
A játék 

A gyermekkort szinte a 

születéstől kezdve átszövi a 

játék, hisz ez a legfőbb 

tevékenységi formája a 

gyermekeknek. A csecsemő 

első gagyogásának ismétlése 

már játék. A felnőtt ember 

szellemi tornája (sakk, barkochba) és 

sporttevékenysége a gyermekkori játékokban 

gyökerezik. A játék igen fontos, mely végigkíséri az 

egészségesen gondolkodó ember életét, s a szabadidő 

észszerű felhasználása sem képzelhető el játék és 

sportolás nélkül.  Kétségtelen, hogy a gyermekkori 

emlékek maradandóan bevésődnek mindenkibe, és 

elkísérik a késő öregkorig. Éppen ezért jó, ha minél 

több játékot megismertek, melyeket bármikor elő lehet 

venni, ha éppen nincs más teendőtök. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani egy csapatjáték leírásával. 

Jó mulatást! 

Saroklabda 

Felrajzoljuk egy hegyes bottal a pályát, amely 10 méter hosszú és 7 méter széles. A 10 méteres hosszúságot 

megfelezve két részre osztjuk a pályát, mert két csapat játszik. Mind a két félpályának a külső sarkaira 

berajzolunk egy-egy négyzetet, melynek oldalai 1 méteresek.  

Megalakítjuk a két csapatot, legalább 4-4 taggal. Mindkét csapat kijelöl két – két sarokjátékost. A 

sarokjátékosok az ellenfél térfelén kijelölt két négyzetbe állnak. Sorsolással eldöntjük, hogy melyik csapat 

kezd. A kezdő csapat akármelyik játékosának odaadjuk a röplabdát. Adott jelre kezdjük a játékot. Akinél a 

labda van, igyekszik azt a saját sarokjátékosához dobni, tehát az ellenfél térfelén kijelölt négyzetbe. A 

sarokjátékos visszadobja a labdát saját csapatának vagy a másik sarokban álló saját játékostársának. 

 

 

 

 

 

 

 

Ha sikerült a saját sarokjátékoshoz juttatni a labdát, akkor az 1 pontot ér. Csak akkor kap a csapat pontot, ha 

mezőnyjátékostól kerül a labda a sarokban állóhoz. A két sarokjátékos egymás közötti labdaváltása nem 

jelent találatot! A csapatok megállapodnak a játék elején, hogy hány „gólig”, találatig játszanak. 

Ha mégis az ellenfélhez kerül a labda, akkor a labdát a játékos a saját sarokjátékosához dobja, ő pedig a 

másik sarokjátékosnak vagy bármelyik csapattársának. A játékosok nem léphetnek át az ellenfél térfelére. A 

földön lévő labdát a pálya játékosai közül akárki dobhatja, de ha a pályáról kigurul, az a csapat dob, 

amelynek a térfelén utoljára érintették. Ha sarokjátékos érintette utoljára, ő kapja meg a labdát. 

A labdát csak kézzel lehet érinteni. Ha valaki fejjel vagy lábbal ér a labdához, át kell engednie az 

ellenfélnek. 

Természetesen az a csapat a győztes, amelyiknek többször sikerült a saját színeiben lévő sarokjátékoshoz 

juttatni a labdát. 


