
ALKUdOZZUNK!
a piac szerepe az ókori rómában

készítette: erdei erika, kabdebó Ferenc 
és Ur anita
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MOdULVÁZLAT

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

I. RáhAngolás, A fEldolgozás ElőKészíTésE

I/a Előzetes feladat

A A tanár ismerteti a tanulókkal a foglalkozás 
témáját, és megkéri őket arra, hogy gyűjtsenek 
olyan ruhadarabokat és tárgyakat, amiket majd 
fel fognak tudni használni az órán. 

Szervezés 

Feladatvállalás 

Összehangolt egyéni 
kellékgyűjtés 

P1 (A szükséges 
kellékek)

I/b Kereskedelem és piac

A A tanár hat általa választott tanulónak 
odaadja a D1 melléklet szövegrészeit, akik 
sorban felolvassák azokat. Ezzel, valamint a 
kivetített képekkel megidézik a római piac 
hangulatát. A tanulók pedig bemutatják azokat 
az eszközöket, amiket a szituációs játékhoz 
gyűjtöttek. 

10 perc

Az óra hangulatának és a 
játék tartalmi kereteinek 
megteremtése 

Frontális munka – 
szemléltetés 

D1 (Szöveg) P2 (Kivetíthető 
képek)

Vetítő eszköz 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

I/c A római piac 

A Minden tanuló húz egy szerepkártyát, és az 
azonos kártyát húzók csoportokat alkotnak. 
(A különféle szolgáltatást kínálók egy csoportot 
képeznek.) Minden csoport megkapja a D3 
szöveget, amelynek tartalma alapján elképzelik, 
hogy milyen módon fognak felöltözni a játékhoz. 
Az összegyűjtött kellékek segítségével elkészítik 
jelzésszerű jelmezüket. Ezután egyeztetik, hogy 
milyen magatartási elemekből épül majd fel 
a szerepük a játék ideje alatt. 

20 perc

Szereposztás és a 
jelmezek elkészítése 

Kreativitás 
Fantázia 
Együttműködés

Csoportmunka – 
a szituációs játék 
előkészítése

D2 (Szerepkártyák) 

D3 (Szöveg)

II. Új TARTALOM FELdOLgOZÁSA

II/a A játéktér berendezése 

A A jelmezbe beöltözött tanulók közösen 
kialakítják a piacteret, s mindenki elfoglalja 
benne az indulási helyét. A tanár ismerteti a játék 
menetét. 

5 perc

A játék fizikai terének 
kialakítása 

Együttműködés 

Egész csoportos 
előkészítés 

P3 (Útmutató) 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II/b áruk és hírek

A A játék forgószínpad-szerűen zajlik. Középen 
mindig két csoport tagjai játsszák el a találkozást, 
a többiek pedig oldalról figyelik a jeleneteket. 
(P3) A játék közben a tanár mindig útjára 
indít egy „rémhírt”is, amelyet a szereplők csak 
suttogva továbbíthatnak egymásnak. (Ha mód 
van rá, valaki filmre veheti a jeleneteket.)

25 perc

Szerepjáték 

Kommunikáció 
Együttműködés 
Szabálykövetés

Egész csoportos 
improvizáció 

P3 (Útmutató)
P4 (Rémhír-
ötletek)

P5 (Útmutató) 

II/c érdekellentétek

A Bezárnak a boltok, és mindenki sétál a piacon. 
A tanár mint hírnök közli, hogy most hallotta: 
a gabona ára – a határmenti lázongások 
és a közelgő új, hódító háború  hatására 
– valószínűleg az egekbe fog szökni. Lehetséges, 
hogy a szegényeknek járó ingyengabonát sem 
utalják ki. A tanulók szerepüknek megfelelően 
reagálnak a hírre. Kis csoportokat alakítva vitatják 
meg a lehetséges fejleményeket. 

10 perc

Egy társadalmi vita 
megelevenítése 

Empátia
Véleményalkotás 
Szóbeli kommunikáció 
Érvelés 

Egész csoportos 
improvizáció
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

III. Az új TARTAloM ÖsszEfoglAlásA, EllEnőRzés és éRTéKElés

III/a  A tapasztalatok összegzése

A A tanulók körbe ülnek. Közös rekonstruálják, 
hogy milyen hírek jutottak el hozzájuk a piacon. 
A tanár végül elmondja, hogy melyek voltak az 
eredeti mondatok. 
A tanulók összefoglalják a szerepükkel és a játék 
egészével kapcsolatos érzéseiket, tapasztalataikat. 

10 perc

A játék közös lezárása 

Reflexió 
Önkifejezés 

Frontális munka – 
beszélgetőkör

 

III/b értékelés

A Minden tanuló kap egy értékelő lapot, amelyet 
kitölt. Az azonos szerepet alakító tanulók ezután 
összehasonlítják a véleményüket, és értelmezik 
a különbségek lehetséges okait.

15 perc

Kritikai gondolkodás 
Kommunikáció

Egyéni és csoportos 
értékelés 

D4 (Értékelő lap)
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P1 
A játékhoz szükséges kellékek és eszközök

Ezeket célszerű az órát megelőzően összegyűjtetni és behozatni a 
tanulókkal: 
1.  árusoknak: gyümölcsök, zöldségek, „húsok, halak”, gyöngyök, 

ékszerek, szép textil,  szerszámok stb.
2.  fogadósoknak: tálak, tálcák, poharak, kancsók
3.  szenátoroknak: fehér lepedő, biztosítótűk, piros krepp-papír a 

magas rang jelzésére
4.  gazdag polgárok: fehér lepedők,  asszonyoknak stóla (sál), csa-

tok, ékszerek
5.  szegény polgárok : egyszínű anyag a tunikához, asszonyoknak 

ékszerek 
6.  az árusok asztalai,  asztal + székek a kocsmába
7.  aprópénz

P2 – Kivetíthető képek 

P3 – Útmutató 
A szituációs játék ismertetése

Instrukciók:
Különböző társadalmi csoporthoz tartozó és különböző foglalko-
zású emberek vagytok, akik nemcsak vásárolni, de nézelődni, be-

szélgetni, híreket cserélni is jöttetek egy nyári délelőttön erre a ró-
mai piacra. Az árak viszonylag magasak, ezért aztán minden vá-
sárló megpróbál alkudozni az eladóval több-kevesebb sikerrel. 
Sokféle hír kering a városban, némelyeket az idegen kereskedők 
hoztak messzi földről, némelyek a szenátus üléséről szivárogtak ki, 
és sok szenzációs, meghökkentő hír is terjed a piacon. És minden 
állandó mozgásban van: az emberek, az áruk és a hírek is. A leg-
fontosabb hírt szinte mindenki megtárgyalja, véleményezi. Vannak 
támogatók és ellenzők is.

A hír: A keleti provinciák lakói között lázadás tört ki, már több-
ször győztek, a szenátus mégis megszavazta az újabb hódító had-
járatot... Mi lesz ebből...?

játékszabályok:
1.  Az előkészítésre (kellékek, feliratok elhelyezése, öltözködés) 

10-15  percetek van.
2.  Az előkészítés után a forgatókönyvnek megfelelően jelentek 

meg a színen, amíg nem szerepeltek, addig nézőként, megfigye-
lőként foglaltok helyet.

3.  Minden csoportnak 4 perce van a helyzetgyakorlatra.
4.  Ügyeljetek  arra, hogy soha ne álljatok a nézőknek háttal, és ért-

hetően, hangosan beszéljetek.
5.  Aki a „rémhírt” tovább adja, az csak a másik fülébe suttogva te-

heti!
6.  A „ nap híré”-t mindenki véleményezheti, megtárgyalhatja a sa-

ját társadalmi csoportjának megfelelő szempontból!

TANÁRI SEgÉdLETEK
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Eljátszandó jelenetek
1.  árusok és szegényebb vásárlók találkozása, 
2.  árusok és gazdag vásárlók találkozása,
3.  fogadósok, kocsmárosok  és szenátorok találkozása,
4.  gazdag és szegény vásárlók találkozása.

P4 
Rémhírek

A tanár egy A/3-as lapra felírja a rémhír(ek) szövegét, melyet csak a 
foglalkozás végén tesz fel a táblára.
Az első jelenetnél a tanár elindít egy (több) rémhírt, amelyet a sze-
replők csak egymás fülébe suttoghatnak, és a játék végén 3-4 ta-
nuló, aki már nem adta tovább, elmondja, mit hallott.
A játék végén a tanulók szembesülhetnek a rémhírek terjedésének 
működésével: mi marad az eredeti hírből.
A tanulóknak mondjuk el, hogy a hírt nem kötelező továbbadni, de 
ha közlik valakivel, akkor csak egy embernek súghatják meg és na-
gyon gyorsan.

Rémhírek lehetnek:

–  Ostiánál a tengerből tizenkét méteres emberevő repülőhalat fog-
tak ki.

–  Ficus szenátor megőrült, a szenátus legutóbbi ülésén megugatta 
a hozzászólókat, és harapott is. 

–  A császár felesége, Julia Augustina egészséges hármasikreknek 
adott életet, akik a császár legdaliásabb testőrhadnagyára, a vö-
rös Demetriusra hasonlítanak.

–  A hetek óta tartó forróság hatására a tenger vízszintje minden-
nap fél méterrel csökken, nemsokára gyalog mehetünk át Szicília 
szigetére.

P5 
Videofelvételek készítése

A videokamera kezelésével olyan felnőttet vagy tapasztalt gyere-
ket bízzunk meg, aki ismeri a kameramozgásokat, és nem zavarja 
a játékot.
A felvétel csak a jelenetekre korlátozódjon (kb. 15 perc), az előké-
születek és a szereplőcserék ne kerüljenek bele.
Ha lehetőségünk van rá, akár az egész foglalkozást is felvehetjük, 
de így még külön időt kell szakítanunk a felvételek megtekintésére 
és értékelésére.
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