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 Kedves Olvasó! 
 
Sok felnőttben megfogalmazódik az elhatározás, hogy szívesen segítene a 
kórházakban lévő gyerekeken, közreműködne a gyógyulás folyamatában egy 
már sokak által igazolt nagyon jó ősi módszerrel, a JÁTÉKKAL. 
    

 
 
A kórházakban ápolt gyermekek számára szervezett vidám, játékos programok 
alkalmazása olyan terápia, amely eredményesen segíti a gyógyulás folyamatát. 
      
A Bohócok a kórházakban c. könyv célja: 
 
     - Népszerűsítse a bohócdoktori tevékenységet. 
     - A jelentkezők számára hozzáférhetővé tegye a kidolgozott, jól  
       használható technikákat, átadja a tapasztalatokat. 
     - Hasznos útmutatást nyújtson a speciális kórházi körülmények között. 
     - Hozzájáruljon, hogy a gyermekek javára alkalmazott tevékenység minél  
       több kórházi helyszínen rendszeressé váljon. 
     - Segítse a szakmai tapasztalatcseréket a társszervezetekkel.  

 
Ez a könyv azoknak íródott, akikben megvan a szándék ahhoz, hogy 
közreműködjenek ebben a hasznos tevékenységben. 
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A kórházakban különböző életkorú beteg gyerekek tartózkodnak. A kórházi 
környezetben alkalmazandó szabályokra fel kell készülni azoknak, akik a 
gyerekeket ajándékprogramokkal, bohócdoktor- foglalkozással látogatják. 
 
Mielőtt bohócként a kórház ajtaján bárki is belépne, sok fontos információt és a 
kórházi protokollra vonatkozó alapszabályokat felkészítő foglalkozásokon kell 
megismernie. Ezen információk teljes körű figyelembevételével lehet a 
kórtermekben használható játékkellékeket, technikai eszközöket és a jelmezt 
kiválasztani,  alkalmazni. 
 
Mindenekelőtt azonban talán a legfontosabb tisztázandó kérdés a jelentkezőknél, 
hogy rendelkeznek-e megfelelő önismerettel, tisztában vannak-e személyiségük 
meghatározó jegyeivel, tudják-e, hogyan reagálnak szélsőséges érzelmi 
viszonyok között. Gyermekkorunk óta tart az érési folyamat, különböző  
élethelyzetekkel találjuk szembe magunkat. Felnőtt korra már rendelkezünk 
olyan élettapasztalatokkal, hogy a fenti kérdésekre meglehetős biztonsággal 
válaszolhassunk. További tapasztalatokat a családi, iskolai közösségben, egyéb 
mikroközösségekben, a gyermekekkel való játékokban  vállalt szerepekben 
gyűjthetünk. Ezen élményeket feldolgozva, hasznosítva kiderül, hogy mi 
számunkra a legmegfelelőbb módja a kórházi speciális munkába való 
bekapcsolódásnak, melyik az a terület, melyek azok az eszközök, amelyek 
alkatunkhoz, egyéniségünkhöz  leginkább illenek. 
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A gyerekek figyelmének felkeltését a környezetből kitűnő külső, a színes 
jelmez, és a felhasznált kellékek sokasága segíti. A játék során a szereplők 
viselkedése, programjuk összeállítása irányítja azt a folyamatot, ami a 
rendelkezésre álló időt a közös játékkal, vidám önfeledt pillanatokkal tölti ki.  
Több különböző helyszín és eszköz is alkalmas arra a célra, hogy egyszerű, de 
nagyon fontos kísérleteket végezzünk saját képességeinek felmérésére. 
 
Könnyen kideríthetjük, hogy egy labdával a játszótéren hány gyereket tudunk 
bevonni a játékba. Színes bohócot rajzoló felnőttet is hamar körbevesznek a 
gyerekek. Homokvár építése a játszótéren vagy egy vízparton nagyon sok apró, 
érdekes részletet tartalmaz, amely szinte minden gyereknek izgalmas, 
figyelemfelkeltő lehet.  
A hangszerek és az ének, a gyerekdalok vagy mondókák számtalan lehetőséget 
kínálnak tehetségünk kibontakoztatására, az eszközök alkalmazásának 
gyakorlására. 

 
A verses- és mesekönyvek, valamint szinte minden, ami egy játékboltban 
fellelhető, alkalmas arra, hogy használatukkal egyéni képességeinket felmérjük. 
Képességeinek megfelelően válasszon magának mindenki szerepet, és ehhez 
megfelelő eszközöket. Hétköznapi tárgyakat is beépíthetünk játékkellékként. Ha 
a tárgyat az adott szerepben olyan tulajdonsággal ruházzuk fel, amely eltér a 
normálistól, a megszokottól, akkor azon a gyerekek nevetnek. Ha például egy 
autómosó kefét használ a bohóc fogmosáshoz, az rengeteg vicces jelenetet 
eredményez.  
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A játékelemek összekapcsolásával, az egymáshoz illő kellékek kiválasztásával 
összefüggő egységgé építhetjük előadásunkat. Varázskendőből cukorkák 
kerülnek elő, de csak azok kapnak az ajándékból, akik tudják, mit kell tenni 
cukor- vagy csokievés után! Fogat mosni?? De hisz’ a szappan nem fér a 
gyerekek szájába! 
A fogkefe olyan, hogy nyele van. Ja, azt ismerem, azzal kell lepkét fogni! 
Neeem?? 
 
A fogkefére mit kell tenni, májkrémet vagy jégkrémet? Fogrémet?? Annak 
biztosan rémesen nagy fogai vannak! És a nyelére kell tenni a fogkrémet? Most 
már értem, ide ni, és akkor rákenem a cipőmre, hogy szép legyen, ugye?  
Jól csinálom?? Igen??  
Jaj, valaki segítsen! Kik az okosabbak, a fiúk vagy a lányok? Mindjárt 
kiderítem! A fiúk azt mondják meg, hogy reggel kell fogat mosni, meg még 
mikor? De hát én este aludni szoktam, ha közben fogat mosok, akkor 
felébredek! A lányok meg azt mondják meg, hogy elöl kell fogat mosni, meg 
még hol? Hátul a hátam van, nem a fogam! Bárki megnézheti, itt van ni! 
Csak én nem látom! Aki elmagyarázza nekem még egyszer, az lesz a barátom! 
 
Ha a bohóc ügyetlen, a gyerekek szívesen kijavítják a hibáit, főleg, ha olyan 
dologban hibázik a bohóc, amit ők már nagyon jól tudnak, ismernek. Ettől 
megnő az önbizalmuk, és aktívan szerepet vállalnak a játékban. 
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A játék közben használt tárgyak annál jobbak, minél jobban engedik a gyerekek 
fantáziáját kibontakozni. A gyerekek kitalálhatnak történeteket, egyéniségüknek 
megfelelő szerepeket játszhatnak el, azonosulhatnak egy-egy karakterrel.  
Az óvodáskorú gyerekek a valós, megélt élményeiket szeretik újra és újra átélni, 
és ehhez keresnek olyan tárgyakat, amikbe beleképzelhetik a történethez fűződő 
gondolataikat. 
Egy papírdoboz, üdítős kupak, ceruza, egy csomag papírzsebkendő mind kiváló 
eszközei a történeteknek. A játékkészlet minél részletesebben felszerelt, minél 
kidolgozottabb, annál jobban egy irányba tartja a hozzá kapcsolt játékfolyamot. 
A gyerekek alkalmazkodnak a játékeszközökhöz. A lom- vagy terménybábok 
világa teljesen a gyerekek képzeletét és kreativitását igényli, nincsenek kész 
sémák, bármibe bármit beleképzelhetnek, kifejezhetik gondolataikat, érzéseiket. 
A felnőtt is remek játszótársa lehet a gyerekeknek a bábok elkészítésének 
folyamatában. 

 
 
Az elkészült bábokkal továbbvihető a játék. Kitalálhatunk szereplőket, 
tárgyakat, neveket. Karaktereket formálhatunk, helyzeteket hozhatunk létre, 
színesíthetjük a történetet, és eljátszhatjuk a rögtönzött mesét. 
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A jelenlévő gyerekek a mesében szerepet választhatnak, minél nagyobb 
szabadságot engedünk, annál izgalmasabbá válhat a történet. Akár nem 
valóságos vagy élettelen dolgokat is eljátszhatnak. Vicces és érdekes, ha a 
gyerek kitartott keze egy képzeletbeli ajtó, és a gyerek nyikorgó hangot ad, ha 
valaki megmozdítja a kezét…. 
A mesében a gyerekek a kórházban szerzett élményeiket is eljátszhatják, 
félelmeiket a bábfigura életre keltésével megfogalmazhatják. A játék segíti a 
feszültségek, szorongások feloldását. 
A kórteremben lévő gyerekek, ha közösen találnak ki egy együtt eljátszható 
mesét, az a személyes kapcsolataikat és szociális készségeiket is javítja. 
Bizonyos részletekben meg kell egyezniük, dönteniük kell, és a döntés szerint 
részt venni a folyamatban. Egységesebbé válnak, és ez növeli az önbizalmukat. 

 
Szinte minden mese tartalmaz agresszív jelenetet, vagy negatív szereplőt. A 
gyerekeket figyelmeztetni kell a szabályszerűségre, az agresszió meseszerű és a 
játékban kivitelezhető formájára.  A lufikardokkal sérülésmentes küzdelmeket 
lehet vívni. Az a küzdelem, ahol a gyengébb garantáltan nem sérül, növeli a 
játékban részt vevő gyerek biztonságérzetét, önbizalmát. 
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Legjobban a gyerekekkel való játék közben gyűjtött tapasztalatokból lehet 
kitalálni, összeállítani a programhoz használható legegyszerűbb gesztusokat, a 
kapcsolat kialakítását segítő mondatokat, a bevált eszközöket, azok számát és 
szerepét. 
Minden egyes alkalommal bővülnek tapasztalataink. A játék közbeni 
viselkedésünk rutinosabbá válik. A játékelemeknek megismerjük a szerkezetét, 
azt, hogy adott hatást milyen eszközzel lehet legjobban elérni, melyik elem a 
vicces, milyen szavakat, hangsúlyt tegyünk hozzá. A jelenetek időtartamát 
ismerni és kezelni kell, túlnyújtani nem szabad, mert nem jó, ha egy jelenet vagy 
eszköz unalmassá válik. A legjobb vicces jelenetek szinte maguktól 
csiszolódnak, a szereplő egyéniségéhez formálódnak, és örök barátként kísérik 
pályáján. Mivel a gyerekek és a helyszínek cserélődnek, ez lehetőséget ad arra, 
hogy ugyanazt a játékot, történetet többször is ismételjük. 
Témaválasztásunk csoportjáték esetén a kicsikhez igazodjon. A legnagyobb 
siker mindig az, ha a legkisebb gyerekeket lehet szerepeltetni, ahol ők lesznek a 
legügyesebbek! A témaválasztást, a részletek kidolgozását, gyűjtögetését, 
kellékötleteket a klasszikus vicces filmek és ismert, nagy humoristák 
tanulmányozása is segíti. Otthoni filmek között vagy interneten biztosan 
mindenki talál ilyeneket. 
A nagy csodák, a bűvészet lenyűgözik és szórakoztatják a közönséget, főleg, ha 
humoros stílusú és tartalmú elemeket választunk. 

 
 

Ha egy tárgy eltűnik, az hihetetlen. Ha szokatlan helyről kerül elő, akkor az 
érdekes és vicces. Egy szem diót a kezünkből kis gyakorlással könnyedén 
eltüntethetünk. Nagyon vicces, ha ez a dió egy kisgyerek füle mögül, vagy a 
kispárna sarka alól kerül elő. 
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A bűvészkönyvek könyvtárban könnyen és olcsón fellelhetők. A választást 
megkönnyíti, ha egy bűvész tanácsát is kikérjük, hogy milyen trükköket, 
mozdulatokat és kellékeket válasszunk a kórházi környezetbe tervezett 
előadásokhoz. A beszerzésre és gyakorlásra szánt idő és energia sokszorosan 
megtérül, mert a produkció bekerül a bőröndünkbe, és garantáltan sok sikert hoz 
a jövőben.  
Ezt a tudományt minden nap gyakorolhatjuk, bővíthetjük, sok más környezetben 
is előadhatjuk. Célszerű listát készíteni a mutatványokról, mindegyiknek nevet 
és sorszámot adni. A hozzájuk tartozó kellékeknek szerezzünk be külön tároló 
dobozt. A gyerekek rajonganak a bűvészkedésért, vágynak arra, sokszor kérik is, 
hogy ezt ők is kipróbálhassák, vagy legalább addig ismételjünk meg egy–egy 
trükköt, amíg ki nem derítik a titkot, az nagyon izgalmas. Legyen ezért a 
tarsolyunkban pár könnyen betanítható, gyerekeknek is könnyen elsajátítható 
elem. Ha az idő elegendő rá, akkor ez lesz az egyik legtovább használható 
ajándék, maga a bűvészjáték. A gyakorlással ugyanis a gyerekek hosszú időre 
elfoglalják magukat. Egymást vagy a szüleiket is szórakoztathatják a 
bűvésztrükkökkel, újra átélhetik az élményt. Sikereikkel önbizalmukat erősítik.  
 
A bűvészjátékokat saját fantáziánk szerinti vicces történeti keretbe foglalhatjuk. 
Az előadás helyszínének adottságait és a jelenlévők tulajdonságait is 
felhasználhatjuk. Hivatkozzunk a varázsló barátunkra, akivel együtt utaztunk 
idefele jövet a buszon, és tőle kaptunk egy csodakendőt, amivel oly sok érdekes 
dolog történik azóta is: hol eltűnik, hol előkerül… 
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Egy szem kisméretű mandarin is lenyűgözi a közönséget, ha egy üres, 
összegyűrt szalvéta közepéből kerül elő. Ha pedig ezt a kicsi mandarint 
meghintjük az ég felől megmarkolt varázsporral, még nagyobb a csodálkozás, ha 
egy nagy narancs keletkezik belőle. A narancs a kicsik számára is nagyon jó 
ajándék, mert az nem más, mint egy kedves jó ismerős, a szép színes labda.  
Fekete alkoholos filctoll segítségével pillanatok alatt vidám, mosolygós arcot 
rajzolhatunk rá, és egy történet szereplőjeként használhatjuk. 

 
 

  
A környezetünkben fellelhető, kisméretű tárgyakat használjuk a 
bűvészkedéshez, mert ha elhasználódnak, vagy odaajándékozzuk őket a játék 
végén, akkor könnyen pótolhatók. Az ehető ajándékok közül az a legjobb, ami 
csomagolt, vagy könnyen meghámozható. A tisztasága így garantált, ugyanis a 
mosás sajnos nem mindig megoldható. Minden esetben az ajándékok 
összetételét a szülőknek vagy a nővéreknek jelezni kell. Az ehető ajándékok 
összeállításánál a kórházi szabályok és a betegségtípusok az elsődleges 
szempont, alkalmazásukat egyeztetni kell a gyerekosztály vezetőjével. A cukor- 
és csokiajándékok esetén külön figyelni kell a diabéteszes vagy más ok miatt 
cukorra érzékeny gyerekek igényeire. A látogatás előtt a nővérektől kell kérni a 
konkrét információt, és csak az ezeknek megfelelő ajándékot tegyük a kosárba, 
vigyük a szobába. 

A látogatáskor kapott ajándékokat a gyerekek nagy örömmel fogadják. A 
program után lehetőséget ad a játékok folytatására, az élmények újra történő 
átélésére. Boldogan mutatják meg egymásnak vagy a látogatóknak ajándékaikat, 
gyakran hosszú évek múlva is emlékeik között őrzik a pozitív élményt. A 
hozzánk eljuttatott képeslapok, levelek erről is beszámolnak. 
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A gyerekújság a bohóc ajándéktárának másik kiváló eszköze. Praktikusan 
illeszkedik az eszköztárba, életkori sajátosságoknak megfelelően választható, 
kicsiknek 1-6 éves korig a képes, mesés összeállítások valók, míg a 
nagyobbaknak a képregényes, rejtvényes, színezős újságok a legmegfelelőbbek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ajándékozásnál legyünk tekintettel korlátainkra. Két kezünk van, és a 
kerekes kosár vagy a kézikocsi sok helyen nem alkalmazható.  

Sokak szerint a legjobb ajándék nem más, mint maga a játék, amit a bohóc 
mindig magával vihet, és lehet viccesen ravasz, becsapós vagy rejtélyes, titkos 
vagy bűvész, csodásan mágikus, színes vidám vagy hangosan nevetséges….., 
akármi, csak játék legyen!  

 
A jobb kezünk négy ujját felmutatva, és a bal kezünk mutatóujjával rámutatva a 
gyerekeket és a szüleiket megkérdezzük, hogy hány ujjamat lehet látni. Bizony 
sokféle választ kapunk! 4, 5, 6, 10 ??? Micsoda? Hiszen kesztyűben vagyok! 

A helyes válasz a NULLA! Egy ujjamat sem lehet látni! 
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PÁRNAELLENŐRZÉS van! Akinek szép a párnája, és nincs morzsa az 
ágyában, ajándékot kap!  

Ez a hír futótűzként terjed szobáról szobára, és hamarosan mindenki tudja, hogy 
nem mindennapi látogatás kezdődik. Aki teheti, szalad a saját szobájába 
megigazítani a párnáját, mert a bohóc nem tréfál, szigorúan végigjárja az összes 
szobát. 

A kórházi szoba ajtaján óvatosan kopogtat, és érdeklődik a bennlévőktől, hogy 
volt-e ma már párnaellenőrzés, mert ha nem, akkor szívesen bejönne, ugyanis az 
ajándékokat oda kell adnia azoknak, akiknek szép a párnájuk. 

A kórházban lévő gyerekek nagyon gyakran magukkal hozzák a kedvenc 
kispárnájukat, amin vagy egy mesefigura látható, vagy valami kedves, színes 
minta, amire ők nagyon büszkék, és igazán örömmel fogadják, ha a bohóc a 
párnájukat megdicséri. A kapcsolat szinte pillanatok alatt kialakul, mert ezt a 
fajta közeledést a gyerekek azonnal elfogadják, értik, és aktívan 
közreműködnek. 

Tudják, hogy nem ők a vizsgálat célpontjai, nem kell félni. A feladatot nagyon 
gyorsan megoldják, a párnát megigazítják, és izgatottan várják a dicsérő 
szavakat, ami boldogságot ad.  

A kapcsolat tovább is építhető, ha az ágyban látható játékokra a bohóc 
valamilyen általuk is ismert tényt közöl, vagy örömtelien nyilatkozik, hogy ő is 
mennyire szeret például a kisautóval játszani. Ha érzékelhetően kialakult a 
bizalom, akkor jöhet a következő kérdés: Van-e morzsa az ágyban? Itt már lehet 
vicces elemeket alkalmazni. No de mi a vicces? A válasz nagyon egyszerű! 
Minden, amin a gyerekek nevetnek…. Például az, ha egy lufipumpát fordítva 
valaki az ágy fölé tart, és közben a szájával pittyegve úgy csinál, mintha a 
pumpa egy morzsadetektor lenne… 
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A szakemberek biztató véleménye alapján, a játékos gyermekprogramok 
segítenek a gyerekek figyelmét elterelni a kezelések és a szeparáció hatásairól. 
Javítják a hangulatukat, közérzetüket, és a jelenlévő felnőttek is szívesen 
fogadják. 

A kórházak ajtaján belépve a nehéz pillanatokra is fel kell készülni.  

A kórházban látható a baj, az átvérzett kötés, a csepegő infúzió. Az ajtó mögött 
a néma csendben hallható a halk sóhaj és a sírás. Láthatod azokat, akik 
aggódnak az ágy mellett, és azokat, akik mindent megtéve gyógyítanak. Ha 
láttál már ilyet, vagy elképzeled milyen lehet, tudod, mikor az ajtón belépsz, a 
következő pillanat a Tied. Az eszközök segítenek, hogy ott is létrejöhessen a 
játszótér hangulata. Megérkeztél, és szinte mindenki azonnal látja, tudja, a 
játékot és a játék vidám hangulatát hozod a kosaradban. Színes, izgalmas, 
érdekes, játékos és vicces. Halk vagy hangos, óvatos vagy vidáman élénk. 

Bizonyos helyzetekben nem kell mindig viccesnek lenni, egy kedves baráti 
mosoly, egy apró ajándék odatétele az ágy melletti asztalra, egy beszélgetés is 
nagyon sokat adhat. Dönteni a helyzet szerint, ott, abban a pillanatban kell.  

 
A kórházlátogatáskor a gyerekek állapotára vonatkozóan is készülni kell. A 
kórház vagy az osztály vezetőivel történő kapcsolat kialakítása során a 
szükséges információkat kérni kell. A gyerekek létszámát, korcsoport szerinti 
adatokat, a csoportjátékra alkalmas helyszín és időpont lehetőségét, valamint a 
fertőző gyerekek, vagy egyéb speciális közreműködést igénylő helyzetek 
információit. Tájékoztatni kell a gyermekosztály vezetőit a látogatás várható 
időpontjáról, a program tervezett részleteiről, a kiosztásra kerülő ajándékokról. 
Az átöltözésre és személyes tárgyak elhelyezésére kérjünk helyiséget. A kórházi 
pedagógus vagy egy ápoló lehetőség szerint folyamatosan kísérje a program 
alatti kórházon belüli tevékenységet.  
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A kórházlátogatásra csak teljesen egészséges állapotban szabad jelentkezni. Aki 
csak egy kicsit is náthás, vagy fáj a torka, vagy legyengült, az nem vehet részt a 
programban. Veszélyeztetne másokat, és saját megfertőződését is kockáztatja. 

 
Az egészséges bohóclátogatók legfontosabb higiéniai szabálya a kórokozókkal 
való érintkezés kerülése, a használt játékok, kellékek és a jelmez tisztítása. 

A fokozottan veszélyes tárgyak (kilincs, villanykapcsoló, liftgomb) érintése után 
kerüljük a testfelület érintését, arc, szem, száj érintése tilos! A leghamarabbi 
lehetőségnél alapos, kórházi előírás szerinti kézmosás következzen. Figyelni kell 
a bőrfelület esetleges karcolásos sérüléseinek megfelelő védelmére, ellátására. 

A bohóckesztyű a kezet védi, előadások között többszöri cseréje megelőzi a 
kórokozók terjesztését. A játékok kiválasztásánál a könnyen tisztíthatóság az 
egyik legfontosabb szempont. A kézbe adható játékokat használat után 
fertőtleníteni kell. A kisméretű műanyag, színes játékok alkalmazása a 
legelőnyösebb.  
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A lufi állatfigurák készítése a kórházi bohóclátogatók kedvelt eszköze, remek 
találmány. Kis helyen szállítható, a csomagolása védettségben tartja, ezért tiszta 
játékkellék, egy pumpa segítségével könnyedén felfújható. Szájjal fújni tilos, és 
a gyerekeknek se engedjük, mert a kukaclufi felfújása szájjal nagyon nehéz.  

Az elkészített állatfigurákhoz rögtönzött mese vagy más játékelemek is 
kapcsolhatók. A figura odaajándékozható, viszont csak 3 év feletti gyermekek 
számára, vagy szülői felügyelet mellett ajánlott. Veszélyes lehet ugyanis, ha a 
kicsik kiharapják.  

Látogatáskor ki kell deríteni, hogy a jelenlévők közül kik a legügyesebbek és a 
legokosabbak Szinte minden állatfigurához lehet egy tréfás találós kérdést 
szerkeszteni!  

Ki tudja, hogy melyik a világ legfélelmetesebb állata? Nem az oroszlán, mert 
annak lakat van a ketrecén, nem tud kijönni. Egészen közel merek menni….. a 
lakathoz! És nem a kígyó, mert arra csomót lehet kötni, meg sem bír mozdulni! 
És nem a krokodil, mert abból női retikült készítenek, az pedig inkább vicces, 
főleg belülről, mármint a retikül. Szerintem az a világ legfélelmetesebb állata, 
amitől a világon a legtöbben sikítoznak. Ez pedig nem más, mint a kisegér! 

Aki tudja, mondja meg nekem, mi lesz a lufivirsliből ha nem vacsora? Talán egy 
lufi kiskutya? És ha a lufikutya fején nincsen papírzacskó, akkor mindenki látni 
fogja, hogy ez egy tacskó…. És aki kitalálta, az megkapja ajándékba! Egy 
fontos szabályt be kell tartani, hogy tilos a kaktusz mellé tenni. 

Na, és a hernyóból mi lesz, ha kijárta az óvodát….? 

 
 

A lufi állatfigurák készítése nagyon vidám, figyelmet megragadó játék, 
hangulatos, színes dekorációja a programnak. Az egyszerűbb állatfigurák némi 
gyakorlás után már gyorsan elkészíthetők. 
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A bohócszerep nagy segítség a játék folyamatának indításakor, hiszen ő egy régi 
ismerős. Színes jelmeze kitűnik a környezetből, minden részlete érdekesség, 
figyelemfelkeltő. Felbukkanása lehet váratlan meglepetés, vagy előkészített, 
meghirdetett, izgalmas várakozással teli. A kellékeit, a játékait, az ajándékait 
szinte minden gyerek és „felnőtt gyerek” szívesen fogadja. 
 
Vannak gyerekek, akik még nem láttak élőben bohócot, és vannak, akik más 
okból félénken fogadják érkezését. Óvatosan és nagyon figyelmesen kell a 
kapcsolatot felépíteni. Célszerű nagyobb gyerekekkel kezdeni a játékot, akik 
közreműködőbbek. A kicsik ezt látva megnyugodnak, félelmeik oldódnak, és a 
kíváncsiságuk a játékok felé terelődik. Ha feléjük fordulunk, célszerű leülni, 
hogy alacsonyabbak legyünk náluk. Olyan eszközöket használjunk, amiket már 
valószínűleg ismernek, pl. egy narancsot. 
 
A kórházak gyermekosztályai a kórtermekben, vagy a mellettük kialakított 
közösségi helyiségekben - a lehetőségek keretein belül - a játéknak is helyet 
biztosítanak. 

,,A pszichológia a játékot - 7 éves kor alatt - életmódnak, elsődleges 
életkategóriának tekinti, és nem csupán egy tevékenységnek a többi között. Az 
akut betegség, fájdalom regressziót - alacsonyabb fejlődési fokra való 
visszaesést - eredményez. Még inkább igaz ez azonban a krónikus, 
gyermekkorban jelentkező betegségekre. Gondoljunk a külvilágtól való tartós 
vagy gyakori elszakadásra, a teljes testi kiszolgáltatottságra, a betegségből eredő 
teljes bizonytalanságra. A játék az elsődleges mentális funkciókon hat.” 

Dr. Rigler Ilona pszichológus 

 A kórtermekben a szülők is gyakran jelen vannak, és ők is szívesen fogadják a 
bohóc érkezését. A kapcsolat kialakításakor partnerek, és hálás aktív közönségei 
a játéknak. Érdeklődve figyelnek, és ha szerepet kapnak, akkor örömmel részt 
vesznek a játékban, amely számukra is kikapcsolódást hozó perceket jelent. 
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A megfelelő bohócjelmez és smink használata 

A gyerekek többsége ágyhoz kötött, ruházatuk pizsama, a szoba hőmérséklete 
pedig ennek megfelelően meleg, nehogy megfázzanak. A bohócjelmez és a 
sminkeszközök kiválasztásakor ezt nagyon fontos figyelembe venni. A bohócok 
kisminkelve játék közben könnyebben kimelegednek. A meleg kórtermekben 
könnyen és biztonságosan viselhető, laza összeállítású jelmezt célszerű 
választani, amely a mozgásban nem hátráltat, anyaga is megfelelő. A sapka vagy 
bohócparóka jól illik a bohócjelmezhez, de hátránya, hogy a beltéri 
programokhoz meleg, és a bohócparókák a kisminkelt archoz érhetnek, ami 
csiklandozhat. A folytonos hajigazgatás pedig a smink elmaszatolásához vezet. 

A bohócok játék közbeni kézzel előadott gesztusait, egyéb kifejezéseit jól 
segítheti a jelmezhez választott fehér vagy színes kesztyű. A kesztyűnek 
védelmi szerepe is van! A saját védelmünk a kórokozókkal szemben ugyanolyan 
fontos, mint a gyerekek védelmében kialakított szabályok betartása, amelyről 
még a későbbiekben részletesen szólunk. 

A jelmez összeállítása izgalmas, egyéni felismerést, rátalálást igényel. Rengeteg 
fotó és videó segíti a különböző internetes oldalakon a jó választást. 

Rajzoljunk, színezzünk, tervezzünk, fotókat, filmeket nézegetve válogassunk! 

 
A bohócjelmez elkészíttetése varrodában, vagy megvásárlása üzletben inkább 
anyagi kérdés. A régi jól bevált tanácsot itt is érdemes figyelembe venni: 
kerüljük a túl bonyolult és drága összeállításokat. Szerencsés esetben a 
harmonikus összeállítás darabjait a ruházati üzletekben is megvásárolhatjuk, 
érdemes akár több szettet is beszerezni. A tartalékjelmez nagyon hasznos dolog, 
ha bármi probléma támad. Egyébként a gyerekek számára sokszor ez a 
legviccesebb pillanat, pl. ha a bohócra ráborul valami. 

A bohóccipő a jelmez fontos része, színes és a karakterhez illő legyen. 
Kiválasztásakor a kényelmi és esztétikai funkciókon kívül az egyik legfontosabb 
szempont a könnyen tisztíthatóság. 
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A bohóccipő talpa az a felület, amely leginkább hozzájárul a kórokozók 
terjesztéséhez a kórház területén történő mozgás során. Ezért is fontos, hogy 
minél könnyebben tisztítható cipőt válasszunk. Amikor csak mód van rá, 
viseljük a kórházi cipővédő papucsot. 

 
 A smink kiválasztása 

A bohóc arcjátékát segíti a vidám smink alkalmazása. A külső átváltozás sok új 
lehetőséget ad a gesztusok, érzelmek kifejezésére. A smink kiválasztásánál 
figyeljünk arra, hogy a jelmez, a haj, a sapka vagy paróka adottságaihoz, és az 
egyén arcához harmonikusan illeszkedjen. Ügyeljünk az ijesztő túlzások 
elkerülésére. 

Minden színészellátó sminkes üzletben kapható ún. bohócfehér festék, 
szemceruza és szájpirosító. A minőségi sminkanyagok bőrbarát termékek, de 
nem árt egy tesztet végezni, hogy megbizonyosodjunk arról, bőrünk miképp 
reagál az anyagokra. A sminkelés előtt, és a smink eltávolítása után is hasznos 
bőrápoló krémet használni. 

A megvásárolt sminkanyagoknak válasszunk biztonságosan magunkkal vihető 
dobozt, amelyben a következőknek el kell férni: tükör, szemceruza, hegyező, 
bohócfehér festék, szájpirosító, hegyező, dekorkés, arclemosó kendő, egy 
tekercs gumicérna, arckrém, papírtörlő és a kiválasztott bohócorr. 

A nyári nagy melegben az autóban szállított kellékek felmelegedhetnek, ezért 
fontos tudni, hogy a sminkanyagok többsége melegre érzékeny! Hűtőakku 
használatával, vagy megfelelő szállítási, tárolási móddal megelőzhetjük a 
kellemetlenségeket. A bohócsmink felfestése mellett a lemosásához is hasonló 
odafigyeléssel válasszunk eszközöket. A nedvesített arctörlő kendők használata 
praktikus módszer. A férfisors természetéből adódóan szükséges a 
borotválkozás, elmulasztása komoly nehézségeket okozhat a sminkeléskor. Az 
esetleges kapkodás során szerzett kicsi sebek is nagyon tudnak vérezni, és 
ilyenkor a bohóc elég bizarr látványt nyújt. Az arcsmink kiegészítője a festett 
piros orr vagy a felhelyezett bohócorr. 

A bohócorr befolyásolja a légzést. Szivacs, gumi vagy műanyag bohócorr 
választásakor figyeljünk az anyag saját illatára. Kilégzéskor ugyanis ez az illat 
az anyag felmelegedése miatt erősödhet. A bohócorr biztonságos fennmaradása 
gumicérna használatával növelhető. A bohócorrból is legyen tartalék, a szivacs 
szakad, a gumicérna szintén, és a legszörnyűbb mondat fellépés előtt a 
következőképp hangzik, kissé groteszk: Otthon felejtettem az orrom….. 
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A bohócorr ne legyen pingpong labdából! Anyaga balesetet okozhat, nagyon 
vékony, vághat, az illata nagyon erős. 

A kórtermekben gyakran előfordul, hogy télen a fűtött szobák szellőztetése 
hiányos, a kezeléskor használatos gyógyszerek vagy krémek szaga, az ágyban 
fekvő gyerekek és a látogatók különböző illatszerei kellemetlen összhatást 
keltenek. A szoba levegőjének elhasználtsága és a bohócorr erős illata fejfájást 
okozhat! A bohócorr kilégzéskor bepárásodhat, használat után langyos vízzel 
történő mosást igényel, ezért az anyag jó minősége ebből a szempontból is 
fontos. 

A műanyagból vagy gumiból készült orrok lényegesen strapabíróbbak, 
felhelyezéskor melegítéssel vagy kivágással az orrhoz igazíthatók. Ügyelni kell 
arra, hogy a légzésre elegendő nyílás maradjon, mérete a látást ne zavarja, mert 
ez is fejfájást okozhat. A smink kialakítása az arc karakteréhez és a választott 
jelmezhez igazodjék. 

 
 

A bohóc külsejének kialakítása után már a tükör előtt rengeteg vidám pillanattal 
gazdagodhatunk, és sokat gyakorolhatunk. Kitalálhatjuk és gyakorolhatjuk az új 
szerephez alkalmazható gesztusainkat, mondatainkat. Barátságot köthetünk új 
külsőt kapott önmagunkkal. 

A beöltözéshez és a bohóc sminkjének felhelyezéséhez szükséges időt a 
gyakorláskor célszerű mérni. A napi időbeosztás tervezésekor ez fontos adat. 
Kapkodni sminkelés közben nem ajánlatos! 
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A kórházlátogató bohóc a gyermekgyógyászat kiegészítő tevékenységének, a 
játékos programoknak a szereplője. A kórházban dolgozó orvosok és ápolók 
mindennapi munkáját nem zavarhatja, a gyerekek gyógyulásának érdekében 
minden erre vonatkozó szabályt be kell tartania. A bohóclátogatások előtti 
felkészülés és az adategyeztetés során személyes kapcsolat alakul ki a kórház 
dolgozóival. A kórházi napirend ismeretének birtokában felmérhetjük, hogy a 
látogatás mikor illeszthető a legmegfelelőbb módon.  
Kellő odafigyeléssel elnyerhetjük a kórházban dolgozók elismerő bizalmát és 
együttműködését. A látogatások alkalmával ez a kapcsolat személyesebbé 
tehető. Kórházlátogatásunk eredményességét hosszú távon ők igazolhatják a 
gyerekektől kapott élménybeszámolók, hangulatuk és betegségük javulása 
alapján. Sok esetben a kórházi dolgozók is nagy örömmel fogadják, ha a bohóc 
számukra is kész egy apró kedvességgel, esetleg ajándékkal színesebbé tenni a 
találkozás pillanatát. Mivel általában fehér kórházi ruhát viselnek, viccesen 
fogadják, ha Hófehérkének szólítjuk őket, a beteg gyerekeket pedig törpikéknek. 
Egy narancs tele van jókedvhormonnal, vagy egy lufivirág vagy lufiállatka 
,,ottfelejtése˝ a nővérpulton sokáig őket is jobb hangulatra deríti. 
 

 
 

A látogatások tapasztalatait, dokumentációját célszerű egy albumban gyűjteni, 
az időszakos konzultációkon, továbbképzéseken, szakmai tapasztalatcseréken jól 
használható. Fontos, hogy minden egyes látogatás folyamatát az alapszintről 
építsük fel, és a befogadás eredményének függvényében haladjunk a további 
lépésekkel. A nővérektől kapott tájékoztatás után közeledhetünk a szobák felé. 
Ha megérkeztünk, a szülők is gyakran közölnek pár fontos információt a 
gyerekek állapotáról. A körülmények felmérése után már rendelkezünk annyi 
információval, hogy tovább kezdeményezhetünk. Hamar kiderül, hogyan 
reagálnak a gyerekek a megérkezésünkre. Ha több gyerek van, a legjobban 
reagáló gyereket kell kiválasztani az első kontaktszemélynek. Ha nincs pozitív 
befogadás az első percben, akkor bátran lehet egy szülővel vagy egy látogatóval 
kezdeni a kapcsolatot. A hozzájuk intézett vicces kommunikáció és a pozitív 
reakciók segítik a beteg gyerekek kezdeti bizalmatlanságát oldani. A szülőket is 
jókedvre deríti, ha bekapcsolódhatnak a játékba. Szólíthatjuk őket felnőtt 
gyerekeknek, mert ez vicces és hatásos. Ha egy gyerek nagyon sír, és a félelme 
nem csökken, akkor az óvatos visszavonulás, és egy ajándék elhelyezése 
segítheti a megnyugtatását, a bizalom erősödését. A kíváncsiságát felhasználva 
lépésenként vonhatjuk be a játékba. 
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Egy látogatás alkalmával a nővérke jelezte, hogy az intenzív osztályon van egy 
kisfiú, aki agyműtét után lábadozik. A beszéd még nehezére esik, de ha lehet, 
találjunk ki valami érdekeset. 
A szoba csendes volt, óvatosan közeledtünk, és kérdésemre, hogy örülne-e pár 
ajándéknak, a kezét mozdítva jelezte, hogy mehetek az ágy végéhez, és egy kicsi 
mosollyal az arcán a fejével bólintott. A kosaramból előkerültek a lufikellékek, 
és néhány pillanat alatt az ágy szélén lévő korlátot és az infúziós állványt 
feldíszítettem színes pillangókkal, sárga kakaduval. 
Halkan elmeséltem, mekkora utat jártak be ezek a pillangók és ez a nagy csőrű 
vicces madár, mire ideérkezett, azért, hogy berepüljön az ablakon, és figyelje az 
ágyban lévő gyerekeket, hogyan gyógyulnak. 
A barátaikról is meséltem, a kisegérről, aki a világ legfélelmetesebb állata, 
hiszen tőle sikítoznak a legtöbben. A medvéről, kinek a mézes puszedlitől van 
mindig jókedve. 
Az elefántról, aki szerint ő a világ legnehezebb találós kérdése, hiszen van két 
nagy füle, négy vastag nagy lába, mégsem asztal, mert elöl van egy ormánya. 
Kerek, mint egy jó nagy fánk, talán kitalálod te is, hiszen ő az elefánt! Nem is 
olyan nehéz…, vagy mégis? 

 
 
Amikor pár hét múlva ebbe a kórházba érkeztem, a szokásos előkészületeket 
végeztem a gyermekosztály folyosóján. Egy anyuka lépett oda hozzám. 
Kiderült, ő az agyműtéten átesett kisfiú anyukája, és örömmel mesélte, hogy a 
fia nagyon jól van. Az előző látogatás minden részletére emlékezik, sokat beszél 
mindenkinek a történetekről. Nagyon várja a bohócot, aki bejött hozzá a 
szobába, és a lufiállatokról mesélt.  
A legnehezebb kórházi pillanatokban, ha a körülmények lehetővé teszik, az 
anyuka elmondása, és az orvosok szerint is érdemes a gyógyulás korai 
szakaszában a foglalkozást megfelelően választott elemekkel alkalmazni. Hatása 
a látogatást követően hosszan nyomon követhető. 
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A lufi állatfigurákkal sok ismert bábjáték előadható. Sikere a 3-6 éves gyerekek 
körében - életkori sajátosságaikból természetesen adódóan - a legnagyobb. 
A játék és a mese korszakában élnek, és ha ezt a világot a fehércsempés, 
vaságyas kórterembe színes lufikkal pár perc alatt odavarázsolhatjuk, akkor 
garantált a siker. A színes, felismerhető állatfigurák mozgathatók, játékos 
helyzetek megjelenítésére alkalmasak. A helyzetjátékok érzelmeket ébresztenek, 
a szereplők barátkozhatnak, kergetőzhetnek, játszhatnak. 
A meseszerű történetekben a bábjáték során a gyerekek figyelme a mese 
történetére és a szereplőkkel való azonosulásra koncentrálódik. Ezáltal a 
betegségről és a hospitalizációs egyéb negatív hatásokról a gyerekek figyelme 
elterelődik. Fantáziájuk a teret átalakítja. Vágyaikat a szerepekbe helyezhetik, és 
örömteljesen valóra válthatják. A pozitív érzelmi hatások javítják a 
hangulatukat, és ez segíti a gyógyulás folyamatát. 
Sokan ismerik azt a helyzetet, amikor egy könnyét törölgető kisgyerek felé 
közeledünk, és a kezünkben lévő lufikiskutyát halk nyüszögéssel, viccesen 
mozgatjuk, és a kiskutya segítségével visszük a saját szerepünket a gyerek 
közelébe, aki a sírásból áttér a nevetésbe, bár a szeme picit még könnyes, 
elfogadja érkezésünket, és közreműködően partnere lesz a játéknak. 
 

 

 
 



 - 23 - 

Tessék kérem csodát látni! 
A figura ebből a vékony 
hosszú lufiból készül, csak fel 
kell pumpálni, és máris életre 
kel.  
A varázslat néhány mozdulat 
alatt megtörténik.  
A lufi színe alkalmazkodhat az 
elkészítendő állatka színéhez, 
vagy a kisgyerekek kéréséhez. 
Hiszen hamar megtudhatjuk, 
bizony ebben a műfajban 
nagyon gyakori például a 
rózsaszín póniló, és nem kell 
alkoholt fogyasztani ahhoz, 
hogy megpillantsunk egy piros 
kisegeret, vagy egy kék 
elefántot. 
Aki nem hiszi, figyeljen! 
 
 
 
 

                                                                                              A lufit félig kell felpumpálni. 
                                                                                 A végére csomót kötünk, egy 
                                                                                 kicsi levegőt kiengedünk, ez 

  puhábbá teszi a lufit, és 
  kevésbé lesz így sérülékeny. 
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A lufivirslit a képen látható 
méretben elkészítjük. 
A kezünk ujjaival a virslik 
méretének egyenlőségét 
ellenőrizhetjük. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
A virslifüzért összefogjuk, 
ügyelve arra, hogy ne essen ki 
a kezünkből. Ha szétesik, 
akkor szépen lehet kezdeni 
elölről…, de ígérem 
mindenkinek, hogy a századik 
alkalommal már becsukott 
szemmel is tudja csinálni 
bárki.  
A felső két virslit ezután 
szépen összetekerjük. 
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Ha sikerült két, esetleg három 
csavarással rögzíteni a virsliket, 
akkor már egy kézzel is tarthatjuk, 
nem fog szétesni. 
Itt már a fantáziánk is dolgozhat, 
hiszen a képen máris feltűnt valami 
furcsa lény…. 
Láthatóvá válik az orra, vagy a két 
nagy füle….. És a végén vékonyka 
egérfarokban végződik. Mi lehet 
ez? 
Képzeljék, ha a kezemmel 
mozdulok, akkor furcsa táncba 
kezd. 
Nagyon - nagyon érdekes……… 
 
 
 
 
 
Most jön a neheze…..! A két felső 
virslit az ujjainkkal megfogjuk, 
széthúzzuk annyira, hogy a csomós 
végű virslit ügyesen keresztül 
lehessen nyomni a keletkezett 
helyen. 
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A virsli csomós végét addig kell 
átnyomni, amíg a másik oldalon 
meg nem érkezik….. 
Szerintem erre senki nem gondolt, 
vagy tévedek? Akkor most arra 
figyeljenek, hogy nehogy a nagy 
munka közben kidurranjon, vagy a 
túloldalon kicsússzon, mert akkor 
megint kezdhetik elölről….., vagy 
hátulról. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A következő mozdulat nagyon 
vicces! Óvatosan húzzuk meg a 
kutyus orrát. Ha ügyesen 
csináljuk, akkor pont olyan lesz, 
mint egy kis tacskó hegyes orra. 
Tessék kérem próbálgatni…….! 
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Ha elkészült a feje, akkor 
továbbhaladunk, és készítünk a fej alá 
három egyforma virsli vastagságú 
lufigolyót. Egyik lesz a nyak, a másik 
kettő pedig a tacskó rövid kicsi lába. 
Nem hiszik, kérem? No, csak figyeljék a 
kezem, ott van a képen! 
 
 
A kis tacskó kutya már felismerhető. 
Kész a feje, van füle és orra, van nyaka 
és két kicsi első lába. Ennek örüljenek, 
de ne dőljenek a fotelba hátra, hiszen 
van még munka bőven, kell még pár 
dolog, például most következik 
nemsokára a kutyus farka, és a két hátsó 
lába……. 
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Talán itt jön az a rész, amit úgy kell 
elkészítenünk, hogy a maradékból 
kell kigazdálkodnunk, vagyis 
szépen arányosan még két 
lufigolyóból elkészítjük a hátsó 
lábakat, és egy harmadik utolsó 
szelvényből pedig a kiskutya 
farkát, nehogy lemaradjon. 
 
 
 
 
 
 
 
Ha elkészült a kicsi tacskó, 
kezdődhet a játék, ugrálhat és 
ugathat, de akár még versikét is 
mondhat….. Akinek meg odaadjuk, 
örömében tapsolhat. 
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Mi lesz a lufihernyóból, ha 
kijárta az óvodát? 
Hamarosan megtudjuk, ha a 
lufit ilyen hosszúra a 
pumpával felfújjuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A lufihernyót meghajlítjuk, a 
két végén egy - egy lufigolyót 
csavarunk, és egy ügyes 
mozdulattal a lufihernyó két 
labdás végét összecsavarjuk. 
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A pillangó ebben a karika 
állapotában nagyon sok dologra 
hasonlít, talán egy koronára, vagy 
az autó kormányára, vagy bármire, 
amit beilleszthetünk a játékba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
A lufikarikát összenyomva a felső 
oldalára is elkészítünk egy 
lufigolyót. Aki véletlenül itt is 
elengedi, az ezt a lépést is újra 
kezdi….. 
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A lufikarika két végére készített 
golyókat egymásba csavarva kezd 
kialakulni a pillangóforma.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
         A hegyes végét két ujjal kicsit összenyomva kialakítjuk a pillangó fejét. 
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Elkészült a pillangó, rajzoljunk neki szemet és szájat…. Ha tovább is színezünk, 
és csíkokat is rajzolunk a hátára, akkor mindenki látni fogja, hogy ez már egy 
méhecske, ami rászállhat egy virágra. 
 
 
                                                                   

                                                                    .              
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Kinek van olyan hosszú nyaka, hogy 
be tud nézni akár az ablakon?  
Hát persze, hogy a szomszéd 
néninek. Odaáll a sövény mellé, és 
addig nyújtja a nyakát, míg meg nem 
látja, ki van nálam a szobában…….. 
No, de a kezemben ez egy hegyes 
lándzsa? Nem – nem. Ez a zsiráf első 
lépése…. Jó hosszú lépés….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
A hosszú lépést lehajtjuk, ahogy a 
képen láthatjuk..., majd a két 
ujjunkkal a lufit kicsit benyomva 
elkészítjük egy csavarással a zsiráf 
egyik fülét. 
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A zsiráfnak, mint tudjuk, két 
füle van, ezért a következő 
teendő a második fül lehajtása, 
és megcsavarása. 
Arra kell csak vigyázni, hogy a 
fülek szép egyformák legyenek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Addig kell gyakorolni, míg 
szépen illeszkedve a zsiráf füle 
lesz a feje dísze, neki ugyanis 
nincsen szarva, ha meg eldurran, 
hát kezdhetitek elölről….., rajta! 
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A hosszú lépést lehajtjuk, 
ahogy a képen láthatjuk..., 
majd a két ujjunkkal a lufit 
kicsit benyomva elkészítjük 
egy csavarással a zsiráf első 
lábát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
A zsiráf szinte táncol örömében, 
hogy van már neki első lába, de 
mint tudjuk, így mégsem mehet 
el a zsiráfbálba. A két hátsó lába 
van még…, hova is? Ó igen, 
tudom. Hátra. 
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Ezt a lépést szerintem már 
mindenki tudja, a lufit kicsit 
összenyomva úgy, ahogy a 
képen a kezem ujja mutatja, 
következhet a zsiráf hátsó 
lábának csavarása….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
A zsiráf nyakát kicsit hátra 
lehet hajlítani, igazgatni, hogy 
szép legyen, mintha nem 
gondolna másra, csak a 
zsiráflagzira. Így már jobban 
hasonlít az állatkertben lakó 
igazira. 
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A foltokat felrajzoljuk szépen 
alkoholos filctollal, no meg a 
szemét és a száját, olyan szép 
legyen, hogy a zsiráfbálba 
könnyen megtalálja a párját. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elkészült! Indulhat a hosszú 
útra, és aki játszik majd vele, 
remélem, jobb lesz tőle a kedve. 
Kívánom szívből mindenkinek, 
gyereknek és felnőtt gyereknek, 
hogy játsszanak, és sokat 
nevessenek, vidámak legyenek! 
Sok sikert mindenkinek! 
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Selye János Kórház Gyermekosztály (110410500) 
2921 Komárom, Széchenyi u. 2. Tel: 34/ 342-840/ 114 mellék  

Mb. osztályvezető főorvos: Dr Varga Mária 

 
Bohócszínház Alapítvány részére 
 
 
 

Kedves Bohóc! Kedves Mosolymester! 
 
 
Évek óta rendszeresen látogatsz bennünket Komárom Selye János Kórház 
gyermekosztályán. Olyan vagy nekünk, mint egy „jóságos Nagybácsi”. Amikor 
begördülsz járgányoddal az osztály elé, futótűzként terjed ”megjött a Bohóc”. 
Óriás cipődben, nagy piros orroddal, szépen kifestve beköszönsz, és kezdődik a 
párnavizit. A kisebb gyerekek először anyához bújnak, kicsit meglepődnek, a 
nagyobbaknak is „mi lesz most? ” a gondolatuk. Aztán jönnek az első tréfás 
kérdések, eleinte csak halkan válaszolgatnak, aztán egyre jobban belelendülnek 
a gyerekek. Eleinte csak csendesen kuncognak, aztán főként a kamaszok párnára 
hátravágódva vihognak a poénjaidon. Közben folyamatosan gyártod, tekered a 
színes lufikat. Kezdetben csak a bátrabbak mernek kérni, utána alig győzöd a 
legkacifántosabb kéréseket is teljesíteni. Tudsz pillangót, virágot, kisegeret és 
motorozó macit, hintázó papagájt… Minden gyerek ágyát feldíszíted, még a kis 
csecsemő is kap egy-egy lepkét. Látogatóban lévő anyukák, apukák is egyre 
jobban belemelegednek a játékba, csalafinta kérdéseidet ők is találgatják. 
Nővérkéink, a Hófehérkék is mosolyogva hallgatják újabb történeteidet, 
természetesen a végén lufivirággal leped meg Őket is. Mint a zsongó méhkas, 
köréd gyűlnek, kicsik és nagyok. Amikor elmész, még órákig nyüzsögnek a 
gyerekek, lufikardoznak, mindenki őrzi lufiszerzeményeit. Másnap még ép, és 
részben leeresztő lufik, a poénkodó gyerekek jelzik ittjártadat. és napok múlva is 
az ajándékújságok, emlékeztetnek rád. Gyorsan elszalad az idő, amit itt töltesz, 
ilyenkor kicsit megáll a gyógyítás, a vérvétel, a fájdalmas beavatkozás, és a 
vidámság színpadán folyik a gyógyító munka. Reméljük, még sokáig lesz 
lehetőségünk nekünk és beteg gyermekeinknek is találkozni Veled, és együtt 
párnavizitelhetünk. 
 
 
 
Várunk vissza a beteg gyerekek nevében is: 
 
                                              
                                                                                               Hófehérkék 
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A Bohócszínház Alapítvány alapító okiratában megfogalmazott célja: 
 

- A hátrányos helyzetű, sérült vagy beteg gyermekek számára gyermekszínházi 
előadások szervezése és színpadra állítása kórházakban, intézményekben. 
 
A Bohócszínház Alapítvány szervezésében vak és gyengénlátó gyerekek 
számára került színházi előadásban színpadra egy interaktív mesejáték, kb. 100 
gyermek részvételével. A megvalósítás során együttműködtünk a Vakok 
Intézetével, a Vakok Óvodája, Általános Iskolájával. A tartalmi és technikai 
összeállítás alkalmazkodott a speciális körülményekhez. Az előadás további 
érdekessége volt, hogy – más óvodákkal együttműködve - látó gyermekeket is 
meghívtunk, így kettős célt valósítottunk meg: egyrészt a gyengénlátók 
kulturális integrálását, másrészt a látó gyerekek toleranciára, elfogadásra való 
nevelését, a sajátos nevelést igénylőkkel való együttélés, együtt játszás 
természetességének elfogadását. 
A mesejáték elemeit a gyerekek speciális igényei szerint állítottuk össze. 
Célunk, hogy a vak gyerekek számára is teljes értékű, örömteli élménnyé tegyük 
a színházlátogatást. 

Mivel a vak gyerekeknek szánt előadásunk sikeresnek bizonyult, terveink között 
szerepel minden évben színpadra állítani hasonló mesejátékot. Az előadás képeit 
hozzáférhetővé tesszük honlapunkon, tapasztalatainkat közzétesszük. Így 
reményeink szerint a száz fő megsokszorozódik, hozzájárulva ezzel még több 
gyermek kulturális integrációjához. 

          dr. Lipták Tünde 

A művészi produkciók mind szerkezetükben, mind tartalmukban sikeresen 
átalakíthatók úgy, hogy a fogyatékkal élő közönség számára is élvezhetővé 
váljanak. 
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Vak és gyengénlátó gyerekek számára interaktív mesejáték 
kidolgozása, színpadra állítása, a színházban átélhető élmények 
átadása speciális körülmények között. 

 
  

RUMLI A SZÍNPADON 
Interaktív mesejáték 

 

Porondmester: rekedtes hangján 
köszönti az érkezőket, közli a 
program összeállítását, irányítja a 
közönséget. 
 

Mesemondó lány: elmeséli Rumli 
bohóc történetét, a közönséget 
kérdéseivel, feladatokkal bevonja 
az előadásba, énekel, verset mond. 
 

Rumli bohóc: mesél a játékairól, 
barátjáról, a varázslóról, akivel 
sapkát cserélt. A színpadi 
effekteket működteti. Kérdéseivel 
és játékaival bevonja a gyerekeket 
az előadásba. Feladata, hogy 
megtudja, kik az ügyesebbek, a 
fiúk, vagy a lányok? 
 

                                  Kelemen Kata 
                      Vörös Zoltán        Pipó László 

 
Aki emlékszik az érzésre, mikor először járt színházban, az tudja, hogy szinte 
mindannyiunknak az élményei az induláskori készülődéskor kezdődtek. Aztán a 
megérkezés, a nagy belső térben a sokféle hang keveredése, kabátok letétele a 
ruhatárba, a széksorok megkeresése, a nagy felhajtható székekbe süppedő kényelmes 
elhelyezkedés, pár suttogó szó a mellettünk ülőhöz. Majd elcsendesedik minden, 
misztikusan jelt ad a gong. Kezdődhet az előadás, az izgatott figyelem, és a 
felszabadult nevetés, tapsolás. 
 
Egy vidám, interaktív mesejáték bohóc főszereplője tudja, hogy mi a dolga: 
A közönség várja, hogy érkezzen, hiszen hozzá jöttek „vendégségbe”. A színpadi 
deszkák nyikorogva jelzik: a színész közeleg… Az első suttogó szavával megtöri a 
csendet: 

- Kezdődjön? 
Második mondatával fokozza a hatást: 
- Nem hallom! Kezdődjön??? 
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A közönség már tudja, itt bizony lesz dolga, kell majd tapsolni, a találós 
kérdéseket kitalálni…. Kiabálni, hogy kiderüljön, kik az ügyesebbek, a fiúk, 
vagy a lányok. A tanulságos történetekből mindenki okulhat, és a játék egészen 
a végéig tart… Lesz ének és zene, furcsa kihívás: kimenni egy segítővel a 
színpadra, részt venni a játékban, és a bohóccal barátságot kötni. Megtudjuk, 
hogy a legügyesebb gyerekek azok, akik becsukott szemmel is tudnak labdázni. 
Ugye, ezt mindenki el tudja képzelni…, pedig a legfontosabbat még nem 
mondtam: a gyerekek, akik a nézőtéren jelen vannak, vagy a színpadon 
szerepelnek, ebből az egészből nagyon keveset, vagy semmit sem látnak! 

 
 
A színházi környezet, a használt kellékek, hangeffektek mégis szinte érinthetően 
egymás közelébe hozza a színdarab szereplőit és a közönséget. 
A szereplőknek lehetőségük van a közönség soraiba lépni, közvetlen kapcsolatot 
kialakítani, felhívni a színpadra őket, kézenfogva segítve, természetesen. 
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A kapcsolat létrejön. Kialakul a szerkezet, a színpadon barátságosan 
ismerkednek, és bemutatkoznak a szereplők. 
 

 
A közönség pedig drukkolhat, vajon ki tudja hamarabb és okosabban megoldani 
a feladatokat. A bohóc feladata, hogy a helyzetet vicces, vidám hangulatba 
hozza. 
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Ugye mindenki tudja, hogy milyen rengeteg dolog van, amit a gyerekek sokkal 
jobban tudhatnak, és örömmel elmondhatnak az egy kissé értetlen bohócnak, aki 
azt hiszi, hogy szappannal kell fogat mosni….. 

 
 
A mesemondó lány pedig szegény bohóc segítségére siet, a gyerekekkel közösen 
kijavítja, hogy többé ne mondjon ilyet. 
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A versek, mondókák, tréfás találós kérdések mind arra szolgálnak, hogy 
csillogjon a gyerekek tudománya. 

 
A játékok és az énekek sokkal jobban élvezhetőek, ha jönnek segíteni a többiek! 
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Az énekhez, amit közösen előad a bohóc és a sok gyerek, a legjobb, ha vannak 
hangszerek, amit odaadhatunk mindenkinek. 
 

 
 

Ahhoz, hogy az ének még szebben szóljon, segíthetnek a felnőttek, főleg ha az 
élet iskolájában tanultak sok-sok ilyet. / Bóbita Zenekar / 
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A végére kiderül a nagy igazság, a legügyesebbek a gyerekek. Az ajándékokból 
pedig aznap jutott mindenkinek. 

 
 
Reméljük, amikor elindultak haza, sokáig megmaradt ennek a vidám napnak az 
emléke és a hangulata. 
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Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és 
Gyermekotthona 
 
Bohócszínház Alapítvány 
Tisztelt dr. Lipták Tünde! 
 
 
2010. december 15-én a Bohócszínház társulata nagyszerű élményben 
részesítette a tanulóinkat, az igen színvonalas műsor a tanároknak s jelenlévő 
szülőknek is nagyon tetszett. Az előadók a vak gyermekeknek is tökéletesen 
élvezhető műsort állítottak össze, s adtak elő. 
 
Köszönjük, s nagyon örülnénk, ha jövőre is megtisztelnének minket. 
 
Budapest, 2010.12.30. 
 
 
Tisztelettel: 
 

Dérczyné Somogyi Veronika 
 

igazgató 
 
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.  
levélcím: 1580 Budapest, Pf. 30. | 
telefon: 36 1 363 3343; 36 1 363 4144; 36 1 383 1045 | 
fax: 36 1 363 1906.  
web: www.vakisk.hu 
e-mail: olah@vakisk.hu 
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Bohócszínház Alapítvány részére 
 
 

Tisztelt Bohócszínház, Tisztelt Támogatók! 
 
 
Úgy gondolom, hogy még ma is sokakban hiányzik az a felismerés, hogy a test 
és a lélek szorosan összefügg. Amit a Bohócszínház ifjú művészei csinálnak, az 
nemcsak a kórházban ápolt gyerekek színvonalas szórakoztatása, hanem egyben 
terápia is, aminek hatására a kis betegek jobban gyógyulnak, betegségük lefolyá-
sa kevésbé súlyos. 
1986-ban az USA-ban végeztek egy felmérést, és kiderült, hogy a kórházakban 
lévő felnőtt betegek 30%-a egyértelmű depressziós tüneteket mutat. 
Magyarországon ugyanez az arány másfajta körülmények között, és a gyerekek 
körében vajon mekkora? A gyerek a kórházba kerülést úgy éli meg, hogy sze-
parálva van, el van zárva a világtól, mindentől, amit, vagy akit szeret, és nem 
érti, nem fogja még fel, hogy itt az ő gyógyulásáról van szó. Csak a magányt, 
csak az elhagyatottságot érzi. Az olyan tevékenység, amivel ezt oldani lehet, ami 
a gyerek figyelmét eltereli a szeparáció, a betegség okozta szorongásról, az 
számukra jóval több mint puszta időtöltés. 
 
Remélem, rövid időn belül mindenki természetesnek tartja majd az 
összefüggést, aki a sérült lelket sikerrel ápolja, eredményesen járul hozzá a test 
gyógyulásához. 
 
További eredményes munkát, és sok sikert kívánok!                                                                                              
 
    Dr. Ranschburg Jenő 
     pszichológus 
 
 
 
 

 
 

 

 


