
 

ÉRINTÉSMENTES JÁTÉKOK GYŰJTEMÉNYE :) 

 

 

 

Kacsintós gyilkosos  

8-15 fő, 15 perc 

A társaság körben ül, hogy mindenki láthassa a másikat. (Ki lehet próbálni össze-vissza sétáló 

csoporttal is.) Laphúzással döntik el a játékosok, hogy ki lesz a gyilkos. Természetesen csak a gyilkos 

tudja magáról, hogy gyilkos, a többiek csak saját magukról tudják, hogy nem azok. 

A gyilkos természetesen tud gyilkolni, mégpedig úgy, hogy rákacsint valakire. Ha valaki észreveszi, 

hogy rákacsintottak, akkor összeesik, hörögni kezd, meghal. Lényeg, hogy semmilyen módon nem 

árulhatja el, hogy ki gyilkolta meg. 

A potenciális áldozatok figyelik a többi játékost, és ha meglátják, hogy valaki (a gyilkos) egy társukra 

kacsint, akkor azt kiáltják, hogy 'Gyanakszom'. Ha már ketten jelezték, hogy gyanakodnak, akkor 

egyszerre rámutatnak a feltételezett gyilkosra. Ha eltalálták, akkor vége a játéknak. Ha nem, akkor ők 

esnek ki és folyik tovább a játék, amíg csak 2 ember marad (a gyilkos és egy ártatlan). 

Változat: A résztvevők (6-12 fő) körben ülnek, és (kártyalapokkal) kisorsolnak egy rendőrt és egy 

gyilkost. Senki sem tudja a többiek közül, melyikük a rendőr, illetve a gyilkos. A gyilkos rákacsint a 

többiekre, aki észreveszi, hogy rákacsintott, köteles meghalni. Ha a rendőr észreveszi, ki a gyilkos, 

megfogja (rászól), ekkor vége a játéknak. A gyilkos feladata minél több embert meggyilkolni. Ha a 

rendőrre kacsint, csapdába esett, ekkor is vége a játéknak. A rendőr feladata a gyilkost mielőbb 

megfogni. A többiek nem segíthetnek a rendőrnek. 

 

Bimm, bamm, bumm 

10-30 fő, 10-15 perc 

Körben állunk, valaki elindítja a láthatatlan „bombát” az egyik irányba, – Bamm! felkiáltással. Akinek 

dobták, ő „elkapja”, és gyorsan továbbadja valakinek. A 3 vezényszó magyarázata: 

Bamm: simán továbbdobom a másik oldalamon állónak, folytatom a kört. Mozdulattal kísérem ezt az 

„odadobást”. 

Bimm: visszafordítom a kört, visszapattintom annak, akitől kaptam. Felemelt tenyerekkel fordulok 

afelé, akitől kapnám a bombát. 

Bumm: bárkinek átdobhatom a körben, nem a mellettem állók fogják megkapni. Kosaras-módra, 

ugrással kísért odadobós mozdulat ez. 

Nehezítés: egyre gyorsabb ütemben játszhatjuk. Ha még egy bombát elindítunk, egyszerre két 

bombára kell figyelni! 

 



Adj hozzá egy mozdulatot 

6-25 fő, 5-15 perc 

Körben állunk. A játékvezető tesz egy egyszerű mozdulatot, pl. megérinti az orrát. A mellette álló 

játékos megismétli ezt a mozdulatot, és még tesz hozzá egy másikat. A harmadik játékos megismétli 

az előző két mozdulatot és hozzátesz még egyet... Aki téveszt, az kiesik. 

 

Szoboralakítás 

6-20 fő, 15 p 

Milyen volt a heted? Mindenki egyesével kitalálja, mit szeretne megjeleníteni a hetéből egy 

mozdulattal, arckifejezéssel, vagy egész testével (lehet érzés, szituáció, stb.), és aztán sorban 

egyenként szoborrá merevednek. A többiek találgatnak minden szobornál, hogy mi lehet az érzés 

vagy jelenet. 

 

Mi a nevem? 

5-8 fő, 20-30 p 

Körben ülünk, mindenki titokban felír egy híres személyt, vagy ismert karaktert egy kis papírlapra 

(öntapadós postitre, vagy odakészítünk szigetelőszalagot), aztán megbeszélt rendben mindenkinek a 

papírlapja valaki más homlokára kerül. Senki sem tudja, a saját homlokán milyen név van, de 

mindenki látja a többiekét. Innentől körben haladunk, eldöntendő kérdéseket kell feltennünk, hogy 

kitaláljuk, kinek a nevét hordjuk. Ha a többiek igennel válaszolnak, újabb kérdést tehet fel az adott 

kérdező. Az első „nem” válasz után továbbadja a kérdezés jogát. Az győz, aki először kitalálja a saját 

nevét, de bátran játszhatjuk több helyezettig is. 

 

Ki a karmester? 

6-20 fő, 10 p 

A játékosok kört alakítanak, egyikük kimegy. A többiek megegyeznek abban, hogy ki lesz karmester. A 

kiküldött játékosnak ezt kell kitalálnia. Miután visszahívtuk őt a karmester különböző mozdulatokat 

végez (tapsol, bólogat, integet, dobbant a lábával stb.), a többiek pedig utánozzák. A karmesternek 

úgy kell irányítania játékot, hogy a kör közepén álló ne leplezhesse le őt, de a többi játékosnak is 

vigyáznia kell, hogy ne nézze mereven a mozdulatok irányítóját, hisz ezzel könnyen lebuktathatja. Ha 

a középen álló kitalálja, hogy ki a karmester, akkor beáll a helyére, ha nem, újra ki kell mennie. 

 

Rabszolgás 

10-12 fő, 20 p 

Mindenki kitalál magának egy álnevet, felírják egy cetlire, odaadják a játékvezetőnek. Nagyon fontos, 

milyen nevet választ az ember. Az a jó, ami könnyen feledésbe merül, vagy képtelenég megjegyezni.  

Két csoportra oszlunk. A vezető minden nevet egyszer felolvas, a játékosok minél többet 



megjegyeznek, hogy aztán találgatni tudjanak, hogy melyik névhez ki tartozik. Az ellenfél 

csapattagjait kell kitalálni, egymással beszélni nem lehet. 

A kezdő csapatból valaki elkezdi a találgatást. Kiválasztja valakit az ellenfél csapatából és megkérdezi: 

"Józsi, te vagy a Papucs?" A kérdésre az igazat kell válaszolni. Ha nem talált, akkor ez a játékos 

következik. Ha talált, akkor a játékos (akinek a nevét kitalálták) rabszolga lesz, méghozzá a 

kitalálójának a rabszolgája, és odaül mögé. A kitaláló ekkor még egyet tippelhet. 

Ha olyan valakit találtunk ki, akinek egy vagy több rabszolgája van, akkor azok nevét/neveit is fel kell 

sorolni a kitalálónak, és csak akkor érvényes a találata, ha ez sikerül. Ekkor viszont a szóban forgó 

rabszolgák is az övéi lesznek. Ha ily módon valakinek tulajdonába kerül egy csapattárs-rabszolga, 

akkor az súgva segíthet gazdájának. A vesztes csapat az, akinek minden tagja rabszolga lett. A 

csapatok közös megegyezésével lehet "felolvasást" kérni, ha már nem jut eszükbe több név.  

 

Király, bíró / más nevén: Elnök, titkár, jegyző /  

 10-16 fő, 10 perc 

Körben ülünk. A körben két kiemelt hely van, a királyé és a bíróé. A többi játékos rangját számokkal 

jelöljük. A ranglétra így néz ki: király, bíró, egyes, kettes,… A játékosok a ranglétra szerint helyet 

foglalnak. A játékot a király kezdi: megnevezi saját magát és mond mellé egy másik rangot. Pl.: király, 

ötös. Ekkor az ötös következik. Megnevezi saját magát, majd tesz hozzá egy rangot. Az ötös által 

megnevezett folytatja, és így tovább.  

Aki téveszt, az az utolsó helyre kerül, míg a többi alacsonyabb rangú játékos eggyel feljebb kerül. Ez a 

szabály a királyra és a bíróra is érvényes. 

Elnök, titkár, jegyző: ritmikus mozdulatokkal kísért verzió. Előre kinevezzük a 3 posztra 3 egymás 

mellett ülő embert, a jegyző mellett ül az „egyes”, aztán „kettes”, stb., a legutolsó hely a „mocsár”. 

Négy ütemben mindenki egyszerre mutogat: 1. két kézzel a combunkra csapunk, 2. taps, 3. jobb 

kézzel a jobb vállunk felett hüvelykujjal hátramutatunk, 4. bal kézzel a bal vállunk felett hüvelykujjal 

hátramutatunk, azonnal folytatjuk az 1. ütemmel. Az első két ütemnél nincs beszéd, a 3. ütemre 

legelőször az Elnök mondja saját rangját, majd 4. ütemre „hív” valakit a körből. A hívott fél a 

következő 3. ütemre mondja a saját rangját, majd 4. ütemre hív valaki mást. Aki ront, a mocsárba 

kerül, az alatta lévők eggyel feljebb csúsznak. 

 

Beteg család 

6-12 fő, 10 perc 

Kiküldünk egy embert, majd megbeszéljük a bent maradt emberekkel a játék csalafintaságát. Ezután 

körbe ülünk és várjuk az orvos, mint egy beteg család. Ekkor behívjuk a kint lévő embert, aki az orvos, 

és az a feladata, hogy rájöjjön, hogy mi a család betegsége. Ennek érdekében kérdéseket tehet fel a 

család tagjainak, szépen sorban egymás után. Mindenki válaszol a feltett kérdésre. Visszakérdezésre 

nincs lehetőség, minden válasz egyszer hangzik el. Természetesen több körre is van lehetőség 

egészen addig, amíg rá nem jön az orvos, hogy mi a család betegsége. 

 

 



Pókháló 

6-10 fő, 30-40 perc 

Spárgából nagy pókhálót kreálunk két fa vagy oszlop közé (ha nincs lehetőség, lehet két oszlopnyi 

székkel is játszani, csak figyelni kell a stabilitásra). A résztvevőknek az a feladata, hogy átjussanak a 

hálón, anélkül, hogy bárki is hozzáérne a kötélhez, vagy megszólalna, miközben mozgás van. Ha valaki 

hozzáér a hálóhoz, mindenkinek vissza kell mennie a kiinduló oldalra (annak is, aki már korábban 

átjutott), mivel felébred a pók és megeszi őket különben). Az elején meg egy idő után fel lehet 

ajánlani pár perc stratégiai tervezést, de fontos, hogy miközben valaki mászik, nem lehet beszélni. 

Egy idő után elég feszült szokott lenni a hangulat, de a végén akkor lesz katarzis, ha nem adunk 

engedményeket (pl. hozzáérhetnek a hálóhoz a résztvevők). Ha mindenki ugyanazon a helyen akar 

átmenni, egy bizonyos átmenés után „bezáródhat” a nyílás, más helyet kell keresni az átbújáshoz. 

 

Szeretem – nem szeretem 

5-10 fő, 30 perc, papír, toll 

Fejlesztő hatás: A csoport alakulási szakaszában játszható, ismerkedési játék. Később is játszható, 

segíthet az értékek és/vagy érzések tisztázásában. 

A játékosok körben ülnek. Minden játékos ír egy listát öt olyan dologról amit szeret, és öt olyan 

dologról amit nem szeret. Ezek bármi lehetnek, tárgyak, tulajdonságok, események, stb. Ha kész 

vannak, összehajtogatják a papírokat és a csoportvezetőnek adják. A csoportvezető felolvassa a 

listákat és a játékosok feladata kitalálni, ki írta az adott papírt. Egyéb megjegyzések: az esetek 

többségében jó hangulatú, sok nevetéssel járó játék. Akkor érdemes játszani, ha a csoporttagok már 

a tréning előtt is ismerték kicsit egymást, vagy később, amikor már valamennyire megismerkedtek  

 

Expedíció 

8-20 fő, 60-80 perc, nagyméretű csomagolópapír, ceruza 

A csoporton belüli együttműködés, és az összetartozás fejlesztése mellett alkalmas az értékek, 

értékrendek tisztázására is. Az utólagos megbeszélés komolyabb csoportvezetői gyakorlatot, és 

pszichológiai ismereteket igényel. 

A csoporttagokat 4-5 fős kiscsoportokra osztjuk. A csoportokkal közöljük, hogy az a feladat, hogy 

képzeljék el, hogy egy teljesen ismeretlen új helyre, mondjuk egy újonnan felfedezett bolygóra 

készülnek. A bolygón van víz, a földihez hasonló légkör, vannak állatok, növények. Ezer telepes indul 

meghódítani ezt az új világot és ők öten a képviselőik ennek az ezer embernek. Feladatuk, hogy 

megegyezzenek olyan törvényekben és szabályokban, amelyek szerint ezen a bolygón elképzelik az 

életet, amelyek szerint ezen a bolygón szeretnének együtt élni. A játékot megbeszélés követi, ahol 

minden csoport bemutatja a saját „Törvénykönyvét”, megbeszéljük, ki milyennek képzeli az”ideális” 

emberi társadalmat és miért. 

 

 

 



Vakművészet 

létszám: ahány filcünk van  10-15 perc, papír, filctollak 

A csoporton belüli együttműködést fejlesztése. Nagyon oldott hangulatú játék, nehezebb feladatok 

után a feszültség oldására is használható. 

A játék leírása: a csoportot 4 fős kiscsoportokra osztjuk. Az a feladat, hogy közösen rajzoljanak egy 

képet. Mindenki kap egy papírlapot és becsukott szemmel egy ház körvonalait rajzolja rá. Majd 

továbbadják a papírt a csoportban baljukon ülőknek. Ezután, még mindig behunyt szemmel – egy 

ablakot rajzolnak. A papírokat továbbadják, és ajtók kerülnek a házakra. Utolsóként megrajzolják az 

említett módon a kéményt is. 


