elérhetők a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény 
aloldalán.)

30
perc


