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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység 

célja/fejlesztendő 
készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

I. RÁhANgOLÁS

I/1. Csoportalakítás

A Azok alakítanak egy csoportot, akik otthon 
ugyanazt az irodalmi művet/ugyanazokat az 
irodalmi műveket dolgozták fel.

5 perc

Kommunikáció Frontális osztály-
munka – „Keresd 
meg azt, aki...!”

P1 (Útmutató 
a csoporta-
lakításhoz)

B A tanulók cédulákat kapnak, amelyeken egy-
egy név és családi állás van feltüntetve. Meg-
keresik „családtagjaikat”, a családok alkotnak 
egy–egy csoportot.

5 perc

Kommunikáció Frontális osztály-
munka – keresd a 
családod!

Cédulák a csoport-
alakításhoz

P1 (Útmutató 
a csoporta-
lakításhoz)
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I/2. Mit jelent szegénynek lenni?

A A tanulók a fenti kérdésre válaszolnak az olva-
sott művek alapján. Hogyan ábrázolja a szerző 
a szegénységet? Mit jelent szegénynek lenni az 
olvasott műben/művekben?
A tanulók egy-egy szóval, vagy rövid szókap-
csolattal, tőmondatokkal foglalják össze a 
szegénységről olvasottakat

5-10 perc
A közös munka eredményeinek ismertetése.

8 perc

Előzetes olvas-
mányélmény fel-
idézése
Emlékezet
Problémaérzékenység
Saját vélemény 
képviselete
Lényegkiemelés
Szövegalkotás
Nyilvános kiállás

Csoportmunka – 
megbeszélés beszélő 
korongokkal

Frontális osztály-
munka – csoport-
forgó

Személyenként 
három-három 
„beszélő korong”

B A tanulók a fenti kérdésre úgy válaszolnak, 
hogy gyűjtőmunkát végeznek. Először a 
szegénység szó szinonímáit gyűjtik össze. 
(lehetséges szavak például: nincstelenség, 
nélkülözés, nyomor, megfosztottság, éhezés 
stb.). Utána a szegénységgel együttjáró 
érzéseket és életkörülményeket gyűjtik össze 
(például kirekesztettség, megalázottság, robo-
tolás, reménytelenség, szomorúság, jogfosz-
tottság, éhség, fázás, fűtetlen szoba stb.).

5-10 perc
A gyűjtőmunka eredményeinek ismertetése.

7 perc

Tapasztalatok 
mozgósítása
Szókincsfejlesztés
Empátia
Nyilvános kiállás

Kooperatív csopo-
rtmunka – meg-
beszélés beszélő ko-
rongokkal

Frontális osztály-
munka – csoport-
forgó

Személyenként 
három-három 
„beszélő korong”
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C A „családok” (csoportok) 3–3 közmondást ka-
pnak, amelyek a szegénységre vonatkoznak. 
Feladatuk a közmondások értelmezése, saját 
szavakkal történő megfogalmazása.

5-10 perc
A közmondások jelentésének közös meg-
beszélése. A megbeszélés során a hasonló 
tartalmú, hasonló jelentésű közmondások meg-
keresése.

10 perc

Tapasztalatok 
mozgósítása
Szövegértés
Problémaérzékenység
Szövegalkotás
Önkifejezés

Csoportmunka – in-
dián beszélgetés

Frontális osztály-
munka – meg-
beszélés

D1 (Szólások, 
közmondások a 
szegénységről)

P2 (Köz-
mondások és 
értelmezésük)

I/3. A szegényember panasza

Egy szegény ember sorsának megjelenítése pa-
nasz műfajban.
A lehetséges kérdéseket a tanár ismerteti:
Hol kell laknia? Mit kell ennie nap mint nap? 
Milyen betegségek gyötrik? Mennyi munkát 
kell végeznie nap mint nap? Milyen a családi 
élete?
A tanulók megírják a panaszt.

10 perc
A panaszok bemutatása: a panasz előadóját a 
tanulók válasszák ki maguk közül.

5 perc

Írásbeli szövegalkotás
Kreativitás
Empátia

Nyilvános kiállás
Kifejezőkészség

Csoportmunka – 
közös szövegalkotás

papírlapok, tollak
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II. Új TARTALOM FELdOLgOZÁSA

II/1. Információközlés a filmről

A tanulók meghallgatják a tanár előadását 
Ranódy László Árvácska című filmjéről és
Móricz Zsigmond Árvácska című kisregényének 
keletkezési körülményeiről.

5 perc
A tanulók egy szempontsort kapnak a film 
megnézéséhez. Elolvassák, szükség esetén 
közösen értelmezik.

5 perc

Figyelem

Értő olvasás
Kérdésfeltevés

Frontális osztály-
munka – magyarázat

P3 (Információk 
a filmről és a 
regényről)

II/2. Ranódy lászló: Árvácska (filmnézés)

Ranódy László Árvácska című filmjének meg-
tekintése.

90 perc

Filmművészeti alkotás 
befogadása

Ranódy László: 
Árvácska
(DVD vagy 
video)
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II/3. Az árvácska című film elemzése – beszélgetés I.

A tanulók  a filmről beszélgetnek. Kérdések a 
beszélgetéshez:
Mi jellemzi Árvácska élethelyzetét?
(árvaság, kitaszítottság, elhagyatottság, szere-
tetlenség, védtelenség, boldogtalanság)

3 perc
Hogyan viszonyulnak hozzá a vele kapcsolatba 
kerülő emberek? Mi jellemző a viszonyulásu-
kra?
(kegyetlenség, hidegség, embertelenség, dur-
vaság, keménység)

3 perc
Milyennek mutatja be a film Árvácskát? Mi jel-
lemzi? 
(szeretetvágy, lelki szépség, jóság, ragaszkodás, 
lázadás a sorsa ellen)

3 perc
Milyen társadalmi helyzetű családokkal, em-
berekkel kerül kapcsolatba?
(tanyán élő parasztcsalád, módosabb paraszt-
család, kisemmizett, egykor módosabb iparos)

3 perc
Milyennek mutatja be e társadalmi rétegek 
életét, környezetét a film?

10 perc

Filmművészeti alkotá-
sok értelmezése
Szóbeli kifejezőkészség
Empátia
Emberi sorsok, em-
beri kapcsolatok iránti 
érzékenység – empátia
Véleményalkotás
Vélemény kifejezése

Frontális osztály-
munka – meg-
beszélés
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II/4. A film élményszerű feldolgozása I.

A A tanulók a korábbi csoportokba rendeződnek. 
Megtervezik egy rövidfilm forgatókönyvét. 
A forgatókönyv néhány helyzetet, jelenetet, 
képkockát tartalmaz a tanyán élő emberekről, 
illetve a módosabb parasztok életéről (ház, 
udvar, munkájuk, családi életük jellemzőinek 
bemutatása).

5-10 perc
A forgatókönyvek bemutatása

5-10 perc

Kreativitás
Problémaérzékenység
Empátia

Csoportmunka Rajzlap
színes ceruzák, tol-
lak, színes kréta

B A tanulók riportot írnak a tanyán élő emberek, 
illetve módosabb parasztok életéről (ház, udvar, 
munkájuk, családi életük jellemzőinek bemu-
tatása).

5-10 perc
A riportok bemutatása

5-10 perc

Publicisztikai irodalmi 
szöveg alkotása
Kreativitás,
Empátia

Csoportmunka
vagy
Egyéni munka
vagy
Pármunka

Papírlapok, toll

C A tanulók a tanyasi életre vonatkozó filmbeli 
jeleneteket, helyzeteket, képkockákat gyűjtik 
össze.

5-10 perc

A gyűjtés eredményének megbeszélése
5 perc

Megfigyelőkészség
Problémaérzékenység
Empátia

Csoportmunka 
– közös gyűjtés

Frontális osztály-
munka – meg-
beszélés
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II/5. Az árvácska című film elemzése – beszélgetés II.

A tanulók a filmről beszélgetnek. Kérdések a 
beszélgetéshez:
Árvácska szeretetvágyának milyen megnyil-
vánulásai, megnyilatkozásai vannak a filmben?
(örömszerzés szándéka nevelőanyjának; a 
tanyán csak a tehénnel van érzelmi kapcsolata; 
fantáziaképei anyjáról; a vagyonából kisem-
mizett öreggel való kapcsolata)

3 perc
A megalázottság milyen motívumai szerepel-
nek a filmben?
(kiabálnak Árvácskával, megkülönböztetik a 
többi gyerektől, a gyerekek is kegyetlenek vele; 
mint a csak munkára való állatokat, úgy vizs-
gálják az árva gyereket a menhelyen; lopás mi-
att parazsat tesznek a kezébe és figyelmeztetik, 
hogy neki senkije és semmije nincs)

3 perc
A csoportmunka eredményének megbeszélése.

7-10 perc

Empátia,
Érzelmek 
kifejeződésének meg-
értése

Kooperatív csoport-
munka – ablak vagy 
kerekasztal

Frontális osztály-
munka – csoport-
forgó

Csomagolópapír, 
toll
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II/6. A film élményszerű feldolgozása II.

A tanulók egy–egy filmbeli jelenetet játszanak 
el ugyanúgy és másként. A csoportok cédulán 
megkapják a szituációt és a feladatot  
(ugyanúgy vagy másként kell eljátszaniuk).
Szituációk:
1. amikor örömet akar szerezni a 
nevelőanyjának
2. amikor iskolába akar menni a gyerekkel
3. amikor, kiderül, hogy lopott
A csoportok felkészülnek a jelenet bemu-
tatására.

10 perc
A csoportok bemutatják a jeleneteket.

10 perc

Empátia
Kreativitás
Szóbeli kifejezőkészség

Csoportmunka  
– szerepjáték

Néhány kellék a 
megjelenítéshez 
(asztal, szék, 
vödör, hosszú ing, 
iskolatáska)

II/7. Az árvácska című film elemzése – beszélgetés III.

A A tanulók a filmről beszélgetnek. Kérdés a be-
szélgetéshez:
A lázadás milyen motívumai szerepelnek a 
filmben?
(megvédi magát – ingét kéri;
elszökik a tanyasi családtól; nem beszél;  
fantáziavilágba menekül; „felgyújtja” Zsa-
bamáriék házát)

3 perc

Empátia
Emlékezet
Szóbeli kifejezőkészség

Frontális osztály-
munka – beszélgetés
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II/8. A film élményszerű feldolgozása III.

A A tanulók kiáltványt írnak a gyermeki jogok 
érvényesüléséért, az Árvácska sorsú gyerekek 
kitaszítottsága ellen. A címzett lehet az iskola 
igazgatója, az országos gyermekjogi biztos.
A kiáltvány tartalmazza a csoport állásfogla-
lását, az előzményeket, okokat; a figyelemfel-
hívást a problémákra, az érzelmekre hasson.

10 perc
A tanulók kitűzik kiáltványaikat a falra. Elol-
vassák egymás kiáltványait.

5 perc
A tanulók megbeszélik, mik a közös elemei a 
kiáltványoknak.

5 perc

Empátia
Gyermeki érdekek, 
szempontok képvise-
lete
Véleménynyilvánítás
Társadalmi probléma 
több szempontú meg-
közelítése
Írásbeli szövegalkotás

Csoportmunka

Egyéni olvasás

Frontális osztály-
munka – meg-
beszélés

Papírlapok
tollak
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B A tanulók kiáltványt írnak a gyermeki jogok 
érvényesüléséért egy mai problémahelyzetből 
kiindulva. A probléma: igazságtalanság történt 
barátotokkal – egy felnőtt vagy egy gyerek 
megalázta külseje, beszédmódja, viselkedése, 
rossz tanulmányi eredménye miatt. 
A kiáltvány tartalmazza a csoport állásfogla-
lását, az előzményeket, okokat; a figyelemfel-
hívást a problémákra, az érzelmekre hasson.

10 perc
A tanulók kitűzik kiáltványaikat a falra. Elol-
vassák egymás kiáltványait.

5 perc
A tanulók megbeszélik, mik a közös elemei a 
kiáltványoknak.

5 perc

Csoportmunka

Egyéni olvasás

Frontális osztály-
munka – meg-
beszélés
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II/9. Az árvácska című film elemzése – beszélgetés IV.

A tanulók a filmről beszélgetnek. Kérdések a 
beszélgetéshez:
Milyen ellentmondásokat él meg Árvácska a 
világból?
(örömet akar szerezni – jót tesz – rosszat kap; 
„Jézuska” a vele kegyetlen Zsabamárit is 
 szereti.)

3 perc
Milyen kiutat mutat, sejtet a film Árvácska 
sorsából? Kiknek a segítségére nem számíthat?
(örökbefogadás, hasonló megalázottakkal való 
egymásra találás, találkozhat jó emberekkel, 
remény, Istennel való kapcsolat; a hatóság 
nem segített – a menhelyi hivatalnok rideg, 
szenvtelen hangja; a csendőrök részvétlen re-
agálása)

5 perc

Problémaérzékenység, 
egy probléma több 
szempontú meg-
közelítése
Értelmező, elemző 
gondolkodás

Frontális osztály-
munka – meg-
beszélés
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III. Az új TARTAloM öSSzEFoglAláSA, EllEnőRzéS éS éRTéKEléS

III/1. A film hatása a nézőre

A tanulók a filmről beszélgetnek. Kérdések a 
beszélgetéshez:
Milyen érzéseket keltett benned a film? Mi a 
véleményed az egyes szereplőkről? Te hogyan 
szeretnéd megoldani Árvácska helyzetét? Mi 
mindennek kellene másként történnie? Stb.

10 perc

III/2. Fotók szegény, valamint árvaházi gyermekekről

A tanulók fotókat nézegetnek. 
1. Escher Károly fotói a két világháború között 
élt szegény gyermekekről
2. Érmezei Lili 
(Toldy Ferenc Gimnázium, Budapest) fotói a dévai 
árvaházban élő gyerekekről
A tanulók a fotókról született gondolataikról, 
benyomásaikról beszélgetnek.

15 perc

Művészi fotók be-
fogadása és elemzése
Szociális érzékenység 
fejlesztése
Empátia
Véleménynyilvánítás

Frontális 
osztálymunka 
– beszélgetőkör

D2 (Escher  
Károly fotói)
D3 (Érmezei  
Lili fotói)
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A MOduL MELLÉKLETEI

Tanári segédletek

P1 Útmutató a csoportalakításhoz
P2 Közmondások és értelmezésük
P3 információk a filmről és Móricz Zsigmond Árvácska című kis-
regényének körülményeiről

Tanulói segédletek

D1 Szólások, közmondások a szegénységről
D2 „Peremhelyzetek” – Escher Károly fotói
D3 Érmezei Lili cikke és fotói a dévai gyerekekről
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Tanári segédleTek
P1 – Útmutató a csoportalakításhoz

Az A variáció esetében a tanár a tanulók számára ezt a feladatot 
adja: Keresd meg azt, aki ugyanazt a művet olvasta, mint te!

A B variációnál a tanár készítsen cédulákat, amelyeken összetartozó 
családtagok nevei szerepelnek (egy cédula – egy név). A nevek, eset-
leg a rokonsági kapcsolatok megadása utaljon egyértelműen arra, 
hogy ki kihez tartozik. Ügyeljünk arra, hogy többféle családmodell 
előforduljon.
Példa egy „családra”:
Kovács Ági, Zoli testvére
Kovács Zoli
Kovácsné Szegedi Emília
Szegedi Ferencné, Zoli nagymamája
A tanulók megkapják a cédulákat, megkeresik „családtagjaikat, 
azokkal alkotnak egy csoportot.

P2 – Közmondások és értelmezésük

A szegénység reménység = a szegényt a remény élteti.
Szegény fog madarat, de gazdag eszi meg = a szegény emberek 
munkájának gyümölcsét a gazdagok élvezik.
Szegény ember vízzel főz = nehéz sor a szegény emberé.
Szegény embernek sok a nyavalyája = sok baja van annak, aki 
szegénysorban él.
Azok szedik az epret, akik nem rázzák a fát = ahol a gazdagoké a 
hatalom, ott azoké a haszon, akik nem dolgoznak meg érte, akik 
csak kihasználnak, kizsákmányolnak másokat.
Ebek konyháján élődik = nagy nyomorban van, nincs meg a betevő 
falatja sem.
Jeget eszik, vizet iszik, lapuval takarózik = nagy nyomorban van, 
semmije sincs.
Nem füstöl a kéményük = olyan szegények, hogy főzniük sincs 
mit.
Se kutyája, se macskája = semmije nincs, nagyon szegény.
Se ökre, se szamara = nagyon szegény, nincstelen.
Szegény, mint a templom egere = koldusszegény.
A szegény embert még az ág is húzza = minden baj a szegény em-
bert éri.
A koldusnak még a maga apja sem barátja = senki sem keresi a 
legelesettebb, legnyomorultabb emberek barátságát.
Nincs nehezebb az üres kosárnál = nehéz sor szegénynek lenni, a 
legszükségesebbekben is hiányt szenvedni.
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Dolgozz kutya, ha szegény vagy! = úgy gúnyolta a szegény em-
ber a saját sanyarú helyzetét, mintegy megokolva, miért kell sokat 
dolgoznia.

P3 – Információk a filmről és Móricz Zsigmond árvácska című 
kisregényének keletkezési körülményeiről

Rendezte: Ranódy László; Móricz Zsigmond regénye alapján a for-
gatókönyvet írta: Elek Judit és Ranódy László; operatőr: Sára Sán-
dor. A fontosabb szereplők: Czinkóczi Zsuzsa (Csöre); Nagy Anna 
(Dudásné), Horváth Sándor (Dudás), Moór Mariann (Szennyesné, 
Zsabamári), Szirtes Ádám (Szennyes), Bihari József (Csomor János), 
Schütz Ila (Zsofka).

Móricz Zsigmond az 1930–as évek közepén ismerkedett meg egy fi-
atal lánnyal, Csibével, aki gyermekkorát lelencként élte le, ifjúságát 
pedig Lágymányoson, Buda akkori perifériáján. A lányt magához 
vette, taníttatta, és „vallatta” régi életéről. Így születtek meg a  
Csibe-novellák. Ezek egyik jelentős darabja, az Árvácska 1940-ben 
jelent meg.




