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52/1 IGAZ VAGY HAMIS?
Feladatleírások
A típus
Írj magaddal kapcsolatosan 3 igaz állítást!
Olyat írj, amit még nem tudnak rólad a többiek! (És ne áruld el senkinek, hogy mi a feladat!)
Gondolatébresztő:
Hol született anyukád?
Van-e valami hóbortos szokásod?
Hogy hívják az unokatestvéredet?
Van-e valami babonád?
Hol nyaraltál a szüleiddel kiskorodban?
Mi volt az első játék (könyv, Cd stb.), amit kaptál?
Milyen idegen nyelven tud a nagymamád?
Hány pár cipőd (bármi másod) van?
Milyen különleges tárgyatok van otthon?
(Ez csak segítség, bármit kitalálhatsz!)
……………………..
B típus
Írj magaddal kapcsolatosan 2 igaz és egy hamis állítást!
Az igaz állítás ne legyen túl egyértelmű, legyen olyan, amit valószínűleg még nem tudnak
rólad a többiek! A füllentés pedig ne legyen túl átlátszó! Olyat írj, ami hihető, de nem igaz!
(És ne áruld el senkinek, hogy mi a feladat!)
Gondolatébresztő:
Hol született anyukád?
Van-e valami hóbortos szokásod?
Hogy hívják az unokatestvéredet?
Van-e valami babonád?
Hol nyaraltál a szüleiddel kiskorodban?
Mi volt az első játék (könyv, Cd stb.), amit kaptál?
Milyen idegen nyelven tud a nagymamád?
Hány pár cipőd (bármi másod) van?
Milyen különleges tárgyatok van otthon?
(Ez csak segítség, bármit kitalálhatsz!)
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52/2 SZÓNOKI BESZÉD
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél
(részlet)
A parlament előtti téren több ezernyi főből álló tömegnek szónokolt valaki:
– Elég, ha egy pillantást vettek szűk homlokomra, állati kapzsiságtól eltorzult arcomra,
s azonnal láthatjátok, kivel van dolgotok. Semmiféle mesterséghez, tudományhoz nem
értek, a világon semmire se vagyok alkalmas, legföljebb arra, hogy az élet értelmét magyarázzam nektek, s vezesselek benneteket a cél felé. Hogy mi ez a cél, azt is elárulom. Egykettő meg akarok gazdagodni, pénzt harácsolni, hogy minél több legyen nekem, s minél
kevesebb nektek. Ezért titeket még inkább el kell majd butítanom. Vagy talán azt hiszitek,
hogy már elég buták vagytok?
– Nem, nem – harsogta a tömeg fölháborodva.
– Tehát cselekedjetek lelkiismeretetek szerint. Ellenjelöltemet mindnyájan ismeritek. Nemes, önzetlen férfi, hatalmas koponya, világító elme. Van ebben a városban olyan valaki,
ki melléje áll?
– Senki! – ordított a tömeg, mint egy ember.
– Nincs senki – és fenyegető öklök emelkedtek a levegőbe.

Kérdés:
Vajon hol játszódott le ez a jelenet?
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52/3 SZITUÁCIÓS ÖTLETEK
1. Köszönések és üdvözlő gesztusok:
Jó napot kívánok! Csókolom! Viszontlátásra! Üdvözlöm! Tiszteletem!
Örömmel látom!
Rég nem találkoztunk!
Ezer éve nem láttalak!
Minden jót!
Hogy vagy?

2. Egészítsétek ki a felsorolást!
Hogyan válaszolsz a köszöntésre a becsületes városban, ha…
1. A postással találkozol, aki a villanyszámlát hozza.
2. Egy rokonnal találkozol, aki elfelejtette a születésnapodat.
3. Egy tanárral találkozol becsöngetés után a folyosón.
4. Egy ismeretlen köszön rád az utcán.

3. Jelenet bemutatása:
A) változat:
A pár két tagja feláll, „találkoznak”, és köszönnek egymásnak.
Ezután kitaláljuk, melyik szituációt választották.
B) változat:
A pár két tagja feláll, „találkoznak”, és köszönnek egymásnak.
Ezután csak a viszonyt tudjuk kitalálni a hangsúlyokból, a hanglejtésből, csak tippelni
tudunk, „kik ők” valójában. A tippek után elmondják, mire gondoltak.
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52/4 TELEVÍZIÓS REKLÁMOK
Információgyűjtő lap
A reklámozott
termék
1

2

3

4

5

A rábeszélés képi
eszközei

A rábeszélés
nyelvi eszközei

Rábeszélő színészi
gesztusok
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52/5 TELEVÍZIÓS REKLÁMOK
Csoportos feladatalap
Reklámozott termékek:

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Rábeszélő gesztusok

Rábeszélő nyelvi eszközök

A rábeszélés képi eszközei

.................................................................................................................................................
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52/6 ADJÁTOK EL!
Feladatkártyák
Adjatok el bármit, ami a csoport
valamelyik tagján van
(ruha, cipő stb.)!

Adjatok el bármit, ami a csoport
valamelyik tagján van
(ruha, cipő stb.)!

Adjátok el az egyik társatokat!

Adjátok el az egyik társatokat!

Adjátok el az egész osztályt!

Adjátok el az egész osztályt!

Adjátok el az iskolát!

Adjátok el az iskolát!

Adjatok el bármit, ami a csoport
valamelyik tagján van
(ruha, cipő stb.)!

Adjatok el bármit, ami a csoport
valamelyik tagján van
(ruha, cipő stb.)!

Adjátok el az egyik társatokat!

Adjátok el az egyik társatokat!

Adjátok el az egész osztályt!

Adjátok el az egész osztályt!

Adjátok el az iskolát!

Adjátok el az iskolát!

Adjatok el bármit, ami a csoport
valamelyik tagján van
(ruha, cipő stb.)!

Adjátok el az egész osztályt!

Adjátok el az egyik társatokat!

Adjátok el az iskolát!

