
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Elvesztettem zsebken-
dőmet – magyar népi 
játékmondóka 
Hogy a kakas? – magyar 
népi játékmondóka 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Zsebkendő
Számcédulák párban

ÉVFOLYAM
1–2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Lányok és fiúk közös 
játékélménye.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Énekes, mozgásos, pár-
beszédes népi játékok

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Zsebkendő
Számcédulák párban
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Hogy a kakas?
45 perces készségfejlesztő óra
(magyar, dráma, testnevelés)

A játékokkal, közös játékélménnyel szeretnénk a fiúkat és a lá-
nyokat közelebb hozni egymáshoz. 

Áttekintő vázlat
1.1 Hogy a kakas?  45 perc

1.1a Elvesztettem zsebkendőmet  15 perc
1.1b Kié lesz a zsebkendő?  15 perc
1.1c Hogy a kakas?  15 perc

Összesen:  45 perc

A játékok nagy mozgás- és térigényűek, amihez vagy az osztály-
termet kell átrendezni, vagy alkalmasabb helyszínt választani 
(tornaterem, udvar).
A zsebkendőkapó játék számos változatához készítsünk párban 
annyi számcédulát, hogy mindenkinek jusson!

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Hogy a kakas?

1.1a Elvesztettem zsebkendőmet
Az Elvesztettem zsebkendőmet című játékot biztosan ismerik már a gye-
rekek az óvodából. A játszók körben állnak, éneklik a dalt. Valaki a körön kívül 
körben jár, elejti a zsebkendőjét egy másik gyerek mögött, majd futásnak ered. 
Aki mögé a zsebkendő leesik, megpróbálja utolérni a másik játékost. Ha utolér-
te, megpuszilja az arcát, majd helyet cserélnek. Az eddigi futó beáll a körbe, aki 
pedig a fogó volt, elindul körbe.

Ha már belemelegedtek a gyerekek a játékba, „nehezíthetjük” azzal a dolgot, 
hogy csak ellenkező nemű játékost szabad választani. Ebben az esetben a puszi-
adás ne legyen kötelező!
A dalt animációval együtt megnézhetjük (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűj-
temény aloldalán).

1. 
tanegység

Előkészületek

Miről szól ez 
a tanegység?

15
perc

45
perc



291

JEGYZETEIM 

1.1b Kié lesz a zsebkendő?
A gyerekek álljanak körbe! A kör közepére tegyünk le egy zsebkendőt! Válasszuk 
ki az első két játékost: egy fiút és egy lányt! A játékosok adott jelre (taps, sípszó) befut-
nak a kör közepére, és megpróbálják felkapni a zsebkendőt. Az nyer, akinek hamarabb 
sikerül. Ha valaki megfogta a zsebkendőt, a kezéből kitépni nem szabad. Ha egyszerre 
fogják meg, döntetlen. A játékosok, ha végeztek, maguk helyett új játékospárt választa-
nak. Vajon kik fogják többször megszerezni a zsebkendőt? A fiúk vagy a lányok? 

Variáció
Ha előre tudják a gyerekek, hogy ki szalad a zsebkendőért, nem elég izgalmas a 
játék, a többiek kevésbé figyelnek. Folyamatosan fenntarthatjuk a figyelmet az 
alábbi változattal:
A gyerekek két sorba állnak, egyikbe a fiúk, másikba a lányok. A két sorból fiú-lány 
párokat alakítunk, és a sorban elfoglalt helyük szerint kapnak egy számot, amit 
megjegyeznek: egy, kettő, három… stb. Cédulákon is érdemes odaadni a számot, amit 
zsebre tehetnek a játékosok, ez lesz az emlékeztető, ha elfelejtenék a számukat. 
Miután megvannak a párok, kört alakítunk, ahol mindegy, ki hova áll. Középen 
elhelyezzük a zsebkendőt, és mindenki figyel. A játékvezető elkiált egy számot, 
pl. kettő, és a kettes számot kapott pár pattan a zsebkendőért. Aki hamarabb 
felkapja, visszaszalad vele a körbe. Igen ám, de a párja még utolérheti. Ha sikerül 
őt megérinteni, mielőtt beugrana a körbe, akkor az érintő játékos nyer. 
Akkor jó a játék, ha elég pörgős. A játékvezetőnek figyelnie kell arra is, hogy 
lehetőleg minden pár sorra kerüljön, mégse legyen kiszámítható, ki mikor kerül 
sorra. Ha egy szám elhangzásakor többen is ugranak, akkor valaki eltévesztette. 
Ilyenkor vegyék elő az ugrók a cédulákat, és ellenőrizzük a számokat!
Ha a gyerekek létszáma páratlan, az utolsó számot kaphatják hárman is, erre a 
számra majd hárman ugranak.

1.1c Hogy a kakas? 
A lányok és fiúk alkossanak párokat! Lehet az előző játéknál kialakult 
párokkal is játszani. Döntsék el, melyikük lesz az eladó, melyikük a kakas! Az 
eladó-kakas párokon kívül szükség van még egy vevőre is. Az eladók elé guggol-
janak le a kakasok, és alkossanak egy sort, mint a piacon. A vevő álljon szembe 
az eladóval, és a következő párbeszédet mondják:

– Hogy a kakas? 
– Három garas. 
– Hát a tyúk? 
– Az is úgy. 
– Hát a legény? 
– Egy pár lepény. 
– Hát a leány? 
– Egy zsák csalán.

15
perc

15
perc
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Amikor végeztek, a vevő futni kezd (megkerüli a sort), az eladó és a kakas pedig 
utána fut, és kergetni kezdi. (Másik irányból megelőzni nem szabad!) Ha valame-
lyik megfogja, mielőtt a vevő egy új eladó-kakas pár előtt megállna, akkor helyet 
cserél a vevővel. A kevésbé ügyesből újra kakas vagy eladó lesz.

Vedd figyelembe!
A játék előtt olvassuk fel a párbeszédes játékmondókát (Hogy a kakas? – magyar 
népi játékmondóka), és felelgetve mondjuk el többször a gyerekekkel! Akik gyor-
san megtanulják, azok lehetnek az eladók és az első vevő. Bízhatunk benne, hogy 
a játék végére mindenki megtanulja majd a szöveget. 


