
Gyertek haza, libuskáim! 

Játékosok száma: az egész osztály. Felszerelés: nem szükséges. 

Szabadban kb. 20 x 30 m nagyságú játéktéren, de tornateremben is taníthatjuk ezt az ősi népi játékot. A 
játékterület egyik végében keskenyebb sáv a „gazdasszony" háza; szemben, a játéktér másik végében 
68 m szélességben kijelölt sáv a „libalegelő". A középső játékmező egyik oldalán megrajzolt kb. 2 m 
átmérőjű kör a „farkasok odúja". 
A játék kezdetén kijelöléssel vagy kiszámolással választunk egy gazdasszonyt, egy libapásztort és két 
farkast. Az összes többi játékos mind liba lesz. 
A gazdasszony és a libák a házban megbeszélik, hogy melyik lesz az a szó, amelyre — mint hívójelre 
— a libáknak a legelőről haza kell térniük. A farkasok nem hallhatják a megbeszélést, nem ismerhetik a 
hazahívó szót, rögtön a játék megkezdése előtt elrejtőznek az odújukban. 
A gazdasszony és a libapásztor kiterelés előtt megszámolják a libákat: összekulcsolt, felemelt kezük 
alatt bújik át minden liba; mindegyik után leengedik a kezüket, és mindketten hangosan számolnak: 
1-23-4-stb. A pásztor kitereli a libákat a legelőre, majd visszatér a házba. A libák szabadon 
szaladgálnak a legelőn. 

Egy idő múlva a gazdasszony hívogatni kezdi a libákat: 

 Gyertek haza, libuskáim! 

 Nem megyünk!  

 Miért nem jöttök? 

 Félünk! 

 Mitől féltek?  

  Farkastól!  

 Hol a farkas? 
  Bokorban. 
  Mit csinál?  
 Mosdik. 
 Miben mosdik? 
 Arany medencében. 
 Mibe törülközik? 
 Hímes keszkenőbe. 
 Gyertek haza libuskáim búzára! 

 Nem megyünk! 

 Gyertek haza libuskáim kukoricára! 

 Nem megyünk! 

 Gyertek haza libuskáim zabra! 

Ez volt a megbeszélt hazahívó szó. A libák nagy gágogással futnak hazafelé, de közben a két farkas is 

előbújik az odúból, és igyekszik minél több libát megfogni a középső játékmezőben. A megfogott li-

bákat a farkasok elrejtik (szertárban, öltözőben vagy bokrok mögé, kerítés mögé), majd ismét 

visszabújnak odújukba. A hazatért libákat a gazdasszony és a pásztor ismét megszámolja; a pásztor 

jelképesen annyi verést kap a hátára, ahogy liba hiányzik. Ezután megint megbeszélik az újabb 

hazahívó szót, a pásztor kihajtja a libákat a legelőre, és a játék az előzőek szerint mindaddig 

folytatódik, míg a farkasok az összes libát megfogják. 

Most a gazdasszony a libák keresésére indul. Találkozik az egyik farkassal, akitől megkérdi: „Nem lát-

tál erre libákat?" 

A farkas hamis irányba küldi: „Láttam, arrafelé 10 lépésre!" 

A másik farkasnál is érdeklődik a gazdasszony; az is rossz irányba küldi. 



De közben az elrejtett libák tapsolni kezdenek, és a gazdasszony most már ez után érdeklődik: „Mi zö-

rög a padláson?" 

„Öregapám töri a diót" feleli a farkas. 

„Add csak ide a kulcsot, megnézem!" 
A farkas jelképesen átadja a kulcsot, amivel a gazdasszony kinyitja a rejtekhely ajtaját. Ekkor minden 

liba gágogva előfut; megkergetik, megcsípdesik a farkasokat, majd gazdájukkal együtt hazatérnek. 

Szabályok: 

1. Menekülés közben a kijelölt játékterületet nem szabad elhagyni, mert ez megfogásnak számít. 

2. Üldözni csak a „ház" határvonaláig szabad, a menekülő megfogása csak a házon kívül érvényes. 

3. A menekülő megérintése megfogásnak minősül. 
4. A megfogott libáknak a rejtekhelyen kell maradniuk, míg a gazdasszony ki nem szabadítja őket 

 

Értékelés: 
A játék végén dicsérjük meg azokat a tanulókat, akik a legügyesebben játsszák szerepüket. 
Ugyancsak dicséretet érdemel az a négy „liba", akiket a farkasok legutoljára tudtak megfogni. Az 
újabb játékban ezek közül jelöljük ki a gazdasszonyt, a pásztort, a két farkast 


