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1. KOMPOZÍCIÓ
Szövegek logikai és jelentésbeli
szerkezetének felismerése,
értelmezése és önálló alkotása

Készítette: Forgács Anna

MODULLEÍRÁS
A modul célja
Időkeret
Ajánlott korosztály
Ajánlott megelőző és követő tananyag (előzetes és követő készségfejlesztő tevékenység vagy ismeret)

Modulkapcsolódási pontok

A szövegértés fejlesztése a Hamlet című tragédia
makro- és mikrostruktúrájának áttekintésével
90 perc
9. évfolyam, 15 évesek
Megelőző tananyag:
A Hamlet című mű elolvasása
Követő tananyag:
A Hamlet szereplői (jellemek) – A szándék és a hatáskeltés eszközeinek felismerése a dialógusokban
Tágabb környezetben:
Tantervi kapcsolódások:
– Irodalom 9. évfolyam
Kereszttantervi kapcsolódások:
– Információs és kommunikációs kultúra – vizuális
és verbális információhordozók által közvetített
tudás együttes értelmezése; megfigyelési, kódolási, értelmezési, indoklási képesség fejlesztése
– Mozgóképkultúra és médiaismeret – Hamlet-feldolgozások
– Tánc és dráma – színházi feldolgozások
– Tanulás – szépirodalmi szövegek önálló feldolgozása, megértése és felhasználása; előzetes tudás
mozgósítása
Szűkebb környezetben:
– A szövegértés–szövegalkotás fejlesztése irodalmi
önképző keretén belül
– Magyar nyelv és irodalom: szállóigék

1. Kompozíció
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A képességfejlesztés fókuszai

A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési feladatai:
különböző műfajú és formájú/nem folyamatos szövegek értő olvasása; a szövegrész értelmezése az
ábrák, képek, diagramok által közvetített információkkal együtt. A szövegértés ma minden szövegtípust érint: „mely magába foglalja a kritikai és
kreatív olvasás képességének fejlesztését, beleértve
mind a valós, mind a virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását.” (Nat 2003)
A szövegértés akadályainak feltérképezése (idegen,
ismeretlen szavak kigyűjtése), a különös, költői kifejezésmód jellemző struktúráival való ismerkedés
(a költői szöveg összehasonlítása a köznyelvivel);
szövegek makro- és mikroszerkezetének felismertetése, logikai és jelentésbeli kapcsolatok feltárása;
szókincsfejlesztés, vázlatkészítés; szociális és individuális kompetenciák fejlesztése; strukturális
vizsgálódások, nyelvi árnyalatok megfigyeltetése;
megfigyelési, kódolási, értelmezési, indoklási képesség fejlesztése

Módszertani ajánlás
Az Irodalmi önképző képességfejlesztő feladatai Shakespeare Hamlet című tragédiájához kötődnek. Tantárgy-pedagógiai szempontból fontosnak tartjuk, hogy olyan mű álljon a foglalkozások középpontjában, amely sokoldalú szövegtani-stilisztikai megközelítést, értelmezést
tesz lehetővé, és a műben megjelenített problémák, motívumok révén nem irodalmi szövegek is bővíthetik a tananyagot. Így a különböző szövegtípusok műfaji természetének megfelelő szövegfeldolgozási eljárások, kultúrtechnikák ismereteinek elmélyítésére, gazdagítására,
alkalmazására is lehetőség nyílik.
A Shakespeare-szövegek olvasása (Arany János fordításában is) a 9. évfolyamon olyan nehézségek elé állítja a tanulókat, amelyekre fel kel készíteni az egyébként jól olvasókat is. Az
óra célja, hogy a tanulók képesek legyenek irodalmi szöveget, drámát értelmezni.
Az olvasás-szövegértési feladatok növekvő nehézségű sorrendben követik egymást. A tanulók költői képek között gyakran elveszettnek érzik magukat, ezért a feldolgozás során csak
egy-egy részletet kell alaposabban megvizsgálniuk. Ezek megértését segítik azok a prózai
szövegek, amelyek a történetet röviden összefoglalják. A szövegértés fejlesztésén kívül ezen
az órán cél, hogy a tanulók felidézzék az olvasottakat és felfedezzék a mű kompozíciójának
jellegzetes vonásait.
A feladatok közül a szövegkiegészítés a legegyszerűbb, a szövegátírás a legnehezebb.
A Hamlet 5 felvonásból áll, ezért célszerű 5 csoportra osztani a tanulókat. Szocializációs
szempontból kedvező hatású a heterogén csoportok vagy párok szervezése. Kooperatív tanulási módszerekkel nagyon jó eredményt érhetünk el. Különösen indokolt ez a szervezési
mód a szövegalkotási feladatok esetében.
A csoport kialakításában a tanár a csoportban résztvevők számát határozza meg, valamint
meghatározza a feladatok megoldására fordítható időt. A tanulók maguk döntenek, hogy ki
melyik csoportban dolgozik, illetve ki lesz a csoport vezetője. Tapasztalataink szerint igényes
feladatmegoldást eredmé-nyez, ha a csoport minden tagja megkapja a munkalapot, majd
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egymás között felosztják a kérdéseket. A tanulók hagyjanak elég időt arra, hogy az egyes
megoldásokat közösen is megbeszéljék, és egymást kiegészítsék, majd készüljenek fel a szóbeli beszámolóra.
A csoportos tevékenység idején a pedagógus indirekt irányítása mellett a közvetlen segítéségét is kérhetik a tanulók.
A szövegfeldolgozás ezen az órán a közös megbeszélést, illetve a frontális munkát is indokolja. A beszélgetés az érzelmi ráhangolódás eszköze is az óra jelzett szakaszaiban.

Támogatórendszer
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a
tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott irodalom:
Balázs Géza: Szöveg-jelentéstani rács = Szöveg az egész világ. Budapest: Tinta Könyvkiadó,
2002.
Lamb, Charles: Shakespeare-mesék. Fordította: Vas István. Helikon Kiadó, 1993.
Shakespeare, William: Hamlet. (Matúra Klasszikusok) Fordította: Arany János, szerkesztette:
Fabiny Tibor. Ikon Kiadó, 1993.

MODULVÁZLAT
Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek, képességek

Tanulásszervezés
Célcsoport –
A differenciá- MunkaforMódszerek
lás lehetőségei
mák

Eszköz

I. A teljes szöveg áttekintése
A cím értelmezése
Mi várható a
cím alapján?
Hamlet, dán királyfi

1. Kompozíció

nyelvi-logikai
elemek értelmezése,
tájékozódás a
szöveg- ben;
cím és szöveg
viszonyára vonatkozó előfeltevések megfogalmazása

a munkaforma
megválasztása
szerint

frontális
vagy csoportos vagy
önálló

beszámoló
Shakespeavagy közös re:
megbeszélés Hamlet
(mindenkinél
saját kötet)
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Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek, képességek

Tanulásszervezés
Célcsoport –
A differenciá- MunkaforMódszerek
lás lehetőségei
mák

Eszköz

A Hamlet-szöveg áttekintő olvasás; szóbeli szöveg
látványának
a szövegstruktú- alkotása a drátudatosítása
ra felismerése
máról
Makro- és mikrostruktúra
Felvonások,
jelenetek, dialógusok
(Egy tanuló táblára írja a felvonások és színek
számát.)

frontális
közös megvagy egyéni beszélés

A vizuális közvetítők

frontális

közös megbeszélés,
beszámoló

diagram
fólián

a vizuális információ-közvetítők
fajtáinak felismeFónagy Iván:
rése;
Hamlet című
a szöveg tipogdiagramjának
ráfiai
megtekintése
képének tudatos
A diagram elem- felmérése
zése
A kompozíció
II. Az egyes felvonások áttekintése
Csoportalakítás, globális megismerkedés a
értés
feladatokkal

feladatok szerint;
minden csoport
minden tagja
önállóan megkapja a feladatsort, de csak a
ráeső feladatot
oldja meg

önálló vagy
csoport

megbeszélés (beszélgetés);
kooperatív
módszerek

munkalap

Szövegkiegészítés
Hiányzó szavak
pótlása

információkeresés;
az asszociációs
bázis fejlesztése

a munkaforma
megválasztása
szerint

önálló

egyéni
munka

munkalap
1. feladat

Ismeretlen szavak keresése,
szótárkészítés

tájékozódó olvasás, információkeresés,
szókincsfejlesztés

a heterogén cso- önálló, csoportokban csak portos
azokat a szavakat gyűjtik ki,
amelyeket senki
nem ismer;
a jobb előképzettségű tanulóktól tanulni
lehet
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információk munkalap
válogatása
2. feladat
szempontok szerint.
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Lépések, tevékenységek

Példák, szinonimák, közmondások, szállóigék
gyűjtése
Szövegalkotás
szövegátírással
Vázlatkészítés,
összefoglalás
bemutatás tíz
mondatban

Kiemelt készségek, képességek

Célcsoport –
A differenciálás lehetőségei

Tanulásszervezés
Munkaformák

Módszerek

fogalommagya- mondatalkotás – frontális
rázat; mondatal- szövegalkotás
vagy egyéni
kotás, szövegalkotás;
mikrostruktúra
megértése
információkeresés, szövegalkotás;
lényegkiemelés

csoportos

Rajzok készítése a szöveg implicit csoportonként 1- csoportos,
tartalmainak
1 rajz készítése
önálló
felfedeztetése,
logikai képességek fejlesztése

Eszköz

munkalap
3., 4., 5., 6.
feladat

megbeszémunkalap 7.
lés, bemuta- feladat
tás, önálló
munka írásban
megbeszélés munkalap
8. feladat

III. A feladatok megoldásának bemutatása
• A kiegészített
szövegek (1 feladat) felolvasása és értékelése
csoportonként
• A 2. feladatból
egy kifejezés,
szószerkezet
kiválasztása és
értelmezése
• (A 3–4–5.
feladat közül
válasszanak ki
egyet, és azt
mutassák be.)
• A 6. feladatot
minden csoport bemutatja.
Az összefoglalások felolvasása és a rajzok
bemutatása

1. Kompozíció

az önállóság
mértéke szerint

csoportos
vagy egyéni

megbeszélés
vita
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Értékelés
Az Irodalmi önképző foglalkozásain kitüntetett szerepe van a kvalitatív értékelésnek, a teljesítmények szóbeli megítélésének. A megítélés normáit ismerjék meg a tanulók, és a holisztikus (átfogó), valamint a horizontális (tartalmi összetevők szerinti minősítés) forma egyaránt
jelenjen meg az értékelésben. A foglalkozások jellegének megfelelően cél egyrészt a szövegértési-szövegalkotási sikerek megerősítése, másrészt a hibák és nehézségek differenciált feltárása. A segítő funkció megkívánja, hogy minden elvárható tudáselemre kiterjedjen, azaz
a diákok világosan lássák, miben biztos a tudásuk, és miben bizonytalan. Az információk
segítik a diákok reális önértékelésének a fejlődését, és ezáltal az önkorrekcióhoz is ösztönzést
kaphatnak.
A csoportmunka beszámolóinak értékelésekor a csoportok értékelhetik egymás munkáit,
ez lehetőséget ad a fair play magatartás fejlesztésére, majd ezt követheti a tanári értékelés,
amely lehet egyetértés, kiegészítés vagy korrigálás.

MELLÉKLET
A feldolgozás menete
I. A teljes szöveg áttekintése

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása: ismerkedés a
Hamlet szövegével
Feladat
A cím értelmezése
– A cím típusa (nyelvi megformáltsága)
– Mi várható a cím alapján? (Hamlet, dán királyfi)

Szókapcsolatszerű, megnevező cím
Mivel a tanulók elolvasták már a művet, tudniuk kell, hogy mi várható a cím alapján. A kérdésre várhatóan a tanulók összefoglalják, hogy
a főhősről milyen módon szerzünk tudomást a
műben.(lényegkiemelés).
A szereplő megnevezése, nemzet és társadalmi
hovatartozás

Feladat
A drámai forma tudatosítása
– A szöveg megfigyeléséhez szempontok megadása:
felvonások, jelenetek, dialógusok

A dráma áttekintése
a következő szempontok szerint tekintik át a
szöveget a tanulók: felvonások száma, jelenetek a felvonásokon belül, a dialógusok.
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Feladat
Diagram értelmezése
Fónagy Iván diagramját kivetítjük a táblára
(ha nem lehetséges, mindenkinek kiosztjuk
fénymásolatban)
A diagram értelmezéséhez szempontok adása:
A diagram a feszültség mérésére szolgál („A
Hamlet görbéje csaknem szimmetrikus. Az első
csúcs a 2. felvonás elejére esik, amikor Hamlet,
apja szellemének engedelmeskedve, elindítja
a nyomozást. Esik a görbe, miután mostohaapjának bűnössége kétségtelenné vált. Ismét
emelkedik a 4. felvonás felé, amikor Hamlet elhatározza, hogy megöli a királyt, és a király is
eldöntötte, hogy bármi áron, de meg kell szabaduljon Hamlettől: várjuk, hogyan végződik
a párharc.”)

A diagram nemcsak a feszültség mérésére
szolgál, hanem arra is jó, hogy a tanulók áttekintsék a felvonásokat, és azon belül a jeleneteket.
Hagyjuk, hogy a tanulók maguk találják ki,
hogy milyen események jelentik a csúcspontot a görbén.
A kompozíció bemutatásakor idézzék fel a tanulók az alábbi fogalmakat: expozíció, bonyodalom, csúcspont, kifejlet, katasztrófa.

II. Az egyes felvonások áttekintése

Tanári tevékenység
Feladat
Munkalapok és rajzlapok kiosztása
Az egyes jelenetek felidézése és összefoglalása a kiválasztott szövegrészletek (egy prózai
és egy drámai rész) alapján.
Szövegrészletek kiegészítése

Tanulói tevékenység
A tanulók csoportokat alkotnak, és a csoporton belül megosztják a feladatokat.

Differenciálási lehetőség:
A szövegkiegészítés a csoportokon belül lehet
a kevésbé felkészült tanulók feladata, az ismeretlen szavak kigyűjtésének a magyarázatával a jobb tanulók foglalkozhatnak.
Feladat
Hogyan mondanád másképp?
Fogalmak meghatározása, körülírása (2. feladat):
pl. „legkisebb szavára lelked hánytorogna
fel”, „megfagyna ifjú véred”, „s két szemed,
köréből, mint csillag szökellne ki”, „szétválna
fürtbe kondorult hajad” stb.
Szövegből vett információk összekapcsolása
háttér-információkkal (3. feladat): pl. „Rút és
erőszakos – nincs rá egyéb szó.” Keressünk
olyan irodalmi példákat, amelyekre illik a
„rút és erőszakos” kifejezés.

1. Kompozíció

Fogalommagyarázat közös megbeszélés alapján: pl. egyetlen szavára felháborodnék, megáll benne az ütő, tágra nyílik a szeme a csodálkozástól, ahány száll haja, annyi felé állt,
égnek áll a haja
A megadott szempontok szerint információkat keresnek: boszorkány, ördög, vámpír,
gyilkos, gonosz
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Két fogalom közös elemének keresése
(Milyen közös tulajdonságot lehet felfedezni a butaság és a Léthe partján lustán gyökerező buja gyom
között?)
Hasonlatok, szinonimák keresése (Buta, mint
a …)
Kiválasztott szövegrészlet átírása prózába. A
szövegátíráskor fontos, hogy semmi ne maradjon ki a szövegből. Ezzel ellenőrizhetjük a
leginkább, hogy a tanulók hogyan fordították
le a szöveget a maguk számára. Az átírás után
beszéljünk arról, hogy mi a különbség a költői
és a köznyelvi szöveg között.

A megadott szempontok szerint információkat keresnek: ész nélküli, tudat nélküli, ösztönös
Szövegalkotás megadott szempontok szerint

Differenciálási lehetőségek:
A szövegátírás nehéz feladat, hívjuk fel a csoportban együtt dolgozók figyelmét, hogy a
feladatok elosztásánál figyeljenek erre.
Feladat
Vázlatkészítés
A tanulóknak szempontokat adunk, hogy az
olvasott prózai és drámarészletek alapján 10
mondatban foglalják össze az egyes felvonások tartalmát.
Szempontok: Legyen összefüggő történet.
Szerepeljenek benne a legfontosabb szereplők, tartalmazza a legfontosabb eseményeket,
figyeljen a tématartásra, vázlatra, arányokra,
pontos információkra

Heterogén csoportokban dolgoznak.
A tanulók közösen megbeszélik, hogy mely
események a legfontosabbak az egyes felvonásokban. Vázlatot készítenek a megadott
szempontok szerint.

Rajzok készítése
Differenciálási lehetőségek:
az egyes csoportoknak adott feladatokkal, az
előadás különböző módjaival.
III. A feladatok megoldásának bemutatása
Feladat
A csoportok munkáinak összehangolása
– A kiegészített szövegek (1. feladat) felolvasása és értékelése csoportonként;
– A 2. feladatból egy kifejezés, szószerkezet
kiválasztása és értelmezése (a 3–4–5. feladat
közül válasszanak ki egyet, és azt mutassák
be);
– A 6. feladatot minden csoport bemutatja;
– Az összefoglalások felolvasása és a rajzok
bemutatása.

A tanulók kiválasztanak csoportonként egyegy tanulót, aki felolvassa a kiegészített szövegrészletet.
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1. ábra.
A Hamlet c. dráma feszültséggörbéje, az egyes jelenetekben felmerülő és megoldásra váró
kérdések száma alapján
(Forrás: Fónagy Iván: A költői nyelvről. Corvina Kiadó, 358. oldal)
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Megoldások
I. csoport
1. nagybátyja, délután, koronáját, gyilkosához, szellem;
2. legkisebb szavára lelked hánytorogna fel: pl. minden szava hazugság;
megfagyna ifju véred: elborzadnál;
s két szemed, köréből, mint csillag szökellne ki: tágra nyílna a szemed;
szétválna fürtbe kondorult hajad: égnek állna a hajad;
s élére állna minden szál külön, mint tüske-állat zörgő tollai: ahány szál hajad van,
annyi felé állna;
3. pl.: boszorkány, ördög, gyilkos, vámpír, gonosz;
4. pl.: öntudatlan, nem racionális, parttalan;
5. pl.: buta, mint a föld;
6. Szokásom volt, hogy minden délután aludtam egy órát a kertemben, s ezt a helyzetet
használta ki nagybátyád, amikor egy üvegből büröklevet öntött a fülembe. Ennek
rögtön halálos lett a kimenetele. Ez a méreg ugyanis gyorsan bekerül a vérbe, a
véredények szétviszik az egész szervezetbe. Elég egy kis adag, és az összes vér mérgezetté válik. A méreg hatása a külső testen, a bőrön is megmutatkozott, undorító,
sebes és hólyagos lett tőle az egész testem.
7. Mivel egyéni a megfogalmazás, az értékeléskor azt figyeljük, hogy érvényesüljenek
a megadott szempontok: legyen összefüggő történet, szerepeljenek benne a legfontosabb szereplők, tartalmazza a legfontosabb eseményeket; figyeltek-e a tématartásra,
az arányokra, a pontos információkra.
8. rajz

II. csoport
1. szerelmét, mélabú, téboly, hasonlította, hangot;
2. vizsgálni kezdé arcomat, mintha levenné: pl. fürkészte az arcom;
s ott végzi létét: meghalt;
mindvégig rám süté világukat: rám szegezte szemeit;
csak játékot űz, s vesztedre munkál: becsap;
takarni több a gond, mint a harag fölfedni e viszonyt: jobb az őszinteség;
3. p
 l.: zavarodottság, összefüggéstelen beszéd, nem lát tisztán, többet képzel a valóságosnál;
4. pl.: összefüggéstelen cselekedetek, ábrándozás, a hétköznapi, elfogadott szabályok felrúgása;
5. pl. bolond likból, bolond szél fúj;
6. pl.: A szobámban varrtam éppen, amikor megjelent Hamlet, kigombolt mellénnyel,
semmi nem volt a fején, a lábán mocskos harisnya, meg sem volt kötve a bokáján,
sápadt volt, rázta a hideg, nagyon szerencsétlenül nézett ki, mintha egyenesen a
pokolból jött volna, és összevissza beszélt, ahogy elém állt.
7. Mivel egyéni a megfogalmazás, az értékeléskor azt figyeljük, hogy érvényesüljenek
a megadott szempontok: legyen összefüggő történet, szerepeljenek benne a legfontosabb szereplők, tartalmazza a legfontosabb eseményeket; figyeltek-e a tématartásra,
az arányokra, a pontos információkra.
8. rajz
Szövegértés-szövegalkotás • Irodalmi önképző • 9. évfolyam
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III. csoport
1. férjhez, keserű, színházat, igazság, ölte;
2. nagy férfi buktán, lásd kegyence fut: menekül, amíg nem késő;
szegény kapós lesz, amint polcra jut: mindenki a barátja akar lenni, ha magas pozícióba kerül;
ki nem szorul barátra, lesz neki: az „erősekhez” mindig tartozni akar valaki;
ármány soha kettőnk közé ne szálljon: ne legyen viszály közöttünk;
kinek nem inge, ne vegye magára: akire nem tartozik, ne törődjön vele;
3. csapda, kelepce, háló;
4. nem őszinte, modoros, zavaros, gyanúsan viselkedik;
5. pl.: úgy hazudik, mintha olvasná;
6. ne legyen reggelem, és ne legyen nappalom, legyen nagy felfordulás körülöttem,
kétség helyett reményt és bizalmat érezzek, ne szóljon hozzám senki, minden, amit
szeretnék, pusztuljon el, szenvedjek nagyon ebben és a következő életemben, ha
özvegy leszek megint;
7. Mivel egyéni a megfogalmazás, az értékeléskor azt figyeljük, hogy érvényesüljenek
a megadott szempontok: legyen összefüggő történet, szerepeljenek benne a legfontosabb szereplők, tartalmazza a legfontosabb eseményeket; figyeltek-e a tématartásra,
az arányokra, a pontos információkra.
8. rajz

IV. csoport
1. országból, halálát, lepecsételte, hajójára, Anglia;
2. ilyenkor a bűn ostorát tekintik, soha nem a bűnt: a cselekedet oka és nem a végeredmény számít;
kétségb’esett nyavalyán kétségb’esett gyógyszer segít: kutyaharapást szőrivel
(ugyanaz mulasztja el a bajt, ami kiváltotta);
a gálya készen, a szél kedvező: jók a feltételek az induláshoz;
sebhelyed még most is új, vörös a dán fegyvertől: emlékezetes nyoma maradt a sérelemnek;
szigorú törvényt nem láthatunk rá: nem büntethetjük meg;
3. A
 féreg eszik a királyból, a férget megeszi a hal, a halat megeszi egy ember (az élet
körforgása).
4. elmúlás, enyészet, vég, pusztulás;
5. pl. míg élek, remélek; egy életem, egy halálom; majd kicsattan, mint az élet; ilyen az
élet;
6. Tisztelt Angol Király! Ha felséged továbbra is számít barátságomra (és nincs oka,
hogy ne számítson, hiszen nemrég békültünk ki egymással), komolyan veszi e levélben foglalt kérelmemet, azaz Hamlet halálát kérjük. Tegye meg mielőbb, mert addig
nincs nyugtom. Üdvözlettel, Claudius
7. Mivel egyéni a megfogalmazás, az értékeléskor azt figyeljük, hogy érvényesüljenek
a megadott szempontok: legyen összefüggő történet, szerepeljenek benne a legfontosabb szereplők, tartalmazza a legfontosabb eseményeket; figyeltek-e a tématartásra,
az arányokra, a pontos információkra.
8. rajz
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V. csoport
1. egészségére, fegyverének, aki, serlegből, király;
2. a halál kemény poroszló, nem ereszti foglyát: a börtönéből nincs szabadulás;
bennem a dánnál több a római: büszke a római erényekre;
szídd még e rossz világ kinos lehét: ismerkedj meg az élet borzalmaival is;
túlzajg az ádáz méreg lelkemen: megöl a méreg;
torkomra forrt az undok ármány: itt fekszem, soha fel nem kelendő; halálosan megmérgeztek;
3. M
 iért „római” erény az öngyilkosság? (A sztoikusok szerint maga az élet is közömbös
dolog, csak addig jó, míg eszköz az erény megszerzésére; az öngyilkosság tehát erkölcsös és jó dolog arra az esetre, ha az embert betegség vagy bármiféle más ok megakadályozza erkölcsi céljának betöltésében.)
4. dohány, kábítószer, alkohol, gyógyszer, növényvédő szerek, szmog stb.
5. pl.: erős, mint a méreg; mérget vehet rá; szaladgál, mint a mérgezett egér;
6. Meghalok, Horatio. A méreg erősebb a testemnél. Nem élhetem meg az új híreket,
bár tudom előre: Fortinbras lesz az új király, én is azt szeretném. Beszélj el neki mindent, ami történt, hogy minek mi volt az oka. A többi néma csend.
7. Mivel egyéni a megfogalmazás, az értékeléskor azt figyeljük, hogy érvényesüljenek
a megadott szempontok: legyen összefüggő történet, szerepeljenek benne a legfontosabb szereplők, tartalmazza a legfontosabb eseményeket; figyeltek-e a tématartásra,
az arányokra, a pontos információkra.
8. rajz
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2. Jellemek
A szándék és a hatáskeltés eszközeinek
felismerése a dialógusokban

Készítette: Forgács Anna

MODULLEÍRÁS
A modul célja A szereplők egyéni beszédmódjának, érvelési tech-

nikáinak értelmezése, a kommunikációs szándék
elemzése és a hatáskeltés eszközeinek felismerése a
beszédben; a vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezésére
irányuló képességfejlesztés.

Időkeret 90 perc
Ajánlott korosztály 9. évfolyam, 15 évesek
Ajánlott megelőző és követő tan- Megelőző tananyag:
anyag (előzetes és követő készségfej- 1. modul (Kompozíció)
lesztő tevékenység vagy ismeret)

Követő tananyag:
3. modul (Konfliktusok )

Modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben:

Tantervi kapcsolódások:
– magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam
Kereszttantervi kapcsolódások:
– információs és kommunikációs kultúra – vizuális
és verbális információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezése
– tanulás – irodalmi szövegek önálló feldolgozása, megértése és felhasználása; a rendszerezés és a
problémamegoldás fejlesztése
Szűkebb környezetben:
– a szövegértés-szövegalkotás fejlesztése irodalmi
önképző keretében
A képességfejlesztés fókuszai A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesz-

tési feladatai:
– a különböző műfajú és formájú/nem folyamatos
szövegek értő olvasása; a szövegrész értelmezése
az ábrák, képek, diagramok által közvetített információkkal együtt; a szövegértés ma minden szövegtípust érint: „mely magába foglalja a kritikai
és kreatív olvasás képességének fejlesztését, beleértve mind a valós, mind a virtuális csatornákon
keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését
és megválaszolását” (Nat 2003)
– szociális és individuális kompetenciák fejlesztése; jellemek, beszédmodor, érvelési technika és
magatartásformák megfigyelése művészi ábrázolásokban; a szövegkörnyezet szerepe a kommunikációban, a szándékosság és az elfogadhatóság
szempontjából
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Módszertani ajánlás
Az első modulban megismerkedhettek a tanulók a Hamlet c. mű szerkezetével, az egyes jelenetek felépítésével. Figyelmüket a költői kifejezésmód jellemző struktúráira irányítottuk,
módjukban állt összehasonlítani a költői szöveget a köznyelvi megfogalmazással. A Jellem
c. modul a szándék és a hatáskeltés eszközeinek a megfigyeltetését tűzte ki célul különböző
dialógusokban. Ezeken az órákon a tanulók többnyire szóban oldják meg a feladatokat tanári
kérdésekre válaszolva. Bemutatják a Hamlet szereplőit és fontos szempont, hogy megállapításaikat mindig csak a megjelölt szöveghelyekre való hivatkozással fogadjuk el. A szituációs
játékokkal (Claudius és Laertes beszélgetése) kiváló alkalmat teremthetünk arra, hogy bemutassuk, a szövegkörnyezetnek milyen nagy szerepe van a kommunikációban: pl. hogyan
próbálják a részvevők a beszédhelyzetet követni és kezelni.
A jellemek dialógusokban feltáruló egyéni vonásait elemezve lehetőség kínálkozik a szó
szerinti és a metaforikus jelentések különbségeinek bemutatására, valamint a ki nem fejtett
tartalmak feltárására, a szövegértési technikák gazdagítására.
A dialógusok szereposztás szerinti felolvasásával a szöveghű, kifejező olvasás gyakoroltatása memoriterek tanulásával párosulhat.

Támogatórendszer
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a
tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott irodalom:
Balázs Géza: Szöveg-jelentéstani rács = Szöveg az egész világ. Budapest: Tinta Könyvkiadó,
2002.
Hankiss Elemér: Az irodalmi mű mint komplex modell. Budapest: Magvető Kiadó, 1985
Shakespeare, William: Hamlet. (Matúra Klasszikusok) Fordította: Arany János, szerkesztette: Fabiny Tibor. Ikon Kiadó, 1993.
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modulVázlat
Tanulásszervezés
Lépések, tevékenységek (az
idő megjelöléCélcsoport –
Kiemelt készsésével)
A differenciálás Munkafor- Munkaforgek, képességek
(a mellékleteklehetőségei
mák
mák
ben részletesen
kifejtve)

Eszköz
(mellékletben)

I. A szereplők egymáshoz való viszonya
A szereplői
ábra értelmezése a munkaforma
viszonyok felmegválasztása
tárása diagram
szerint
alapján
Áttekintő olvasás: az ábra értelmezése

frontális
közös megvagy egyéni beszélés

diagram

A szereplők beszédmódjának
bemutatása idézetek felhasználásával

frontális
közös megvagy egyéni beszélés,
beszámoló

kártyák a
szereplők
nevével

a beszédmodor a munkaforma
egyéni sajátossá- megválasztása
gainak felisme- szerint
rése;
kulcsszavak,
kifejezések vizsgálata

II. A szövegegységek elolvasása, elemzése
A kijelölt szöveg
olvasása
Szövegrész jelentése a szövegösszefüggésben

a szövegben
implicit módon
meglévő válasz
feltárása következtetéssel

idő szerint

páros munka megbeszélés munkalap
(I. felvonás,
1. szín 50–
120. sor)

III. A beszélők szándéka és a hatáskeltő eszközök felismerése
A szöveg retorikai szerkezete

logikai viszonyok leíró számbavétele;
a deixis szerepének feltárása
pl. az oksági
viszonyok, érvek, ellenérvek
feltárása

egyéni képességszint szerint:
mondatalkotás,
szövegalkotás

páros munka megbeszélés, munkalap
beszámoló
(I. felvonás,
2. szín,
1–40. sor)
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Tanulásszervezés
Lépések, tevékenységek (az
idő megjelöléCélcsoport –
Kiemelt készsésével)
A differenciálás Munkafor- Munkaforgek, képességek
(a mellékleteklehetőségei
mák
mák
ben részletesen
kifejtve)

Eszköz
(mellékletben)

A meggyőzés
eszközének
kiemelése megadott szövegben

a szövegben lévő a munkaforma
tény, adat azono- megválasztása
sítása;
szerint
a szövegben
ki nem fejtett
tartalmak kikövetkeztetésének
és megértésének
gyakorlása

egyéni vagy egyéni olcsoport
vasás után
megbeszélés
és beszámolás

munkalap
(IV. felvonás, 5. szín
115–155., 7.
szín 1–35)

Szövegalkotás

önálló szóbeli
a munkaforma
szövegalkotás;
megválasztása
gondolatok, érszerint
zelmek kifejezése meghatározott
nézőpontból;
képességfejlesztés a személyesség és a
személyiség kifejezésére

önálló

munkalap

problémamegoldás

Értékelés
Az Irodalmi önképző foglalkozásain kitüntetett szerepe van a kvalitatív értékelésnek, a teljesítmények szóbeli megítélésének. A megítélés normáit ismerjék meg a tanulók, és a holisztikus (átfogó), valamint a horizontális (tartalmi összetevők szerinti minősítés) forma egyaránt
jelenjen meg az értékelésben. A foglalkozások jellegének megfelelően cél egyrészt a szövegértési-szövegalkotási sikerek megerősítése, másrészt a hibáknak és nehézségeknek a differenciált feltárása. A segítő funkció megkívánja, hogy minden elvárható tudáselemre kiterjedjen,
azaz a diákok világosan lássák, miben biztos a tudásuk, és miben bizonytalan. Az információk
segítik a diákok reális önértékelésének a fejlődését, és ezáltal az önkorrekcióhoz is ösztönzést
kaphatnak.
Elsősorban a teljesítmény pozitív elemeit minősítsük. Az írásbeli munkában (Laertes vallomásában) az erkölcsi megnyilatkozás megfogalmazásának minőségére külön térjünk ki.
A szövegfelolvasásban a szöveghűség és előadói képesség 1-től 10 ponttal jutalmazható. A
diákok gyűjtik a pontokat, melyek tízesével jutalomra válthatók (pl. irodalmi újság, könyvjutalom stb.).

2. JELLEMEK

21

MELLÉKLET
A feldolgozás menete
I. A szereplők egymáshoz való viszonya

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Tájékoztatás a modul céljáról, tananyagtartalmáról, jellemző feladatairól
Feladat
A szereplői viszonyok feltárása diagram alapján
A diagram kivetítése
Feladat
A szereplők beszédmódjának bemutatása idézetek felhasználásával

A tanulók az ábra alapján értelmezik a családi kapcsolatokat (értelmezik a főhős helyét az
ábrán és irányítással a kettőséget is felfedezik a kapcsolatokban: pl. Claudius nagybácsi,
mostohaapa).

A tanár kiosztja a kártyákat a tanulóknak.
Szempontok:
Készüljetek fel a szereplők bemutatására úgy,
hogy a szereplők nevében beszéltek, mondjatok magatokról öt jellemző tulajdonságot
vagy cselekvést!

Az idézetet tartalmazó kártyával kapcsolatos
feladat: felkészülnek a szereplő bemutatására úgy, hogy az idézetet beépítik egyes szám
első személyben a szövegükbe. A bemutatás
időtartama 1 perc.

Építsétek be a bemutatkozásba a megkapott
idézetet!

A tanulók meghallgatják a bemutatkozást, és
jelzik, ha kitalálták, hogy ki a szereplő.

A többiek értékeljék, hogy jellemző tulajdonságok alapján mutatkoztatok-e be!
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II. A szövegegységek elolvasása, elemzése

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat
Egy jelenet elemzése (1 felvonás 1. szín,
50–120. sor)
A szöveg kiosztása, felolvastatása szereposztásban (a tanár jelöli ki
a felolvasókat)
A szövegre vonatkozó kérdések kivetítése
vagy kiosztása

A tanulók felolvassák a szöveget a kijelölt szereposztásban.

1. Kik között folyik a párbeszéd?
2. Mi a dialógus témája?
3. Nyelvtani ismereteitek alapján milyen
mondatok dominálnak
a szövegben?
4. Soroljátok fel azokat a kulcsszavakat, amelyek a harci készülődésre utalnak!
5. Milyen új elem jelenik meg Horatio beszédében Marcelluséhoz képest?
6. Mi a különbség a szóhasználatukban?

2. JELLEMEK

A kérdések megválaszolása
1. Marcellus, Bernardo, Horatio
2. a harci készülődés
3. Marcellus: kérdő mondatok; Horatio: többszörösen összetett, kijelentő
4. Marcellus: felsorolás: szigorított őrjárat,
ágyúöntés, külföldről harci fegyverek, hajóépítéshez mesterek, gyorsaság a munkában
5. Horatio: tények közlése: az országot érintő
kérdések, az öreg Hamlet – Fortinbras pecsétes alkuja, a párbaj, az ifjú Fortinbras kalandor harcba kezd
6. Marcellus: „köznapi”, Horatio: „művelt, tájékozott”; hangnem: Marcellus: „izgatott”, Horatio: érvelő, kifejtő

23

III. A beszélők szándéka és a hatáskeltő eszközök felismerése

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat
A szöveg retorikai szerkezete
A tanár kijelöli a feladatokat és meghatározza
a munkaidőt (kb. 10–15 perc)
Feladat
A meggyőzés eszközének kiemelése megadott
szövegben
(IV. felvonás, 5. szín 115–155., 7. szín 1–35.)
Szempontok: a szövegben lévő tény, adat azonosítása; a szövegben ki nem fejtett tartalmak
kikövetkeztetésének és megértésének gyakorlása
1. M ilyen szándékkal indul Laertes a királyhoz? Jellemző szószerkezettel válaszoljatok!
2. Kire mondja a királynő, hogy „nem általa”?
3. M ilyen taktikát választ a király, hogy saját
céljainak megnyerje Laertest? (Vedd figyelembe mindkét szövegrészletet!)
4. Hogyan teszi egyértelművé a király ebben
a dialógusban – a neve kimondása nélkül –,
hogy ki a gyilkos?
5. Milyen két fő ok miatt nem büntetheti meg
a király a gyilkost?

egyéni munka írásban
munkalap (I. felvonás, 2. szín, 1–40. sor)
A tanulók megoldják a feladatokat és beszámolnak a megoldásról (lásd Megoldókulcs).
egyéni munka
A tanulók elolvassák a kijelölt szöveget, és felkészülnek a szóbeli feladatokra.
1. „alávaló király”
2. a királyra
3. az elsőben lecsillapítja azzal, hogy barátnak nevezi önmagát, majd önmagát is áldozatként tünteti fel.
4. „anyja a királyné él-hal fiáért”
5. a két ok: a királynénak nem akar fájdalmat
okozni; a köznép Hamlet iránti szeretete
miatt
szövegalkotás:
megadott szempontok szerint szövegalkotás

Feladat
A negyedik felvonás 7. színében Laertes alattomos cselekedetre készül (147–167.). Képzeljük el, hogy Laertes a mérgezett tőr használata előtt rádöbben tettének aljasságára, és mindent bevall Horatiónak! Fogalmazzuk meg
6-8 mondatban vallomását!
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Megoldások
1. Hogyan mondjuk a köznyelvben?
– gyászba hordjuk szívünket: gyászolunk
– országunk egy bús homlokká boruljon: országunk (népe) szomorú legyen, elkomoruljon
– megemlékszünk magunkról: magunkra gondolunk
– nőül vevők: feleségül vettük
– nem adva ránk sokat: nem sokba vesz bennünket, semmibe vesz bennünket
– az ország összevissza van: zűrzavar van az országban
– kalandos álmakkal szövetkezék: kalandor harcba kezd
– követséggel nem átalt háborítni: követeket küldött
– ti lesztek üdvözlésem átvivői: ti viszitek el üdvözletemet
– nem szabván nagyobb kört számotokra, mint itt írva van: csak annyit szabad tennetek,
amit az írás megenged
– a gyorsaság legyen legjobb ajánlat hűségtek felől: a gyorsaság bizonyítja hűségeteket
2. Fogalmazd meg egy-egy tételmondatban Claudius beszédének fontosabb témáit!
– 1–16. sor: Pl.: A gyász mellett az értelem (az ész) azt kívánja, hogy az élők magukra
gondoljanak.
Claudius feleségül vette az özvegy királynét.
– 17–25. sor: Az ifjú Fortinbras hadat szervez az ország ellen.
– 26–33. sor: Claudius levelet írt a beteg norvég királynak.
– 34–39. sor: A levél elvitelét Corneliusra és Voltimandra bízza.
3. Témaváltás
– Húzd alá a szövegben azokat a szavakat, szószerkezeteket, amelyek jelzik, hogy
témaváltás következik!
– …köszönjük. (vagy): már most…
– Ennyit róla (vagy): Most magunkra térvén…
Most hát, jó Voltimand…
4. Miben jelöli meg a király a gyűlés célját?
Tudatja az udvarral, hogyan akarja elhárítani a veszélyt.
5. Milyen érveket hoz fel Claudius, hogy testvére halála után nem az illem szerint cselekszik? A szövegből vett idézetekkel válaszoljunk!
„…a természeten győzött az ész”]
6. Hivatkozásai között mellyel kelti azt a hiedelmet, mintha nem saját akaratából vette
volna nőül a királynét?
„nem ellenkezve bölcs tanácsitokkal”

2. JELLEMEK

25

3. Konfliktusok
A konfliktusok forrásainak feLtárása,
a ki nem fejtett tartalmak felismerése
a szövegben

Készítette: Forgács Anna

MODULLEÍRÁS
A modul célja A konfliktusok forrásainak feltárása, a ki nem fejtett

tartalmak felismerése a szövegben; szókincsfejlesztés; a beszédhelyzethez illeszkedő előadó képesség
fejlesztése; szempontok érvényesítése írott szöveg
készítésében

Időkeret 90 perc
Ajánlott korosztály 9. évfolyam, 15 évesek
Ajánlott megelőző és követő tan- Megelőző tananyag:
anyag (előzetes és követő készségfej- 2. modul (Jellemek)
lesztő tevékenység vagy ismeret)

Követő tananyag:
4. modul (Élet-halál motívum) )

Modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben:

Tantervi kapcsolódások:
– magyar nyelv és irodalom, 9. évfolyam
Kereszttantervi kapcsolódások:
– énkép, önismeret: az alapvető erkölcsi normák
iránti fogékonyság fejlesztése
– információs és a kommunikációs kultúra („Kiemelt feladat: a megismerési képesség fejlesztése,
különös tekintettel a megfigyelési, kódolási, értelmezési, indoklási, bizonyítási képességekre” Nat
2003)
– tánc és dráma – dramatikus improvizáció irodalmi művek alapján
– tanulás – a tanulók fokozatos önállóságra tegyenek szert a tanulás tervezésében; életszerű tartalom megjelenítése cselekvéssel
Szűkebb környezetben:
– a szövegértés-szövegalkotás fejlesztése beszédhelyzetek meghatározott szempontú értelmezésével
A képességfejlesztés fókuszai A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesz-

tési feladatai:
– A különböző műfajú és formájú/nem folyamatos
szövegek értő olvasása; a szövegrész értelmezése
az ábrák, képek, diagramok által közvetített információkkal együtt. A szövegértés ma minden szövegtípust érint: „mely magába foglalja a kritikai
és kreatív olvasás képességének fejlesztését, beleértve mind a valós, mind a virtuális csatornákon
keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését
és megválaszolását” (Nat 2003)
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Szövegek néma olvasása; szövegértési technikák ismeretének bővítése és gyakorlása,
alapvető eljárásainak önálló alkalmazása;
szövegben ki nem fejtett tartalmak kikövetkeztetésnek és megértésének gyakorlása;
különféle mondatok változatos és tudatos
használata a közlési célnak és szándéknak
megfelelően; fantázia, asszociációs bázis fejlesztése

Módszertani ajánlás
A szépirodalmi szövegek jellegzetessége, hogy a nyelvi kifejtettség igen változó. A Hamletben
különösen nagy a stílusértéke a hiánynak, a kifejtetlenségnek, az elhallgatásnak, a gondolatsor megszakításának, de jellemző példákat találunk a túlzott kifejtettség komikus hatást
kiváltó beszédformáira is. Ebben a modulban a beszédhelyzetekből, dialógusokból feltáruló
ellentétek és konfliktusok elemzéséhez kapcsolva figyelhetik meg a tanulók a kifejtetlenség
funkcióit, a beszélő szándéka szerint változó nyelvi eszközöket, valamint a szövegösszefüggés szerepét a jelentések feltárásban.
A modul feladatai szorosan kapcsolódnak a jellemeket bemutató, a beszélő szándékát és a
hatáskeltés eszközeit értelmező modulhoz. Segítségül hívja és épít annak egy-egy feladatára
(pl. a szereplők viszonyát bemutató ábrára, a jellemek beszédmódját elemző feladatokra.)
Az órán az egyéni és csoportos munka mellett a tanulók improvizációs képességének fejlesztésére is alkalom nyílik. A feladat megoldásához javasolhatjuk, hogy tervezzék meg: a
megjelölt szöveg értelmezésekor ki mire (melyik szereplőre) figyeljen jobban, hogy a dramatikus játékokhoz célszerűen tudja felhasználni az olvasottakat.

Támogatórendszer
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a
tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott irodalom:
Hankiss Elemér: Az irodalmi mű mint komplex modell. Budapest: Magvető Kiadó, 1985.
Shakespeare, William: Hamlet. (Matúra Klasszikusok) Fordította: Arany János, szerkesztette:
Fabiny Tibor. Ikon Kiadó, 1993.
Irodalmi fogalmak kisszótára. Korona Kiadó, 2001.
Magyar szinonimaszótár

Szövegértés-szövegalkotás • Irodalmi önképző • 9. évfolyam

28

modulVázlat
Lépések, tevékenységek (az
idő megjelölésével)
(a mellékletekben részletesen
kifejtve)

Tanulásszervezés
Célcsoport –
Kiemelt készséA differenciálás Munkaforgek, képességek
lehetőségei
mák

Módszerek

Eszköz
(mellékletben)

I. Ellentétek, konfliktusok értelmezése szövegrészletekben
A téma előkészítése
Tájékoztató
Az óra célja, tananyagtartalma,
munkaformái
szójelentések,
árnyalatok különbségek felismerése;
célszerű szótárhasználat;
lényegkiemelés

idő szerint

frontális

A családi viszonyok szerkezete
c. ábra alapján
az ellentétek és
a konfliktusok
feltárása
A diagram kiegészítése (szóban)

a megbeszélt
fogalmak kapcsolása konkrét
helyzetekhez,
viszonyokhoz

idő szerint

páros és dif- értelmezés
ferenciált

Logikai viszoa deixis szerenyok leíró szám- pének feltárása:
bavétele
az oksági viszonyok, érvek,
ellenérvek feltárása

idő szerint

páros munka megbeszélés munkalap
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bemutatás,
közös megbeszélés,
(egyéni
felolvasás),
értelmezés

Magyar
értelmező
kéziszótár;
Idegen szavak
szótára

Fogalmak értelmezése
– véleménykülönbség
– ellentét
– szembekerülés
– összeütközés
(konfliktus)

diagram
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Lépések, tevékenységek (az
idő megjelölésével)
(a mellékletekben részletesen
kifejtve)

Tanulásszervezés
Kiemelt készségek, képességek

Célcsoport –
A differenciálás lehetőségei

Munkaformák

Módszerek

Eszköz
(mellékletben)

II. Ki nem fejtett tartalmak felismerése szövegben
A szöveg kifejtettségének
vizsgálata idézetekben

a szövegben
implicit módon
meglévő válasz
feltárása következtetéssel

idő szerint

önálló,
mindenki
megkapja a
feladatsort;
frontális,
egyéni

egyéni
munka

munkalap

közös megbeszélés;
egyéni beszámoló;
vita

III. Szituációs játék (szóbeli szövegalkotás)
Az V. felvonás 2.
szín 186–320. sor
elolvasása
Csoportalakítás,
a feladat közös
értelmezése
A feladatok megoldása

néma olvasás
beszédhelyzethez megfelelő
előadásmód gyakorlása

idő szerint

önálló

néma olvasás;
kiscsoportos szituációs
játék

munkalap

Értékelés
Az Irodalmi önképző foglalkozásain kitüntetett szerepe van a kvalitatív értékelésnek, a teljesítmények szóbeli megítélésének. A megítélés normáit ismerjék meg a tanulók, és a holisztikus (átfogó), valamint a horizontális (tartalmi összetevők szerinti minősítés) forma egyaránt
jelenjen meg az értékelésben. A foglalkozások jellegének megfelelően cél egyrészt a szövegértési-szövegalkotási sikerek megerősítése, másrészt a hibáknak és nehézségeknek a differenciált feltárása. A segítő funkció megkívánja, hogy minden elvárható tudáselemre kiterjedjen,
azaz a diákok világosan lássák, miben biztos a tudásuk, és miben bizonytalan. Az információk
segítik a diákok reális önértékelésének a fejlődését, és ezáltal az önkorrekcióhoz is ösztönzést
kaphatnak.
A szóbeli beszámolók értékelése: a témakövető, lényegkiemelő tartalom; a beszámoló előadásmódja: világos, célratörő közlés, tiszta artikuláció. A szituációs játékokban az aktív részvételt és az eredetiséget ismerjük el. A párbaj történetének leírásában az erkölcsi érvek megfogalmazása külön elismerést érdemel.
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MELLÉKLET
A feldolgozás menete
I. Ellentétek, konfliktusok értelmezése szövegrészletekben

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat
Fogalomértelmezés
– Véleménykülönbség
– Az ellentét
– Szembenállás
– Összeütközés (konfliktus)
A konfliktus értelmezéséhez célszerű kivetíteni és felolvastatni az Értelmező kéziszótárból
a meghatározást, kiemelve a „lelkiismereti
konfliktus” fogalmát. A véleménykülönbség
esetében kiemelni, hogy nem szükségszerűen konfliktus forrása.

A tanulók közösen értelmezik a fogalmakat,
majd a Magyar értelmező kéziszótár és az Idegen
szavak szótára alapján kiegészítik ismereteiket.
A tanulók megfogalmazzák a különbségeket,
és érzékeltetik a fokozatokat.

Feladat
A családi viszonyokat bemutató (már megismert ábra) kivetítése, a fenti fogalmakkal való
összekapcsolása: a viszony hol jelentkezik ellentétként, hol konfliktusként?

Differenciálási lehetőség:
A jó előképzettséggel rendelkező tanulók
közül 2-3 kiegészíti az ábrát a többi szereplő
nevével, szóban értelmezik, kit kihez kapcsoltak.

A tanulók az előző órához hasonlóan kihúzzák az egyik szereplő nevét, majd párt választanak maguknak a feladat megoldásához.
A tanulók párban dolgoznak, és közösen választanak ki szövegrészletet, jellemző idézeteket az ellentét vagy konfliktus bemutatására.

Az ábrát kiegészítő tanulók a táblánál dolgoznak: megindokolják döntésüket.

II. Ki nem fejtett tartalmak felismerése szövegben

Tanári tevékenység
Feladat
Logikai viszonyok leíró számbavétele
A tanár kijelöli a feladatokat.
– M inden tanuló válasszon ki egy feladatot
bemutatásra; az azonos feladatok választása esetén kiegészítik egymást, és kérdéseket
tehetnek fel egymásnak.
– Ha valamelyik feladatot senki sem választotta: közösen beszélik meg a megoldást.
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Tanulói tevékenység
A tanulók elolvassák a kijelölt szövegrészletet
és megoldják a feladatokat, és kiválasztják a
nekik legjobban tetszőt, amelyről beszámolnak.
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4. Szituációs játék (Szóbeli szövegalkotás)

Feladat
Hamlet és Laertes párbaja
(Az V. felvonás 2. szín, 186–320. sor elolvasása)
– A feladatlap kiosztása
– Szempontok adása a szituációs játékra való
felkészüléshez: Hamlet és Laertes harcáról
hírt hozó és a hírre reagálók szituációs játéka

– A tanulók elolvassák (néma, önálló) a szöveget, már a szövegolvasáshoz megkapják a
feladatlapot
– Csoportot alakítanak – szabad választással
– a feladat megoldásához.

Megoldások
1. K iknek a párbajáról beszél Horatio? A szövegből vett jelzős szerkezettel válaszolj!
„az elhunyt király” <–––> „norvégi Fortinbras”
vagy
„hős Hamletünk”
vagy
„a mi királyunk”
2. Gyűjts a szövegből olyan szavakat, szószerkezeteket, amelyek közvetlenül kapcsolhatók az egyik vagy a másik szereplőhöz, és olyanokat, amelyek mindkét szereplővel
kapcsolatba hozhatók!
Az idős Hamlethez

Mindkettőhöz

Az öreg Fortinbrashoz

– kinek képmása feltűnt
– hős Hamletünk
– (mert így becsülte az ösmert világrész)
– mellyel fölérőt szintén lekötött a mi királyunk
– e vagyon
– Hamletre szállt

– párbaj
– izgatva büszke verseny visz– pecsétes alku … levén közöttük
ketegtől
– megölte Fortinbrast
– amaz éltével együtt minden
– a győzőre hagyja
birtokát, mely pör alatt volt
– cserekötésök
– és így viszontag az övé

3. Í rd le 4-5 mondatban a párbaj történetét! Emeld ki a párbaj okát, fogalmazd meg,
hogy ki mellett szólnak erkölcsi érvek, és érzékeltesd, milyen szokás élt a korban
Pl.: A középkori lovagszokás szerint a két király megállapodást kötött, hogy aki a párbajban győz, örökli a másik vagyonát.
A párbajt a norvég király erőszakolta ki, a korabeli felfogás szerint a kihívott félnek
azt el kellett fogadnia. A párbajban Hamlet király győzött, tehát Fortinbras vagyonát a
megegyezés szerint ő örökölte.
4. A két idős király halála után mi okoz újabb konfliktushelyzetet?
Az ifjú Fortinbras fegyverrel akarja visszaszerezni apja vagyonát.
5. A szövegnek mely szavai, szószerkezetei utalnak arra, hogy az ifjú Fortinbras vállalkozása kalandorvállalkozás?
Tapasztalatlan egy csőcselék elszánt hadat toborza… nyaktörő nagy vállalat.
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6.
a) Húzd alá azokat a szószerkezeteket Horatio elbeszélésében, amelyekkel a beszélőpartnerekhez szól, azaz „kiszól” a történet elmondása közben!
b) Mi a szerepe a „kiszólásoknak”?
a) Én megmondhatom; / legalább ez a hír
Tudjátok, …
Mert így becsülte az ösmert világrész
Hisz kormányunk előtt már nem titok
Ez indítója mind e készületnek, / Úgy sejtem én, ez őrségünk oka, / S az országos hűhónak kútfeje.
b) közvetlen kapcsolat fenntartása
7. Melyik nyelvi forma jelzi, hogy az elbeszélő új fordulattal folytatja a történetet?
„No most,”
8. Mely kifejezések utalnak arra, hogy Horatio nincs meggyőződve, hogy pontosan
ismeri a té-nyeket? A szövegből vett kifejezésekkel válaszolj!
„Legalább ez a hír…”; „Úgy sejtem én…”
9. A következő idézetekben gondolatjel jelzi, hogy a beszélő gondolatmenete megtorpan.
Mi lehet ennek az oka, és milyen hatást vált ki az olvasóban?
Idézet

Az elhallgatás oka

BERNARDO
A szellem megjelenik.
Múlt éjszaka,
Midőn ama csillag, mely a
saroktól
Nyugotra ég, a mennynek épp
azon
Részén világolt, Marcellus
meg én,
Az óra egyet ütvén...

Hatása
a drámai feszültség, baljós
előérzet

MARCELLUS
Csitt! szó se több: ahol jő már
megint!
HAMLET
Nincs oly gazember széles Dániában –
Ki megrögzött cinkos ne volna.

A szellemmel való találkozás
után Claudiust akarja megnevezni Hamlet, de hirtelen
témát vált.

sejtelmesség, titokzatosság

Kizökkent az idő; – ó, kárhozat!
Hogy én születtem helyre
tolni azt.

Rádöbben a feladatára.

A szünet a feladat nagyságát
érzékelteti.
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HAMLET
Mikor a mérgezés következett. –

Közös előismeret miatt elég az Az információhiány bizonyutalás.
talanságot válthat ki, ha nem
ismerjük az utalást.

HORATIO
Nagyon jól megjegyeztem.
KIRÁLYNÉ
Ó, ne többet.
HAMLET
Egy kapca-, rongykirály –
Szellem jő

A szellem megjelenik, hirteFokozza a feszültséget.
len témát vált, és a szellemhez
szól.
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4. Élet-halál motívum
Tematikus és motivikus kapcsolatok feltárása,
értelmezése és kreatív gyakorlatok 1.

Készítette: Forgács Anna

MODULLEÍRÁS
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály
Ajánlott megelőző és követő tananyag (előzetes és követő készségfejlesztő tevékenység vagy ismeret)

Modulkapcsolódási pontok

Tematikus és motivikus kapcsolatok feltárása, motívumok változatainak értelmezése; vizuális információk, ábrák és szövegek együttes értelmezése, a
megértettek integrálása a meglévő tudásba
90 perc
9. évfolyam, 15 évesek
Megelőző tananyag:
3. modul (Konfliktusok)
Követő tananyag:
5. modul (A szerelem motívuma)
Tágabb környezetben:
Tantervi kapcsolódások:
– magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam
Kereszttantervi kapcsolódások:
– információs és kommunikációs kultúra – vizuális
és verbális információhordozók által közvetített
tudás együttes értelmezése
– biológia: fiziológia, a test működése
– művészetek: a motívum képzőművészeti ábrázolásának eszközei, hatásmechanizmusa
Szűkebb környezetben:
– a szövegértés-szövegalkotás fejlesztése irodalmi
önképző keretén belül

A képességfejlesztés fókuszai

A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési feladatai:
– a különböző műfajú és formájú, nem folyamatos
szövegek értő olvasása; a szövegrész értelmezése
az ábrák, képek, diagramok által közvetített információkkal együtt; a szövegértés ma minden
szövegtípust érint: „mely magába foglalja a kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztését,
beleértve mind a valós, mind a virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását” (Nat 2003)
– a szövegértelmezésben a szó szerinti és a metaforikus jelentések felismerése és értelmezése
– vizuális és verbális információk együttes értelmezése
– a motívum változatainak feltárása, szerepének,
jelentésének megfogalmazása
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Módszertani ajánlás
A téma és a motívum a globális kohézió alapja, szövegszervező és értelmező funkciója az irodalmi szövegek kitüntetett elemzési szempontjai közé tartozik.
A Világirodalmi lexikon hat alapjelentést különböztet meg, ezek közül az alábbi definíciót tarjuk fontosnak az irodalmi önképző feladatainak szempontjából: a) „adott irodalmi
mű szegmentuma, amelynek jelentése az egész mű értelmezése, magyarázata szempontjából lényegesen bővül azáltal, hogy a művön belül megismétlődik különböző, szemantikailag értelmezhető kontextusban vagy különböző értékű strukturális pozíciókban, vagy
b) adott irodalmi mű jelentés tekintetében különböző szegmentumai, amelyeknek jelentése
az egész mű értelmezése, magyarázata szempontjából lényegesen bővül azáltal, hogy a művön belül azonos kontextusban vagy azonos értékű strukturális pozícióban találhatók”.
A modulok közül három is foglalkozik a motívumokkal. Mivel önálló egységek, ezért sorrendjük felcserélhető. Az élet-halál motívum értelmezésekor természetes, hogy a nagymonológra épülnek a feladatok, de ismeretterjesztő-tudományos szöveg és ábra is bővíti a modul
anyagát. A feladatok között egyszerűbb és összetettebb kapcsolódik egymáshoz: szómagyarázatok, jelentésmező értelmezése, szövegkiegészítések, írásjelek funkciójának felismerése,
képzőművészeti alkotás és szöveg együttes értelmezése. A feladatok megoldását egyéni és
pármunkában végezhetik el a tanulók. A tudományos szövegrészlet alapján a párban dolgozó tanulók egy kutatás menetét vizsgálják, amelyet egy táblázatban foglalnak össze. A táblázatot bemutathatják fólia segítségével, így a megoldás szemléletesen jelenik meg a többi
tanuló előtt is. A többiek kérdéseket tehetnek fel a kutatás egyes részleteivel kapcsolatosan.

Támogatórendszer
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a
tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele.
Ajánlott irodalom
Hankiss Elemér:. Hamlet színeváltozásai, Savaria University Press, Szombathely, 1995.
Shakespeare, William: Hamlet. (Matúra Klasszikusok) Fordította: Arany János, szerkesztette:
Fabiny Tibor. Ikon Kiadó, 1993.
Értelmező kéziszótár, Világirodalmi lexikon, Szinonimaszótár
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Modulvázlat
Lépések, tevékenységek (az
idő megjelölésével)
(a mellékletekben részletesen kifejtve)

Tanulásszervezés
Kiemelt készségek, képességek

Célcsoport –
A differenciálás lehetőségei

Munkaformák

Módszerek

Eszköz
(mellékletben)

I. Szómagyarázat, szóanyag és valóság kapcsolata
A nagymonológ
néhány kifejezésének értelmezése (szógyűjtés)

szavak jelentésé- idő szerint
nek értelmezése
szövegkörnyezetben

Az élet-halál szó a szójelentések
jelentésköréhez összefüggéseikapcsolható
nek feltárása
szavak a nagymonológból

a munkaforma
megválasztása
szerint

Költői képek
a szóanyag jelidő szerint
csoportosítása a legzetességeinek
szóanyag szerint értelmezése

frontális

megbeszélés szöveg:
nagymonológ
munkalap
(1. feladat)

egyéni mun- közös megka vagy pá- beszélés,
ros munka
beszámoló

munkalap
(2. feladat)

páros

beszámoló

munkalap
(3. feladat)

II. Az élet-halál motívum helye a mûegészben
A monológ tipográfiai képe
(vehiculuma)
A monológ formai és tartalmi
jellegzetessége

globális megértés.

idő szerint.

önálló

beszámoló

munkalap
(4. feladat)

Alakzatok, írásjelek szerepe a
közlésben

az írásjelek funk- idő szerint
ciójának felismerése

önálló

beszámoló

munkalap
(5. feladat)

III. Szövegkiegészítés szöveg és ábra együttes értelmezésével
Hiányzó szavak
(ellipszis) kiderítése
Szöveg és kép
együttes értelmezése

grammatikai
a munkaforma
ismeretek tuda- megválasztása
tos alkalmazása szerint
szövegformálásban

egyéni
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(6. feladat)
Dürer:
Melankólia
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IV. Ismeretterjesztõ, tudományos szöveg és ábra értelmezése
Információk
közötti kapcsolat
megtalálása és
értelmezése
Vizuális információk elemzése, ábra értelmezése szóban

vizuális és
verbális információk alapján
következtetések
levonása

Egy kutatás
szöveg logikai
menetének vizs- kapcsolatainak
gálata
feltárása

a munkaforma
megválasztása
szerint.

páros munka kooperatív
tanulás

munkalap
(7., 8., 9., 10.,
11., 12., 13.,
14., 15. feladat)

a munkaforma
megválasztása
szerint

páros munka kooperatív
tanulás

munkalap
(16. feladat)

Értékelés
Az Irodalmi önképző foglalkozásain kitüntetett szerepe van a kvalitatív értékelésnek, a teljesítmények szóbeli megítélésének. A megítélés normáit ismerjék meg a tanulók, és a holisztikus (átfogó), valamint a horizontális (tartalmi összetevők szerinti minősítés) forma egyaránt
jelenjen meg az értékelésben. A foglalkozások jellegének megfelelően cél egyrészt a szövegértési-szövegalkotási sikerek megerősítése, másrészt a hibák és nehézségek differenciált feltárása. A segítő funkció megkívánja, hogy minden elvárható tudáselemre kiterjedjen, azaz
a diákok világosan lássák, miben biztos a tudásuk, és miben bizonytalan. Az információk
segítik a diákok reális önértékelésének a fejlődését, és ezáltal az önkorrekcióhoz is ösztönzést kaphatnak. Tapasztalataink szerint sok diáknak komoly gondot okoz a szöveg és az ábra
egymásra vonatkoztatása, következtetések levonása, ezért célszerű ennek a feladattípusnak
a megoldottsági színvonalát részletesebben értékelni.
Elsősorban a teljesítmény pozitív elemeit minősítsük. A szövegfelolvasásban a szöveghűség
és előadói képesség 1-től 10 ponttal jutalmazható. A diákok gyűjtik a pontokat, amelyek tízesével jutalomra válthatók (pl. irodalmi újság, könyvjutalom stb.)..
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MELLÉKLET
A FELDOLGOZÁS MENETE
I. Szómagyarázat, szóanyag és valóság kapcsolata

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A munkalap kiosztása
Feladat
A nagymonológ elolvastatása
Feladat
A nagymonológ néhány kifejezésének, szóképeinek értelmezése (szógyűjtés)

A diákok egyénileg elolvassák a nagymonológot.A tanulók munkalapon dolgoznak :
– A munkalapon szereplő 1. feladatot élő szóban oldják meg (szavak értelmezése). Egyik
tanuló olvassa a munkalapon szereplő kifejezéseket, a többiek válaszolnak a tanár irányításával.
– A 2., 3. feladatot írásban oldják meg (az élethalál szó jelentésköréhez szavakat kapcsolnak, költői képeket csoportosítanak a szóanyag szerint.)

II. Az élet-halál motívum helye a műegészben

Tanári tevékenység
Feladat
Munkalap szerint:
– A monológ tipográfiai képe (vehiculuma)
– A monológ formai és tartalmi jellegzetessége
–A
 lakzatok, írásjelek szerepe a közlésben,
az írásjelek funkciójának felismerése
Szempontok adása a feladatok megoldásához:
Ha úgy látjuk, hogy gondot jelent a feladat
megoldása, ismételtessük át az írásjelek funkciójáról tanultakat.

Tanulói tevékenység

– A tanulók a munkalapon párban dolgoznak
(4., 5. feladat).
– Értelmezik a monológ tipográfiai képét, a
monológ formai és tartalmi jellegzetességéről tesznek megállapításokat.
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III. Szövegkiegészítés szöveg és ábra együttes értelmezésével

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat
Dürer metszetének kivetítése
Hiányzó szavak (ellipszis) kiderítése és beírása

A tanulók kiegészítik a szöveget, értelmezik a
metszetet, közösen megbeszélik a munkalap
feladatainak megoldását.

Hívjuk fel a figyelmet, hogy a szavak pótlásakor a grammatikai illeszkedésre is figyeljenek.
Szöveg és kép együttes értelmezése. A szöveg
kiegészítése után értelmezzük a melankólia
kifejezést. Utaljunk Hamlet lelkiállapotára.

A tanulók megfigyelik a metszetet, és szóban
válaszolnak a kérdésekre.

A kép elemzése (különös tekintettel a testbeszédre) A képi tárgyi elemeinek a megfigyelése.
Hozzuk kapcsolatba a képet a modul témájával,
azaz az élet-halál motívummal.
IV. Ismeretterjesztő, tudományos szöveg és ábra értelmezése

Feladat
Vetítsük ki az ábrát (A depresszió egészségügyi kihatásai, A depresszió költségei)!
Jelöljük ki a munkalapon a feladatokat (8–15.
feladat)!

Egy kutatás menetének vizsgálata

A tanulói párok élőszóban értelmezik a feladatot, majd tanári irányítással megbeszélik a
válaszokat.
Azok a tanulók mondják el a véleményüket,
akik jelentkeznek. A többiek hozzászólhatnak,
illetve értékelhetik a tanuló véleményét.
A tanulók párban oldják meg a feladatokat.

Megoldások
1. Magyarázd meg az alábbi kifejezéseket!
minőt óhajthat a kegyes: amit kívánhatunk magunknak (kegyes: régies szóhasználatban istenfélő, nagylelkű)
alunni: aludni
bökkenő: dilemma, probléma; hibája, akadálya, nehézsége a dolognak
visszadöbbent: torpanásra késztet
gúny-csapás: ostorcsapás, a kor bántásai, visszásságai
packázás: hatalmával visszaélve pimaszkodik
tűrő érdem: türelmes ember
élte fáradalmin: nehéz életút
2. Gyűjtsd ki a nagymonológból azokat a szavakat, amelyek szorosan kapcsolódnak
az élet szó jelentésmezőjéhez, illetve a halál szó jelentésköréhez! Válaszd ki azokat a
szavakat, amelyek nehezen sorolhatók be az egyik vagy másik csoportba
élet: pl. lenni, balsors, fájdalma, keserv, testrázkódtatásai, alunni, földi baj, élteti, nyomor, visel, izzadva, nyögve, tűrés stb.;
halál: pl. nem lenni, véget vet, meghalni, vége, halál, nyugalomba küldhetni magát,
nem ismert tartomány;
mindkettőhöz kapcsolódik: pl. elszunnyadni, álom, elvégezni.
4. ÉLET-HALÁL MOTÍVUM
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3. Keress jellegzetes példákat a monológ szókincséből megadott szempontok szerint!
Szempont

Szókincs

Mindennapi élet

pörhalasztás

Lelkiállapot

tenger fájdalma

Emberi magatartás

gőgös ember, zsarnok

Filozófia

lenni vagy nem lenni

Érzelem

utált szerelme kínja

4. A monológ milyen formai és tartalmi jellegzetességgel különül el az előtte és az utána
következő dialógusoktól?
formai: hosszabb lélegzetű szöveg, nem vár választ a kérdésekre;
tartalmi: fölébe emelkedik az egyes cselekménymozzanatoknak, reflexív, önkifejező
funkciójú)
5. Figyeld meg az írásjeleket, és értelmezd funkciójukat!
Jellemző a felsorolás jellegű összetett mondat; a pontos vessző nagyobb egységeket
foglal össze, tagolja a szöveget. Jellemző a kérdőjel a kétkedés kifejezésére és a felkiáltójel az érzelem kifejezésére.
6. Pótold a hiányzó szavakat, a képet hívd segítségül!
A Melankólia Dürer egyik leghíresebb metszete. Afelől, hogy a kép a Melankóliát ábrázolja, minden kétséget eloszlat a felirat a háttérben balra, amit egy üstökös fénye világít
meg, és egy denevér, a sötétség jelképe tart. Jobbra jelenik meg a főszereplő, a melankóliát megtestesítő szárnyas nőalak, mellette pedig szintén egy szárnyas gyermek, aki a
felállított malomkőre borított vászonra írogat. Kettejük között egy kutya alszik. Mögöttük jelképesen befejezetlen épület látszik, rajta felaggatva egy mérleg, egy homokóra,
egy harang és egy bűvös négyzet, mely tárgyak a matematikára utalnak. A malomkő,
a kőgolyó és a poliéder alakúra formált kőtömb, amelyek a kép különböző síkjaiban
helyezkednek el, a geometriát szimbolizálják. Az alkotás a művész belső, alkotói és szellemi önarcképe, egyben egy mélyen emberi tragédia ábrázolása: azé az ellentété, amely
az elmélet és a gyakorlat, az ismeretek és a cselekvés között feszül. A Melankólia itt
felsőbb rendű lény, szárnya van, és a teremtő mesterség eszközei veszik körül. Tétlenül
roskad magába, számára a munka minden értelmét elvesztette. Mozgatóerőit béklyóba
verték a gondolatok. A tapasztalt és művelt Melankólia az elmélet érvényét általánosítja,
amely gondolatokat ébreszt, de tettekre képtelen. A mellette ügyködő gyermek jelképezi
a gyakorlati jártasságot, amely cselekszik, de gondolkodni nem tud. Elmélet és gyakorlat
szétválik, s ennek eredménye a tehetetlenség és a szomorúság. Vagyis az elméleti kutatás
ugyanúgy veszélyeket is hordoz magában, mint örömöket. Ez a magja a problémának,
amelyet Dürer feszeget, mely szerinte az elmélet és a gyakorlati tudás összhangjából
születhet csak meg.
(A reneszánsz elterjedése Európában. Magyar Könyvklub, 2000)
7. Olvasd le az ábráról, hogy miből tevődnek össze a depresszió költségei!
Munkahelyi jellegűek, betegkezelés és halállal végződő öngyilkosságok
8. Melyik terület igényli a legtöbb költséget?
A munkahelyi teljesítőképesség elvesztése és az elveszett munkanapok miatti költségek egyformán 27-27%-ot tesznek ki.
Szövegértés-szövegalkotás • Irodalmi önképző • 9. évfolyam
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9. Mivel magyarázható, hogy a gyógyszeres kezelés és a kórházi kezelés százalékban
megjelölt költségei jelentős különbséget mutatnak?
A kórházi kezelés több elembõl tevõdik össze, pl. orvosok, ápolók, technikai dolgok,
kórterem, étkeztetés, gyógyszerek stb.
10. Mit jelenthet a normál felhasználó és nagy felhasználó kifejezés a 3. ábrán?
A normál felhasználó alkalmanként veszi igénybe az egészségügyi felhasználást, a
nagy felhasználók pedig rendszeresen.
11. Értelmezd a nyíl szerepét!
Összeköti a bal oldali ábrát a jobb oldalival, szemlélteti az összetartozó információkat.
12. Milyen információkat közölnek a 3. ábra jobb oldali adatai?
A depressziós betegekre – vagyis egy betegségre – 44% jut, a nem depressziós betegekre – vagyis minden más betegségre – összesen 56%, tehát nagyobb a depresszió
egészségügyi kihatása.
13. K
 eresd ki az Idegen szavak és kifejezések szótárából a következő szavakat!
depresszió: latin: közgazdaság, gazdasági válság, 2. orvosi: levert lelkiállapot, búskomorság; 3. meteorológia: alacsony légnyomású terület felszálló légáramlással (ciklon);
4. földrajzi: a szárazföldnek a tengerszint alatt fekvő része; 5. csillagászat: negatív
magasság, azaz valamely csillagnak a látóhatár alatti magasságon)
mentális: latin szó: értelmi, észbeli
unipoláris: latin-görög eredetű, fizikában: az áramot mindenütt egy irányba vezető,
egyirányú
bipoláris: latin elemekből: 1. fizika, villamosság: kétsarkú, kétpólusú; 2. élettani jelentés: kétnyúlványú idegsejtek
14. A z idegen szavak értelmezésének segítségével – a szöveg alapján – próbálj magyarázatot adni arra, hogy miért ez a betegség sújtja leginkább gazdaságilag a modern
társadalmakat!
Pl. :
1. Levert lelkiállapot, érzelmi hullámzás akadályozza az eredményes munkavégzést.
2. A társas együttműködést lehetetlenné teszi.
3. A kezelés költséges, és az eredmény kérdéses.)
15. Mi(k) lehet(nek) az Egészségügyi Világszervezet legfontosabb feladata(i)?
Közzé teszi az adatokat, és ezzel felhívja az egészségügyi szervezetek figyelmét az
adatok fontosságára.
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16. Olvassátok el figyelmesen a szöveget, és közösen oldjátok meg a feladatokat!

A melankólia anatómiája
A felvételeken pirossal jelzett terület 40-50%-kal kisebb a depressziós betegekben,
mint az egészségesekben

A kutatók kétszer is megismételték a kísérletet, annyira hihetetlen volt a végeredmény:
az örökletes depresszióban szenvedő betegek agyának egyik része jóval kisebb és
kevésbé aktív, mint az egészséges embereké. A kutatók nagy felbontású képernyőkkel
vizsgálták a kísérletben részt vevők agyát, s így figyeltek fel egy körülbelül 6,3 centiméteres területre az orrgyök mögött, amelyről már eddig is tudták, hogy fontos szerepet játszik az érzelmek szabályozásában.
Ez az úgynevezett homlok előtti kéregdarab felelős a mániás depressziósok váltakozó
– hol euforikus, hol bántó szomorúsággal járó – lelkiállapotáért. Ez az agyi terület
gátolja az érzelmi válaszok kialakulását, így nem megfelelő működése abnormális hangulatváltozásokat okoz.
A felvételek szerint a depressziós betegek agyának ez a része 8 százalékkal kisebb aktivitással működött, mint a kontroll csoport tagjaié. A mágneses változásokat is érzékelő
vizsgálati technológiával tovább figyelték a kérdéses területet, s arra a felfedezésre
jutottak, hogy az 38–48 százalékkal kisebb a depressziós betegek esetében. A tudósok
arra gyanakodnak, hogy ez az agysejtek egy bizonyos fajtájának óriási mértékű létszám-csökkenése miatt alakulhatott ki.
Az új eredmények segíthetnek abban, hogy megértsük a mentális betegségek kialakulását és lefolyását, s később talán a gyógyításban is szerepük lehet.
a) Milyen rendezõelv érvényesül a szövegben?
A melankóliával kapcsolatos kísérlet eredményeinek a bemutatása
b) Mutasd be a kísérlet menetét, az észrevételeket és a végeredményt – szemléltetésnek
a táblázatos formát válaszd! (Dolgozz csomagolópapírra vagy táblára!)
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A kísérlet menete

Észrevételek

Nagy felbontású képernyőkkel vizsgálták a kísérletben
részvevők agyát.

–F
 elfigyeltek egy 6,3 centiméteres területre az orrgyök
mögött, amelyről már eddig
is tudták, hogy fontos szerepet játszik az érzelmek
szabályozásában.
–E
 z az agyi terület gátolja
az érzelmi válaszok kialakulását, így nem megfelelő
működése
abnormális hangulatváltozásokat okoz.
–A
 depressziós betegek agyának ez a része 8 százalékkal
kisebb aktivitással működött, mint a kontroll csoport
tagjaié.

A mágneses változásokat is
érzékelő vizsgálati technológia alkalmazása

Új felfedezés: az aktivitás
38–48 százalékkal kisebb a
depressziós betegek esetében.

Végkövetkeztetések

Az agysejtek egy bizonyos
fajtájának óriási mértékű létszámcsökkenése lehet a depresszió
egyik oka.

c) Mely mondatrészlet (részletek), szószerkezet, toldalék utal arra, hogy a kísérletet végzők nem tekintik véglegesnek az eredményeket?
„a tudósok arra gyanakodnak”, „alakulhatott”
d) A kutatások eredményeit miért tarthatjuk jelentősnek?
Elősegíti a mentális betegség kialakulásának a megértését, és esetleg a gyógyításban
is hasznosítható.
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5. A szerelem motívuma
Tematikus és motivikus kapcsolatok feltárása,
értelmezése és kreatív gyakorlatok 2.

Készítette: Forgács Anna

MODULLEÍRÁS
A modul célja Tematikus és motivikus kapcsolatok feltárása,

értelmezése és kreatív gyakorlatok végzése; a
szerelem motívumának megjelenési formái,
kapcsolódásai más motívumokkal; szövegek
kommunikatív jellemzőinek elemzése; szövegalkotó képesség fejlesztése: rövid írásbeli
műfajok szerkesztése (napló, beszámoló)

Időkeret 90 perc
Ajánlott korosztály 9. évfolyam, 15 évesek
Ajánlott megelőző és követő tananyag Megelőző tananyag:
(előzetes és követő készségfejlesztő tevé- 4. modul (Élet-halál motívum)
kenység vagy ismeret)

Követő tananyag:
6. modul (Az őrület motívuma)

Modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben:

Tantervi kapcsolódások:
– magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam
Kereszttantervi kapcsolódások:
– énkép, önismeret: az alapvető erkölcsi normák iránti fogékonyság fejlesztése;
– információs és a kommunikációs kultúra
(„Kiemelt feladat: a megismerési képesség
fejlesztése, különös tekintettel a megfigyelési, kódolási, értelmezési, indoklási, bizonyítási képességekre”, NAT 2003;
– testi és lelki egészség – pozitív beállítódások.
Szűkebb környezetben:
– a szövegértés-szövegalkotás fejlesztése beszédhelyzetek meghatározott szempontú értelmezésével
A képességfejlesztés fókuszai A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt

fejlesztési feladatai:
– a különböző műfajú és formájú, nem folyamatos szövegek értő olvasása; a szövegrész
értelmezése az ábrák, képek, diagramok által
közvetített információkkal együtt; a szövegértés ma minden szövegtípust érint: „mely
magába foglalja a kritikai és kreatív olvasás
képességének fejlesztését, beleértve mind a
valós, mind a virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését
és megválaszolását.” (Nat 2003)
– a szövegértelmezésben a szó szerinti és a metaforikus jelentések, a ki nem fejtett tartalmak felismerése és értelmezése
– a szövegben megformált értékek megismerése
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– vizuális és verbális információk jellemzőinek felismerése
– rövid, írott szövegek szerkesztésének gyakorlása (napló, történet, elbeszélés); „költői
ujjgyakorlatok” (próbálkozások irodalmi
művek szerkesztésével)
– az intim szféra témáiról szóló beszélgetés
nyelvi normáinak alkalmazása

Módszertani ajánlás
A motívum – a szerelem – közel áll a korosztály érdeklődéséhez, életszerű feldolgozásra számíthatunk. A téma irodalmi szövegbeli értelmezését kötetlen beszélgetés készíti elő, amelyben körüljárható a fogalmom köznapi és irodalmi értelmezése, a motívum jelentésmezőjének
sajátossága. Lehetőség nyílik arra, hogy a tanulók elmondják véleményüket a párkapcsolatok
különböző formáiról (rokonszenv, barátság, szeretet, szerelem, elvárás, szerető). Megfogalmazhatnak kérdéseket és vitázhatnak egy-egy magatartásformáról.
A feladatok új eleme, hogy a tanulók is tesznek fel kérdéseket a szövegelemzéshez. Nemek
szerinti feladat is megjelenik, a lányok Ophelia naplóját, a fiúk Polonius beszámolóját készítik el. Fontosnak tarjuk, hogy legalább 3-3 fogalmazási feladat elhangozzék, és arra a társak
reagáljanak. Differenciált feladatra ajánljuk az írói-költői hajlammal, tehetséggel rendelkező
diákoknak, hogy írjanak verset vagy prózai művet, egypercest, anekdotát, adomát stb.

Támogatórendszer
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a
tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott irodalom:
Híres szerelmesek. Vál.: Lukácsy Sándor, Kovács Ida. Magyar Könyvklub, 1994.
Shakespeare, William: Hamlet. (Matúra Klasszikusok) Fordította: Arany János, szerkesztette:
Fabiny Tibor. Ikon Kiadó, 1993.
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Modulvázlat
Lépések, tevékenységek (az
idő megjelölésével)
(a mellékletekben részletesen kifejtve)

Tanulásszervezés
Kiemelt készségek, képességek

Célcsoport –
A differenciálás lehetőségei

Munkaformák

Módszerek

Eszköz
(mellékletben)

I. A szerelem motívuma – Mi a szerelem?
Beszélgessünk a
szerelemről!
Miért nehéz az
érzelmekről
beszélni?
A szó jelentése
különböző kontextusokban

szóbeli szövegmunkaforma
alkotás: a beszéd megválasztása
tárgyának és
szerint
közlésformájának megfelelő
kulturált társalkodási stílus
fejlesztése;
szójelentések,
árnyalatok különbségek felismerése;
a megbeszélt
fogalmak kapcsolása konkrét
helyzetekhez,
viszonyokhoz

frontális

irányított
beszélgetés

fogalmak
(fólia)
táblázat

csoport
(fiúk, lányok)

beszélgetés

szöveg
(Shakespeare: Hamlet)

II. A szöveg kommunikatív sajátosságai
A kiemelt szövegrészletek
felolvasása szereposztásban,
szóbeli elemzésük
a) I I. felvonás 1.
szín 77–122.
sor
(Polonius és
Ophelia párbeszéde)
b) III. felvonás 1.
szín 95–168.
sor
(Ophelia és
Hamlet párbeszéde)

a kifejező olvasás munkaforma
fejlesztése
megválasztása
szerint
a szöveg szemléletességének
nyelvi eszközei
(szóképek keresése és elemzése)
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Lépések, tevékenységek (az
idő megjelölésével)
(a mellékletekben részletesen kifejtve)

Tanulásszervezés
Kiemelt készségek, képességek

Célcsoport –
A differenciálás lehetőségei

Munkaformák

Munkaformák

Eszköz
(mellékletben)

III. Kreatív írásgyakorlatok
Megadott szempontok szerint
írásmű készítése
differenciált
munkaformában
Lányok: napló
készítése
Fiúk: hírközlés

információk felhasználása szövegalkotásban,
a személyesség
érvényesítése a
közlésben

munkaforma
megválasztása
szerint

egyéni

alkotó

Költői ujjgyakorlat: vers vagy
egyperces stb.
írása

fantáziafejlesztés, poétikai-stilisztikai ismeretek alkalmazása

idő szerint

egyéni

alkotó

Teszt kitöltése:
ki az ideális
partner?
Krúdy Gyula
alapján: ki kit
szeret a szerelemben?

hasonló jellegű
munkaforma
információ keze- megválasztása
lése;
szerint
különböző vélemények ütköztetése

egyéni

önálló tanu- munkalap
lás

frontális

megbeszélés

IV. Vita
Szót fogadok,
értékelő, önéruram!
tékelő képesség
Vita az engedel- fejlesztése
mességről
Értelmezés mai
és korabeli nézőpontból

munkaforma
megválasztása
szerint

Értékelés
A kötetlen beszélgetés értékelésében a felvetett problémák megfogalmazási színvonalát, valamint a megnyilatkozások őszinteségét egyaránt értékeljük. A páros munkában nyújtott munkákat együttesen, ne egyénekre bontva értékeljük, az egyéni értékelés személyes módon történjen. A kreatív írásgyakorlatokból a napló és a tudósítást először a tanulók értékeljék, majd
a tanár összegezze, és emelje ki a pozitív elemeket. A feladatok megoldásában a negatívumokat közösen gyűjtsék össze, és fogalmazzák meg, hogy kitől mit várnak a következő együttes
munka során. Az alkotó feladatokban az eredetiséget a szellemes megoldást ismerjék el, itt
negatív értékelést ne adjunk.
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MELLÉKLET
A feldolgozás menete
I. A szerelem motívuma – Mi a szerelem?

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat
Tanári irányítással a kivetített táblázat alapján
beszélgetés a szerelemről, a párkapcsolatról, a
párkapcsolatban a felelősségről.
Miért nehéz az érzelmekről beszélni?
A szó jelentése különböző kontextusokban

A tanulók megfigyelik a táblázatot, és ennek
alapján bekapcsolódnak a beszélgetésbe.
Szinonimák: vonzalom, szenvedély, szeretet,
szeretkezés, szerelmeskedés, szerelmes, szerelemittas, beleszeret, szerető, szerelmespár

II. A szöveg kommunikatív sajátosságai

Tanári tevékenység
Feladat
Szövegolvasás szereposztásban
Polonius és Ophelia párbeszéde, II. felvonás
1. szín 77–122. sor
Jelentkezés alapján egy fiú és egy lány felolvassa a szöveget
A dialógus felolvasásának értékelése (szöveghűség, hatás)

Tanári tevékenység
A tanulók szereposztásban felolvassák a dialógust, a csoport értékeli a felolvasást.

Szóbeli feladat
A szöveg kommunikatív sajátosságainak felfedezése
Polonius és Ophelia párbeszéde, II. felvonás
1. szín 79–86. sor

A megadott szempontok alapján elemzik a dialógus szövegét.

Szempontok:
– Melyik mondat fejezi ki azt, hogy milyen
érzést keltett Opheliában Hamlet megjelenése?
– Melyik szó jelzi, hogy Ophelia nemcsak elmondja, hanem testbeszéddel is érzékelteti
Hamlet viselkedését?
– Miért szerepel ez a szó kétszer dőlt betűvel?
– Mire vonatkozik a „segélyök nélkül” kifejezés? Hogyan mondjuk ma?
– Ophelia Hamlet viselkedését leíró szövegéből milyen következtetést von le Polonius?
Megalapozott-e a következtetése?

– a mondat megkeresése („S oly szánalomra
méltó egy alak”)
– a szó megkeresése: „így”
– a tipográfia is érzékelteti, hogy Ophelia utánozza Hamlet mozdulatait
– a szemre; segítségük nélkül
– Polonius azonnal levonja a következtetést:
Hamlet Ophelia miatt megőrült.
– a tanulók véleménynyilvánítása, a vélemények értékelése
– „Valóban, ez szerelmi önkívület.”
– „Ez őritette meg.”
– „… ildom nincs elég / Az ifjú népnél”
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II. A szöveg kommunikatív sajátosságai

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

– A dialógusban Polonius többször gondolkodás nélkül megerősíti, hogy Hamlet a szerelem miatt őrült meg. Melyek ezek a szövegrészletek?
– Hogyan vélekedik az ifjúság viselkedéséről?
Feladat
A szöveg elolvasása szereposztásban (Ophelia és Hamlet párbeszéde, III. felvonás 1. szín
95–168. sor)
Feladat
A tanár lehetőséget ad, hogy a tanulók kérdéseket javasoljanak a szövegrészlet értelmezéséhez

A dialógus elemzéséhez kérdések megfogalmazása.
Például: valóban szerette-e Ophelia Hamletet?, Hogyan indul Ophelia és Hamlet párbeszéde?, Ki szólít meg kit, miért?, Milyen válaszokat ad Hamlet?

A kérdések minősítése, csoportosítása; válaszok megfogalmazása
Mely kérdések igazolhatók a szöveggel?
III. Kreatív írásgyakorlat

Tanári tevékenység
Feladat
Szöveg témájához (Ophelia és Polonius párbeszéde, Ophelia és Hamlet párbeszéde) kapcsolódó önálló rövid írásmű megfogalmazása
a műfaji normák követésével.
A feladat és a szempontok kijelölése
Lányok: napló készítése;
fiúk: hírközlés

Tanulói tevékenység
A megadott szempontok szerint a lányok naplót készítenek, a fiúk beszámolót.

Szempontok mindkét csoport számára:
1. A műfajnak megfelelő szövegalkotás
a) napló:
– személyesség: elsődleges címzett a szerző
– tömörség, tényszerűség
– kötetlen, oldott hangnem
– vallomásjelleg
b) hírközlés:
– valakihez szól
– egy helyzetre, eseményre összpontosít
– leíró eszközök alkalmazása

A megoldás egyéni a szempontok érvényesítésével.
1. A műfajnak megfelelő szövegalkotás
a) napló:
– személyesség: elsődleges címzett a szerző
– tömörség, tényszerűség
– kötetlen, oldott hangnem
– vallomásjelleg
b) hírközlés:
– valakihez szól
– egy helyzetre, eseményre összpontosít
– leíró eszközök alkalmazása

2. Az irodalmi szövegrészletben megjelenített
elemekből építsék be:
a) Hamlet megjelenése (öltözködése)
b) a viselkedés vélt okainak a megfogalmazása

2. Az irodalmi szövegrészletben megjelenített
elemekből építsék be:
c) Hamlet megjelenése (öltözködése)
d) a viselkedés vélt okainak a megfogalmazása
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3. A z írásmű hangneme a szereplők beszédmódjához alkalmazkodjék. Az írásmű terjedelme 10–15 sor lehet (idő: 10 perc).
Feladat
A feladatok megoldásának meghallgatása és
megbeszélése, értékelése
A tanulók jelentkezése alapján 3-3 írásmű felolvasása (20 perc)
Közös értékelés:
a) a szempontok érvényesítése
b) eredetiség, szellemesség
Feladat
Tanári szempontok adása a költői ujjgyakorlathoz: vers vagy egyperces stb. írása
Az írásmű témája a boldog vagy a boldogtalan
szerelem legyen.
Feladat
Teszt kitöltése: ki az ideális partner?

3. A z írásmű hangneme a szereplők beszédmódjához alkalmazkodjék. Az írásmű terjedelme 10–15 sor lehet (idő: 10 perc).
A feladat megoldása után 3-3 tanuló felolvassa
az írásműveket.
– A csoport a megadott szempontok alapján
értékel.

Költői ujjgyakorlat: vers vagy egyperces stb.
írása

Teszt kitöltése: ki az ideális partner?

IV. Szót fogadok, uram! Vita az engedelmességről

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Hogyan ítélhető meg Ophelia „szót fogadok,
uram” beszélgetést lezáró mondata a korabeli
és a mai nézőpontból értelmezve?
Utaljanak más művekre is, pl. a Rómeó és Júliára!

– A tanulók a szöveg alapján, a korabeli felfogás és a mai nézőpontból értelmezik, vitatják a kérdést.
– Érdemes kitérni az engedelmesség különböző helyzetekben való értelmezésére is.
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Megoldások
PROBLÉMÁK
időhiány
pénztelenség
– telefon
– ajándék
– szépség
lakáskörülmények
veszekedés
MÉDIA
film, tv
– szerelmes film
– szappanopera
irodalom
szerelmes regény
szerelmes vers
szerelmes levél
bulvár sztori
INTERNET
chat

KAPCSOLATOK
barátság
ideális nő
platonikus szerelem
flört
járni valakivel
barátja van
házasság
válás
elhagyás
csalódás
SZERELEM

POZITÍV ÉRZELMEK
szimpatikusnak talál
szerelembe esni
szerelmi őrület
szeretni
szerelmesnek lenni
NEGATÍV ÉRZELMEK
féltékenység
csalódás
szomorúság

SZEXUALITÁS
erotika
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A férfi és a nő mást szeret a szerelemben.
Karikázd be, amivel te is egyetértesz, majd írj te is 8 jellemző elvárást!
Hasonlítsd össze a véleményedet egy ellenkező nemű társad véleményével!

Krúdy Gyula szerint

Szerinted

A nők szeretik:

A lányok szeretik:

1. A jó bánásmódot,
2. a szép szavakat,
3. a zenét, a virágot, az érzékeny sétákat, könnyes
órákat, fájdalmas elbúcsúzásokat,
4. az önfeláldozást,
5. a vőlegény szót, a szerető szót,
6. a szép, hosszú leveleket,
7. a házasságot,
8. a rendet.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A férfiak szeretik:

A fiúk szeretik:

1. A nők lábát s a hófúvásos időjárást,
2. a vidéki tánciskolát,
3. az őszi liget vérfoltos faleveleit,
4. az elhagyott szélmalmokat,
5. a melankolikus kocsiutat,
6. a lovarművésznő mosolyát,
7. az idős asszonyok sírvirágszavú meséjét,
8. a hazugságokat.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5. A SZERELEM MOTÍVUMA

55

6. Az őrület motívuma
Tematikus és motivikus kapcsolatok feltárása,
értelmezése és kreatív gyakorlatok 3.

Készítette: Forgács Anna

MODULLEÍRÁS
A modul célja Tematikus és motivikus kapcsolatok feltárása, ér-

telmezése; az őrültség változatainak felismerése
a szövegben; a motívum jelentéstartalmainak, a
„mellébeszélés” funkciójának, a félrevezetés nyelvi
eszközeinek a megismerése; írásbeli feladatok kreatív megoldása.

Időkeret 90 perc
Ajánlott korosztály 9. évfolyam, 15 évesek
Ajánlott megelőző és követő tan- Megelőző tananyag:
anyag (előzetes és követő készségfej- 4–5. modul (Élet-halál motívum; A szerelem motílesztő tevékenység vagy ismeret) vuma)

Követő tananyag:
7. modul (Az irónia felismerése)
Modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben:

Tantervi kapcsolódások:
– magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam
Kereszttantervi kapcsolódások:
– biológia: a személyiség tudati zavarai
Szűkebb környezetben:
– a szövegértés-szövegalkotás fejlesztése beszédhelyzetek meghatározott szempontú értelmezésével
A képességfejlesztés fókuszai A tematikus és motivikus elemek szövegszervező

funkciójának felismerése, értelmezése; a „mellébeszélés”, a „beszéddel” félrevezetés, a manipulálás
nyelvi eszközeinek felismerése
A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt
fejlesztési feladatai:
– a különböző műfajú és formájú, nem folyamatos
szövegek értő olvasása; a szövegrész értelmezése
az ábrák, képek, diagramok által közvetített információkkal együtt; a szövegértés ma minden szövegtípust érint: „mely magába foglalja a kritikai
és kreatív olvasás képességének fejlesztését, beleértve mind a valós, mind a virtuális csatornákon
keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését
és megválaszolását.” (Nat 2003)
– a szövegértelmezésben a szó szerinti és a metaforikus jelentések felismerése és értelmezése
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Módszertani ajánlás
A shakespeare-i drámák kedvelt motívumai közé tartozik az őrültség témája. A Hamletben
valójában három változatban is megjelenik: Hamlet önként vállalt, színlelt magatartásában,
Ophelia kétségbeesett lelkiállapotában, a valóságos őrületben és a sírásó jelenetben: az udvari bolondot, szegény Yorickot megidéző szövegben. A Hamlet és az Ophelia lelkiállapotát
bemutató szövegek közös vonása az asszociációk, a szélsőséges képzettársítások, a sejtelmes,
álomszerű képek használata, a rövid, szaggatott mondatformák, érzelemteli szavak.
A feladatokat úgy állítottuk össze, a szövegeket úgy választottuk ki, hogy a fentiek megfigyelésére és összehasonlítására lehetőség adódjon. A feladatok megoldására elsősorban a
páros munkát ajánljuk. Célszerű az időbeosztással úgy élni, hogy a feladatok szóbeli meghallgatása és a tanulók esetleges egyéni véleményének az elmondására is idő jusson.
Az őrület motívuma a szövegben más motívumokkal szorosan összekapcsolódva jelenik
meg a műben.

Támogatórendszer
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a
tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott irodalom:
Hankiss Elemér: Az irodalmi mű mint komplex modell. Budapest: Magvető Kiadó, 1985.
Shakespeare, William: Hamlet. (Matúra Klasszikusok) Fordította: Arany János, szerkesztette:
Fabiny Tibor. Ikon Kiadó, 1993.
Magyar szinonimaszótár. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2002.
Irodalmi fogalmak kisszótára. Budapest: Korona Kiadó, 1996.
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modulVázlat
Lépések, tevékenységek (az
idő megjelölésével)
(a mellékletekben részletesen kifejtve)

Tanulásszervezés
Kiemelt készségek, képességek

Célcsoport –
A differenciálás lehetőségei

Munkaformák

Módszerek

Eszköz
(mellékletben)

I. Az õrület motívumának változatai
Beszélgetés az
szinonimák,
őrület fogalmá- szóárnyalatok
ról
értelmezése
Szavak mondatba foglalása

a munkaforma
megválasztása
szerint

Szöveg: Hamlet,
I. felvonás 4.
szín

motívumok
idő szerint
megjelenésének
felismerése;
a mellébeszélés
Irányított benyelvi elemeinek
szélgetés az
feltárása és funkelolvasott szöciójának értelmeveg alapján: az zése;
őrület motívutöbbletjelentések,
mának előképei, filozofikus megbeszédformák, nyilatkozások
stílusok jellegze- felismerése
tességei

frontális

megbeszélés fólia a fogalmakról

frontális

megbeszélés Szöveg:
Hamlet, I.
felvonás 4.
szín

II. A félrevezetés, a mellébeszélés nyelvi eszközei és funkciója a szövegben
Szöveg: Hamlet,
I. felvonás, 5.
szín
A szöveg tagolása, az íráskép,
írásjelek szerepe
a közlésben
• A szöveg tagolásának eszközei
• Szállóige értelmezése
A megoldás
megbeszélése

a szöveg tagolása a munkaforma
és a témaváltás
megválasztása
kapcsolatának
szerint
felfedezése
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megbeszélés munkalap
(táblázat)
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Tanulásszervezés
Lépések, tevékenységek (az
idő megjelöléCélcsoport –
Kiemelt készsésével)
A differenciálás Munkafor- Munkaforgek, képességek
(a mellékleteklehetőségei
mák
mák
ben részletesen
kifejtve)

Differenciált felfinomszerkezeadat
tek elemzése
Mikroszerkezetek
A mondatformák, írásjelek
szerepe
Szöveg: Hamlet,
I. felvonás, 5.
szín, 92–113. sor

differenciált
páros munka írásbeli felfeladat jó előképadat megolzettségű tanudása
lóknak

Eszköz
(mellékletben)

Hamlet, I.
felvonás, 5.
szín
92–113. sor

Az őrültség látszatának keltése
nyelvi eszközökkel
Szöveg: Hamlet,
I. felvonás, 5.
szín

a beszédmód
a munkaforma
megváltozásámegválasztása
nak felismerése, szerint
mondatszerkesztés, szóhasználat
funkciójának
értelmezése, hasonló tartalmak,
változatos kifejezési formájának
felismerése

páros vagy megbeszélés munkalap
egyéni munka

Asszociációk,
képzettársítások
a lelkiállapot
változásának
megjelenítésében
Szóbeli feladat
– a közlésekben
azonos elemek
kapcsolódásának formái
– a lelkiállapot
megjelenítésének nyelvi
eszközei

a stilisztikai
a munkaforma
eszközök sajátos megválasztása
alkalmazásának szerint
értelmezése;
a szövegkohézió
feltárása

páros vagy
egyéni

megbeszélés szöveg:
Hamlet, IV.
felvonás, 5.
szín 1–73.
és 154–202.
sor

Kreatív írásgyakorlat
Fogalmazás kép
alapján

a stíluseszközök
felhasználása
szövegszerkesztés-ben

egyéni

írásbeli fel- munkalap
adat megol- (illusztráció)
dása

idő szerint
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Értékelés
Az Irodalmi önképző foglalkozásain kitüntetett szerepe van a kvalitatív értékelésnek, a teljesítmények szóbeli megítélésének. A megítélés normáit ismerjék meg a tanulók, és a holisztikus (átfogó), valamint a horizontális (tartalmi összetevők szerinti minősítés) forma egyaránt
jelenjen meg az értékelésben. A foglalkozások jellegének megfelelően cél egyrészt a szövegértési-szövegalkotási sikerek megerősítése, másrészt a hibáknak és nehézségeknek a differenciált feltárása. A segítő funkció megkívánja, hogy minden elvárható tudáselemre kiterjedjen,
azaz a diákok világosan lássák, miben biztos a tudásuk, és miben bizonytalan. Az információk
segítik a diákok reális önértékelésének a fejlődését, és ezáltal az önkorrekcióhoz is ösztönzést
kaphatnak. Adjunk lehetőséget a tanulói értékelésre, törekedjünk arra, hogy mindig más tanuló kapjon lehetőséget.
A tanár a foglalkozások folyamán egyre több információt szerez egy-egy tanuló teljesítményének változásáról, az értékelésben térjen ki az egyéni fejlődés elismerésére.
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MELLÉKLET
A feldolgozás menete
1. Az őrület motívumának változatai

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat
Kivetítjük az őrület kifejezéssel kapcsolatos
fogalmi hálót, amelynek alapján irányított
beszélgetéssel a tanulók értelmezik az őrület
fogalmát és szinonimáit.

az őrület fogalmának és szinonimáinak értelmezése
mondatok alkotása.

II. A félrevezetés, a mellébeszélés nyelvi eszközei és funkciója a szövegben

Tanári tevékenység
Feladat
Szöveg: Hamlet, I. felvonás 4. szín
Irányított beszélgetés az elolvasott szöveg
alapján: az őrület motívumának előképei, beszédformák, stílusok jellegzetességei
1. Milyen ellentétre épül a nyitó jelenet?
2. Figyeljétek meg, hogyan beszél Hamlet a
királyi udvarról? Emeljetek ki néhány jellegzetes kifejezést, szószerkezetet.
3. Hamlet beszédében (11–39., 40–60. sor) mely
kifejezések, szavak kapcsolódnak az ész, értelem fogalomköréhez?
4. A szövegben mely kifejezés utal arra, hogy a
szellem jó szándékú?
5. M itől félti Horatio Hamletet?
6. Soroljátok fel, milyen veszélyekre figyelmezteti Horatio Hamletet? Mi szerint tudnátok csoportosítani?
7. A záró képben melyik mondat utal vissza a
királyi udvarról szóló sorokra?
Feladat
A tanár kiosztja a feladatokat
A szöveg tagolása, az íráskép, írásjelek szerepe
a közlésben
(Szöveg: Hamlet, I. felvonás, 5. szín)
• A szöveg tagolásának eszközei
• Szállóige értelmezése
A megoldás megbeszélése

Tanulói tevékenység

A tanulók várható válaszai:
1. Hamlet és társai a várfokon várják a szellem megjelenését – ezzel ellentétben áll a
királyi udvarban folyó dáridó.
2. pl. dáridó, bősz tánc, tántorog, kába lagzi,
iszákos, disznó
3. pl. romboló az ész bástyáinak, ne hagyj tudatlanságban, megrázkódunk sok rémes
gondolattól, mely túlhaladja értelmünk
körét
4. „nyájasan lendíti karját
5. félti a kísértéstől Hamletet
6. fi zikai: „folyamba csal”, sziklacsúcsra,
melyről lezuhan; más alakká változik…
Szellemi: „eszétől megfoszt”, „őrületbe
ránt”, „bősz képzetet szül”
7. „Rohadt az álomképben valami.”
A tanulók egyénileg megoldják a feladatot a
munkalapon:
1. feladat a) és b)
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II. A félrevezetés, a mellébeszélés nyelvi eszközei és funkciója a szövegben

Differenciált feladat
Mikroszerkezetek
A mondatformák, írásjelek szerepe
Szöveg: Hamlet, I. felvonás, 5. szín, 92–113.
sor

A gyorsabban haladók a munkalapon megoldják a 2. feladatot.

Feladat
Az őrültség látszatának keltése nyelvi eszközökkel
Szöveg: Hamlet, I. felvonás, 5. szín

A tanulók párban mondatokat keresnek.
1. például:
126. sor: „Nincs oly gazember széles Dániában –”; hirtelen megakad, nem mondja meg,
kire gondol, és másként, ironikusan folytatja
a mondatot.
135. sor: „én, szegény fejem, lássátok, én megyek könyörgeni”
137. sor: Horatio válasza: „Ez csak hiú, zavart
beszéd”
155–157. sor: Eddig tisztelettel beszélt a szellemmel, most a társai előtt nyersen, megvetően szólt hozzá.”
174. sor: „Bármily fonákul viselem magam”
Ok: a hang-, stílusváltással, csapongó beszéddel félre akarja vezetni a társakat, kezdi színlelni az őrültséget.

Irányított beszélgetés: párosával keresik a válaszokat a tanár által megadott szempontok
szerint:
1. Mely mondatok utalnak arra, hogy megváltozott Hamlet magatartása, beszédmodora,
stílusa? Indokoljátok meg a válaszokat!
2. Hányféle kifejezéssel kéri Hamlet, hogy
hallgassanak a látottakról? Miért ismétli
meg többféleképpen?
3. Értelmezzük a szállóigévé vált mondatot:
„Kizökkent az idő; – ó, kárhozat! / Hogy én
születtem helyre tolni azt.”

2. például:
147. sortól: egy hitvány kérést nekem / Megtesztek, úgye?”
„Amit az éjjel láttatok, soha / Ki nem beszélni.”
„Esküdjetek”, „Kardomra esküsztök”, „Szablyámra ismét”
„Ne fosztok így kart…”, „Se kétesen ily szót
nem ejtetek.”
„De, kérlek, ujjatok mindég az ajkon.” –
Ok: a szigorú titoktartás fontos, hogy végre
tudja hajtani a bosszút.
3. például:
az esküjének teljesítése rendkívüli feladatot
jelent számára. A záró sorok mintegy összefoglalásai a jelenetnek; a feszültséget fokozza;
előkészíti a következő jelenetet.”
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II. A félrevezetés, a mellébeszélés nyelvi eszközei és funkciója a szövegben

Szóbeli feladat
Irányított beszélgetés
Asszociációk, képzettársítások a lelkiállapot
változásának megjelenítésében
1. M ilyen kijelentéssel indul a jelenet, és miért
változik meg a királyné szándéka?

Asszociációk, képzettársítások a lelkiállapot
váltásának megjelenítésében
(Szöveg: Hamlet, IV. felvonás, 5. szín, 1–73. sor,
154–202.)

Várható válaszok:
1. „Nem akarok beszélni a lánnyal’ – kijelentése után azért vállalja a királyné a beszélge2. Horatio közlésében mely kifejezések jelzik
tést, mert fél a külvilág rosszallásától.
legszemléletesebben Ophelia lelkiállapotát,
2.
„hm-get, és mellét veri”, „csak félig érthetőmegőrülését?
en
mond valamit”
3. Horatio az alábbiakat állítja Ophelia beszédéről:
3. például: „Meghalt, kimúlt, ó, asszonyom…”
a) „Atyjáról beszél sokat”.
(31-34. sor),
b) „Beszéde semmi, de alaktalan / Fordúla„Sírjába
őt a szeretet…” (40–41. sor), „a bagoly
tokkal sejtelmekre készti / A hallgatókat.
egy
péklány
volt” „Tudjuk mik vagyunk, de
Olvassátok újra Ophelia mondatait és
nem
tudjuk
ám,
mivé lehetünk.” 42–43. sor)
igazoljátok Horatio megállapítását!
4.
a

logika
háttérbe
szorulása, kihagyásos,
4. Jellemezzétek Ophelia beszédét a szövegkohomályos
herencia szempontjából!
utalások: meglepő képzettársítások, mondatfelfogások, vizuális képek, víziók)
Feladat
Kreatív írásgyakorlat
A Hamletben különböző változatokban jelenik
meg az őrület motívuma.
a) Hamlet színleli az őrültséget.
b) Ophelia valóban megőrül.
c) Yorick, az udvari bolond az uralkodók szórakoztatására vesz fel ilyen álarcot.
Mutasd be az egyik változatot 8-10 mondatban, utalj egy beszédstílusra, építs egy kiválasztott jelenetre, drámarészletre!
Differenciált feladat:
Várható válasz: a sírásó jelenetet idézi meg
Melyik szövegrészlethez kapcsolható Kass Já- Yorick koponyája az illusztráción, de hangunos grafikusművész illusztrációja? Indokold latában a nagymonológra utal.
válaszodat!
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Megoldások

Őrület

Elmeháborodott

Elmebaj

Bolond

Esztelen

Zavarodott

Tébolyító

Hibbant

Mániákus

6. AZ ŐRÜLET MOTÍVUMA
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1. Olvasd el a az I. felvonás 5. színét, majd töltsd ki a táblázat hiányzó rovatait!
A sorok száma -tól -ig
Nagyobb egység

Tagolás egységen belül

1–41.

1–8.

42–112.

113–197.

Beszélők

A mondatmodalitás, Jellegzetes téma
mondatszerkezet,
jellemzői

Hamlet és a
szellem párbeszéde

rövid, egyszavas
felkiáltó, felszólító
mondat

felszólítás a bosszúra

9–24.

írásjelekkel tagolt,
a szellem szenvedéösszetett mondatok, se a purgatóriumban
hosszabb mondatterjedelem.

25–41.

felkiáltás, változatos a halálról mondott
írásjelekkel tagolt
„koholt” mese

42–90.

szellem

egytömbös forma,
Claudius hogyan
többszörösen össze- csábította el a kitett mondatok
rálynét; a kétféle
házasság jellemzése;
a halál igazi okának
feltárása

91–112.

Hamlet

indulattal teli mondatok, egytömbös
forma

eskü, a bosszú vállalása

113–168.

Hamlet, Horatio, Marcellus

rövid, szaggatott
párbeszéd

Hamlet a látottakról
hallgatásra kéri társait, de nem mondja
el, mit beszélt a szellemmel.

169–197.

Hamlet, szellem

az egytömbös formát megszakítja

Hamlet társait esküvel is megfogadtatja,
hogy hallgatni fognak.
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2. A szövegből írjuk ki azokat a szóképeket, kifejezéseket, amelyek az őrület vagy a szerelem fogalmához, jelentésmezőjéhez kapcsolhatók!
Őrülethez: pl.
Horatio
„Ez csak hiú, zavart beszéd, uram!”
Hamlet
„Ildomos lesz… furcsa álcát öltenem.”
„… míg e zavart, / Golyóban székel az emlékezet.”
„emberelme csak felbírja-e gondolni ezt?”
Szerelemhez: pl.
Szellem:
„kinek szerelme oly nemes volt”; „Dánia királyi ágya
3. Kreatív írásgyakorlat
A Hamletben különböző változatokban jelenik meg az őrület motívuma.
a) Hamlet színleli az őrültséget.
b) Ophelia valóban megőrül.
c) Yorick, az udvari bolond az uralkodók szórakoztatására vesz fel ilyen álarcot.
Mutasd be az egyik változatot 8-10 mondatban, majd utalj egyik szereplõ beszédstílusára, építs egy kiválasztott jelenetre, drámarészletre!
Differenciált feladat:
Melyik szövegrészlethez kapcsolható Kass János grafikusművész illusztrációja.
Indokold válaszodat!
Várható válasz: a sírásó jelenetet idézi meg Yorick koponyája az illusztráción, de hangulatában a nagymonológra utal.
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7. Irónia
Az irónia felismerése és funkciója a
szövegben, szövegalkotásban

Készítette: Forgács Anna

MODULLEÍRÁS
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály
Ajánlott megelőző és követő tananyag (előzetes és követő készségfejlesztő tevékenység vagy ismeret)

Modulkapcsolódási pontok

A szöveg szerves összetettségének, a szöveg és a stílus egymásra utaltságának feltárása; annak bemutatása, hogy a stílus jellegzetes szövegsajátosság, a
szöveg kísérő jelensége; az irónia stílusértékének
tudatosítása, jelentésbeli szerepének elemzése
90 perc
9. évfolyam, 15 évesek
Megelőző tananyag:
6. modul (Az őrület motívuma)
Követő tananyag:
8. modul (A humor)
Tágabb környezetben:
Tantervi kapcsolódások:
– magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam
Kereszttantervi kapcsolódások:
– információs és kommunikációs kultúra – vizuális
és verbális információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezése
Szűkebb környezetben:
– a szövegértelmezésben a szó szerinti és a metaforikus jelentések felismerése és értelmezése

A képességfejlesztés fókuszai

A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési feladatai:
– a különböző műfajú és formájú, nem folyamatos
szövegek értő olvasása; a szövegrész értelmezése
az ábrák, képek, diagramok által közvetített információkkal együtt; a szövegértés ma minden
szövegtípust érint: „mely magába foglalja a kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztését,
beleértve mind a valós, mind a virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását” (Nat 2003)
– a komplex szövegvizsgálat műveleteinek alkalmazásával, a szövegelemzési szempontok gazdagítása, az eljárások megválasztási szempontjainak tudatosítása, az irónia, a gúny változatainak
felismertetése különböző szövegekben; a szöveg
szó szerinti és a metaforikus jelentéseinek felismerése és értelmezése
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Módszertani ajánlás
Az intertextuális elven alapuló komplex szövegvizsgálatban kitüntetett szerepe van a szövegtan és a stilisztika összekapcsolásának. A fokozott stílusbeli összetettség, a stíluspluralizmus
felismerése és értelmezése az összetettebb elemzési feladatok közé tartozik.
Az iróniát a szakirodalom is a retorikai-stilisztikai fogalmak legbonyolultabb jelentésű kategóriái közé sorolja. Megjelenése rendszerint más minőségekkel fonódik össze, így például
a komikummal.
Az irónia nyelvi eszközeit a diákoknak nem könnyű felismerni. A látszólagos elismerésdicséret mögött rejlő gúnyt, elítélést rendszerint a szövegkörnyezet segítségével tárhatjuk
fel. A pozitív kifejezésben rejlő negatív tartalom felfogása, feltárása sokkal nehezebb, mint a
gúny egyéb formáinak a felismerése.
A modul feladatai két szempontból közelítik meg a fogalmat: egyrészt, mint stíluselemet,
másrészt, mint esszéisztikus írásban megjelenő témát. Önironikus szöveg megszerkesztése
bővíti a feladatsort.

Támogatórendszer
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a
tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott irodalom:
Hankiss Elemér: Hamlet színeváltozása. Szombathely: Savaria University Press, 1995.
Shakespeare, William: Hamlet. (Matúra Klasszikusok) Fordította: Arany János, szerkesztette:
Fabiny Tibor. Ikon Kiadó, 1993.
Magyar értelmező kéziszótár. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2002.
Magyar szinonimaszótár. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2002.
Világirodalmi lexikon I–XIX. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970–1996.
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modulVázlat
Lépések, tevékenységek (az
idő megjelölésével)
(a mellékletekben részletesen
kifejtve)

Tanulásszervezés
Kiemelt készségek, képességek

Célcsoport –
A differenciálás lehetőségei

Munkaformák

Módszerek

Eszköz
(mellékletben)

I. Szöveg és stílus kapcsolata
Az irónia fogalma
Irányított beszélgetés a gúnyról,
a beszélő szándékának felismeréséről, a ros�szalló ítélet kife
jezésének nyelvi
eszközeiről

szövegek stílusbeli összetettségének felismerése

Ironikus elemek,
kifejezések jelentéshordozó
szerepe
Hasonló és ellentétes hatás nyelvi
eszközei (gúny
és dicséret)
A szövegkörnyezet szerepe a
beszélő szándékának
felismerésében

idő szerint

frontális
közös megvagy egyéni beszélés

kártya

az irónia funkci- a munkaforma
ójának, stílusér- megválasztása
tékének értelme- szerint
zése

frontális
közös megvagy csoport beszélés,
beszámoló

munkalap

a beszélő
a munkaforma
szándékának
megválasztása
felismerése, az
szerint.
elmarasztalás
sajátos nyelvi
kifejezőeszközeinek feltárása

frontális
vagy csoportos vagy
önálló

A hangzó beszéd kifejező, előadói idő szerint
szerepe a szöveg képesség fejleszjelentéstöbb
tése
letének kifejezésében

beszámoló
vagy
közös megbeszélés

páros munka előadás
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Tanulásszervezés
Lépések, tevékenységek (az
idő megjelöléCélcsoport –
Kiemelt készsésével)
A differenciálás Munkafor- Munkaforgek, képességek
(a mellékleteklehetőségei
mák
mák
ben részletesen
kifejtve)

Eszköz
(mellékletben)

II. Az irónia mint téma
A melankólia és esszéisztikus
az irónia kapcso- szövegtípus
lata
sajátosságainak
felismerése

idő szerint

önálló

önálló tanulás munkalap

egyéni

önálló tanulás

III. Szövegalkotás
Egy téma különböző hangnemben: dicséret,
gúny
A gúny különböző fokozatai
Az önirónia
alkalmazása
szövegszerkesztésben

elméleti ismere- a munkaforma
tek alkalmazása megválasztása
szövegjelentések szerint
árnyalásában

Értékelés
A foglalkozások jellegének megfelelően cél egyrészt a szövegértési-szövegalkotási sikerek
megerősítése, másrészt a hibák és nehézségek differenciált feltárása. A segítő funkció megkívánja, hogy minden elvárható tudáselemre kiterjedjen, azaz a diákok világosan lássák, miben
biztos a tudásuk, és miben bizonytalan. Az információk segítik a diákok reális önértékelésének a fejlődését, és ezáltal az önkorrekcióhoz is ösztönzést kaphatnak. Tapasztalataink szerint
sok diáknak komoly gondot okoz a szöveg és az ábra egymásra vonatkoztatása, következtetések levonása, ezért célszerű ennek a feladattípusnak a megoldottsági színvonalát részletesebben értékelni. Elsősorban a teljesítmény pozitív elemeit minősítsük. A szövegfelolvasásban a
szöveghűség és előadói képesség 1-től 10 ponttal jutalmazható. A diákok gyűjtik a pontokat,
amelyek tízesével jutalomra válthatók (pl. irodalmi újság, könyvjutalom stb.).
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MELLÉKLET
A feldolgozás menete
I. Szöveg és stílus kapcsolata

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat
Szótárak kiosztása
Az irónia fogalma

Megadott szempontok szerint összehasonlítják az értelmező szótár és a szinoni-maszótár
„irónia” szócikkét. Közös és különböző elemek keresése:
– közös: a fogalomban a látszólag dicsér, valójában elutasít jelentés hangsúlyozódik.
– különböző: a gúny formáival való kapcsolata

Feladat
A gúny különböző formáinak megjelenítése,
néhány mondatos szöveg alkotása

A tanulók kártyát húznak, és 2-3 mondatos
szöveget alkotnak a kártyán szereplő szó jelentésének bemutatására.
– pl. ironikus, gúny, rosszmájú megjegyzés,
malícia (enyhén csípős megjegyzés), szarkazmus (keserű, bántó), szatíra (ostorozó
gúny), persziflázs (szellemes ráfogás, eltúlzás)
– pl. ironikus: Nagyon okosat mondtál. Bizonyára díszdoktorrá fognak avatni…
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Feladat
a) I. felvonás, 2. szín 176-181. sor
A szöveg felolvastatása szereposztásban
Tanári kérdések a kiválasztott szövegrészlethez
– M ilyen nyelvi formában jelenik meg Horatio és Hamlet párbeszédében az irónia?
– Pozitív vagy negatív, ha valaki takarékosan
gazdálkodik?
– A szövegben mely elem felel meg ennek a
pozitív követelménynek?
– Mely nyelvi formák, információk utalnak
arra, hogy a drámai szövegben nem pozitív
értékű a takarékosság a gazdálkodásban?
b) II. felvonás, 2. szín 170–222. és 371–395.
sor
A szöveg felolvastatása szereposztásban
Tanári kérdések a kiválasztott szövegrészlethez
– Milyen hangnemek keverednek a szövegrészletekben?
Emeljünk ki néhány jellegzetes kifejezést, és
értelmezzük jelentésüket.
– M ilyen jelentéstöbblettel bír a halkufár szó,
ha tudjuk, hogy a reneszánszban leánykereskedőt is jelentett a szó?
– Mi az irónia forrása Polonius és Hamlet
dialógusában?
– M ivel igazolható, hogy Polonius azt hiszi,
érti Hamlet viselkedésének okát?
– Mi bizonyítja, hogy Hamlet átlát Poloniuson?
Feladat
A szöveg kiosztása
Szövegrészletekben az irónia megjelenési
formáinak értelmezése
Ironikusság megjelenési formája
Értelmezés
Szövegrészletek: I. felvonás 5. szín 128–129.
I. felvonás 5. szín 155.
II. felvonás 2. szín 93., 104.
II. felvonás 2. szín 182–184.
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Beszélgetés
Várható tanulói válaszok:
– pozitív a takarékosság
– a maradék ételt felhasználják
– a párbeszédből már értesültünk Hamlet
apja halálának és anyja új házasságának
közelségéről
– Horatio válasza egyetértő: „Igazán … meglett hamar.”
– a tor–nász ellentét
– Hamlet kijelentése: „inkább halálos ellenségemet mennyben látnám”
b)
– pl. ironikus-nyers-melankolikus hangulat
– Poloniusról alkotott véleménye rosszabb,
mint a leánykereskedőkről.
– Polonius azt hiszi, hogy Hamlet őrült, és ő
tudja az okát: a szerelmi bánat.
Igazság: Hamlet átlát Poloniuson ,és bolonddá teszi.
– Félreszólásaiban magabiztos viselkedése
fogalmazódik meg, pl.: „Ha nem szerelmes,
ha nem amiatt veszté eszét: ne államférfiú
legyek, hanem pór és hajtsak lovat.”
– pl. ahogyan a bolondját járatja vele, ellentmondó dolgokra mondat vele igent. Elváláskor a meg jegyzése: „Unalmas, vén bolondja”

a szövegrészletek értelmezése a megadott
szempontok szerint (ironikusság megjelenési
formája, értelmezés)
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II. Az irónia mint téma

Tanári tevékenység

Tanári tevékenység

A melankólia és az irónia kapcsolata

egyéni munka
A tanulók válaszoljanak a kérdésekre, illetve
értelmezzék a megadott szöveget.
– a cím jelentése, viszonya a szöveggel, értelmezése;
a szöveg alapján szavak, kifejezések értelmezése:
melankolikus ember, hipochondrium, irónia, retorika;
– a szöveg írásképének megfigyelése;
– nyelvi és jelentésbeli elemek kiemelése (mitől válik személyessé a szöveg?);
– értelmezés (A jó nekem így is gesztusa, miközben nem jó.)

Feladat
Olvassuk el Balla Zsófia Határjárás a melankólia
és az irónia földjén című írását!

III. Szövegalkotás

Tanári tevékenység

Tanári tevékenység

Fogalmazás
Ugyanarról más-más hangnemben
Az önirónia alkalmazása szövegszerkesztésben

egyéni munka
Rövid fogalmazás készítése ugyanarról a
témáról más-más hangnemben (komoly, melankolikus, ironikus).
A témát válasszák ki közösen.
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Megoldások

ironikus

gúny

szarkazmus (ke-

szatíra

serű, bántó)

(ostorozó gúny)

csúfolódás

csipkelődés
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rosszmájú megjegyzés

malícia
(enyhén csípős
megjegyzés)

persziflázs (szellemes ráfogás,

epés megjegyzés

eltúlzás)

kötekedik

évelődik
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1. Értelmezd az idézeteket, és magyarázd meg a jelentésüket!
Idézet

Az ironikusság értelmezése

Hamlet
Nincs oly gazember széles Dániában –
ki megrögzött cinkos ne volna.
Horatio
Ezt / Tudtunkra adni nincs szükség, uram /
Sírból jövő szellemre.

Horatio válaszából kitűnik, hogy nagyon is
megértette Hamlet utalását, a gazember szó
Claudiusra vonatozik.

Szellem
Alant
Esküdjetek.
Hamlet
Ha, ha! Te mondod, hé? Ott vagy, te jópénz?
- Halljátok e fickót a pincelyukban? –
Lássunk a hithez.

A tiszteletlen hangnem jelzi, hogy Hamlet
furcsa szóhasználatával meg akarja téveszteni
környezetét.

Polonius
Esküszöm, királyné,
Egyáltalában nem mesterkedem.
Hogy őrült, az való; s való, hogy az kár;
S kár, hogy való: bolondos egy figúra.
De hagyjuk abba, nem mesterkedem.

A túlzott kifejtettség, ugyanazon szó körbejárása komikus-ironikus hatást vált ki.

2. Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre!
Balla Zsófia: Határjárás a melankólia és az irónia földjén
Azt mondják, a melankolikus ember Szaturnusz gyermeke.
Félek és szorongok. Attól, hogy elmúlik ez a ferde őszi napsütés, vagy hogy nem sokáig
láthatom már; hogy ezen a forró, gyönyörűre repedezett aszfalton sem fogok járni, vagy
hogy egyszer csak nem lesz édesanyám. Szeretnék mindenen túllenni, és rettegek, hogy
hamarosan be kell fejeznem a szemlélődést. Kíváncsi vagyok, izgatott, erőim teljében és
szomorú. Attól vagyok felajzott, például, hogy a legizgalmasabb dolog a világon: élni;
és attól szorongok, mondjuk, hogy nem rajtam, az elszánásomon és az igyekezetemen
múlik, meddig ácsoroghatok az anyagok, a zenék, a szagok és képzetek közelében.
A melankólia, mint a neve mutatja, a fekete epétől van – mondják a görögök –; a mélabú
a hipochondriumnak, a has felső részének, azaz a májnak, az epének és a lépnek a megbetegedése – állítja Galénosz. Rosszmájú és epés vagyok, meg hipochondriás – mondhatnám ironikusan, vagy angolosan: spleenem van. A melankólia következtében kedves
nékem az éjszaka, az epikus és kimarjult álmok; a megérzéseim és a jóslataim beválnak,
és otthonos vagyok az elveszettség és a posztóvastag egyedüllét-érzetében; a magány
titkos és gyógyíthatatlan szabadsága is az enyém.
„Ki a szépet szemtől-szembe látta,
életét már halálba vetette,
nem való a Föld szolgálatára,
mégis reszket, ha közel a veszte,
ki a szépet szemtől-szembe látta”
– mondja August von Platen Weöres Sándor fordításában, a mélabús Platen, aki 39
évesen halt meg. Melankolikus az, „aki a kín-keservét megszokta második természetéül”
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– írja Euripidész; vagy az – mint Földényi F. László írja –, aki „egyszerre két életet él: a
sokféle szenvedését, valamint azt, amelynek erről tudomása van”.
Érzem, amit érzek, fájdalmakat, sajnálatot és hiányt és zuhantató űrt – és élem,
átélem a helyzetem, miközben figyelem, hogyan történik, milyen az az érzés, hogyan
reagálok rá. Tudom, hogyan születtem – hiszen ott voltam. Egyszerre vagyok alany és
tárgy, a kísérleti állat és a megfigyelő személy. Én vagyok, aki a szerelmével ölelkezik,
eláraszt a közelség, az átolvadás, az ízek és a selymesedő hajlatok, a villanó harapás és
az ütésnyi öntudatlanságig terebélyesedő gyönyörűség a vesémben – és én vagyok, aki
a mennyezetről, az ajtó mellől figyeli őket, magam, hogy mi történik, a látványt, hogy
miképp, milyen hangon. Egyszerre vagyok érzet és leírás, egy félhangosan gondolt,
szüntelen történet; egyszerre átélés és az elgondolása, mondhatnám: élmény és reflexió,
önfeledtség a létmámorban és a kimondás végtelenített igyekezete; a megragadásra, a
megértésre és a megörökítésre tett szenvedélyes és pusztító erőfeszítés vagyok.
A szomorúság és a rettegés, valamint a szárnyalóan és földhöz ragadtan megváltoztathatatlan, az írás tárgya és anyaga – mondhatnánk enyhén ironikusan.
Az irónia ugyanis csalást, tettetést jelent görögül, és – mint Kierkegaard mondja – a
moralitás problémája. Az irónia az elutasítást az elfogadás gesztusa mögé rejti. Mint retorikai alakzat, a tagadást állításként mondja: mert az irónia kétértelmű, és az utalásban,
a szövegkörnyezetben van a másodlagos jelentése. Hiszen – az előbbieket folytatva – ki
akar az egyetlen életében folytonosan szemlélő, a halotti maszkot megmintázó kézműves lenni?
Az irónia a meglévőnél kevesebbnek a színlelése. A „jó nekem így is” gesztusa,
miközben nem jó.
A melankólia a világ vadsága és javíthatatlansága, a mulandóság és az ember igazságtalanság miatti leplezetlen szomorúsága. Az irónia erre utal, és ezt akarja a bohóckodással
elfedni és megőrizni.
Ha azt mondjuk, hogy az öldöklésből épphogy föllélegző volt Jugoszláviában alig
várják a népek, hogy egymás keblére borulhassanak, akkor, Önök is tudják, ez a kijelentés az afölötti szomorúságot rejti, hogy dehogy, inkább egymás torkának kívánnának
esni. Egy mélyebb rétegben, persze, befejezést és békét áhítva, de a szomszéd fölötti diadalban szerzett békét... – hogy a civilizációs máz, a destruáló, szadista ösztönök rétegeiig ne is ereszkedjünk eme állítás fel- és levonóján. Hiszen szemlélői, tanúi és bizonyos
értelemben kibicei lettünk egy történetnek, és fogvacogtató tudást szereztünk az emberi
természetről. Aztán e tudás birtokában belefúrjuk fejünket-fülünket a Máté Passióba,
Mozart nyári délutánjaiba és a munkába.
Azért vagyok ironikus, hogy elrejtsem a melankóliámat. Hogy – B. Gáspár Judit
kifejezésével – meghatározottságomra szabadságom elnéző fölényével próbáljak tekinteni.
Januárban, a Bak jegyében, vagyis a Szaturnusz bolygó uralma alatt születtem, mi
több, szombaton, Saturday, Szaturnusz napján. Tálalva van természetem a mélabúhoz.
Minden sorsára készen áll. Húzd rá, cigány! Tölts hozzá bort a hideg kupába.
a) Mit jelent a cím? Milyen viszonyban áll a szöveggel? 3-4 mondatban értelmezd az
olvasottak tükrében!
Pl.: A cím arra utal, hogy két fogalom áll az írás középpontjában. A két fogalom kapcsolatát, hasonlóságait és különbségeit tárja fel a szerző. A szöveg és a cím kölcsönösen
utal egymásra.
b) Értelmezd a szöveg alapján a következő szavakat, kifejezéseket!
melankolikus ember: szorongó, félelemmel teli, szomorú
hipochondrium: a májnak, az epének és a lépnek a megbetegedése
irónia: tettetés, csalás: úgy tesz, mintha elfogadna valamit, pedig elveti, valamit állít,
de valójában valami mást tesz
retorika: szónoklattannal foglalkozó tudomány
7. IRÓNIA
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c) Hány részből épül fel Balla Zsófia írása? Egy-egy részletben mely fogalom köré szerveződik a szöveg? A válaszhoz számozd be a szakaszokat, majd írd be a szakasz számát
a következő táblázatba:
A melankólia áll a középpontban

Az irónia áll a középpontban

A melankólia és az irónia
együtt áll a középpontban

1, 2, 3, 4, 8, 10

5, 6, 7

9

d) M
 iről ír többet a szerző? Mit gondolsz, miért?
A melankóliáról. Vélhetõleg azért ír többet, mert a szerzõ melankólikus embernek
tartja magát, a Szaturnusz bolygó uralma alatt született.
e) Fejtsd ki 2-3 mondatban, hogy mitől válik személyessé a szöveg! Nyelvi és jelentésbeli
elemeket egyaránt emelj ki!
(Pl.: egyes szám első személyben fogalmaz a szerző, saját érzelmeit is megjeleníti.
f) Értelmezd a következő mondatot!
„A jó nekem így is gesztusa, miközben nem jó.”
Pl.: valaki úgy viselkedik, mintha megfelelne neki az adott helyzet, pedig valójában
nem fogadja el.
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8. A humor
A humor nyelvi eszközeinek
elemzése és kreatív írásgyakorlatok

Készítette: Forgács Anna

MODULLEÍRÁS
A modul célja

A humor nyelvi eszközeinek felismerése, az alakzat szerepe a szövegben; a nevetés és a nevetséges
alakzatainak közös és egyéni jellemzőinek megismerése; a közlésben való alkalmazása; stilisztikai
ismeretek gazdagítása, szókincsfejlesztés

Időkeret

90 perc (az osztály, illetve a csoport képességszintje
alapján döntsünk az 1 vagy 2 óráról)

Ajánlott korosztály
Ajánlott megelőző és követő tananyag (előzetes és követő készségfejlesztő tevékenység vagy ismeret)

Modulkapcsolódási pontok

9. évfolyam, 15 évesek
Megelőző tananyag:
7. modul (Az irónia felismerése)
Követő tananyag:
8. modul (Szójátékok)
Tágabb környezetben:
Tantervi kapcsolódások:
– rajz és vizuális kultúra
Kereszttantervi kapcsolódások:
– információs és kommunikációs kultúra – vizuális
és verbális információhordozók által közvetített
tudás együttes értelmezése
– tanulás – tankönyvi szövegek önálló feldolgozása, megértése és felhasználása
Szűkebb környezetben:
– a szövegértés-szövegalkotás fejlesztése

A képességfejlesztés fókuszai

A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési feladatai:
A különböző műfajú és formájú, nem folyamatos
szövegek értő olvasása; a szövegrész értelmezése
az ábrák, képek, diagramok által közvetített információkkal együtt. A szövegértés ma minden szövegtípust érint: „mely magába foglalja a kritikai
és kreatív olvasás képességének fejlesztését, beleértve mind a valós, mind a virtuális csatornákon
keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését
és megválaszolását.” (Nat 2003)
A nyelvi alakzatok változatainak és szövegbeli
funkciójának felismerése; stílusárnyalatok jelentésbeli szerepének értelmezés, humorérzék, asszociációs bázis, szókincsfejlesztés
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Módszertani ajánlás
A modul feladatai a nevetés és a nevetséges hatáseszközeinek, a nyelvi alakzatok változatainak sajátosságaihoz kapcsolódnak. Ezért célszerű a hangalak és jelentés kapcsolatáról, valamint az alakzatokról tanultakat átismételni. A fogalom értelmezéséhez a szótárak humor
szócikkét – differenciált feladattal – jó előképzettségű tanulók párban dolgozzák fel, és a szótárak értelmezési szempontjait is bemutatják. A szövegek nyelvi jellemzőit is a humoros hatás szempontjából elemzik. Célszerű kellő időt biztosítani a kreatív írásgyakorlatra, és annak
meghallgatására: a humoros önarckép, illetve karikatúra bemutatására.

Támogatórendszer
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a
tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott irodalom:
Hankiss Elemér: Hamlet színeváltozásai, Savaria University Press, Szombathely, 1995.
Irodalmi fogalmak kisszótára Korona Kiadó, 2001.
Magyar értelmező kéziszótár. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2002.
Magyar szinonimaszótár. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2002.
Shakespeare, William: Hamlet. (Matúra Klasszikusok) Fordította: Arany János, szerkesztette:
Fabiny Tibor. Ikon Kiadó, 1993.
Világirodalmi lexikon I–XIX. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970–1996.
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modulVázlat
Lépések, tevékenységek (az
idő megjelölésével)
(a mellékletekben részletesen kifejtve)

Tanulásszervezés
Kiemelt készségek, képességek

Célcsoport –
A differenciálás lehetőségei

Munkaformák

Módszerek

Eszköz
(mellékletben)

I. A nevetés és a nevetséges alakzatai
Különböző szótárak használata
A humor fogalma
Tréfás, humoros
történetek mesélése

fogalomértelme- a munkaforma
zés több nézőmegválasztása
pontból;
szerint
előadó képesség
fejlesztése

páros

magyarázat

szócikkek
(értelmező
kéziszótár,
szinonimaszótár,
Irodalmi
Fogalmak
Kisszótára

A humor, a gúny a különböző
és az irónia kap- alakzatok feliscsolata, szerepük merése
a szövegben

a munkaforma
megválasztása
szerint

frontális

beszélgetés

munkalap
feladatok (1.
feladat)

A paródia

idő szerint

egyéni

beszámoló

munkalap
(2. feladat)

frontális

megbeszélés munkalap
(Hamlet, V.
felvonás 1.
szín)

frontális

megbeszélés feladatlap/4.

egyéni

beszámoló

a műfaj komikus, gunyoros,
utánzó jellegének felismerése

II. A humor forrásai és hatáskezelõ eszközei
Nyelvi játékok,
szójátékok
A szavak többértelműsége
A humor feszültségoldó szerepe

asszociációs
idő szerint
bázis, fantázia
fejlesztése,
nyelvi alakzatok
értelmezése

III. Kreatív írásgyakorlatok
Szövegkiegészítés

szókincsfejlesztés, stílusérzék
fejlesztése;
Humoros önarc- önirónia fejleszkép elkészítése tése;
írásban vagy
jellemző készség
rajzban
fejlesztése,
Karikatúra kéfantázia fejleszszítése osztálytése
társról
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ÉRTÉKELÉS
Az Irodalmi önképző foglalkozásain kitüntetett szerepe van a kvalitatív értékelésnek, a teljesítmények szóbeli megítélésének. A megítélés normáit ismerjék meg a tanulók, és a holisztikus (átfogó), valamint a horizontális (tartalmi összetevők szerinti minősítés) forma egyaránt
jelenjen meg az értékelésben. A foglalkozások jellegének megfelelően cél egyrészt a szövegértési-szövegalkotási sikerek megerősítése, másrészt a hibák és nehézségek differenciált feltárása. A segítő funkció megkívánja, hogy minden elvárható tudáselemre kiterjedjen, azaz
a diákok világosan lássák, miben biztos a tudásuk, és miben bizonytalan. Az információk
segítik a diákok reális önértékelésének a fejlődését, és ezáltal az önkorrekcióhoz is ösztönzést
kaphatnak.
A szövegfelolvasásban a szöveghűség és előadói képesség 1-től 10 ponttal jutalmazható. A
diákok gyűjtik a pontokat, amelyek tízesével jutalomra válthatók (pl. irodalmi újság, könyvjutalom stb.).
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Melléklet
A feldolgozás menete
1. A nevetés és a nevetséges alakzatai

Tanári tevékenység
Feladat
Szövegek kommunikációs cél szerinti csoportosításához szempontok adása. Indoklás
Finom gúnyolódás
Erős gúny
Nevetségessé tétel
Szellemes tréfálkozás
Humoros közlés
Feladat
A paródia
Feladatok Karinthy Frigyes: Talpramagyar Sándor: Barna kis lány szemének c. verséhez

Tanulói tevékenység
szövegek csoportosítása a megadott szempontok szerint egyéni munkában

feladatlap megoldása egyéni munkában
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II. A humor forrása és hatáskeltő eszközei

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat
Az V. felvonás 1. szín 1–64. sor felolvasása szereposztásban
Tanári kérdések:
1. Milyen szövegkörnyezetben szerepelhet a
következő dalocska?
Hajdanta, míg ifjú valék,
Tartottam szeretőt;
Kényemre, hej! Kedvemre, húj!
Tölthettem az időt.
2. Hol helyezkedik el a dal a jelenetben?
3. Hogyan reagál Hamlet a hallottakra?
4. A jelenet két sírásó beszélgetésével indul.
Milyen figurák a sírásók, mi jellemzi a párbeszédük stílusát?
5. Hogyan vesz részt a dialógusban az Első és
a Második sírásó?
6. Milyen témával indul a beszélgetés?
7. A párbeszédben kitüntetett szövegösszetartó erő a halál formájának a minősítése.
8. M ilyen mondatok kapcsolhatók egymáshoz, és miért hatnak humorosan?
9. M i bizonyítja, hogy az első sírásó nemcsak
beszél, hanem el is játssza, amit mond?
10. Milyen következtetés zárja a diskurzust?
11. Melyik mondat jelzi a témaváltást?
12. M ilyen formában folytatódik a beszélgetés?
13. M ilyen új formája jelenik meg a humornak?
14. Mivel védi Horatio a sírásók viselkedését?

Várható válaszok:

8. A HUMOR

1. szerelemről szóló, visszaemlékező (a dalt
egy sírásó énekli az V. felvonás első színében)
2. a két sírásó beszélgetése után, Hamlet megjelenésekor.
3. Hamlet megdöbben a közönyös viselkedésen.
4. komikus figurák, tevékenységükkel ellentétben okoskodnak, tréfálkoznak.
5. az első sírásó bőbeszédű, a másodikat kioktatja
6. el szabad-e temetni, aki öngyilkos lesz…
7. k i maga jószántából keresi az üdvösséget;
hacsak önvédelemből nem fúlt a vízbe; ha
mármost az ember megyen a vízhez, s beléöli magát; akkor nem maga fojtotta belé
magát; ki nem vétkes önnön halálában;
nem rövidíti meg életét
8. A humor forrása: a beszélgetés stílusa; többszörösen és körülményesen járják körül a
témát.
Az okoskodás logikátlanul kapcsolja egymáshoz az állításokat, jogi vitát utánoz a
törvény értelmezése; az idegen szavak helytelen használata a tudálékosságra utal.
9. utalószavak: pl. „itt foly a víz”, „no jó, itt áll
az ember”
10. a z „úri népnek” több szabadsága van vízbe fojtani … magát
11. „ide veled, ásó”
12. kérdés-felelet, kvízjáték
13. A tanulók a szövegből keresnek példákat.
Pl. szójáték: Ádám ásott, karja volt, a nemesi karhoz tartozik; találós kérdések és
arra adott válaszok, humoros hasonlatok,
a szituáció és a hangvétel ellentéte.
14. A megszokás közönyössé tette őket.
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II. A humor forrása és hatáskeltő eszközei

Feladat
Az V. felvonás 1. szín 104–145. sor felolvastatása szereposztásban.
Szempontok az osztálynak:
– a humor forrása
– a szójátékok megfigyelése
– a párbeszédben résztvevők beszédstílusa
– a tanulók megfigyeléseinek megbeszélése

A felolvasás alatt megjelölik a szójátékokat, és megfigyelik a különböző beszédmodorokat, majd beszámolnak róluk.
Várható válaszok:
– humorforrás: szójáték (zug-zúg-hazug szóalak hozzátoldással)
– élő–halott ellentét
– ember-némber-nő kapcsolat
– Hamlet megbolondulásáról szóló rész, a sírásó nem tudja, hogy Hamlettel beszél

III. Kreatív írásgyakorlatok
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladatlap
Szövegkiegészítés
Humoros önarckép elkészítése írásban vagy
rajzban
Karikatúra készítése osztálytársról

Minden tanuló elkészíti, majd felolvassa és
bemutatja a munkáját.
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Megoldások
1. Milyen kommunikációs célnak felelnek meg a következő szövegek? Írd a szöveg mellé
az alábbi számok valamelyikét! Egy-két mondattal indokold válaszod!
finom gúnyolódás 1.
erős gúny 2.
nevetségessé tétel 3.
szellemes tréfálkozás 4.
humoros közlés 5.
Idézetek

Kommunikációs cél

a) Hamlet
1. azonos a szótő, ellentétes formában jelenik
Több mint rokonság, s nem éppen rokonszenv (I.
meg a tagadással
felvonás 2. szín 65. sor)
b) Horatio
Az elhúnyt királyt… /a norvégi Fortinbras, /Izgatva büszke verseny viszketegtől / Párnajra
készté:

2. negatív szóhasználat

c) Hamlet
Gyarlóság, asszony a neved! (…) Ó, gonosz hamarság, / Vérnászi ágyba így sietnie!

3. negatív tartalmú szavak és felkiáltás

d) Hamlet
Nem kell több házasság, mondom; aki már házas, egy híján, hadd éljen; a többi maradjon úgy,
amint van.

4. a humor forrása, hogy a házasság két ember kapcsolatát jelenti.

e) HAMLET
Kisasszony, ölébe fekhetem?
(Ophelia lábaihoz dőlve)
OPHELIA
Nem, uram.
HAMLET
Azaz, ölébe hajthatom a fejem?
OPHELIA
Igen, uram.
HAMLET
Azt gondolja, pórias értelemben vettem?
OPHELIA
Semmit se gondolok, uram.
HAMLET
Mily szép gondolat, egy szép leány lába közt
fekünni!

5. humoros szóhasználat

f) ROSENCRANTZ
Fönséges úr, engem egykor szeretett.
HAMLET
Most is; esküszöm e csenőkre és lopókra!

6. élcelődő, pajzánkodó

8. A HUMOR
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g) HAMLET
Látja-e azt a felhőt? Majdnem olyan, mint egy
teve.
POLONIUS
Isten engem, valóságos teve alakú.
HAMLET
Nekem úgy tetszik, menyéthez hasonlít.
POLONIUS
A háta olyan, mint a menyétnek.
HAMLET
Vagy inkább cethalforma?
POLONIUS
Nagyon hasonló a cethalhoz.

7. Nevetségessé teszi Poloniust, a bolondját járatja vele. Polonius azt hiszi átlát Hamleten,
és mivel őrültnek tartja, mindenre igenlő
választ ad.

2. A humor sajátos formája a paródia. A paródia görög szó, ellendal, eltorzított dal a
jelentése. Valamely ismert személy, író, stílus, jelenség, műfaj jellemző sajátosságainak
humoros eltúlzása, komikus hatású utánzása.
Kire ismerünk a következő paródiában, nevezd meg az azonosító elemeket?
Karinthy Frigyes: Így írtok ti!
Talpramagyar Sándor: Barna kis lány szemének a…
Barna kis lány szemének a lángja
Idetűzött szívem pitvarába,
Kis halacska szőke Tisza vizén,
Örömében akrát ugrok biz én.
Olyan az ő lelke, mint a rózsa,
De mint az a fehér, tiszta rózsa,
Fehér rózsa az én babám lelke,
Fehér galamb az ő nagy szerelme.
Barna kis lány, mikor megláttalak
Bennem mindjárt nagy szerelem fakadt,
Megláttalak New York Kávéházban,
Mint harmat kökörcsin-virágban.
Kacsintottam, barna kis lány, neked,
De te ültél zordon férjed mellett.
Barna kis lány, te a fényes hajnal,
Férjed pedig a fekete éjjal.
a) Honnan tudjuk, hogy kit parodizál Karinthy?
Petőfi Nemzeti dal c. költeményének kezdő szavaiból alkotja a mû szerzõjének
nevét.
b) Mely jellegzetes stíluselemek igazolják, hogy Karinthy jól ismerte Petőfi költészetét?
egyszerű, tiszta hang, jellegzetes Petõfi képek, verselési forma, parafrázisok
c) Miben rejlik a humoros hatás?
az írói név, a záró rímpár ellentéte
d) K
 arinthy költeménye igazolja-e azt a meghatározást, hogy a paródia kéthangú
beszéd, és dialogikus kapcsolatot tart fenn az „alapszöveggel”? Válaszodat
indokold
igen, mert megidézi az alapszöveg szóképeit, jellegzetes stílusát, ugyanakkor
saját szövegével egészíti ki
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3. E
 gészítsd ki a Kosztolányi Dezső-szövegek hiányzó elemeit, és értelmezd, mi a
humor forrása!
Idézet

A humor forrása

Ősz
Szeretem én az őszt önző
vággyal, minthogy oly ösztönző.

A hangalakok azonosságát használja fel.

Idill
Almát eszünk ma, rá diót,
és hallgatjuk a rádiót.

A hangalakok azonossága
...

Míg itt mélázva ültök –
elfogy a sülttök.

Egy hanggal kiegészítve kiemelõ, hasonló
hangzású szót kap.

Egy agg póttartalékos sóhaja
Mit ér, mit ér két félteke,
ha lóg az ember féltöke.

Egy hang megváltoztatása pajzán szót eredményez.

Sarkigazság
Hallgat a sült kecsege.
De hogyha él, fecseg-e?

Egy mássalhangzó megváltoztatása és felbontása

Kétségbeesés
Fölkelni reggel, rágni régi zsemlét: –
inkább a nemlét.

egy magánhangzó megváltoztatása és a szó
kettébontása

Hegyezem a fülem, ül-e
a lomb alatt fülemüle?

két szó összeolvadása

Új rím
Hogyha a tál rozsdás,
kínos minden mosdás.

két mássalhangzó megváltoztatása, hasonló
hangzás

Éld át azonmód, mit a sors hoz:
ne fűszerezd, ne nyúlj a borshoz!

A fõnévben egy mássalhangzót megváltoztat,
ragként kapcsolódik az ige.

Orosz idill
A fal előtt egy muzsik áll
és muzsikál.

Alany – állítmányi kapcsolatot állítmánnyá
alakít.

A fegyelem a fő
A tiszthelyettes az utált
tábornokának szalutált.

Három hanggal bõvíti a jelzõt.

Tengerszem:
beugranék,
ha volna merszem.

Összetett szó utóhangját három hanggal
bõvíti.

Rím
Inog a fűrész,
mint egy letört fű-rész.

Összetett szóvá alakítja a fûrész szót.

Egy hervadt nőszirom
s mellette őszi rom.

Elhagy egy hangot és az összetett szóból jelzõs
szerkezetet alkot.

Minden esetben többetjelentés keletkezik.
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9. Szójátékok
Szó szerinti és metaforikus jelentések
megkülönböztetése, szójátékok
felhasználása a szövegalkotásban

Készítette: Sándor Csilla

MODULLEÍRÁS
A modul célja Azonos vagy hasonló hangzású, de különböző je-

lentésű szavaknak meglepő, váratlan összekapcsolásából adódó hatás felismerése; a nyelvi játékok
grammatikai sajátosságainak tudatosítása; a szövegértés és szövegalkotás fejlesztése szójátékok segítségével

Időkeret 90 perc
Ajánlott korosztály 9. évfolyam, 15 évesek
Ajánlott megelőző és követő tan- Megelőző tananyag:
anyag (előzetes és követő készségfej- 8. modul (A humor)
lesztő tevékenység vagy ismeret)

Követő tananyag:
10. modul (Színház és dráma)

Modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben:

Tantervi kapcsolódások:
– magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam
Kereszttantervi kapcsolódások:
– információs és kommunikációs kultúra – reklámok
Szűkebb környezetben:
– a szövegértés-szövegalkotás fejlesztése irodalmi
önképző keretén belül
– magyar nyelv és irodalom: szóalkotás, szójáték
A képességfejlesztés fókuszai A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesz-

tési feladatai:
A különböző műfajú és formájú, nem folyamatos
szövegek értő olvasása; a szövegrész értelmezése
az ábrák, képek, diagramok által közvetített információkkal együtt. A szövegértés ma minden szövegtípust érint: „mely magába foglalja a kritikai és
kreatív olvasás képességének fejlesztését, beleértve
mind a valós, mind a virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását.” (Nat 2003)
A szójátékok elemzése a Hamletben. A hangalak és a
jelentés kapcsolatának felismerése; kreatív szövegalkotás szójátékok segítségével.

9. SZÓJÁTÉKOK
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Módszertani ajánlás
A szójáték általában azonos vagy hasonló hangzású, de különböző értelmű szavak meglepő,
váratlan összekapcsolása. Célja rendszerint a humorkeltés, de kiemelésre, jellemzésre vagy
bírálatra is kiválóan alkalmas. Stílushatásának alapja többnyire a váratlan ellentét a szó konkrét és átvitt jelentése, az azonos vagy hasonló alakú szavak jelentései, a szó állandó és eltorzított alakja között. A szójátékra épülő modul valószínűleg közel áll majd a gyerekekhez,
hiszen a nyelvvel való játék a hétköznapi életükben is gyakori.
A tanulók a feladatok megoldásával átismételik a magyar nyelvórákon tanultakat a hangalak és a jelentés viszonyáról. Ráhangolódhatnak arra, hogy megfigyeljenek, illetve maguk
hozzanak létre olyan szövegeket, amelyekben szójátékok szerepelnek.
A tanulók a feladatoktól függően vagy önállóan, vagy párban, vagy csoportokban dolgoznak. A modul törzsanyagát a Hamletből vett idézetek adják, amelyek szoros szövegolvasást
igényelnek a tanulóktól. Négy részletet választottunk ki a Hamletből, amelyek tartalmaznak
szójátékokat. A feladatok nemcsak a szójátékok megértését és magyarázatát várják el a tanulóktól, hanem a szöveg egyéb jellemzőire is felhívják a figyelmet: például arra, hogy milyen
nehéz a szójátékokat lefordítani, hiszen egy-egy szójáték rendszerint csak egy adott nyelvben érvényesül, rendszerint nincs egybeesés a két nyelv közt, melyben például egy-egy adott
hangalakhoz két-két ugyanolyan jelentés társul.
A mellékletben adott feladatok közül a szójáték definíciójának értelmezésére vonatkozó
kérdésekre szóban is válaszolhatnak a tanulók. A definíció szövegének elolvasása után valószínűleg nem értik még a fogalom lényegét. Az irányított kérdések segítségével azonban
elgondolkodnak az olvasottakon, és közelebb kerülnek a jelentéséhez. Mivel a szójátékok
alapja a hangalak és a jelentés viszonya, ezért több olyan feladatot is összeállítottunk, amelyeknek gyakorlásával ezt a felismerést rögzíthetik. A Hamlet szövegére épülő feladatokat
csoportmunkában oldják meg a tanulók, majd összevetik az eredményeket. Minden csoport
egy szóvivőt választ, aki ismerteti a megoldásokat. Mivel már korábban is dolgoztak csoportban, nem baj, ha ugyanolyan összetételűek a csoportok, legfeljebb a szóvivő legyen más. Az
interjú kérdéseinek megfogalmazása is lehet csoportmunka. Ezek közül nem kell minden
csoportnak minden válaszhoz kérdést írni, elég ha az osztály felosztja egymás között a feladatokat. A megoldásokat párban olvassák fel: a jelentkezők közül valaki felteszi a kérdést, és
valaki válaszol. A tanulók a tanár segítségével értékelik a válaszokat.
A reklámszövegekre épülő feladatokat is meg lehet élőszóban, beszélgetés formájában oldani.
A legutolsó feladat gyakorlatias jellegű. Remélhetőleg a tanulók ekkor már elég edzettek lesznek, és ötletes szójátékokkal tervezik meg a reklámanyagot.

Támogatórendszer
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a
tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott irodalom:
Shakespeare, William: Hamlet. (Matúra Klasszikusok) Fordította: Arany János, szerkesztette:
Fabiny Tibor. Ikon Kiadó, 1993.
Várnai Judit Szilvia: Szójátékok Arany János és Eörsi István Hamlet-fordításában. Magyar Nyelvjárások. Debrecen: A Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének
1999. évkönyve, XXXVII., 459–468. old.
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modulVázlat
Lépések, tevékenységek (az
idő megjelölésével)
(a mellékletekben részletesen kifejtve)

Tanulásszervezés
Kiemelt készségek, képességek

Célcsoport –
A differenciálás lehetőségei

Munkaformák

Módszerek

Eszköz
(mellékletben)

I. Szójáték
A szójáték fogalmának ismertetése
A szójáték általában azonos
vagy hasonló
hangzású, de
különböző értelmű szavak meglepő, váratlan
összekapcsolása.
Célja rendszerint
a humorkeltés,
de kiemelésre,
jellemzésre vagy
bírálatra is kiválóan alkalmas.
Stílushatásának
alapja többnyire a váratlan
ellentét a szó
konkrét és átvitt jelentése,
az azonos vagy
hasonló alakú
szavak jelentései,
a szó állandó és
eltorzított alakja
között.

definíció értelidő szerint
mezése
következtetés,
sorok közötti olvasás, implikáció

Hangalak és je- hangalak és jelentés kapcsolata lentés viszonyáTáblázat kitölnak felismerése
tése a munkalapon
Szójátékok alkotása megadott
szavakkal
Szöveg hiányzó
szavainak megkeresése

9. SZÓJÁTÉKOK

a munkaforma
megválasztása
szerint

frontális
magyarázat
vagy egyéni

munkalap

egyéni mun- közös megka vagy pá- beszélés,
ros munka
beszámoló

munkalap
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Tanulásszervezés
Lépések, tevékenységek (az
idő megjelöléCélcsoport –
Kiemelt készsésével)
A differenciálás Munkafor- Munkaforgek, képességek
(a mellékleteklehetőségei
mák
mák
ben részletesen
kifejtve)

Eszköz
(mellékletben)

II. Szójátékok a Hamlet c. műben
Részletek a
Hamletből, feladatok
Szójátékok

hangalak és jea munkaforma
lentés viszonyá- megválasztása
nak felismerése, szerint
kifejezések értelmezése,

csoportos

írásbeli feladat megoldása

munkalap,
angol-magyar szótár

Interjú szövegéhez kérdések
összeállítása

a szöveg tartala munkaforma
mának és céljámegválasztása
nak felismerése, szerint
ebből általános
következtetés
levonása, kérdés
megfogalmazása

csoportos

írásbeli feladat megoldása

munkalap

Reklámszövegek mögöttes jelena munkaforma
értékelése és
tés, alkalmi jelen- megválasztása
elemzése
tés, szövegjelen- szerint
tés feltárása
tény és vélemény
elkülönülése

frontális
írásbeli felvagy csopor- adat megoltos
dása

munkalap

Szövegalkotás
írásban

csoportos
vagy egyéni

a reklámanyaghoz
szükséges
eszközök:
papír, színes
ceruza, olló
stb.

III. Szójátékok reklámszövegekben

verbális és vizuális információk
összeállítása,
szerkesztése

a munkaforma
megválasztása
szerint

kooperatív
tanulás

Értékelés
Az Irodalmi önképző foglalkozásain kitüntetett szerepe van a kvalitatív értékelésnek, a teljesítmények szóbeli megítélésének. A megítélés normáit ismerjék meg a tanulók, és a holisztikus (átfogó), valamint a horizontális (tartalmi összetevők szerinti minősítés) forma egyaránt
jelenjen meg az értékelésben. A foglalkozások jellegének megfelelően cél egyrészt a szövegértési-szövegalkotási sikerek megerősítése, másrészt a hibák és nehézségek differenciált feltárása. A segítő funkció megkívánja, hogy minden elvárható tudáselemre kiterjedjen, azaz
a diákok világosan lássák, miben biztos a tudásuk, és miben bizonytalan. Az információk
segítik a diákok reális önértékelésének a fejlődését, és ezáltal az önkorrekcióhoz is ösztönzést
kaphatnak. Elsősorban a teljesítmény pozitív elemeit minősítsük.
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Melléklet
A feldolgozás menete
I. A szójáték

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása:
A Hamlet szövegében szójátékokat keresünk
Feladat
A szójáték fogalma
A tanár hangosan felolvassa a definíciót,
majd szóban felteszi a munkalapon szereplő
kérdéseket.
Feladat
Hangalak és jelentés kapcsolata
A tanár kijelöli a feladatokat a munkafüzetben, és válaszol az esetlegesen felmerülő kérdésekre.

A diákok vagy szóban, vagy írásban válaszolnak a tanár által feltett (munkafüzetben is
szereplő) kérdésekre.

A tanulók megoldják a tanár által kijelölt feladatokat (2., 3., 4. feladat).
Egyénileg dolgoznak, majd megbeszélik az
eredményeket.

II. Szójátékok a Hamlet című műben

Tanári tevékenység
Feladat
Szójátékok a Hamletben (5. feladat)
– A tanár segítségével a tanulók csoportokat
alakítanak (4 csoport).
– A tanár meghatározza a feladatot.
– Ha szükséges, az első feladatot szóban, közösen oldják meg.
Feladat
Interjú szövegéhez kérdések összeállítása (6.
feladat)
Továbbra is csoportokban dolgoznak, a tanár
határozza meg, hogy melyik csoport melyik
válaszhoz írjon kérdést.

9. SZÓJÁTÉKOK

Tanulói tevékenység

– Csoportok alakulnak.
– Önállóan olvasnak. Értelmezik a feladatokat
– Ha szóban, közösen oldják meg a feladatot,
a tanulók írásban is rögzítik az elhangzottakat.
Csoportokban dolgoznak (elolvassák a választ, majd kérdést írnak).
Miután az összes válaszhoz írtak kérdést, a
kérdésekkel együtt hangosan felolvassák az
interjú szövegét.
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III. Szójátékok reklámszövegekben

Tanári tevékenység
Feladat
Reklámszövegek értelmezése és elemzése
A munkalapon a tanár kijelöli a feladatot (7.
feladat).
A feladatot írásban vagy szóban is megoldhatjuk. Itt alkalom nyílhat a differenciálásra.
A reklámszövegek elemzése nyelvtani szempontok alapján történjen (lásd Megoldások). A
tanulók használják a nyelvtani kifejezéseket.
Gyűjthetünk további szövegeket.
Szövegalkotás írásban
A feladat ismertetése

Tanulói tevékenység

A tanulók szóban vagy írásban megoldják a
feladatokat.

A tanulók csoportokat alkotnak, és reklámanyagot készítenek a Hamlet c. könyvhöz.
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Megoldások
1. Olvasd el az alábbi definíciót, és válaszolj a kérdésekre!
Igaz vagy hamis állítás? Húzd alá a helyes választ!
c) A szójáték a szavak többértelmű jelentéséből származik
Nevezd meg, milyen ellentétekből adódhat a szójáték hatása!
a) ellentét a szó átvitt és konkrét jelentése
b) ellentét az azonos vagy hasonló alakú szavak jelentései
c) ellentét a szó állandó és eltorzított alakja között
A szöveg mely szavára vonatkozik a „stílushatásának” szó?
b) a szójátékra
Mi jellemzi a szócikk mondatainak szerkezetét?
b) mellérendelő mondatok
2. Írd be a szavakat, szópárokat a táblázat megfelelő oszlopába! Gyűjts újabb példákat!
Megnevezés

Példa

Egyjelentésű szavak

szellemidézés

Többjelentésű szavak
Poliszémia

szem

Azonos alakú szavak
Homonímia

vár

Rokon értelmű szavak
(azonos értelmű)
Szinonímia

eb, kutya

Rokon értelmű szavak (hasonló értelmű szavak)

fut, rohan, szalad

Ellentétes jelentésű szavak

bűn, erény

Hasonló alakú szavak
(alakváltozat)
Paronímia

fölség, felség

Hasonló alakú szavak
(alakpárok)

helység, helyiség

Hangutánzó szavak

csicsereg

3. A
 lkoss szójátékot! Írj mondatokat, amelyekben az alábbi szavak, kifejezések szerepelnek!
Például:
Hamlet:
– Min töprengsz, te dán?
– A sorson. Nem. De. Tán...
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Szavak

Mondatok

arab, a rab

Lopott az arab, így lett ő a rab.

papír, pap ír

A pap ír, meghozták a papírt.

bán, bánt

Haragos a bán, mindenkit megbánt.

Pap Rita, paprika

Ugrándozik Pap Rita, erős volt a paprika.

Ó, Lajos, olajos

Sok a munka, ó, Lajos, minden üveg olajos.

Bajára, bajára

Elment a vonat Bajára, a rokonok legnagyobb bajára.

ment át, mentát

Eszter a kerten ment át, szedett egy kis mentát.

nemzet, nemzett

Gyenge a nemzet, kevés magyart nemzett.

akarom, a karom

Hiába akarom, ha nem jó a karom.

kiabál, ki abál?

A hentes kiabál, nálunk ma ki abál?

kalapál, kalap áll

Nem kalapál az ács, mert a fején kalap áll.

4. Egészítsd ki Tamkó Sirató Károly versét! Hasonlítsd össze az eredményt az eredeti
verssel!
Apróhirdetés
Karikának – karikája
Palikának – paripája
Borikának – barikája
Orsolyának – korcsolyája
Ákosnak – a vánkosa
Csillának – a csillaga
Ödönkének – bödönkéje
Máriának – áriája
Hubának – a gubája
Hugónak – a rogója
Szilárd – szalmaszippantója
Tomajnak – a molyirtója
Péternek – az étere

Dénesnek – a ménese
Emesének – a meséje
Ágneskének – mágneskéje
elveszett!

Halló! Halló! Gyerekek!
Ha valaki megtalálja,
gondoljon a gazdájára
meg nem bánja:
huszonnégy órán belül
ÓRIÁSI
jutalomban részesül!

5. Elemezd a Hamletből vett szójátékokat!
a) Claudius és Hamlet beszélgetése (I. felvonás 2. szín)
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Kérdések

Válaszok

A hangalak és a jelentés szempontjából min
alapul az a) és b) szójáték?

a) homofónia: azonos hangzás, eltérő jelentés
és
b) paronímia: ugyanazon szótő, más-más toldalék, eltérő jelentés

Melyik szójátékot nem adja vissza egyik magyar fordítás sem?

Claudius újabb kérdésére, hogy miért borítják
még mindig felhők, Hamlet azzal válaszol,
hogy ez nem így van, hiszen túlzottan is a
napon (sun), avagy a fiúi létben van (ha a sun
helyett son-t értünk). Ezt a szójátékot egyik
fordítás sem adja vissza.

Elemezzük Arany szójátékát: rokonság–rokonszenv!
a) Milyen toldalék a -ság?
b) Milyen összetétel a rokonszenv?

a) képző
b) jelzős alárendelői összetétel

Elemezzük Eörsi István szójátékát: atyafi – atya
fia!
a) birtokos jelzős összetétel
a) Milyen összetétel az atyafi?
b) birtokos jelzős szószerkezet
b) Milyen szószerkezet az atya fia?
Melyik fordítás tetszik jobban? Miért?

b) Ophelia és apja, Polonius Hamletről beszélget (I. felvonás, 3 szín)
Kérdések

Válaszok

Az angol szójáték alapja a kereskedelmi szaknyelv egyik szava. Melyik ez, és mit jelent
magyarul? Mit jelent a szó melléknévi értelemben? (Használhatod az angol szótárt!)

a tender szó, mely árajánlat, ajánlattétel jelentésű
melléknévként: gyengéd

Mit állít Ophelia, melyik jelentése kerül előtérbe?

hogy Hamlet szerelmi ajánlatot tett neki
(gyengéd)

Mit válaszol Polonius, és a szónak melyik jelen- hogy az ajánlat mögött nincs fedezet (keresketése kerül előtérbe?
delmi)
Arany és Eörsi a szójátékhoz melyik szót használja fel?

áru

Mi az áru szó igei származéka az idézetben?

árul

Az árul igének milyen jelentései szerepelnek a
szövegben?

kinyilvánítja érzelmeit; kínál, felkínál; az elad
szó átvitt jelentésben

Melyik magyar fordító nem tette ki az árult szó Arany János
mellé az igekötőt?
Melyik fordítás tetszik jobban? Miért?
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c) Polonius Hamlet őrültségének okát fejtegeti a királyi párnak (II. felvonás 2. szín)
Kérdések

Válaszok

Keressük ki az angol szövegből a szójáték szavait!

effect, defect, effect defective

Milyen szóval adja vissza Arany az effect kifejezést?

következés

Milyen szóval adja vissza Arany a defect kifejezést?

kivetkezés

Milyen szópár a következés-kivetkezés?

paronim (hasonló alakú szavak)

Az angolban szerepel a defect főnév melléknév- kivetkezett
képzős alakja: a defective. Aranynál mi a kivetkezés szó melléknévi igenévi alakja?
Mire fordítja Eörsi István a defect kifejezést?

sokk

Mire fordítja Eörsi István az effect kifejezést?

okozat

Eörsi az angoltól eltérően még milyen szavakat
vesz be a szójátékba?

ok, sokszor

Melyik fordítás tetszik jobban? Miért?

d) Polonius beszélget Hamlettel (II. felvonás 2. szín)  
Kérdések

Válaszok

Az angol szövegben melyik a szójáték alapja?

matter

A hangalak és a jelentés szempontjából min
alapszik a szójáték ?

poliszémián: azonos alakú, többjelentésű szó

Keresd ki a szótárból a matter szó jelentéseit!

tárgy
baj, probléma

Miről érdeklődik Polonius?

Arról, hogy miről szól a Hamlet által olvasott
könyv, azaz szó szerint: „mi a tárgya” (matter)

Mire válaszol Hamlet?

A szó másik jelentésére: Kik között van a baj?

Milyen jelentései vannak az Aranynál szereplő
veleje szónak, a matter fordításának?

Jelenti egyrészt a könyv tartalmát, másrészt
valamely személy bensőjét.

Eörsi István melyik szót használja a szójáték
kifejezésére?

jelent

Milyen jelentéseit ismerjük a jelent szónak?

a) jelent: jelentése van
b) jelent: beszámol, tájékoztat

Mi a közös mindhárom fordításban? (A jelentés Mindhármuk szójátéka éppen az adott szóhoz
mihez kötődhet csak az egyik és a másik kötődő élő-élettelen kettősségen alapul
esetben?)
Melyik fordítás tetszik jobban? Miért?
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6. Elvesztek az alábbi interjú kérdései! A válaszok alapján fogalmazd meg újból a kérdéseket!
Kérdés
Az 1980-as évek a magyar Shakespeare-fordítás fellendülését hozta magával. Sokan az Ön nevéhez kötik
ennek a Shakespeare-reneszánsznak az elindulását. Mely Shakespeare-drámákat fordította le és mikor? Miért
kezdett el Shakespeare-t fordítani?
Mikor kezdődött igazi Shakespeare-fordítói pályája?
Ezután következett az ominózus Hamlet-fordítás…
A magyar Shakespeare-fordítás több, mint kétszáz éves. Egyetlen magyar Shakespeare-fordító sem vonhatja
ki magát a Magyarországon kialakult Shakespeare-irodalom hatása alól. Ön mit gondol elődei munkájáról?
Hogyan viszonyul hozzájuk? Kit tekint példaképének?
1983-ban egy emlékezetes vita alakult ki Hamlet-fordítása kapcsán. Elődei munkáját felhasználja-e fordításaiban? „Saját” fordításaiban mit (nem) vesz át elődeitől?
Ön színházi vagy költői szöveget fordít? Archaizál vagy modernizál? Egy helyütt az írta: „a színésznek és a
nézőnek egyaránt esélyt kell adni arra, hogy a darabok ős-eredeti modernségét élvezhessék.” Ez mit jelent?
Shakespeare-nél fontosak a nyelvi játékok, a szójátékok. Ön hogyan fordítja ezeket? A humoros részek fordításakor mire figyel különösképpen?
A műfordítás – a vele járó elismerés mellett – örömöt is adhat. Volt-e olyan karakter vagy jelenet, akit vagy
amit különösen jó volt fordítani?
Ha választhatna, melyik darabot fordítaná még szívesen?
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7. Olvasd el az alábbi reklámszövegeket, és töltsd ki a táblázatot!
Reklámszövegek

A szójáték elemzése röviden a hangalak és Tetszik a
a jelentés szempontjából
szójáték,
mert szellemes (+)

Nem tetszik
a szójáték,
mert üres
(–)

Csak 3 snack, és nekivághat az 5 földrésnack...

Az angol szó és a magyar helyhatározó ragja
azonos hangzású, ezt használja ki a szójáték, s így erőszakot tesz a magyar nyelven

–

Olcsón tixtább

A reklámozandó termék nevét illeszti egy
hozzá kapcsoltba hozható magyar szóba, a
helyesírás szabályait figyelmen kívül hagyja

–

Flair kerti bútorok...
Ha ön is kerti party
párti

A -rti végződés mindhárom szóban szelle
mesen egybecseng. A party szó helyesen:
parti

+

A borok királya, a királyok bora

Chiazmus, a szavak keresztben való felcserélése. Szellemes reklám.

+

Több ízben is bizonyított
(tészta reklámja)

Mivel egy hangsorhoz több képzet társítható, meg kell oldani a nyelvi rejtvényt: ki kell
választani a nyelvi jel aktuális jelentését.

+

Szólj bele te is!
(telefon)

Kétértelműségen alapuló nyelvi reklám

+

A menő jövő
(busz)

Kétértelműségen alapuló nyelvi reklám

+

Enni vagy nem enni...
ez nem kérdés.
(pezsgőtabletta)

Az állandósult szókapcsolatokkal való játék
funkciója, hogy a vevőben pozitív asszociációkat keltsen. Az is fontos, hogy olyan
szállóigéket és idézeteket használjon fel a
reklám, amiket a fogyasztók többsége ismer.

–

8. A lkoss szójátékra épülő szlogent a Hamlet c. könyv reklámozására! Készíts hozzá szóróanyagot is, amelyet diáktársainknak ajánllasz, hogy kedvet kapjanak a könyv elolvasásához.
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10. Színház és dráma
A művek műfaji természetének megfelelő
szövegfeldolgozási eljárások
értelmezése és alkalmazása

Készítette: Sándor Csilla

MODULLEÍRÁS
A modul célja A dráma műfaji természetének megfelelő szöveg-

feldolgozási eljárások ismerete és elmélyítése; különböző színházi formák kulturális tradícióinak
tanulmányozása; a tanulók drámával és a különböző színházi formákkal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív szókincsének bővítése.

Időkeret 90 perc
Ajánlott korosztály 9. évfolyam, 15 évesek
Ajánlott megelőző és követő tan- Megelőző tananyag:
anyag (előzetes és követő készségfej- 9. modul (Szójátékok)
lesztő tevékenység vagy ismeret)

Követő tananyag:
11. modul (Filmváltozatok)

Modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben:

– Tantervi kapcsolódások:
magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam
– Kereszttantervi kapcsolódások:
tánc és dráma: alapfogalmak
Szűkebb környezetben:
– a szövegértés-szövegalkotás fejlesztése irodalmi
önképző keretén belül
– színház és dráma: szöveg és előadás
A képességfejlesztés fókuszai A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesz-

tési feladatai:
a különböző műfajú és formájú/nem folyamatos
szövegek értő olvasása; a szövegrész értelmezése
az ábrák, képek, diagramok által közvetített információkkal együtt. A szövegértés ma minden szövegtípust érint: „mely magába foglalja a kritikai és
kreatív olvasás képességének fejlesztését, beleértve mind a valós, mind a virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését és
megválaszolását.” (Nat 2003)
Új és ismert közléselemek elkülönítése, logikai ös�szefüggések felismerése; szókincs folyamatos gazdagítása; a nyelvi eszközök és a jelentés összefüggésének felismerése tanári irányírással és önállóan;
rendezői koncepciók és gyakorlatok megismerése
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Módszertani ajánlás
A modul középpontjában új elemként jelenik meg a színház világa. Bár a tanulók az Irodalmi
önképző óráin mindvégig a tragédiával ismerkedtek, a dráma műfaji kérdéseire, színházelméleti problémákra nem terjedhetett ki a figyelmük, hiszen a szövegekkel szövegértési-szövegalkotási nézőpontból ismerkedtek. A tananyag nézőpontja továbbra is a szövegek vizsgálatára terjed ki, a színház és dráma csupán mint téma jelenik meg.
A kiválasztott szövegek között kitüntetett helyen szerepel az egérfogó jelenet. Itt fogalmazódik meg Shakespeare hitvallása a színház céljáról és feladatáról, Hamlet pedig új szerepben, rendezőként jelenik meg.
Shakespeare Hamletjének színházi karrierjét nehéz lenne két órába tömöríteni, így ezzel
meg sem próbálkozunk. A rendkívül gazdag repertoárból mégis kiválasztottunk egy darabot, amelyre szívesen felhívjuk a tanulók figyelmét. Peter Brook rendezésének koncepciója
új nézőpontból világíthatja meg a szöveg részleteit, és gazdagíthatja, elmélyítheti a tanulók
színház iránti érdeklődését.

Támogatórendszer
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a
tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott irodalom:
Hegyi Árpád Jutocsa: Peter Brook Hamletje Chicagóban
Shakespeare, William: Hamlet. (Matúra Klasszikusok) Fordította: Arany János, szerkesztette:
Fabiny Tibor. Ikon Kiadó, 1993.

10. SZÍNHÁZ ÉS DRÁMA

107

modulVázlat
Lépések, tevékenységek (az
idő megjelölésével)
(a mellékletekben részletesen
kifejtve)

Tanulásszervezés
Kiemelt készségek, képességek

Célcsoport –
A differenciálás lehetőségei

Munkaformák

Módszerek

Eszköz
(mellékletben)

I. A színház – ismerkedés a fogalmakkal
Fogalmak a szín- kulcsszavak,
a munkaforma
ház világáról
kifejezések vizs- megválasztása
Magas jegyár,
gálata
szerint
produkció, művész típusú színház stb.

frontális

Színház Shakespeare idejében
Szövegelemzés

a szövegben
implicit módon
meglévő válasz
feltárása következtetéssel

a munkaforma
megválasztása
szerint

egyéni mun- közös megka vagy pá- beszélés,
ros munka
beszámoló

Vizuális élmény
szóbeli megfogalmazása
Shakespeare-korabeli színház
Milyen lehetőségeket teremtett a
színpad felépítése az előadásra?
A színpad bemutatása, elemzése
szóban

tény, adat, információ azonosítása, önálló
következtetés,
értelmezés, ös�szegzés

idő szerint

páros

megbeszélés munkalap
szóbeli

Vita, beszámoló háttérismeretek
a) Beszélgetés
komplex érvéegy korabeli
nyesítése
Hamlet-előadásról
„Én csak a földszintre kaptam
már jegyet, vajon
más a páholyból
az előadás?
párbeszéd 4-5
percben
b) Beszámoló
egy színházi
élményemről

idő szerint

páros vagy
egyéni

vita
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Lépések, tevékenységek (az
idő megjelölésével)
(a mellékletekben részletesen kifejtve)

Tanulásszervezés
Kiemelt készségek, képességek

Célcsoport –
A differenciálás lehetőségei

Munkaformák

Módszerek

Eszköz
(mellékletben)

II. „Színház a színházban”
A kijelölt szövegek elolvasása
III. felvonás 2.
szín 1–47.

globális megidő szerint
értés
önálló következtetés, értelmezés

önálló

egyéni mun- munkalap
ka

III. Peter Brook Hamletje
Szöveg elolvasása
Az ismeretlen
szavak kigyűjtése
Kérdések megfogalmazása az új
információkkal
kapcsolatban

információkea munkaforma
resés;
megválasztása
információk ös�- szerint
szekapcsolása

frontális vagy kooperatív
csoportos
tanulás

munkafüzet

Értelmezés, ös�szegzés
A rendezői koncepció néhány
jellegzetes elemének kiemelése

kritikai értékelés a munkaforma
és hipotézisek
megválasztása
felállítása, speszerint
cifikus tudás
kialakítása

páros munka megbeszélés munkafüzet

Értékelés
Az Irodalmi önképző foglalkozásain kitüntetett szerepe van a kvalitatív értékelésnek, a teljesítmények szóbeli megítélésének. A megítélés normáit ismerjék meg a tanulók, és a holisztikus (átfogó), valamint a horizontális (tartalmi összetevők szerinti minősítés) forma egyaránt
jelenjen meg az értékelésben. A foglalkozások jellegének megfelelően cél egyrészt a szövegértési-szövegalkotási sikerek megerősítése, másrészt a hibák és nehézségek differenciált feltárása. A segítő funkció megkívánja, hogy minden elvárható tudáselemre kiterjedjen, azaz
a diákok világosan lássák, miben biztos a tudásuk, és miben bizonytalan. Az információk
segítik a diákok reális önértékelésének a fejlődését, és ezáltal az önkorrekcióhoz is ösztönzést
kaphatnak. Elsősorban a teljesítmény pozitív elemeit minősítsük.
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Melléklet
A feldolgozás menete
I. A színház – ismerkedés a fogalmakkal

Tanári tevékenység
Feladat
Fogalmak a színház világáról
Produkció, jegy, rendező, színpad, páholy,
dráma, felvonás, függöny, díszlet, jelmezek,
kellékek, szereplő
A tanár kiosztja a kártyákat a tanulóknak.
Feladat
A feladatok megbeszélése
Shakespeare színháza
Feladat
Vitaindító, értékelés, állásfoglalás készítése
a) Beszélgetés egy korabeli Hamlet-előadásról
„Én csak a földszintre kaptam már jegyet, vajon más a páholyból az előadás?
párbeszéd 4-5 percben
b) Beszélgetés egy színházi élményről
Feladat
A tanulók elolvassák a III. felvonás 2. szín
1–47. sorát, majd párban megoldják a feladatokat. (25’)
A megoldás után 3-4 pár válaszait meghallgatják:
Az első felvonáshoz, illetve a következőhöz képest mire adtak mást választ!
Értelmezik a különbségeket. (20’)
Differenciálási lehetőség:
Szituációs játék, egy-két pár vállalkozzon
arra, hogy bemutatják egy szabadon választott jelenetben a Hamlet által helytelennek,
illetve helyesnek tartott modorral bemutatják
ugyanazt a szöveget (5’).
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II. Színház a színházban

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat
A kiosztott szövegek elolvasása és megoldása
III. felvonás 2. szín 1–47. sor

A tanulók a munkalapon dolgoznak.

III. Peter Brook Hamletje

Feladat
Szöveg elolvasása
Az ismeretlen szavak kigyűjtése
Kérdések megfogalmazása az új információkkal kapcsolatban
Értelmezés, összegzés
A rendezői koncepció néhány jellegzetes elemének kiemelése

10. SZÍNHÁZ ÉS DRÁMA

A tanulók önállóan dolgoznak a munkalapon.
A tanulók a munkalapon dolgoznak.
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Megoldások
KÁRTYÁK

produkció

jegy

rendező

színpad

páholy

dráma

felvonás

függöny

díszlet

jelmezek

kellékek

szereplő
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1. Olvasd el a Shakespeare-korabeli színházról szóló szöveget! Töltsd ki a táblázatot a
megadott szempontok szerint! 6-6 vázlatpont alapján foglald össze a legfontosabb tudnivalókat!
A színház épülete

A színház közönsége

A színházi előadás

– kör alakú
– nem volt tetőszerkezet
– vendégfogadókra emlékeztettek

– maximum 3000 néző
– udvarban állt egy része
– galérián a gazdagabbak
– részt vesz a színházban
– életvidámság jellemezte

– kora délutántól kora estig
tartott
– nincs női színész
– nincs függöny, díszlet, felvonás, jelenet
– szünet sincs
– prológussal kezdődött,
epilógussal ért véget
– néma játék szerepe

2. Olvasd el a III. felvonás 2. szín 1–47. sorait, és válaszolj a kérdésekre!
a) K ik között folyik a „párbeszéd”? Valóságos dialógusnak tarthatjuk-e a párbeszédet?
Hamlet és az Első színész között; valójában Hamlet beszél, a színész egy-egy mondattal válaszol.
b) Mit árul el a részlet tipográfiája?
Prózában folyik a dialógus.
c) A z 1–15. sorban mely szavak utalnak arra, hogy Hamlet új szerepben jelenik
meg?
Rendezőként jelenik meg: szavald a beszédet, kérlek; Kerüld azt, kérlek.
d) M
 it tart helyes és mit helytelen beszédmodornak, szövegmondásnak Hamlet?
Gyűjts példákat a szövegből!
helyes: pl. tiszta hangképzés, finom kézmozdulat, mérsékletre törekvés
helytelen: pl. teli szájjal, nem tiszta hangképzés; erős hanghordozás, túlzó gesztikulálás, ordítva mondott szöveg
e) Mi bizonyítja, hogy Hamlet nem csak szavakkal ad tanácsot a színészeknek?
Pl.: …amint én ejtém előtted, Ne is fűrészeld nagyon a levegőt kezeddel, így
f) Mely szószerkezet jelzi, hogy milyen hatással van Hamletre a rossz színházi előadás, mely szövegrészlet jelzi és hogyan hat a nézőkre?
pl. lelkem facsarodik belé
„az avatatlant, a műveletlen nézőt megnevetteti, a hozzáértőt bosszantja”
g) Mit tart Hamlet a színjáték feladatának? Mely időszakra érvényesek az elmondottak?
a színház feladata most és eleitől fogva’, tehát kezdettől fogva ez: hogy miként a
tükör, jót és gonoszat, erényt és bűnt az élet teljességgel felmutasson…
3. O
 lvasd el az alábbi beszámolót (Hegyi Árpád Jutocsa: Peter Brook Hamletje Chicagóban), és válaszolj a kérdésekre!
a) Keress olyan utalásokat a szövegben, amelyek azt jelzik, hogy a szerző számára
élményszerű volt az előadás!
Felkavaró duett
Valódi hatás alól szabadulva tapsolt a szerzők nagy része
Tökéletes összhang a színpadon
b) Izgalmas színházi szituációt eredményezett, hogy a színészek több szerepet is
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játszottak. Kik játszottak azonos szerepet? Hozd összefüggésbe a darabbal!
Claudius szerepét és Hamlet apjának a szellemét ugyanaz a színész játssza.
A Poloniust játszó színész a sírásó szerepét is játssza.
A válaszban a tanuló utaljon a szereplők viszonyára, pl. milyen gondolatokat indíthat el a nézőben az, ha Hamlet apjának szelleme Claudiust idézi fel, vagy ha a sírásó
Poloniust juttatja eszébe.
c) Keress tényeket és véleményeket a szövegben!

Tények

Vélemények

Peter Brook Hamletje Chicagóba érkezett
Jegyet kapni nem lehet.
A koponyát egy embermagasságú bot végére
húzza
A történet két és fél óra alatt játszódik le.

Az emberek szívesen megadják ezt az összeget
Ez bizarr színekkel tölti meg Claudius és Hamlet viszonyát
Ez vicces, mert Hamlet arról beszél…
A művészet békében és alkotásban hozza ös�sze a világ legkülönfélébb embereit.

d) T
 e hogyan rendeznéd meg a híres Yorick-jelenetet?
Az eredetiséget értékeljük.
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11. Filmváltozatok
Vélemények, kritikák összevetése, különbségek
és hasonlóságok felismerése, értelmezése és
kritikai szövegalkotás

Készítette: Sándor Csilla

MODULLEÍRÁS
A modul célja A szövegértés fejlesztése kiválasztott szövegrészle-

tek alapján; szókincsfejlesztés, szövegalkotás, szövegre reflektálás, szövegszerkesztés, kreatív szövegalkotás

Időkeret 90 perc
Ajánlott korosztály 9. évfolyam, 15 évesek
Ajánlott megelőző és követő tan- Megelőző tananyag:
anyag (előzetes és követő készségfej- 10. modul (Színház és dráma)
lesztő tevékenység vagy ismeret)

Követő tananyag:
12. modul (A reneszánsz szerepe tudománytörténeti szempontból)

Modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben:

Tantervi kapcsolódások:
– magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam
Kereszttantervi kapcsolódások:
– információs és kommunikációs kultúra – vizuális
és verbális információhordozók által közvetített
tudás együttes értelmezése
– mozgóképkultúra és médiaismeret – a film formanyelve; magaskultúra, tömegkultúra
– tanulás – Szépirodalmi szövegek önálló feldolgozása, megértése és felhasználása
Szűkebb környezetben:
– a szövegértés-szövegalkotás fejlesztése irodalmi
önképző keretén belül
– könyvtárhasználat
A képességfejlesztés fókuszai A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesz-

tési feladatai:
– a különböző műfajú és formájú, nem folyamatos
szövegek értő olvasása; a szövegrész értelmezése
az ábrák, képek, diagramok által közvetített információkkal együtt. A szövegértés ma minden szövegtípust érint: „mely magába foglalja a kritikai
és kreatív olvasás képességének fejlesztését, beleértve mind a valós, mind a virtuális csatornákon
keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését
és megválaszolását.” (Nat 2003)
A kreativitás, az elemzés, az érvelés technikájának
fejlesztése, átfogó, szintetizáló tudás, szövegalkotás
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Módszertani ajánlás
A modul feladatait a Hamlet filmfeldolgozásaival hoztuk összefüggésbe, a filmkritikákat, idézeteket a filmes szakirodalomból válogattuk. Ha módunkban áll, nézzünk is meg közösen
filmeket, filmrészleteket, hiszen a filmfeldolgozások elmélyíthetik a tanulók eddigi tudását.
A filmek közül az alábbiak megnézését javasoljuk: Grigorij Kozincev (I. Szmoktunovszkij):
Hamlet (1964), Franco Zeffirelli (Mel Gibson): Hamlet (1990), Bódy Gábor: Hamlet (A fegyveres
filozófus), (Cserhalmi György, 1982), Tom Stoppard: Rosencrantz és Guildernstern halott (1990).
Az óra célja, hogy a tanulók képesek legyenek bonyolultabb, háttérismereteket is igényelő
szövegeket értelmezni. Megismerkednek a filmismertető és a filmkritika műfajával, a kiválasztott szövegtípusokon keresztül megfigyelik és elemzik a szövegszerkesztés szabályait.
Figyelnek a szövegkörnyezet szerepére a közlésben, és a szövegben fellelhető kohézió szerepére. Megállapítják, hogy milyen alaphelyzetben figyelhetők meg a névmások a szövegben,
erre keresnek példákat a feladatokban.
A tanulók ebben az életkorban érdeklődnek a filmkészítés iránt, ha mód van rá, tegyük lehetővé, hogy ne csak a forgatókönyv, hanem a valódi, általuk szerkesztett kisfilm is elkészüljön. Ugyanilyen érdekes feladat számukra az, ha a Hamlet című művet az általuk kedvelt,
populárisabb műfajnak megfelelően dolgozhatják át.

Támogatórendszer
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a
tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott irodalom:
Filmvilág
Shakespeare, William: Hamlet. (Matúra Klasszikusok) Fordította: Arany János, szerkesztette:
Fabiny Tibor. Ikon Kiadó, 1993.
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modulVázlat
Lépések, tevékenységek (az
idő megjelölésével)
(a mellékletekben részletesen kifejtve)

Tanulásszervezés
Kiemelt készségek, képességek

Célcsoport –
A differenciálás lehetőségei

Munkaformák

Módszerek

Eszköz
(mellékletben)

I. Információkeresés, szövegalkotás
A Hamlet-filmfel- szép beszéd,
idő szerint
dolgozásokról az választékos kifeismeretek felidé- jezésmód
zése
Beszélgetés a
filmekről (10’)

frontális
közös megvagy egyéni beszélés

Idegen szavak,
kifejezések keresése

szókincsfejlesztés, szótárhasználat

idő szerint

frontális
Szóbeli
vagy csopor- vagy írásos
tos
feladatmegoldás

munkalap

Tételmondatok
keresése

tételmondat felismerése a szövegben

a munkaforma
megválasztása
szerint

frontális
vagy csoportos vagy
önálló

beszámoló
vagy
közös megbeszélés

munkalap

A cím értelmezése szöveg
alapján

információ azonosítása, értelmezés

a munkaforma
megválasztása
szerint

frontális
vagy csoportos vagy
önálló

megbeszélés munkalap

Lényeges és
lényegtelen szerkezeti elemek
megkülönböztetése

a szerkesztésmód, felépítés
által közvetített
jelentések megértése

idő szerint

csoportos

megbeszélés munkalap

A szövegkörnyezet szerepének
felismerése a
közlésben

információkeresés, ok-okozati
viszonyok megértése

idő szerint

egyéni

megbeszélés munkalap

Mondatok kiegészítése

következtetés,
a munkaforma
sorok közötti ol- megválasztása
vasás, implikáció szerint

egyéni

írásbeli feladat megoldása
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Lépések, tevékenységek (az
idő megjelölésével)
(a mellékletekben részletesen kifejtve)

Tanulásszervezés
Célcsoport –
A differenciálás lehetőségei

Munkaformák

idő szerint

egyéni

írásbeli fel- munkalap
adat megoldása

Mondat átalakí- a kohézió szere- a munkaforma
tása megadott
pének felismeré- megválasztása
szempont szese a szövegben
szerint
rint

egyéni

írásbeli

munkalap

Logikai viszoa deixis, az ananyok leíró szám- fora, a katafora
bavétele
szerepének feltárása

egyéni

írásbeli

munkalap

egyéni

írásbeli

munkalap

Kiemelt készségek, képességek

Szövegszerkesz- a szerkesztéstés
mód, felépítés
által közvetített
jelentések megértése

Véleményalkotás

a munkaforma
megválasztása
szerint

önálló értelmeIdő szerint
zés megfogalmazása

Módszerek

Eszköz
(mellékletben)

II. Szövegértelmezés, szövegértés – a film formanyelve
Szavak, kifejeszókincsfejlesztés idő szerint
zések keresése
megadott szempont szerint

egyéni

írásbeli vagy munkalap
szóbeli

Információk
gyűjtése

mögöttes
idő szerint
jelentés feltárása

egyéni

írásbeli
munkalap
vagy szóbeli

Rövid
filmadaptáció
készítése

verbális és
vizuális
információk

csoportos

írásbeli
munkalap
vagy szóbeli

A Hamlet más
műfajokban

műfaji jellemzők idő szerint
felismerése,
szövegalkotás

csoportos

írásbeli

munkalap

Szövegek

Eltérések és
hasonlóságok

csoportos

írásbeli

munkalap
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a munkaforma
megválasztása
szerint

idő szerint
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Értékelés
Az Irodalmi önképző foglalkozásain kitüntetett szerepe van a kvalitatív értékelésnek, a teljesítmények szóbeli megítélésének. A megítélés normáit ismerjék meg a tanulók, és a holisztikus (átfogó), valamint a horizontális (tartalmi összetevők szerinti minősítés) forma egyaránt
jelenjen meg az értékelésben. A foglalkozások jellegének megfelelően cél egyrészt a szövegértési-szövegalkotási sikerek megerősítése, másrészt a hibák és nehézségek differenciált feltárása. A segítő funkció megkívánja, hogy minden elvárható tudáselemre kiterjedjen, azaz
a diákok világosan lássák, miben biztos a tudásuk, és miben bizonytalan. Az információk
segítik a diákok reális önértékelésének a fejlődését, és ezáltal az önkorrekcióhoz is ösztönzést
kaphatnak.
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Melléklet
A feldolgozás menete
I.·Információkeresés, szövegalkotás

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása:
Beszélgetés a Hamlet-filmfeldolgozásokról.
Filmkritikák, értelmezések megismerése
A tanár irányítja a beszélgetést, kérdéseket
tesz fel a tanulóknak.
Feladat
Hamlet, vagy amit akartok
A szöveget a tanár olvassa fel hangosan.
A szöveghez kapcsolódóan a munkalapon a
feladatok kijelölése, ha szükséges a feladatok
megoldásához magyarázat fűzése.
A tételmondat kifejezés felidézése (a szöveg
valamely kisebb egységének [pl. bekezdésnek]
legfontosabb gondolatát tartalmazó mondat)
Feladat
A cím értelmezése a szöveg alapján. (A cím a
globális szövegkohézió eszközeként vagy a mű
témáját fejti ki, vagy abból kiemel egy jellemző
részletet.) A cím a film címével megegyezik, és
utal a szöveg témájára, amelyet a szöveg utolsó mondata pontosít. (Amit akartok, de mégis
egy csepp Hamlet.)

11. FILMVÁLTOZATOK

A tanári felolvasásra figyelnek, és kigyűjtik az idegen vagy ismeretlen szavakat.
Egy tanuló vállalkozik arra, hogy a szótárból
kikeresi a szavakat, majd ismerteti a jelentésüket.
A tanulók önállóan dolgoznak. Aláhúzzák a
tételmondatokat, majd összevetik a megoldást. Ha valaki mást húzott alá, meghallgatják
az érveit.
A tanulók szóban válaszolnak a tanár által feltett kérdésre. Kifejtik, hogy az „amit akartok”
kifejezés a szövegben valójában a „Hamletet
nem akarjátok” gesztusát jelenti, ugyanakkor
vannak még néhányan, akik nem fogadják el
ezt a helyzetet.

121

I.·Információkeresés, szövegalkotás

Feladat
Lényeges és lényegtelen szerkezeti elemek
megkülönböztetése
A munkalapon szereplő feladat azt kéri a tanulóktól, hogy válasszanak ki négy olyan
részletet a Hamletből, amelyek nem annyira
fontosak, akár ki is húzhatók. A feladatot csoportmunkában végezzék a tanulók.
A feladat megoldása rávilágít arra, hogy a tanulók figyelme minden részletre kiterjed-e,
illetve hogyan látják a szövegrészletek közötti
összefüggéseket. Számolnak-e azzal, hogy egy
kihúzott rész értelmetlenné tehet olyan részeket, amelyek ennek fényében érthetők.

A tanulók csoportmunkában dolgoznak, közösen választják ki, hogy mely részletek kihúzása mellett döntenek. Ha minden csoport
elkészült a feladattal, ismertetik a megoldást a
többiekkel.

Feladat
A szövegkörnyezet szerepének felismerése a A szövegben fellépő kohézió teszi lehetővé,
közlésben
hogy elkerüljük beszédünkben a felesleges isA tanár kijelöli a feladatot a munkalapon.
mételgetést. A tanulók mondatokat alakítanak
át névmásítás vagy törlés útján.
Feladat
Logikai viszonyok leíró számbavétele
Az anafora, a katafora és a deixis szövegben
betöltött szerepére világít rá a tanár.
Az anafora általában a szöveg szintjén érvényesülő jelenség, amely akkor áll fenn, ha a
megnyilatkozás valamely eleme egy korábbi
nyelvi jelenségre visszautal.
A katafora szemantikai ekvivalencia vagy
pragmatikus kapcsolat alapján előreutalás a
szövegben.
A deixis olyan lexikai vagy grammatikai kifejezés, amely a megnyilatkozást a beszédhelyzethez köti. Többnyire a helyet (itt, ott, innen,
onnan), az időt (akkoriban, ma, mesélték,
utánajárok), vagy a személyt (én, mi, veletek)
jelöli.

A kijelölt szövegben a tanulók megállapítják, hogy milyen szerepe van a névmásoknak. A munkalapon egyénileg dolgoznak, majd megbeszélik az eredményeket.

Feladat
Vélemény kifejtése
A tanulók kifejtik véleményüket, jó ha vita
A tanár szóban meghallgatja a véleményeket: bontakozik ki. Az osztály egy része írásban
„Shakespeare legfeljebb iskolai tananyag, de válaszol a kérdésre.
már nem része az élő, mindennapi kultúrának.”
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II. Szövegértelmezés, szövegértés – a film formanyelve

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat
Szavak, kifejezések keresése megadott szempont szerint: a film formanyelvére utaló szavak, kifejezések kigyűjtése, értelmezése a tanár segítségével.

A tanulók kigyűjtik a szavakat a szövegből,
és lexikonból kikeresik a jelentést. Olyan információkat keresnek, amelyek megértéséhez
háttértudás szükséges.

Feladat
Filmadaptáció készítése
A tanár segítségével csoportokat alkotnak a tanulók, a tanár elmondja a szempontokat (terjedelem, szöveghűség, helyszín bemutatása)

A tanulók csoportokat alkotnak, és rendezőt
választanak. Leírják, hogy rendeznének meg
egy 5 perces jelenetet a Hamlet c. dráma alapján.

Feladat
A Hamlet más műfajokban
A tanulók új szöveget hoznak létre, adott szeA Hamlet történetének átírása új műfajokba: pl. replőkkel és történettel.
gengszterregény, krimi, thriller stb.
Feladat
Szövegek összehasonlítása
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A tanulók a kijelölt szövegben a megadott
szempontok alapján hasonlóságokat és különbségeket keresnek.
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Megoldások
1. Olvasd el a Hamlet, vagy amit akartok című filmkritikát, és válaszolj az alábbi kérdésekre!
a) Keresd ki azokat a kifejezéseket, szavakat, amelyeket nem értesz a szövegben,
nézd meg a szótárban a jelentésüket!
b) A szöveget négy részre tagoltuk. Húzd alá a bekezdések tételmondatait!
A mai népek bizony nem nagyon akarják Hamletet…
…féltehetségek verődnek össze azért, hogy karácsony hetében a Hope (Remény)
nevű falu elhagyott templomában mégiscsak eljátsszák a Hamletet.
…a színészek nem saját tehetségtelenségük, hanem a külvilág igénytelenségének
foglyai
Hamletre a mai világban nagyon kevéssé van szükség.
c) Értelmezd a film címét a kritika alapján! Vedd figyelembe az utolsó mondatot is!
Hamletre a mai olvasók már nem kíváncsiak, ám sokan úgy gondolják, mégis szükség van rá, akár más csomagolásban is. A cím a szöveg mondanivalóját is tömören
kifejezi.
d) A
 színészek a filmben a darabot meghúzzák, mert a lakosság érdeklődésében
reménykednek. Emlékezetből válassz ki négy jelenetet a drámából, amelyekről
azt gondolod, hogy kihagyható, kihúzható! Érvelj a választásod mellett!
Tetszés szerint (kevésbé hangsúlyos rész legyen)
2. Húzd alá az alábbi mondatok közül azokat, amelyek a szövegkörnyezet nélkül nem
töltik be a közlés szerepét!
a) A film újra meg újra megmutatja, hogy bármily előrelátó is a herceg, mindig csak
kullog az események után, melyeket a király vezényel.
b) Opheliát odaküldik, hogy kiszaglásszák titkait.
c) Hamlet sejti, hogy csapda ez a találka, de csak mikor már elzavarta a szerencsétlen (butuska) lányt, akkor látja, hogy a két összeesküvő kisomfordál az ajtón.
d) Hamlet természetesen csak vesztes lehet.
e) Ez, a film üzeneteként, talán a legérzékenyebb pontján találja a mai nézőt: tehetsz
bármit, ebben a világban csak a hatalom nyer; lehetsz okos és szép, erős és tisztességes, nincs esélyed.
f) Polonius és Claudius elbújnak
g) A darab egyetlen nagy párbaj: két okos ember társasjátéka.
h) De ezt Hamlet nem veszi észre, annyira bízik saját turpisságában.
i) Hatalmi póker.
3.A fenti mondatok közül válaszd ki azokat, amelyek hiányosak. Egészítsd ki a mondatokat információkkal.
b) Opheliát Hamlethez küldik, hogy kiszaglásszák titkait.
h) De ezt, vagyis azt, hogy mégsem ő fog győzni, Hamlet nem veszi észre, annyira
bízik saját turpisságában.
i) A két okos ember társasjátéka hatalmi póker.
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4. Írd le megfelelõ sorrendben a mondatok betûjelét. Rakd sorrendbe a fenti mondatokat,
hogy összefüggő szöveg váljék belőlük!
g) A darab egyetlen nagy párbaj: két okos ember társasjátéka.
i) Hatalmi póker.
d) Hamlet természetesen csak vesztes lehet.
h) De ezt Hamlet nem veszi észre, annyira bízik saját turpisságában.
a) A film újra meg újra mutatja, hogy bármily előrelátó is a herceg, mindig csak
kullog az események után, melyeket a király vezényel.
b) Opheliát odaküldik, hogy kiszaglásszák titkait.
f) Polonius és Claudius elbújnak.
c) Hamlet sejti, hogy csapda ez a találka, de csak mikor már elzavarta a szerencsét
len (butuska) lányt, akkor látja, hogy a két összeesküvő kisomfordál az ajtón.
e) Ez, a film üzeneteként, talán a legérzékenyebb pontján találja a mai nézőt:
tehetsz bármit, ebben a világban csak a hatalom nyer; lehetsz okos és szép, erős
és tisztességes, nincs esélyed
5. A szövegben fellépő kohézió teszi lehetővé, hogy elkerüljük beszédünkben a felesleges
ismételgetést. Alakítsd át az alábbi mondatokat úgy, hogy névmásítás vagy törlés útján
hagyd el a rendező szót!
A rendező osztálytársam volt színész szakon. A rendező utána nagyon kreatívan
kezdett dolgozni, leforgatott több rövidfilmet. A rendező most kapott egy lehetőséget:
selejtesnek minősített filmnyersanyagot ingyen, amire viszont lehetett még forgatni. Így
lehetséges az, hogy bár ő most tényleg még csak másodéves, mégis jelen lehetett a filmszemlén. Minket már régóta ismer, tehát szívesen segítettünk neki a film összehozásában.
6. A névmások használata a szövegben háromféle alaphelyzetben figyelhetők meg: anafora (visszautalás), katafora (előre utalás) és deixis (rámutatás). Állapítsd meg, hogy az
alábbi szövegben a kiemelt névmások milyen szerepűek!
„Tolkien egyik legbámulatosabb teljesítménye a Gyűrűk ura hátterében meghúzódó
hihetetlen etnológiai és lingvisztikai rendszer megalkotása. A szerző számos tanulmányban értekezett arról – ezeket a Magyarországon sajnos még kiadatlan A fa és a lombja című
kötet gyűjtötte egybe –, hogy a fantasy mű megalkotása voltképp egyfajta másodlagos
teremtés: ha ez eléggé komplex és logikus, akkor a mese viszonyrendszerén belül egyfajta másodlagos realitás jön létre. Bár Tolkien rengeteget merített a germán, kelta és
finn folklórból, ezeket az elemeket olyan komplex kronológiai, geográfiai és kulturális
rendszerbe ágyazta, amelyben gyakorlatilag felismerhetetlenekké váltak az eredeti motívumok.
Tolkien számos levelében írt arról, hogy mítoszának helyszíne voltaképp ez a Föld,
csak épp egy alternatív időben és alternatív térben: amikor pontosabb választ erőltettek
ki belőle, úgy nyilatkozott, hogy a történet évezredekkel ezelőttre tehető, „amikor a kontinensek formája és helyzete még egészen másmilyen volt”.
(Beregi Tamás: Hol volt, hol nem lesz – részlet, Filmvilág, 2002/2.)
1. katafora; 2. anafora; 3. anafora; 4. deixis
7. „ Shakespeare legfeljebb iskolai tananyag, de már nem része az élő, mindennapi kultúrának.” Egyetértesz a fenti állítással? Véleményedet indokold!
Szempontok: logikus érvelés, példák idézése
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8. „A képi narráció kétnyelvű: a helyszíneket nagytotálok mutatják, a dráma a közeli
plánokban, egy-két alakos kompozíciókban él. Olykor a tévéjátékokat idézi ez a képi
struktúra (például a Hamlet–Gertrud nagyjelenet, mikor már túl vannak a birkózáson). Zeffirelli nem akarja (nag yon) kizökkenteni a tévén felnőtt publikumot megszokott képvilágából, csak felvillantja azt, amit a kisméretű képernyő nem mutathat:
a figurák mögött egy önálló mesével rendelkező tér is játszik, skóciai és kenti palotabelsők, vízköpők, reneszánsz hangszerek, majdnem az egész európai kultúrtörténet.
Ami elvész, az a dramaturgiában a késleltetés, a képi logikában az utalás. Ez a film
olykor illusztrál (Rosenkrantz és Guildenstern megyen a bárd alá Londonban; vagy a
Királynő szövege alatt látjuk Opheliát lebegni a patak vizében), nem zavaróan, csak
ide nem illően: és persze nem látjuk viszont Olivier vagy Szmoktunovszkij filozófus
királyfiját sem. Hál’ istennek.”
(Almási Miklós: Fortinbras nem jön, Filmvilág, 1992/5)
a) Keresd ki a szövegből azokat a kifejezéseket, amelyek a film nyelvére utalnak!
Jelentésüket keresd ki lexikonból
képi narráció, nagytotál, közeli plán, kompozíció, képi struktúra, tér, dramaturgia, késleltetés, képi logika, utalás
b) Milyen háttérismereteket feltételez a szöveg megértése?
a mű ismeretét, Olivier és Szmoktunovszkij rendezései
9. „Hevesi Sándor, majd nyomában Mészöly Dezső könyve hívta fel a figyelmet, hogy a
Shakespeare-darabok jelenetezése mennyire hasonlít a film, vagy most a tévé snittjeire. Proszcénium és szuffiták nélkül, délutáni megvilágításban. A színész tehát mondja,
és mindjárt mutatja is. Claudius monológja alatt például végig ott leselkedik tőrrel a
háta megett az elapátlanodott, trón nélkül maradt, és ráadásul anyja miatt az őrületig
féltékeny Hamlet. Csak azért nem küldi mindjárt nyugalomba nagybátyját, mert attól
tart, hogy imádkozó pózában még a mennybe jutna. Az »abszolút irigységnek« ebből a
kölcsönösen megalázó helyzetéből kikerülni, és a figurát súlyában még meg is növelni
– az emberábrázolás magasiskolája, amit egyetlen színész sem hagyhat ki.”
(Peterdi Nagy László: Claudius királysága, Liget, 2003/3)
Alkossatok csoportokat, és válasszatok ki egy-egy részletet a drámából! Beszéljétek
meg, hogyan vinnétek filmre a jelenetet! A „rendező” foglalja össze a csoport ötleteit, és
ismertesse az osztállyal. Az alábbi szempontokra figyeljetek: 5 perces jelenet; szöveghűség, helyszín bemutatása.
10. „ Shakespeare felveszi a versenyt a mai bestsellerszerzőkkel, mi több, meg is nyeri. Féltékenység, gyilkosságok, bosszúszomj, titkok, hazugságok, kísértetek, sírásók: ideális
panelek bármely modern thrillerhez.”
Gyűjts példákat a Hamlet című drámából, amelyek a fenti állítást igazolják!
féltékenység: pl. Hamlet az anyjára
gyilkosság: Claudius az öreg királyt
bosszúszomj: Hamlet bosszúja a gyilkos iránt
titok: titok, hogy mit fognak játszani a színészek
hazugság: Claudius hazudik, hogy nem bűnös
kísértet: a szellem megjelenése
sírásó: Hamlet találkozik a sírásókkal
11. A Hamlet nemcsak horrortörténet, hanem gengsztertörténet is lehet, mint ahogy az
alábbi filmismertetőből megtudjuk.
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„Claudius a hideg csempés fürdőszobában mérget tölt a király poharába. A norvég
Wallenberggel szeretne üzletet kötni, s a céget a hajógyártásról a jövedelmező gumikacsa-készítésre átprofilírozni. E Hamlet-történet szereplői nem ki-, hanem lehallgatják
egymást: Hamlet beépített poloskákkal Claudiust, utóbbi ipari tévén a királyfit. A táncosnő Ofélia a hűséges cégvezető, Polonius társaságában vastag szivarokat szív. Laertes
elemes borotvával borotválkozik, mielőtt Claudiushoz menne. Hamlet a sofőrjével a kondicionáló-teremben tárgyal, majd a cég folyosóján képregényt olvas, s Polonius kérdésére
szórakozottan feleli: szó, szó, szó... Claudius Londonba küldi őt, valami Murdochhoz, ő
azonban visszatér, lelövi a székbitorlót, Laertest pedig fejbevágja egy jókora világvevő
rádióval, ami az ütéstől a fiatalember nyakán megszólal: ócska slágert játszik.”
(Báron György: Hamlet képregényt olvas, Filmvilág, 1991/8.)
Szerkeszd át a szöveget úgy, hogy a szereplők egy krimi részvevői legyenek!
Szempontok: legyen benne detektív, áldozat, helyszínek, kellékek stb.
12. Olvasd el az alábbi szövegrészleteket, és keress hasonlóságokat, illetve különbségeket
a két szövegben!
„Ám maradjunk a kaptafánál, vagyis a művészi képzeletnél. A határok elrojtosodásának paradigmatikus filmjét Tom Stoppard: Rosencrantz és Guildenstern című munkájában élvezhetjük. Mármint ha képesek vagyunk egyáltalán követni a valóság és a
képzelet bakugrásait. Shakespeare hősei ugyebár azért születtek meg az író elméjében,
így nekünk, nézőknek hús-vér emberként, hogy meghaljanak. Miután erről, ők maguk
is, a képzelt mellékszereplők is sokat gondolkodnak (gondolkodom, tehát vagyok?), kételyeink támadnak valóság és virtualitás viszonyában. Stoppard irodalmi s logikai fortélyokkal megkérdőjelezi a bázis, vagyis a valóság természetes nyilvánosságát. Nem azt,
hogy van, hanem, hogy mi az. Miért hiszem azt, hogy az, mikor csak hiszem? (Melyikünk is Rosencrantz, és melyikünk Guildenstern? – örökös problémája a film hőseinek.)
Ez legalább annyira a relativitás problémája, mint az alkotó képzeleté (teremtek, tehát
vagyok).”
(Bakács Tibor Settenkedő: Melyikünk Rosencrantz? Filmvilág, 1994/9.)
Minden nézőréteg megtalálhatja a maga örömét a filmben. Levezénylődik egy helyre
Zeffirelli-utánzat sok színes kosztümmel, hosszú nyelves puszikkal, melyek alatt több
tucatnyi vonós úgy húzza, ahogy csak bírja a lószőr, ugyanakkor a társforgatókönyvíróként mozgósított Tom Stoppard (akinek a Rosencrantz és Guildenstern halott kapcsán
már prakszisa van Shakespeare-művek alulnézetből való ábrázolásában) beleszövi a történetbe a maga rezignáltan gunyoros módján, hogy minden viszonylagos, valóság és irodalom oda-vissza tükrözi egymást. A popcorn-majszolók röhöghetnek az olyan típusú
poénokon, hogy valaki jól belelép egy nagy lócitromba, a vájtfülűek azon versenyezhetnek, hogy ki ismer fel több Shakespeare-darabokra vonatkozó utalást, ezekkel ugyanis
úgy meg van hintve a film, mint a kuglóf mazsolával.
(Lajos Sándor: Szerelmes Shakespeare, Filmvilág, 1999/3
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Hasonlóságok

Különbségek

a szavak szintjén

Azonos szavak szerepelnek
(pl. a nevek: Rosencrantz és
Guildenstern)

Az első szövegben több az
idegen szó (paradigmatikus,
virtualitás, relativitás), a második szövegben több a szleng
(nyelves puszi, röhöghetnek,
meg van hintve, mint kuglóf a
mazsolával)

a mondatok szintjén

Zárójelek szerepelnek mindkét szövegben a mondatokon
belül.

A második szövegben több a
többszörösen összetett mondat.

a szöveg szintjén

A téma mindkét szövegben
azonos: valóság és képzelet
viszonya a filmben.

A második szöveg terjedelme
rövidebb.

a szöveg stílusa

esszéisztikus

szleng

egyéb
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12. A reneszánsz szerepe
tudománytörténeti
szempontból
Vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezésére
irányuló képességfejlesztés

Készítette: Sándor Csilla

MODULLEÍRÁS
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály
Ajánlott megelőző és követő tananyag (előzetes és követő készségfejlesztő tevékenység vagy ismeret)

Modulkapcsolódási pontok

Szakmai-tudományos népszerűsítő szöveg elemzésében jártasság szerzése; írott szöveg célirányos
értelmezése; szókincsfejlesztés
90 perc
9. évfolyam, 15 évesek
Megelőző tananyag:
11. modul (Filmváltozatok)
Követő tananyag:
12. modul (A „Lenni vagy nem lenni” utóélete)
Tágabb környezetben:
Tantervi kapcsolódások:
– magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam – a reneszánsz kultúrtörténeti korszakról tanultak
Kereszttantervi kapcsolódások:
– információs és kommunikációs kultúra – eligazodást, tudást szolgáló információk megtalálása,
megértése, szelektálása
– tanulás – a célszerű rögzítési módszerek kialakítása, a gondolkodási kultúra művelése
Szűkebb környezetben:
– a szövegértés-szövegalkotás fejlesztése

A képességfejlesztés fókuszai

A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési feladatai:
A különböző műfajú és formájú, nem folyamatos
szövegek értő olvasása; a szövegrész értelmezése
az ábrák, képek, diagramok által közvetített információkkal együtt. A szövegértés ma minden szövegtípust érint: „mely magába foglalja a kritikai
és kreatív olvasás képességének fejlesztését, beleértve mind a valós, mind a virtuális csatornákon
keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését
és megválaszolását.” (Nat 2003)
– magyar nyelv: ismeretterjesztő-tudományos szövegek nyelvi jellemzői
– szakmai, tudománynépszerűsítő szöveg gondolatmenetének, kifejezésmódjának értelmezése; a
szerzői szándék azonosítása; a szövegekre, gondolatokra való reflektálás képességének fejlesztése írásban és szóban
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Módszertani ajánlás
A modul négy szövegrészletre, illetve az ezekhez kapcsolódó kérdésekre, feladatokra épül.
Az első szöveg egy új kutatási eredményről számol be, mely szerint a reneszánsz sokkal mélyebb hatást gyakorolt a kor társadalmaira, és tovább tartott, mint ahogy eddig hittük. A feladatok a szöveg szoros olvasását feltételezik, a válaszokhoz szükséges minden információ
megtalálható benne.
A tudománytörténeti szöveg a fizikához kapcsolódva a fejlődés szempontjából fontos nézőpontra, új fogalmakra, érvelésre helyezi a hangsúlyt. Felhívja a figyelmet a különböző műveltségterületek és a tudományterület összefüggéseire, a különböző nézőpontok igazságtartalmaira. A kiválasztott szövegrészlet gazdagítja a tanulók ismereteit is, és az áttekinthető,
tagolt szerkezetű szövegforma segíti az értelmezésben a kultúrtechnikai módszerek alkalmazását. A szövegtípus sok idegen szót – műveltségszót – tartalmaz, ezért célszerű ezeket
pontosan értelmeztetni, kisszótárba feljegyeztetni, hiszen a tanulók további tanulmányaik
során különböző beszédhelyzetekben találkoznak ezekkel.
A harmadik szöveg a reneszánsz kor elképzeléseit mutatja be az eszményi társadalomról,
illetve az ideális városról, s ehhez illusztrációk és ábrák is kapcsolódnak. A negyedik szövegrészlet Shakespeare Angliájával ismerteti meg a tanulókat. Az ideális városkép után most
Shakespeare szülővárosának életébe nyerhetünk betekintést. A feladatok nagy része szövegtani, szövegszerkesztési műveletek végzését várja el a tanulóktól.
Legvégül a tanulóknak alkalmuk adódik arra, hogy összehasonlítsák a szövegeket, és ezzel
kapcsolatosan kifejtsék véleményüket.

Támogatórendszer
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a
tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott irodalom:
Antalné Szabó Ágnes-Rácz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönvv 15-16 éveseknek.
Nemzeti Tankönyvkiadó (A tudományos szövegek stílusa)
Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994.
Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete. Budapest: Gondolat Kiadó, 1981.
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modulVázlat
Lépések, tevékenységek (az
idő megjelölésével)
(a mellékletekben
részletesen
kifejtve)

Tanulásszervezés
Kiemelt készségek, képességek

Célcsoport –

A differenciálás lehetőségei

Eszköz

Munkaformák

Módszerek

(mellékletben)

I. Szakmai-tudományos szöveg gondolatmenetének követése, nyelvi formáinak elemzése
Beszélgetés a
szakmai tudományos szöveg
jellemzőiről

beszédkészség,
megfigyelés

Egy új kutatás
információkerefeltételezései
sés, szómagyaBeszélgetés a
rázat
„kutatásról”
A szöveg elolvasása

idő szerint

frontális

magyarázat,
beszélgetés

idő szerint

frontális,
egyéni

beszélgetés
egyéni
munka

munkalap
Idegen szavak
és kifejezések
szótára

A reneszánsz és
a fizika
A szöveg gondolatmenetének
követése vázlatírással; megadott
vázlatterv hiányzó pontjainak kiegészítése

jelentésértelme- munkaforma
zések, cím és
megválasztása
alcím kapcsolatá- szerint
nak feltárása

egyéni vagy magyarázat
csoportos

Szövegalkotás
Lehetőségek
műveltségünk
iskolán kívüli
gazdagítására

miniesszé írása

egyéni és
kooperatív

írásbeli fel- munkalap
adat megoldása, megbeszélés

A városok világa bonyolultabb
idő szerint
szövegösszefüggések megértése;
szöveg és kép
együttes elemzése

egyéni

írásbeli
munkalap
feladat
megoldása

Shakespeare
Angliája

egyéni

írásbeli
munkalap
feladat
megoldása

munkaforma
megválasztása
szerint

információkeresés; munkaforma
szómagyarázat; megválasztása
nyelvtani és
szerint
jelentésszintű
kapcsolóelemek
keresése;
szövegalkotás
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Lépések, tevékenységek (az
idő megjelölésével)
(a mellékletekben
részletesen
kifejtve)

Tanulásszervezés
Kiemelt készségek, képességek

Célcsoport –

A differenciálás lehetőségei

Eszköz

Munkaformák

Módszerek

(mellékletben)

II. Szövegek összehasonlítása
Összehasonlítás
(adatok, vélemények, információk)

a téma kiválasz- munkaforma
tása;
megválasztása
mondattani, szó- szerint
használati sajátosságok;
reflektálás gondolatokra;
egyéni vélemény
megfogalmazása

frontális

megbeszélés munkalap

Értékelés
Az Irodalmi önképző foglalkozásain kitüntetett szerepe van a kvalitatív értékelésnek, a teljesítmények szóbeli megítélésének. A megítélés normáit ismerjék meg a tanulók, és a holisztikus (átfogó), valamint a horizontális (tartalmi összetevők szerinti minősítés) forma egyaránt
jelenjen meg az értékelésben. A foglalkozások jellegének megfelelően cél egyrészt a szövegértési-szövegalkotási sikerek megerősítése, másrészt a hibák és nehézségek differenciált feltárása. A segítő funkció megkívánja, hogy minden elvárható tudáselemre kiterjedjen, azaz
a diákok világosan lássák, miben biztos a tudásuk, és miben bizonytalan. Az információk
segítik a diákok reális önértékelésének a fejlődését, és ezáltal az önkorrekcióhoz is ösztönzést
kaphatnak. Elsősorban a teljesítmény pozitív elemeit minősítsük.
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Melléklet
A feldolgozás menete
I. Szakmai-tudományos szövegek gondolatmenetének követése, nyelvi formáinak elemzése

Tanári tevékenység
Feladat
Beszélgetés a szakmai tudományos szöveg
jellemzőiről
A tanár irányítja a beszélgetést, kérdéseket
tesz fel a tanulóknak
Szempontok: a szöveg kontextusa, szövegkörnyezete, a témája, a szerző szándéka, a szöveg
domináns kommunikatív funkciója, a szöveg
kifejtettségének, előadásának, nyelvi megformálásának módja
Feladat
Egy új kutatás feltételezései. Beszélgetés a
„kutatásokról”
A tudományos kutatás alapfogalmai – kutatás,
fajtái, megfigyelés, vizsgálat, mérés –; a tanár
beszélget a tanulókkal az alapfogalmakról.
A szöveg elolvasása
Tanári segítséggel a tanulók a munkalapon
dolgoznak.
Feladat
A reneszánsz és a fizika
A szöveg gondolatmenetének követése
vázlatírással; megadott vázlatterv hiányzó
pontjainak kiegészítése
A tanár segít a vázlat elkészítésében, a diákok kiegészítik a vázlatpontokat.
Szempontok: Használjon az eredeti helyett
lehetőleg rövidebb, tömörebb rokon értelmű
szót, kifejezést, ne mondja el ugyanazt kétszer, ne ismételje azt sem, amit már tartalmaz
egy fogalom meghatározása, hagyja el a retorikus fordulatokat, használjon a tények megnevezésére rövid közös jellemzőket!
Feladat
Szövegalkotás
Lehetőségek műveltségünk iskolán kívüli
gazdagítására
Miniesszé írása megadott szempontok szerint. Maximum 10 mondat, a műveltség kifejezés értelmezése, helyszínek, lehetőségek
felsorolása.
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Feladat
A városok világa
Mi a város?
Mit jelent a várostervezés napjainkban? Milyen szempontokat vesznek figyelembe a várostervezők? Milyen a mi városunk? Beszélgetés a tanár irányított kérdései alapján.
Mit kell tenni azért, hogy ez a hely otthonos,
lakható, szeretett környezet lehessen? Hogyan lehet elkerülni egyes területek végleges
leszakadását, társadalmi-szociális lesüllyedését?
A munkalap feladatainak kijelölése
A szöveg és a kép értelmezése
Feladat
Shakespeare Angliája
Beszélgetés: Milyen ma Anglia? Rövid élménybeszámolók meghallgatása.
A tanár elolvassa a szöveget. A feladatok kijelölése.
II. Szövegek összehasonlítása

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Összehasonlítás (adatok, vélemények, információk)

a téma kiválasztása
mondattani, szóhasználati sajátosságok
reflektálás gondolatokra
egyéni vélemény megfogalmazása
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Megoldások
I. Újraértelmezi a reneszánsz fogalmát
 gy új kutatás feltételezései szerint lehet, hogy a reneszánsz sokkal mélyebb hatást gyaE
korolt a kor társadalmaira és talán tovább tartott, mint eddig hitték.
Gyűjtsd ki a szövegből azokat a szavakat, amelyeket nem értesz, és keresd ki a szótárból
a jelentésüket!
1. A kutatók a tudomány mely állítását cáfolják a fenti szövegben?
A reneszánsz a 15. és 16. század folyamán az európai intellektuális eliten belül hatott.
2. Mit tartanak kutatásaik szerint valószínűbbnek?
Ennél jóval hosszabb periódus volt, és nemcsak az elitre hatott.
3. A
 kutatók szerint mikor kezdődött és mikor ért véget a reneszánsz?
4. A kutatási programban milyen témák szerepelnek? Nevezz meg hármat!
a halál utáni élet
a nők korabeli szerepe
épített környezet
5. Mi a bizonyíték arra, hogy a reneszánsz széles néprétegekben terjedt el?
templomok, házak, a brit gentry réteg otthonai, női irodalom megjelenése.
6. Milyen összefüggésben utal a szöveg Shakespeare Hamletjére?
A reneszánsz kedvelt témája volt, hogy mi történik a lélekkel a halál után, és erre
hozza fel példának Hamlet apját.

II. A reneszánsz és a fizika
1. Keressük ki a szótárból az alábbi szavak jelentését!
filológia, dogma, reláció, humanizálódik, intellektuális, szervilizmus, szuperlatívusz,
abszorbeálta, kontemplatív, perspektíva, inspirál
2. Készítsd el a szöveg vázlattervét!
Közhelyek a reneszánsz megítéléséről
A két nézőpont megvilágítása
a) negatív szerep
b) pozitív szerep
A humanisták és a természettudomány
3. M
 ilyen szervezőelvre épül a szöveg?
Ellentét
4. Mit szeretne elkerülni a téma kifejtésekor, és mit szeretne érvényesíteni?
Nem célja: a két nézőpont összebékítése, a kényelmes megoldás: miszerint az igazság
középen van
Mindkét nézőpont igazságát kívánja megmutatni.
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5. A reneszánsz negatív szerepének bemutatásakor
a) milyen történelmi fogalmak szerepelnek a szövegben?
ókori antik világ, gót barbárság, reformáció, a százéves háború
b) milyen kár származott abból, hogy a filológusok túlságosan nagy szerephez jutottak?
a tudományos kutatások esetében is a régebbi szövegek pontos értelmezésére esett
a hangsúly, tehát kevesebbet foglalkoztak modern szövegekkel
A reneszánsz pozitív szerepének bemutatásakor
a) mi derül ki a filológia szerepéről?
Előrevivő szerepe is van: a hű fordítások lehetővé tették az antik tudáskincs
hiteles megismerését.
b) milyen új elem jelenik meg a gondolkodás szabadságát illetően?
Az eddig tekintélyelven alapuló kérdéseket is lehet vitatni.
6. Simonyi Károly így vall egy interjúban:
A művelődési folyamat nem zárulhat le az érettségivel. A szakma művelése nagyon
szép dolog, s bizonyos értelemben az a jó szakember, akinél a szakma művelése öncél,
kielégülés, önmegvalósítás… De legyünk sokoldalú, teljes emberek… olyan emberek,
akik szűkebb szakmájukat a történelmi-társadalmi relációkban is el tudják helyezni.
A legalkalmasabb eszköz ennek a célnak az elérése: a tudománytörténet tanulmányozása.
a) A szerző fenti nyilatkozatára reagálva, 5-6 mondatban fejtsd ki, hogy a reneszánszról szóló tudományos, népszerűsítő szöveg milyen szempontból kapcsolódik ezekhez a gondolatokhoz!
b) Milyen lehetőségek kínálkoznak napjainkban műveltségünk iskolán kívüli gazdagítására?

III. Vidor Ferenc: A városok világa
1. Gyűjtsd ki a szövegből a számodra ismeretlen szavakat!
2. A z 1. és a 2. ábra milyen kapcsolatban áll a szöveggel?
A szöveg hivatkozik az ábrákra, az arányokat szemlélteti.
3. M
 ivel állították szembe az ideális, eszményi várost?
zűrzavaros, zsúfolt városokkal, pl. Rómával
4. Hol hangzott el az előadás, amelyből e szövegrészlet származik? Mit gondolsz, mi az
előadó foglalkozása? Melyik kategóriába sorolnád az előadást?
Mindentudás Egyeteme
a) bölcsész
b) építész 		
c) művész		

a) történettudomány
b) építészmérnöki tudomány
c) építőművészet
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5.A fenti szövegben az ideális város milyen jellemzőire utal a szerző?
szellős, szabályos, rendezett és tiszta; ideális ember–ideális épület–ideális város arányainak egybecsengése; a geometriai forma szabályossága; épületek egyenletes, sík
terepen, középpontban templom (emberi és isteni világ összhangja, a kettő között a
város mint közvetítő)

IV. Shakespeare Angliája
1. Mi lehet az oka, hogy kérdő mondatokkal indítja a szöveget a szerző? Jelöljük meg a
helyesnek tartott választ! (Több helyes válasz is lehetséges.)
a) kérdéseire mástól várja a választ
b) fel akarja kelteni az olvasó érdeklődését
c) bizonytalanok az ismeretei és ezért kérdez
d) megjelöli, miről fog beszélni
2. Mit jelentenek a következő kifejezések, szavak?
látni vélte: képzeletben jelent meg
őrá emlékeztet, de amit ő nem láthatott: később keletkezett
kellős közepén: pontosan a közepén
bailiff: polgármester
cottage: zsúpfedeles zsellérkunyhó
fésűsszövet: hosszú szőrű juhgyapjúból készült szövet
kallózni: fésülni
3. M
 elyik kifejezés utal arra, hogy Shakespeare nem szeretett utazni?
„egy helyben ülő volt”
4. A z előbbi állítást hogyan erősíti meg a következő szakaszban olvasható információ?
Indokoljuk a választ
Életének első felét (1564–1586) szülővárosában, Stratford on Avonban töltötte, a
második felét (1587–1613) Londonban, ahová családja nélkül ment.
5. Mely században szorultak az angol városok háttérbe? Keress olyan szövegrészletet,
amelyben ugyanaz a század szerepel!
Pl.: William Harrison (1534–1593) Description of England
Életének első felét (1564–1586) szülővárosában,
második felét (1587–1613) Londonban
6. Mi volt az oka, hogy más városok előretörtek?
a németalföldi olcsóbb termékek
7. Keress nyelvtani és jelentés szintű kapcsolóelemeket a szövegben!
Nyelvtani kapcsolóelemek

Jelentés szintű kapcsolóelemek

Kötőszók (példával), rámutatószók (példával),
határozott névelő, egyéb nyelvtani viszonyító
elemek: igeragozás (példával)

ismétlés (példával), azonos valóságdarabra
utalás (példával)
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8. Szólaltasd meg a szoba egyik tárgyát, amelyik 6-8 mondatban lelkesen beszél arról,
hogy most fejezte be egyik legnagyobb művét az író!
Pl. az asztal: „Rajtam írta az író legkitűnőbb művét. Én úgy segítettem a munkáját, hogy
egyszer sem mozdultam meg.”
(Szempont: információkban gazdag tartalomért 5 pont, nyelvi minőség (hangnem, szóhasználat, szellemes kezdés, befejezés 5 pont.
9. Az alábbi táblázat segítségével hasonlítsd össze a feldolgozott szövegeket!
Szövegek
Szempontok

I. Újraértelmezik II. A reneszánsz III. A városok vi- IV. Shakespeare
a reneszánsz fo- és a fizika
lága
Angliája
galmát

Mi a szöveg
témája?
Milyen olvasóközönségre (kikre)
számít a szöveg
írója?
Szerepelnek-e
kérdő mondatok
a szövegben?
Emelj ki egy új
információt, amit
a szövegből tudtál meg, és eddig
nem ismerted!
Adj új címet a
szövegeknek!
Az általad
ismert folyóiratok közül
melyikben szerepelhetne ez a
szöveg?
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13. A „Lenni vagy nem lenni”
utóélete, Hamlet-foRdítások,
XX. századi művek
Információforrások célirányos használata:
információ-visszakeresés, új és ismert
közléselem elkülönítése

Készítette: Sándor Csilla

MODULLEÍRÁS
A modul célja Szövegek összehasonlítása, az analizáló képesség

fejlesztése, a problémaérzékelés fejlesztése; az összehasonlításban nyelvi-stilisztikai ismeretek alkalmazása. 20. századi versek megismerése.

Időkeret 90 perc
Ajánlott korosztály 9. évfolyam, 15 évesek
Ajánlott megelőző és követő tan- Megelőző tananyag:
anyag (előzetes és követő készségfej- 12. modul (A reneszánsz szerepe tudománytörténelesztő tevékenység vagy ismeret) ti szempontból)

Követő tananyag:
14. modul (Ismétlés)
Modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben:

Tantervi kapcsolódások:
– magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam
Kereszttantervi kapcsolódások:
– információs és a kommunikációs kultúra („kiemelt feladat: a megismerési képesség fejlesztése,
különös tekintettel a megfigyelési, kódolási, értelmezési, indoklási, bizonyítási képességekre”)
Szűkebb környezetben:
– a szövegértés-szövegalkotás fejlesztése irodalmi
önképző keretén belül
A képességfejlesztés fókuszai A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesz-

tési feladatai:
A különböző műfajú és formájú, nem folyamatos
szövegek értő olvasása; a szövegrész értelmezése
az ábrák, képek, diagramok által közvetített információkkal együtt. A szövegértés ma minden szövegtípust érint: „mely magába foglalja a kritikai és
kreatív olvasás képességének fejlesztését, beleértve
mind a valós, mind a virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását.” (Nat 2003)
Irodalmi szövegből többszörös kritériumok alapján
információk kiválasztása, a következtetések alapján
elmélyült értelmezés, a háttértudás integrálása, kritikai észrevételek megfogalmazása
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Módszertani ajánlás
A tanulók mindeddig a Hamlet szövegét Arany János fordításában ismerték meg. Újdonságként hathat, hogy a már ismert szöveget most új fordításokban mutatjuk be nekik. A Hamlet
szövegének lefordításával többen is próbálkoztak, mi Arany János fordításán kívül Kazinczy
Ferenc, Döbrentei Gábor, Eörsi István, Mészöly Dezső és Nádasdy Ádám fordítását választottuk ki (Lenni vagy nem lenni monológ) elemzésre.
A fordítások összevetése nem könnyű feladat, komolyabb filológiai következtetések levonását nem is várhatjuk el a tanulóktól. Ugyanakkor mód van arra, hogy előre megadott
szempontok szerint ráirányítsuk a figyelmüket olyan nyelvi-poétikai sajátosságokra, amelyek megfigyelése, feltárása, elemzése szövegmegértési képességüket fejleszti.
A szempontok kiválasztásához jó segédeszköznek bizonyulhat Nánay István Hamlet-fordításokról írt szövege. A tanulók csoportmunkában előbb megismerkednek ezzel az írással,
majd a közösen kialakított szempontok rögzítése után rátérhetnek a fordítások összehasonlítására.
A szövegfeldolgozás ezen az órán a közös megbeszélést, illetve a frontális munkát is indokolja.
Az óra végén ajánljuk, hogy ismerkedjenek meg Baka István verseivel. A jobb előadó képességű tanulók vállalhatják, hogy felolvassák a verseket.

Támogatórendszer
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a
tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott irodalom:
Shakespeare, William: Hamlet. (Matúra Klasszikusok) Fordította: Arany János, szerkesztette:
Fabiny Tibor. Ikon Kiadó, 1993.
Baka István versei
2000 irodalmi folyóirat, 1999. október
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modulVázlat
Lépések, tevékenységek (az
idő megjelölésével)
(a mellékletekben
részletesen
kifejtve)

Tanulásszervezés
Kiemelt készségek, képességek

Célcsoport –

A differenciálás lehetőségei

Eszköz

Munkaformák

Módszerek

(mellékletben

I. A műfordítás, az újrafordítás problémái
A műfordítás
szükségessége
Szabad-e, kell-e
Shakespeare-t
újrafordítani?
Fordítás-ferdítés?
Szempontok
keresése a fordítások megítéléséhez Nánay
István tanulmányából

problémaérzékelés fejlesztése
válaszlehetőségek szempontjainak alkalmazása

angolul tudók az frontális
megbeszélés munkafüzet
eredeti fordítást vagy egyéni
összevethetik
Arany fordításával

II. A nagymonológ
Hasonlóságok
és különbségek,
ezek jelentésárnyalatbeli következményei

összehasonlításban nyelvi-stilisztikai ismeretek alkalmazása;
jegyzetelés technikáinak gyakoroltatása

a csoportban
csoportos
dolgozók közül a
régebbi fordítást
(Kazinczy, Döbrentei Gábor)
jobb felkészültségű diákok
kapják

írásbeli fel- munkafüzet
adat megoldása;
megbeszélés,
beszámoló

Baka István
verseinek elmondása

Értékelés
Az Irodalmi önképző foglalkozásain kitüntetett szerepe van a kvalitatív értékelésnek, a teljesítmények szóbeli megítélésének. A megítélés normáit ismerjék meg a tanulók, és a holisztikus (átfogó), valamint a horizontális (tartalmi összetevők szerinti minősítés) forma egyaránt
megjelenjen az értékelésben. A foglalkozások jellegének megfelelően cél egyrészt a szövegértési-szövegalkotási sikerek megerősítése, másrészt a hibák és nehézségekdifferenciált feltárása. A segítő funkció megkívánja, hogy minden elvárható tudáselemre kiterjedjen, azaz
a diákok világosan lássák, miben biztos a tudásuk, és miben bizonytalan. Az információk
segítik a diákok reális önértékelésének a fejlődését, és ez által az önkorrekcióhoz is ösztönzést
kaphatnak.
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Melléklet
A feldolgozás menete
I. A műfordítás, az újrafordítás problémái

Tanulói tevékenység

Tanulói tevékenység

Csoportok alakítása, a szöveg megfelelő részének kijelölése
Vázlatkészítés, szóbeli beszámoló
Szempontok:
a) A szerkezeti felépítés azonossága, hasonlósága, különbsége;
az első és a záró mondat
b) A megegyező mondatok, a hasonló mondatok kigyűjtése;
a különbségek jelentésbeli szerepének értelmezése
c) A mindennapi lét „nyűgét” felsoroló szavak, szerkezetek
d) A mondatformákban azonosság, eltérés
e) Sajátos szókincs, szószerkezet
f) ajátos írásképváltozás, írásjelek változása

Alakítsanak 5 csoportot, és minden csoport
olvassa el Nánay István Bicegő Hamlet-fordítások című szövegéből a tanár által kijelölt részt
(I–V.).
Készítsenek vázlatot, majd válasszanak ki egy
tanulót a csoportban, aki hangosan beszámol
a többieknek az olvasott szövegről.
Gyűjtsenek olyan szempontokat a szövegből,
amelyek a Hamlet-fordítások megítélésére vonatkoznak: pl. gördülékenység, verselés, költőiség.
Keressék ki az idegen szavakat a szövegből,
és ismerjék meg a jelentésüket.

II. A nagymonológ

Tanulói tevékenység

Tanulói tevékenység

Szövegek összehasonlítása, információkeresés

Továbbra is csoportmunkában dolgoznak:
Arany János fordítását hasonlítsák össze Döbrentei Gábor, Vajda Péter, Eörsi István, Mészöly Dezső és Nádasdy Ádám fordításával.
(Használhatják a nyersfordítást is.) A Nánayszöveg alapján kigyűjtött szempontokat vegyék figyelembe az összehasonlítás során, de
keressenek új szempontokat is. Állapodjanak
meg a csoportok a közös szempontokban,
majd egy összesítő táblázatban írják egymás
mellé az öt fordításról tett megállapításaikat.
Keressenek olyan sorokat, kifejezéseket, amelyek a leginkább megegyeznek, illetve a leginkább eltérnek egymástól a két fordításban.

Baka István verseinek elmondása
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14. hamlet – ma
A költői nyelvhasználat összetettségének
felismerése, grammatikai eszközök funkciójának értelmezése, kreatív szövegalkotás 1.

Készítette: Sándor Csilla

MODULLEÍRÁS
A modul célja A fejlesztés eredményességének vizsgálata az iro-

dalmi önképző feladattípusaira építve.
Kiemelt feladattípusok:
– információk visszakeresése; tény, adatok, jelentések azonosítása
– a szövegszervező elv felfedeztetése (átfogó sajátosság, rendező elv, globális és lineáris kohézió)
– a szöveg belső és külső összefüggéseinek, kontextusának feltárása, logikai viszonyok elemzése
– reflektálás jelenségre, problémára
– kommunikatív aspektusok vizsgálata
– nyelvi-nyelvtani-stilisztikai jellemzők értelmezése
– szövegalkotás (kiegészítéssel, szövegírással)

Időkeret 90 perc
Ajánlott korosztály 9. évfolyam, 15 évesek
Ajánlott megelőző és követő tan- Megelőző tananyag:
anyag (előzetes és követő készségfej- 12. modul (A reneszánsz szerepe tudománytörténelesztő tevékenység vagy ismeret) ti szempontból)

Követő tananyag:
15. modul (Ellenőrzés: A fejlesztés eredményességének vizsgálata)
Modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben:

Tantervi kapcsolódások:
– magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam
Kereszttantervi kapcsolódások:
– információs és kommunikációs kultúra – vizuális
és verbális információhordozók által közvetített
tudás együttes értelmezése
– mozgóképkultúra és médiaismeret – Hamlet-feldolgozások
– tanulás – szépirodalmi szövegek önálló feldolgozása, megértése és felhasználása
Szűkebb környezetben:
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése irodalmi
önképző keretén belül
A képességfejlesztés fókuszai A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesz-

tési feladatai:
A különböző műfajú és formájú, nem folyamatos
szövegek értő olvasása; a szövegrész értelmezése
az ábrák, képek, diagramok által közvetített információkkal együtt. A szövegértés ma minden szövegtípust érint: „mely magába foglalja a kritikai és
kreatív olvasás képességének fejlesztését, beleértve
mind a valós, mind a virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását.” (Nat 2003)
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Módszertani ajánlás
Az Ismétlés modul feladatai két fő szövegre épülnek. Az egyik egy érdekes kezdeményezésről szól, amelyet az interneten indítottak el: a Hamlettel kapcsolatos összes szövegváltozatot,
értelmezést, kritikát megjelentetik. A szöveg a kezdeményezés részvevőit szólaltatja meg, és
beszámol arról is, hogy a kutatóknak milyen nehézségekkel kell megküzdeniük. A szöveghez kapcsolódó feladatsor valószínűleg felkelti a tanulók érdeklődését a téma iránt. A másik
szöveg (elemzését csoportmunka keretén belül ajánljuk feldolgozni) egy szerkesztői előszó,
mégpedig a kolozsvári Korunk című folyóirat Hamlet-számához. A feladatok itt is érdekesek,
sokrétűek, és érzékeltetik azt, amit az első szöveg is hangsúlyozott: a Hamlet kifogyhatatlan
kincsesbánya mindazoknak, akik a benne fellelhető problémák iránt érdeklődnek. Reméljük,
a tanulók ekkora nem megunják, hanem éppen izgalmas feladatnak tekintik a Hamlettel való
bíbelődést. A két szöveg tehát összefoglaló jellegű, ezért is kívánkozott a modulok végére.

Támogatórendszer
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a
tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott irodalom:
Shakespeare, William: Hamlet. (Matúra Klasszikusok) Fordította: Arany János, szerkesztette:
Fabiny Tibor. Ikon Kiadó, 1993.
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modulVázlat
Lépések, tevékenységek (az
idő megjelölésével)
(a mellékletekben
részletesen
kifejtve)

Tanulásszervezés
Célcsoport –

Kiemelt készségek, képességek

A differenciálás lehetőségei

Eszköz

Munkaformák

Módszerek

(mellékletben

I. Lenni vagy nem lenni: a Hamlet az interneten
Beszélgetés a
kritikai kiadásokról
A variorum
– „több verziót
egymás mellett
felvonultató,
szerkesztők és
kutatók jegyzeteivel ellátott
munka”

információ
visszakeresése,
jelentések azonosítása, szövegszervező elv
felfedeztetése,
reflektálás problémára

a munkaforma
megválasztása
szerint

frontális
munka
vagy egyéni írásban

munkalap

Kell-e nekünk
vélemény kifejma a Hamlet?
tése
Érvek megfogalmazása

a munkaforma
megválasztása
szerint

egyéni

szóban vagy munkalap
írásban

Minden kornak
megvan a maga
Hamletje. Ma
milyen?
Beszélgetés

érvelés

a munkaforma
megválasztása
szerint

egyéni

szóban vagy munkalap
írásban

Internetes honlap készítése a
Hamletről
A szerkesztés
elvei

önálló következetés, összegzés

idő szerint

csoportos
írásbeli
vagy egyéni feladat

Jogdíjak a kiadásban
Mi a jogdíj?

praktikus információk szerzése

idő szerint

frontális

munkalap

beszélgetés

II. Szövegszerkesztés-szövegalkotás
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Lépések, tevékenységek (az
idő megjelölésével)
(a mellékletekben
részletesen
kifejtve)

Tanulásszervezés
Kiemelt készségek, képességek

Célcsoport –

A differenciálás lehetőségei

Eszköz

Módszerek

(mellékletben

frontális
közös megvagy egyéni beszélés

munkalap

frontális
közös megvagy csoport beszélés,
beszámoló

munkalap

Szövegátírás
tájékozódás a
a munkaforma
megadott szem- szövegben;
megválasztása
pontok szerint
a szövegstruktú- szerint
ra felismerése.

frontális
vagy csoportos vagy
önálló

beszámoló
vagy
közös megbeszélés

munkalap

Szövegrövidítés
– szöveg lényeges elemeinek
megtartása

Frontális,
csoportos
vagy önálló

megbeszélés munkalap

A Hamlet-DVD
fülszövege
Áttekintő olvasás: a szöveg
elolvasása

áttekintő olvasás, idő szerint
szóbeli szöveg
alkotása a fülszövegről

Érvek keresése a információkeszövegben
resés
Érvek, amelyek
alapján a kiadó
meggyőzi a vásárlókat

idő szerint

tartalomszavak a munkaforma
és funkciószavak megválasztása
felismerése a
szerint
szövegben

Munkaformák

III. Négyszáz éve született Hamlet
A munkafüzet
globális megértés idő szerint
feladatainak
elolvasása és
megoldása
– információvisszakeresés,
szókincsbővítés, szövegértelmezés,
egyszerű ös�szefüggések és
magyarázatok
a külső világ
vonatkozásában
A feladatok
megoldásainak
megbeszélése

14. hamlet – ma

önálló
néma
(minden csoport minden
tagja önállóan megkapja
a feladatsort)

munkalap
2.

idő szerint
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Értékelés
Az Irodalmi önképző foglalkozásain kitüntetett szerepe van a kvalitatív értékelésnek, a teljesítmények szóbeli megítélésének. A megítélés normáit ismerjék meg a tanulók, és a holisztikus (átfogó), valamint a horizontális (tartalmi összetevők szerinti minősítés) forma egyaránt
jelenjen meg az értékelésben. A foglalkozások jellegének megfelelően cél egyrészt a szövegértési-szövegalkotási sikerek megerősítése, másrészt a hibák és nehézségek differenciált feltárása. A segítő funkció megkívánja, hogy minden elvárható tudáselemre kiterjedjen, azaz
a diákok világosan lássák, miben biztos a tudásuk, és miben bizonytalan. Az információk
segítik a diákok reális önértékelésének a fejlődését, és ezáltal az önkorrekcióhoz is ösztönzést
kaphatnak. Elsősorban a teljesítmény pozitív elemeit minősítsük.
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Melléklet
A feldolgozás menete
I. A feladatok kijelölése

Tanári tevékenység
Feladat
Beszélgetés a kritikai kiadásokról
A variorum – „több verziót egymás mellett
felvonultató, szerkesztők és kutatók jegyzeteivel ellátott munka”

Tanulói tevékenység
beszélgetés, a tanulók válaszolnak a tanár
kérdéseire;
megismerkednek a kritikai kiadás fogalmával;
elolvassák a munkalapon szereplő szövegrészletet

Feladat
Kell nekünk ma Hamlet?
Érvek megfogalmazása
A tanár kijelöli a szöveget a munkalapon. A
feladatok megoldása után beszélgetést kezdeményez.

a szöveg elolvasása és a feladatok megoldása
a munkalapon;
két szöveg összehasonlítása, érvelés, állásfoglalás megfogalmazása

Feladat
Minden kornak megvan a maga Hamletje. Ma
milyen?
Beszélgetés

a munkalapon szereplő szöveg alapján beszélgetés korunk Hamletjéről

Feladat
Internetes honlap készítése a Hamletről
A szerkesztés elvei

A tanulók vázlatot készítenek a Hamlet internetes honlapjához.

Feladat
Jogdíjak a kiadásban
Mi a jogdíj?

Beszélgetés a jogdíjakról.
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II. Szövegszerkesztés-szövegalkotás

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A Hamlet-DVD fülszövege
Áttekintő olvasás: a szöveg elolvasása

A tanulók a munkalapon megoldják a feladatokat.

Érvek keresése a szövegben
Érvek, amelyek alapján a kiadó meggyőzi a
vásárlókat
Szövegátírás megadott szempontok szerint
Szövegrövidítés
A szöveg lényeges elemeinek megtartása
III. Négyszáz éve született Hamlet

Tanári tevékenység
A feladatlapok kijelölése, a szövegek elolvasása
Információ-visszakeresés, szókincsbővítés,
szövegértelmezés, egyszerű összefüggések és
magyarázatok a külső világ vonatkozásában
A feladatok megoldásainak megbeszélése

Tanulói tevékenység
A tanulók a tanár által kijelölt feladatlapon
megoldják a feladatokat.
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Megoldások
1. Keresd ki a szövegből, mit jelent a variorum szó!
„több erziót egymás mellett felvonultató, és szerkesztők és kutatók jegyzeteivel ellátott
munka”
2. Lapozz vissza a munkafüzetben a Filmváltozatok fejezethez! Korábban azt olvastad,
hogy ma már senkit nem érdekel a Hamlet. Ebben a szövegben viszont épp az ellenkezőjét állítják. Mi a véleményed a két ellentétes állításról?
3. „ Míg a viktoriánusok Hamletet érzékeny virágszálnak látták, addig a hatvanas évek
formálódó popkultúrájában a fiatal dühös emberek egyfajta prototípusa lett.” A 21.
század elején milyennek látjuk Hamletet? Miért?
4. Ha neked kellene internetes honlapot szerkesztened a Hamletről, milyen fő fejezetcímekkel dolgoznál? Milyen témákat gyűjtenél az egyes fejezetcímek alá?
5. Mi szab határt a Hamlet-adatgyűjtők munkájának?
A jogdíjak kifizetése

Hamlet DVD-n
1. A z alábbi szöveg Franco Zefirelli Hamlet című DVD-jének ajánlója. Húzd alá azokat
a mondatokat vagy mondatrészleteket, amelyekkel a kiadó kedvet kíván ébreszteni a
film megnézéséhez!
így még sosem…
a Hamlet esetében is biztos kézzel nyúlt a témához.
Mel Gibson pedig kritikusait megcáfolva élete egyik legjobb, legerőteljesebb és
legőrültebb alakítását nyújtja.
2. Írd át a fenti szöveget az alábbiak szerint:
Szervezd újra a szöveg kohézióját és szerkezetét!
Szervezd újra a mondatszerkezetet!
Oldd fel a nehézkes szerkezeteket!
Kapcsold össze az analóg állításokat!
3. A
 z ismertető szövege, sajnos, nem fér el a borítón, ezért a felére kell csökkenteni.
Rövidítsd le a szöveget úgy, hogy csak a fele maradjon! Lehetőleg minden mondatból
maradjon valami. Ügyelj arra is, hogy legyen értelmes a lerövidített szöveg! A szövegből csak kihúzhatsz, hozzá nem írhatsz!
Az elmúlt évszázadokban Hamlet történetét már számtalan verzióban elmesélték: de
így még sosem… A dán királyfi, a többnyire csak a világ eseményeit szemlélő és a politikától magát távol tartó Hamlet (Mel Gibson) apja halálhírét véve visszatér hazájába. Mire
azonban Dánia földjére teszi a lábát, anyja, Gertrud (Glenn Close) már nem özvegyasszony,
ugyanis feleségül ment Hamlet nagybátyjához, az új királyhoz, Claudiushoz (Alan Bates),
majd az új uralkodói pár Hamletet is nősülésre, kedvese, Ophelia (Helena Bonham Carter)
nőül vételére sürgeti. Nemsokára azonban megjelenik a meghalt király szelleme (Paul Sco-
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field) és közli hősünkkel: galád módon Claudius és Gertrud gyilkolták meg, hogy kezükbe
kaparinthassák a hatalmat. Hamlet – mivel érzi, valami bűzlik Dániában – döntés előtt áll:
vagy továbbra is kívülállóként szemléli az eseményeket, vagy pedig saját kezébe veszi az
irányítást, és bosszút állva beteljesíti végzetét…
Franco Zeffirelli, aki korábban már két Shakespeare-adaptációban, a Rómeó és Júliában, illetve A makrancos hölgyben is megmutatta, hogy az angol drámalegenda művei nem
csupán színpadon, de a filmvásznon is remekül megállják a helyüket, a Hamlet esetében is
biztos kézzel nyúlt a témához. A Shakespeare szellemiségét maradandóan visszaadó történetben kiváló szereplőgárdát irányítva eleveníti fel a dán királyfi őrületét és az uralkodócsalád végzetét, a sokak által csak halálos fegyveri minősítésben elfogadott, a nagy előd,
Laurence Olivier nyomdokain járó címszereplő, Mel Gibson pedig kritikusait megcáfolva
élete egyik legjobb, legerőteljesebb és legőrültebb alakítását nyújtja.

Feladatok
A
1. Melyik állítás igaz az alábbiak közül?
a) Statisztikák bizonyították, hogy a Hamletet játsszák manapság a legtöbbet.
b) A Hamlet című mű a 20. századi emberek kedvenc műve.
c) A
 20. századról mondható, hogy hamleti század, mert a háborúk, a diktatúrák
tapasztalata elgondolkodtatta az emberiséget saját létezéséről, jövőjéről.
2. Magyarázd meg az alábbi szavak jelentését!:
kommentált:
dilemma:
aposztrofálja:
3. Ki(k)re vagy mi(k)re vonatkoznak a szövegben az alábbi utalások?
őket szólítja: a huszadik századi embereket
az ő szavai: a dán királyfi
őt idézte: Hamlet
őt aposztrofálja: Hamlet, illetve a hamleti nemzetiséget
4. Melyik szó fordul elő a legtöbbször a szövegben? Vajon miért használja ilyen gyakran
ezt a kifejezést a szerző?
század; Hamlet századáról beszél, mert olyan hasonlóságokat talál a Hamlet és a 20.
század között, amelyekre felhívja a figyelmünket
5. Mit jelent a Paul Valérytől származó idézet a szövegben: „Az európai Hamlet most
milliónyi kísértetet lát felvonulni?”
(A válasznak a háború pusztításaival, a milliónyi halottal kell összefüggésben lennie.)
6. Fakultatív munka:
Nézz utána a könyvtárban, ki volt Paul Valéry és Derrida! Készíts rövid kronológiát
életükről és munkásságukról!
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B
1. Melyik állítás igaz az alábbiak közül?
a) Manapság színpadi előadások helyett játékfilmeken keresztül mutatják be a Hamletet.
b) A Hamlet 20. századi mű, akárcsak a Don Quijote.
c) A legtöbb Hamlet-értelmezés a központi hőst történelmi alaknak mutatja be.
2. Magyarázzuk meg az alábbi szavak jelentését!
történelmi alak:
individuum:
pszichoanalitikus:
3. Ki(k)re vagy mi(k)re vonatkoznak a szövegben az alábbi utalások?
vitte alakját: Hamlet
olyan nincs: végsõ megfejtés
akit a kor betegít meg: történelmi alak
ugyanazon kor: Hamlet kora
4. Mire helyezi a hangsúlyt a szövegrészletben a szerző? Állítsunk szembe két egymásnak ellentmondó állítást a szövegből!
A Hamlet 20. századi értelmezéseire. „Megannyi különbsége ellenére is a legtöbb
értelmezés történelmi alaknak láttatta, akit a kor betegít meg és ítél tehetetlenségre, vagy,
épp ellenkezőleg, szólít fel arra, hogy tegyen valamit, mutassa meg a világnak a bűn és
hatalom igazi arcát.”
5. Mit jelent az, hogy „Freud doktor és követői pszichoanalitikus heverőjén hősünk
tudatalattijában hihetetlen lelki szövődmények titkára derült fény”?
A válaszban meg kell hogy jelenjen, hogy Freud és követői is foglalkoztak a mű
értelmezésével.
6. Fakultatív munka:
Nézz utána a könyvtárban, ki volt Sigmund Freud! Készíts rövid kronológiát életéről
és munkásságáról!
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C
1. Melyik állítás igaz az alábbiak közül?
a) A Hamlet négyszáz éves születése adta az alkalmat, hogy újra beszéljünk a
műről.
b) Arany János klasszikus értékű fordításával nem kelnek életre az új fordítások.
c) Jánosházy György továbbírta a művet, így olvashatjuk a Hamlet hatodik felvonását is.
2. Magyarázd meg az alábbi szavak jelentését!
kuriózum:
pszichoanalitikus:
konfliktus:
3. Ki(k)re vagy mi(k)re vonatkoznak a szövegben az alábbi utalások?
Ez adta az alkalmat: a 400 éves forduló
Közülük a legfrissebb: a mû fordítása
az ő fordításában olvasható: Jánosházy György
az általa elképzelt: Jánosházy György
4. Mire helyezi a hangsúlyt a szövegrészletben a szerző? Melyik az a mondat, amelyet
nem fejt ki bővebben? Milyen írásjellel jelzi ezt?
A Hamlet utóélete, fordítások, értelmezések, továbbírások – amelyek a mű 400 éves
évfordulója kapcsán kerülnek szóba.
„A 20. században egy kicsit minden ifjú Hamletnek képzelte magát…”
három ponttal
5. Mit jelent az, hogy „a 20. században egy kicsit minden ifjú Hamletnek képzelte
magát…”?
(A válaszban meg kell jelenjen, hogy olyan sokféle feldolgozását ismerjük, hogy minden fiatal talált rokon vonást benne.)
6. Fakultatív munka:
Olvasd el Jánosházy György fordítását! Számolj be röviden a többieknek, milyen
szembetűnő különbségeket találtál Arany János fordításához képest.
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D
1. Melyik állítás igaz az alábbiak közül?
a) A Titus című amerikai film nem követi hűen Shakespeare drámájának szövegét.
b) A Titus Andronicus olyan, mintha a Hamlet előjátéka lenne.
c) A Hamlet csillaga letűnőben van.
2. Magyarázd meg az alábbi szavak jelentését!
radikálisan:
meditatív:
direktebb:
3. Ki(k)re vagy mi(k)re vonatkoznak a szövegben az alábbi utalások?
amely elindítja: az emberi gonoszság
ő-e a szerzője: Shakespeare
Olyan, mint a Hamlet előjátéka: Titus Andronicus
ennek az ideje: kegyetlenebb Shakespeare-mûvek
4. Mire helyezi a hangsúlyt a szövegrészletben a szerző? Keress ellentétet a szövegben!
Mit mivel állít szembe?
A kegyetlenséget emeli ki Shakespeare műveiben és feldolgozásaiban. A filozofikus mélységű vagy meditatív, szellemes vagy játékos, szövevényesen költői Shakespeare
mellett van ez a direktebb, durvább, kegyetlenebb része is az életműnek.
5.Mit jelent az, hogy olyan, mint a Hamlet előjátéka vagy „fekete” változata?
(A válaszban meg kell jelenjen, hogy a Hamletnél is durvább elemeket tartalmaz a
mű)
6.Fakultatív munka:
Nézz utána a könyvtárban, miket írt még Shakespeare! Ismerkedj meg a szerző Titus
Andronicus és a Troilus és Cressida műveivel is!
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15. felismerés, értelmezés
A költői nyelvhasználat összetettségének felismerése, grammatikai eszközök funkciójának
értelmezése, kreatív szövegalkotás

Készítette: Sándor Csilla

MODULLEÍRÁS
A modul célja A fejlesztés eredményességének vizsgálata az iro-

dalmi önképző feladattípusaira építve.
Kiemelt feladattípusok:
– információk visszakeresése; tény, adatok, jelentések azonosítása
– a szövegszervező elv felfedeztetése (átfogó sajátosság, rendező elv, globális és lineáris kohézió)
– a szöveg belső és külső összefüggéseinek, kontextusának feltárása, logikai viszonyok elemzése
– reflektálás jelenségre, problémára
– kommunikatív aspektusok vizsgálata
– nyelvi–nyelvtani–stilisztikai jellemzők értelmezése
– szövegalkotás (kiegészítéssel, szövegírással

Időkeret 90 perc
Ajánlott korosztály 9. évfolyam, 15 évesek
Ajánlott megelőző és követő tan- Megelőző tananyag:
anyag (előzetes és követő készségfej- 14. modul (Ismétlés)
lesztő tevékenység vagy ismeret) Követő tananyag: –
Modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben:

Tantervi kapcsolódások:
– magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam
Kereszttantervi kapcsolódások:
– információs és kommunikációs kultúra – vizuális
és verbális információhordozók által közvetített
tudás együttes értelmezése
– mozgóképkultúra és médiaismeret – Hamlet–feldolgozások
– tánc és dráma – színházi feldolgozások
– tanulás – szépirodalmi szövegek önálló feldolgozása, megértése és felhasználása
Szűkebb környezetben:
– a szövegértés–szövegalkotás fejlesztése irodalmi
önképző keretén belül
A képességfejlesztés fókuszai A szövegértés–szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesz-

tési feladatai:
A különböző műfajú és formájú, nem folyamatos
szövegek értő olvasása; a szövegrész értelmezése
az ábrák, képek, diagramok által közvetített információkkal együtt. A szövegértés ma minden szövegtípust érint: „mely magába foglalja a kritikai és
kreatív olvasás képességének fejlesztését, beleértve
mind a valós, mind a virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását.” (Nat 2003)
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Módszertani ajánlás
Módszertani ajánlás: A záró foglalkozásokon – a megismert feladattípusokból válogatva
– írásbeli és szóbeli mérés áll a középpontban. Az írásbeli feladatok megoldása után a tanár közli, hogy közösen válasszon ki minden csoport egy feladatot a szóbeli beszámolókhoz,
ugyanakkor megjelöli minden csoport számára a kötelező feladatot.
Minthogy a csoportok azonos feladatlapot oldanak meg, a beszámoló alkalmával a megválasztott szóvivők közül csak az első marad a teremben (sorszámhúzással!). A csoport tagjai
kérdéseket tehetnek fel a szóvivőhöz, a feladat megoldását és az adott válaszokat 10 pontig
értékelik. A közös értékelés alkalmat ad egymás tudásának elismerésére, megbecsülésére, a
fair play magatartás fejlesztésére.

Támogatórendszer
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a
tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott irodalom:
Shakespeare, William: Hamlet. (Matúra Klasszikusok) Fordította: Arany János, szerkesztette:
Fabiny Tibor. Ikon Kiadó, 1993.
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modulVázlat
Lépések, tevékenységek (az
idő megjelölésével)
(a mellékletekben részletesen kifejtve)

Tanulásszervezés
Kiemelt készségek, képességek

Célcsoport –

A differenciálás lehetőségei

Eszköz

Munkaformák

Módszerek

(mellékletben)

I. Feladatok kijelölése
Munkafüzet
feladatainak
megoldása

információ
uniformizált
visszakeresése,
jelentések azonosítása, szövegszervező elv
felfedeztetése,
reflektálás problémára

egyéni

írásbeli
munka

munkalap

II. Szóbeli beszámoló a feladatok megoldásáról; a megoldás értékelése
a) A beszámolóra kötelezően
megjelölt feladat
megoldásának
ismertetése
b) A beszámolóra szabadon
választott feladat
megoldásának
ismertetése
A megoldások
színvonalának
értékelése

lényegkiemedifferenciált
lés, célratörő
előadásmód,
szándékos törekvés a hallgatók
figyelmének a
lekötésére, tiszta artikuláció,
hangzó beszéd;
értékelő képesség

egyéni és
csoportos

beszámoló

egyéni

előadás

egyéni

beszélgetés

III. Élményösszegzés
1. Vallomás olvasási élményről
Memoriter, idézés
2. Az elhangzottak értékelése

szándékos törekvés a hallgatók
figyelmének a
lekötésére;
nyelvileg szemléletes beszéd,
előadás;
memoriter

IV. „Elégedettségi” beszélgetés
Pozitív tapasztalatok (tetszésnyilvánítás)
Problémák megfogalmazása

problémaérteldifferenciált,
mezés;
egyéni megnyicsoportosítás,
latkozás
rangsorfelállítás,
ízlésítéletek
különbségének
megértése
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Értékelés
Az Irodalmi önképző foglalkozásain kitüntetett szerepe van a kvalitatív értékelésnek, a teljesítmények szóbeli megítélésének. A megítélés normáit ismerjék meg a tanulók, és a holisztikus (átfogó), valamint a horizontális (tartalmi összetevők szerinti minősítés) forma egyaránt
jelenjen meg az értékelésben. A foglalkozások jellegének megfelelően cél egyrészt a szövegértési-szövegalkotási sikerek megerősítése, másrészt a hibák és nehézségek differenciált feltárása. A segítő funkció megkívánja, hogy minden elvárható tudáselemre kiterjedjen, azaz
a diákok világosan lássák, miben biztos a tudásuk, és miben bizonytalan. Az információk
segítik a diákok reális önértékelésének a fejlődését, és ezáltal az önkorrekcióhoz is ösztönzést
kaphatnak.
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Melléklet
A feldolgozás menete
I. A feladatok kijelölése

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A feladatlap kiosztása (közös kidolgozás, szóvivő kiválasztása)

A diákok egyénileg oldják meg a feladatlapot:
– megbeszélik a feladatlap megoldását
– kijelölik a bemutatásra szabadon választott
feladatot
– az írásbeli kijelölt feladatairól szóbeli beszámoló

II. Szóbeli beszámoló a feladatok megoldásáról; a megoldás értékelése

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Értékelési szempontok szóbeli megjelölése
a csoportok számára (Mit értékeljenek 1–5
pontig)
– Utaljon arra a szóvivő, mely feladat tűnt
nehéznek, miért, mely feladat volt könnyű,
miért?
– A lkalmazkodás a kommunikációs folyamat
tényezőihez konkrét beszédhelyzetben
– Lényegkiemelés a beszédben
– Szándékos törekvés a hallgatók figyelmének lekötésére
– Testbeszéd
– Nyelvileg helyes beszéd

az első szóvivő beszámolója (a többi 4 szóvivő távozik)
közös értékelés a szempontok alapján (pontösszesítés a táblán)
a diákok közösen értelmezik a szempontokat
értékelik az elhangzottakat

III. Élményösszegzés

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Én, és a Hamlet (20’)

egyéni felkészülés a vallomásos beszámolóhoz

Két-három mondatos vallomás az olvasási élményről vagy egy-két szállóige értelmezéssel
(Memoriter szöveghű idézése; tetszésnyilvánítás árnyalt nyelvi formáinak alkalmazása)
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IV. „Elégedettségi” beszélgetés

1. M i tetszett a legjobban, miért?
a tananyagban
a munkaformában

közös beszélgetés keretében adnak választ a
kérdésekre

2. M i okozott gondot, miért?
a tananyagban
a munkaformában
(Ízlésítéletek különbségének megértése és
elfogadása)
3. A z irodalmi önképző miben segítette szövegértő, -alkotó képességük fejlődését? Mit
javasolnak hasonló foglalkozásokhoz?
(az önértékelés megfogalmazásának alkalmazása)
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Feladatok
1. A következő bekezdésnyi szövegegység mondatait összekevertük. Állítsd vissza a
helyes sorrendet. Húzd alá a rémát minden mondatban!
Hamletnek semmi köze ahhoz, ami Helsingőrben történik.
Wittenbergi, nagyvilági életéből hirtelen a szűklátókörű dán királyi udvarban találja
magát, ahol őrá vár a feladat, hogy „helyretolja a kizökkent időt”.
Ámokfutás, agyrém, ami Dániában vár rá.
Shakespeare drámája eredeti nyelven, brit színészek előadásában elevenedik meg a
Merlin Nemzetközi Színház színpadán. A darabot magyar feliratozással mutatják be.
2. Helyezd különféle szövegkörnyezetbe az alábbi mondatot: Hűségesnek kell lenni.
Pl. A rendezőnek ugyanúgy hűségesnek kell lennie a nézőkhöz, mint a színészekhez.
Egy házasságban hűségesnek kell lenni.
3. K
 ülön probléma a szerepösszevonásoké. Nem tudni, vajon koncepció, mondandó vane bennük, vagy puszta spórolás. Az összes szerepet mindössze tizenegy színész játssza.
Hogy a Színész királyt ugyanúgy Barkó György adja, mint Hamlet atyjának szellemét,
az kézenfekvő, sokszor alkalmazott megoldás. Hogy ugyanő a Sírásó is, annak nem
látható be a tartalma. Igaz, ez a szerep sokkal jobban áll a színésznek, mint a Szellemé.
Az különben is alighanem örök rejtély marad számomra, hogy a daliás vitéznek mondott néhai Hamletet miért kell általában rozzant aggastyánként megjeleníteni. Hogy a
Párizsban időző Laertes bejön színészként, az nem különösebben feltűnő, egyszerűen
praktikus megoldásnak látszik. Hogy Ottlik Ádám és Bajomi Nagy György számos
kisebb szerepben marad észrevétlen, az teljesen rendben levő, az viszont, hogy az előadás végén Fortinbras és egy angol követ szerepében Rosencrantz és Guildenstern
alakítói térnek vissza, és ők közlik, hogy Rosencrantz és Guildenstern halott, ez nyilvánvalóan szándékos vicc, csak éppen a jelentése, az értelme nem derül ki.
(Forrás: Zappe László: Steril térben hatástalanítva, Shakespeare: Hamlet, http://www.lap.szinhaz.hu/html/2003marc/steril.shtml)
Válaszd külön a fenti idézetből a tényeket és a véleményeket!
Tények

Vélemény

Az összes szerepet mindössze tizenegy színész
játssza.
A Színész királyt ugyanúgy Barkó György
adja, mint Hamlet atyjának szellemét.
Nyilvánvalóan szándékos vicc, csak éppen a
jelentése, az értelme nem derül ki.

Ez a szerep sokkal jobban áll a színésznek,
mint a Szellemé.
Nem különösebben feltűnő, egyszerűen praktikus megoldásnak látszik.
Nyilvánvalóan szándékos vicc, csak éppen a
jelentése, az értelme nem derül ki.
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4. Válassz ki egy jelenetet a műből, és írd le, hogyan rendeznéd meg!

5. A következő szövegrészlet Claudiusról szól (Irodalmi alakok szótára). Húzd ki azokat a
mondatokat, amelyek nem tartoznak szorosan a tárgyhoz! Mivel tudnád a szócikket
még kiegészíteni?
Dán király Shakespeare Hamlet, dán királyfi c. tragédiájában. Elcsábította bátyjának,
az idősebb Hamletnek, Dánia királyának feleségét, Gertrudot, őt magát pedig orvul
megmérgezte; így orozta el bátyja trónját és asszonyát. Unokaöccsének, az ifjú Hamletnek mélabúja, majd megjátszott őrültsége egyedül őt nem tévesztette meg, sejtette, hogy
a herceg tud valamit, s a színi előadás után efelől nem is maradt kétsége. Veszélyes rokonát Rosencrantz és Guildenstern kíséretében titkos üzenettel Angliába küldte, hogy ott
eltegyék láb alól, de Hamlet sértetlen visszatért. Ekkor Laertest uszította rá, hogy mérgezett karddal vívjon meg vele, sőt biztonság okáért méregpoharat is készített neki. A
méreg azonban Gertrudot ölte meg, a kard mérge Hamleten kívül Laertesszel is végzett,
őt magát pedig a haldokló Hamlet döfte le. Claudiust a természet külsőleg is hitvánnyá
formálta bátyjához képest; talán ezért, az irigység miatt torzult el jelleme, ezért bitorolta
el annak minden javát. A többi már szükségszerű következmény: színlelt atyai jóság,
aztán rettegés a leleplezéstől, fondorlatok sora, hogy a potenciális leleplezőtől megszabaduljon. Egy pillanatra, a felzaklató színi előadás után még a lelkifurdalás is előveszi, de
tudja, hogy amit bűnével szerzett, arról lemondani képtelen, s így kitűzött céljától el nem
térhet. Saxo Grammaticus középkori dán krónikájában, mely a Hamlet-történet végső
forrása, az ármányos és bitorló fivér a Fengi nevet viseli.
6. Válassz ki egy kedvenc jelenetet a Hamletből! Beszélj erről meggyőzően új ismerősödnek!
7. Válaszolj az alábbi kérdésekre!

SHAKESPEARE: HAMLET, dán királyfi
1. forduló

1. Mikor írta Shakespeare a Hamletet?
a) 1581

b) 1621

c) 1601

b) Helsingőr

c) Helsinki

2. Hol játszódik a dráma?
a) Wittenberg

3. Hogy hívják Hamlet anyját?
a) Gertrudis

b) Gertrud

c) Goneril

4. „…asszoníy a neved!” – Hogy kezdődik a Hamlet által mondott szállóige?
a) Hiúság

b) Gyarlóság

c) Mohóság

5. Kinek mondja Hamlet a híres sorokat?
„Több dolgok vannak földön és egen,
…
mintsem bölcselmetek
Álmodni képes.”
a) Bernardo

b) Laertes

c) Horatio
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6. Melyik szóval folytatódik a „nagymonológ”?
„Lenni, vagy nem lenni: az itt a…”
a) bökkenő

b) kérdés

c) filozófia

7. Hogyan halt meg az öreg Hamlet király?
a) az öccse kígyót küldött rá, ami megmarta;
b) az öccse leszúrta;
c) az öccse a fülébe öntött méreggel megmérgezte.
8. Mi a kapcsolat Laertes és Ophelia között?
a) testvérek

b)szerelmesek

c) unokatestvérek

9. Hogyan folytatódnak Polonius szavai, amit a Hamlettel való beszélgetés után mond?
„ Őrült beszéd, őrült beszéd: de van benne…”
a) ráció

b) logika

c) rendszer

10. Hová küldi el Claudius Hamletet?
a) Wittenbergbe

b) Angliába

c) Norvégiába

11. Mi a hiányzó szó Hamlet felkiáltásában?
„Kizökkent az ….; ó, kárhozat!
Hogy én születtem helyre tolni azt.”
a) élet

b) eszme

c) idő

12. Hová „vonuljon” Ophelia Hamlet szerint?
a) kolostorba

b) félre

c) a szobájába

13. Mi a következő kérdésre a válasz a színmű szerint?
„ Ki az, aki tartósabb munkát csinál, mint akár a kőműves, akár az ács vagy a hajóépítő?”
a) cserzővarga

b) sírásó

c) akasztófa-csináló

14. Polonius
„ Érdemök szerint fogok bánni velök, fönséges úr.”
Hamlet
„ Veszetthordtát, ember, sokkal jobban kell!
Bánj mindenkivel az érdeme szerint: melyikünk kerüli el a
mogyorópálcát?”
Kikkel kell jól bánni?
a) a színészek

b) Rosencrantz és
Guildenstern

c) Fortinbras és katonái

15. Kiknek a párbeszéde a következő?
X: „ Hát nyakát szelem
oltár előtt is!”
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Y: „ A gyilkos merényt
Nem szentesíti hely; de a bosszúnak
Korlátja nincsen.”
a) Hamlet és Horatio b) Laertes és Claudius

c) Hamlet és a királyné

SHAKESPEARE: HAMLET, dán királyfi
2. forduló

1. Ki mondja kinek?
„ Mindenek fölött
Légy hű magadhoz: így, mint napra éj,
Következik, hogy ál máshoz se léssz.”
a) Hamlet Opheliának b) Polonius Laertesnak

c) Laertes Opheliának

2. Hány éves Hamlet a dráma idején?
a) 18

b) 20

c) 30

3. Őrült-e Ophelia, akkor, amikor ezt mondja?
„Tudjuk, mik vagyunk, de nem tudjuk ám, mivé lehetünk.
Isten áldja meg az ebédjöket.”
a) Igen, apja erőszakos halála megőrjítette.
b) Nem, csak tetteti.
c) Nem, csak fájdalmában beszél így.
4. Mi a színdarab címe, amit Hamlet a színészekkel eljátszat?
a) Az egérfogó

b) Ármány Viennában

c) Gonzágó ármánya

5. Kik a szereplői egy híres 20. századi drámának is? (Tom Stoppard)
a) Hamlet és Ophelia b) Rosencrantz és
Guildenstern

c) Claudius és Polonius

6. Kinek a sírjáról beszél Hamlet és kinek?
„Hát ríni jössz ide?
S hogy sírba ugrálj, engem azzal ölj?”
a) Ophelia sírjáról Laertesnak;
b) Polonius sírjáról Opheliának;
c) Polonius sírjáról Fortinbrasnak.
7. Milyen hangszerre mondja Guildenstern Hamletnek, hogy:
„ Egy billentést sem tudok, fenséges úr”?
a) zongora

b) fuvola

c) csembaló
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8. Kire száll Dánia trónja a mű végén?
a) Fortinbras norvég királyfi
b) Polixenes Bohémia királya
c) III. Richárd angol király
9. Hogy hívták az udvari bolondot, akinek koponyáját Hamlet a kezébe veszi?
a) Osrick

b) Oswald

c) Yorick

10. Kire gondol Hamlet, amikor ezt mondja?
„Nem kell több házasság, mondom; aki már házas, egy híján hadd éljen, a többi
maradjon úgy, amint van.”
a) Polonius

b) Claudius

c) Laertes

11. „Valami bűzlik Dániában!”
a) Bernardo mondja Horatiónak
b) Horatio mondja Hamletnak
c) nincs benne Arany János fordításában
12. Polonius „Ismer fönséged engem?
Hamlet „ Derekasan: maga…”
Minek nézi Hamlet Poloniust?
a) pojáca

b) porkoláb

c) halkufár

13. Honnan jön Fortinbras a seregével a mű végén?
a) Norvégia

b) Anglia

c) Lengyelország

14. Mi a hiányzó szó?
„No Hamlet, hát? hol van Polonius?
„… .” „… ? Hol?”
„Nem ahol ő eszik, hanem ahol őt eszik: az államférgek bizonyos gyülekezete
éppen nekiesett.”
a) vacsorán

b) az államtanácsban

c) lakomán

15. Mik Hamlet utolsó szavai?
a) „Ó, meghalok Horatio.”
b) „Túlzajg az ádáz méreg lelkemen!”
c) „A többi, néma csend.”
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