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1. VÁNDORLÁS A PUSZTÁBAN

KÉSZÍTETTE: LÁNG RITA, FARKAS SZILVIA

Játék, 
amelyben megtudjuk,

 hogy ki, miért 
és hogyan indul útnak…
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MODULLEÍRÁS
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 9–10 év

AJÁNLOTT IDŐKERET 90 perc, 2×45 perc 

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA A témakör bevezetése, a vándorlás fogalmának tisztázása különféle szöve-
gek kapcsán

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Kesztyűs báb mozgatása
Jelenetkészítés tanítói segítséggel, bemutatás

AJÁNLOTT 
TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY

Önállóság fokozása jelenetkészítéskor: a szituációk kitalálásában

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: Önszabályozási képesség

Kognitív kompetencia: Kommunikatív képességek

Szociális kompetencia: Együttélési képességek

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom
                      Ember a természetben
                      Művészetek

Modulokhoz: 2. osztály: Hétmérföldes léptek
                          3. osztály: 2. Épül a sátor

TÁMOGATÓRENDSZER Szentirmai László: Nevelés kézzel-bábbal. Budapest, 1998, Nemzeti 
Tankönyvkiadó

Gabnai Katalin: Drámajátékok. Budapest, 1993, Marczibányi Téri Művelődési 
Központ

Kaposi László (szerk.): Játékkönyv. Budapest, 1993, Marczibányi Téri 
Művelődési Központ, Kerekasztal Színházi Nevelési Központ

Kaposi László (szerk): Drámapedagógiai olvasókönyv. Budapest, 1995, 
Marczibányi Téri Művelődési Központ, Magyar Drámapedagógiai Társaság

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

A modul az új témakört vezeti be, de épít a játszók előző években szerzett ismereteire, tapaszta-
lataira, játékaira.

Jó, ha az óra hangulatát titokzatosság, várakozás légköre jellemzi: vajon merre indulunk idén, 
mi vár majd ránk, hová vándorolunk…

A ládanyitás szertartását tegyük különlegessé! Mondjuk el a tavalyi varázsigét, amire ezúttal ne 
nyíljon ki a láda! Így a gyerekek kitalálhatnak maguknak egy új mondókát, amivel sikerül kinyit-
ni. A ládában találják meg az előző évben leginkább megkedvelt bábot, amelyet a tanító keltsen 
életre, és hívja új kalandokra a gyerekeket. Utánozhatja például kedvelt állatok járását, amit a 
gyerekeknek ki kell találni. Ezzel már elő is készítettük az első játékot.

Az óra fő részében 6 csoportban dolgozzanak a gyerekek, és bár egy-egy csoport létszáma va-
lószínűleg nem lesz nagy (3-4 fő), biztos több segítséget igényelnek az év eleji időpont miatt. A 
jelenetkészítés előtt ezért célszerű röviden felidézni az elmúlt években tanultakat: beszéljük meg, 
hogy kik vagyunk, hol vagyunk, és mi a fő szituáció. Osszunk szerepet, és rögzítsük szóban, majd 
próbával is a szituációt. 
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II/4. C feladatban a gyerekek a láda kesztyűs bábjaival (vagy az összerakható bábokkal) játsszák 
el a jeleneteket. A szereplők kiválasztásában a megadott szövegrészlet lehet a segítségükre, de 
más szereplőket is választhatnak. A szövegben szereplő alakok életre keltésében a korábbi bábos 
ismereteket használják fel. Itt már ügyeljenek a kesztyűs bábok helyes tartására, mozgatására, a 
kifejező, hangos beszédre, valamint arra, hogy a báb akkor mozog, ha beszél.

JELMAGYARÁZAT

☺:     a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést;
Római számok (I., II., III. stb.):  a főfeladat sorszáma;
Arab számok (1., 2., 3.  stb.):  a feladat sorszáma;
Kisbetű (a, b, c):    ugyanazon feladat variációja (választható);
Nagybetű (A, B, C):   a feladat differenciálása (választható).

SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN

Az értékelés (☺) helyét az órában jelöltük.

A II/2. feladatban, a szóalkotás során az eredeti, ötletes megoldásokat emeljük ki. A vándor- elő-
taggal alkotott szavaknál arra biztassuk a tanulókat, hogy minél távolabbi asszociációkra, kap-
csolatokra törekedjenek, és semmiképp ne ismert, meglévő dolgokra gondoljanak. Kérhetjük 
azt is a játszóktól, hogy humoros megoldásokra is készüljenek (pl. vándor-rágógumi, mely a 
vándorok leheletének frissen tartásához elengedhetetlen, különösen, ha összeakad váratlanul 
egy királylánnyal…).

A jelenetek megtekintését kövesse megbeszélés, értékelés. A megbeszélés a tartalmi jegyeken 
túl a megjelenítés (tér, színészi játék- óránkban különösen a nem nyelvi kommunikációs jelek 
használata!) szépségeit is emelje ki. A „Mit tettél volna másként?” kérdés megválaszolására is 
maradjon idő.

Minden (csoportos) játéknál, mely a búcsúzásról vagy a búcsúztatásról szól, vegyük figyelembe a 
csoport szövegének tartalmát, tehát ne általánosságban búcsúzzon vagy búcsúztassák, mert nem 
mindegy, hogy miért indul útnak. Beszéljük meg azt, és hívjuk fel a figyelmet arra, hogy más ter-
vekkel, gondolatokkal, vágyakkal indul útra az, aki pl. menekül, és mással az, aki szerencsét akar 
próbálni. Egyeztessük a szöveggel a játékokat, így kapunk színes, árnyalt nyelvi képet.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1. LÁDANYITÁSI SZERTARTÁS A RÉGI VERSIKE FELIDÉZÉSÉVEL, ÚJ MONDÓKA KITALÁLÁSÁVAL
(5 PERC)

I /2.  JÁRJ ÚGY MINTHA…

I/2. A) SZEMÉLYEK MEGJELENÍTÉSE MOZGÁSSAL

Játsszuk el különféle emberek 
mozgását: így mennek a katonák, 
az öregek, a fájós lábúak, a kisba-
bák…
(3 perc)

együttműkö-
dési képesség
mozgáskoor-
dináció

frontális
dráma

I/2. B) HANGULATOK, ÁLLAPOT MEGJELENÍTÉSE MOZGÁSSAL

Játsszuk el, hogyan megy, aki fél, 
aki szomorú, aki bizonytalan, aki 
fáradt, aki boldog…
Így jár, aki ballag, aki cammog, 
aki bandukol, aki nyargal…
(3 perc)

együttműkö-
dési képesség
mozgáskoor-
dináció

frontális
dráma

I/2. C) HELYSZÍNEK MEGJELENÍTÉSE MOZGÁSSAL

Játsszuk el, hogyan megyünk csú-
szós úton, köves, sziklás talajon, 
sűrű bozótosban, süppedős, sáros 
terepen…
(3 perc)

együttműkö-
dési képesség
mozgáskoor-
dináció

frontális
dráma

I/3. MILYEN KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKKEL KELHETÜNK ÚTRA?

I/3. A) SZÓGYŰJTÉS

Soroljunk közlekedési eszközöket, 
olyat is, ami nem része mindenna-
pi életünknek. (pl. léghajó)
Röviden beszéljük meg, melyik-
nek mi az előnye, hátránya.
Ki melyikkel utazna legszíveseb-
ben?
(5 perc)

kombinatív 
képesség

frontális
megbeszélés

I/3. B) KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK HANGJÁNAK FELISMERÉSE, ILLETVE UTÁNZÁSA

Minek a hangját hallod? 
Hallgassunk meg a CD-ről külön-
féle járműhangokat, és próbáljuk 
őket felismerni.
Utánozzuk közösen, illetve egyen-
ként!
(5 perc)

összefüggés-
kezelő képes-
ség;
nem nyelvi 
kommunikáci-
ós képességek

frontális
megfigyelés

 Sulinova CD
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. CSOPORTALAKÍTÁS  (6 CSOPORT)
(1 PERC)

II./2. JÁTÉK A SZAVAKKAL 

A) Asszociációs játék: gyűjtsünk 
olyan szavakat, melyek a vándorlás 
szó kapcsán eszünkbe jutnak!
Rögzítsük egy papírra!
Az asszociációs képesség, a szókincs 
fejlesztését igénylő csoportnak
(3 perc)

kombinatív 
képesség

frontális
kutatás

csomagoló-
papír
filctollak

B) Gyűjtsünk összetett szavakat, 
melynek előtagja a vándor szó! 
Magyarázzuk meg a jelentését!
A szókincs aktiválását, szókincsbőví-
tést igénylő csoportnak
(5 perc)

kombinatív 
képesség

csoportkutatás

C)
☺

Alkossunk önállóan – még nem 
létező – szó összetételt a vándor 
előtaggal, és magyarázzuk meg!  
(pl. vándorkabát)
A nyelvi kreativitás fejlesztését igénylő 
csoportnak
(8 perc)

alkotóképes-
ség

csoportkutatás írólap
toll

II/3. KI, MIÉRT VÁNDOROL? SZÖVEGRÉSZLETEK MEGISMERÉSE

Mindenki önállóan (vagy egy-
valaki a csoportból) olvassa fel a 
szöveget!
Ezután beszéljük meg, hogy főhő-
sünk miért kelt útra?
Az összes csoport válaszát (a szö-
vegben megbújó  sokféle lehetősé-
get)  címszavasan jegyezzük is fel!
(8 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség, 
olvasási ké-
pesség 

csoportmeg-
beszélés

1. melléklet 
a szöveggyűj-
temény szö-
vegrészletei;
csomagolópa-
pír;
filctollak

szöveggyűj-
temény

II/4. HOGYAN BOCSÁTJÁK EL AZ ÚTRA KÉSZÜLŐT?

A) Minden csoport a saját szövegével 
foglalkozik, ehhez kapcsolódnak a 
további játékok.
Találjuk ki, milyen búcsúmonda-
tokat, üzeneteket  
mondhattak a hozzátartozók, 
barátok, szomszédok stb. az útra 
indulónak!
A lényegkiemelés, tömörítés fejlesztését 
igénylő csoportnak
(8 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség; be-
szédképesség

csoportmeg-
beszélés

Melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

B)

☺
Játsszuk el a búcsúzás pillanatait!
Az improvizációs képesség, a megjele-
nítés fejlesztését igénylő csoportnak
(15 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség; be-
szédképesség

csoport
dráma

C)
☺

Játsszuk el a búcsúzás pillanatait 
bábokkal!
A nehezebben megnyilvánuló, vissza-
fogottabb, a báb „takarását” igénylő 
csoportnak
(15 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség; be-
szédképesség

csoport
báb

a láda bábjai, 
paraván

II/5. BESZÉDGYAKORLAT

Jókívánság-, szerencse-mondóka 
kísérjen utadon!
Köszöntések, útravalók.
(10 perc)

Lehetséges órabontás

nyelvi kom-
munikációs 
képesség; 
beszédképes-
ség;
nyelvi korrek-
ciós képesség, 
helyesejtés

frontális
csoport

Jókívánság 
-mondóka 
szövege 
2. melléklet

II/6. A) HOGY KÉSZÜL AZ ÚTRA AZ ELMENŐ?

Képzeljük magunkat az útra 
készülő helyébe! Fogalmazzuk 
meg  vágyait, félelmeit, reménye-
it  különféle érzelmeket kifejező 
maszkok mögé bújva! Egy játszó 
többször is megszólalhat, más-más 
maszkot választva.
(10 perc)

önkifejezési 
készség
nem nyelvi 
kommunikáci-
ós képesség

csoport 
– egyéni
bemutatás

 különféle ér-
zelmeket kife-
jező maszkok 
a ládából

II/6. B) HOGY KÉSZÜL AZ ÚTRA AZ ELMENŐ?

Képzeljük magunkat az útra ké-
szülő helyébe!
Fogalmazzunk meg jó és rossz 
gondolatokat az útra induló nevé-
ben, fekete és fehér maszk mögé 
bújva!
(10 perc)

önkifejezési 
készség
együttélési 
képesség

csoport 
– egyéni
bemutatás

fekete és fehér 
maszkok a 
ládából

II/7.  MERRE JÁRT A HŐSÜNK?

Válogassuk szét a mező, erdő, vár 
hívószavakhoz tartozókat a szó-
halmazból!
(5 perc)

összefüggés-
kezelő képes-
ség

frontális
megbeszélés

szókártyák
3. melléklet

II/8.  ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR HASZNÁLATA

Keressük ki a mező – rét – puszta 
szavak jelentését a szótárból!
(5 perc)

ismeretszerző 
képesség

csoport
kutatás

Magyar értel-
mező kéziszó-
tár
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/9. KÖZÖS RAJZOLÁS

Beszéljük meg a II/7. feladat szavai 
és a gyerekek meglévő ismeretei 
alapján, hogy milyen lehet egy 
mező. 
Készítsünk közös rajzot, és helyez-
zük el rajta a szókártyákat!
(5 perc)

vizuális krea-
tivitás

frontális
munkáltatás

csomagoló-
papír 
filctollak
szókártyák

II/10. LÁDAZÁRÁS: ÜNNEPÉLYESEN, BÚCSÚKÉNT HELYEZZÜK EL BENNE A VÁR ÉS AZ ERDŐ SZAVAKAT TARTALMAZÓ 
SZÓKÁRTYÁKAT

(2 PERC)

II/11.  MI MIT VINNÉNK MAGUNKKAL, HA VÁNDORTÁBORBA, HA KALANDTÚRÁRA, HA ERDEI ISKOLÁBA INDULNÁNK?

Gyűjtsük össze, milyen fontos 
tárgyakra lenne szükségünk tábo-
rozáskor! Érveljünk, indokoljunk!
Mi lenne az az egy személyes 
tárgy, amelyet semmiképp nem 
szeretnénk itthon hagyni?
(5 perc)

rendszerező 
képesség
együttélési 
képesség

frontális
megbeszélés

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/1. JÁTÉK: VAN EGY TÁRGYAM, CSERÉLJÜK KI…

(8 perc) konvertáló 
képesség

frontális
dráma

a tanulók saját 
tárgyai

4. melléklet 
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MELLÉKLETEK

1. 
II/4. SZÖVEGRÉSZLETEK

1. csoport
„Hol volt, hol nem volt, volt az Óperenciás-tengeren túl, az üveghegyeken innen, volt egyszer egy 
szegény özvegyasszony. Volt annak egy fia. Malacot őrzött volna, ha őrzötte volna, mert csak kárt 
csinált mindenütt. Nem tudták hasznát venni, nem vált be kondásnak sem. Hiába próbált vele az 
anyja akármit, mindegy volt annak.

Hát ez a teddle-elnerontsd kondásgyerek meghallotta egyszer, hogy a király annak adja a lá-
nyát, aki úgy el tud bújni, hogy az ő lánya nem találja meg. 

No kiskondás! – mondta magában – most mutasd meg, ki szült! Sokat nyerhetsz egy kis ügyes-
séggel!

Fel is szedelőzködött, kért egy tarisznya hamubasült pogácsát, nyakába kanyarította a cifra szű-
rét, avval elindult.”

(A kiskondás – 13.oldal)

2. csoport
„Hol volt, hol nem volt, hetedhét ország ellen volt, az Óperenciás-tengeren is túl, de az öreganyám 
házán is túl volt, élt a világon egy király. Annak volt három fia.

Már nagyon öreg volt, a szemét úgy kellett vasvillával feltámasztani. Azt mondja egyszer a 
fiainak:

– Fiaim, ha ti a fiatalságnak meg a halálnak vizéből tudnátok nekem hozni, se megkerítenétek 
az aranyszóló pintyőkét, megfelezném veletek a birodalmamat. 

Több sem kellett a három királyfinak. Ment, nyergelt egyszerre mind a három.”
(Aranyszóló pintyőke – 13. oldal) 

3. csoport
„Volt egyszer egy szegény ember, annak meg egy fiacskája. Nagyon szegények voltak. Az ember 
két kezével kereste a mindennapi kenyerét. 

Egyszer, mikor a gyerek már megnőtt s megokosodott, azt mondta:
– Édesapám, jó volna valahova elmennem, szolgálatot keresni.
– Ó, fiam – mondja az –, még fiatal vagy.
– Nem baj, édesapám, annyit dolgozom, amennyit bírok.
– Elmehetsz fiam, ha akarsz – mondja az apja. – De sajnállak, mert még fiatal vagy.
Az édesanyja mindjárt sütött neki hamubasült pogácsát, beletette egy kis tarisznyába, és oda-

adta neki útravalónak.” 
(Ej, haj – 415. oldal)

4. csoport
„Volt egy királynak három fia. Ellenség ütött az országra, elfoglalta. A király is elesett. A királyfiak 
jó vadászok voltak, s hárman három vadászebbel odábbálltak a veszedelem elől.”

(Rózsavitéz – 232. oldal)



5. csoport
„Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt, az Óperenciás-tengeren innen volt, az üveg-
hegyen meg túl, volt a világon egy szegény ember. Volt neki egy fia. De olyan szegények voltak, 
hogy alig tudtak a szegénységtől mozogni. 

A fiú már felnőtt, olyan húszéves korig. Azt mondja az édesapjának:
– Édesapám, olyan szegények vagyunk! Maga úgyis tud pénzt keresni az édesanyámnak, hát 

én elmegyek világot próbálni!
– Ne hagyj itt, édes fiam! Ki ád nekem kenyeret?
– Ne aggódjon, édesapám, mert úgysem maradok oda soká, csak egy kicsit körülnézek a világban.” 

(Három aranyszőrű bakkecske.
Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmese.

Móra Kiadó, 1983. 507. oldal)

6. csoport
„Az ember már az első naptól kezdve szükségét érezte annak, hogy többet megismerjen abból a 
világból, ahol él. Sokan voltak, akik szülőföldjükről elindulva nagy felfedező utakat tettek. Ezek a 
rendkívül veszélyes expedíciók néha a bátor felfedezők életét követelték. Miért vágtak neki az is-
meretlennek mégis? Egyrészt mert kalandra szomjaztak, másrészt új kereskedelmi lehetőségeket 
kerestek…” 

(A világ 100 híres felfedezője. Alexandra Kiadó, Pécs, 2004. 12. oldal)

2.
II/5. BESZÉDGYAKORLAT

Beszédgyakorlatunk szövege:

Vékony a cérnaszál, igen könnyen szakad,
Gyenge az én lábam, mindenbe megakad,
Gyenge az én nyelvem is, nem mondok sokat,
Éltesse az Isten az útra indulókat!
Szívemből kívánom!

(Forrás: Gabnai Katalin: Dünnyögők és dúdolók. Helikon Kiadó, 1997.)

A szöveget később akár névnapköszöntésre is használhatjuk, ha az „útnak indulók” helyett a fel-
köszöntendő nevét mondjuk.

A memoritert hamar megtanuljuk, ha körben állva, soronként el is játsszuk pantomimmal. Mire 
a negyedik körhöz érünk, addigra garantáltan mindenki tudja a szöveget. Az egyik legjobb tech-
nika az artikuláció erősítésére és ritmus beállítására, ha a versikét magunk megzenésítjük: adjuk 
elő dzsesszesen, rockosan, népdalformán, operai stílusban, „reppelve”, disco stílusban. Ezt cso-
portokban találják ki a gyerekek.  A játékos forma megszeretteti a tanulókkal a beszédtechnikai 
gyakorlatokat.

3.
II/7. SZÓHALMAZ

vár: torony, zászló, pince, csigalépcső, lovagi torna, őrség, várfal, börtön, viadal, lőrés, bástya, ud-
vari bolond
erdő: odú, barlang, vadászat, farakás, szikla, lejtő, rókalyuk, patak, tisztás, fenyves, 
mező: gyógynövény, mezei virág, ürgelyuk, fűszál, harmatcsepp, tücsökciripelés, homok, szamár-
kóró

„FÜGGÖNY MÖGÖTT VARÁZSLÁDA” 12



„FÜGGÖNY MÖGÖTT VARÁZSLÁDA” 13

SZÓKÁRTYÁK:

VÁR torony

csigalépcső lovagi torna

börtön viadal

udvari bolond
ERDŐ odú

farakás szikla

patak tisztás

MEZŐ gyógynövény

fűszál harmatcsepp

szamárkóró
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zászló pince

őrség várfal

lőrés bástya

barlang vadászat

lejtő rókalyuk

fenyves

mezei virág ürgelyuk
tücsökciripelés homok
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4.
III/1. A VAN EGY TÁRGYAM… CÍMŰ JÁTÉK LEÍRÁSA

Minden gyerek vegyen elő egy tárgyat. Ne túl nagy, személyes tárgy legyen (pl. toll, óra, zsebken-
dőtartó) amit később felismer, de ne legyen rajta a neve.

A játék két lépésből áll. Mindenki elkezd járkálni, kezében a tárggyal, majd odamegy valakihez. 
Köszönti őt, így: „Szia, Petra! És átadja a saját tárgyát, így: „Ez Kati karkötője.” A megszólított is 
köszön: „Szia, Kati!” És átadja a tárgyát így: „Ez Petra radírja.” 

A tárgyakat tehát elcserélték, ezután mindenki keres egy másik társat magának. Köszönti őt, 
majd az előbb kapott tárgyat átadja, Kati például így: „Szia, Zoli! Ez Rebeka radírja.” Zoli is köszön, 
és átadja az előbb kapott tárgyat, így: „Szia Kati! Ez Zsuzsa telefonja.” És így tovább… 

Addig cserélgetnek folyamatosan, míg a tanár le nem állítja a játékot. Ekkor mindenki beáll egy 
körbe, és ki-ki visszakapja a saját tárgyát.

Nagy koncentrációt kívánó játék, a rövidtávú memóriát teszi próbára. Jó, ha két gyerekkel be-
mutatjuk a játék menetét, így elkerülhetjük az esetleges zűrzavart, értetlenséget.



2. ÉPÜL A SÁTOR

KÉSZÍTETTE: KOVÁCS HEDVIG, SCHMIDT MAGDOLNA, ZURBÓ PÉTER

Játék, 
amelyben fény derül a sötét, pusztai éjszakában

arra a kérdésre, hogy hogyan készíthetünk magunknak szállást,
hogyan verjünk sátrat saját védelmünkre.
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MODULLEÍRÁS
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 9–10 év

AJÁNLOTT IDŐKERET 90 perc, 2×45perc 

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Különböző stílusú szövegek megismerése, értelmezése és a szövegek feldolgo-
zása 

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Csoportmunkában való jártasság, alapvető árnyjátékismeret

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI 
IRÁNY

A táborozás, az együttlét, a közös élet és ezek minden fontos momentumának 
megtervezése, megszervezése

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: önkifejezési készség, kreativitás

Kognitív kompetencia: produktív beszédképesség, beszédértés, írásbeli szö-
vegalkotás, szövegek néma olvasása, ismeretszerző képesség

Szociális kompetencia: kapcsolatkezelési képesség, tolerancia, szabálykövetés

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: magyar nyelv és irodalom, ének

Modulokhoz: Vándorlás a pusztában, Így játszunk mi (záró modul)

TÁMOGATÓ RENDSZER Gabnai Katalin: Drámajátékok – Bevezetés a drámapedagógiába

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

A drámajátékokhoz, bábjátékokhoz elengedhetetlenül szükséges a megfelelő tér kiválasztása, el-
rendezése. Bizonyos játékoknak akadálya lehet a túl kicsi vagy túl nagy tér. Jónak találjuk a körben 
való elrendezkedést, ez a legdemokratikusabb forma például a beszélgetésekhez, értékelésekhez. 
A modul összes játékát képtelenség lenne mind megvalósítani. Használjuk „receptkönyvként”: 
csoportunk képességeihez mérten válasszunk és differenciáljunk. A játékidő is viszonylagos. 
Ugyanaz a játék más-más csoportoknál más-más idő alatt zajlik le. Bizonyára lesznek kedvenc já-
tékok, amelyeket többször meg szeretnének ismételni a gyerekek, az újrajátszás öröme is szabály- 
és tanulás-módszertani formáló erő. A modulban különféle csoportmunkákat ajánlunk alakítani. 
Ezzel az egymástól való tanulás lehetőségét szeretnénk erősíteni. Attól függően, hogy hol tart a 
csoportunk „mi” tudata, választhatjuk a spontán, vagy az irányított csoportalakítást. Javasoljuk, 
hogy a foglalkozás előtt pár nappal készítsük fel a gyerekeket, hogy a következő alkalommal út-
nak indulunk, s mindenki hozza magával egy kedvenc tárgyát, amelyet az utazáshoz fontosnak 
tart, majd amikor a II/1-es játékban felépítettük a sátrat, a hozott eszközökkel rendezzük be. 

JELMAGYARÁZAT

☺:     a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést;
Római számok (I., II., III. stb.):  a főfeladat sorszáma;
Arab számok (1., 2., 3.  stb.):  a feladat sorszáma;
Kisbetű (a, b, c):    ugyanazon feladat variációja (választható);
Nagybetű (A, B, C):   a feladat differenciálása (választható).
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SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN

Sarkalatos kérdés az értékelés. Mi ebben a modulban azt javasoljuk, hogy a tanár észrevételeit 
az egész csoportra vonatkoztatva tegye meg. Kerüljük a sablonos, „ügyes vagy, jól csináltad”-féle 
megjegyzéseket. A gyakorlatokat, játékokat követő megbeszélések lehetőséget adnak arra, hogy 
az értékeléssel ne minősítsünk, hanem pontos észrevételeket fogalmazzunk meg. Kitérhetünk a 
csoportösszefogásra, a játékszervezésre, a térhasználatra, cselekménybonyolításra. Az a jó, ha cso-
portot, gyakorlatot és nem személyt értékelünk. Használjuk a „szerintem, véleményem szerint, 
úgy gondolom” kifejezéseket. Ezzel mintát adhatunk a gyerekeknek. Hiszen ki tudná valóban ér-
tékelni a közösségi játékok kapcsán gyermekben végbement változásokat? A másik fontos dolog, 
hogy ezzel a módszerrel nem a saját véleményünk feltétel nélküli elfogadását, hanem az önérté-
kelés kialakítását segítjük elő. 
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/ 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1. KOCSIÉPÍTÉS

A Szoborjáték, csoportos improvizá-
ció. A játék felvezetése csoportala-
kító mozgásos gyakorlattal törté-
nik, majd közösen megépítjük a 
kocsit magunkból, életre keltjük, 
közben utazunk. 
(10 perc)

csoportkezelő 
képesség,
kreativitás

egész csopor-
tos improvi-
záció

I/ 1. A) sz. 
játékleírás

B A játék felvezetése mozgásos gya-
korlattal, majd különféle utazási 
módok és járművek egyéni és 
(vagy) csoportos megjelenítése 
(10 perc)

kapcsolattar-
tás, kreativitás

egyéni, páros 
improvizáció

I/ 1.  B) sz. 
játékleírás

C Az egész csoport egyszerre építi 
fel a járművet „robotmozgással”. 
(10 perc)

alkalmazko-
dás, térköz-
szabályozás

frontális, 
egyéni 
drámajáték: 
térközszabá-
lyozó gyakor-
lat

I/ 1. C) sz. 
játékleírás

I/2. A PUSZTÁN

Tanári narráció, majd egyeztetés. 
– Megérkeztünk. Hová hozott el 
minket a járművünk? Pusztára 
érkeztünk.
(1 perc)

befogadás, 
megértés

frontális
közlés, beszél-
getés előkészí-
tése

A Mit látunk? Fantáziajáték
(5 perc)

produktív be-
szédképesség

frontális
asszociációs 
játék

I/2. A) játék-
leírás

B Markó Károly: A puszta c. képe, 
beszélgetés.
(5 perc)

befogadás
reproduktív 
szövegalkotás

frontális
képolvasás
beszélgetés

I/2. B)  Markó 
Károly: A 
puszta c. képe 
a mellékletben

I/3. LÁDANYITÁS

Ládanyitási szertartás 
(1 perc)

empátia, kötő-
dési képesség

frontális
játék

varázsláda
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/ 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. SÁTORVERÉS

A A láda-paraván, valamint a spár-
gák, gumik és a lepedők segítségé-
vel építsünk sátrat. Költözzünk be! 
Milyen tárgyakkal rendezzük be a 
sátrunkat?
Térrendezés a behozott kellékek-
kel
(15 perc)

kreativitás egész csopor-
tos
alkotóképes-
ség

a gyerekek 
által behozott, 
utazáshoz 
„szükséges” 
tárgyak

lepedők, spár-
ga, ollók, be-
főttes gumik

B Sátorállítás behozott sátorral.
Költözzünk be! Milyen tárgyak-
kal rendezzük be a sátrunkat? 
Hozzatok be magatoknak felsze-
reléseket! 
(15 perc)

kreativitás egész csopor-
tos
alkotóképes-
ség

gyerekek által 
behozott, uta-
záshoz „szük-
séges” tárgyak

egy túrázás-
hoz használa-
tos iglu típusú 
sátor

II/2. BEKÖLTÖZÉS A SÁTORBA

A Alkossunk körmesét a megadott 
kártyák használatával!
(10 perc)

produktív be-
szédképesség

frontális
dráma

Szókártyák a 
mellékletből
II/2. A) játék-
leírás

B Játék: Körmese – pusztai sátrazás 
szabad fantáziával
(10 perc)

produktív be-
szédképesség

egész csopor-
tos
dráma

II/2. B) játék-
leírás

II/3. JAVASOLT ÓRABONTÁSI LEHETŐSÉG:

a) Őrjáték

(10 perc)

önirányítás, 
önellenőrzés, 
szabályköve-
tés

egész csopor-
tos
dráma

gyerekek által 
behozott uta-
záshoz „szük-
séges” tárgyak

II/3. a)
játékleírás 
spárga a „ház” 
kijelöléséhez

b) A táborvezető mondja c. játék

(10 perc)

önirányítás, 
önellenőrzés, 
szabályköve-
tés

egész csopor-
tos
dráma

II/3. b) 
játékleírás

II/4. HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A Milyen sátrat válasszunk?
Szövegolvasás, szövegértés hasz-
nálati utasítás alapján
A szöveg alapján a gyerekek írás-
ban válaszolnak arra a kérdésre, 
hogy miért izgalmas az iglu for-
májú sátor.
(12 perc)

szöveg néma 
olvasása, írás-
beli szövegal-
kotás

önálló kiscso-
portos munka

szöveg II/4. A) szöveg

B Sátorverés homokban
Rajzoljuk le az így levert sátrat!
(12 perc)

szöveg néma 
olvasása, 
kreativitás

önálló kiscso-
portos munka

szöveg, rajzpa-
pír, rajzeszköz

II/4. B) szöveg
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/ 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

C Sátorbontás 
Mire vigyázzunk?  Beszélgetés, 
tanácskozás
(12 perc)

szöveg néma 
olvasása
reproduktív 
beszédkészség

kiscsoportos 
munka tanári 
segítséggel

szöveg II/4 C) szöveg

II/5. MÁSOK IS VERTEK SÁTRAT

A) Arthur Ransome: Fecskék és fruskák 
c. művének részlete alapján rajzol-
juk meg a sátrat, amit az édesanya 
varrt.       
(12 perc)                                

szöveg néma 
olvasása, krea-
tivitás

önálló kiscso-
portos munka

szöveg, rajzpa-
pír, rajzeszköz

II/5. A) szöveg

B) A Biblia: Gyűjtsük ki a szövegből 
milyen bőröket, milyen fát hasz-
náltak a sátor építéséhez. Milyen 
csapja lehet a sátornak? 
(12 perc)

szöveg néma 
olvasása
félreproduk-
tív írás

önálló kiscso-
portos munka, 
tanári segít-
séggel

szöveg, papír, 
íróeszköz

II/5. B) szöveg

C) Defoe: Robinson c. művének rész-
letét olvassuk el, mondjuk el a 
szöveg tartalmát a megadott szem-
pontok szerint: egyes szám, első 
személyben, sűrítve.               
(12 perc)
Ezek a játékok választhatóak! 
Vagy az előző gyakorlatot, vagy 
ezt válaszuk, ha az időkeretünk 
engedi.

szöveg néma 
olvasása
reproduktív 
beszédkészség

kiscsoportos 
munka tanári 
segítséggel

szöveg II/5. C) szöveg

II/6. KÖZÖS EGYEZTETÉS

Közös egyeztetés: Mikor haszná-
lunk még sátrat? Rövid szövegeket 
idézünk, ezekből találhatják ki 
a gyerekek, hogy milyen típusú 
sátrak vannak még: lakodalmi, 
cirkuszi, vásári.
Házasodik a motolla
(5 perc)

emlékezet, 
figyelem

csoportos 
egyeztetés

szöveg II/6. szö-
veg Weöres 
Sándor: Sátor 
alól kikiáltó 
szétnéz…
Weöres 
Sándor: 
Csimpilimpi

II/7. Beszédtechnikai gyakorlat  
Az első nótával fogunk játszani, 
közben hangszín- és hangerőgya-
korlatokat végzünk.  
(3 perc)

légzés, ritmus, 
tempó

frontális mun-
ka

II/7. játékleírás



2. ÉPÜL A SÁTOR 22

TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/ 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/8.

a)

b)

Este van, a sátorban meggyújtjuk 
a zseblámpát. Árnyak a sátorfalon
Árnyjáték (Kézzel-bábbal…) 
Minden gyerek próbálkozik vala-
milyen árnnyal, a többinek ki kell 
találni, hogy mit mutat a másik. 

A híres operációjelenet.  
Árnyjáték-improvizáció csopor-
tosan
(10 perc)

kreativitás, 
önkifejezési 
készség

egyéni, cso-
portos
báb és dráma

gyerekek által 
behozott uta-
záshoz „szük-
séges” tárgyak

fényforrás 
(írásvetítő), 
nagyolló, 
karakteres 
tárgyak, pl. 
húsdaráló, 
szemüveg es-
ernyő, csengős 
ébresztőóra, 
stb. (Tábori 
tréfák)
II/8. sz. játék-
leírás

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

Mit történt a mai foglalkozáson? 
Mennyi új információhoz jutot-
tunk? Hogyan éreztük magunkat? 
Melyik játékban hogy éreztük 
magunkat? 
(4 perc)

önértékelés, 
értékek képvi-
selete

egész csoport
beszélgetés

Lásd a beveze-
tőben jelzett 
ajánlásokat. 

Ládazárás
(saját, kialakult szertartás szerint)
(1 perc)

empátia, kötő-
dési képesség

dráma varázsláda

Borogyin: Igor herceg, Poloveci 
táncok c. zenéjének részletét hall-
gassuk meg, akár a beszélgetés 
alatt is mehet a zene.

befogadás zenehallgatás CD lejátszó, 
CD
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MELLÉKLETEK

I/1. „KOCSIÉPÍTÉS”

1. A 
Az első játékunk csoportos gyakorlat lesz, ezért először alakítsunk csoportokat. A feladat a követ-
kező. A gyerekek össze-vissza sétálnak a térben, egyenletes ütemben, a tér minden pontját ki-
használva. Adott tapsjelre a gyerekeknek meg kell állniuk, és tartaniuk kell a pillanatnyi pózukat. 
Öt-hat kört csináljunk így. Folytatódjék a körséta. Gyorsítsuk fel az ütemet. A tanár kopogással 
jelezheti a menet gyorsulását, lassulását. Fontos, hogy a játék közben csendesen járjunk, hogy 
halljuk a kopogásokat. Ha felgyorsult a ritmusunk, a feladat a következő lesz. A játékvezető tapsol 
egyet, majd egy számot mond: pl. három. A taps elhangzása után a gyerekeknek háromfős csa-
patot kell alakítaniuk, az összetartozást összekapaszkodással jelezzék. Tapsjelre újraindul a játék, 
a játékvezető most új számot mond. A játékot addig folytatjuk, amíg a megfelelő számú és tagú 
csoportunk kialakul (4 perc). Ha megvannak a csoportok, a következő feladatot kapják a gyerekek: 
„Készítsetek magatokból járművet, amivel útnak indulhatunk! Ügyeljetek arra, hogy a járművünk 
mozogni tudjon, hangot adjon ki! A felkészülési idő: 2 perc.” Az idő letelte után mutassuk be egy-
másnak az elkészített járműveket. A „nézők” mondják el, milyen járművet látnak.

1. B 
Jól improvizáló és csoportban már jól dolgozó osztályoknak a differenciálást javasoljuk: a játékot 
az előzőekben bemutatott mozgásos gyakorlat vezesse be. Ebben a játékban képzeletbeli járművet 
készítsünk, olyat, amilyet a valóságban nem ismertünk. Mutassuk be, beszéljük meg ezeket is. 
 

1. C
Ha csoportunk még nagyon kezdő az improvizációban, akkor a következő játékot javasoljuk.

A bevezető gyakorlattal indítsunk. Ebben a játékban közösen fogunk egyetlen egy járművet 
elkészíteni az utazáshoz. A kocsit önmagunkból fogjuk megépíteni a következő módon: egyvalaki 
kezdi a játékot, aki a kocsink első alkatrésze lesz. Valamilyen egyszerű, ritmikusan ismételhető 
mozdulatot tesz. Hozzálép a következő, aki kapcsolódik az előző mozdulatához. Majd sorra jöjjön 
mindenki, míg el nem készül a kocsink. Ha elkészült a kocsi, egy ismert dalra el is indulhatunk

WEÖRES SÁNDOR

Csimpilimpi, hová mész?

     Éc
     péc
     kapuléc,
     Csimpilimpi, hová mész?
     Pockot viszek a vásárra,
     egy peták az ára.
     Besuttyantam a sátorba,
     állt feltűrve Bábos Dorka,
     benn a pocok táncot ropott,
     Bábos Dorka sivalkodott,
     árus-polc mögébe bújt,
     mézes huszár legurult,
     uccu neki fuss!
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Jön a kocsi most érkeztünk. 
Alaposan eltévedtünk, 
derekasan áztunk fáztunk, 
no de kicsit elnótáztunk.
Jegenyefa ingó-bingó.
odaül egy ázott holló,
teregeti csapzott tollát, 
keserüli holló-voltát.   

(Weöres Sándor: Egybegyűjtött írások. Magvető Könyvkiadó 1973. 88. oldal) 

I/2.  FANTÁZIA, EMLÉKEZET ELŐHÍVÁSA

A)
Tanári narráció: 

Pusztába érkeztünk. Láttatok már pusztát? Mi minden található itt? Milyen színű a föld? Milyen 
színű a levegő? Milyen az időjárás? Milyenek az illatok? Hunyjátok be a szemeteket. Ha láttatok 
már pusztát, idézzétek fel a képét, ha nem, hogyan képzelitek el? Az elképzelteket kövesse meg-
beszélés. A látottakat kövesse megbeszélés.

B)
Ha a csoport bátortalanabb, akkor mutassuk meg  Markó Károly A puszta c. képét (l. lejjebb), 
majd a gyerekek meséljék el, hogy mit látnak, és – összehasonlítva más tájképek emlékeivel – mi 
az, ami hiányzik, mi az, ami csak erre a tájra jellemző?

I/3. LÁDANYITÁSI SZERTARTÁS

A megfelelő varázslégkör megteremtése mellett nyissuk fel a ládát a varázsige szavaira:
Csiribá-csiribú, láda tárulj!

II/1. A) SÁTORÉPÍTÉS A LÁDA TARTALMÁBÓL 

Használhatunk szekrény-, asztallábat a lepedők sarkainak kikötéséhez.

II/1. B)
Az otthonról hozott iglu típusú sátor megáll a teremben lecövekelés nélkül. Tapasztalatom szerint 
egy 3 személyes sátorban 10 ülő gyerek elfér, még akkor is, ha a lakórészt beakasztjuk. Tanulságos 
dolog elmagyarázni, hogy a különféle hurkok, lógó madzagok, kötelek, cövekek mire valók.

A játék menete a következő: Üljünk körbe! Minden gyerek húzzon egy szókártyát. Kezdjük el a 
mesét. A játékvezető mondja a címet:

Sátrat készítettem

A gyerekek erről mondanak mondatot úgy, hogy a szókártyán szereplő szó is feltétlenül szerepel-
jen a mondatban.
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Markó Károly: A puszta c. képének reprodukciója:
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SZÓKÁRTYÁK A II/2. B) JÁTÉKHOZ:

LOMB FAÁGAK LEVELEK VÁSZON

BAMBUSZ NEMEZ NÁD ÁLLATBŐR

JÉG INDIÁNOK ESZKIMÓK MONGOLOK

ROBINSON HÓ LÁDA VITORLA
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II/2 
A) KÖRMESE 

Az előre elkészített (és mellékelt) kártyákon lévő szavakkal kell a mesét szőni, így irányíthatjuk a 
történetet. Teljes csoportos improvizáció. A mese címe: Sátorverés.

A kártyákra a következő szavak kerülhetnek rá: lomb, faágak, levelek, vászon, bambusz, nemez, 
nád, vászon, állatbőr, jég, indiánok, eszkimók, mongolok, Robinson. 

A mellékelt, internetről letöltött képekkel segíthetjük az ismeretanyag bővülését. Robinsont csak a 
hajóról átszállított holmik között láthatják. Mint alább kiderül, ezekből építette első szállását, majd 
később barlangba költözött.

http://www.tipis-tepees-teepees.com/images/two%20moon’s%20tipi.jpg (tipi) 

A lenti kép az eredeti környezetében a(z) istvandr.kiszely.hu/ostortenet/030.html lapon látható. 
Baskir jurta 
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http://www.huskys.ch/images/Iglu%20fertig.JPG (iglu)  

http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/img/thumb/3-260b.jpg (nádkunyhó) 

II/2. B) KÖRMESE 

Szókártya nélkül szabadra engedhetik a fantáziájukat. Ez könnyebb, és olykor erre lehet nagyobb 
szükség.
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II/3. 
a) ŐRJÁTÉK

Ide azért illesztettünk egy játékot, mert hisszük, hogy a sátorból nehéz lenne kicsalogatni a gyere-
keket egy olvasott szövegértési feladatért. Varázsoljuk el a gyerekeket! „Halljátok, valaki lépked a 
sátor előtt. Őrt kellene állítani!”

Ezzel eljátszhatjuk az őrjátékot.

Jelöljük ki a játéktér utolsó 1 méterét. Az „ellenség” oda tette le „nélkülözhetetlen” tárgyainkat, és 
egy őrt állított, hogy vissza se tudjátok szerezni. Szerencsére az őr csak hangot és mozgást észlel. A 
le-fel, fel és alá járkáló őr háta mögött lopózó játékosokat nem veszi észre, de ha valaki hangot ad, 
vagy mozog, azt kővé változtatja. (Fejére teszi a kezét, és a játékosnak le kell guggolnia teljes akci-
óképtelenség állapotában. Amíg egy másik társa a fejére nem teszi a kezét, addig kőként guggol. 
Utána ismét szabadon mozoghat.) A „jók” akkor nyernek, ha valamennyi holmit átvittek a saját 
térfelük végébe, vagy beteszik a sátorba. Használjuk a behozott tárgyakat a játékhoz.

Akkor jó a játék, ha a dolog lassú, csöndes és feszült, különben zagyva futóversennyé válik. 
A játék túlságosan lelassul, ha az őr nem engedékenyebb: ha a periférikus látásával is mindent 
észrevesz. Ha a játék alatt a gyerekek között cirkáló őr cipőjének ütemes kopogása az egyetlen 
hang, akkor a végletekig fokozódhat a drámai feszültség. Itt nem teljesen egyértelmű a szabály, 
talán izgalmasabb lenne úgy, hogy az őr, csak mozgást érzékel, de nem hall, mert süket. Ha valaki 
kővé dermed, akkor az őr nem észleli. Így lehetőség van arra, hogy a gyerekek az őr háta mögött 
lépkedhessenek, annak megfordultakor kővé dermedjenek. 

II/3. B) 
b) A TÁBORVEZETŐ MONDJA

A táborvezető mondja c. közismert játékban a dolog tétjét az adja, hogy, aki eltéveszti, az kiáll a 
játékból.

A „táborvezető” sorozatos utasításokat ad. Pl.: „A táborvezető mondja, hogy guggoljatok le, a tá-
borvezető mondja, hogy igazítsátok meg a sátorlap szélét, a táborvezető mondja, hogy verjétek 
be a cövekeket, stb.” Ha a parancs elé nem mondja, hogy a táborvezető mondja, és mégis megteszik, 
akkor ki kell állniuk (pl.: „Álljatok fel!”) Ez vonatkozik arra az esetre is, ha elémondja, hogy a tábor-
vezető mondja, és nem hajtja végre a parancsot.

II/4. A)

Milyen sátrat válasszunk?

A kutyaól kezd kimenni a divatból, egyre inkább tért hódít az iglu. Ez olyan sátor, amelynek nem 
merev rudazata van, hanem általában két ívben meghajló rúd feszíti ki boltívszerűen a vásznat. Ez 
akkor nagyon hasznos, ha esőben kell sátrat verni. Ha már úgy-ahogy áll a ház, és biztonságos he-
lyen vannak a cuccok, nyugodtabban pepecselhetünk a cövekekkel és a kifeszítő kötelekkel. (Az 
iglu ez utóbbiak nélkül is megáll úgy-ahogy, de ne legyünk lusták. A biztos rögzítés szél ellen hasz-
nos, ha pedig a külső réteget kifeszítjük, kisebb az esélye, hogy összetapad a belsővel és beázik.

(Forrás: http://www.umann.com/vizitura/?Sator.html)
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II/4. B)

Sátorverés homokban

A gyári cövekek homokban semmit nem érnek. Vágj fát: kb. 40 cm hosszú, és 1-2 cm vastag cöve-
kek megteszik, a sátor végére pedig egy fél méter hosszú és 4-5 cm széles cölöp (baltával könnye-
dén leverhető). Ez szélcsendes időben és gyenge szélben elegendő. Ha erősebb a szél, akkor mind-
egyik cövek helyére tegyél ilyen cölöpöt, és a külső sátorlap alját szórd meg alaposan homokkal. 
Nem árt, ha ezt bírja is a sátrad. Általában vászonsátort érdemes használni, vagy iglut.

II/4. C)

Sátorbontás

Bontáskor lehetőleg mindent egyből a zsákjába tegyünk. Ha leakasztunk egy kifeszítő kötelet, a 
cövekjét is egyből szedjük ki, mert fél perc múlva már nem fogjuk megtalálni a fűben (csak egy 
perc múlva, amikor valaki mezítláb belerúg). Nézzük meg a sátor zsebeit, nem maradt-e benne 
olyasmi, ami kilyukaszthatja, vagy ami napközben kellhet. Miután kiköltöztünk, takarítsuk ki a 
belső részt egy kisseprűvel. 

A vizesen elcsomagolt vászon már egy nap után elindulhat a penészedés lejtőjén. Ez nemcsak 
ronda foltot hagy, de gyengíti az anyagot is. A vizes nylon csak büdös lesz. A sátor alja még száraz 
időben is benedvesedhet. Összecsomagolás előtt akasszuk ki egy fára száradni, vagy terítsük ki 
aljával felfelé egy garantáltan száraz helyen (fű helyett nyerőbb a kavicsos part). A ráragadt sarat, 
fűcsomókat szedjük le, már csak azért is, mert nem minden sátrat lehet úgy összehajtani, hogy az 
alja ne érintkezzen a vászonnal.

II/5. A)

ARTHUR RANSOME:
Fecskék és fruskák

(részlet)

Rögtön üssük fel a sátrakat – adta ki a parancsot John kapitány.
Hozzáláttak a sátorveréshez. Felcipelték a sátorlapokat a kikötőből, és kiteregették őket. 
Kiválasztottak négy fát a nagy fenyőfa körül, a tűzhely közelében.

– A meredek domboldal megvéd észak felől.
John felkúszott az egyik fatörzsön vagy hétlábnyi magasságig, és odakötötte a sátor egyik végét. 

Susan tartotta a másik végét, John ezután a szomszéd fára kúszott, és ott is megerősítette a kötelet. 
A kötél persze a közepém megereszkedett, és a sátor csak öt láb magas volt. Nem feszítették meg 
erősen, hiszen az éjszaka a harmattól úgyis összemegy.

A sátor úgy csüngött le két oldalt a kötélről, mint egy szárításra felakasztott lepedő. Most meg-
tömték kővel a sátor zsebeit, amiket Erzsébet angol királynő varrt kétoldalt a sátorlapok aljába. 
Néhány kő elég volt ahhoz, hogy a sátor kifeszüljön.

– Jó hogy anyu ezt a fajta sátrat választotta – jegyezte meg Susan.
– A vékony földréteg alatt szikla van, s így sose tudtunk volna cövekeket leverni.

Most a fenéklap behúzása és leterítése következett. 
Miután mindez elkészült, az egész társaság bent szorongott a sátorban.

(Arthur Ransome: Fecskék és fruskák. Ford. Baloghy Mária. Móra Ferenc Könyvkiadó, 1965., 33. oldal)
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II/5. B) 

Biblia
Mózes II. könyve 26. rész

Az építendő szent hajlék leírása
(Részlet)

 
1.  A  hajlékot pedig tíz kárpitból csináld: sodrott lenből, és kék, és bíborpiros és karmazsin színű-

ből, Kerubokkal, mestermunkával készítsd azokat. 
2.  Egy-egy kárpit hossza huszonnyolc sing legyen, egy-egy kárpit szélessége pedig négy sing; egy 

mértéke legyen mindenik kárpitnak.
3. Öt kárpit legyen egymással egybefoglalva, ismét öt kárpit egymással egybefoglalva. 
4.  És csinálj hurkokat kék lenből az egyik kárpit szélén, a mely az egybefoglaltak között szélről 

van; ugyanezt csináld a szélső kárpit szélével a másik egybefoglalásban is… 
5.  Ötven hurkot csinálj az egyik kárpiton; ötven hurkot csinálj ama kárpit szélén is, a mely a másik 

egybefoglalásban van; egyik hurok a másiknak általellenében legyen.
6.  Csinálj ötven arany horgocskát is, és e horgocskákkal foglald össze egyik kárpitot a másikkal, 

hogy a hajlék eggyé legyen. 
7. Ezután csinálj kecskeszőr kárpitokat sátorul a hajlék fölé; tizenegy kárpitot csinálj ilyet. … 
14. Csinálj a sátornak takarót is veresre festett kosbőrökből, és e fölé is egy takarót borzbőrökből. 
15. Csinálj a hajlékhoz deszkákat is sittim-fából, felállogatva.  ...

Fordította: Károli Gáspár
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II/5. C)

DEFOE:
Robinson
(részlet)

Második rakománnyal partra érve – bár legszívesebben a puskaporos hordót csomagoltam volna 
ki – először mégis egy kis sátrat állítottam össze a vitorlákból és néhány rúdból, melyeket erre a 
célra vágtam. Ide hordtam be mindent, miről tudtam, hogy az eső, vagy a nap ártalmára lehet. 
Aztán az üres ládákat és dobozokat felhalmoztam köralakban a sátor körül, hogy védve legyek 
akár emberek, akár állatok hirtelen támadása ellen.

Mikor ezzel kész voltam, belülről deszkával, kívülről pedig egy üres ládával torlaszoltam el a 
sátor bejáratát; aztán az egyik ágyat felállítottam, a fejemnél elhelyeztem a két pisztolyomat, fek-
vőhelyem hosszában pedig a puskámat és ledőltem. Először feküdtem ágyban a szigeten. Éjszaka 
mélyen aludtam, mert valóban nehéz és fáradságos napom volt. Előző éjjel ugyanis keveset alhat-
tam és nappal rengeteg munkámba került, hogy a hajóról a szárazföldre mentsem dolgaimat.

II/6. HÁZASODIK A MOTOLLA

WEÖRES SÁNDOR:
Vásár

(Sátor alól kikiáltó szétnéz, 102. oldal)

Sátor alól kikiáltó szétnéz: 
„Itt látható a nagyhírű bűvész!
A lábával karikázik,
A kezével citerázik, 

az orrával orgonázik
A fülével figurázik
A szemével gurgulázik, 
A szájával vacsorázik.”

II/7. WEÖRES SÁNDOR: JÖN A KOCSI

Alakítsunk most egy óriási nagy közös kocsit. Építsük meg a hullámvasút egy vagonját. Üljünk 
bele, s képzeletben induljunk hullámkocsikázni. Az elől ülő lesz a vezető, az ő mozgása jelzi, hogy 
merre kanyarog a kocsink. A játékvezető kézjelére gyorsuljon, lassuljon a közösen énekelt dal rit-
musa, aszerint, hogy éppen merre haladunk. 
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II/8. B) ÁRNYAK A SÁTORFALON

Árnyjáték a varázsláda paravánja és egy erős zseblámpa, vagy írásvetítő segítségével.

A híres tábortűzi tréfa a következő: nagy hasú beteg jelentkezik az orvosnál. Panaszkodik, hogy 
nagyon fáj a hasa. Az orvos felfekteti a földig letakart asztalra, megtapogatja, és megállapítja, hogy 
ezen csak a műtét segíthet. Az orvos hókuszpókuszol a beteg szeme körül, mire az elalszik, leejti 
a kezét, és horkolni kezd. Az orvos hoz egy nagyollót, és felvágja a beteg hasát, és kiemel belőle 
hihetetlen tárgyakat. Pl. nyitott ernyő, csizma, húsdaráló stb. Utána fog egy nagy tűt, vastag cérnát 
nyálaz, majd széles mozdulatokkal összevarrja a beteg hasát. Hókuszpókusz, a beteg kis hassal kel 
fel, kezet fog az orvossal, és távozik.

Természetesen az orvos hozzá sem ér a beteghez, mellette vág, és az ormótlan tárgyakat az asztal 
takarásából szedi elő.

Lehetőleg pantomimmel adjuk elő: a beteg kopogtat, ajtót nyit és zár, görnyedt tapogatással adja 
elő a fájdalmát, az orvos vállveregetéssel, fejcsóválással nyugtatgatja.

III/1. LÁDAZÁRÁS

Ricsibu, ricsibá
Láda zárulj!
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KÉSZÍTETTE: CSEKEINÉ VAGÁCS ZSUZSANNA, PRÁCSERNÉ KÓBOR ERIKA

Játék, 
amelyben mindenki

egy közösség tagja lehet,
és rájön,

hogy a problémákat
csak együtt oldhatjuk meg.
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MODULLEÍRÁS
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 8–9 év

AJÁNLOTT IDŐKERET 90 perc, 2×45perc 

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA A közösséghez tartozás élményének, fontosságának átélése, problémáinak 
szóbeli megfogalmazása

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT A közösen végzett munka, együttműködés 

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI 
IRÁNY

A közösségi élmény egy-egy szegmensének kiemelése

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: Önszabályozási képesség

Kognitív kompetencia: Kommunikatív kompetencia

Szociális kompetencia: Együttélési kompetencia

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom, Dráma és tánc, Vizuális kultúra

Modulokhoz: Épül a sátor, Élelem nyomában, Vadásztarisznya

TÁMOGATÓRENDSZER Kaposi László (Szerk.) Játékkönyv. Bp. 2002.
Gabnai Katalin: Drámajátékok. Bp. 1999.
Hajas Zsuzsa: Kommunikációs gyakorlatok. Pedellus Tankönyvkiadó
Baji-Gál Ferencné: Drámapedagógia alkalmazása. Pedellus Tankönyvkiadó
Selvarajan Yesudian–Haich Erzsébet: Sport és jóga. Kézirat jegyzet. Schmidt 

Magdolna 1996

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

A modul fő témája a közösségi élet, amelyet a kisközösségen, a családon keresztül, majd egy na-
gyobb, tágabb értelmezésben a családok együttélése révén, a tábori életen mutat be. A gyerekek 
mindegyike aktív tagja lesz egy családnak, képviseli azt. A modul egyik legfőbb célja az összetarto-
zás érzésének erősítése, melyet a szoros családi együttműködés segíthet elő. Érdekes lehet a játék 
elején, illetve a foglalkozás végén is megfogalmaztatni a gyerekekkel az összetartozás érzésével 
kapcsolatos gondolataikat. A modul ezt nem tartalmazza, de ha lehetőség nyílik rá, ne hagyjuk ki! 
A játékok során mindenki számára nyílik alkalom arra, hogy megnyilatkozzon, akár szóban, akár 
nonverbális formában, vagyis választhatóan, az egyéniségének legmegfelelőbb formában. A mo-
dul bontása a két közösségi életforma határán, illetve a konfliktushelyzet felmerülésénél ajánlott, 
a II/6. pontban. Innentől kezdve a játékok a konfliktushelyzetek megjelenítéséről és megoldásáról 
szólnak. A megjelenítésre ajánlott játékvariációk közül választhatnak, válasszanak a gyerekek, csa-
ládok, aszerint, hogy a családtagokhoz mely ábrázolási módok állnak legközelebb.

Szerencsés lenne, ha a felmerülő problémás helyzeteket többféle módon, más-más megközelítésben 
is megjelenítenék a gyerekek, kihasználva a bábjátékban, a mímes játékban és a testjátékban rejlő ját-
szási lehetőségeket, és a köztük fennálló különbségeket. A terem egészét használjuk ki, a családok jól 
elkülöníthető egységekként, akár előző modult felidézve, sátranként helyezkedjenek el. A játéktér a 
terem közepe, megidézve ezzel a települések főterét, ahol a közösségi élet zajlik. A modul második 
részében ez a központi tér szolgál helyszínként. A modulban a gyerekek egyszerre játszanak felnőtt, 
illetve gyerekszerepet is. Fel kell készülnünk arra, hogy a gyerekek életkori sajátosságaikból adódóan 
ezen a foglalkozáson több lesz a nevetés, az esetleges „cikis”, kínos helyzet, amit néhány gyerek talán 
nehezen tolerál, s lesznek, akik kimondottam így találnak magukra. Ők nagyobb szerepet vállaljanak a 
modul első, családi részében, a kevésbé bátrak pedig a modul második felében. 

Eszközök: a láda bábjai, kalap, aranypapírok, zsák, cellux, ragasztó, papírok, kendők, lepedők, 
biztosítótűk, bot, csomagolópapír, ceruza, filc, korongok, tollak, gyertya, gyufa, CD
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JELMAGYARÁZAT

☺:     a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést;
Római számok (I., II., III. stb.):  a főfeladat sorszáma;
Arab számok (1., 2., 3.  stb.):  a feladat sorszáma;
Kisbetű (a, b, c):    ugyanazon feladat variációja (választható);
Nagybetű (A, B, C):   a feladat differenciálása (választható).

– Időfelhasználás
– Tér- illetve terem elrendezés
– Eszközök
– Csoportok
– A tartalommal összefüggő differenciálási javaslat
– Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok
– Speciális javaslatok a fejlesztendő kompetenciával kapcsolatban

SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN

A modul során a gyerekek a legtöbb feladatot csoportmunkában, állandó kiscsoportban végzik, 
ezért a csoportmunkát és a kooperatív munkát mindenképp értékeljük. A csoportokon belül fi-
gyeljük a munkamegosztást, a feladatok elosztását, amely sikerességéről a gyerekek maguk nyilat-
kozzanak. A játékvariációknál értékeljük, hogy az adott feladatnak a legmegfelelőbb megjelenítési 
formáját választották-e, és mennyire sikerült bemutatniuk azt, amit szerettek volna, majd a gyere-
kek fogalmazzák meg azt is, hogy mit csinálhattak volna másként.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1. BESZÉDGYAKORLAT

Légzés gyakorlat 

– „HA” légzésgyakorlat
(4 perc)
– Légzőgyakorlat gyertyával: 
gyertyagyújtás és elfújás (szájjal, 
orrból kifújt levegővel)
(3 perc)

Nyelvi korrek-
ciós képessé-
gek

frontális, kí-
sérlet

játékleírás 

gyertyák, 
gyufa

a) Igazi gyertyával

b) Ujjból formált gyertyával

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. LÁDANYITÁS SZERTARTÁSA

A ládában menyasszonyi ruhába 
öltöztetett királylány báb, a láda 
összes bábja, leánykérő vers papí-
ron, a népszokás leírása papíron, 
aranyszínű papír, különböző kár-
tyák 
(1 perc)

Kötődési 
képesség, 
értékek képvi-
selete

frontális, be-
szélgetés   

láda a be-
lekészített 
menyasszonyi 
bábbal, vers, 
szöveg többi 
báb, arany-
papír

II/2. MIT JELENTHETNEK EZEK A TÁRGYAK, VERSEK?

Találjátok ki miről fogunk beszél-
getni, játszani ma! Olvassuk fel a 
verset, szöveget! Gondolatfűzés 
(miről szól?, mit jelképez?) tanítói 
segítséggel
(4 perc)

Beszédké- 
pesség, nyelvi 
kommunikáci-
ós képes ség 

frontális, be-
szélgetés 

játékleírás, 
szövegek

II/3. ALAKÍTSUNK CSALÁDOKAT! 

Válasszunk családfőket és a felesé-
geiket a ládában található kártyák 
segítségével!
(2 perc)

Együttélési 
képesség, 
nyelvi kom-
munikációs 
képesség, 
kombinatív 
képesség

frontális, játék játékleírás 
kártyák, zsák 
vagy kalap
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/4. PÁRVÁLASZTÁS LEÁNYKÉRÉSSEL

 A lányok készítsék el esküvői 
ruhájukat, a fiúk írják meg saját 
leánykérő versüket, szövegüket, 
mondókájukat, az aranypapírból 
készítsenek egy gyűrűt.
A leánykérés ceremóniája (12 perc)

Kreativitás, 
nyelvi kom-
munikációs 
képesség, 
önkifejező 
készség

csoportmun-
ka, problé-
mamegoldás, 
megbeszélés, 
vita

anyagok (pl. 
függöny),olló, 
kevés cérna, 
biztosítótű, 
csattok pa-
pírok, arany 
színű papír, ra-
gasztó (cellux), 
bot, kalap, ba-
jusznak fonal, 
díszszalagok, 
zsinórok

játékleírás

a) gyerekszereplőkkel 

b) bábbal a láda bábjai

II/5. „DE JÓ VÓNA, HA GYEREKZSIVAJTÓL LENNE HANGOS A HÁZ!”

Ha egyre gondolunk, mienk a 
gyerek!
Válaszd ugyanazt c. játék 
(5 perc)

Együttmű- 
ködési képes-
ség, nyelvi 
kommuniká-
ciós képesség, 
kombinatív 
képesség

frontális, pá-
ros

játékleírás, 
kérdések

II/6. ÍGY ÉLÜNK MI!

II/6.A TERVEZZÜK MEG SAJÁT ÉLETTERÜNKET, HOL ÉS HOGYAN FOGUNK ÉLNI!

A) Rajzzal (7 perc) Kreativitás, 
együttműkö-
dési képesség

Csoport, 
beszélgetés, 
alkotómunka; 
problémameg-
oldás, koope-
ratív munka

csomagolópa-
pír, ceruzák, 
filcek,

játékleírás

B) A teremben lévő eszközök felhasz-
nálásával
(7 perc)

Kreativitás, 
Együttmű- 
ködési képes-
ség

csoport, be-
szélgetés, 
alkotómunka; 
problémameg-
oldás, koope-
ratív munka 

a teremben ta-
lálható eszkö-
zök, anyagok

játékleírás

II/6.B.MUTASSUK BE MAGUNKAT!

 A családfő néhány mondatban 
bemutatja családja tagjait és lakó-
helyüket. (3 perc)

Beszédké- 
pesség, nyelvi 
kommunikáci-
ós képesség

egyéni, bemu-
tatás

az elkészített 
munkák

Ajánlott modulbontási pont
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/7.TELNEK-MÚLNAK AZ ÉVEK…EMLÉKEZZÜNK! MILYEN VESZÉLYEK, PROBLÉMÁKKAL NÉZTÜNK SZEMBE AZ ELTELT 
ÉVEK ALATT?

 Hogy is volt régen? Kötött mon-
datkezdés c. játék Sosem felejtem 
el… Amikor segítettél ..,
Amikor megtámadott a…, 
Amikor megtaláltuk ezt a he-
lyet…, stb. (3 perc)

Beszédké- 
pesség, nyelvi 
kommunikáci-
ós képesség

egyéni, beszél-
getés

játékleírás, 
kártyák

II/8. EGYSZERRE VALAMI MEGVÁLTOZOTT

II/8.  PROBLÉMÁM VAN C. JÁTÉK (PROBLÉMA HÚZÁSÁVAL)

A)


 Átkiabálás a táborba 
(10 perc)

Beszédké- 
pesség, nyelvi 
kommunikáci-
ós képesség

egyéni, prob-
lémamegoldás

játékleírás, 
kártyák

B)


 Mutasd be állóképben! 
(10 perc)

Nem nyelvi 
kommuniká-
ciós képesség, 
kreativitás

csoport, prob-
lémamegol-
dás, koopera-
tív munka 

játékleírás, 
kártyák

C)


 Mutasd be mímes játékkal! 
(10 perc)

Beszédké- 
pesség, nyelvi 
kommuniká-
ciós képesség, 
nem nyelvi 
kommuniká-
ciós képesség, 
kreativitás

csoport, prob-
lémamegol-
dás, koopera-
tív munka

játékleírás, 
kártyák

D)


 Mutasd be bábbal! Bábkészítés 
vagy a láda bábjainak segítségé-
vel. (10 perc)

Beszédké- 
pesség, nyelvi 
kommuniká-
ciós képesség, 
nem nyelvi 
kommuniká-
ciós képesség, 
kreativitás

csoport, be-
szélgetés, 
alkotó munka, 
problémameg-
oldás, koope-
ratív munka

láda bábjai 
vagy készített 
bábok

játékleírás, 
kártyák

II/9. SEGÍTSÉG BAJ VAN!

Minden család kitalál magának 
egy problémát, amelyet nem tud 
megoldani. Ezt leírják és a Vének 
Tanácsa elé terjesztik. 
(7 perc)

Nyelvi kreati-
vitás, íráské-
pesség

csoport, vita, 
megbeszélés

tollak, papír Melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/10. ÖSSZEÜL A VÉNEK TANÁCSA A TŰZ KÖRÜL

II/10. A) ÉLESSZÜK FEL A TÜZET!

Üljünk le a képzeletbeli tűz mellé! 
A vezető, illetve tanító felolvassa 
Tóth Árpád: A láng című versét. 
(3 perc)

Nyelvi kom-
munikációs 
készségek

frontális, be-
mutatás

Tóth Árpád: 
A Láng c. ver-
se, gyertya, 
gyufa

II/10. B) KEZDŐDJÉK A TANÁCSKOZÁS!

A családok részvételével megkezdi 
tanácskozását a tanács. A csalá-
dok szóvivője mindig a családfő. 
Beszéljük meg, melyik családi 
problémát hogyan tudnánk a 
legjobban megoldani. A tanács 
vezetőjének szerepében a tanár, a 
varázsló bábbal

Nyelvi kom-
munikációs 
készségek, 
érdekérvénye-
sítő képesség, 
együttélési 
képesség, 
kombinatív 
képesség

frontális, elő-
adás, magya-
rázat, vita

Melléklet

A)


…egyszerű beszélgetőkörrel  
(15 perc)

Nyelvi kom-
munikációs 
készségek, 
érdekérvénye-
sítő képesség, 
együttélési 
képesség, 
kombinatív 
képesség

frontális, elő-
adás, magya-
rázat, vita

Melléklet

B)


…„szólásra jelentkező” korongok-
kal (5 korongot kap mindenki, 
melyet bead , ha hozzá szeretne 
szólni. Ha elfogyott a korongja 
a családnak, nem szólhat többet 
hozzá)
(15 perc)

Nyelvi kom-
munikációs 
készségek, 
érdekérvénye-
sítő képesség, 
együttélési 
képesség, 
kombinatív 
képesség

frontális, elő-
adás, magya-
rázat, vita

korongok (kb.
25-30 darab)

Melléklet

II/11. LÁDAZÁRÁS SZERTARTÁSA

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/1. ÚJRA EGYÜTT! TÁNC A TŰZ KÖRÜL!

Újságtánc c. játék  ( Emberek 
együttes: Tábortűz című száma 
Tábortűz c. album 1997)
(5 perc)

Nem nyelvi 
kommuniká-
ciós képesség, 
kreativitás

frontális, já-
ték, tánc

játékleírás, 
Emberek: 
Tábortűz c. cd 
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MELLÉKLETEK
    

I/1. „HA” LÉGZÉSGYAKORLAT

A gyakorlatot terpeszállásban végezzük. Belégzés: mint a teljes jógalégzésnél (has, mellkas, váll-
övi, rekeszlégzés, mindig kilégzéssel indítjuk a légzésgyakorlatot), ez idő alatt karjainkat lassan 
emeljük fejünk fölé függőleges helyzetbe. Néhány másodpercig tartsunk légzésszünetet, akkor 
hirtelen előrehajolunk, karunkat is előrelógatva és egyidejűleg gyors, erőteljes kilégzéssel szájun-
kon át „HA” hangot hallatva kilégzünk. A „HA” hangot a kilehelés adja, gégénkkel nem adunk ki 
hangot. Lassú belégzéssel felegyenesedünk, karjainkat a fejünk fölé emelve, azután az orrunkon 
át lassú kilégzéssel karjainkat leeresztjük. Végezzük el a gyakorlatot négyszer-ötször. Csak friss 
levegőjű teremben végezzünk légzőgyakorlatokat. A gyakorlat gyógyító hatása: frissíti a vérke-
ringést, tisztítja a légzőszerveket, megszünteti a fázékonyságot, koncentráltabbá tesz. Pszichikai 
hatása: megkönnyebbülés- és megtisztulásérzet.

Az erőteljes „HA” légzéssel egyetlen pillanat alatt elolthatunk egy szál égő gyertyát.

II/1. 

A leánykérés célja a lányos család és a lány házasságra való hajlandóságának felderítése volt. 
Mindig a lányos háznál történt, ahová ünnepélyesen elvonult egy vagy több felkért személy a 
házasulandó legény, illetve annak szülei képviseletében: kérő, rokonok esetleg együtt is mehettek 
a szülőkkel, a legénnyel. A leánykérés időpontjául legtöbb helyütt az esti órákat említik, olykor a 
kora reggelt, amikor biztos, hogy otthon vannak, s amikor kevésbé látták meg, akikre nem tarto-
zott. A szertartásos leánykérésnek fontos szereplője volt a kérő, aki gyakran a násznagy szerepét 
viselte házasságkötéskor, s nagybátyja, keresztapja volt a házasulandó legénynek. Amennyiben le-
ánykéréskor megadták a választ, s az igenlő volt, kitűzték az eljegyzést. (Magyar Néprajz. Készült 
az MTA Néprajz kutató csoportjában, Főszerkesztő: Dömötör Tekla; részlet)

II/2.  

JÓZSEF ATTILA:
Leánykérő ének

(Részlet)
 
”Vonszolom ifju szivem s kacagok –
Öltsd a karomba, hej, öltsd a karod,
S hagyd a kezed a kezemben örökre.
Érzed-e énekemet? Beköszönne
Most a szivedbe, ha úgy akarod!”

(József Attila minden verse és versfordítása, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1980.)

II/3. 

Az Alapítsunk családot c. játékban a ládában egy kis zsákban kártyák találhatók. A kártyák közül 5 
db-on tűz és 5 db-on sátor található, 10 kártya pedig üres. (10 db kék hátoldalú kártya a fiúknak, 10 
db piros hátoldalú kártya a lányoknak, és ezekből húznak.) A tüzet ábrázoló kártyák tulajdonosai 
lesznek az apák, a sátrat ábrázoló kártyák húzói lesznek az anyák. A többiek gyerekek lesznek. 
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II/4. 

A Leánykérés c. játékban a fiúk és a lányok külön csoportokban készülnek az esküvőre. A fiúk ki-
választják, melyik lányt fogják megkérni, és saját lánykérő verset írnak. A lányok esküvői ruhát 
készítenek a meglévő alapanyagból. A ceremónia úgy zajlik, hogy a fiúk egyenként lépnek a ki-
választott lány elé, és előadják a verseiket, szövegeiket, amellyel feleségül kérik a lányt. A lányok 
kéznyújtással jelzik bele egyezésüket, ezután elfogadják a fiúk által készített gyűrűt. Ebben a já-
tékban másik változatként lehetséges az is, hogy a gyerekek ne személyesen, hanem a „báb mögé 
bújva” hajtsák végre.

II/5. 

Ebben a játékban a párok egymásnak háttal állva azonnal, egyszerre válaszolnak a feltett kérdésre. 
Ha a válasz ugyanaz, akkor választhatnak a csoport tagjai közül maguknak 1 gyereket. Ha nem, 
akkor ebben a fordulóban nem választhatnak gyereket, és a következő pár tagjai kapják az újabb 
kérdést.

Lehetséges kérdések: bármilyen kérdés lehetséges, csak egy darab egyértelmű válasz feleljen rá. A 
kérdések típusa kétféle lehet, itt mód nyílik differenciálásra. Az eldöntendő kérdések könnyebb, 
míg a kiegészítendő kérdések a nehezebb kategóriába sorolhatók.

• Magyarországon általában milyen a menyasszonyi ruha színe? (fehér) 
• Igaz-e, hogy a bólogatás mindenhol a világon igent jelent? (nem)
• A világon több a férfi, mint a nő? (nem)
• Melyik országban él a legtöbb ember? (Kína)
• Milyen házakban élnek az eszkimók a sarkvidéken? (iglu, jégkunyhó)
• Melyik a legkisebb kontinens? (Ausztrália)
• Igaz-e, hogy Magyarországon kb. 5 millióan élnek? (nem)

Lehetséges találós kérdések: 

• Fekete bika vörös nyelvét nyújtogatja. Mi az? (tűz)
• Négy lába van, mégsem jár, jó rajta a teli tál. Mi az? (asztal)
• Mindig nyílik, de sohasem virágzik. Mi az? (ajtó)
• Kezet fog mindenkivel, aki jön, vagy aki megy. Mi az? (kilincs)
• Szádba teszed, mégsem eszed. Mi az? (kanál)
• Két kezemmel füled fogom, és ott csücsülök az orrodon. Mi az? (szemüveg)
• Melyik karó véd a hideg ellen? (takaró)

(Forrás: Mondókák, találós kérdések, versikék, dalok. Tóth könyvkereskedés 1996.)

II/6. A)

A családok külön-külön csoportokban ábrázolják, vagy bemutatják, felépítik saját lakóhelyüket. 
Hívjuk fel a figyelmet a rendelkezésre álló anyagok, székek, padok, táskák, állatbábok minél na-
gyobb felhasználására. A felhasználás után a családfő bemutatja családját és lakóhelyét. Elevenítsük 
fel az előző foglalkozáson megismert sátorverési technikákat, lehetőségeket.



3. TÁBORI ÉLET 43

II/7. A KÖTÖTT MONDATKEZDÉS

A játékvezető érzéseket, érzelmi állapotokat kifejező fél mondatokat ír fel papírlapra. A játékosok 
a felmutatott lapokon szereplő félmondatokat egészítik ki saját gondolataikkal.

Az elkezdett mondatok:
Sosem felejtem el, hog ….
Amikor segítettél emlékszem, hogy….
Amikor megtámadott a….
Emlékszem, amikor megtaláltuk ezt a helyet…
(A fénymásoláshoz használható kártyák a melléklet végén találhatóak!)

II/8. PROBLÉMÁM VAN 

Zsákban kis kártyákban problémákat sorolunk fel. A családok egyenként húznak és a választott 
formának megfelelően adják elő.

A) Átkiabálás: pár mondatban ismerteti a problémát a szomszédos családdal.
B) Állókép: szoborképszerűen bemutatják a többieknek a problémát.
C) Mímes: beszéd nélkül, csak némajátékkal.
D) Bábbal: a báb készítése a lehető legegyszerűbb módon történjen. Például:

• Papírzacskóra fejeket festünk, rajzolunk.
• Nagykendőből egy részt vattával kitömünk fejnek, a kendő többi lelógó része (sarkai) lesz 

 nek a báb kezei.

Lehetséges problémák: 
• Este túl hangosan zajongott a szomszéd, és nem tudtak aludni a többiek.
• A szemetet átdobálja a család a másik családhoz.
• Kővel, csúzlival a szomszéd betörte az ablakot.
• A gyerekek összeverekedtek stb.

(A fénymásoláshoz használható kártyákat l. a melléklet végén.)

II/9.  

A Segítség, baj van! c. játékban minden családnak le kell írnia egy olyan problémát, amelyet együtt 
nem tudnak megoldani.
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II/10. A) 

Tóth Árpád: LÁNG (1921) című versének felolvasása előtt gyújtsunk gyertyát, amit körülülhetünk. 

TÓTH ÁRPÁD
Láng

Eldobtam egy gyufát, s legott
Hetyke lobogásba fogott,
Lábhegyre állt a kis nyulánk,
Hegyes sipkájú sárga láng,
Vígat nyújtózott, furcsa törpe,
Izgett-mozgott, előre, körbe,
Lengett, táncolt, a zöldbe mart,
Nyilván pompás tűzvészt akart,
Piros csodát, izzó leget,
Égő erdőt, kigyúlt eget;
De gőggel álltak fenn a fák,
És mosolygott minden virág,
Nem rezzent senki fel a vészre,
A száraz fű se vette észre,
S a lázas törpe láng lehűlt,
Elfáradt, és a földre ült,
Lobbant még egy-kettőt szegény,
S meghalt a moha szőnyegén.
Nem látta senki más, csak én.

(Tóth Árpád összes versei és versfordításai és novellái, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 
1984., 184. oldal)

II/10. B) 

Ebben a játékban a csoport vezetője a varázslóbáb segítségével, egyesével kiemeli a papírlapokat, 
amelyeken a családok által kitalált problémahelyzetek vannak, majd felolvassa őket. A problémák 
megbeszélése történhet beszélgető körrel, amikor mindenki elmondhatja korlátok nélkül javasla-
tait a megoldásra. A másik lehetőség a „szólásra jelentkező” korongokkal való megbeszélés. Ebben 
az esetben minden család öt korongot kap, amelyet bead, ha hozzá szeretne szólni. Ha elfogynak a 
korongok, a család többet nem szólalhat meg. A feladat előtt a varázslóbábot kicsit öltöztessük át, 
például egy kendővel, vagy ragasszunk rá szakállat! Erre azért van szükség, hogy elvonatkoztas-
sunk a mesékből megismert varázslótól. Inkább képviselje a báb a vének tanácsának legöregebb 
tagját.

III/1. ÚJSÁGTÁNC 

Ez a játék kapcsolaterősítő, gátlásoldó, közérzetjavító. Minden család kap egy-egy jó nagy újság-
lapot. Ezt leteszik a földre, és ezen kezdődik a tánc. Amikor a zene leáll, leugranak az újságlapról, 
kettéhajtják, és úgy folytatják rajta a mozgást. Aki nem fér rá a lapra, kiesik. Az a család győz, 
amelyik a legtovább együtt marad. Világos, hogy ez nemcsak ügyesség, hanem összetartás, ösz-
szekapaszkodás kérdése is. A gyerekeknek rá kell jönniük, ha mindnyájan mozgásukat próbálják 
jól összehangolni (pl.: kisebbeket nyakukba ültetik, egymás lábára mernek állni), és nem kapkod-
nak, csak akkor sikerülhet a „mutatvány”. (Emberek: Tábortűz című album 1997., Berkes-Miller: 
Tábortűz)
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KÁRTYÁK A II/7. PONTHOZ:

Sosem felejtem el, 
hogy….
Amikor segítettél em-
lékszem, hogy….
Amikor megtámadott 
a….
Emlékszem, amikor 
megtaláltuk ezt
a helyet….
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KÁRTYÁK A II/8. PONTHOZ:

Este olyan hangosan 
zajongott a szomszéd, 
hogy nem tudtak alud-
ni a többiek.
A szemetet átdobálja a 
család a másik család-
hoz.
A szomszéd betörte az 
ablakot kővel, csúzli-
val.
A gyerekek összevere-
kedtek.
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KÉSZÍTETTE: KOVÁCS HEDVIG, SCHMIDT MAGDOLNA, ZURBÓ PÉTER

Játék, 
amelyben az egyik legjobb történik,

ami egy gyerekkel történhet…
Megtölti a pocakját.
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MODULLEÍRÁS
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 8–9 év

AJÁNLOTT IDŐKERET 90 perc, 2×45perc 

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Hétköznapi szövegek (receptek) olvasása, értelmezése, és annak alapján való 
cselekvések megszervezése

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Más hétköznapi szövegek (pl. használati utasítások) leírások ismerete

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI 
IRÁNY

Praktikus információk kódolása, feldolgozása

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: kreativitás

Kognitív kompetencia: befogadás

Szociális kompetencia: együttműködési képesség

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: természetismeret

Modulokhoz: Fák között, Vadásztarisznya

TÁMOGATÓRENDSZER Gabnai Katalin: Bevezetés a drámapedagógiába

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

Erre a foglalkozásra hozassunk a gyerekekkel salátástányért és kiskanalat. A foglalkozást vezető 
tanár a szükséges alapanyagokról, késekről, vágófelületről gondoskodjon. Remélhetőleg az isko-
lai konyhaszemélyzet is szívesen segít, ha felajánljuk nekik, hogy az elkészített finomságokból 
kóstolót adunk. Ezen a foglalkozáson az élelemről nemcsak beszélünk, de néhány receptet el 
is készítünk. Azért játszani is szeretnénk: a térrendezés feltétlenül szükséges. A szünet utánra 
tettük az ételkésztést, hogy átrendezhessük a termünket. Sok választható játékot és olvasnivalót 
ajánlunk, ezeket természetesen mind nem lehet ezen a foglalkozáson feldolgozni. Sok eszközünk 
lesz, ezért ha lehetséges a technikai lebonyolításhoz kérjük segítséget nagyobb gyerekektől, vagy 
szülőktől, kollégáktól. Tapasztalatunk szerint a manuális tevékenységek (bábkészítés, ételkészítés) 
alatt a gyerekek szívesen beszélgetnek kötetlenül. Használjuk ki ezeket a pillanatokat, ne akarjuk 
mindig irányítani az órát. 

JELMAGYARÁZAT

☺:     a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést;
Római számok (I., II., III. stb.):  a főfeladat sorszáma;
Arab számok (1., 2., 3.  stb.):  a feladat sorszáma;
Kisbetű (a, b, c):    ugyanazon feladat variációja (választható);
Nagybetű (A, B, C):   a feladat differenciálása (választható).
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SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN

Ez a modul sajátos lehetőséget teremt az értékelésre, önértékelésre, ami most két síkon haladhat. 
Egyrészt: valóban elkészítünk valamit, ami a munkánkat minősíti, az ételünk valóban lehet finom 
és íztelen is. Más kérdés a munkában való részvételünk megítélése: lehetnek gyakorlottabbak vagy 
gyakorlatlanabbak is a gyerekek a házimunkában. De feltétlenül ismerjük el azt is, aki megmosta 
az alapanyagokat. Ha lehet, a tevékenykedő csoportokat együtt értékeljük. 

Az értékelés szempontjai a következők lehetnek:
– Hogyan dolgozott a csoport? 
– Milyen volt a munkamegosztás?
– Milyen volt az összefogás?
– Milyen volt a munkahangulat?
– Milyen volt a munkaszervezettség?

Az egyéni önértékeléshez adott szempontok:
– Hogyan tudtam a csoport munkájához kapcsolódni?
– Milyen munkafeladatot tudtam ellátni?
– Hogyan segítettem, vagy gátoltam a csoport egészének munkáját?

Beszéljük meg a kérdésekre adott válaszokból adódó következő feladatainkat.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/ 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1.    ISMERT DALOK ÉS TÁNCOK FELELEVENÍTÉSE

a) Badacsonyi szőlőhegyen
Énekeljük és táncoljuk el a dalt!
(3 perc)

zenei kreati-
vitás
emlékezet
 

frontális, be-
mutatás

I/1. feladatle-
írás;
dalszövegek

b) Éliás, Tóbiás 
Énekeljük és táncoljuk el a dalt! 
(3 perc)

zenei kreati-
vitás
emlékezet

frontális
bemutatás

dalszövegek

I/2. A HÁZASODIK A MOTOLLA „FELDOLGOZÁSA”

a)

b)

c)

Házasodik a motolla
– Énekeljük el a dalt szerepek 
szerint, kiscsoportban! (bátortala-
nabbaknak)

– Énekeljük el a dalt szerepek 
szerint, szóló alkalmazásával 
(bátrabbaknak).

– Csoportok alakulásával minden 
szerepet szólisták adnak elő 
(a legbátrabbaknak).
(5 perc)

előadói csoportos
rögtönzés

I/2. játékleírás;
dalszöveg

I/3. BESZÉDTECHNIKAI GYAKORLAT

A dalok segítségével: hosszú és 
rövid hangzók ejtésének automa-
tizálása. Ritmusjáték
(5 perc)

reproduktív 
beszédkészség

frontális
dráma

I/3. gyakorlat-
bemutatás

a) Csoportos egyeztetés: Milyen 
vessző a vessző?
(ti. szőlővessző) Megtudhatjuk, ha 
kinyitjuk a varázsládát.

konvertáló 
képesség

frontális

b) Csoportos egyeztetés: Mi a dö-
dölle?
Megtudhatjuk, ha kinyitjuk a 
varázsládát.

konvertáló 
képesség

frontális

I/4.
LÁDANYITÁS
(2 PERC)

empátia, kötő-
dési képesség

frontális láda, I/4. láda-
nyitó vers
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/ 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II./1. RECEPTOLVASÁS, BEMUTATÁS

a) Boros receptek 
Első kiscsoportos feladat:
Kiscsoportban olvassuk és dol-
gozzuk fel a recepteket. Majd a 
csoport számoljon be róla, 
hogy mit is készítettek, hogyan 
kell ezt az ételt tálalni, mikor 
fogyasztják, hogyan tálalják. 
Kiknek ajánlják.

felolvasás, 
befogadás, 
reproduktív 
szövegalkotás

kiscsoportos
magyarázat 

II/1.a) 

dödölle 
receptleírás

b) Népi receptek 
Második kiscsoportos feladat:
Kiscsoportban olvassuk és dol-
gozzuk fel a re cepteket. Majd a 
csoport számoljon be róla, hogy 
mit is készítettek, hogyan kell ezt 
az ételt tálalni, mikor fogyasztják, 
hogyan tálalják. Kiknek ajánlják. 

felolvasás, 
befogadás, 
reproduktív 
szövegalkotás

kiscsoportos 
felolvasás
magyarázat

II/1.b)

slambuc 
receptleírás

c) Sajtos rúd
Harmadik kiscsoportos feladat:
A feladat ugyanaz, mint az előző-
nél.
(15 perc)

felolvasás, 
befogadás
reproduktív 
szövegalkotás

kiscsoportos
felolvasás
magyarázat

II/1.c)

sajtos rúd 
receptleírás

II./2. BÁBOZZUNK!

Bábozzuk el a Házasodik a motolla 
c. dalt!
Most már dallal és ritmusjátékkal 
is felelevenítettük a dalt. Adjuk elő 
közösen. Válasszunk bábokat, osz-
szuk szerepeket, s közösen adjuk 
elő a dalt. Ha mindenkinek nem 
jut főszerep, legyen akkor vendég 
az esküvőn. 
(15 perc)

kreativitás frontális osz-
tálymunka 
bábozás

bábok, ken-
dők, paraván

II/2.

játékleírás

Javasolt órabontás

II/3. „KÉZMŰVESSÉG”

Olvassuk el a receptet!
Készítsünk keleti csemegét!

néma olvasás, 
befogadás, 
kreativitás

csoportmunka evőeszköz, 
tányér

II/3. 
Receptleírás

Olvassuk el a receptet!
Készítsünk reneszánsz salátát!

néma olvasás, 
befogadás, 
kreativitás

csoportmunka evőeszköz, 
tányér

Receptleírás

Olvassuk el a receptet!
Készítsünk gyümölcssalátát!
(20 perc)

néma olvasás, 
befogadás, 
kreativitás

csoportmunka evőeszköz, 
tányér

Receptleírás
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/ 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/4. A BÁRÁNYBŐRBE BÚJT FARKAS 
MESEJÉNEK FELDOLGOZÁSA

befogadás tanári felol-
vasás

II/4. Melléklet

II/5.

a)

b)

– Adjuk elő a mesét egy percbe 
sűrítve kiscsoportban!
– Adjuk elő a mesét egy percbe 
sűrítve párosával!
(15 perc)

kreativitás
előadói

csoportos 
vagy páros 
rögtönzés

II/5. Melléklet

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/ 1. UZSONNÁZÁS, BESZÉLGETÉS 

☺. Fogyasszuk el az ételeket, közben 
beszéljük meg a mai foglalkozá-
sunkat. Hogy éreztük magunkat? 
Értékelés szempontjait ás a beve-
zetőben. A ládazáráshoz a gyere-
kek mondjanak egy-egy mondatot 
az órához kapcsolódó érzéseikről, 
vagy kívánságaikról. Ezt az egy 
mondatot aztán „dobják” bele a 
ládába. 
Halk zene szólhat.
Csajkovszkij: Anyegin, a Málnaszedő 
lányok kara
(10 perc)

érzelemkife-
jezés

egyéni
dráma

varázsláda
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MELLÉKLETEK

I/1.a 

Éliás, Tóbiás. 
Egy tál dödölle
Ettél belőle
Kertbe mentek a tyúkok. 
Mind megették a magot.
 
 ***

I/1.b 

Badacsonyi szőlőhegyen két szál vessző
Szél fújja, fújdogálja, harmat hajdogálja.
Hol a tyúknak a fia? Talán mind felkapdossa?
Csűr ide, csűr oda, kas ki bárány, kas oda.

Az ismert dalok felidézésekor az énekhez mindig kapcsoljunk mozgást! Lépés, taps mérőre, tánc. 
A legegyszerűbb táncmozgás a körben járás lehet. A játék lényege itt (kivéve, ha profi táncosok 
vagyunk) az ütemre és a zenére való mozgás. Ha járatlanok vagyunk a táncban, akkor egyszerűen 
körben járva, a szövegben szereplők mozgását utánozhatjuk például: milyen lehet a motolla, a 
piszkafa mozgása? Célunk a játékkal: a mozgás, szöveg, ritmus megtapasztalása.

I/2. HÁZASODIK A MOTOLLA 

1. Házasodik a motolla, házasodik a motolla -la -la 
    Rátalálta a piszkafára -ra -ra  rátalálta a piszkafára. 

2. Rokonságát összehívja, rokonságát összehívja -ja -ja 
    A vén baglyot csak kihagyja -ja -ja, a vén baglyot csak kihagyja.

3. Hogy a bagoly ezt meghallja, hogy a bagoly ezt meghallja -ja -ja
    Szalad a lakodalomba -ba -ba, szalad a lakodalomba.

4. Asztal szélén tollászkodik, asztal szélén tollászkodik -dik -dik
    Maga módján hangoskodik -dik -dik, maga módján hangoskodik.

5. Egy kis ugri-bugri veréb, egy kis ugri-bugri veréb -réb -réb
    Letapossa körme hegyét -gyét -gyét, letapossa körme hegyét.

6. Félre innen buta veréb, félre innen buta veréb -réb -réb
    Ne taposd le körmöm hegyét -gyét -gyét, ne taposd le körmöm hegyét.

7. Ha vendégek nem volnának, ha vendégek nem volnának -nak -nak, 
    Összetörném csontocskádat -dat -dat, összetörném csontocskádat.

8. Köszönd meg hát szépen nekik, köszönd meg hát szépen nekik -kik -kik
    Hogy most bántásod nem esik -sik -sik, hogy most bántásod nem esik.
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Játsszuk el a dalt a következők szerint:

a) Énekeljük el a dalt szerepek szerint. Osszuk a gyerekeket három csoportba: mesélők, baglyok, 
verebek. Csak akkor énekeljenek, ha a   szere pük szerint meg kell szólalniuk.        
b) Énekeljük el a dalt szerepek szerint szóló alkalmazásával. A bagoly és a veréb legyen szólista, a 
mesélő legyen szólista.                                                             
c) A csoportok minden szerepet szólista szerepben adnak elő.

I/3. RITMUSGYAKORLAT

Álljunk körbe. A játékot egy-két mély levegő vételével kezdjük el. (Előtte szellőztessünk ki!) A dal 
szövegét most a hosszú és rövid hangzók megfigyelésére és ejtésének gyakorlására fogjuk hasz-
nálni. A magyar nyelv nagyon ritmusos nyelv, még a saját nevünk is eltapsolható. Tegyünk egy 
próbát. Az első kör játékunk az legyen, hogy a saját nevünket tapsoljuk el. Jó emlékezetjáték, ha a 
csoport többi tagja megismétli.

A következő körben tapsoljuk el választott dalunk ritmusát. A harmadik körben csak a tá-ra, vagy-
is a hosszú hangzóra tapsoljunk.

A végén tapsoljuk úgy el a dalt, hogy már csak némán, magunkban énekeljük, hangosan tapsol-
juk. Finom rávezetéssel javítsuk a hibákat. Hasz náljuk a varázsláda ritmusfejlesztő eszközeit.

I/4. LÁDANYITÓ

Járjuk körbe a ládát, és halkan mondogassuk:

Mag, mag, búzamag,
nőjél, nőjél hamarabb!
Esőt, felhőt hoz a szél,
szomjas soha nem legyél!

II/1. RECEPTEK 

A 3 receptet külön lapra másolva tegyük a ládába. Kis csoportokban értelmezzék a szöveget, egy 
szóvivő mondja el, hogy milyen ételt fog feltálalni az, aki ezt elkészíti (sütemény, egytálétel) mi-
lyen evőeszközzel, itallal kell fogyasztani, stb.

Sarkad környékén összegyűjtött és leírt ételreceptek:

a) Dödölle
 
Hozzávalók: 8 burgonya, 4 csésze liszt, 1 kanál zsír, hagyma, só, víz.

A közepes nagyságú burgonyákat meghámoz zuk, szeleteljük, és annyi sósvízben tesszük fel főzni, 
hogy ellepje. Amikor félig megfőtt, lisztet szórunk rá. Közepébe egy fakanalat állítunk. Akkor lesz 
jó állagú, ha a fakanál nem dől el benne. Ami kor a burgonya puha, a liszt jól meg pá ro ló dott, a vizet 
egy másik edénybe öntjük le róla. A burgo nyát jól összetörjük. Ha a massza túl kemény, a le öntött 
forró vízzel lá gyíthatjuk. Tepsi ben, zsírban hagymát pirítunk, és kanállal beleszaggatjuk a tört-
burgonyát. Sütőben pirosra sütjük. A dödöllét szaftos húsokhoz köretként kínáljuk, de önállóan 
salátával, tejföllel is fogyaszthatjuk.
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b) Slambuc

Előkészítés: Tüzet rakunk a szabadban. A füstölt szalonnát kockára vágjuk. A hagymát megtisz-
títjuk, apróra vágjuk. A burgonyát meghámozzuk, megmossuk, és kockára aprítjuk. A kolbászt 
karikára szeleteljük. A paradicsomot, zöldpaprikát megmossuk, gerezdekre vágjuk.
 
Elkészítés: A bográcsot a meggyújtott tűz fölé akasztjuk, beleöntjük az olajat, hozzáadjuk a szalon-
nát, beletördeljük a lebbencstésztát, és megpirítjuk, majd kiszedjük. A visszamaradt zsiradékban 
megpirítjuk a hagymát, hozzáadjuk a pirospaprikát, és beletesszük a burgonyát, megszórjuk az 
ételízesítővel, borssal, cseresznyepaprikával, felöntjük annyi vízzel, hogy éppen ellepje, és össze-
forgatjuk. Hozzátesszük a karikára vágott kolbászt, a megpirított tésztát, a paradicsomot, a zöld-
paprikát, majd egyenletes lassú tűzön, a bográcsot többször megforgatva, kb. 1 óra alatt puhára 
főzzük. Amikorra elkészül, leve alig marad, a pirított lebbencs megdagad benne, és a burgonyával 
együtt megpuhul.

Mit együnk a jó bor mellé?

c) Sajtos rúd

Hozzávalók:

60 dkg liszt
15 dkg sajt
2 tojás sárgája
2 kanál fehérborecet, avagy csak fehér bor
egy kávéskanál só
25 dkg margarin
2,5 dkg élesztő (vagy egy csomag szárított)
0,5 dl tej
2 dl tejföl

15 deka lisztet a margarinnal és a borecettel (vagy borral) keverjük ki alaposan. A töb-
bi liszt közepébe csináljunk mélyedést. Morzsoljuk bele az élesztőt, keverjük el kevés liszt-
tel és a tejjel. Szórjuk le egy ujjnyi liszttel, és hagyjuk megrepedezni a lisztet a tetején. 
Ekkor adjuk hozzá a tojások sárgáját, a tejfölt, sót, a finomra reszelt sajtot, és gyúrjuk puha 
tésztává. Nyújtsuk ki jó vékonyra, tegyük a közepébe a margarinos tésztát, és csomagol-
juk bele. Pihentessük egy óráig. Nyújtsuk ki és hajtogassuk háromszor. Hagyjuk pihen-
ni megint egy órát. Fél centiméternyire kinyújtva, derelyemetszővel tetszőleges hosszúsá-
gú csíkokra feldarabolva tegyük tepsibe, kenjük meg felvert tojással és süssük világos színűre. 
Vörösborokat kínáljunk mellé, amelyek jól kiegészítik a sajt ízét.

Itt érdekes lehet felolvasni az alábbiakban felsorolt ételneveket. Bővebben l. a 
http://www.bacskiskun.hu/borgaszt/magyar/bekes/sarkad/gasztronomia.htm#kanvarju honlapon
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Az ételkészítés alatt beszélgethetünk arról, hogy milyen híres ételek vannak. Mit képzelünk róluk 
a címük alapján? Néhány ötlet:

AZ ÉSZAKKELET-BÉKÉS MEGYEI KISTÉRSÉGBEN GYŰJTÖTT HAGYOMÁNYOS ÉTELEK, 
HELYI SPECIALÍTÁSOK

• Szeges borsó leves 
• Geszti kisüsti pálinka 
• Pergelt tésztaleves 
• Tök csokány (tésztaféle) 
• Hurkatészta leves 
• Kanvarjú 
• Guba kenyér 
• Szilva cibere 
• Kásás rétes 
• Borsos lepény 
• Vízen kullogó: lakodalmi sütemény 
• Halászlé 
• Sarkadi betyárfalat 
• Öhöm 
• Nemzetiségi (román) eledel: „Lábos füle” 
• Kapros rétes 
• A zsendice és az orda készítése 
• Kecskesajt készítés 
• Párolt kelbimbó füstölt kecskesajttal 
• Rántott kecskesajt „Vanda” módra

II/2. HÁZASODIK A MOTOLLA

A dal bábos előadásához botokra van szükség (motolla, piszkafa), a motolla, vagy fonalgombolyító 
természetesen akkor lenne jó, ha valakinek lenne valódi. Ennek híján valamilyen forgó tárgy is 
megteszi, de egy kendővel ellátott bot is használható. A baglyot és a verebet kendőből csavarhat-
juk, de kialakíthatjuk az összeállítható bábokból is. Az egész csoport vegyen részt a lakodalomban, 
mindenféle bábok segítségével eljátszhatják a násznépet. Minél inkább nem odavaló dologról van 
szó, annál mulatságosabb a játék.

Jelenetek (variációk)

1. Motolla és piszkafa összeborulva lefátyolozottan, esetleg virággal a „kezében” felvonul a „nász-
nép” (varázsláda tartalma) között. 
    A násznépben feltétlenül legyen egy kis madár. Bagoly elkülönülten mérgelődik. Ki is mond-
hatja, hogy fel van háborodva, hogy őt nem hívták meg. Végül betolakodik ő is a násznépbe. 
Feltűnően mozgolódik, vakarózik, villog, hangosabban énekel, mint a többi.
    Jön a veréb, és feltűnő mozdulattal rálép a lábára. Innen a párbeszéd már adja a többi cselek-
ményt. Befejezésként a duzzogó baglyot magára hagyja a násznép.

2. A gyerekekkel tisztázzuk a szereplők viszonyait, a jelenetek elkészítése előtt térjünk ki a követ-
kező kérdésekre:

– Vajon mit szerethet a Piszkafa a Motollában?
– Miért mérges a Bagoly? 
– Hol játszódik az esküvő?
– Milyen hangulatban indul a jelenet, és hogyan változik meg?
– Milyen emberi tulajdonsággal tudjuk felruházni a szereplőket?
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II/3. KÉSZÍTSÜNK… 

a) …keleti csemegét!
Különféle aszalt gyümölcsöket, pl.: aszalt szilvát, szárított fügét, datolyát stb. daráljunk össze 
(összesen fél kilónyit), adjunk hozzá 3 dkg magot, pl. pirított szezámmagot, szeletelt mandulát, 
durvára vágott diót, napraforgót, és tegyünk bele 10 dkg mazsolát. A gyerekek formáljanak kis 
gombócokat belőlük, és forgassák meg kókuszreszelékben.

b)  …reneszánsz salátát! 
Tavaszi fejes saláta metélőhagyma-virággal
 Hozzávalók:  2 evőkanál frissen facsart citromlé
  2 evőkanál borecet
  4 evőkanál salátaolaj
  3 evőkanál apróra vágott friss metélőhagyma
  só, fekete bors
  1 hámozott és vékonyra szelt uborka
  1 hámozott és vékonyra szelt citrom
  1 db megmosott fejes saláta, vagy más salátaféle, pl. fel nem virágzott, zsenge  
  pitypanglevél, ruccola, édeskömény gumója, endívia vagy  ezek keveréke sokféle  
  apróra vágott zöld fűszernövény (petrezselyem, zsálya, izsóp, menta, sóska, ba- 
  zsalikom)
  8 db metélőhagyma-virág. Pótolhatjuk tömegében ugyanannyi ibolyával, árvács- 
  kával.

1. A citromlevet az ecettel, az olivaolajjal és a metélőhagymával pépesítjük (MIXER!) majd sózzuk 
és borsozzuk.
2. Az uborkát a citromszeletekkel, a salátaféléket és zöldfűszereket a vinaigrette-mártásba forgat-
juk, tálra tesszük, és megszórjuk a virággal.
Az eredeti recept A jó háziasszony ékköve c. kötetben, 1587-ben Angliában jelent meg.

(Forrás: Francine Segan: Shakespeare konyhája. Magyar Könyvklub, Budapest 2003., 68. oldal)

c) …gyümölcssalátát!
Legalább háromféle gyümölcsöt hámozzunk meg, és vágjuk kis kockákra. Szórjunk rá 10 dkg ma-
zsolát, öntözzük meg egy citrom levével, édesítsük 2 evőkanál mézzel! Keverjük össze! A foglalko-
zás végére összeérik a többféle íz, megdagad a mazsola.

II/4. MESE

A BÁRÁNYBŐRBE BÚJT FARKAS
 
A farkas kedvenc eledele a jó kövér bárány volt. A pásztor féltőn őrizte nyáját, így a fenevad csak 
nagy nehézségek árán jutott ételhez, pedig neki aztán mindig kopogott a szeme az éhségtől. Egy 
napon nagyszerű ötlete támadt.

– Ha minden sikerül, ezentúl nem szenvedek hiányt. Akár minden áldott nap bárányhúst ehe-
tek – gondolta.

Másnap, amikor a pásztor éppen nem figyelt, sikerült elkapnia egy bárányt. Gyorsan lenyúzta a 
bundáját, magára terítette, majd a nyáj közé keveredett. Olyan jól játszotta a szerepét, hogy sem a 
bárányok, sem a pásztor nem gyanakodott rá.

– Amikor az ember elmegy ebédelni, könnyedén elkapom az egyik bégetőt, s akkor aztán lesz 
lakoma! – gondolta a farkas elégedetten.

Mindeközben a bárányok izgatottan mozgolódni kezdtek. A pásztor ugyanis hozzáfogott összeterelni a 
nyájat – ő is megéhezett, s ebédrevalót keresett. A farkas nem tudhatta, hogy a pásztor kedvenc eledele szin-
tén a bárányhús. S a pásztor csodák csodájára éppen a báránybőrbe bújt farkast szemelte ki ebédjének. 

„Aki más bőrébe bújik, félő, hogy a másik végzete utoléri.”
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II/5. RÖGTÖNZÉS SŰRÍTÉSSEL

A mese elolvasása után tisztázzunk néhány kérdést. Mi az üzenete a történetnek? Tudunk más 
népmeséket kapcsolni a tanulsághoz? Eszünkbe jutnak-e ideillő közmondások? A rövid beszélge-
tés után a következőképp dolgozzuk fel a mesét. 

a) Alakítsunk legalább 6-fős csoportokat. A csoport egyik tagja legyen a mesélő, a többiek között 
osszuk fel a szerepeket. A mesélőnek 1 percbe kell sűrítenie a történetet, a játékosoknak pedig 
abban a pillanatban és úgy kell játszani a szerepüket, ahogy azt a mesélő mondja. Felkészülési idő 
nincs, a szerepek kiosztása után azonnal kezdjük a játékot.

b) Ugyanez a feladat, csak párosával oldjuk meg a feladatot. A páros egyik tagja mesél, a másik 
pedig játssza a történetet. Minden szereplőt el kell játszani. Törekedjünk arra, hogy egy percbe 
sűrítsük az eseményeket. A játék nagyon épít az együttműködésre.

Egyéb, az órához kapcsolódó olvasmányajánlásaink: 

A RÓKA MEG A GÓLYA
 
Egy nap a róka vendégségbe hívta a gólyát. A róka ízletes vacsorát főzött. Amikor a gólya megér-
kezett, meglepetten nézte a terített asztalt. A lapostányéron leveses pép gőzölgött, mely ínycsik-
landozó illata az egész szobát betöltötte, ám a gólya hosszú, vékony csőrével sehogyan sem fért 
hozzá az ételhez. Így aztán korgó gyomorral kellett távoznia. 

– Köszönöm meghívásodat, hadd viszonozzam – mondta a távozóban lévő gólya a vendéglátó-
jának. – Holnap este jöjj el hozzám, vendégségbe.

A róka örömmel elfogadta a meghívást. A gólya egész nap sürgölődött a konyhában, s vacsorája 
illata talán még a rókáén is túltett. A róka már alig várta az ízletes ételt, ám a terített asztal láttán 
most rajta volt a sor, hogy megdöbbenjen. A gólya ugyanis az ételt hosszú nyakú edényben tette a 
róka elé, s jó étvágyat kívánt.

A róka próbálkozott jobbról is, balról is, ám amíg a gólya hosszú csőre könnyedén befért a szűk 
edénybe, és jó étvággyal falatozott, addig ő sehogyan sem tudott az ételhez férkőzni. Így aztán a 
róka maradt éhen.

– Róka koma, hát nem ízlik a főztöm? – incselkedett a gólya. – Ne vedd a szívedre, hiszen tőled 
tanultam. A minap megcsúfoltál engem, most rajtad a sor. Amit velem tettél, csak azt kapod vissza.

„A csalárd viselkedés megbosszulja magát.”

AZ OROSZLÁN ÉS AZ EGÉR 

Az egerek önfeledten játszadoztak a mezőn. Addig-addig ugrándoztak, míg egyikük nekiütközött 
az alvó oroszlánnak. Az oroszlán felébredt, s elkapta az egeret.

– Mit képzelsz, te nyavalyás! – ordította dühösen. – Hogy mersz felverni legszebb álmomból. 
Most aztán véged van.

Már-már bekapta a rémült egeret.
– Kérlek, bocsáss meg, nem akartalak megsérteni – könyörgött az egérke. – Kérlek, engedj sza-

badon. Ha megkegyelmezel, egérszavamra ígérem, meghálálom.
Az oroszlán nagyot kacagott az ígéret hallatán. – Ugyan, hogyan tudnál te segíteni nekem?
Ám végül mégis megkegyelmezett a kis cincoginak, mondván, ilyen apró állaton bosszút állni 

nem méltó az állatok királyához. Az oroszlán életét nemsokára mégis a kis egér mentette meg. 
Történt ugyanis, hogy az oroszlán vadászok csapdájába esett. Hatalmas erejét megfeszítve próbált 
szabadulni, de hiába. Tehetetlenül vergődött kötelékében. Az egér meghallotta az oroszlán nyö-
gését, és odasietett:

– Maradj nyugton, azonnal kiszabadítalak – mondta. 
Az egér éles fogaival elrágta a kötelet és visszaadta az oroszlánnak a szabadságát. 
– Te kinevettél engem, nem hitted, hogy segíthetek rajtad. Most láthatod, hogy az egér hálája is 

jól jöhet egyszer. 
„A szerencse forgandóságában még a hatalmasok is rászorulhatnak a gyengébbekre.”
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A HOLLÓ ÉS A RÓKA

A holló húst lopott, és egy fára telepedett vele. A róka meglátta ezt, és meg akarta kaparintani a 
húst. Odaállt hát, és dicsérni kezdte a hollót, hogy milyen nagy és szép; kijelentette, hogy legin-
kább őt illeti meg a királyság a madarak között, és ez biztosan sikerülne is, ha még hangja is lenne. 
Az meg akarta mutatni, hogy hangja is van, hatalmasat károgott, s közben kiejtette a húst a cső-
réből. A róka odafutott, elragadta a húst, és így szólt: „Nos, holló, ha eszed is volna, nem akarnál 
mindenki fölött uralkodni.”

A mese illik az esztelen emberre. 

(Forrás: Aesophusi mesék; http://mek.oszk.hu/00900/00986/00986.htm)

MILNE:
Micimackó

Egy napon, mikor kint sétált az erdőben, egy tisztásra ért, és a tisztás közepén állt egy jókora tölgy, 
és a tölgy koronájából hangos döngicsélés és zümmögés ütötte meg a fülét.

Micimackó letelepedett a fa alá; mancsai közé fogta a fejét, és gondolkozni kezdett.

Így kezdte: „Ez a döngicsélés jelent valamit. Olyan nincs, hogy csak döngicsélés van meg züm-
mögés, és az nem jelent semmit. Ha döngicsélés döngicsél, illetve zümmög, és amennyire az én 
műveltségem futja, az egyetlen elképzelhető ok, ami valakit döngicsélésre, illetve zümmögésre 
indíthat van meg zümmögés, akkor ez azt jelenti, hogy valaki vagy valami, abban a tényben leli 
magyarázatát, hogy az illető egy méhecske.”

Azután még hosszasan gondolkozott, és így fejezte be: „Ami pedig azt illeti, ha valaki már méh, ezt 
a minőségét arra szokta felhasználni, hogy mézet készítsen.”

Ezek után felállt, és így szólt:

– A mézkészítésnek pedig egyetlen értelmes okát és célját abban látom, hogy én a mézet megegyem. 

És már kapaszkodott is a fára. 
És
kapaszkodott,
és 
kapaszkodott,
és
kapaszkodott,
és
miközben
kapaszkodott,
egy
kis dalt dúdolt csak úgy, saját magának. 

Ez a kis dal így hangzott: 
Erdei körökben az a nézet,
hogy a medve szereti a mézet,
ez nem csak afféle szerény
vélemény,
ez tény, tény, tény. 
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Azután egy kicsit továbbkapaszkodott… Megint egy kicsit tovább... És még egy kicsit tovább. De 
közben egy másik verset költött: 

Ha medvécske volna a méhecske,
fatörzs alján gyűlne a mézecske,
s ha méh volna medve, amit feltehetek,
nem kéne megmászni ennyi emeletet. 

Tudniillik közben egy kicsit elfáradt, azért lett a vers ilyen bánatos. Már majdnem egészen fönt 
volt, de amint rálépett az egyik ágra...

Reccs!!! 

– Segítség! – suttogta Micimackó, de csak halkan és finoman, hogy ne zavarjon vele senkit, 
miközben a két méterrel alatta terpeszkedő ág felé zuhant.

– Tulajdonképpen... – mondotta a három méternél lejjebb nyúló ágra pottyanva. – 
Véleményem szerint... – magyarázta tovább két bukfenc között, miközben öt méterrel alább került 
– csak azt akartam mondani...

– Természetesen ebben az esetben... – folytatta udvariasan, miközben rekordsebességgel 
zuhant keresztül a következő hat darab faág között.

– Feltevésem szerint mindez csak azt jelenti... – határozott végre, elbúcsúzva az utolsó faág-
tól, hogy további három bukfenc árán végre kecsesen elhelyezkedjék egy rekettyebokorban – azt 
jelenti, hogy bizonyos szempontból nagyon szeretem a mézet. Egyébként pedig: segítség! 

(Forrás: 1999. Falukönyv-Cicero kft. Budapest
ISSN 1219 0306

Fiataloknak klasszikusok sorozat)
 

Josef Čapek: Történetek a cicusról és a kutyusról 

A KUTYUS MEG A CICUS TORTÁT SÜT (részlet)

…Bele kell tenni azokat az ennivalókat, amiket a legjobban szeretünk, és meg kell sütni. Minél 
többfélét teszünk bele, annál jobb lesz a torta. Ha öt legjobb ennivalót teszünk bele, ötször jó torta 
lesz, ha tizet, akkor tízszer jó torta lesz. De mi százat teszünk bele, és akkor százszor jó torta lesz!            
         
– Ez igaz – bólintott a cicus –, hát akkor süssünk egy legeslegjobb tortát.
A kutyus meg a cicus felvették köténykéjüket, és hozzáláttak a tortasütéshez. Előbb lisztet, tejet és 
tojást tettek a tálba, és összekeverték.
– A torta akkor jó, ha édes – jelentette ki a cicus, és cukrot szórt bele.
– Meg ha egy kicsit sós is – tette hozzá a kutyus, és sót hintett bele.
– Most pedig vajat és lekvárt adunk hozzá – mondta a cicus.
– Lekvárt nem, azt én nem szeretem – tiltakozott a kutyus –, lekvár helyett tegyünk bele sajtot, 
mert azt nagyon szeretem. – Így aztán sajtot tettek bele.
– Azt hiszem, nem elég zsíros a tortánk – mondta a cicus–, jó lenne hozzátenni egypár darab sza-
lonnabőrt.
– De a mogyorót se szabad belőle kifelejteni – szólt a kutyus, és beleszórt egy zacskó mogyorót. 
– A mogyoró nagyon finom – mondta helyeslően a cicus –, de uborka is kell bele. – és beletett egy 
uborkát.
– Meg csont is kell bele, mert azt meg én borzasztóan szeretem! – Hát beletettek egy nagy csomó 
csontot.
– És egér is kell bele, mert azt meg én szeretem borzasztóan – mondta a cicus, és beletett a tortába 
négy egeret.
– No, most még egy kis kolbász kell bele, de jó paprikás legyen, mert az az igazi – mondta a kutyus, 
és beledobott a tálba három jó nagy kolbászt.
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– És most jön a fődolog! – jelentette ki a cicus. – majdnem megfeledkeztünk róla, pedig az a leg-
fontosabb: a tejszín! És beleöntött egy egész bögre tejszínt. 
– De akkor egy kis hagyma is kell – mondta a kutyus és hagymát tett a tálba.
– Meg csokoládé – mondta a cicus, és csokoládét tett hozzá.
– Mártás is illene bele! – jutott eszébe a kutyusnak. Beleöntötték hát a mártást is.
Keverték-kavarták a tortát, és még sok mindent tettek bele: fokhagymát és fekete borsot, zsírt meg 
cukorkát, töpörtyűt meg fahéjat, grízt meg túrót, mézespogácsát meg ecetet, kakaót meg káposz-
tát, egy libafejet megy marék mazsolát, szóval beletettek mindent, ami az eszükbe jutott, csak a 
kenyeret hagyták ki, mert a kutyusok nem szeretik a kenyeret.
(Cicus és kutyus kiteszik hűlni a tortát az ajtó elé, és elmennek a gyerekekhez, hogy meghívják 
őket tortalakomára. Mire hazaérnek, addigra a torta eltűnik, de találnak a bokor alján egy hasfájós 
görcsöktől fetrengő kutyát. Bölcsen belátják, hogyha ők ették volna meg a tortát, akkor most ők 
fetrengenének hasonló módon. A születésnap ügye elrendeződik azáltal, hogy a megérkező ven-
dégek elhalmozzák őket édességgel.)

(Forrás: Josef Čapek: Történetek a cicusról és a kutyusról. Falukönyv.
Ciceró kiadó 1999. Ford.: Zádor Margit ISBN 963-539-243-5)
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KÉSZÍTETTE: LÁNG RITA, FARKAS SZILVIA

Játék, 
amelyben bepillantunk a vadászat rejtelmeibe,

megismerjük a vadászat okait, múltját,
barlangrajzot készítünk,

és részt veszünk egy vadászatot előkészítő rítuson…
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MODULLEÍRÁS
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 9~10 év

AJÁNLOTT IDŐKERET 90 perc, 2×45perc 

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Lényegkiemelés ismeretközlő szövegből különféle módokon, a tanultak önál-
ló alkalmazása rajzban, mozgásban

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT A bekezdés fogalmának ismerete
Lényegkiemelés kérdésekkel
A tárgy mint szimbólum használata

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI 
IRÁNY

Interjúkészítés önállóan

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: Kreativitás

Kognitív kompetencia: Gondolkodási kompetencia

Szociális kompetencia: Együttműködési képesség

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Földünk és környezetünk
                      Művészetek

Modulokhoz: Élelelm nyomában
                         Halászháló

TÁMOGATÓRENDSZER www.vadaszat.lap.hu

Szentirmai László: Nevelés kézzel-bábbal. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 
1998.

Gabnai Katalin: Drámajátékok. Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest, 
1993.

Kaposi László (szerk.): Játékkönyv. Marczibányi Téri Művelődési Központ, 
Kerekasztal Színházi Nevelési Központ, Budapest, 1993.

Kaposi László (szerk.): Drámapedagógiai olvasókönyv. Marczibányi Téri 
Művelődési Központ, Magyar Drámapedagógiai Társaság, Budapest, 1995.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

Az óra a tevékenységformák tekintetében két fő részre bontható: az első rész az ismeretszerzésről 
szól szövegrészlet, képek, rajzok segítségével, a második rész pedig az olvasottak, látottak alkalma-
zását , a megértés bizonyítását teszi lehetővé saját élményű játékon keresztül. Nyilván a második 
rész az izgalmasabb a játszók számára, ezért célszerű már az óra elején ezeket a tevékenységeket 
„beharangozni”, a szöveges feladatokkal összekapcsolni az érdeklődés felkeltése érdekében.

A vadászatról szóló szöveg tanítói bemutatása esetén is legyen minden gyereknek egy-egy pél-
dánya  a szövegből, hogy aki akarja, követhesse a szemével a felolvasás közben. 

Az órában szerepel egy interjú és egy dobókockás játék. Mindkét játékban a csoportok kérdé-
seket alkotnak, melyet a másik csoportnak kell megválaszolnia a szöveg alapján. Nagyon fontos, 
hogy válaszadás előtt a gyerekek megismerkedjenek a kérdésekkel, és legyen idejük átolvasni azt 
a szövegrészt, melyhez a kérdések kapcsolódnak. A cél a szövegben való tájékozódás fejlesztése!

A Vadász vagyok című játékot párban játsszuk. A párok önállóan vitáznak, érvelnek, a tanító bele-
belehallgathat egy-egy párbeszédbe. A játék végén ne játsszuk le újra a párbeszédeket, de kérdez-
zünk meg egy-egy párt, hogy mi volt a döntő érv, min vitáztak leginkább, miben értettek egyet, stb.

A II./7. feladat kapcsán beszéljünk arról, hogy miért volt fontos az ősember számára a barlang-
rajz, mivel (vérrel, sárral) és miért a barlang falára rajzolt. Mi volt a képi megjelenítés célja? (Azáltal, 
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hogy lerajzolta, és bejelölte az elejtendő állat gyenge pontjait, hatalmat szerzett felette, legyőzte.) 
A kívánt hatás elérése érdekében rögzítsünk csomagolópapírt a táblára. Temperával megfesthetik 
a gyerekek nagy méretben az elejteni kívánt állatot, majd száradás után összegyűrhetik a papírt, 
hogy valóban olyan legyen, mint a barlang fala. 

A II/8. C feladatban a gyerekek az előzetes feladatként gyűjtött, érdekes alakú botokkal mint 
tárgybábbal játsszák el a vadászati rítust. A csoport kreativitását figyelembe véve a botokat ki is 
lehet festeni, hogy még inkább megnöveljük a varázserejüket! A tárgybáb előnye itt az lesz, hogy 
a bot többféle értelmezést is kaphat. Szimbolizálhat vadászt, vadászeszközt, de helyettesíthet rit-
mushangszert is. Így a bábjátéknak csak a gyermek fantáziája szabhat határt!

JELMAGYARÁZAT

☺:     a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést;
Római számok (I., II., III. stb.):  a főfeladat sorszáma;
Arab számok (1., 2., 3.  stb.):  a feladat sorszáma;
Kisbetű (a, b, c):    ugyanazon feladat variációja (választható);
Nagybetű (A, B, C):   a feladat differenciálása (választható).

SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN

Az órában több helyen szerepel értékelés.

A Verébjáték játszása esetén az értékelésre minden játék után szakítsunk kis időt. A megbeszélés, 
értékelés ötletet, segítséget ad a következő játékban a taktikázáshoz. Bár ez elsősorban ügyességi 
játék, érdemes értékeléskor kitérni az ötletes megoldásokra, az összefogás segítő erejére, amivel 
túljárhatunk a „ragadozó” eszén.

A szómagyarázat meghallgatásakor az értékelés fő szempontja az legyen, hogy tartalmaz-e min-
den lényeges információt a magyarázat, illetve olyan jegyeket is, amelyek más szóösszetételektől 
megkülönböztethetővé teszik.

Az interjú és a dobókockás játék egyaránt kérdések megtervezésével indul. Amíg dolgoznak a 
csoportok, a tanító figyelje (és már munka közben javítsa) a kérdéseket. A legfontosabb szempont, 
hogy lényegretörő, nem eldöntendő kérdéseket kell feltenni. Válaszadáskor a kérdező csoport 
értékeljen: ezt a választ várták-e, ki tudnák-e egészíteni valamivel… 

A barlangrajzok értékelésének szempontja az egyedi, ötletes megoldás. Mindenképp értékeljük 
az együttműködést is a csoporton belül. A csoportok szertartást is készítenek. Értékeléskor a játék 
hangulatára, varázsosságára vonatkozzanak a kérdések, és a játszóktól várjuk a válaszokat.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1.   BEVEZETŐ JÁTÉKOK

I/1. a) Utolsó pár, előre fuss!

(5 perc) együttműkö-
dési képesség

frontális
sportjáték

1. melléklet

I/1. b) Verébjáték

☺
(5 perc) együttműkö-

dési képesség
frontális
sportjáték

különféle 
termések (dió, 
kukorica stb.)
2. melléklet 

I/2. Beszédgyakorlat

Vadászós, kérdezős népi gyermek-
játék
(8 perc)

vers és szö-
vegmondás

páros
dráma

3. melléklet

I/3. Ládanyitási szertartás – benne állatlábnyomok rajza

I/4.  Állatnyomok felismerése

☺
A)

A nyomokhoz próbáljuk a ládában 
található bábokat csoportosítani
(8 perc)

logikai képes-
ség csoporto-
sítás

csoport
kutatás

a varázsláda 
bábjai és a 
nyomokról 
készített raj-
zok (2);
4/1. melléklet

B)

A rajzok alapján próbáljuk meg 
felismerni, hogy milyen állat jár-
hatott erre! Kössük össze az állat-
neveket a megfelelő rajzzal!
Hasonlítsuk össze a csoportok 
munkáját!
(8 perc)
Komolyabb absztrakcióra képes cso-
portnak

logikai képes-
ség

csoport
kutatás

feladatlap: 
állatok lábnyo-
máról készült 
rajzok (1),
állatnevek ;
4/2. melléklet 

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1.  REJTVÉNY: MELYIK SZÓ HIÁNYZIK?

Melyik szó az alábbi szavak közös 
előtagja?
ösztön, élmény, puska, fegyver, 
zsákmány, kaland, kürt, kutya, 
kastély
(megoldás: vadász)
(2 perc)

logikai képes-
ség

frontális
megbeszélés



5. VADÁSZTARISZNYA 66

TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/2. MELYIK SZÓRA GONDOLOK?

A) Ismerjük fel az összetett szavakat 
(a II/1. szavai közül) magyaráza-
tuk, értelmezésük alapján! 
A magyarázatot a tanító mondja.
Összefüggéslátás, szókincs fejlesztését 
igénylő csoportnak
(3 perc)

logikai képes-
ség

frontális
magyarázat

B) Készítsük el közösen a szóösszeté-
telek (a II/1. szavai) közül néhány 
magyarázatát, értelmezését!
A lényegkiemelés, az összefüggések 
megfogalmazásának fejlesztését igénylő 
csoportnak
(8 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség, be-
szédképesség

frontális
megbeszélés

C)
☺

Csoportonként készítsünk ma-
gyarázatot egy-egy szóhoz (a II/1. 
szavai közül)! Adjuk át a követke-
ző csoportnak, akik találják ki a 
megfejtést!
Az összefüggések megfogalmazásának 
és az összefüggések meglátásának 
fejlesztését igénylő csoportnak
(10 perc)

kombinatív 
képesség

csoport
megbeszélés

II/3. A VADÁSZAT CÍMŰ SZÖVEG MEGISMERÉSE

A) A tanító olvassa fel a szöveget.
Nehezebben olvasó csoportnak
(4 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség, a 
beszédértés 
képessége

frontális
bemutatás

5. melléklet

B) A tanulók önállóan olvassák el a 
szöveget.
Jól olvasó, ismeretközlő szöveggel 
szívesen foglalkozó csoportnak
(8 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség, 
olvasási ké-
pesség

egyéni
felfedezés

5. melléklet 

II/4. A SZÖVEG ÉRTELMEZÉSE

A) Vadász vagyok …
Vitázzunk a vadászat előnyeiről 
és hátrányairól! A vitában érvként 
használjuk az előző feladatban 
olvasott -hallott információkat!
Az érvelés nyelvi, tartalmi formáinak 
gyakorlását igénylő csoportnak
(5 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség, be-
szédképesség

páros
vita



5. VADÁSZTARISZNYA 67

TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

B)
☺

Interjú szakértőkkel
A szöveg megismerése után cso-
portonként egy-egy szövegrészlet-
hez (bekezdéshez) fogalmazzunk 
meg lényegretörő kérdéseket! (4-5 
kérdést)
Minden csoportból egy tanuló 
(vállalva a riporter szerepét) a 
másik csoport „vadászatban jártas 
szakértőinek” teszi fel kérdéseit. 
Így minden csoport kérdező és 
válaszoló is lesz.
A lényegkiemelés, lényeglátás fejleszté-
sét igénylő csoportnak
(10 perc)

ismeretszerző 
képesség
nyelvi kom-
munikációs 
képesség, 
illetve beszéd-
képesség

csoport
kutatás

szöveg

C)
☺

Dobókocka
Minden csoport kap egy dobókoc-
kát szivacsból. 
Csoportonként egy-egy szö-
vegrészlethez tegyenek fel hat 
kérdést. A kérdéseket lapra írva, 
tűzzék a dobókocka oldalaira.
Minden csoport átadja kész do-
bókockáját egy másiknak, ugyan-
akkor a szöveg segítségével, fel-
készülési idő után megválaszolja 
azokat a kérdéseket, melyeket ő 
kapott. 
A lényegkiemelés, tömörítés képességé-
nek fejlesztését igénylő csoportnak
(10 perc)
Lehetséges órabontás

ismeretszerző 
képesség

csoport
kutatás

szöveg
dobókocka
papírlapok
toll
gombostű

II/5. A VADÁSZAT  – KÉPEK BEMUTATÁSA, MEGJELENÍTÉSE

A) Beszéljük meg, értelmezzük a 
képeken látottakat! 
Tanítói kérdések és a kép segít-
ségével soroljuk a tárgyakat, a 
vadászok öltözetét, fegyvereket, 
a vadászat szerepét, fontosságát, 
célját…
A vizuális információk értelmezésének 
fejlesztését igénylő csoportnak
(4 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség, 
beszédképes-
ség,
ismeretszerző 
képesség

csoport
megbeszélés

képek
6. melléklet 
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

B) Jelenítsük meg a képen látható 
eseményt állóképben! 
A játszók a vadászok szerepébe 
lépve mondják ki azok gondolata-
it, illetve amit egymásnak a képen 
látható pillanatban mondanának!
A tömörítés, a nonverbális kommuni-
káció fejlesztését igénylő csoportnak
(5 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség, 
beszédképes-
ség,
nem nyelvi 
kommunikáci-
ós képesség

csoport
dráma

képek

II/6. A VADÁSZATOT MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉGEK: RAJZOK, RÍTUSOK, KÉPEK MEGISMERÉSE

Képek segítségével ismerjük meg, 
hogy készültek fel őseink a vadá-
szatra!
Értelmezzük tanítói kérdések 
segítségével a rítus fogalmát!
(5 perc)

ismeretszerző 
képesség

frontális
magyarázat

II/7. FELKÉSZÜLÉS A VADÁSZATRA – RAJZOK KÉSZÍTÉSE

☺ Készüljünk fel egy vadászatra! 
Képzeletbeli barlangunk falára, 
gyűrt csomagolópapírra, készít-
sünk rajzokat, mely segít bennün-
ket a vadászatban!
(10 perc)

 vizuális krea-
tivitás
alkotóképes-
ség

csoport
munkáltatás

(összegyűrt) 
csomagoló-
papír
tempera
vastag ecset

II/8. FELKÉSZÜLÉS A VADÁSZATRA – SAJÁT RÍTUS KITALÁLÁSA

A)
☺

Tervezzünk meg egy  vadászatot 
megelőző szertartást,  csak moz-
gással! 
A nonverbális kommunikáció, a moz-
gás fejlesztését igénylő csoportnak
(8 perc)

konvertáló 
képesség
nem nyelvi 
kommunikáci-
ós képesség

csoport
dráma

B)
☺

Tervezzünk meg egy vadászatot 
megelőző szertartást mozgással és 
hangokkal!
A hangadás történhet saját készí-
tésű zeneszerszámokkal, melyek 
természetes anyagokból készültek, 
és (vagy) kísérhetik a mozgást 
testzajok is.
A mozgás és a hangzás, a ritmusérzék 
összekapcsolásának fejlesztését igénylő 
csoportnak
(10 perc)

kombinatív 
képesség 
nem nyelvi 
kommunikáci-
ós képesség

csoport
dráma

ritmushang-
szerek
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

C) 
☺

Játsszuk el a szertartást tárgyjá-
tékkal!
Botok „helyettesítik”, jelképezik 
a szertartásban résztvevőket; és 
mozgatásukkal, a velük történő 
hangadással éljük át a vadászat 
előtti szertartást.
Az elvonatkoztatás, a tárgyjáték fej-
lesztését igénylő csoportnak
(10 perc)

nem nyelvi 
kommunikáci-
ós képesség
kreativitás
alkotóképes-
ség

 csoport
 báb

botok;
előzetes fel-
adat: botok 
gyűjtése

II/9. LÁDAZÁRÁS SZERTARTÁSA

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/1. TIGRISJÁTÉK

Nevettessük meg egymást…
(5 perc)

önszabályozá-
si képességek

csoport
dráma

7. melléklet 
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MELLÉKLETEK
1. MELLÉKLET
1. a) Utolsó pár, előre fuss!

A párosával egymás mögött fölsorakozott gyerekek előtt egyedül áll a kikiáltó-fogó, akinek har-
sány „Utolsó pár, előre fuss!” kiáltására a leghátul álló gyerekek elengedik egymás kezét, és a saját 
oldalukon előrefutnak. A kikiáltó-fogó célja, hogy elfogja valamelyiküket, mielőtt még újra össze-
kapaszkodnának. A futóknak a sor elején kell egymás kezét megfogni úgy, hogy most õk legyenek 
az elsõ pár. A fogó csak akkor indulhat üldözésükre, ha a futók már legalább a sor közepéig elju-
tottak. Bármelyik irányba lehet futni, lényeg, hogy eljussanak a sor elejére, és egymás kezét meg-
fogják, vagy a fogó egyiküket elkapja és aztán vele párt alkotva álljon be a sor elejére. A páratlanul 
maradt gyerek az új kikiáltó.

2. MELLÉKLET
1. b) Verébjáték

Játszhatjuk kirándulásokon gyűjtött vadgesztenyével, makkal, tobozzal, de otthonról hozott dióval, 
kukoricával, babbal, egyéb termésfélékkel is. Rajzoljunk egy 6-8 méter átmérőjű kört, szórjuk bele a 
„madáreledelt”, úgy, hogy szerteszét, mindenhova jusson. Egy gyerek a „ragadozó madár”, a többiek a 
„verebek”. Ők a körön kívül élnek, de eleségért be-beugrálnak a körbe, igyekeznek minél többet felcsi-
pegetni belőle. A „ragadozó” persze nem hagyja: körön belül futkosva megcsipdesi a „verebeket”. Akit 
megcsíp, az szépen visszateszi az elcsenni szánt eledelt, és kiáll. A játék 3 percig tart. Az a „veréb” a leg-
ügyesebb, aki a legtöbb eledelt gyűjtötte. A következő fordulóban ő lesz a „ragadozó”.

3. MELLÉKLET

I/2. BESZÉDGYAKORLAT
A gyerekek kapják meg párosával a következő mondókát. Osszák fel maguk között a szerepeket. 
Memorizálják a szöveget, majd párosával adják elő. A játékot nehezítsük azzal, hogy a kérdező-
nek nem szabad pislognia.

– Jártál kertben? 
– Jártam.
– Láttál farkast?
– Láttam.
– Féltél tőle?
– Nem féltem.
– Jártál kertben?
– Jártam.
– Láttál vadászt?
– Láttam.
– Volt kutyája?
– Volt.
– Hát puskája?
– Volt.
– Féltél tőle?
– Nem féltem.

Ha marad időnk, a gyerekek cseréljenek szerepeket.
(Forrás: Gabnai Katalin: Dünnyögők és dúdolók, Helikon Kiadó, Bp. 1997.)
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4. MELLÉKLET (I/4.)

Az állatnyomokat tegyük a földre, és a gyerekek tegyék rájuk a megfelelő bábfigurát. De lehet a 
nyomokat a falra is kivetíteni, akkor olyan a hatása, mintha mindenhol állatok járnának körülöt-
tünk. Megfelelő fényviszonyok esetén varázslatos lehet.

4/1.

Nyomok: 
medve, farkas, róka, nyúl, kakas, egér, sün, „sárkány”, ember

4/2. Állatnyomok rajza

Megoldás:

1. sor
1. kép: tyúk; 2. kép: vaddisznó; 3. kép: gólya; 4. kép: kutya

2. sor
1. kép: macska; 2. kép: bagoly; 3. kép: mókus; 4. kép: varjú
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5. MELLÉKLET

II/3. A VADÁSZAT

(Készült: Kismartoni Péter: Vadászat, vadászati módok, vadgazdálkodás, vadászati jog Magyarországon a 
tűzfegyverek elterjedéséig; és a Penthause Magazin: A legősibb szenvedély című cikkei nyomán)

1. A vadászat (mint a legősibb emberi tevékenységek egyike) az ember és a természet különleges 
kapcsolatát jelenti Ezt a kapcsolatot együttesen alakítják és szabályozzák az ösztönök, a hagyomá-
nyok és a törvények. A vadászat egyidős az emberrel. Amióta első embertársunk fegyvert fogott a 
kezébe azért, hogy vadásszon, és életben maradjon, azóta nem tud szabadulni a férfiember attól a 
vágytól, hogy felkutassa, becserkéssze és elejtse a vadat.
A magyarokat a monda szerint Hunor és Magor vadászszenvedélye vezette hazánk földjére. A 
fiatal törzsi vezérek állhatatosan követtek egy csodálatos szarvasgímet. Elejteni nem tudták, de a 
csodaszarvas elvezette őket a Kárpát-medencébe.  

2. A vadászat szenvedély, szakma és gazdasági tevékenység egyidejűleg. Céljait, módszereit és 
kereteit a mindenkori politikai, társadalmi és gazdasági viszonyok határozzák meg. 
A magyar királyok és fejedelmek vadászatai híresek voltak az európai uralkodók körében. Gyakran 
vadásztak nálunk koronás vendégek. A középkorban a vadászat jellemzően a tehetősebb réteg ki-
váltságává és szórakozásává vált. A nemesek férfias bátorságukat és uralkodásra való rátermettsé-
güket bizonyították a vadászattal. A fegyverek kezdetlegesek, egyszerűek voltak, ezért a vadászat 
a vad megközelítésére, megfogására irányult. Minél veszedelmesebb védekezésre, sőt támadásra 
képes vadról volt szó, annál nagyobb virtusnak számított elejtése. Így főleg a király és kísérete 
igyekezett ilyen zsákmányra szert tenni.

3. A vadászat modern világunk egyik legellentmondásosabb tevékenysége, hisz számos faj végve-
szélybe kerülne, ha napjainkban nem lenne korlátozva a vadászat, és a vadászok nem ügyelnének 
a biológiai egyensúly fenntartására. Ugyanakkor az is tény, hogy a vadászat maga is a veszélyfor-
rások egyike.
Annak idején, amikor az ősember az életben maradásáért, a táplálékáért vadászott, beavatkozott a 
természet rendjébe. Igyekezett kiszorítani, elpusztítani ellenfeleit, vagyis azokat az állatokat, ame-
lyek akadályozhatták őt a táplálékszerzésben. Nap ja ink tudományos kutatásai is bizonyítják, hogy 
azokon a területeken, ahol nincs vadászat, ott elsősorban a növényevők annyira elszaporodnak, 
hogy hatalmas károkat okoznak a vegetációban, a kultúrnövényekben. 

4. A vadászat ugyanakkor a kultúra egyik speciális megnyilvánulási formája is, amelynek a vallási 
szertartások kialakulásában éppúgy szerepe volt, mint a művészetek létrejöttében.

5. A vadászat egy sajátos életforma. Olyan önként vállalt felelősség, amely a vadász és a vad, a 
vadász és a természet, a vadászok és a nem vadászok egész kapcsolatrendszerének kiterjed. A 
földkerekség nagy részén a vadászat ma is a vad húsáért folyik. Csak a fejlettebb régiókban került 
előtérbe a vadászat sport-jellege. A sportvadászat végső célja a zsákmányolás, a trófea megszerzése 
ugyanúgy, mint több száz vagy több ezer éve volt. – A vadászat tehát a társadalom számára egy-
szerre kényszer és engedmény, melyet a jog engedélyez (törvényekkel szabályozott), és az etika 
fogadtat el.
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6.

II/5. KÉPEK VADÁSZATRÓL 

Giovanni Caselli: Az első civilizációk. Corvina, 6. oldal, 10. oldal, 12. oldal
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7. MELLÉKLET

III/1. TIGRISJÁTÉK

Az eredeti játék Kelet-Ázsiából származik. Meséje úgy szól (és ez a mi játékunk kontextusához is 
illik), hogy a mezőn dolgozó parasztokat megtámadja a dzsungelból előmerészkedő tigris. Az em-
berek tudják, hogy ha holtnak tettetik magukat, akkor a tigris nem bántja őket. Így hát lefekszenek 
a földre, vagy ülnek, és keményen ellenállnak a tigrist játszó gyerek minden kísérletének, mely 
arra irányul, hogy megnevettesse vagy bármilyen „életjel” adására bírja őket. Minden módszer 
megengedett, kivéve a testi érintést.  Aki először elneveti magát, az lesz a tigris. 
Van a játéknak csoportos változata is: két azonos létszámú csoport áll egymással szemben. Egyik 
csoport nevettetni próbál, a másik ellenáll. Aki elneveti magát, a másik csoport foglya lesz.



6. HALÁSZHÁLÓ

KÉSZÍTETTE: KOVÁCS HEDVIG, SCHMIDT MAGDA, ZURBÓ PÉTER

Játék,
amelyben kiderül,

hogy a halak káprázatos világa
olykor nemcsak a szemet gyönyörködteti,

hanem a gyomrot is jóllakatja…
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MODULLEÍRÁS
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 9–10 év

AJÁNLOTT IDŐKERET 90 perc, 2×45perc 

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Irodalmi és népi szövegek befogadásának mélyítése. Játékbátorság erősítése. 
Humorérzék fejlesztése

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Csoportmunkában való jártasság

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI 
IRÁNY

Játékbátorság, önértékelés

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: önreflexióra való képesség, kreativitás

Kognitív kompetencia: produktív beszédképesség, beszédértés, befogadás, 
megértés szövegek néma olvasása, összefüggés-kezelő képesség

Szociális kompetencia: csoporttudat erősítése

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK  NAT: Magyar nyelv és irodalom, dráma

Modulokhoz: Vadásztarisznya, A föld ajándéka

TÁMOGATÓRENDSZER Gabnai Katalin: Drámajátékok, bevezetés a drámapedagógiába
Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról
Fischer Sándor: A beszéd művészete
(Gondolat Kiadó, Bp. 1982.)
Hegedüs Géza: Szürrealista kép

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

Térhasználat: ezen a foglalkozáson többféle játékot ajánlunk feldolgozásra. Lesz itt bábkészítés, 
halászás, fogózás, bábozás. Szükségünk lesz lavórra, vízre.  Ezért fontos a tér tudatos, jó elkészítése, 
a kellékek gondos bekészítése.

Idő: tudjuk jól, hogy egy-egy játék, például a Halászfogó sokkal több ideig is játszható, mint a kiírt 
idő. Lehet, hogy adandó alkalommal érdemesebb is megállni egy-egy játéknál, ha az valamilyen 
pedagógiai problémát vet fel vagy tisztáz. A tevékenységek időhatára változhat. A manuális játé-
koknál várjuk ki azonban a lassabban dolgozókat is.

A modul felépítése: a foglalkozásunkat azért kezdjük mozgásos játékkal, hogy kiengedjük a fe-
szültséget, s a játékbátorságot szabadra engedjük. A szünetet igyekeztünk úgy megszabni, hogy 
egy kis térrendezés is beleférjen.

A különféle játékmódokat tudatosan váltogattuk. Az énekes, beszédes gyakorlatok váltják a moz-
gásosat. Ha marad idő és kedv, a foglalkozáshoz kapcsolóan ajánlunk még meséket, mondákat is.  

Hisszük és valljuk: értékválsággal küzdő világunkban a mintha-játékok, a dráma és a báb is segíte-
nek feldolgozni, érzékelhetővé tenni azokat a problémákat, amelyek jelen világunkat körülveszik. 
(Pl. a tiszai ciánmérgezés először óriási felháborodást keltett, majd elhalkult róla a híradás, mi, 
emberek pedig a mindennapi életünkben tovább szemetelünk.) Ezért került be a modulunkba a 
vizek szennyezéséről szóló újságcikk. Hátha most, a halak optikájából találkozva vele, felkeltjük 
a gyerekek érdeklődését. 
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JELMAGYARÁZAT

☺:     a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést;
Római számok (I., II., III. stb.):  a főfeladat sorszáma;
Arab számok (1., 2., 3. stb.):  a feladat sorszáma;
Kisbetű (a, b, c):    ugyanazon feladat variációja (választható);
Nagybetű (A, B, C):   a feladat differenciálása (választható).

SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN

A mindennapi életben, ha megfigyeljük magunkat, és őszinték vagyunk, észrevehetjük: nehezen 
tűrjük a kritikát. Hamarabb megfogalmazzuk azt, hogy mit nem szeretnénk tenni, mit nem foga-
dunk el, minthogy konkrét célok kitűzéséhez kapcsoljuk terveinket s a megvalósításhoz kapcso-
lódó teendőinket. „Alul-, felül-, közepesen” értékeljük magunkat. Így van ez a tanítványainkkal 
is. Ha lehet, ne a mi értékítéleteinket fogadják el, hiszen minden rútban ott van a szép, és minden 
értéktelenben van valami előremutató. Még a kizárásában is. Arra tanítsuk meg tanítványainkat, 
hogy vállalják alakuló értékrendszerüket. Hibázni pedig itt is lehet és kötelező. Csak folyamato-
san értékeljünk át, bízva önmagunkban, szélesítve ismereteinket, és maradjunk nyitottak a vál-
tozásokra. Legyünk érzékenyek mi is minden megnyilatkozásra, s ha értékelünk, az az elvégzett 
feladatot minősítse, ne a gyermeket. 
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/ 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1.

A)  Halászfogó
Az ügyességi játék nagy teret igé-
nyel, ezért a terepünket tegyük 
akadálymentessé, jó idő esetén 
akár az udvaron is kezdhetjük a 
játékot.
(10 perc)

együttműkö-
dési képesség, 
szabályköve-
tés, fair játékra 
való képesség,
játéköröm 

játék, frontális I/1.A) 
játékleírás

B) Halászás
A halászfogó nehezebb változata. 
Hívjuk fel a gyerekek figyelmét, 
hogy nagyon vigyázzanak egy-
más testi épségére a játék során.
(10 perc)

együttműkö-
dési képesség, 
fair játékra 
való képesség 
– jó szabálykö-
vető csopor-
toknak

játék, frontális I/1.B) 
játékleírás; 
kötél, esetleg 
ugrókötél

I/2. LÁDANYITÁSI SZERTARTÁS

 A ládából előkerülnek a találós 
kérdések.
(3 perc)

kötődési ké-
pesség

szertartás 
játék

I/2.varázsláda;
ládanyitó vers

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. TALÁLÓS KÉRDÉSEK, DALSZÖVEGEK

A) Találós kérdések felolvasása, taní-
tói felolvasás
(10 perc)

felolvasás 
befogadása, 
absztrahálás

frontális találós kérdés II/1.
a találós kér-
dések és meg-
fejtésük

B) Találós kérdések a ládában.
Olvassunk, és fejtsünk találós 
kérdéseket! 
Olyan csoportok számára, ahol több a 
jól olvasó gyerek
(15 perc)

felolvasás 
befogadása, 
absztrahálás

közös felolva-
sás,
megbeszélés 

találós kérdés II/1. 
a találós kér-
dések és meg-
fejtésük

II/2. NÉPDALOK, MONDÓKÁK, KICSIT MÁSKÉPP

Halászattal kapcsolatos dalszöve-
gek vannak a ládában.
Készítsünk zenés, mozgásos 
jeleneteket a dalszövegekkel. 
Énekeljünk, táncoljunk! 
(17 perc)

helyes ejtés
érzelmek kife-
jezése

kiscsoportos
dráma

II/2. szövegek
CD

Javasolt órabontás
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/ 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/3. HORGÁSZJÁTÉK

Kézműves foglalkozás
A halakat, és horgászbotokat ké-
szítünk, aztán játszunk velük. 
Először készítsük el a horgászbo-
tokat, majd a halacskákat. Igazi 
tavat is készítsünk egy lavór víz 
segítségével.

kreativitás
problémameg-
oldó képesség

egyéni 
kézműves 
játék

II/3. A) játék-
leírás
dugó, vagy 
hungarocell 
darabok, 
gémkapcsok, 
cérna, vagy 
más fonal, 
hurkapálca, 
lavór, víz

 Az elkészített botocskákkal halász-
szunk magunknak!
Fogjunk halat!
(15 perc)

mozgás, moz-
gatás

egyéni
báb

II/4. LÉGZŐGYAKORLAT

Légzőgyakorlat 
Fújjunk buborékot!
(6 perc)

frontális pohár szívószál

II/5. A HALAK VALLOMÁSA

Rejtvényfejtő játék – Rablás
Olvassuk el a halak „vallomásait”! 
Ismerjük fel, hogy melyik halról 
van szó!
(10 perc)

Felolvasás, 
befogadás, 
szövegértés

frontális, 
egyéni

szókártya II/5. A) mon-
datkártyák

II/6.  ÍGY ÚSZNAK A HALAK! – BÁBJÁTÉK

A)  Bábozzunk!
Kendőkből, szabadon tekert ha-
lakkal mutatkozzanak be a leírás 
alapján.
(15 perc)

reproduktív 
beszéd, kreati-
vitás

egyéni
bábjáték

kendők, II/6. 
A) mondatkár-
tyák

B) Készítsünk vezetőpálcás mario-
nett halakat hurkapálcával papír-
ból, textil és fonal kiegészítéssel! 
Mutatkozzunk be a szókártyák 
segítségével.
(15 perc)

kreativitás egyéni
báb

olló, ragasztó papír, tex-
tildarabok, 
fonalak, kóc, 
hurkapálca, 
szókártyák
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/ 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

C) Élet a vízben. Miről beszélgetnek 
a halak a vízben?
 
a) Olvassuk el közösen a vizek 
szennyezéséről szóló cikket. Majd 
bábos improvizációval rögtönöz-
zünk egy közös jelenetet a témá-
ban.
(15 perc)

önfejlesztő, 
önszabályozó 
képesség, szö-
veg befogadás, 
megértés,
felelősség 
vállalás
produktív be-
szédképesség

egész csopor-
tos
dráma, báb

marionett 
halak

II/6. C) „újság-
kivágás”

b) Olvassuk el közösen a cikket, 
azután készítsünk felhívást, til-
takozó plakátot a halak szemszö-
géből nézve! Majd rögtönözzünk 
egy tiltakozó felvonulást!
(15 perc)

kreativitás, 
konvertáló 
képesség, fele-
lősség vállalás

kiscsoportos, 
vagy egyéni 
alkotó munka

rajzpapír, 
zsírkréta, vagy 
más színező 
eszköz

II/6. C) „újság-
kivágás”

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

ÉRTÉKELÉS

☺ Értékelés, beszélgetés
(5 perc)

összegzés kiscsoportos
bemutatás

Ládazárási szertartás kötődési ké-
pesség

szertartás varázsláda

HANGULATI LEVEZETÉS

Zenehallgatás: Kodály Háry János 
– Marci bácsi dala

befogadás frontális CD, CD-leját-
szó
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MELLÉKLETEK
I./1 A) HALÁSZFOGÓ 

A játéktér egyik végében, megjelölt  „házban” (a terem két oldalfalát összekötő vonal) állnak a 
„halacskák”, a másik végében a „halász”. A halász elkiáltja magát: „halászni indulok!”. A halacskák 
visszakiáltanak: „jöhetsz!”. Erre a két fél helyet cserél. A halász igyekszik megfogni egy gyereket. 
Ha ez sikerül, akkor a következő menetben, már kézen fogva kell „halászniuk”, vagy úgy, hogy a 
„hálójukba” akad egy gyerek, vagy: két szélső kezükkel kapnak el valakit.

Az egyre több gyerekből álló hálónak összehangolt munkát kell végeznie, mert ha a háló elszakad, 
akkor a „fogás” érvénytelen.

I/1. B) HALÁSZJÁTÉK

A játékosok száma legyen legalább nyolc, de harmincan is játszhatják. Egy 3-4 m hosszú kötél is 
kell hozzá.

A két fogójátékosnak kendővel bekötik a szemét. Ők a halászok. Hálónak (kötél) a két végét fog-
ják meg. A kötelet kifeszítik, és körbe elkezdenek szaladni, kergetik a halakat. Ha valakit sikerült 
kötélbe keríteni, a bekerített játékostól megkérdezik: „Kit fogtunk meg?” Az elfogott eltorzított 
hangon felel. Ha eltalálták, ki került a hálóba, az elfogott játékos kiáll. Ha nem tudták kitalálni a 
kilétét, akkor a hal elúszott, vagyis tovább játszhat. Addig tart a játék, míg mindenkit el nem fog-
tak. Ezután az elsőnek elfogott játékos veszi át a bekötött szemű halász szerepét.

(Forrás: Bújj, bújj zöld ág… Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó ISBN 963 11 34800; 75. oldal)

I/2. LÁDANYITÁSI SZERTARTÁS

Ha nincs kialakult szertartásunk, az alább ajánlott mondókát mondjuk. Járjuk körbe a varázsládát, 
közben halkan mondjuk ezt:

„Babona, babona, bab, lencse,
legyen benne szerencse!”

II/1. TALÁLÓS KÉRDÉSEK

Az alábbi találós kérdések népvándorlás korabeli szomszédaink, rokon népeink régi és új találós 
kérdés gyűjteményéből származnak.
Ne úgy olvassuk őket, mint a már ismert találós kérdéseket, mert logikai úton nem megfejthetők. 
A népi költészet szépségét keressük bennük, és azt a szeretetet, ahogy a természeti népek az őket 
körülvevő világhoz viszonyulnak.

(Forrás: Ház tetején nyeles edény. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó 1985 ISBN 963 11 3932 8  52, 59, 
83. oldal)
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Török találós kérdések 

Feje van, de haja nincsen,
szeme van, pillája nincsen,
szárnya van, de sosem repül, 
felhő útjába nem kerül. (hal)

Kövek között gyönyörű gyöngysor. (hal)

Part alatt surranó tolvaj, 
bármennyit lop, soha nem baj.
Elszedi a nép, elosztja, 
de bánkódna, ha nem lopna. (halászháló)

(Forrás: Ház tetején egy fél lepény. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó 1986 ISBN 963 11 4547 6 10., 27., 
31., 32 oldal)

Mari (cseremisz) találós

Kövér anyó halászik, 
minden bordája látszik. (varsa)

Kutya meg nem herregi,
macska észre nem veszi
Igen csöndes legényke (hal)

Komi (zürjén) találósok

Egyik mit sem lát a mélyben,
mégis ki akarja venni,
másik nem hagyott el semmit, 
mégis meg akarja lelni. (halász és vadász)

Szárnya van, de el nem szállhat,
Lába nincs, de gyorsabb nálad. (hal)

(Forrás: Ház tetején gyalogösvény. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó 1987 ISBN 963 11 5156 5  30. 
oldal)

Szlovák találós kérdések

Volt egyszer egy ház, 
abban gazda száz, 
kiment a ház az ablakon, 
minden gazda az én foglyom. (víz, hal, háló)

Milyen halat fognak legtöbbet? (vizeset)

Melyik a legkisebb hal? (Amelyiknek  feje a farkához legközelebb van.)
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Part alatt surranó tolvaj, 
bármennyit lop, soha nem baj.
Elszedi a nép, elosztja, 
de bánkódna, ha nem lopna.

 
Kutya meg nem herregi,
macska észre nem veszi
Igen csöndes legényke 

 
Egyik mit sem lát a mélyben,
mégis ki akarja venni,
másik nem hagyott el semmit, 
mégis meg akarja lelni.

 
Kövér anyó halászik, 
minden bordája látszik. 

 
Szárnya van, de el nem szállhat,
Lába nincs, de gyorsabb nálad.

 
Volt egyszer egy ház, 
abban gazda száz, 
kiment a ház az ablakon, 
minden gazda az én foglyom 

II/2. NÉPDALOK, MONDÓKÁK, NYELVGYÖTRŐK

Szürrealista kép

A réten rákot rág a róka,
hogy vörös farka reng belé,
a Rába-parton reggel óta
rohan egy őrült Győr felé,
rikolt a révész heherészve
csap rossz ricsajt a parti réce,
Röhög a piktor – Mit tehet?
Fest szürreális képeket.

(Hegedüs Géza)





6. HALÁSZHÁLÓ 85

Hej halászok, halászok!

– Hej, halászok, halászok!
Merre mén a hajótok?
– Törökkanizsa felé 
viszi a víz lefelé.

– Hej halászok, halászok!
Mit fogott a hálótok?
– Nem fogott az egyebet
veres szárnyú keszeget.

– Hát a keszeg mit eszik,
ha a hálóba teszik?
– Nem eszik az egyebet,
petrezselyem gyökeret.

Hullámzó Balaton tetején

Csónakázik egy halászlegény.
Hálóját a szerencse, őt magát a kedvese
Elhagyta, el a szegényt.

A Tiszában van egy nagy hal,
kinek neve harcsa,
Szent (tetszés szerinti név)-t a jó atya
még sokáig megtartsa!
tartsa, tarsa sokáig, száz esztendős koráig!

A csoportfeladatok kiosztása előtt hangolódjunk rá a játékra: Hegedüs Géza nyelvgyötrőjét – az 
r hangokat ropogtatva – közösen olvassuk fel. A mondóka könnyen megtanulható, ha soronként 
osztjuk föl magunk között, s minden sorára egy mozdulatot, képet találunk ki, mely a vers szöve-
géhez kötődik.

Alakítsunk 4–6 fős csoportokat, s a három dalra készítsünk rövid improvizációs jeleneteket. 
Ajánlott feldolgozási szempontok:

Hej, halászok: dramatizáljuk a szöveget a kérdés-válasz szerint.  Adjuk elő a történetet úgy, mint-
ha a kérdezők a partról kiabálnának be a halászoknak. Telítsük érzelemmel a szövegmondást, 
dalolást! Hol találkoznak az emberek? Kinek, milyen kedve? Stb.

Hullámzó Balaton: készítsünk szobrot, állóképeket, „Búsuló halász címmel!”. Mondjuk, énekeljük 
a dalt!

A Tiszában van egy nagy hal: a névnapköszöntő vershez találjunk ki egy köszöntő akciót, meg-
lepetést! 

Ha több csoportunk van, az első dalt variálhatjuk úgy is, hogy többféle stílusban adjuk elő. 
Autentikusan, parodizálva, gyorsítva, lassítva, szaggatottan.
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II/3. HORGÁSZJÁTÉK (A LAVÓRBAN)

Készítsünk egy nagyobb vizesedényt, pl. lavórt a terembe, félig vízzel. A gyerekek készítsenek 
halakat, és horgászbotokat a következő módon. Egy félbetört gémkapcsot szúrjanak bele dugóba, 
vagy hungarocellbe úgy, hogy egy kampó kiálljon belől. Alkoholos filccel számozzák be. A hor-
gászbot lehet hurkapálca, vagy bármilyen más pálca, amire cérnát kötünk, és a gémkapocs másik 
felét, horognak. 

Horgásszuk ki a halakat! Lehet, hogy egy gyereknek sikerül többet fogni, miközben a másiknak 
nem jut semmi. Ezután következik a rablás. A gyerekek megmondják a tanítónak, hogy hányas 
számú halat fogták ki. A tanító átadja a hal kártyáját. Fel kell olvasnia. A hal azé lesz, aki a csoport-
ból elsőként felismeri a halat a felolvasás után. 

1. Ponty: A jó magyaros halászlében az én szeleteimet fogyasztják a leggyakrabban. 
2. Keszeg: Annyi szálkát növesztettem, hogy szinte több a szálkám, mint a húsom, mégis a Balaton 
parti halsütők kedvence vagyok.
3. Heck: Engem is szeretnek a halsütödék, pedig messzi tengerekről hoznak. Háromágú csillaghoz 
hasonló metszetű gerincemen kívül alig találni bennem csontot.
4. Harcsa: Hosszú bajuszom a legjellegzetesebb külső tulajdonságom. Akár miniatűr akváriumi, 
akár folyami törpe-, vagy óriási változatomban láttok. 
5. Fogas, süllő: A Balaton legfinomabb húsú hala vagyok. Ünnepi asztalra citrommal a számban 
egybe sütnek.
6. Angolna: Kígyó formám miatt akárki felismer.
7. Sneci: Ha először  pecázni kezdesz, akkor engem fogsz ki legelsőnek. Kiváló csali vagyok.
8. Géb: A húsom nem túl finom, de a macskák így is boldogan megesznek. Denevérszárny formájú 
úszóimmal a kövekhez tapadok, és tátott szájjal lesem az elém úszó áldozatot.
9. Amur: Egy távoli folyó nevét viselem, pedig mióta betelepítettek Magyarországra, már itt is jól 
érzem magam. Igaz, hogy minden ami zöld növény azt felfalom. Ezért sokan már bánják, hogy 
betelepítettek.
10. Tonhal: Tengeri hal létemre is gyakran megfordulok Magyarországon. Igaz, csak a fagyasztó-
pultokon, szeletekben, vagy panírozva. Fehér, szálkátlan húsomért nagyon szeretnek még a gye-
rekek is.
11. Busa: Egy picivel sem vagyok bánatosabb a többi halnál, pedig lenne rá okom: az emberek an-
nak ellenére sem fogyasztanak belőlem többet, hogy az orvosok kifejezetten ajánlatosnak tartják 
a fogyasztásomat. 
12. Cápa: Félelmetes hírű tengeri ragadozó és filmsztár vagyok.
13. Szardínia: Tengeri hal vagyok. A magyar gyerekek leginkább dobozba zárva, olajos vagy para-
dicsomos mártásban ismernek.
14. Hering: Engem leginkább ecetesen, sok hagymával ismernek idehaza. Hiába, tengeri hal va-
gyok!
15. Pisztráng: Hegyi patakok őshonos lakója vagyok. A Bükk hegység duzzasztott tározóiban tö-
megesen tenyésztenek. Ünnepi fogás készül belőlem.
16. Lazac: Világbajnok hosszútávúszó- és ugrómester vagyok. A Sargasso tengerben házasodom, és 
távoli hegyi patakokban teszem le az ikráimat, hacsak a medvék ki nem fognak.
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II/5. A HALAK VALLOMÁSA

MONDATKÁRTYÁK
 
1.
A jó magyaros 
halászlében az én 
szeleteimet fogyasztják 
a 
leggyakrabban.

2.
Annyi szálkát 
növesztettem, 
hogy szinte több 
a szálkám, mint 
a húsom, mégis 
a Balaton parti 
halsütők kedvence 
vagyok.

3.
Engem is szeretnek 
a halsütödék, pedig 
messzi tengerekről 
hoznak. Háromágú 
csillaghoz hasonló 
metszetű gerincemen 
kívül alig találni 
bennem csontot.

4.
Hosszú bajuszom a 
legjellegzetesebb külső 
tulajdonságom. Akár 
miniatűr akváriumi, 
akár folyami 
törpe, vagy óriási 
változatomban láttok.

5.
A Balaton legfinomabb 
húsú hala vagyok. 
Ünnepi asztalra 
citrommal a számban 
egybe sütnek.

6.
Kígyó formám miatt 
akárki felismer.

7.
Ha először pecázni 
kezdesz, akkor 
engem fogsz ki  
legelsőnek. Kiváló 
csali vagyok.

8.
A húsom nem túl 
finom, de a macskák így 
is boldogan megesznek. 
Denevérszárny formájú 
úszóimmal a kövekhez 
tapadok, és tátott szájjal 
lesem az elém úszó 
áldozatot.

9.
Egy távoli folyó 
nevét viselem, pedig 
mióta betelepítettek 
Magyarországra, már 
itt is jól érzem magam. 
Igaz, hogy minden, 
ami zöld növény, azt 
felfalom. Ezért sokan 
már bánják, hogy 
betelepítettek.

10.
Tengeri hal 
létemre is gyakran 
megfordulok 
Magyarországon. 
Igaz, csak a 
fagyasztópultokon, 
szeletekben, vagy 
panírozva. Fehér, 
szálkátlan húsomért 
nagyon szeretnek 
még a gyerekek is.

11.
Egy picivel sem 
vagyok bánatosabb 
a többi halnál, 
pedig lenne rá 
okom: az emberek 
annak ellenére 
sem fogyasztanak 
belőlem többet, 
hogy az orvosok 
kifejezetten 
ajánlatosnak tartják a 
fogyasztásomat.

12.
Félelmetes hírű tengeri 
ragadozó és filmsztár 
vagyok.

13.
Tengeri hal vagyok. 
A magyar gyerekek 
leginkább dobozba 
zárva, olajos vagy 
paradicsomos 
mártásban ismernek.

14.
 Engem leginkább 
ecetesen, sok 
hagymával ismernek 
idehaza. Hiába, 
tengeri hal vagyok!

15.
Hegyi patakok 
őshonos lakója 
vagyok. A Bükk 
hegység duzzasztott 
tározóiban 
tömegesen 
tenyésztenek. 
Ünnepi fogás készül 
belőlem.

16.
Világbajnok 
hosszútávúszó- és 
ugrómester vagyok. 
A Sargasso tengerben 
házasodom, és távoli 
hegyi patakokban 
teszem le az ikráimat, 
hacsak a medvék ki 
nem fognak.
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II/6. BÁBHALAK KÉSZÍTÉSE

 A bábhalak elkészítéséhez használjuk a kendőket. Lehet hajtogatással is, de lehet kézre csavarva 
is. Ha ezt a megoldást választjuk, akkor jelöljük ki a teremnek azt a sarkát, ahol játszunk. A gye-
rekek a pantomimból jól ismerik a falat kijelölő mozgást. Ezzel jelöljük képzeletbeli akváriumunk 
falát, ahol a kendőből csavart, vagy hajtogatással kialakított halaink „élnek”.

II/6. C) ÚJSÁGCIKKOLVASÁS, BEFOGADÁS, ÉRTELMEZÉS

Olvassuk fel a cikkeket! Beszéljük meg a gyerekkel!

A MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG ÁLLÁSFOGLALÁSA 
A TISZAI ÖKOLÓGIAI KATASZTRÓFA ÜGYÉBEN 

Az elmúlt napokban sajnálatos módon bizonyí-
totta az élet, hogy a környezet szennyezése nem 
ismer országhatárokat. A Szövetségünkben tö-
mörült Természetbarátok közel 50000 fős tá-
borát mélyen lesújtja az az ökológiai tragédia, 
amely felelőtlen személyek gondatlan tényke-
désének az eredménye. A Szamost, a Tiszát, és 
a Dunát elárasztó cián és más mérgező nehéz 
fémek nem egyszeri katasztrófát jelentenek 
csupán. Hatásuk sokkal súlyosabb. Itt nem a 
természetben gyakran előforduló katasztrófák 
– erdőtűz, szélvihar, szökőár, aszály stb. – va-
lamelyike dúlt. Ezeket a természet viszonylag 
gyorsan pótolni tudja. A környezetszennyezés 
a térség teljes élővilágát veszélyeztető elhú-
zódó folyamat, amelynek csak a nyitánya volt 
a nagytöménységű ciánszennyezés levonu-
lása. Ez már önmagában is komoly ökológiai 
és gazdasági károkat okozott. Azt gondolhat-
nánk, hogy többi katasztrófához hasonlóan a 
természet öngyógyító képessége itt is segíthet. 
Csakhogy ez a fajta károsítás a nagy töménysé-
gű szennyezés elvonulásával nem ért véget. A 
méreganyagok egy része máris beépült a táp-
lálékláncba. A mederben lerakódott vagy más-
hol lappangó anyagok még sokáig mérgezik a 
három folyó élővilágát. Különösen felháborító 

az ausztrál társtulajdonos cinikus nyilatkozata, 
amely vagy az ökológiai ismeretek teljes hiá-
nyát, vagy a felelősség súlyát nagyon érző, de 
azt magától elhárítani akaró, az esetet bagatelli-
záló törekvést jelzi. 

Az „eredmény” szempontjából végül is 
mindegy, hogy a tudatlanság vagy csak a pro-
fitéhség a mozgatórugó. Jelenleg semmiféle 
biztosíték nincs arra, hogy az eset, itt vagy más 
folyónkon meg ne ismétlődjék. Ez a fajta maga-
tartás veszélyezteti az élővilágot, tönkreteszi a 
vízi turizmust, a partok menti gazdálkodást, a 
folyó közelében élő emberek életét. A Magyar 
Természetbarát Szövetséget közelről is érinti ez 
a károkozás, mert elriasztja a több kontinensről 
érdeklődőket, a 33. Nemzetközi Tisza-túra meg-
rendezését. A bekövetkezett károk elhárításán 
túl a legfőbb feladat a hasonló esetek kivédé-
se. A szennyező által fizetendő kártérítésen túl 
garanciák kellenek arra, hogy újabb szennyezé-
sek nem érik a folyót. A környező államokkal 
együttműködve fel kell deríteni a lehetséges 
veszélyforrásokat, és azokra közös katasztrófa-
terveket kell kidolgozni. 

(Forrás: A Magyar Természetbarát Szövetség 
honlapja, http://www.fsz.bme.hu/mtsz/mtsz-

home.htm)

Nézzük a dolgot haloptikából!

Játsszuk el marionett halainkkal, hogy mit szólnak mindehhez. Hogyan élik meg, milyen aggodal-
makat okoz nekik ez a helyzet. Szőjenek terveket, hogy mit kellene tenni, hogyan védekezzenek. 
Adott esetben a játék vége az is lehet, hogy valamennyien „elpusztulnak”.

Az elolvasott szöveget alapul véve készítsenek a gyerekek tiltakozó levelet, vagy plakátot, mellyel 
a véleményüket fejezik ki. 

Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a felhívásoknak rövidnek, lényegre törőnek kell lennie. Ezt a já-
tékot is tegyük helyzetbe! A csoportok a halak nevében fogalmazzák meg tiltakozó gondolataikat. 
Tiltakozó menetben mutassák be műveiket!
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KÉSZÍTETTE: KOVÁCS HEDVIG, SCHMIDT MAGDA

Játék,
amelyben végleg elfogy az ennivaló,

és kiderül,
hogy az élelmiszerért

meg kell dolgozni
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MODULLEÍRÁS
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 8–9 év

AJÁNLOTT IDŐKERET 90 perc, 2×45perc 

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA A fölműveléshez kötődő praktikus ismeretek mélyítésén túl, a földmű-
velő nép ősi nyelvi humorának megmutatása, a szövegben rejtetten 
meglévő üzenetek kódolása

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Gyakorlati ismeretek (növények ültetése, csíráztatása, csoportmunka)

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY Egészséges életmód, önfejlesztő képesség.

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FÓKUSZAI Személyes kompetencia: önkifejezési készség

Kognitív kompetencia: nyelvi kommunikációs

Szociális kompetencia: empátia

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom, dráma

Modulokhoz: Élelem nyomában

TÁMOGATÓ RENDSZER Önmagukat író történetek. Tanári kézikönyv. Helikon, Miskolc, 2000.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

Városi gyermekeink szinte nem ismerik a falun honos háziállatokat, nem kapálnak, a gyümölcsöt 
a piacról, vagy a boltból veszik. Éppen ezért fontosnak tartottuk, hogy képekben is megjelenjen a 
földművelő ember képe, a földművelő ember végtelen humora és bölcsessége. Ezért találtuk ki, 
hogy mi is vessünk, a valóságban is. Ha jól végeztük a munkánkat, akkor reméljük, hogy a fog-
lalkozás során elültetett babunk kicsírázik, és felneveli a növénykéket a csoport. A népi találósok 
szövege talán nehéz és távoli a kisdiákoknak, de igen nagy értéket képviselnek kultúránkban. 
Szánjunk időt a megbeszélésükre. A szövegértés, szövegalkotás területén a mesefeldolgozással az 
volt a célunk, hogy a szövegben csak utalásként megjelenő helyszínekhez, történésékhez kapcsol-
janak saját jeleneteket a tanítványok. Mi pedig ne sajnáljuk az időt, mesélni nekik. Engedjenek 
teret a fantáziájuknak, adjanak stílust és karaktert a szereplőknek. Sokrétű és sokféle cselekvéssor 
szerepel a modulban, ezért jó, ha tanítványainkat előre megkérjük, hogy ki miben segítsen. (Az 
ültetésben, feladatlapok osztásában stb.)

JELMAGYARÁZAT

☺:     a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést;
Római számok (I., II., III. stb.):  a főfeladat sorszáma;
Arab számok (1., 2., 3. stb.):  a feladat sorszáma;
Kisbetű (a, b, c):    ugyanazon feladat variációja (választható);
Nagybetű (A, B, C):   a feladat differenciálása (választható).
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SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN

Az értékelést, megbeszélést a modul végére tettük, melyet zenehallgatással köthetünk egybe. 
Lehet kötetlen beszélgetés is, ha viszont az önértékelésben, társértékelésben még járatlan a cso-
portunk, akkor javasoljuk, hogy üljünk körbe. Legyen egy stafétabotunk, amit mindig az tart a 
kezében, aki éppen a véleményét mondja. Ha bátortalan a csoportunk, kezdje a játékvezető a 
játékot. Kétféle mondatkezdés áll a véleménymondók rendelkezésére: „Ma felfedeztem rajtad, 
hogy...”, „Természetes, hogy...” Egy-egy mondatba sűrítsük mondandónkat, benyomásainkat. A 
stafétabotot annak adjuk, akiről megnyilatkozunk. Véleményünket, érzéseinket a foglalkozáson 
történtekkel kapcsoljuk össze. Mindenkiről hangozzék el egy-egy mondat.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/ 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1. 

I/1. A part alatt…
Énekeljük, játsszuk el a dalt!
(5 perc)

zenei kreati-
vitás,
ritmus

frontális
dráma

I/1. játékaján-
lat

I/2.  Ládanyitás varázsverssel
(2 perc)

kötődési ké-
pesség

frontális
előadás

I/2. szöveg

I/3. Beszédképzés bábokkal ritmusérzék egyéni
báb

bábok, kendők I/3. játékleírás
varázsláda,
bábok kendők

I/4. Bábozzuk el a dalt!
(5 perc)

kreativitás egész csopor-
tos
báb

bábok I/4. játékleírás 
láda, bábok

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. ELFOGYOTT AZ ENNIVALÓ! MOST MI LESZ?

II/1. ”Elfogyott az ennivaló” 
– Fülbesúgós játék
Érzékszervi finomítás
(2 perc)

beszédértés
ajakartiku-
láció

egész csoport
dráma

II/1. játékleírás

II/2. Csoportos egyeztetés: Hogyan 
szerezhetünk ennivalót? Volt-e a 
magyar nép életében olyan idő-
szak, amikor rá kellett jönniük 
arra, hogy a gyűjtögetés, halászat 
nem újíthatja meg az ennivaló-
készletet?
(5 perc)

konvertáló 
képesség

vita, magya-
rázat,
beszélgetés

II/3. képek

II/3. Nézzük meg a fölművelési tevé-
kenységgel kapcsolatos képtárun-
kat. Mit ábrázolnak? beszéljük 
meg, mit látunk! Soroljuk fel, mi-
lyen tevékenységeket, eszközöket 
ismerünk fel!
(4 perc) 
Csoportos egyeztetés (megoldás: 
földművelés)

ábraolvasás frontális 
beszélgetés

II/3. képek
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/ 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/4. JÁTÉK

A) Utánozzuk a szántó-vető ember 
munkáját!
Improvizációs játékok
Komolyabb fejlesztésre szoruló csopor-
toknak
(5 perc)

nem nyelvi 
kommunikáci-
ós képességek
önszabályozá-
si képességek, 
csoportkezelő 
képesség

egész csopor-
tos
dráma 

II/4.
ABC játékle-
írások

B) Utánozzuk a szántó-vető ember 
munkáját a trópusi eső mintájára. 
Jól koncentráló csoportoknak

(5 perc)

nem nyelvi 
kommunikáci-
ós képességek 
önszabályozá-
si képességek, 
csoportkezelő 
képesség

frontális játék

C) Egyéni mímes játék. 
Egyéni megmutatkozásra képes cso-
portoknak

(5 perc)

nem nyelvi 
kommunikáci-
ós képességek 
önszabályozá-
si képességek, 
csoportkezelő 
képesség

frontális játék 
egyéni meg-
nyilvánulással

II/5. FIGYELEMJÁTÉK

A növények szomjaznak. Meg kell 
öntözni őket.
Trópusi eső. Az érzékszervi fino-
mítás játéka. Ritmusjáték

(5 perc)

nem nyelvi 
kommunikáci-
ós képességek 
önszabályozá-
si képességek, 
csoportkezelő 
képesség

frontális
dráma

II/5. Játékleírás

II/6. MI TEREM ITT?

a)

b)

Megtermett az ennivaló

Másoljuk le a találós kérdéseket, 
és vágjuk fel, osszuk ki a gyerekek 
között!

Egyéni olvasás-közös megfejtés
Találós kérdések olvasása.
Olyan csoportoknak, ahol jól olvasó 
gyerekek vannak 

A találós kérdések kiscsoportos 
feldolgozása
Olyan csoportoknak, ahol sok az olva-
sási nehézséggel küzdő gyerek.
(12 perc)

felolvasás, 
kombinatív 
képesség

egyéni bemu-
tatás, frontális 
közös gondol-
kodás

kiscsoportos 
munka

másolatok, 
ceruza

II/6. találós 
kérdések jegy-
zéke

Lehetséges órabontás
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/ 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/7. „Földműves” foglalkozás: 
Ültessünk búzát!

Közben hallgassuk meg Gyárfás 
Endre: Babot vetettem c. versét!
(8 perc)

kreativitás kísérlet, lehet 
egyénileg, de 
lehet közösen 
is

kis tál, papír 
virágföld, ma-
roknyi búza, 
ha mindenki 
megcsinálja

II/7. Melléklet
gyerekenként 
kis tál, papír 
virágföld, ma-
roknyi búza

Gyárfás Endre: Babot vetettem befogadás tanári bemu-
tatás

szöveg- 
gyűjtemény

szöveg-
gyűjtemény 

II/8. BÁBOZZUNK!

Mesebeli szántás, vetés, aratás

Olvassuk el a mesét. Beszéljük 
meg, melyik jelenetet dramatizál-
juk! Osszuk ki a szerepeket!
A két bors ökröcske

(30 perc)

szövegértés
kreativitás, 
nem nyelvi 
kommunikáci-
ós képesség

egész csoport
bábozás

bábok, rajzla-
pok, ceruzák, 
színesek, 
anyagok

II/8. Melléklet
láda-paraván, 
bábok, ken-
dőből kötött 
ökröcskék, 
esetleg doboz-
kocsi
A két bors ök-
röcske c. mese

III/1. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

ZENEHALLGATÁS, BESZÉLGETÉS

a)


Kodály: Lencse, borsó, kása

A zenehallgatást kapcsoljuk össze 
beszélgetéssel, értékeléssel.
Vélemény-játék
(6 perc)

zenehallgatás frontális
beszélgetés

lásd értékelési 
javaslatok!
CD 3-4. évf., 
CD-lejátszó

b) Csajkovszkij Virágkeringõ 
beszélgetés

(6 perc)

zenehallgatás frontális
beszélgetés

CD 1-2. évf.

III/2. LÁDAZÁRÁS

Ládazárási szertartás

(1 perc)

empátia, kötő-
dési képesség,
önszabályozás

frontális
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MELLÉKLETEK
I/1. A PART ALATT…

Róka gyűjti,

róka gyűjti,

szúnyog kévét köti,

szúnyog kévét köti.

Bolha ugrik,

bolha ugrik,

hányja a szekérre,

hányja a szekérre.

Mén a szekér,

mén a szekér,

majd a malomba ér,

majd a malomba ér.

A malomba’,

a malomba’,

három tarka macska,

három tarka macska.

Egyik szitál,

másik rostál,

harmadik követ vág,

harmadik követ vág.

Szürke szamár,

vizet hoz már,

tekenőbe tölti,

tekenőbe tölti.

Tehén dagaszt,

tehén dagaszt,

kemencébe rakja, 

kemencébe rakja.

Medve várja,

medve várja,

kisült-e a cipó,

kisült-e a cipó.

Tyúk a cipót

csipegeti,

hangya morzsát szedi,

hangya morzsát szedi.

(Forrás: I/1. és  3. http://marci.co-net.hu/dalok/dapart.htm)

A dalnak többféle mozgásfeldolgozása ismeretes. Mi most egy játékot ajánlunk. A dal eléneklése 
előtt osszuk ki a szerepeket, ki lesz a szúnyog, tehén, tyúk... Nyugodtan „kettőzhetjük” a szere-
peket. Álljunk körbe. Kezdjük e énekelni a dalt. A szerepeket játszó gyerekek a nóta ütemére te-
gyenek egy-két jellemző mozdulatot a rájuk jutott szereplő képében. Vegyék fel az állatra jellemző 
testtarást. A játékot úgy is játszhatjuk, hogy mindenki egyszerre játssza a szerepeket. A mozdulat-
sor kezdése és indítása addig tartson, amíg a dal az illető szereplőről szól.



7. A FÖLD AJÁNDÉKA 96

I/2. LÁDANYITÁSI SZERTARTÁS

(A vers a Varázslás modulban is szerepel)

Mag, mag, búzamag,
nőjél, nőjél hamarabb!
Esőt, felhőt hoz a szél,
szomjas soha ne legyél!

A mondókát visszhang technikával adjuk elő. A játékvezető mondja előre a vers sorait, a csoport 
ismételje soronként utána. A hangerőt erősítsük. 

I/3. BESZÉDKÉPZÉS BÁBOKKAL

A játékhoz a ládából kendőket, anyagokat használjunk fel. A Varázsvers szövegével fogunk ját-
szani. Kezünkkel formáljunk egy nyitott szájat, takarjuk le a kendővel. (Hüvelykujjunk az alsó, 
többi ujjunk a felső ajkunkat jelenti.) A mondóka szövegét mondjuk el úgy, hogy ajakunk moz-
gását a kezünk tátogásával kísérjük. Figyeljünk a hosszú és rövid hangzók ritmusának megtartá-
sára! Először játsszuk, mondjuk közösen kéz és száj, majd csak a kezünk „mondja el” a versikét. 
Kísérhetjük a varázsláda ritmuseszközeivel.

I/4. BÁBOZZUK EL A DALT!

A játékhoz alkalmas a láda anyagából a kiegészíthető összeállítható bábkészlet elemei, de a ken-
dők, vagy a kézjáték. Lehet árnyjátékot is csinálni, de azzal fel kell készülni egy másik alkalommal, 
rajzórán, vagy napközis szabadidőben. A játék az egyes állatok, állatcsoportok mozgását utánozza, 
tartalmazza. A dramatizálás előtt tisztázzuk a szereplők néhány viszonyát, állapotát, ezzel segít-
hetjük az előadás létrejöttét. Hogyan dolgoznak az állatok? Jókedvűen, önként, sietve? Lusták, 
vagy szorgalmasak? Együtt dolgoznak, maguknak, vagy irányítják őket? Ki-ki a saját szereplőjé-
nek további karakterén is elgondolkodhat: fürge, nehézkes, lassú...stb.

II/1. A FÜLBESÚGÓS JÁTÉK

A mondatot, „Elfogyott az ennivaló”, a tanító belesúgja az első gyerek fülébe, aki továbbadja a kö-
vetkezőnek, és így tovább. A végén az utolsó gyerek megmondja, hogy mit hallott.

II/2. A vándorlás éveiben a sikertelen halászatok, vadászatok, a tél zordsága közepette, az egyre 
növekvő emberlétszám miatt, kézenfekvő volt a földművesség. Erre késztette őseinket a már 
letelepedett népek mintája.
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II/3.  FÖLDMŰVELÉS – KÉPTÁR
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II/4. JÁTÉKOK

A) Szántás (ásás), vetés, gereblyézés, hengerelés, öntözés, kártevőirtás, kapálás, aratás, begyűjtés, 
feldolgozás

Beszéljük meg, hogy mit fogunk ültetni! Pl. káposztát. Mímeljük a cselekménysort!

Ássuk fel a földet, ültessünk palántát, menjünk a kútra vízért.(lehet kinyitni a csapot, és moder-
nebb eszközökkel megitatni a szomjas növényt.). Kapáljunk, gyomláljunk, szedjünk hernyót, vagy 
vegyszerezzünk. Ez utóbbinál hívjuk fel a tanulók figyelmét annak a veszélyére, hogy a vegyszer 
nem távozik a növényből, meg fogjuk enni, mérgezzük vele magunkat is. Újra öntözzünk! Újra 
kapáljunk! Szedjük le a növényt! Mossuk meg, és gyaluljuk le. Sózzuk, ízesítsük! Tegyük hordóba, 
tapossuk meg, tegyük rá a fedőt, emeljük rá a káposztás követ. Karácsonyra finom savanyított 
káposztánk lesz.

B)

A Trópusi eső játék mintájára mezőgazdasággal kapcsolatos tevékenységsort lehet kialakítani.

A diákok körbe állnak. A játékvezető elkezdi a mozdulatot, tőle jobbra álló átveszi a mozdulatot és 
így egymás után, sorban mindenki átveszi a mozdulatot a szomszédjától. Egészen addig, amíg egy 
újabb mozdulat hozzá nem ér, akkor ez a mozdulat lesz a folyamatos tevékenység. Nem a játékve-
zetőt kell figyelni, hanem a szomszédot! Mikor az előző mozdulat a körben már valameddig elért, 
új mozdulatot kezd a játékvezető, és azt is átveszik  a többiek.

Mozdulatok: két kéz összedörzsölése, jobb kéz csettint, taps, combütögetés, jobb láb dobbant, comb- 
ütögetés, két kéz csettint.

Az így kialakult hanghatás a sűrűn hulló trópusi esőt utánozza.

C)

Minden gyerek önállóan bemutat egy mezőgazdasággal kapcsolatos cselekvést. A többieknek ki 
kell találni, hogy az illető mit csinál. Játszhatjuk az Amerikából jöttem… játék mintájára is. Az 
ismert játékban 2 gyerek a játéktéren kívül megbeszéli, hogy mit fognak dolgozni, majd a közös-
ségbe visszatérve ezt mondják: Amerikából jöttem, mesterségem híres címere…, és itt mondanak 
két hangot. Pl. V és K.
Mozdulataikból kiderül, hogy kapálnak. A gyerekeknek ki kell találni: veteményest kapálni. A 
megfejtést be kell kiabálni. Aki elsőnek kimondja a helyes szópárost, az új körben az tehet fel 
újabb rejtvényt a többieknek, az általa kiválasztott párral.

II/5. TRÓPUSI ESŐ

A diákok körbe állnak. A játékvezető elkezdi a mozdulatot, tőle jobbra álló átveszi a mozdulatot és 
így egymás után, sorban mindenki átveszi a mozdulatot a szomszédjától. Egészen addig, amíg egy 
újabb mozdulat hozzá nem ér, akkor ez a mozdulat lesz a folyamatos tevékenység. Nem a játékve-
zetőt kell figyelni, hanem a szomszédot!
Mikor az előző mozdulat a körben már valameddig elért, új mozdulatot kezd a játékvezető és azt 
is átveszik  a többiek.
Mozdulatok: két kéz összedörzsölése, jobb kéz csettint, taps, combütögetés, jobb láb dobbant, com-
bütögetés, két kéz csettint.
Az így kialakult hanghatás a sűrűn hulló trópusi esőt utánozza.
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II/6. MI TEREM ITT?

Térjünk ki az ismeretlen szavak magyarázatára.

Ciha – huzat; báva – buta, együgyű; köntös – pongyola, köpeny; Allah – Isten neve arab nyelven; 
tanyáz – tartózkodik valahol

Gagauz  találósok Bulgáriából

11. oldal

Ajtó nélkül, ablak nélkül,
Sok száz gyerek lakik bévül. (A tök és a magjai)

11. oldal 

Sokcihájú párna, 
Ki nem tudja – báva. (káposzta)

11. oldal 

Hosszan-hosszan nyújtózik,
a fű közé borjadzik. (uborka)

13. oldal

Forog, forog,
Fehér potyog. (malom)

Krimi tatár találósok

19. oldal

Ő maga kis termetű,
Lila bársony köntösű (padlizsán)

20. oldal

Allah maga építi, 
Kapuját kés nyitja ki. (dinnye)

23. oldal

Tű meg cérna nélkül
Gyöngyös függő készül
Isten teremtette, 
Az ember leszedte. (szőlő)
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Csuvas találósok

40. oldal

Apám sok-sok subát öltött, 
megsirattam, ha vetkőzött. (hagyma)

42. oldal

Levágnak, 
felszednek, 
felkötnek, 
megvernek,
vízbe dobnak, 
tűzbe vetnek,  
késükkel metélnek. (gabona, kenyér)

(Forrás: Ház tetején nyeles edény. Móra 1985 ISBN 963 11 3932 8)

Mari találósok

16. oldal

Pálca végén kerek ház,
Benne sok-sok nép tanyáz. (mák)

17. oldal

Száz bundában ül az öreg, 
Ha vetkőzik megkönnyezed. (hagyma) 

17. oldal

Virulóan hófehérben,
Illat övezi szépségem,
Elvirulva zöldben járok,
Mit vénen vörösre váltok. (alma)

26. oldal

Engem bottal vernek, 
Kővel összetörnek, 
tűzzel is gyötörnek,
összevágnak vassal, 
szétmorzsolnak foggal,
annyira szeretnek.  (kenyér)

(Forrás: Ház tetején egy fél lepény Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó 1986 ISBN 963 11 4547 6)
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Cigány találós kérdés

57. oldal

Kis ember áll az erdőben,
Nagy kalap van fejében.
Ha kalapját megetted, 
Őt magát is megetted. (gomba)
 
Katymári bunyevác találós kérdés

63. oldal

Öregapánk olyan legény,
szakálla nőtt a fenekén. (hagyma)

65. oldal

Négy testvér ül egy szobában,
De sehol nincs ajtó vágva. (dió)

  (Forrás: Ház tetején gyalogösvény Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó 1987 ISBN 963 11 5156 5)
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MÁSOLHATÓ VÁGÓLAPOK:

Ajtó nélkül, ablak nélkül,
Sok száz gyerek lakik bévül. 

Sokcihájú párna, 
Ki nem tudja – báva. 

Hosszan-hosszan nyújtózik,
a fű közé borjadzik. 

Forog, forog,
Fehér potyog. 

Ő maga kis termetű,
Lila bársony köntösű. 

Allah maga építi, 
Kapuját kés nyitja ki. 

Tű meg cérna nélkül
Gyöngyös függő készül 
Isten teremtette, 
Az ember leszedte. 

Apám sok-sok subát öltött, 
megsirattam, ha vetkőzött.

Levágnak, 
felszednek, 
felkötnek, 
megvernek,
vízbe dobnak, 
tűzbe vetnek, késükkel metélnek.  
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Pálca végén kerek ház,
Benne sok-sok nép tanyáz. 

Száz bundában ül az öreg, 
Ha vetkőzik megkönnyezed.  

Virulóan hófehérben,
Illat övezi szépségem,
Elvirulva zöldben járok,
Mit vénen vörösre váltok. 

Engem bottal vernek, 
Kővel összetörnek, 
tűzzel is gyötörnek,
összevágnak vassal, 
szétmorzsolnak foggal,
annyira szeretnek.  

Kis ember áll az erdőben,
Nagy kalap van fejében.
Ha kalapját megetted, 
Őt magát is megetted. 
 
Öregapánk olyan legény,
szakálla nőtt a fenekén. 

Négy testvér ül egy szobában,
De sehol nincs ajtó vágva.
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II/7. ÜLTESSÜNK BÚZÁT!

Papírzsebkendővel, szalvétával kibélelt, vagy virágfölddel megtöltött kistányérba szórjunk búzama-
got. 1 hét után látványos az eredmény. Nem vész kárba. A cicák nagyon szeretik. Vitaminforrás!

A babszemültetés és csíráztatás minden évszakban lehetséges. Készítsünk elő kis edénykéket, vat-
tát, vizet, s vessük el a babot. Pár nap alatt kicsírázik, elültethető, vagy csíra formájában fogyaszt-
ható, igen egészséges!

GYÁRFÁS ENDRE:
Babot vetettem

Babot vetettem,
nagyot nevettem.
Mondta az öcskös:
– Akkor nevess,
Majd ha a babod
Bő termést adott
s fő a fazékban
a bableves!
Babot vetettem
s magamra vettem
megannyi gondját, 
vállalom érte
a babramunkát. 
Locsolom reggel, 
locsolom este,
jaj csak a napfény
melegen süsse!

Tápsót, ha kíván, adok én néki.
Látszanak is már a levelecskéi.
Karót ütök le:
rácsavarodva magasra kússzék,
mintha fa volna!
Szaporán nyisson 
piros virága!
Vigyázok rája,
Ne rágja bogárka.
(Hű a gonosznak
lesz nemulass!)
Zöld hüvelyében
– mint repülőben –
üljön a sok-sok 
Babszem-utas!

(Forrás: Ábécéskert. Kossuth Könyvkiadó 1986 ISBN 963 09 2751 9)

II/8. BÁBOZZUNK!

A  KÉT BORS ÖKRÖCSKE

Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is túl, egy nagy tenger, annak a köze-
pén egy sziget; ennek a szigetnek a közepében egy nagy hegy, s a hegy tetején egy ezeréves fa. 
Ennek volt kilencvenkilenc ága, a kilencvenkilencediken fityegett egy kilencvenkilenc rejte-
kes tarisznya; ennek a kilencvenkilencedik rejtekében volt Laci bátyám kilencvenkilenc levelű 
bibliája, s ennek a kilencvenkilencedik levelén olvastam ezt a mesét.

A biz a’: Hát, volt egyszer ez igen-igen szegény ember; szomszédjában lakott még egy nálá-
nál is szegényebb. Az egyiknek fia volt, a másiknak leánya. Kapták-fogták magukat a szegény 
emberek és összeboronálták a legényt és a leányt, hogyha már annyiban van; legyen egy kol-
dustarisznyából kettő.

Azt mondja egyszer az ifiasszony az urának: – Hallja-e kend, hogy nincs pápista (katolikus) 
hitem, de próbáljon egyet: böjtöljön meg egy pénteket, hátha adna az Isten valamit.

Az ifiember meg is hallgatja a tanácsot, nem egy betevő falást sem pénteken, hanem az Isten 
nem adott ezért semmit. – No, Isten néki, – gondolja magában – legyen a többi után megböjtöli 
a másodikat, meg a harmadikat is, és egyszer csak úgy beléjött a böjtölésbe, hogy 7 egymás 
után eső pénteken nem evett semmit, de semmit az ég alatt. De az Isten csak nem adott sem-
mit a 7 hónapos böjtre sem.

– Hm – gondolja magában. – Ez már csak elég volt, ha akart volna adni, őszentfelsége, erre 
adhatott volna.
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Meggondolkozik a szegény ember, és azt mondja a feleségének: – Hallod-e feleség! Süss 
nekem egy hamuba sült pogácsát, mert menni akarok az Istenhez, hadd látom: hol a hiba.

Süt is az asszony, s a szegény ember útnak indul. 
Dél tájat elért a Herec erdőbe. Ott talált egy ősz embert, aki két akkora ökörrel, mint egy-

egy borsszem szántogatott a ciheres parlagon. Köszön neki, s az fogadja is. Kérdi, hogy merre 
van szándéka, mi járatban van.

– Én bizony az Istenhez mennék – felel a szegény ember. – Hét pénteken böjtöltem, és nem 
adott érte semmit. Most azt szeretném megtudni, hogy mért nem adott.

– Abba hiába ne fáradj – mondja az ősz ember –, hanem én neked adom ezt a két bors ök-
röcskét, ezek után elélhetsz, csak senkinek el ne add, akármennyit ígérnek értük.

Hazahajtja a szegény ember a két ajándék állatot, s másnap mindjárt az erdőbe ment velük. 
A szekeret innét s túl szedte össze: Egyik ember kereket, a másik rudat, a harmadik tengelyt 
adott, aztán összetákolta. Elég az, hogy volt, olyan, amilyen. De nem is mert két szál fánál 
többet feltenni, mert az ökröcskékben még kevesebbet bízott. Hanem ezek táltosok voltak, és 
amikor meg akarták indítani, megszólal az egyik: 

– Hát ezt a két szálfát ki után tette, gazduram? Csak rakja meg a szekeret istenesen, hogy 
recsegjen alatta, mert mi két szál fával nem szégyenkezünk be a faluba! 

A szegény ember csak csavargatta a fejét, de rászánta magát és istenesen megrakta a szeke-
ret, amennyi csak ráfért. Amint kiérnek az erdőből, találkoznak a gróffal és a falubíróval. Ezek 
majd hanyatég estek, mikor látták, hogy az a két pirinkó ökör mekkora szekér fát viszen. 

Kérdi a gróf : – Mennyiért adod nekem ezt a két ökröt, te szegény ember?
– Nem eladó, méltóságos gróf úr. – felel a szegény ember.
Megharagszik a gróf, és azt mondja a szegény embernek, hogyha egy nap alatt meg nem 

szántja a Herec erdőt, és bé nem veti, és el nem boronálja: ökre nélkül marad. 
Aj! Megbúsulja magát a szegény ember! Mit tudjon csinálni? 
– Egyet se búsuljon gazduram – szólal meg az egyik ökröcske –, csak szerezzen eke-szerszá-

mot, a többi a mi dolgunk.
No, szerez is a szegény ember, egyik ad talyiga kereket, a más ekekabalát, a harmadik ösz-

tökét, kurtavasat, hosszú vasat, és egy picre összeszokotálta az ekét.
Elmennek a Herecbe, és azt mondja ott az egyik ökör:
– Kend csak feküdjék le, és aludjék gazduram, eligazítjuk a többit.
A gazda bizony meg is fogadta a szót: lefeküdt, s mire felébredt, már szépen el is volt bo-

ronálva a szántás. Avval hazaeregéltek, és jelentette a bírónak, hogy készen van a munkával. 
Kimegy a bíró, s a gróf a helyszínre, végigjárják a helyet, de egy hajszál nem sok, annyi hibát 
sem találtak a vetésben. 

No, te szegény ember, – mondja most a gróf – ha mi nekem takarmányom van, gyökerestől, 
mindenestől be nem takarítod egy nap alatt, ökröd nélkül maradsz, tudd meg!

A szegény ember elkezd búsulni, de a bors ökröcske ismét megvigasztalja: – egyet sem bú-
suljon gazduram! Kend csak feküdjék le a barázdába és aludjék, a többi a mi dolgunk!

Be is takarították egy nap, még a helyét is a teméntelen sok takarmánynak. Egy szekérre 
rakták az egészet, és olyan magasra felrakták, hogy a szegény ember nem tudott a tejébe néz-
ni. Mikor a kastélyhoz érnek, bémegyen a szegény ember a grófhoz, és jelenti, hogy elhozta a  
takarmányt, de ha a kastélyt el nem fordítja  helyéről, nem férnek bé az udvarra. A gróf még 
ki sem hallgatta jóformán, úgy kidobta a szegény embert, hogy mozdítnak egyet a szekéren, 
neki a kastélynak és fenekestől felfordították! A grófot majd megölte a bosszúság.

– Hallod-e te szegény ember! – mondá a gróf – ha te engem be nem vitetsz a pokolba a 
bíróval együtt, ökröd sem lesz, és magad is csúfot látsz. Látni akarom a poklot, hogy milyen 
világ van ott. 

Hej! Búnak adja magát a szegény ember. Hogy tudja ő odavitetni, mikor soha még a tájéka 
felé sem járt a pokolnak? Megszólal az egyik ökröcske: 

– Azért sohasem búsuljon gazduram! Oda éppen jó helyre kívánkoznak, megilleti mind a kettőt. 
Avval a szegény ember elállott a nagy egész vágás szekérrel, a gróf és a bíró felkászolódtak 

rá, s elindult a két ökröcske a pokol tartománya felé. Estére kelve a szádához értek. A bor-szem 
ökröcskék nekifutottak az ajtónak, beütötték a fejökkel, avval a gróf nagy tempóra besétál, és 
utána a bíró.
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– No, most gazduram, rántsa rája az ajtót, javallá az egyik A szegény ember úgy is tett, és 
holtig a pokolban rekedt a gróf is, a bíró is.

A szegény ember a bors-szem ökröcskével máig is boldogul él, ha meg nem halt.

(Benedek Elek: Magyar mese- és mondavilág. Alter-Natív Kiadó 1998 ISBN 963 9189 00 6, 108. oldal)

Természetesen a mesét ilyen rövid idő alatt nem tudjuk előadni. Javasoljuk, hogy a szöveghez 
kapcsolódóan magunk találjunk ki rövid jeleneteket, melyekre a mesék csak utalnak. Páros és 
csoportos improvizációkra adunk ötleteket.

Jelenetötletek:

1. A leánykérés (Hogyan kérte meg a szegénylegény a szegényleány kezét? A párbeszédből 
derüljön ki, milyen viszonyban is vannak egymással! Páros rögtönzés.)

2. A két csodás ökröcske (Vajon miről beszélgetnek maguk között az ökröcskék, mielőtt a 
csodákat művelik? Mi a véleményük a gazdag grófról és a szegénylegényről? Páros rög-
tönzés)

3. A pokolban (Hogyan fogadhatták az ördögök a pokolban a grófot és a bírót? Kiscsoportos 
rögtönzés)

4. Nevet a falu (Hogyan ünnepelte meg a falu a szegény ember győzelmét? Kiscsoportos 
rögtönzés)

Néhány ötlet a bábmegvalósításhoz:

Az ökröcskéket kendőből megcsavarhatjuk.
A szekeret egy doboz helyettesítheti.
A megművelt föld elengedhetetlen kelléke a játéknak. 
Egy rajzmappát, vagy lapokból összefűzött albumot állítsunk fűzött oldalával lefelé. Ahogy az 
ökröcskék elhaladnak a mappa előtt, mindig lehullik egy lap.

Legyen a lapokon:

1. erdő
2. felszántott föld
3. serkenő vetés
4. sárguló búza
5. búzakévék
6. sima föld
7. virágos rét
8. hatalmas zöld asztag, ami félig eltakarja a napot.
9. a pokol kapuja (Ezt a lapot fel is vághatjuk, hogy a gróf és a bíró át tudjanak menni rajta, és 
az ajtó be is tudjon záródni.)



8. GYÓGYFÜVEK ÉS BÁJITALOK

KÉSZÍTETTE: FARKAS ZSUZSANNA

Játék,
amelyben gyógyító illatokkal, ízekkel

és gondolatokkal kényeztethetjük magunkat,
majd egy „Varázsbolt” berendezése során létező

és elképzelt gyógyhatású szerek segítenek igazolni
a régi mondást, miszerint: „fűben, fában orvosság rejtőzik…”
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MODULLEÍRÁS
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 3. osztály ( 8–9 éves )

AJÁNLOTT IDŐKERET 90 perc (2×45perc )

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA A téma (ti. gyógyító erő) által az önkifejezés, az együttműködés megtapasz-
talása komplex és a megszokottaktól eltérő módszerek segítségével, a fantázia 
mozgósításával

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Vándorlás, Élelemszerzés és Növények

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI 
IRÁNY

Varázslás, Ellenséges támadás, Haditerv és Csata

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: önkifejezési készség és vizuális, zenei, nyelvi kreati-
vitás fejlesztése

Kognitív kompetencia: nyelvi és nem nyelvi kommunikációs képesség, gon-
dolkodási és tudásszerző kompetencia fejlesztése

Szociális kompetencia: együttélési és együttműködési képesség fejlesztése

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom, Ének-zene, Dráma és tánc, Vizuális 
kultúra

Modulokhoz: Élelem nyomában, Varázserõ, Ellenséges támadás

TÁMOGATÓRENDSZER Könyvek:

Dömötör Tekla: A magyar nép hiedelemvilág
Kaposi László (szerk.): Játékkönyv. Bp., 2002.
Gabnai Katalin: Drámajátékok. Bp., 1999.
Előd Nóra (szerk.): Add tovább! Veszprém, 2003.
Szemtanú sorozat: Orvoslás
Mi Micsoda sorozat: Varázslók, boszorkányok, mágia
Növényhatározó
Gyógynövénybiblia
Fűszerkönyv
Rápóti–Romváry: Gyógyító növények
Hoppál–Jankovics–Nagy–Szemadám: Jelképtár

Zenei anyagok:

Donizetti: Szerelmi bájital
Jeles napok (a magyar népzene tára)
Muszorgszkij–Ravel–Tomita: Egy kiállítás képei 
Gyerekdalok – varázsolók

Képzőművészeti anyagok:

Csapody Vera növénygrafikái
Néprajz: virágdíszes tárgyak, népi hímzések 
a Jelképtár ábrái

Filmek:

Merlin 
Asterix

Köszönöm támogató segítségét Pollághné Rózsa Ildikónak és Schmidt Magdolnának!
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

Ez a foglalkozás kissé rendhagyóan indul, hiszen iskolában ritkán hagyatkozunk az ismeretszer-
zés során ízlelési és szaglásingerekre… Teázni sem szokás… Ezért kár lenne kihagyni a felkínált 
lehetőséget, még ha kissé szokatlan is! Kényeztessük kicsit tanítványainkat – a megszokottól elté-
rően…
(Megjegyzem, délutános csoportjaimban a „teázós” beszélgetések – mesehallgatások mindig nyi-
tottak egy újabb kaput „lélektől lélekig”…)

– Időfelhasználás: a foglalkozás megszakítását a II/4. feladat után javaslom, ha szükséges.  
A foglalkozást logikailag és időben nagyon feszesre terveztem, de így, az összes feladattal 
együtt érzem teljesnek. Ha a foglalkozás közben mégis időt szeretnénk nyerni, a II/2. fel-
adat esetleg elhagyható, vagy a III/1. feladatban leírt variációk közül válasszuk a rövideb-
beket, pl. a) b) d) (kb. 5-5 percnyi időnyereség)

– Tér – terem elrendezése: a II/4; II/7. (és választhatóan a II/6; III/1.) feladatnál két csoportban 
egyidejűleg dolgoznak a gyerekek, ezt érdemes alaposan átgondolni.

– Eszközök: magnó, zenék, „új” boszorkabáb, letakart kosárban tea (termoszban vagy dobo-
zában) vagy illatos fűszerek (pl. szegfűszeg, rozmaring stb.), kanál, poharak, polccímkék, 
képrögzítők (eszközök a képrögzítéshez pl. gombostű, blue tack), ládabéli bábok, anyagok 
a padok letakarásához, illóolaj, festőlé, textildarabok, gyűjtött termések, növényi részek, 
tű, cérna, kötöző, rajzlapok, rajzeszközök, könyvek.

– Csoportok: a foglalkozáson váltakoznak a munkaformák. Ahol szimultán dolgoznak a 
gyerekek, érdemes alaposan átgondolni, ki – mikor – mit csinál, hogy minél pergőbben 
mehessen minden.

– A tartalommal összefüggő differenciálási javaslat: Az egyes csoportok meghatározásánál 
mindig vegyük figyelembe gyerekek egyéni sajátosságait. 

– Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok: szebb lesz a bolt, ha az asz-
talokat anyagokkal takarjuk le. (8-9 jelképes polcnak kell megfelelniük.) Ehhez a modulhoz 
is szükséges, hogy az előző foglalkozás végén felhívjuk a gyerekek figyelmét arra, hogy 
olyan játékok várhatóak majd, amelyekhez érdemes előzetesen gyűjteni, hozni néhány 
anyagot (lásd: eszközök!) Ha azonban nem áll rendelkezésre minden eszköz, válasszuk 
a feladatok közül azt a variációt, amelyhez adottak a feltételek. (Pl. jó, ha a teaiváshoz a 
gyerekek hozzák a saját bögréjüket, de ha nincs, esetleg ihatnak olcsó műanyagpohárból, 
ám ha teát sem tudunk főzni, alternatívaként ott a szaglászós feladat…) A gyümölcsteát 
célszerű termoszban melegen bevinni, és kanállal adni a gyerekek szájába, így elég egy ka-
nál (és higiénikus). Szagoltatáshoz a darabos gyümölcsteát, fahéjat, szegfűszeget ajánlom, 
mert ezeket később akár meg is kóstolhatják. (Érdemes egyébként tudni, hogy a szegfűsze-
get régen fogfájás ellen is rágcsálták.) Ha citrom is lenne a teázáshoz, a C-vitaminról is szó 
eshet, különösen, ha csipkebogyó is van a teakeverékben. Javasoljuk a gyerekeknek, hogy 
(otthon) cukor helyett próbálják ki mézzel inni! A dobozon (tasakon) lévő hozzávalók bön-
gészésénél eljátszhatjuk, hogy a bábnak nincs meg a szemüvege, ezért kér segítséget az 
olvasáshoz…

– A bolt berendezésénél (II/4. vége) tudatosítsuk, hogy sok növényben van gyógyító erő, de 
egyúttal mérgezőek is lehetnek. Hallgassuk meg a személyes élményeket is!

JELMAGYARÁZAT

☺:     a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést;
Római számok (I., II., III. stb.):  a főfeladat sorszáma;
Arab számok (1., 2., 3. stb.):  a feladat sorszáma;
Kisbetű (a, b, c):    ugyanazon feladat variációja (választható);
Nagybetű (A, B, C):   a feladat differenciálása (választható).
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SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN

– Személyes érzékenység figyelembevétele: a szokásos empátia, erre sosem lehet elégszer 
felhívni a figyelmet. No és a humor! Ezen a foglalkozáson gyakran élhetünk gyógyító ere-
jével!

– Az értékelési mód és a tartalom összefüggésének megvilágítása: a foglalkozás során a te-
vékenységek jellege miatt nem szükséges külön értékelés. Ott, ahol érdemes a tanulóknak 
is visszajelezni, a  szimbólum jelzi a megfelelő helyeken a modulvázlatban.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1. ÉRDEKLŐDÉS FELKELTÉSE – ILLATOS A SZOBA!

A tanító előzetesen illatosítsa a 
ládát és környékét (pl. füstölővel, 
illóolajjal, illatgyertyával, esetleg 
virágillatú permettel, légfrissítő-
vel)
Szaglászás és találgatás: mi lehet a 
ládában?   
(1 perc)

összefüggés-
kezelő képes-
ség, következ-
tetés

frontális mo-
tiválás, felfe-
dezés

illatosító

I/2. LÁDANYITÁS – KI VAGY MI AZ ILLAT FORRÁSA?

A ládában a foglalkozáshoz szük-
séges anyagok, eszközök, letakart 
kosárban tea vagy fűszerek és 
a boszorkabáb „új” ruhában (az 
eredetit kissé rusztikussá téve pl. 
zsákvászonnal, virágos kendővel)
(1 perc)

befogadás frontális be-
mutatás, moti-
válás

gyűjtött ter-
mések textil-
darabok, tű, 
cérna, kötöző,

„új” boszorka-
báb letakart 
kosárban 
tea, illetve 
fűszerek, ka-
nál, poharak, 
polc-címkék, 
képrögzítők, 
illóolaj, festő-
lé, könyvek

I/3. NÉVADÁS, ISMERKEDÉS : KI AZ ÚJ JÖVEVÉNY?



– Névválasztás az „új” bábnak 
szókártyákról,azok felolvasása 
után (rajtuk különleges hangzású 
gyógynövénynevek, pl. seprőza-
nót, varádics stb.) – Következtetés 
az illatok és „ezer neve” alap-
ján arra, mivel foglalkozhat? 
(füvesasszony, gyógyboszorka 
stb.)                                          
(5 perc)

összefüggés-
kezelő képes-
ség 
logikai képes-
ség, következ-
tetés

frontális prob-
lémamegoldás

1. melléklet 1. melléklet
„új” boszibáb

I/4. GYÓGYTEA VAGY FŰSZEREK FEL/MEGISMERÉSE: MI LEHET A KOSÁRBAN? (EZEK HÍJÁN –KÁR ÉRTE–, DE KIHAGYHA-
TÓ A FELADAT)

a) Gyógy, illetve gyümölcstea vagy 
fűszerek szagoltatása

ismeretszerző 
képesség
érzékszervi 
finomítás, 
élményszük-
séglet

frontális játék, 
felfedezés

2. melléklet
letakart kosár-
ban tea (ter-
moszban vagy 
dobozában) 
vagy fűszerek 
(pl.szegfű-
szeg, rozma-
ring stb.)
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

b) Gyógy, illetve gyümölcstea vagy 
fűszerek ízleltetése

ismeretszerző 
képesség
érzékszervi 
finomítás, 
élményszük-
séglet

frontális játék, 
felfedezés

2. melléklet
letakart kosár-
ban tea (ter-
moszban vagy 
dobozában) 
vagy illatos 
fűszerek (pl.
szegfűszeg, 
rozmaring 
stb.)



Találgatás után a tea dobozáról az 
összetevők kiböngészése, vagy a 
fűszer megnevezése, megmutatása                                                      
(5 perc)

tudásszerző 
képesség

frontális be-
mutatás

2. melléklet
teásdoboz 
vagy fűszerta-
sakok

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. TEÁZÁS (HA VAN…), MESEHALLGATÁS

Meserészlet meghallgatása 
(Boldizsár Ildikó: A csóka meséje), 
melyet a boszorkabáb probléma-
megoldó, következtető kérdések-
kel meg-megszakít: Vajon miért…? 
Vajon mit…? (a szövegben „/” jellel 
jelölve a megszakítások helye)                                                               
(10 perc)

figyelem, 
befogadás, 
következtetés, 
problémameg-
oldás

frontális be-
mutatás, prob-
lémamegoldás

ha van, saját 
bögre

3. melléklet
boszibáb (eset-
leg műanyag-
poharak

II/2. MIMETIKUS JÁTÉK: MUTASD – MI KITALÁLJUK! MIT CSINÁLT A BOSZORKÁNY?
         (IDŐNYERÉS CÉLJÁBÓL KIHAGYHATÓ: LÁSD A MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓT!)



Mozgássorozatok felidézése-elját-
szása a meséből

– Mutassátok azt a részt, amikor 
az történt, hogy...
– Azt mutassátok, hogy hogyan  
történt… pl. szétterítette, csok-
rot kötött stb. (a javasolt részek 
dőlt betűvel jelezve a szövegben)           
(5 perc)

mímes játék, 
önkifejezés

drámajáték 3. melléklet
szöveg

II/3. SZÖVEGRÉSZLET ALAPJÁN BESZÉLGETÉS KEZDEMÉNYEZÉSE: „KÉT ELLENSÉGES KIRÁLY TÁBOROZ / EMBERBEN, 
FŰBEN: A JÓ ÉS A ROSSZ.”

– Szövegrészletek tanítói bemuta-
tása (Shakespeare: Romeo és Júlia 
– Lőrinc barát monológjából)

befogadás
lényegkieme-
lés

frontális be-
mutatás

4. melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

a) A „Gyógyboszorka” szerepében, 
bábbal

A bábot kedvelő, igénylő csoport szá-
mára,
illetve a zárkózottabb, gátlásosabb peda-
gógusnak is lehetőséget ad. A  boszor-
kabábbal való játék sok humor forrása 
is lehet.
A pedagógus személyisége áttétellel hat.

frontális be-
mutatás báb-
bal

4. melléklet
boszibáb

b) Báb nélkül
A pedagógus személyisége közvetle-
nül hat.

frontális be-
mutatás

4. melléklet



Beszélgetés kezdeményezése a 
monológrészlet kiemelt soraira 
utalva (a szövegben dőlt betűvel 
jelezve)                                                             
(5 perc)

lényegkieme-
lés, vélemény-
nyilvánítás

frontális be-
szélgetés, vita

4. melléklet

II/4. ISMERKEDÉS HAZAI GYÓGYNÖVÉNYEKKEL, HATÁSUKKAL – RENDEZZÜK BE A VARÁZSBOLTOT!

– Jelöljük ki a terem egy ré-
szét, mely a továbbiakban a 
Gyógyboszorka varázsboltjaként 
„üzemelhet”: a terem egyik falá-
hoz tolt asztalok lehetnek a bolt 
polcai, a képeket pedig majd a 
falra tesszük (vagy eléállítjuk).
– Önkéntes csoportalakítás az 
ismertetett cél érdekében
– Indítsuk be az A) csoport mun-
káját, hogy ezután a B) csoportot 
közvetlenül irányíthassuk.

kreativitás, 
fantázia, 
együttműkö-
dés

frontális szer-
vezés

5. melléklet

  a) A „Gyógyboszorka” szerepében, 
bábbal
A bábot kedvelő, igénylő csoport szá-
mára, illetve a zárkózottabb, gátláso-
sabb pedagógusnak is lehetőséget ad. 
A boszorkabábbal való játék sok humor 
forrása is lehet.

bábjáték boszibáb

  b) Báb nélkül
A pedagógus személyisége közvetle-
nül hat.

dráma



8. GYÓGYFÜVEK ÉS BÁJITALOK 116

TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

A) Vicces nevű gyógynövények nevét 
adjuk át a csoportnak (egy papír-
tekercsre írva). Feladatuk: ezek 
elképzelése, mókás rajz készítése: 
pl. csattanó maszlag, gilisztaűző 
varádics stb. (ezekkel a képekkel 
„díszítjük” majd a boltot)
Gazdag képi világgal rendelkező cso-
portnak

kreativitás, 
fantázia, 
együttműkö-
dés

csoportos ter-
vezés

rajzlapok, 
rajzeszközök

5.melléklet A)

B)



– Soroljuk fel egyenként a kár-
tyákról a (színt, állatot, nevet, 
évszakot, testrészt „rejtő”) gyógy-
növényneveket (pl. kakukkfű, 
kapotnyak). Feladat a „rejtőzködő” 
megtalálása (kakukk-nyak) – Aki 
kitalálja a „rejtőzködőt”, megkapja 
az azt rejtő növény kártyáját (a 
kártya egyik oldalán a gyógynö-
vény képe, hátoldalán néhány ér-
dekes, fontos tudnivaló róla, mely 
majd a rendszerezésben is segíti a 
diákot a következő feladatnál)
Szövegértés fejlesztését jobban igénylő 
csoportnak

analízis, 
rendszerezés, 
ismeretszerző 
képesség
 

frontális felfe-
dezés, problé-
mamegoldás

5. melléklet 5. melléklet B)



A bolt berendezése: címkézzük 
fel az asztalokat (mérgező!, festő, 
illatosító, kábító, gyógyító, fűszer), 
a gyerekek ennek megfelelően 
helyezzék el a „polcokra” gyűjtött 
kártyáikat, a falra rajzaikat és a 
Gyógyboszorkával együtt néze-
gessük meg a „boltot”                                                            
(15 perc)

önkifejező 
képesség
rendszerezés, 
együttműkö-
dés

csoportos 
és egyéni 
szervezés, 
rendszerezés, 
beszélgetés

5. melléklet
az elkészült 
rajzok

5. melléklet 
boszibáb, esz-
közök a kép-
rögzítéshez, 
anyagok a 
padok letaka-
rásához

Lehetséges órabontás

II/5. FANTÁZIAJÁTÉK – MILYEN LEHET?

– Jelöljünk ki egy 
„varázspolcot”(pl. csettintéssel 
kitalált növényeknek a címkéje: 
„különlegessé gek”).
– Képzeljünk el e polcra illő, 
valóságban nem létező, de tulaj-
donságukat magukban hordozó 
növényeket (pl. lilásító bűzike, 
mélyalvó-borzoló fűzike stb.).
– Mutassuk be őket mímes játékkal.
– Ezeket is „helyezzük el” a boltban.     
(10 perc)             

eredetiség
kreativitás
mímes játék

frontális fel-
adatismerte-
tés, tervezés

6. melléklet
új címke: kü-
lönlegességek
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/6. FIGYELEMFELKELTŐ SZÖVEG KITALÁLÁSA: GYÓGYNÖVÉNYREKLÁM…



– Reklámszöveg kitalálása gyógy-
növényekhez (A játékot használ-
juk fel a helyesejtés gyakorlására!) 
– Bemutatás egymás előtt – felké-
szülési idő:

írásbeli szö-
vegalkotás,
helyesejtés, 
előadói képes-
ség

frontális fel-
adatismertetés

7. melléklet

  A) Csoportosan 
(5 perc)

fantázia,
együttműkö-
dés
önkifejezés

csoportos ter-
vezés

  B) Párban 
(5 perc)
Szövegalkotásban kiemelkedő, fantá-
ziadús gyerekeknek

fantázia,
együttműkö-
dés
önkifejezés

páros tervezés

  a) Bábbal
Vizualitásban erősebb vagy gátláso-
sabb (közönség előtt szorongó, beszéd-
hibás stb.) gyerekeknek, csoportoknak

önbizalom 
erősítés
előadói képes-
ség

bábjáték ládabéli bábok

  b) Báb nélkül
Bátran szereplő gyerekeknek
(10 perc)

előadói képes-
ség

dráma

II/ 7. FANTÁZIAJÁTÉK – FŐZZÜNK BÁJITALT, KUTYULJUNK VARÁZSLÖTTYÖT!



Lány- és fiúcsoportok, de azon 
belül lehetnek kisebb csoportok is, 
akik a báb, illetve dráma módszert 
használják.
– varázsital elképzelése (pl. idő-
megállító, erőnövelő);
– hozzávalók kitalálása;
– kotyvasztási ceremónia megter-
vezése;
– varázsige, mondóka kitalálása;
– majd bemutatása; 
– végül kölcsönös találgatás, és 
„elhelyezésük” a polcokon 

kreativitás, 
előadói képes-
ség, együtt-
működés

csoportos ter-
vezés, majd 
bemutatás, 
szervezés

  Lányok fantázia,
kreativitás, 
problémafel-
vetés,
problémameg-
oldás együtt-
működés

csoportos terv, 
előadás
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

Fiúk fantázia,
kreativitás, 
problémafel-
vetés,
problémameg-
oldás

csoportos terv, 
előadás

  A) Varázsitalok kitalálása, készítésé-
nek eljátszása
bátran szereplő gyerekek, csoportok

dráma,
csoportos

8. melléklet
új címke: cso-
daszerek

  B) Ugyanezt bábbal is elővezethetjük 
(pl. sóhajtozva szerelmi bánatára 
keres gyógyírt…).
Gátlásosabb gyerekekből álló csoport, 
olyan a gyerekek által kitalált témák 
eljátszása, amelyeket nehezen vállalnak 
fel személyesen (pl. szerelem)
(10 perc)

bábjáték, 
csoportos

báb

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, HANGULATI LEZÁRÁS

III/1. BABRIKÁLÁS KÖZBEN ZENEHALLGATÁS, BESZÉLGETÉS



Gyógynövények felhasználása 
alkotó módon, előkészítve ezzel a 
következő modul(oka)t is: közben:
– zenehallgatás (Ahány rózsa, 
annyi szál – Palya Bea)
– beszélgetés kezdeményezése
(témajavaslat. pl. milyen hatású 
bájitalokat készítenénk legszí-
vesebben és miért? Idézzünk fel 
kedvenc, illetve rémes íz- és illat-
élményeket; milyen lehet a keserű 
vigyorgás, a savanyú ábrázat, a 
csípős természet; babonák, termé-
szetgyógyászat, stb.)
– tegyük ezeket a kincseket is a 
boltba!
(5-10 perc)

befogadás, 
leírás, beszéd-
képességek

frontális 
bemutatás, 
beszélgetés, 
szervezés

9. melléklet
babrikáláshoz 
valók 
zenei CD 3-4. 
évf.

  a) Illatzsák
Textildarabokba pár szem termést 
teszünk, illóolajat cseppentünk rá 
és batyuvá kötjük (gyorsan elké-
szül, hazavihető).

kombinatív 
képesség, 
élményszük-
séglet

frontális vagy 
választható 
csoportos fel-
adatmegoldás, 
beszélgetés

textildarabok, 
gyűjtött ter-
mések, növé-
nyi részek

illóolaj



8. GYÓGYFÜVEK ÉS BÁJITALOK 119

TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

b) „Varázskendő” batikolással
Textildarabot egy v. több helyen 
összekötözünk-csomózunk, festő-
növény levébe (pl. tea), esetleg 
ruhafestékbe áztatunk (érdemes 
otthon kibontani és szárítani… 
idő!).

kombinatív 
képesség, 
finommozgás

frontális vagy 
választható 
csoportos fel-
adatmegoldás, 
beszélgetés

textildarabok, 
kötöző

festőlé (pl. tea, 
diópác) vö-
dörben vagy 
nagy befőttes-
üvegben

  c) „Talizmán”
Amulett termésből vagy termés-
karkötő fűzése pl. csipkebogyóból 
(időigényes)

kombinatív 
képesség, 
kismotorika, 
finommozgás

frontális vagy 
választható 
csoportos fel-
adatmegoldás, 
beszélgetés

gyűjtött (fűz-
hető) termé-
sek, tű, cérna

  d) Ha a babrikáláshoz semmilyen 
anyagunk nincs, érdemes az aján-
lott könyvekből bevinni, és azokat 
böngészve beszélgetni.

befogadás, 
ismeretszerző 
képesség

frontális be-
mutatás, be-
szélgetés

ajánlott köny-
vek

III/2. ÜGYESSÉGI JÁTÉK – ŐRZŐK ÉS ŐRZÖTTEK

A lopakodó játékkal lassan min-
den visszakerül a ládába…

koncentráció frontális fel-
adatismertetés

10. melléklet

  a) Báb az őr szerepében játékosabb 
csoportnak

frontális játék boszibáb

  b) Báb nélkül frontális játék


Végül búcsúzzunk el a gyógyba-
nyától, ládazárás.
(5 perc)

együttműkö-
dés

frontális
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MELLÉKLETEK

A) MELLÉKLETEK

(szükséges segédletek)

1. MELLÉKLET 

I/3. NÉVADÁS

Bemutatom nektek Ezernevű vendégünket! Azt, hogy ezer neve közül ti hogy szólítjátok majd, 
eldönthetitek. Csak válasszátok ki ezekről a kártyákról a nektek leginkább tetsző nevet neki!

Üljünk körbe. Kérjük meg a gyerekeket, hogy olvassák fel hangosan, milyen név szerepel a kártyá-
jukon. Nyugodtan hagyjuk kacagni őket, de az olvasásra  csendben figyeljenek, hogy jól érthető 
legyen. Mindenki annál a névnél emelje fel a kezét, ami neki nagyon tetszik. Így látni fogjuk a 
két-három legnépszerűbbet. Ezekből válasszunk végül szavazással. Ha nem tudnak megegyezni a 
névválasztásnál, egyezzünk meg abban, hogy a hivatalos neve az lesz, amelyik a legtöbb szavaza-
tot kapta, de mindenki kiegészítheti azzal, amivel akarja (a báb is helyeselhet, reagálhat!).

I/3. SZÓKÁRTYÁK 

(minden diáknak, illetve párnak egy) pl.: 

seprőzanót   varádics   zsálya 

zsázsa  zsurló  boróka  turbolya

szederinda   kamilla   rebarbara 

jalappa  nadragulya  beléndek 



8. GYÓGYFÜVEK ÉS BÁJITALOK 121

kapotnyak  bodza  ziliz 

cserszömörce   iringó  
2. MELLÉKLET 

I/4. ÉRZÉKELŐJÁTÉK

(Továbbra is körben ülünk. A bábot helyezzük jól látható helyre.) Vendégünk ajándékot is hozott 
nekünk ebben a letakart kosárban. Találjátok ki, hogy mit! Csukjátok be a szemeteket… és ha meg-
érintem a fejeteket, szippantsatok, szaglásszatok, és a) hajtsátok hátra a fejeteket b) nyissátok ki a 
szátokat! Csak akkor nyithatjátok ki a szemeteket, ha tapsolok. Addig próbáljátok elképzelni, mi-
vel kínáltalak benneteket! Szeretném látni az arcotokon, milyen illatot illetve ízt éreztetek! Milyen 
emlékeket ébreszt bennetek ez az illat, illetve íz? (Ha körbeértünk, tegyünk vissza a kosárba min-
dent és takarjuk vissza… találgassanak!)
(L. még a módszertani ajánlást is!)

3. MELLÉKLET 
II/1. TEÁZÁS

(Mindenki ott és úgy üljön, ahogy szeretne, kényelmesen, csendben teázgatva). Most hallgassatok 
meg egy történetet valakiről, akiről a csóka mesélt vendégünknek! Teázás közben figyeljetek a 
boszorkánk kérdéseire is!
(A kérdésekre a rövid, lényegretörő válaszokat támogassuk – a boszorkány szerepében).

Meseszöveg:

BOLDIZSÁR ILDIKÓ:
A csóka meséje

(részlet)

„… Történt egyszer a Hulló Falevelek havában, hogy egy boszorkány költözött az erdőbe, a 
Madarak Királya palotájához egészen közel. / Attól a pillanattól kezdve, hogy belépett az erdő-
be, minden megváltozott. / Mi, madarak, százszorta szebben csiripoltunk. A virágok kétszer any-
nyi ideig virágoztak, a fák gyorsabban nőttek. És tudjátok, miért? / Azért, mert a boszorkánynak 
minden fűszálhoz, mohához, virághoz és fához volt egy-egy szava. / Ha nem volt kedve beszélni, 
énekelt nekik, ha ahhoz sem volt kedve, megsimogatta őket. A madaraknak madárkalácsot készített, 
tökmagot, kendermagot, diót, napraforgót tett bele, az állatokat szénával etette. A hajnali harmat felszáradása 
után órákat barangolt az erdőben, olykor lehajolt egy növényhez, megszagolgatta, ujjai között morzsolgatta, 
majd azt mondta: – Nem, nem ezt keresem. – Máskor meg ujjongva kiáltott fel: – Igen, ez lesz az! 
– És kosarába tette, amit talált. Senki sem ismerte a boszorkány titkát, még a macskájának sem 
árulta el, hova tűnik minden hajnalban.
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Amikor teli kosaraival hazaért, egyenesen a padlásra sietett. / A virágok nagyobb részét szétterítette egy 
teknőben, a többiből csokrokat kötött, és a falra akasztotta sorra. / Hetekig száradtak ott a növények, s amikor 
már törtek és zörögtek a szárazságtól, a boszorkány szitán átdörzsölte és csalánszövet zsákocskába töltötte 
őket. Fenyőtűvel összevarrta a zsákokat, és mindegyikre hímzett egy jelet. / Ezután ha egy törött lábú őzet 
talált az erdőben, hazavitte, ágyára fektette, kibontotta az egyik zsákot, kivett belőle egy kis hűsítő balzsamot, 
és bekente vele a gida lábát. A gida nemsokára járni tudott. Máskor meg a bagoly begyulladt fülét, a 
medve kificamodott bokáját dörzsölte gyógyító növénnyel, a borzzal pedig itatott valamit, amikor 
az nagyon köhögött. Volt amikor a dézsájába tette az egyik zsákocskát, és az illatos fürdővízben maga für-
dött meg. / Csak úgy ragyogott a haja és a bőre, amikor a vízből kiszállt! Ha vendégségbe jött hozzá a többi 
boszorkány, teát főzött nekik szárított levélkéiből, és így kínálta őket:
– A citromfűtea megerősíti a szíveteket, a rozmaring szerelmet ébreszt bennetek, a kamilla jóságot. 
A kakukkfűteától bátrak lesztek, a köröm virág tól szépek, a mentától pedig okosak.
Hamarosan híre kelt, hogy a boszorkány erdejében nincs fázó és beteg állat, nincs éhező madár, 
nincs szomorú vándor.”

4. MELLÉKLET 
II/3. SZÖVEGRÉSZLET BEMUTATÁSA

Üljetek le! Most arra figyeljetek, miféle veszélyről beszélhetek! Akkor mondom a legfontosabba-
kat, amikor felemelem az ujjam! (szövegben a dőlt betűs rész)

Szöveg:

WILLIAM SHAKESPEARE:
Rómeó és Júlia

Lőrinc barát monológja
(részletek)

„Én ezt a háncskosárkát megrakom
Mérges szerrel, gyógyfűvel gazdagon.
(…)
A természet kegyelmét ontja bőven:
A fűben, a virágban és a kőben.
Ó, nincs a földön oly silány anyag, 
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad; 
De nincs oly jó, melyben ne volna vész,
Ha balga módra véle visszaélsz!
(…)
E kis virágszál gyenge levele
Méreggel és balzsammal van tele.
Szagold: szived gyönyörtől ittasul;
Ízleld: szemedre örök éj borul.
Két ellenséges király táboroz
Emberben, fűben: a Jó és a Rossz.”
Beszélgetés kezdeményezése: (kérdések pl.: Mi került a háncskosárba? Milyen növények ezek? Mi 
történhet velünk, ha megszagoljuk… és ha megkóstoljuk… ? Ismertek ti is ilyen növényeket? Mit 
jelenthet: „Két ellenséges király táboroz / Emberben, fűben: a Jó és a Rossz…”
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5. MELLÉKLET
II/4. VARÁZSBOLT KIJELÖLÉSE

Ide költözik a varázsbolt. Segítsetek benne rendet tenni! Képekkel díszítjük, és mindent a megfe-
lelő polcra teszünk! Ehhez két csapatra lesz szükségem: legyenek díszítő-rajzolók és kutató-rend-
szerezők! Elmondom, mi lesz a feladatuk, és ha csapatot választottatok, segítsetek nekem elren-
dezni a boltot! (lásd még a módszertani ajánlást is!)

II/4. ISMERKEDÉS HAZAI GYÓGYNÖVÉNYEKKEL

A) vicces nevű növények papírtekercsen:

aggófű
gilisztaűző varádics
vérehulló fecskefű
csattanó maszlag
lándzsás útifű
szemvidítófű
leánykökörcsin
cickafark
pozsgás zsázsa
szöszös ökörfarkkoró
ördögharaptafű
kutyabengekéreg
kecskeruta
cserszömörce
seprőzanót
buglyos fátyolvirág



8. GYÓGYFÜVEK ÉS BÁJITALOK 124

Hívjuk fel a gyerekek figyelmét, hogy érdemes minél többet lerajzolni (elég pár vonallal), ráér 
utána színezni.

B) Gyógynövények nevét fogom mondani. Állatok, színek, nevek, testrészek bújtak el bennük. 
Aki először kitalálja, mi rejtőzik a növényben, megkapja a gyógynövény kártyáját. A kártya elején 
a növény rajzát találjátok – ezt mutassátok fel a többieknek. A hátoldalán a róla szóló érdekessé-
geket olvassátok fel hangosan! 

II/4. CÍMKÉK A POLCOKHOZ

mérgező!   festő   illatosító  

kábító-bódító   fűszer  
A bolt berendezésénél és nézegetésénél ne mulasszuk el megkérdezni, hogy a gyerekek is ismer-
nek-e hasonló növényeket.
(L. még a módszertani ajánlást is!)

II/4. KÉPES SZÓKÁRTYÁK

(rajz az elején) 

a) gilisztaűző varádics rajza
b) ebszőlő rajza
c) vérehulló fecskefű rajza
d) kakukkfű rajza
e) molyűző rajza
f) fekete bodza rajza
g) vadrózsa rajza
h) boróka rajza
i) piros gyűszűvirág rajza
j) kapotnyak rajza

II/4. KÉPES SZÓKÁRTYÁK

(írás a hátoldalán) 

a) gilisztaűző varádics: régi neve fájdalomfű, mert olaja fürdővízbe téve csökkentette az ízü-
leti fájdalmakat. Bélféreg ellen eredményes szer (erről kapta nevét). Illatosítóként jó moly-
űző.

b) ebszőlő: vízpartok kúszószárú, mérgező növénye. Régen idegnyugtató hatású gyógyszert 
készítettek belőle, ma allergiagyógyszer.

c) vérehulló fecskefű: erősen mérgező. Fájdalomcsillapító hatása miatt kábító hatású is. Friss 
hajtásának sárga nedve szemölcsirtó. 

d) kakukkfű: teája a köhögésre kiváló. Fertőtlenítő hatása miatt egykor járványok ellen véde-
kezésre is használták. Főként vadételeket ízesítenek vele, vajfűszernek is kitűnő.



8. GYÓGYFÜVEK ÉS BÁJITALOK 125

e) molyűző: kellemetlen, bódító illatú virága elkábítja a lakások rovar-betolakodóit (moly, 
tetű, poloska). Örökzöld növény. Forrázata izzasztó. 

f) fekete bodza: általános hatású gyógynövényként ismerik az ókor óta. Teája megfázáskor jó 
izzasztószer. Bogyóiból vörös festőlé készíthető.

g) vadrózsa: áltermése, a csipkebogyó, kiváló vitaminforrás. C-vitamin tartalma tízszerese a 
citroménak. Teát, bort, szörpöt, lekvárt is készítenek belőle. Illóolaját parfüm készítéséhez 
is használják.

h) boróka: a pusztító pestisjárványok idején ágait hatalmas máglyákban égették, füstjétől 
remélve védelmet a fertőzés ellen. Tüdőbetegségre az illatos borókaolaj belégzését java-
solják. 

i) piros gyűszűvirág: kolostorkertek dísze. Mérgező hatóanyagából ma életmentő szívgyógy-
szert készítenek.

j) kapotnyak: sokféle betegség gyógyítására használták, ám túladagolva sajnos gyakran halált 
is okozott. 

6. MELLÉKLET
II/5. FANTÁZIAJÁTÉK

(A berendezkedés után üljünk le.) Legyen a boltunkban egy varázspolc, melyre láthatatlan növé-
nyeket találunk ki! Jelöljük ki ezt a polcot (pl. csettintéssel), és tegyük ki a címkéjét: különlegességek. 
Találjatok ki olyan növényeket, amelyek a valóságban nem léteznek, de magukban hordozzák tulaj-
donságukat! Milyen növény lehet pl. a mélyalvó-borzoló füzike, a lilásító-bűzike? Játsszátok is el!

7. MELLÉKLET 
II/6. GYÓGYNÖVÉNYREKLÁM

Segítsetek az értékesítésben! Találjatok ki minél ötletesebb reklámszöveget, az általatok választott 
gyógynövényhez! Úgy kínáljátok a portékátokat, hogy a vevő kedvet kapjon hozzá! Lehet verses 
is! Felkészülési idő csoportosan 5’, párban 4’, egyénileg 3 perc.

A játékot használjuk fel a helyesejtés és a játékos szövegmondás elsajátítására. A reklámszövege-
ket különféle stílusban adják elő az előadók. Mondják el: rikkancsként, piacon áruló kofaként. Ha 
kedvünk és időnk engedi meg is zenésíthetjük a mondókákat! 

8. MELLÉKLET
II/7. FANTÁZIAJÁTÉK – BÁJITAL

Boltunk árukészletéből hiányzik még valami Milyen szert adhatnánk azoknak a vásárlóknak, akik 
olyan bajra keresnek gyógyírt, amihez nem elég a gyógynövények vagy a gyógyszerek ereje…? 
(pl. szeretné, ha minden fiú beleszeretne, aki neki tetszik…, vagy szeretné az egyeseit tanulás 
nélkül ötösre javítani…)
(helyezzük el a „csodaszer” címkét a „polcok” egyikén) Most a fiúknak és lányoknak külön cso-
portban kell együttműködnie. Fiúk és lányok! Találjatok ki egy olyan varázsitalt, melynek hatását, 
kotyvasztását jól el tudjátok játszani. A főzöcskézés közben soroljátok fel a különleges hozzávalókat 
is! Legyen varázsige, mondóka is hozzá! Egymás előtt kell majd a bájital-főzést eljátszani, úgy, hogy a 
nézők kitalálják a varázsszer hatását! Felkészülési idő: 6 perc, játékidő 1-2 perc csoporonként. 
(mivel sok az információ, érdemes visszakérdezni, mi mindent kell kitalálniuk, eljátszaniuk)
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9. MELLÉKLET
III/1. BABRIKÁLÁS: Pihenésképpen készítsünk magunknak is valamit a gyógyfüvekből! 
Nézzük meg, mi van még hozzá a ládában!

III/1. ZENE: Csík zenekar: Szedek százféle virágot… / Csík zenekar: Tiszta szívvel c. lemezéről 
(2. oláhos, lassú és friss csárdás) 

10.MELLÉKLET
III/2. ÜGYESSÉGI JÁTÉK: Őr vigyáz a boltunkban lévő árukra, melyekből minél többet 
kell megszereznetek és a ládába tennetek. Az őr a bolt mellett áll, a többieknek háttal – ők a 
terem túloldaláról lopakodjanak a bolti kincsek felé. Az őrnek csak akkor szabad megfordulnia, 
ha valami hangot hall. Ha rajtakapta valamelyik játékost a mozgáson (a mosoly is mozgás!), a 
rajtakapott játékosnak kiinduló állásba kell visszamennie. Másodszori rajtakapás után már kiesik 
a játékból. Amikor az őr megfordul, a játékosoknak olyan állásba kell állniuk, amely fára, bokorra 
emlékeztet.

Felhasznált irodalom, zene, kép
irodalom:
William Shakespeare. Romeo és Júlia (ford.: Mészöly Dezső) Bp., 1988, Európa 142.old., ISBN 963 07 
4061 3
Boldizsár Ildikó: A Fekete Világkerülő Ember meséi. Bp., 1997, Elektra Kiadóház 24.old., ISBN 963 7314 
61 5
zene:
Csík zenekar: Szedek százféle virágot… (Csík zenekar: Tiszta szívvel (2. oláhos, lassú és friss csárdás) 
1998, FONÓ Records
képek, ábrák:
Isépy – Gyurkó: Gyógynövények. (Búvár zsebkönyvek) Bp., 1989, Móra ISBN 963 11 6369 5

 a)
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 b)

 c)

 d)
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 e)

 f)

 g)
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 h)

 i)
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KÉSZÍTETTE: FARKAS ZSUZSANNA

Játék,
amelyben varázslatos gondolatok

és játékok egymásba fűzögetésével
keresgéljük a választ arra a kérdésre,

hogy mit és miért szeretnénk varázsolni,
valamint átélhetjük,

hogyan vélekedtek ugyanerről
pusztákon vándorló Eleink…
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MODULLEÍRÁS
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 3. osztály (8–9 éves )

AJÁNLOTT IDŐKERET 90 perc (2×45 perc)

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA az önkifejezés, együttműködés átélése komplex módszerek segítségével

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Vándorlás, Sátor, Élelemszerzés és növények, Vadászat és rítusok, Bájitalok

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI 
IRÁNY

Ellenséges támadás, Haditerv és Csata

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: önkifejezési készség és vizuális, zenei, nyelvi kreati-
vitás fejlesztése

Kognitív kompetencia: beszédértés kép., nem nyelvi komm. kép., gondolkodá-
si és tudásszerző komp. fejl.

Szociális kompetencia: együttélési és együttműködési kép. fejl.

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom, Ének-zene, Dráma és tánc, Vizuális 
kultúra

Modulokhoz: Épül a sátor, Tábori élet, Élelem nyomában, Vadásztarisznya, 
Gyógyfüvek és bájitalok, Ellenséges támadás

TÁMOGATÓRENDSZER Könyvek:

Hoppál Mihály–Jankovics Marcell–Nagy András–Szemadám György: Jelképtár. Bp., 1990
Dömötör Tekla: A magyar nép hiedelemvilága
Molnár V. József: Világ-virág
Diószegi Vilmos gyűjteményei
Kaposi László (szerk.): Játékkönyv. Bp., 2002
Gabnai Katalin: Drámajátékok. Bp., 1999,
Előd Nóra (szerk.): Add tovább! Veszprém, 2003
Szemtanú sorozat: Orvoslás
Mi Micsoda sorozat: Varázslók, boszorkányok, mágia
Tove Jansson: Varázskalap a muminvölgyben
Arany János: Rózsa és Ibolya
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
Békés Pál: A kétbalkezes varázsló
Tündér Ilona (népmese)
Michael Ende: A végtelen történet. Európa Könyvkiadó, Budapest.
Pán Péter
Mary Poppins
Kígyóbűvölő (afrikai mondóka)

Zene:

Bartók Béla: Az éjszaka zenéje
Kodály Zoltán: Hegyi éjszakák
Jeles napok (a magyar népzene tára)
Muszorgszkij–Ravel–Tomita: Egy kiállítás képei 
Gyerekdalok, varázsolók

Kép, ábra:

a Jelképtár ábrái

Film:

Merlin 

Köszönöm támogató segítségét Rózsa Ildikónak és Schmidt Magdolnának!
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

Ebben a modulban megpróbáltam több irányból is megközelíteni a varázslat = tudás = hatalom 
kérdését. Ugyanakkor tanítványaink most élik éppen első „szkeptikus korukat”. Már sejtik, hogy 
a Mikulás nem fér be a kéményen, de hinni szeretnék… És mivel egyetértek a nagy mesemon-
dóval, E. T. A. Hoffmannal, miszerint „ha bevezetjük a felvilágosodást, elvesznek a tündérek is”, 
nos, ezért úgy gondolom, talán nem is az a fontos, hogy hiszünk-e a csodákban és varázslatokban, 
hanem az, hogy mi mit gondolunk róluk, és mit miért gondolhattak erről régen élt emberek.

– Időfelhasználás: a foglalkozás megszakítását a II/1. feladat előtt javaslom, ha szükséges. A fog-
lalkozást logikailag és időben nagyon feszesre terveztem, de így, az összes feladattal együtt 
érzem teljesnek. Amennyiben időt szeretnénk nyerni, az I/3. feladat esetleg elhagyható (kb. 
5-10 perc időnyereség). Az időhatárokat gyakran „-tól -ig” jelöltem, mert most a csoportok 
tempója nagyon befolyásolja az idővel való zsonglőrködést. Ha szükségesnek érezzük (a 
csoport ismeretében), válasszunk „időfelelőst”, aki jelzi, ellenőrzi az időkorlátok betartását. 
Ha mégis „csúszunk”, az utolsó feladatnál válasszunk a rövidebbekből: III/1. a), -b). Esetleg 
az itt következők elhagyásával: III/1. a) és b), csak az ott ajánlott zenével zárjuk a foglalkozást, 
az ott ajánlott „babrikálást” otthoni feladatként felkínálva. (ez kb. 10 percnyi időnyereség)

– Tér – terem elrendezés: a II/2. és II/5., illetve választhatóan a III/1. a) feladatnál két csoport-
ban egyidejűleg dolgoznak a gyerekek, ezt érdemes alaposan átgondolni.

– Eszközök: babszem, magnó, zenék, ládabéli variálható bábkészlet, labda, korong (vagy 
babszem, pálcika, ceruza stb.), csomagolópapír, filc, papír, ceruza, „titkosírás” egy kártyán 
(régi magyar rovásírással), megfejtőkód (a régi és mai magyar ábécé), régi „kézirat-töre-
dékek” (2×11 sor), szókártyák (gyertyával vagy rovásírással: szükséges előre elkészíteni!), 
ábrák, jelek, maszk, ládabéli anyagok, gyűjtögetett természetes anyagok (termések, kavics, 
aprószemű szórható anyag), folyékony ragasztó, festék, ecsetek, hullámpapír, kötözők, 
festőlé (hangszer).

– Csoportok: a foglalkozáson váltakoznak a munkaformák. Ahol szimultán dolgoznak a 
gyerekek, érdemes alaposan átgondolni, ki – mikor – mit csinál, hogy minél pergőbben 
mehessen minden.

– A tartalommal összefüggő differenciálási javaslat: az egyes csoportok meghatározásánál 
mindig vegyük figyelembe gyerekek egyéni sajátosságait (kompetencia, motiváció).

– Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok: ehhez a modulhoz is szüksé-
ges, hogy az előző foglalkozás végén felhívjuk a gyerekek figyelmét arra, hogy olyan játékok 
várhatóak a foglalkozáson, amelyekhez érdemes előzetesen gyűjteni, hozni néhány anya-
got (l. eszközök!) Ha azonban nem áll rendelkezésre minden eszköz, válasszuk a feladatok 
közül azt a variációt, amelyhez adottak a feltételek. A sámándobhoz csörgődob lenne a leg-
alkalmasabb, de elkészíthető kemény kartonból is (úgy, mint egy pajzs). Ebben az esetben 
azonban csak jelképes dobolásra lesz alkalmas, a többiek segíthetnek zajjal – zörejjel.

– Speciális javaslatok a fejlesztendő kompetenciával kapcsolatban: a sámánszertartáshoz 
gyűjtött ismeretközlő szövegeket [1. melléklet:  A), B), C), D)] a pedagógusnak szántam, 
hogy a „segítő Bölcs” szerepében háttérinformációhoz juttathassa a csoportokat. Ám a 
fejlettebb olvasási képességgel rendelkező diákoknak akár fénymásolva is odaadhatjuk, 
önálló feldolgozásra. A „beszélgető korongokkal” [I/4. A) fl.] remek tanulási lehetőséget 
kínálunk az önszabályozásra a türelmetlenebb vagy sztárhelyzetű gyerekeknek.

JELMAGYARÁZAT

☺:     a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést;
Római számok (I., II., III. stb.):  a főfeladat sorszáma;
Arab számok (1., 2., 3.  stb.):  a feladat sorszáma;
Kisbetű (a, b, c):    ugyanazon feladat variációja (választható);
Nagybetű (A, B, C):   a feladat differenciálása (választható).
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SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN:

– Személyes érzékenység figyelembevétele: a szokásos empátia. Erre sosem lehet elégszer 
felhívni a figyelmet. Feleslegesen ne fegyelmezzük, korlátozzuk őket, engedjük, hogy 
őszintén megmutathassák magukat.

– Az értékelési mód és a tartalom összefüggésének megvilágítása: a foglalkozás során a te-Az értékelési mód és a tartalom összefüggésének megvilágítása: a foglalkozás során a te-
vékenységek jellege miatt nem szükséges külön értékelés. Ott, ahol érdemes a tanulóknak 
is visszajelezni, a  szimbólum jelzi a megfelelő helyeken a modulvázlatban.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1. REJTVÉNY – TALÁLJÁTOK KI, MI VAN A TENYEREMBEN!

a) Képrejtvényből kreativitás, 
megértés

bemutatás 
problémameg-
oldás

1. melléklet
+ 1. ábra

b) Barkochbával logikai képes-
ség
szabályköve-
tés

frontális prob-
lémamegoldás

c)


Rokon értelmű szóból (paszuly)                     
(1-2 perc)

logikai képes-
ség

frontális prob-
lémamegoldás

babszem

I/2. KÖRMESE – A CSODÁLATOS BABSZEM…

 Mese kitalálása gondolatfűzéssel alkotóképes-
ség

frontális 2. melléklet

A) Sorban, egymás után együttműkö-
dés, gondolat-
követés

frontális 

B) Labdagurítással, összevissza                            
(10 perc)

improvizáció játék labda

I/3. MOZGÁSOS JÁTÉK – HOGY IS VOLT?
       (IDŐNYERÉS CÉLJÁBÓL KIHAGYHATÓ: LÁSD A MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓT!)

  a)
Részletek eljátszása az előző fel-
adatban közösen fűzött meséből

mímes játék, 
bemutatás 
kreativitás

feladatismer-
tetés

3. melléklet

 A) Bábokkal 
ha a kitalált mese így jobban megje-
leníthető, vagy a gyerekek zárkózot-
tabbak

együttműkö-
dés, kreativi-
tás,
önkifejezés

bábjáték variálható 
bábok

 B) Bábok nélkül
ha a kitalált mese így jobban megje-
leníthető, vagy nincs elég eszköz a 
meséléshez

együttműkö-
dés, kreativi-
tás,
önkifejezés

drámajáték, 
mímes játék

kellékek a 
ládából

b)

A csodálatos babszem minél több 
lehetséges „hatásának” eljátszása 
(pl. lekicsinyít minket, repülhe-
tünk vele, stb.)

mímes játék, 
bemutatás 
kreativitás

drámajáték 
egyéni megol-
dások bemuta-
tásával

 A) Szavak segítségével
szóbeli kifejezés erősítését igénylő cso-
portnak

kreativitás
szóbeli kife-
jezés

drámajáték 
egyéni megol-
dások bemuta-
tásával
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

 B)


Némajátékkal
Olyan csoportoknak, akiknek a lényeg-
kiemelés, tömörítés segítése szükséges                                                                     
(5-10 perc)

kreativitás, 
nonverbális 
kommunikáció,
tömörítés

drámajáték 
egyéni megol-
dások bemuta-
tásával

I/4. BESZÉLGETÉS KEZDEMÉNYEZÉSE MAI SZÖVEGRÉSZLET SEGÍTSÉGÉVEL:  MIÉRT SZERETNÉNK VARÁZSOLNI…?

– A szövegrészlet tanítói bemuta-
tása Boldizsár Ildikó könyvéből
– Beszélgetés kezdeményezése 
kérdésekkel
(pl. Mit csinált az ötéves gyerek? 
Miért? Ti is cselekedtetek már ha-
sonlóan? Milyen helyzetben? Miért? 
Miért szeretnénk varázsolni? stb.)

befogadás, 
megértés kö-
vetkeztetés

frontális be-
mutatás, be-
szélgetés

4. melléklet

 A) Egyszerű beszélgetőkörrel szabályköve-
tés

frontális fó-
rum

 B) „Beszélgető”-korongokkal (2 ko-
rongot kap mindenki, melyet bead 
, ha hozzá szeretne szólni. Ha 
elfogyott a korongja, nem szólhat 
többet hozzá)                                                           
(5-10 perc)

nehezebb ver-
zió, szabálykö-
vetés, türelem, 
önszabályozás

frontális fó-
rum

korong (vagy 
babszem, pál-
cika, ceruza 
stb.)

I/5. MESEBELI VARÁZSLATOK FELIDÉZÉSE, RENDSZEREZÉSE – KIK-MIK SEGÍTENEK A MESEHŐSÖKNEK?

A rendszerezés szempontjai (jól 
láthatóan írjuk fel a földre tett 
csomagolópapírra):
– varázseszközök
– csodás növények
– varázserejű segítőtársak

megértés frontális fel-
adatismertetés

5. melléklet
csomagolópa-
pír, filctoll

 A) Szókártyák válogatásával rend-
szerezés (pl. a repülő szőnyeg: 
varázseszköz )
A lassabban, bizonytalanul rendszere-
ző gyerekeknek

analízis egyéni felfe-
dezés

5. melléklet
szókártyák

 B) Szókártyák válogatásával – időre 
Az időbeosztás és a gyors döntés előse-
gítésére szoruló csoportoknak

analízis, gyor-
solvasás,
koncentráció, 
együttműkö-
dés

csoportos 5. melléklet
szókártyák

óra

 C) Gyűjtéssel – időre
A verbális memória fejlesztésére szoru-
ló csoportoknak

analízis, ön-
fejlesztő, ver-
bális memória 
együttműkö-
dés

csoportos papír, ceruza óra


Ellenőrzés, eredményhirdetés
                                                           
(5 perc)

véleményal-
kotás, önsza-
bályozás

frontális el-
lenőrzés, érté-
kelés
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I/6. SAJÁT VARÁZSESZKÖZ KITALÁLÁSA – …NEM AZ, AMINEK LÁTSZIK!

Varázseszköz elképzelése, hatásai-
nak bemutatása

leírás, meg-
értés

frontális fel-
adatismertetés

6. melléklet

  a) Tárgy felhasználásával (pl. rossz-
kedvet eltörlő csodaradír)
A konkrétum segítségére szoruló k, 
illetve a  jó animációs készséggel ren-
delkező gyereke számára 

kreativitás, 
animáció,
alkotóképes-
ség

választhatóan 
páros, kiscso-
portos vagy 
egyéni bemu-
tatás

tárgyak a te-
remből

  b) Tárgy felhasználása nélkül (pl. 
van nekem egy olyan bűvös virá-
gom…)
A szóbeli önkifejezésben erősebb gyere-
kek számára, a képzelet fejlesztésére

kreativitás,
képzelőerő,
alkotóképes-
ség

választhatóan 
páros, kiscso-
portos vagy 
egyéni bemu-
tatás

 A) Társ(ak) segítségével kreativitás
alkotóképes-
ség

választhatóan 
páros vagy 
kiscsoportos  
bemutatás

 B) Segítség nélkül 
Szövegalkotásban jó, fantáziadús gye-
rekeknek

kreativitás, al-
kotóképesség

egyéni bemu-
tatás

 C)



Segítség nélkül, varázsige, varázs-
mondóka kitalálásával 
Szövegalkotásban kiemelkedő, fantázia-
dús gyerekeknek
(10 perc)

kreativitás, al-
kotóképesség 

egyéni bemu-
tatás

Lehetséges órabontás

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. LÁDANYITÁS – VARÁZSVERSSEL

– Mondjunk varázsverset a láda-
nyitáshoz!
– Tanári narráció (a ládanyitást 
követően): csupa olyan dolog van 
a ládában, ami segít nekünk átélni 
és megérteni, hogy a régen élt 
emberek miért hittek oly erősen a 
varázslatokban…

(1 perc)

helyesejtés, 
együttműkö-
dési képesség

frontális be-
szédgyakorlat, 
bemutatás

„titkosírás”, 
megfejtőkód, 
„régi kézirat-
töredékek” 
szókártyák 
(gyertyával 
vagy rovás-
írással) ösz-
szeállítható 
bábkészlet, 
maszk, ábrák, 
jelek, ládabéli 
anyagok, gyűj-
tögetett termé-
szetes anyagok 
festék, ecset, 
hullámpapír

7. melléklet
zenék
gyűjtögetett 
természetes 
anyagok
kötözők
festőlé
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/2. HIÁNYOS ÉS SZÉTDARABOLT SZÖVEG MEGFEJTÉSE – TITKOSÍRÁS ÉS RÉGI KÉZIRAT-TÖREDÉK…

„Szétszakadt régi kézirat”: hiányos 
és szétdarabolt szöveg megfejtésé-
hez csoportalakítás

megértés frontális fel-
adatismertetés

8. melléklet
„szétszakadt 
régi kézirat”

A) Kódfejtő csoport
A rovásírással elrejtett szó meg-
fejtése kódtáblázat segítségével 
(rovásírással írjuk kártyára előze-
tesen: DÉMONOK)

nyelvi és 
nem nyelvi 
kommuniká-
ciós, logikai, 
együttműkö-
dési képesség

kiscsoportos
(2-4 fő) prob-
lémamegoldás

8. melléklet: 
2. és 3. ábra: 
kódtáblázat és 
szókártya

8. melléklet A)

B) Restaurátor csoport
Párkereső mozaikkal a 2×11 soros 
szöveg összeillesztése (benne ro-
vásírással írva: DÉMONOK, me-
lyen a kódfejtők dolgoznak)

nyelvi kom-
munikációs, 
logikai, 
együttműkö-
dési képesség

páros
problémameg-
oldás

8.melléklet: 
„szétszakadt 
régi kézirat”

8. melléklet B)


a megfejtés bemutatása hangos 
olvasással
                                                           
(5 perc)

előadói képes-
ség, megértés

frontális

II/3. ÚJ ISMERETEK BEVEZETÉSE : SÁMÁNOK ÉS TÁLTOSOK…

– Gondolatfűzés tanítói segítséggel
Pl. ki(k) és miért írhatta (írhatták) 
ezt a szöveget (l. előző feladat), 
kitől-mitől várt(ak) segítséget? 
Miért? (a sors vagy a szerencse 
befolyásolása, kiszolgáltatottság, 
félelem – védelem, stb.) 
– Szókártyákról a varázsló szó 
szinonimáinak régies változatait is-
merhetik meg a gyerekek, ha meg-
találják a megoldást (megfejtések: 
táltos, sámán, mágus, boszorkány-
doktor, druida, javasasszony stb).

következtetés, 
megértés

frontális meg-
beszélés, fel-
adatismertetés

  a) Festékkel „elővarázsolva” (a 
kártyákra előzetesen írjuk rá a 
szavakat fehér gyertyával, melyek 
akkor tűnnek elő, ha a gyerekek 
vízfestékkel átfestik a lapot)

megértés frontális, 
egyéni felfe-
dezés

9. melléklet a) 
vízfesték, ecset

viaszgyertya

  b) A rovásírás-ábécé segítségével (a 
kártyákra előzetesen írjuk fel a 
szavakat rovásírással)

megértés,
logikai képes-
ség 

frontális, 
egyéni felfe-
dezés

9. melléklet b) 
8. melléklet, 
2. ábra: kód-
táblázat
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS



– Közben (a megfejtést is segítő) 
zenehallgatás 
(Torda táltos éneke az István, a 
király c. 
Szörényi–Bródy rockoperából)
– A megfejtés bemutatása, összeg-
zés                  
(5 perc)

befogadás, 
bemutatás

frontális be-
mutatás

9. melléklet:
zenei CD

II/4. PROBLÉMAFELVETÉS – VESZÉLYBEN A TÖRZS!

A feladathoz nélkülözhetetlen 
információk közlése (a tanító nép-
rajzkutató-előadó szerepében)

figyelem, 
megértés

frontális kis-
előadás

10. melléklet

– A tanító tapssal vagy hangszer-
rel (pl. csengettyűvel) jelezze a 
szerepváltást. (tanító a Törzsfőnök 
vagy Öreg Bölcs szerepében, diá-
kok a törzs vagy falu tagjai)
– Problémafelvetés: gondok a törzs 
életében
– A Táltos és a törzs tagjainak 
felkérése a sámánszertartás előké-
szítésére                          
(2 perc)

befogadás
figyelem, 
megértés

frontális fel-
adatismertetés

10. melléklet 
(hangszer)

II/5. A SÁMÁNSZERTARTÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

Csoportalakítás és megbeszélés a 
szertartás előkészítéséhez
(tervezési-felkészülési idő: 15-25 
perc)

együttműkö-
dési képesség

megbeszélés, 
szervezés

11. melléklet

A) Öltözékkészítők (a segítő infor-
mációk felhasználása által ter-
mészetes anyagokkal, textilekkel 
öltöztessék fel a bábokat, illetve 
magukat és egymást, mágikus 
jeleket is festhetnek rá)

kreativitás, 
együttműkö-
dési képesség

csoportos 
tervezés

11. melléklet: 
ábrák, jelek: 
4. a-g) gyűj-
tögetett ter-
mések, festék, 
ecset, ládabéli 
anyagok

11. melléklet 
A)

A) 
a)

Bábok felhasználásával kombinatív 
képesség

csoportos 
tervezés

ládabéli bábok

A) 
b)

Bábok nélkül mímes játék csoportos ter-
vezés, koope-
ratív tanulás
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

  B) Hangszerkészítők (a segítő infor-
mációk felhasználásával és zene 
segítségével természetes anyagok-
ból készítsenek doboló/csörgő/zör-
gő hangszereket, mágikus jelekkel 
díszítve)

kreativitás, 
együttműkö-
dési képesség, 
kismotorika, 
finommozgás

csoportos ter-
vezés, koope-
ratív tanulás

11. melléklet: 
ábrák, jelek: 4. 
a-g) gyűjtöge-
tett termések, 
festék, ecset, 
filc, ládabéli 
anyagok, eset-
leg terembeli 
tárgyak

11. melléklet 
B)

  
C)

A helyet előkészítők (a segítő in-
formációk felhasználásával jelöljék 
ki, és tegyék különlegessé a teret 
különféle anyagok felhasználásá-
val)

kreativitás, 
együttműkö-
dési képesség, 
téralakítás

csoportos ter-
vezés, koope-
ratív tanulás

11. melléklet: 
ábrák, jelek: 4. 
a-g) gyűjtöge-
tett termések, 
ládabéli anya-
gok, esetleg 
terembeli tár-
gyak, hullám-
papír

11. melléklet 
C)

  
D)

Táltos (ismeretközlő szöveg és 
zene segítségével készüljön fel a 
szertartásra, a tanító – és egy társa 
– segítségével pedig készítse el a 
sámándobot, öltözékét, mágikus 
jelekkel díszítve)

kreativitás, 
önkifejezés, 
empátia

páros tervezés 11. melléklet: 
ábrák, jelek: 4. 
a-g) gyűjtöge-
tett termések, 
festék, ecset, 
filctoll, ládabé-
li anyagok 

11. melléklet 
D)
+ ábra

D) 
a)

Maszkkal empátia páros tervezés maszk

D) 
b)

Bábbal (a báb mint Táltos) empátia páros tervezés báb

– A tanító „segítő Bölcs” szerepben 
ismeretközlő koordinátorként 
információkkal támogassa, segítse 
a csoportok munkáját
– Zene: (Táltos Idők: Hejgetés, 
Jakut doromb és torokének)                                                  
(15-25 perc)

befogadás csoportos 
bemutatás, 
magyarázat

11. melléklet: 
zenei CD

II/6. SÁMÁNSZERTARTÁS…

 A szertartás eljátszása zenére, a 
hangszerekkel

önkifejezés, 
empátia

csoportos 
előadás

11. melléklet: 
zenei CD

  a) Bábokkal önkifejezés, 
empátia

csoportos 
előadás

  b) Maszkkal
(5 perc)

önkifejezés, 
empátia

csoportos 
előadás
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

III. HANGULATI LEZÁRÁS

III/1. A) VARIÁCIÓ: AMULETT, TALIZMÁN KÉSZÍTÉSE HARCOSAINKNAK
               (IDŐNYERÉS CÉLJÁBÓL ÁTCSOPORTOSÍTHATÓ: LÁSD A MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓT!)



– Problémafelvetés
…még mindig fennáll a veszély… 
a szertartáson túl másra is szükség 
lesz! 
– Zenehallgatás közben (Csík 
zenekar: Fellegajtó-nyitogató…) 
kézbe való vagy nyakba akasztha-
tó amulett készítése a megismert 
jelekkel vagy kitalált mágikus 
ábrákkal díszítve 

alkotóképes-
ség
vizuális krea-
tivitás

frontális fel-
adatismertetés

12. melléklet 
a)
zene 3.

  a) Kavicsra rajzolva filccel 
Pillanatok alatt kész.

alkotóképes-
ség

frontális fel-
adatmegoldás

kavics, filctoll

  b) Kavicsra ragasztóval „rajzolva”, 
mely mákkal, grízzel vagy ho-
mokkal beszórva tűnik elő 
Pár perc alatt kész.

alkotóképes-
ség

frontális fel-
adatmegoldás

kavics, folyé-
kony ragasztó, 
apró szemű 
szórható 
anyag

  c) Papírból kivágva, rajzolva, nyakba 
Kevés eszköz, ám több idő.
(5-10 perc)

alkotóképes-
ség

frontális fel-
adatmegoldás

papír, ceruza 
vagy toll, zsi-
nór

III/1. B) VARIÁCIÓ: MOZGÁSOS JÁTÉK – VIGYÁZAT, VESZÉLY!
               (IDŐNYERÉS CÉLJÁBÓL KIHAGYHATÓ: LÁSD A MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓT!)

– a játék ismertetése után 
– mozgáskoordinációs fantázia 
játék
(10 perc)

térközszabá-
lyozás
ritmus

frontális
dráma

12. melléklet 
b)
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MELLÉKLETEK

A) MELLÉKLETEK

(szükséges segédletek)

1. MELLÉKLET 

I/1. REJTVÉNY

Mielőtt bejöttetek, valamit elrejtettem a tenyeremben, ami szükséges a mai csodálatos kalandjaink 
elindításához. Találjátok ki, mi lehet a markomban! (+ 1. ábra)

2. MELLÉKLET 
I/2. KÖRMESE

Képzeljük el, hogy ez egy nem mindennapi, bablevesbe való termés, hanem egy rendkívüli, csodá-
latos babszem! Találjuk ki varázslatos történetét! Üljünk körbe, és kezdjük…

A) én elkezdem a mesét, a mellettem ülők szép sorban folytassák!
B) az alap körmese kicsit nehezebb (bár) játékosabb változata, mert a labdagurítással várat-

lanul adjuk át a mese fonalát a következőnek. A várakozási idő jelzésével (néma vissza-
számlálás ujjakkal) pergőbbé, ám nehezebbé tehetjük a játékot. Ha a történet „laposodik”, 
javasoljuk az „egyszer csak”, „de akkor”… kötéseket.

3. MELLÉKLET 
I/3. MOZGÁSOS JÁTÉK

Igen érdekes dolgok történtek ebben a mesében! Játsszunk el közülük néhányat! Mutassátok be 
azt a részt, amikor…

a) mutassátok be azt a részt, amikor az történt, hogy...
b) A) azt mutassátok,hogy hogyan  történt (pl. hogyan kicsinyítette le malackát a babszem?)
b) B)…némán!

4. MELLÉKLET 
I/4. SZÖVEGRÉSZLET BEMUTATÁSA

Üljetek le kényelmesen! Most hallgassatok meg egy igaz történetet, melyben egy anyuka mesél a 
gyerekeiről!

Részlet Boldizsár Ildikó könyvéből: 

„Apám vegyszerrel öntötte le a füvet a ház előtt, mondván, elege van a gazolásból, ő ugyan nem 
kapál többet: inkább vesszen a fű a gyommal együtt. A gyerekek zokogtak, amikor meglátták a 
kiégett, sárga fűcsomókat, és zöld fűszálak után kutattak a teljes pusztulásban. Centiről centire 
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vizsgálták át a terepet, hátha rábukkannak legalább egyre is, de hiába. (…) Nagyanyám egyszer azt 
mondta, hogy ahol fű van, ott élet is van, mert a fű azonnal megjelenik ott, ahol a megmaradásnak 
a legkisebb esélye is fennáll. A legsivárabb helyeken is gyökeret ereszt, belekapaszkodik a földbe, 
s ha ki akarják pusztítani, megszázszorozza erejét. Az ötéves erre felugrott, átszaladt a szomszéd 
ház elé, és tépkedni kezdte a füvet. Teletömködte a zsebeit, majd visszaszaladt, és szétszórta a 
zöld fűszálakat a kiszáradt fűcsomók között. Aztán felemelt a földről egy botot, körbekerítette a 
terepet, és különféle jeleket rajzolt a porba. – Mit csinálsz? – kérdeztem tőle. – Varázsolok – mond-
ta –, hogy a fűnek még több ereje legyen.”

5. MELLÉKLET 

I/5. VARÁZSLATOK RENDSZEREZÉSE

A mesékben is így van ez: varázserejű segítőtársak, varázseszközök, csodás növények segítik a 
mesehősöket. Segítsetek megkeresni és helyretenni ezeket! 



9. VARÁZSERŐ 144

I/5. SZÓKÁRTYÁK

Varázseszközök:

 tűzszerszám   bűvös lámpa  
 varázsgyűrű   repülő szőnyeg 
 hétmérföldes csizma 
 üssed-üssed botocskám 
 láthatatlanná tévő köpeny 
 vizet szétválasztó fésű 
 mindentlátó varázstükör 
 aranyhajszál  
 terülj-terülj asztalkám  
 aranytoll 
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Csodás növények:

 forrasztófű   
 fülnövesztő gyümölcs
 minden zárat nyitó vasfű  
 szóló szőlő   mosolygó alma  
 csengő barack   égig érő fa  
Varázserejű segítőtársak:

 tündér   táltosparipa   törpe  
 óriás   a palack szelleme  
 Messzehalló   Kőmorzsoló  
 Messzelátó   Nagylépő   
 Fanyűvő 
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A csomagolópapírt osszuk 3 részre, és írjuk a halmazok fölé:
– varázseszközök
– csodás növények
– varázserejű segítőtársak
A) Vegyél egy kártyát, olvasás után keresd meg a helyét a csomagolópapíron! Tedd oda!
B) Versenyezzünk! Ki, illetve melyik csoport tudja a legtöbb szókártya helyét megtalálni egy 

perc alatt? (A későbbi viták elkerülése végett minden csoport, illetve mindenki válasszon 
magának egy jelet : +, *, o stb., és mielőtt a helyére tenné a kihúzott kártyát, írja a jelét a 
hátoldalára.)

C) Versenyezzünk! Ki emlékszik a legtöbb mesebeli varázseszközre, csodás növényre, va-
rázserejű segítőtársra? Melyik csoport írja le a legtöbbet két perc alatt egy cédulára?

6. MELLÉKLET 
I/6. NEM AZ, AMI…!

Találjunk ki magunknak is valamilyen mesebeli varázseszközt, csodás növényt, varázserejű segí-
tőtársat! Mondjuk el vagy mutassuk meg, mit tud!

7. MELLÉKLET
II/1. LÁDANYITÁS – VARÁZSVERSSEL

A következő mondókát hamar megtanulhatjuk. Kiszámolónak is használhatjuk később. Tanuljuk 
meg közösen. Hogy könnyebben menjen a memorizálás, minden sorra mutassuk is, hogy mit 
mondunk. Ha már tudjuk a verset, guggoljuk körbe a ládát, majd lassan fölállva mondjuk el a 
mondókát úgy, hogy pont a végére egyenesedjünk fel!

Mag, mag, búzamag,
nőjél, nőjél hamarabb!
Esőt, felhőt hoz a szél,
szomjas soha ne legyél!

8. MELLÉKLET 
II/2. HIÁNYOS ÉS SZÉTDARABOLT SZÖVEG MEGFEJTÉSE

Néprajzkutatóként jöttem hozzátok. Egy régi kézirattöredék szétszakadt darabjait tartom a ke-
zemben, melyben ráadásul ősi írással is elrejtettek egy szót. Szükségem lesz néhány kódfejtőre, a 
többiek pedig – mint restaurátorok – próbálják összeilleszteni a szétszakadt kézirat darabjait!
A) Kódfejtők: ezen a szókártyán ősi rovásírással írt szót láttok. Eredetileg a bal kézben tartott fapál-
cákra rótták kézzel. Készítője rövidítéseket, összevonásokat és számos takarékos megoldást alkal-
mazott, a fa erezetéhez idomítva a betűk formáját (S kanyar pl. ezért nincs benne). A megfejtéshez 
kaptok egy táblázatot, melyből a rovásírásnak megfelelő betűket kikereshetitek. Vigyázzatok, mert 
visszafelé írták!
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II/2. A) KÓDTÁBLÁZAT: a magyar ábécé megfelelője rovásírásban +2.ábra

II/2. A) SZÓKÁRTYA: rajta rovásírással a DÉMONOK szó +3.ábra:

B) Restaurátorok: próbáljátok összeilleszteni a szétszakadt kézirat darabjait!

II/2. B) SZÖVEGLEÍRÁS („SZÉTSZAKADT RÉGI KÉZIRAT”):  a 12 sort vágjuk-
tépjük 12 csíkra, majd értelemszerűen szakítsuk szét az egyes csíkokat. („ősibbé” tehetjük előtte 
egy kis pörköléssel…)

******* úsznak a      …     vizekben,

******* bújnak az er      …          dőben,

******* suhannak a      …   levegőben,

******* leskelődnek az     …  éjszakában,

hogy betegséget és bajt hozzanak az emberek …                re.

A ******* elkergetik a kövér hala   …               kat,

megeszik az erdő kövér álla    …              tait,

a ******* hozzák a vi      …             hart,

a ******* hozzák az éh     …           séget,

a ******* vezetik az erdőben a falu felé az  …   ellenséget.

Égben, földben, vízben, fában, ösvényen, 

bozótban, kőben,állat      …             ban,

mindenütt        …      ellenség!

9. MELLÉKLET 
Ezeket a szókártyákat a foglalkozás vezetője előre készítse el, melyhez segítségként használható a 
kódtáblázat( 8. melléklet: II/2. A) feladatnál)

II/3. A) SZÓKÁRTYÁK: rajtuk a VARÁZSLÓ szó szinonimái gyertyával írva (pl. táltos, 
sámán, mágus, boszorkánydoktor, druida, javasasszony stb.)

II/3. B) SZÓKÁRTYÁK: rajtuk a VARÁZSLÓ szó szinonimái rovásírással (pl. táltos, sámán, 
mágus, boszorkánydoktor, druida, javasasszony stb.)

II/3. ZENE 1.: Torda táltos éneke az István, a király c. Szörényi–Bródy rockoperából
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10. MELLÉKLET 
II/4. PROBLÉMAFELVETÉS

Üljetek le! Néprajzkutatóként szeretnék megosztani veletek néhány fontos információt, melyek 
segíteni fognak benneteket a következő kalandban! Táltos szavunk ősi örökség, jelentése: varázse-
rejű… Gyakran fölös számú csonttal, tíznél több ujjal vagy különleges képességekkel született. Így 
lett kiválasztott arra, hogy a felsőbb hatalmakkal (ártó és segítő szellemekkel) kapcsolatot teremtsen 
az úgynevezett sámánszertartásokon. Révüléssel (repüléssel), azaz álomszerű utazással próbálta 
befolyásolni az „Égiek hatalmát”. A sámánszertartásokban kiemelt szerepe volt az öltözéknek, han-
goknak és a helyszínnek.

Szerepváltás után: most pedig kalandozzunk egyet az időben! Időutazóként részesei lehetünk egy 
sámánszertartásnak. Ti a törzs (falu) tagjaiként, én a Vének Tanácsa legöregebbjeként. A Vének 
Tanácsa most vitatta meg a törzs (falu) életében gyülekező gondokat. (pl. 40 napja ázik a termés, 
sikertelen vadászatok, betegségek, ellenséges támadás várható, stb.) A Tanács legidősebb tagjaként 
felkérem XY táltost (itt a tanító az általa kiválasztott diák nevét mondja), hogy ma, holdtöltekor 
kérje az égiek kegyelmét! A törzs tagjai segítsék a szertartás előkészítését és sikerességét!

11. MELLÉKLET 
II/5. A SÁMÁNSZERTARTÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

A sámánszertartásra 4 csoportban készülhettek. Munkátokat hasznos információkkal és zenével 
fogom támogatni. A táltosnak csak én és egy őáltala kiválasztott segíthet a felkészülésben.
(a következőkhöz lásd még a módszertani útmutatót!)

II/5. ÁBRÁK, JELEK 

Ősi sámándob-ábrázolások és egyéb jelek fénymásolva minden csoportnak: 4. a-g) ábra

II/5. SZÖVEGEK A CSOPORTOKNAK

A) Az öltözékkészítők szövege:
A szertartási öltözékeken igen sokféle jelkép volt található (bagoly, béka, csontok, gyík, kígyó, sas, 
tollak stb.) gyakran csörgő-zörgő szalagokkal díszítve. A sámán tollas vagy ágas-szarvas fejdíszét is 
elkészíthetitek. Ez segíti az égi utazásban (toll…). Természetes anyagok használatát javaslom (pl. 
bőr, szőr, rongy, zsákvászon, lepedő, háncs, gyöngy, ágak stb.)

B) A hangszerkészítők szövege:
A sámánszertartás elmaradhatatlan kelléke a dob. Ezt a sámán készíti el, de segíthetjük őt csörgő, 
zörgő, ritmusos dobolásra alkalmas hangszerekkel! Természetes anyagok használatát javaslom (pl. 
dióból készített csörgő üresen felfűzve, fadarabok, kavicsok összeütögetve, dobozba zárt zörgő 
anyagok: kavics, termések stb.).

C) A helyet előkészítők szövege:
A sátor az égbolt jelképe volt. Ezen az égsátoron a csillagok lyukak voltak, a Tejút a sátor varrása, 
a sátor tartóoszlopa pedig a Világfát jelképezte, melyen a sámán (táltos) égi vagy alvilági utazását 
teheti. Lombozata a fölénk boruló égbolt sátora, gyümölcsei a csillagok. A sátor közepén volt a tűz 
helye, melytől jobbra a férfiak, balra pedig a nők szállásrésze volt. Olykor a szellemek lakta szent 
ligetben álló sámánfa (mint egy létra ) helyettesítette a sátorbeli oszlopot.
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D) A táltos szövege:
A sátor az égbolt jelképe volt. Ezen az égsátoron a csillagok lyukak voltak, a Tejút a sátor varrása, a sá-
tor tartóoszlopa pedig a Világfát jelképezte, melyen a sámán-táltos égi vagy alvilági utazását teheti. A 
szertartási öltözékén igen sokféle jelkép volt található (bagoly, béka, csontok, gyík, kígyó, sas, tollak stb.) 
Megkülönböztető viselete a tollas vagy szarvas fejdísz, gyakran állatmaszkot is viselt. A dobját tekinti há-
taslovának, mely égi utazásán szállítja őt. A mesehős éppúgy varázsol tüzes paripát a rozzant csikóból, 
ahogy a sámán feszíti meg használat előtt dobjának megereszkedett bőrét (parázzsal eteti a lovat = pa-
rázs felett hevíti a dobot), ezt dobfelélesztésnek nevezik (a dobolás = a lódobogás). A sámándob hangja 
az Égisten szavát: a mennydörgést idézi meg, formája, bőrének rajzolata pedig az eget, vagy legalábbis 
annak egy részét ábrázolja. Rajzolata valóságos csillagtérkép is lehet, vagy arcra emlékeztető is.

Megjegyzések:
– A sámándobhoz csörgődob a legalkalmasabb. Készíthetünk is csörgődobot úgy, hogy pl. magva-
kat teszünk két szembefordított kerek papírtálca közé, majd a szélén összeragasztjuk (vagy össze-
fűzzük, -kapcsozzuk). Ennek híján egy óriási, kerek, kemény kartont is kinevezhetünk dobnak, 
melyen (mint egy pajzsot tartva) jelképesen dobolhat a táltos, a többiek segítik hangszereikkel.
– Az ismeretközlő szövegeket a pedagógusnak szántam, hogy a Segítő Bölcs szerepében minél 
hatékonyabban segíthesse a csoportok munkáját. Ám mivel ezek a gyerekek számára is érthetőek, 
rövidek, így akár a csoportok rendelkezésére is bocsáthatjuk (fénymásolva).
– A rituáléhoz nagyon fontos a zene! Ehhez már adni fogja magát az adekvát mozgás…ám a tanító 
aktív, szerepbeli részvétele is sokat számít…

II/5. ZENE 2. 
Táltos Idők: Hejgetés, Jakut doromb és torokének

12. MELLÉKLET
III/1. A) PROBLÉMAFELVETÉS

Tanítói közlés ( Törzsfőnök vagy Öreg Bölcs szerepben ): hírhozó érkezett, megerősítette, hogy 
ellenséges támadás várható…mindent megtettünk, amit lehet ( pl. varázsital, varázskendő, sá-
mánszertartás… stb.) készítsünk védő-amulettet, talizmánt mindenkinek!

III/1. A) ZENE 3.
Csík zenekar: Fellegajtó-nyitogató…

III/1. B) VIGYÁZAT, VESZÉLY!

A játszók szabadon sétálnak a térben. Minden játékos ugyanazt a feladatot kapja. Nézzen ki magának 
valakit, és igyekezzen – az áldozat számára észrevétlenül – becserkészni őt. A cél: annyira közel kerülni 
a kiszemelt társához, hogy adott jelre meg lehessen fogni őt. Mivel mindenki vadász és potenciális áldo-
zat is egyben, a játék során mulatságos kergetőzés alakulhat ki. A feladat tovább bonyolítható azzal, hogy 
amikor a játszók felfedezték, hogy ki az ő vadászuk, szemeljenek ki maguknak valakit; úgy mozogja-
nak, hogy lehetőleg az illető mindig köztük és a vadászuk között legyen. Mivel egyszerre több feladatot 
kell végrehajtani a játszóknak, igyekezzenek minél jobban kihasználni a rendelkezésükre álló teret.

Felhasznált irodalom, zene, kép, források

irodalom:
Boldizsár Ildikó: Varázslás és fogyókúra. Bp., 1997, Kijárat Kiadó, ISBN 963 85696 5 4, 115. old.
Varázsmondóka: Gabnai Katalin: Dünnyögők és dúdolók. Helikon kiadó, 1997.
Hoppál Mihály–Jankovics Marcell–Nagy András–Szemadám György: Jelképtár. Bp., 1990, Helikon 
ISBN 963 208 005 x
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Önmagukat író történetek. Tanári kézikönyv, Bíbor Kiadó, Miskolc 2000.
zene:
Torda táltos éneke az István, a király c. Szörényi–Bródy rockoperából: Szörényi Levente–Bródy 
János: István, a király – rockopera, Zikkurat Kft. Kiadó – DVD 
Hejgetés, Jakut doromb és torokének. In: Táltos idők, szerk.: Kobzos Kiss Tamás és Kanalas Éva A/2., és 
B/3., Fonó Records, Inc. 1996 
Csík zenekar: Fellegajtó-nyitogató. Csík zenekar: Be sok eső, be sok sár… 7.: „Én vagyok az, aki nem 
jó…”, Fonó Budai Zeneház 2004 

képek, ábrák:
Hoppál Mihály–Jankovics Marcell–Nagy András–Szemadám György: Jelképtár. Bp., 1990, Helikon 
ISBN 963 208 005 x

ábrák:

 1.

 2.

 3.
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 4. a)

 4. b)
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 4. c)

 4. d)

 4. e)
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 4. f)
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 4. g)



10. ELLENSÉGES TÁMADÁS

KÉSZÍTETTE: LÁNG RITA, FARKAS SZILVIA

Játék, 
amelyben két falu

érdekes lakóival ismerkedünk meg,
és visszanézve a múltba
feltárjuk az okát annak,

hogy miért haragszanak egymásra ősidők óta…
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MODULLEÍRÁS
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 9–10 év

AJÁNLOTT IDŐKERET 90 perc, 2×45 perc 

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Események okainak, előzményének feltárása szépirodalmi szöveg vizsgálatá-
val

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Az előzmény fogalmának ismerete
Összerakható bábok használata

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI 
IRÁNY

A következmény fogalmának ismerete, használata a további játékok során

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: kreativitás 

Kognitív kompetencia: gondolkodási kompetencia

Szociális kompetencia: együttélési képességek

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Ember- és társadalomismeret 
                      Magyar nyelv és irodalom
                      Művészetek

Modulokhoz: Varázserõ
                          Titkos haditerv, A harcmezõn, Békepipa

TÁMOGATÓRENDSZER Szentirmai László: Nevelés kézzel – bábbal. Nemzeti Tankönyvkiadó, 
                                  Budapest, 1998.

Gabnai Katalin: Drámajátékok. Marczibányi Téri Művelődési Központ , 
Budapest, 1993.

Kaposi László (szerk.): Játékkönyv. Marczibányi Téri Művelődési Központ, 
Kerekasztal Színházi Nevelési Központ, Budapest, 1993.

Kaposi László (szerk.): Drámapedagógiai olvasókönyv. Marczibányi Téri 
Művelődési Központ, Magyar Drámapedagógiai Társaság, Budapest, 1995.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

Az órán a játszók többnyire két csoportban dolgoznak. A két csoport a két szembenálló falu lakóit 
játssza. Ügyeljünk arra, hogy a játszók ne vigyék bele esetlegesen meglévő személyes ellentéteiket 
a játékba, maradjanak a szerep kínálta lehetőségeken belül. Csoportalakításnál arra is ügyelni 
kell, hogy az egymással kevésbé barátkozó vagy esetleg haragban lévő gyerekek kerüljenek egy 
csoportba, és ez javíthat a kapcsolatukon.

A szerepfelvételre, a szerepek kidolgozására, átgondolására hagyjunk elegendő időt, ez segíti a 
bevonódást.
 
A bábos megjelenítésekhez (a II/6. és a II/7. D feladatban) a gyerekek a saját figurájukat a láda ösz-
szerakható bábjaiból alkothatják meg.

Az II/7. F és G variációban egy új eszköz jelenik meg: a képmutogató tábla. Ez a taneszköz a törté-
netalkotást könnyíti meg, a jelenetek kiemelését, a történetmondást segíti. Azoknak a diákoknak, 
akiknek sok támaszra van szükségük ahhoz, hogy elmeséljenek egy történetet, olyan formán segít, 
hogy megmutatja, képpé alakítja az egyes jeleneteket úgy, mint egy képregény. Azok a diákok, 
akik nagy fantáziával rendelkeznek, különböző történeteket találhatnak ki, megcserélhetik a jele-
netek sorrendjét, és még számtalan ötlet kibontására ad lehetőséget.



10. ELLENSÉGES TÁMADÁS 157

A II/5. és a II/7. feladatoknál a differenciáláshoz javasolt feladatok közül többféleképen választhat 
a tanító.

Két csoport dolgozik az osztályban, a két falut megszemélyesítő gyerekek csoportja. Célszerű, ha 
mindkét csoport ugyanazt a feladatot végzi, saját falujára vonatkoztatva. Ha nagy létszámú az 
osztály és így a két csoportra válás után is lehet a csoportot tovább bontani, akkor érdemes egy fa-
lun belül is többféle feladattal dolgozni. Ügyelni kell arra, hogy ilyenkor a beszámoló, a bemutatás 
több időt vesz igénybe.

JELMAGYARÁZAT

☺:     a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést;
Római számok (I., II., III. stb.):  a főfeladat sorszáma;
Arab számok (1., 2., 3.  stb.):  a feladat sorszáma;
Kisbetű (a, b, c):    ugyanazon feladat variációja (választható);
Nagybetű (A, B, C):   a feladat differenciálása (választható).

SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN
 
Az értékelést kívánó játékok egy részénél (krónika megírása, körmese kitalálása, sorsfordító ese-
mény eljátszása, állóképsor bemutatása) az értékelés inkább elemző jellegű legyen, a megbeszélés 
célja a megértés bizonyítása.

A krónika értékelésekor kitérhetünk még arra, hogy a választott stílus mennyiben felelt meg a 
krónikák, illetve a kor stílusának. A játék megkezdése előtt ezt röviden összefoglalhatjuk.

A körmese  fontos „szabálya” az események helyes felosztása: értékeléskor térjünk ki az arányok-
ra: például nem volt-e hosszú a bevezetés, a legfontosabb esemény kifejtése elég részletes volt-e, 
megtörtént-e a befejezés… Az elbeszélésről tanultak felidézése hasznos lehet játék előtt.

A jelenet és az állóképsor értékelésekor azt beszéljük meg, hogy mennyire sikerült a lényeget 
kiemelni és megjeleníteni.

A szoborjátéknál a látottak értelmezése maga az értékelés. Annak kiemelése történjen, hogy a ké-
pekben használt nonverbális jelek (testtartás, mimika, gesztusok) mennyire mások, illetve meny-
nyiben hasonlítanak páronként.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1. BEVEZETŐ JÁTÉKOK

I/1. A) PAJZS-KARD

Játék (5 perc) érdekérvénye-
sítő képesség

páros
dráma

1. melléklet 

I/1. B) BOMBA-PÁNCÉL

Játék (8 perc) érdekérvénye-
sítő képesség

frontális
dráma

2. melléklet 

I/2.  LÁDANYITÁSI SZERTARTÁS

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. ASSZOCIÁCIÓS JÁTÉK

A)  Mi jut róla eszedbe?
Asszociáljunk az ellenség hívó-
szóra! Írjuk fel az összes felmerülő 
kifejezést!
Az asszociációs képesség, a szókincs 
bővítését igénylő csoportnak
(5 perc)

összefüggés-
kezelő képes-
ség

frontális
kutatás

csomagoló-
papír
filctollak

B)
☺

Szoborjáték
Alkossuk meg a harag, küzdelem, 
ellenségeskedés szobrát!
A lényegkiemelés, a nonverbális 
kommunikáció fejlesztését igénylő 
csoportnak
(5 perc)

nem nyelvi 
kommunikáci-
ós képesség

páros
dráma

C) Székjáték
Helyezzünk el két széket úgy, 
hogy egymáshoz viszonyított 
helyzetük haragot vagy küzdel-
met fejezzen ki!
A kreativitás, az elvonatkoztatás fej-
lesztését igénylő csoportnak
(8 perc)

 vizuális krea-
tivitás
konvertáló 
képesség

frontális
dráma

3. melléklet 
2 szék

II/2. A TÖRTÉNET I. RÉSZÉNEK MEGISMERÉSE,  KONTEXTUSÉPÍTÉS

A)
ab

– tanítói bemutatás
(2 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség, illet-
ve beszédértés 
képesség

frontális
bemutatás

4. melléklet 
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

B)
ab

– önálló olvasás
(3 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség, 
illetve olvasási 
képesség

egyéni
olvasás

II/3. TÉRMEGHATÁROZÁS, CSOPORTALAKÍTÁS

ab Spontán csoportalakító játékkal 
vagy sorsolással döntsük el, hogy 
ki melyik falu, illetve ország lakó-
ja lesz.
A rendelkezésünkre álló tárgyak-
ból (pl. a székek jelölhetnek házat) 
építsük meg a két falut, illetve vá-
rost! Az őket elválasztó folyót, illet-
ve tengert jelöljük kék lepedővel!
(8 perc)

alkotóképes-
ség

csoport
munkáltatás

székek
lepedők

II/4. SZEREPFELVÉTEL

ab Mindkét falu, illetve ország találjon 
ki nevet magának! Jó, ha hangzása 
utal a falu, illetve ország szövegből 
meg is mert jellegzetességére.
Mindenki mondja el pár szóval, 
hogy miért szeret ebben a faluban, 
illetve országban lakni!
(10 perc)

kreativitás
nyelvi kom-
munikációs 
képesség, illet-
ve  beszédké-
pesség

csoport, illet-
ve egyéni
megbeszélés

II/ 5. A FALVAK ÉLETE

II/5 A) AZ ÉLET EGY NAPJA

ab Mindkét falun, illetve országon 
belül alakítsunk három csoportot!
Falunként, illetve országonként az 
egyik csoport mutasson be jele-
nettel egy jellemző közös reggeli 
tevékenységet a falu, illetve ország 
életéből. A másik csoport jelenete 
szóljon arról, mi történik délután, 
majd a harmadiké az estékről.
Jelenet helyett választhatjuk a 
bábos megjelenítést
(15 perc).

nyelvi kom-
munikációs 
képesség, 
illetve beszéd-
képesség
ismeretszerző 
képesség

csoport
dráma vagy 
báb

a láda bábjai

II/5. B) HAGYOMÁNYOK, ÜNNEPSÉGEK

ab Mindkét falu, illetve ország talál-
jon ki, tervezzen meg és mutasson 
be egy olyan eseményt, alkalmat, 
mely a falu, illetve ország életében 
hagyományos és (vagy) ünnepi 
formát ölt! A játékot ötletbörze 
előzze meg!
(15 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség, 
illetve beszéd-
képesség
konvertáló 
képesség

csoport
dráma vagy 
báb

a láda bábjai
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/5. C) A PILLANAT MEGJELÖLÉSE. A FALVAK ÉLETÉNEK FONTOS ESEMÉNYEI

ab Pillantsunk be a falvak, illetve 
országok krónikájába!
 Csoportonként játsszuk el a falu, 
illetve ország történetének leg-
mulatságosabb, legizgalmasabb, 
legszomorúbb, legörömtelibb ese-
ményét!
(15 perc)
Lehetséges órabontás

nyelvi kom-
munikációs 
képesség
kombinatív 
képesség

csoport
dráma vagy 
báb

a láda bábjai

II/6. A TÖRTÉNET FOLYTATÁSÁNAK MEGISMERÉSE

A)
ab

– tanítói bemutatás
(1 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség, illet-
ve  beszédér-
tés képesség

frontális
bemutatás

melléklet 5.

B)
ab

– önálló olvasás
(1 perc)

nyelvi kom-
munikáció 
képesség, 
illetve olvasási 
képesség

egyéni
olvasás

II/7.  AZ ELLENSÉGESKEDÉS OKAINAK VIZSGÁLATA

A)
ab

Gyűjtsük össze, milyen okai lehet-
nek a két falu, illetve ország közti 
ellenségeskedésnek!
Beszéljük meg, melyik a legkomo-
lyabb, a legsúlyosabb…
Kevésbé játékos, ötleteket nehezen 
előhívó csoportnak
(10 perc)

összefüggés-
kezelő képes-
ség

frontális
megbeszélés
beszélgetés

B)
ab
☺

Írjuk meg mindkét falu, illetve 
ország krónikájának azt a részle-
tét, amelyikből kiderül, hogy mi 
történt sok-sok évvel ezelőtt!
A szövegalkotás fejlesztését igénylő 
csoportnak
(15 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség, 
illetve íráské-
pesség

csoport
dráma

C)
ab
☺

Így mesélik…
Körmese formájában mindkét 
falu, illetve ország mesélje el a 
saját verzióját, szerintük mi az 
ellenséges kedés oka! 
A lényeglátás, a mondatok kapcsolódá-
sának, a tartalmi összefüggés meglátá-
sának fejlesztését igénylő csoportnak
(15 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség, 
illetve beszéd-
képesség
logikai képes-
ség

csoport
dráma
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

D)
ab
☺ 

Játssza el mindkét falu, illetve 
ország azt a sorsdöntő eseményt, 
amely az ellenségeskedéshez ve-
zetett!
A megjelenítés, spontán beszéd fejlesz-
tését igénylő csoportnak
(15 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség, 
illetve beszéd-
képesség

csoport
dráma vagy 
báb

a láda bábjai

E)
ab
☺

Állóképsorban mutassuk meg az 
ellenségeskedéshez vezető ese-
ményeket! Az egyik játszó emelje 
ki a kép lényegét egy mondattal, 
esetleg rövid narrációval!
A tömörítés, lényegkiemelés, a nonver-
bális jelek értelmezésének fejlesztését 
igénylő csoportnak
(15 perc)

logikai képes-
ség
nem nyelvi 
kommunikáci-
ós képesség

csoport
dráma

II/8. HADÜZENET MEGÍRÁSA

Térjünk vissza a jelenbe! 
A két falu, illetve ország harcra 
készül egymás ellen. Írjuk meg a 
hadüzenetet mindkét részről!
(10 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség, 
illetve íráské-
pesség

csoport
problémameg-
oldás

II/9. LÁDAZÁRÁS – „HADÜZENET KÜLDÉSE”

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/1. BESZÉDGYAKORLAT

Csatakiáltás
(10 perc)

nyelvi korrek-
ciós képesség

frontális melléklet 6.

III//2. ÖLELJ MEG, MERT ÜLDÖZNEK…

(5 perc) együttműkö-
dési képesség

frontális
dráma

melléklet 7.
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MELLÉKLETEK

1. MELLÉKLET

I/1. A) PAJZS-KARD JÁTÉK

A játékhoz párokat alakítunk. A pár egyik tagjának mindkét keze nyitott tenyérrel nyugszik hátul 
a derekán. Ez jelképezi a pajzsot. A másik gyerek előre nyújtott mutatóujja lesz a kard. A cél, hogy 
megérintse a másik játékos pajzsát. Három érintés után pajzs – kard csere. A játékhoz tér kell, hi-
szen a pajzsát védő játékos mozoghat, foroghat, társa pedig követi őt. Futni, a társ elől menekülni 
nem szabad.

2. MELLÉKLET

I/1. B) BOMBA-PÁNCÉL JÁTÉK

A csoport szétszóródik a teremben, majd adott jelre mindenki kényelmes tempóban sétálni kezd. 
A játékvezető azt az instrukciót adja: „Mindegyikőtök egy bomba a másik szemében. Válasszatok 
magatoknak egy bombát gondolatban, de ne nézzetek rá! Akit bombának választottatok, attól igye-
kezzetek a legmesszebbre kerülni.” Tovább folytatódik a járkálás, de már felgyorsul, mert minden-
ki igyekszik a választott gyerektől távol kerülni. Egy kis idő múlva a tanári instrukcióra páncélt is 
kell választani, akihez értelemszerűen közelebb kell kerülni, hogy megvédje a játszót a bombától. 
A játék izgalma felgyorsíthatja a mozgást, ügyelni kell az ütközések, elesések megelőzésére. A 
tanárnak időben észre kell vennie, hogy mikor fejeződött be, merült ki a játék.

3. MELLÉKLET
II/1. C) SZÉKJÁTÉK

Komoly asszociációt kívánó játék. A két széket bárhogy el lehet rakni, a játszó gondolataitól függ, 
hogy ő abba „hogyan látja bele” a haragot, a haragos feleket. Bizonyos helyzetek egyértelműek, 
nem kívánnak további megbeszélést. Ha valaki számára nem az, akkor nyugodtan kérhet magya-
rázatot a székek elrendezőjétől. Addig játsszuk, amíg új ötlet nem születik.

4. MELLÉKLET
 

II/2. A TÖRTÉNET 1. RÉSZE

a)
„Ez a történet egy ma már nem létező országból származik. Hogy mikor játszódik, azt nem lehet 
biztosan tudni.

Valaha volt két falu, melyeket egy folyó választott ketté. Az egyik a síkságra települt és lakói 
birkatenyésztéssel foglalkoztak, a másik a völgy dombos részén állt, és az ott élők kecsketenyész-
tésből tartották fenn magukat.

A síkságon élők falujában az anyák vigyáztak a felnövő gyermekekre, és a nagyanyák mesélték 
a régi-régi történeteket, míg a kecske tenyésztőknél az apák vigyáztak a gyerekekre és a nagyapák 
meséltek.”
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b)
„Ez a két nagyhatalom, aminthogy bevezetőmben már utaltam is erre, harminchat Holdéven át a 
legirgalmatlanabb harcot vívta egymás ellen. Hogy mi volt a „casus belli”1: pontosan elmondom 
önnek. Azt hiszem, az egész univerzum2 megegyezik abban, hogy emberi nemünk ősi szokása 
az idők kezdetétől fogva, hogy a lágytojást a vastag végén törjük fel evés előtt. Hanem aztán: 
jelenleg uralkodó császárunk felséges nagyapja, mikor még egészen kicsi gyerek volt, és szeretett 
volna egy lágytojást megenni, a megszentelt szokás szerint próbálta azt feltörni, viszont: a héjával 
összevagdosta az ujját. Erre az apacsászár azonnal egy ediktumot3 hirdetett ki minden népének, 
melyben a legszigorúbb büntetés terhe alatt kihirdeti összes alattvalóinak, hogy ezentúl lágytojás 
csakis a hegyes végén bontható.”

1. casus belli (ejtsd: kázusz belli) = háborús ok, ürügy a hadüzetnetre
2. univerzum = világ(egyetem)
3. ediktum = az uralkodótól, államfőtől kibocsátott rendelet

5. MELLÉKLET
II/6. A TÖRTÉNET 2. RÉSZE

a)
„A két település ősidőktől fogva ellensége volt egymásnak, azóta gyűlölték egymást az emberek. 
A két falu egyvalamiben ugyanúgy viselkedett: szigorú szabály tiltotta a másik falu ételének fo-
gyasztását, a síkságon élőknek tilos volt kecskehúst fogyasztaniuk, dombokon élők sohasem ehet-
tek birkahúst. A gyűlölködés odáig fajult, hogy mindkét falu lakói azt gondolták, csakis a harc 
oldhatja meg a problémákat.”

(Drámapedagógiai Magazin, 1999. november)

b)
„A nép olyan gyűlölettel fogadta ezt a törvényt, hogy krónikásaink hat lázadásról számolnak be 
a tojás-problémával kapcsolatban […] Van olyan feljegyzésünk, mely szerint tizenegyezer ember 
vállalta inkább a halált a történelem folyamán, semhogy a lágytojást hegyes végénél kezdje fo-
gyasztani.”

(Jonathan Swift: Gulliver utazásai. Ford.: Szentkuthy Miklós. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1960. 57. oldal)

6. MELLÉKLET
III/1. BESZÉDGYAKORLAT

Mindkét falu tervezzen egy-egy csatakiáltást, a várható küzdelemre való felkészülésként. Miután 
megtanulták, mondják el többször egymás után, többféleképpen: tempóváltással, fokozódó és 
lassuló tempóban is. Mondják el hangerőváltással, fokozódó, halkuló hangerővel. Hívjuk fel a 
figyelmet mindkét gyakorlatnál az artikuláció fontosságára! Így a fokozódó hangerőből nem lesz 
ordítás, és a gyorsuló tempó mellett is érthető lesz a szöveg.  
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7. MELLÉKLET
III/2. ÖLELJ MEG, MERT ÜLDÖZNEK!

Az egyik játékos lesz a fogó. Csak az érezheti biztonságban magát tőle, akit valaki megölel. 
Egyszerre csak két játékos ölelheti meg egymást. A játékosoknak állandóan mozgásban kell lenni-
ük, csak akkor állhatnak meg, ha megölelnek valakit, vagy őket ölelik meg. A játék lényege egymás 
segítése: nem csupán a saját „bőrömet” mentem, hanem ha látom, hogy valaki bajban van, mert a 
fogó közel van hozzá (vagy éppen őt üldözi),  akkor a segítségére sietek azzal, hogy megölelem.



11. TITKOS HADITERV

KÉSZÍTETTE: CSEKEINÉ VAGÁCS ZSUZSANNA, PRÁCSERNÉ KÓBOR ERIKA

Játék,
amelyben megismerkedünk

a célravezető haditerv elengedhetetlen kellékeivel,
az álcázás tudományával,

a harci üzenetküldés lehetőségeivel…
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MODULLEÍRÁS
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 8–9 éves

AJÁNLOTT IDŐKERET 90 perc, 2×45 perc 

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA A kitűzött cél eléréséhez szükséges erőfeszítés, a célhoz vezető rögös út átélé-
se, ennek pontos szóbeli-írásbeli megfogalmazása

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Az összeütközések okainak vizsgálata

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI 
IRÁNY

A felmerülő problémák megoldási módjai, konszenzuskeresés

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: kreativitás

Kognitív kompetencia: nyelvi és nem nyelvi kommunikációs képesség, logikai 
képesség

Szociális kompetencia: együttműködési képesség

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom, Dráma és tánc, Vizuális kultúra

Modulokhoz: Ellenséges támadás, Békepipa, A harcmezõn

TÁMOGATÓ RENDSZER Kaposi László (Szerk.) Játékkönyv. Bp. 2002.
Gabnai Katalin: Drámajátékok. Bp. 1999.
Hajas Zsuzsa: Kommunikációs gyakorlatok. Pedellus Tankönyvkiadó
Baji-Gál Ferencné: Drámapedagógia alkalmazása. Pedellus Tankönyvkiadó
Budai Éva: Játsszunk nyelvtant! Korona kiadó, 2000.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

A modulban az előző foglalkozáson megírt hadüzenetre is szükség van, ha ilyen nem készült, 
vagy a modult a folyamatból kiemelve kívánják megtartani, akkor ezt feltétlen előzetesen el kell 
készíteni, és a terem falára, jól látható helyre kitűzni. Előzetesen egy jó nyelvi készséggel rendel-
kező gyereket is megkérhetünk erre: a gyerekek szívesen vállalkoznak önálló, fontos feladatokra. 
A foglalkozás beszédgyakorlattal indul, ennek segítségével vonulnak be a gyerekek a terembe, így 
a hadüzenet elolvasására a játék végén ekkor kerülhet sor. Az elolvasás előtt, ezen a ponton kell 
elmondani a gyerekeknek, hogy a mai foglalkozáson szerepcsere történik, s úgy vesszük, mintha 
ezt az üzenetet az ellenséges csapat – a már előző foglalkozáson megismert másik falu – tagjai 
küldték volna. Jó, ha valaki emlékszik az előző foglalkozáson írt hadüzenet szövegére, ilyenkor 
előzetesen összefoglalhatja, felidézheti, mit is írtak benne. Fontos azonban valakivel még fel is 
olvastatni, hogy pontosan felidéződjön a szöveg, helyzetbe, szerepbe kerülhessenek a gyerekek. 
A foglalkozás előtt el kell rejteni a megtalálandó tárgyakat (II/3.) is. A játékok előtt a csomagoló-
papíron felsorolt ötletek közül utaljunk arra, amelyikhez a játék kapcsolódik. Jó, ha minden játék 
után néhány szóban megbeszéljük, hogy az a tudás, amit akkor szereztek, miben segíti majd őket 
a csatában. A célbadobáshoz kétféle megvalósítási lehetőséget ad a modul, a láda, rendelkezésre 
áll, de mindenfajta, akár otthonról hozott célbadobós játék megfelel. A játékok között sokszor sze-
repel differenciálási lehetőség, ez egyik esetben sem azt jelenti, hogy csak az egyiket játszassuk el, 
hanem nehézségi fokot jelez. Választható akár mindegyik játék is, de el lehet időzni csak az egyik-
nél is. Inkább csoportfüggő, az ő érdeklődésük, nyelvi, drámás készségük, esetleg a rendelkezésre 
álló idő alapján válasszunk! Az áruló levél íróját, ha szükséges, úgy mentsük meg a rá irányuló 
csapatharagtól, hogy ő az okulásunkra szolgáló példalevelet írt, aminek segítségével könnyen fel-
ismerhetjük az efféle irományt. 
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Az álcázásnál, mikor egyik társukat rejtik álruhába, feltétlen külön teremben vagy elkülönülve 
öltöztessék, maszkírozzák őt, mert különben idő előtt kiderül, hogy kit is rejt az álca. Jó megoldás, 
ha két csoport alakul, és a paraván választja el őket. Arra is ügyeljenek, hogy csak az álcázott tár-
suk bújjon elő a másik csoport elé, hisz kizárásos alapon akkor is kitalálható a személye, ha amúgy 
nem ismernék fel. 

Eszközlista: katonabáb, csomagolópapír, fényforrás, lepedők, kendők, arcfestékek, filctoll, papírok, távcső, 
zászló, fegyver, térkép, labdák, darts, hurkapálca, csatajelenet, zseblámpa, kesztyűs báb, paraván

JELMAGYARÁZAT

☺:     a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést;
Római számok (I., II., III. stb.):  a főfeladat sorszáma;
Arab számok (1., 2., 3.  stb.):  a feladat sorszáma;
Kisbetű (a, b, c):    ugyanazon feladat variációja (választható);
Nagybetű (A, B, C):   a feladat differenciálása (választható).

SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN

A modul során a játékokban kiemelkedő figyelmet fordítsunk az együttműködő képesség értéke-
lésére (felelősségvállalás, fair játékra való képesség, segítségnyújtás, szabálykövetés). Az értékelés 
úgy történjen, hogy minden játék után válasszuk ki az adott játékban légügyesebbet, legráter-
mettebbet, nevét írjuk fel a csomagolópapírra, és jegyezzük fel azt is, hogy mely képessége volt 
kiemelkedő, azaz milyen feladatot kapjon majd a csatában. A nyelvi kreativitást igénylő feladatnál 
figyeljük az ötleteket, és ha a gyerekek esetleg el is vetnek egy-egy lehetőséget, térjünk vissza rá.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1. BESZÉDGYAKORLAT

I/1. LÉGZÉSTECHNIKA 

Lopakodós játék
Találd ki, hogy hol vagyok? 
A levegővétel visszatartásának 
játéka
(5 perc)

empátia
figyelem

frontális
dráma

játékleírás

I/2. LEVÉL A FALON

I/2. A) HADÜZENET ÉRKEZETT

A falon felfedezett hadüzenet 
elolvasása, megbeszélése
(5 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség

frontális, meg-
beszélés

az előző mo-
dul végén 
megírt levél, 
csomagoló-
papíron

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. A LÁDANYITÁS SZERTARTÁSA

Mit rejt a láda? Mire valók ezek a 
tárgyak? Hogyan segítik a felké-
szülést a csatára?
Ötletgyűjtés (szóban)

(6 perc)

logikai kép frontális, vita a láda bábjai, 
katonabáb, 
csomagolópa-
pír, titkosírás, 
világítóeszköz, 
anyagok, le-
pedő, térkép, 
hurkapálca, 
csatajelenetek, 
kémek képei, 
rádió, maszkok 

II/2. KÉSZÍTSÜNK HADITERVET!

II/2. A) NYOMOZÁS – NÉHÁNY TÁRGY ELTŰNT A LÁDÁBÓL!

Az eltűnt tárgyak megkeresése a 
teremben
(5 perc)

együttműkö-
dési képesség

frontális, drá-
ma

távcső, zászló, 
fegyver, tér-
kép, zseblám-
pa, írásvetítő, 
játékleírás
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/2. B) A HADITERV „KELLÉKEI”

Tanári narráció a katonabábbal
A győztes csatára fel kell készülni, 
mit kell tudnunk, ahhoz, hogy tö-
kéletes haditervet készíthessünk?
Ötletgyűjtés csomagolópapírra a 
talált tárgyak segítségével
(5 perc)
Tanári narráció: az összegyűjtött 
ötletek segítségével különféle 
játékok segítségével készüljünk fel 
a csatára!

ismeretszerző 
képesség, 
logikai kép

frontális, ma-
gyarázat

csomagolópa-
pír, filc

II/3. SZÁLLJ, ÜZENET! – AZ ÜZENETKÜLDÉS TAKTIKÁI

II/3. AZ ELVESZETT KÖVET

Kányádi Sándor: Az elveszett követ 
c. versének tanári bemutatása a 
katonabábbal 
(3 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség

frontális, be-
mutatás

szöveggyűjte-
mény, a vers 
szövege, kato-
nabáb

HOGYAN KÖZVETÍTHET A KÖVET?  

II/4. A TITKOSÍRÁS

 Titkosírás megfejtése, a válasz 
csoportos kódolása (15 perc)

konvertáló ké-
pesség, logikai 
képesség

csoport, prob-
léma megol-
dás, koopera-
tív munka

Titkosírás, toll, 
papír

láda, katona-
báb

II/5. A SZAVAK SZÁRNYÁN [CÍM]

A) Így hallottam c. játék 
(5 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség, 
együttműkö-
dési képesség

csoport, drá-
ma

játékleírás

B)  Add tovább a hangot!
(5 perc)

együttműkö-
dési képesség

csoport, drá-
ma

játékleírás

C)  Halandzsa c. játék 
(5 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség, 
együttműkö-
dési képesség

csoport, drá-
ma

játékleírás

II/6. HA A SZÓ TILOS, BESZÉL E TEST!

a)


Egy történet eljátszása némajá-
tékkal 
(5 perc)

együttműkö-
dési képesség, 
nem nyelvi 
kommunikáci-
ós képesség

csoport, drá-
ma

játékleírás, 
eseménycé-
dulák
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

b)


 Egy történet eljátszása bábokkal 
(5 perc)

együttműkö-
dési képesség, 
nem nyelvi 
kommunikáci-
ós képesség

csoport, báb a láda em-
berbábjai, 
maszkok, 
összeállítható 
kesztyűs báb

c)


 Egy történet eljátszása testárny-
játékkal 
(5 perc)

együttműkö-
dési képesség, 
nem nyelvi 
kommunikáci-
ós képesség

csoport, drá-
ma

paraván fényforrás

Ajánlott modulbontási pont

II/7. KÉM VAN KÖZTÜNK!

A)
a)

Ki a gyilkos c. játék 
(5 perc)

együttműkö-
dési képesség

frontális, drá-
ma

játékleírás

b) Ki vagy és mit akarsz? c. játék 
(5 perc)

problémameg-
oldó képesség

frontális, drá-
ma, 

a láda tartal-
ma

játékleírás, 
maszkok

B) 


Áruló levél írása 
(5 perc)

kreativitás, al-
kotóképesség, 
nyelvi kom-
munikációs 
képesség

páros, problé-
mamegoldás, 
fantázia játék

papír, toll játékleírás

II/8. AZ ÁLCÁZÁS NAGYMESTEREI 

a)


Melyik báb vagy?
Egy báb átalakítása, álcázása 
(8 perc)

alkotóképes-
ség, kreati-
vitás

csoport, felfe-
dezés, báb

bábok, anya-
gok

játékleírás

b)


Ki vagy te?
Egy csapattag álruhába bújik 
(8 perc)

együttműkö-
dési képesség, 
alkotó képes-
ség, kreati-
vitás

csoport, felfe-
dezés, dráma

anyagok, lepe-
dők,  arcfesté-
kek,

II/9. CÉLRA TARTS!   

a) Találj a ládába! 
Labdadobás a ládába
(5 perc)

tisztességes 
játékra való 
képesség
elfogadás
tolerancia

egyéni, játék Labda, láda játékleírás

b) Célbadobás
Darts vagy céltábla 
(5 perc)

tisztességes 
játékra való 
képesség
elfogadás
tolerancia

egyéni, játék darts, bármi-
lyen céltábla, 
labda stb.
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés

III/1. Felkészültünk a csatára!

Ágyúszó dörren!
A Földrengés c. játék változata 
(5 perc)

önszabályozá-
si képesség

frontális, drá-
ma

székek játékleírás

III/2. A LÁDA SZERTARTÁSSZERŰ BEZÁRÁSA

A láda mélyére rejtjük a csomago-
lópapírokat, rajta a hadi játékok 
eredményeivel 
(1 perc)

kötődési ké-
pesség

frontális, drá-
ma

láda, min-
den, ami 
benne volt, 
csomagoló-
papírok
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MELLÉKLETEK

1. MELLÉKLET
I/1. LOPAKODÓS JÁTÉK

A játszók körben állnak. Egyikük középre áll, csukott szemmel, s magához szólít valakit a körből, 
aki lábujjhegyen megpróbálja megközelíti és megpróbálja megérinteni anélkül, hogy a másik hal-
laná. Ehhez csöndesen, a légvételt is visszatartva kell mozognia. A csukott szemű játékos figyel, 
s abba az irányba mutat, ahonnan az érkezőt hallja. Ha eltalálta az irányt, akkor a közeledő játé-
kosnak vissza kell állnia a helyére, s a csukott szemű játékos más valakit szólít közeledésre. Ha a 
mozgásban lévő játszónak sikerül megérinteni a középső játékost, helyet cserélnek. Ő áll középre. 
Rendkívül népszerű gyakorlat a játszók körében. Jó forma arra, hogy a légzésvisszatartást játékos 
formában gyakoroljuk. Csak teljes csöndben lehet játszani. 

A játék több variációban is ismert.
(Forrás, Gabnai Katalin: Drámajátékok, Bevezetés a drámapedagógiába, Helikon Kiadó, 1999.)

II/2. A) NYOMOZÁS 

Mielőtt a gyerekek keresni kezdik a tárgyakat, adjunk nekik segítséget! Mondjuk meg például, 
hogy a terembe egyáltalán nem illő tárgyakat kell keresniük, vagy egy csatához szükséges eszkö-
zöket keressenek, vagy vetítsük ki írásvetítővel a megtalálandó tárgyak árnyképét. (Vagy tapintas-
sunk a keresendő tárgyhoz hasonló anyagú tárgyakat.)

II/3. AZ ELVESZETT KÖVET

KÁNYÁDI SÁNDOR:
Az elveszett követ

Hogy s hogy nem, de egyszer, 
Kolozsvárra jövet,
elveszett az úton, 
el a török követ.
Pedig egyenest az
isztambuli öreg
szultántól jött volna,
ha megjön a követ.
Fényes kísérettel,
ahogyan csak jöhet
Konstantinápolyból
egy szultáni követ.
Födte a lovát is
selyembrokát-szövet,
bíborban, bársonyban
lovagolt a követ.
Turbánjára forgót,
derekára övet
a fényes szultántól
kapott volt a követ.
Csillogtatta a nap
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a sok drágakövet:
éjszaka sem veszhet
el egy ilyen követ!
S mégis, amint mondják,
Enyed táján jövet,
kámforrá változott,
oda lett a követ.
Telt és múlt az idő,
s a szultánnak szöget
ütött a fejébe:
hová lett a követ?
Se híre, se hamva,
kerékbe is töret
mindenkit, ha elé
nem kerül a követ.
– Halál fia, aki
parancsot nem követ,
reggelre meglegyen
az elveszett követ! –
Agák, bégek, basák,
ki csak számba jöhet,
indultak keresni,
hol lehet a követ.
Jöttek dérrel-dúrral,
s Enyed táján jövet,
kámforrá változtak,
Akárcsak a követ.

Dühbe jött a szultán.
– Biztosan egy követ
fújnak a piszkosak
s a hóhányó követ.
Együtt szedik ezek
a tejről a fölet,
de jaj nektek, agák,
bégek, basák s követ! –
Azzal lóra pattant
S jött, ahogyan jöhet,
maga a nagy szultán
s nem holmi kis követ.
Pompáját leírni
fölösleges szöveg,
koldusnak látszana
mellette a követ.
Jött hát, s mit ad Allah!
Enyed táján jövet,
eltűnt a szultán is,
akárcsak a követ.

S így a mai napig
nem tudjuk, az öreg
szultántól mi hírrel
jött volna a követ.
Hódolatot kívánt,
vagy csak arany övet,



11. TITKOS HADITERV 174

ónkupát szegődni
jött volna a követ?
Hódoltani ide
ugyan jönni jöhet,
de amit kap aztán,
viheti a követ.
Vihetné, de hol van?
Enyed táján jövet,
el mégsem párolgott
kámforként a követ!
Gördítsük le hát a
titokról a követ:
vénséges vén pince
mélyén ül a követ.
Az történt ugyanis,
Enyedről bejövet,
Szörnyen megszomjazott,
s vizet kért a követ.
– De vízzel Enyeden
ó, nagyságos követ,
akkor se kínáljuk,
ha kerékbe töret!

Kortyolt egyet-kettőt,
de minthogyha tüzet,
lett a bortól egyre
szomjasabb a követ.
Agák, bégek, basák,
Enyed táján jövet
jutottak a nyomon,
ahová a követ.
Ott van a szultán is,
azt fújja az öreg:
– Tudtam én, hogy egyszer
megkerül a követ.

Én is majd folytatom
egy-rímű versömet,
mikor Kolozsvárra
érkezik a követ.

(Forrás: Friss tinta! Pagony csimota, Budapest, 2005. 139. o.)
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II/4. TITKOSÍRÁS

Legyen a ládában két csomagolópapíron a két titkosírás, és ezt a katonabáb emelje ki a ládából.

Az első mondat:

A második mondat:
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A titkosírás megfejtése

A csatára fel kell készülni testben és lélekben! A győzelem záloga az összetartás, a bátorság. A két 
mondatot kétféle titkosírással kevertük össze. Az első mondatnál a táblázatok helyes sorrendbe 
rakásával olvasható a mondat. Az írásjelek is segítséget jelentenek. A második esetben a kiinduló 
betű megtalálása után csigavonalban kiadódik a mondat.  

II/5.  JÁTÉKOK

A) Így hallottam

Körben ül a csoport. Az első játékot a vezető kezdi. A mellette ülő játékos fülébe súg egy szö-
veget. Olyan hangosan kell súgni, hogy a töb biek ne hallhassák, de érthető legyen a szöveg. A 
vezető mellett ülő játékos a másik szomszédjának adja tovább az információt, és így tovább, egé-
szen addig, míg körbe nem ért a „hír”. Az utolsó játékos hangosan mondja a kapott információt, 
amit összehasonlítunk az eredetivel. „Házi változatok”: a játékvezető feladata eldönteni, hogy a 
résztvevők visszakérdezhetnek játék közben, vagy – gyakorlott csoportoknál, könnyebb, rövidebb 
szövegnél – nem.

Megjegyzés: Érdemes felgöngyölíteni az utolsóktól kezdve, hogy hol és milyen formában torzult 
a szöveg.

B) Add tovább a hangot

Körben állunk, kezünket egymás vállára tesszük, szemünk csukva. A játékvezető ad egy hangot 
(például csettint, csenget, zümmög stb.) A szomszédja átveszi, megpróbálja pontosan ugyanazt a 
hangot adni ő is. Ezután a soron következő, és így megy a hang körbe. A játék újabb meneteinél 
más-más játékos adja meg a kezdő hangot.

A játék tovább fejleszthető a memória játékhoz hasonló szervezéssel: meg kell ismételni a már 
hallott hangot, majd hozzátesszük a sajátunkat. Másik variáció szerint a sorban előttünk lévő által 
adott hangot vesszük át, majd abból kiindulva alkotjuk meg a sajátunkat. Mindenkinek meg kell 
jegyeznie a saját maga által adott hangot, ezek a játék végén együtt is megszólaltathatók, létrehoz-
hatunk egy közös „zeneművet”.

C) Halandzsa 

A Halandzsa c. játékban egy-egy kulcsmondat „idegen nyelven” történő elmondása, megértése a 
cél. A kulcsmondatok lehetnek: Támad az ellenség! Megölték a követet! A halandzsa nyelv: értel-
metlen szótagok egymásutánja, vagy értelmes szótagok, szavak értelmetlen egymás utáni fűzése. 
Mivel a szövegnek nincs értelme, azért a másodlagos jelentéshordozókkal lehet információkat kö-
zölni, a hanglejtéssel, a hangsúllyal, a kísérő gesztusokkal stb. Halandzsa nyelv például a követke-
ző: heklá bentyű pirlen páty.  Könnyű halandzsázni „olaszul”, „japánul”, „kínaiul”. 

II/6. HA A SZÓ TILOS, BESZÉL E TEST!

A játékban különböző szituációkat kell eljátszani más és más formában. A gyerekek tetszés szerinti 
csoportokban (2, 3, 4,, 5, fő) különböző szituációkat, eseménycédulákat húznak, majd felkészülés 
után előadják azokat. Minden szituáció után a többiek meséljék el, hogy mit láttak.   

Példaszituációk: Elfogták a kémünket! Felderítjük az ellenség állásait! Ki legyen a vezér? Nem 
merem elvállalni a feladatot! Elfogtak! A témák tetszőlegesen változtathatók, a gyerekek is kitalál-
hatnak saját témát.
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II/7. A) KÉM VAN KÖZTÜNK!

Ezen játékok a kémkedés, a titok, a megfigyelés, a gyors reagálás játékai.

a) Gyilkos

A Gyilkos c. játék a megfigyelőkészség fejlesztésével kiválóan alkalmas a tökéletes kémek kiválasz-
tására. A gyilkos kacsint – semmiféle brutalitás nincs a játékban. Körben ül a társaság. A játék veze-
tője jelöli ki a „gyilkost” (mindenki becsukja a szemét, s az lesz a gyilkos, akinek a vállára ráteszi a 
kezét a vezető.) A gyilkos köztünk van, de rajta (és a nem játszó vezetőn) kívül senki nem tudja, 
ki az (ha a vezető is játszani akar, akkor sorsolással dönthetünk – például kártyával). A gyilkos ka-
csintással végzi dolgát. Akire rákacsintott, az magában ötig számol, majd bejelenti, hogy „végem”, 
„meghaltam”. Nem kell jámboran „várni a végre”. Mindenkinek van egy gyanúsítási lehetősége. 
A gyanúsítás szabályai: kézfelemeléssel kell jelezni a gyanúsítási szándékot. Meg kell várni, amíg 
legalább két gyanúsító jelentkezik. Ekkor (vezetői beszámolásra: egy, kettő, három) egyszerre rá-
mutatnak az általuk gyanúsított játékosra. Ha mindketten eltalálták a gyilkos személyét, akkor 
vége a játéknak. Ha két különböző személyre mutattak, akkor – függetlenül attól, hogy a gyilkos 
közöttük volt-e vagy sem – tovább folytatódik a játék (a változás: a két gyanúsító elvesztette véde-
kezési, gyanúsítási lehetőségét). Amennyiben nem leplezik le a gyilkost, addig tart a játék, amíg 
van potenciális áldozat. A játék alatt végig szemkontaktust kell tartaniuk a játszóknak.

Szervezési variáció: a csoport kis, zárt (például székekkel határolt) területen sétál. A gyilkos kopog 
áldozatainak hátán. Az előző változat többi szabálya érvényes.

b) Ki vagy és mit akarsz?

A fantázia és a gyors reagálás szintén elengedhetetlen erénye a kémeknek. A „Ki vagy és mit 
akarsz” c. játékban ezek kapnak főszerepet. A játék csak szituációs játékokban nagy gyakorlattal 
rendelkező csoportok számára ajánlott. Egy játékos kiül a társai elé, háttal azoknak (négy-öt mé-
terre). A többiek meghatározott sorrendben próbálkoznak meg azzal, hogy a háta mögé lopakod-
va, észrevétlenül letegyenek egy képzeletbeli ajándékot. Mielőtt elindul a játékos, el kell döntenie, 
hogy ő kicsoda, hol van, kinek viszi az ajándékot, milyen viszonyban, kapcsolatban van vele – és 
azt is mi az ajándék. A háttal ülő játékossal a vezető közli, hogy sorrendben hányadik játékosnál 
(akár többnél is) forduljon vissza (ha akarjuk, rábízhatjuk a döntést a játékosra is). Amikor hát-
rafordul, máris egy szituáció résztvevőjeként kell viselkednie. A szerepek rugalmasan kell, hogy 
alakuljanak (például az ajándékozó játékos hiába választotta a nagyszülő szerepét, ha partnere 
nem úgy szólítja meg). A szerepekkel együtt maga az ajándék is változhat. 

II/7. B) ÁRULÓ LEVÉL ÍRÁSA

Az áruló levél írásához két-két gyereket válasszunk, akiknek nem igazán pozitív szerep jut, ezért 
fontos, hogy önként jelentkezzenek a szerepre. Olyan levelet kell írni, amelyet egy áruló írna az 
ellenséges csapatnak. Szerepeljenek benne titkok (pl. hol a zászló, mennyi a csapat létszáma, ki a 
csapat kéme, és mit fog csinálni, stb.) és természetesen olyan dolgok is, hogy miért akarja elárulni 
a csapatot az illető. A levelet felolvasás után értékeljük a legfontosabb szempontból: hihető-e? A 
felolvasást mindenképpen báb segítségével végezzük. (Lehetséges bábot a variálható bábok közül 
készíthetünk.) 
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II/8. AZ ÁLCÁZÁS NAGYMESTEREI

Ezen feladatokban az álcázás technikáit gyakoroljuk, bábon, élő emberen (gyermeken). A cél, 
hogy mindenféle rendelkezésre álló anyag segítségével úgy változtassunk meg valamit vagy vala-
kit, hogy ne lehessen ráismerni. A gyerekek csapatban dolgoznak, jó, ha minden csapat, mindkét 
feladatot elvégzi. A láda bábjait és az álcázó eszközöket, anyagokat osszuk el, mindenkinek jusson 
bőven. A bábálcázásnál lehet több csapat is, a társ megváltoztatását csak két csapatban végezzük. 
Jó megoldás, ha az álcázás előtt a csapatok megegyeznek abban, hogy milyen figura létrehozására 
törekedjenek, mi legyen a cél a felismerhetetlenségen kívül, pl. félelmetes, kedves, másra hasonlí-
tó alak stb. Lehetséges egyszerűbb megoldásként csak a felismerhetetlenséget célként kitűzni.

II/9. CÉLRA TARTS!

Ennek a játéknak a célja ellenséges célpont minél pontosabb eltalálása.

III/1. FELKÉSZÜLTÜNK A CSATÁRA!

A földrengés játék átalakított változata, amelyben most nem a föld reng, csak az ágyúszó dörren. 
A kimaradásra épülő játékban a játékosok szemben ülnek egymással, két sorban. A két széksor 
között kb. három méter távolság legyen. Középen fel s alá sétál egy játékos, majd hirtelen elki-
áltja magát, hogy „Ágyúdörgés!”. Ekkor az egymással szemben ülőknek helyet kell cserélniük. 
Egyvalaki azonban kimarad, mivel a középső játékos is igyekszik elfoglalni egy helyet. A kimaradó 
kerül középre.



11. TITKOS HADITERV 179

A CS

T E

A T

S T

A F

N É

Á R

B E

E L

S L

K E

É L

K É

B E

L L

E K



11. TITKOS HADITERV 180

A II/4. FELADATHOZ
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A II/6. FELADATHOZ

Elfogták a kémünket! 

Felderítjük az 
ellenség állásait!

Ki legyen a vezér?

Nem merem 
elvállalni a feladatot!

Elfogtak!



12. A HARCMEZŐN

KÉSZÍTETTE: CSEKEINÉ VAGÁCS ZSUZSANNA, PRÁCSERNÉ KÓBOR ERIKA

Játék,
amelyben megtudhatjuk,

hogy van-e a csaták végén
igazi győztes vagy vesztes.
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MODULLEÍRÁS
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 8–9 éves

AJÁNLOTT IDŐKERET 90 perc, 2×45perc 

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Tisztességes versenyzésben a győzelem és a vereség érzésének megtapaszta-
lása, nyelvi formába öntése, versenyhelyzetekben felmerülő erkölcsi kérdések 
megvitatása, a vélemények megfogalmazása

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Versenyhelyzetek, játékos versenyzések

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI 
IRÁNY

Az erkölcsi kérdések mélyebb, alaposabb megvitatása

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: kreativitás

Kognitív kompetencia: nyelvi kommunikációs kompetencia

Szociális kompetencia: érdekérvényesítő kompetencia

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Dráma és tánc, Magyar nyelv és irodalom, Vizuális kultúra

Modulokhoz: A vár lakói, Ellenséges támadás, Titkos haditerv, Békepipa 

TÁMOGATÓRENDSZER Kaposi László (szerk.) Játékkönyv. Bp. 2002.
Gabnai Katalin: Drámajátékok. Bp. 1999.
Hajas Zsuzsa: Kommunikációs gyakorlatok. Pedellus Tankönyvkiadó
Baji-Gál Ferencné: Drámapedagógia alkalmazása. Pedellus Tankönyvkiadó

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

A modul témája a csata megjelenítése, átélése, amit játékos, versengő-csatázó feladatok segítségével 
érhetünk el. A modul sok játéklehetőséget kínál, válasszunk közülük bátran, a különböző típusok 
megtartására ügyelve. Próbáljuk megtalálni a helyes arányt a szövegértés-alkotási célokat erősítő 
játékok mellé csak kiegészítésként válasszunk a többi játék közül. A csatatér kialakításához ill. a csa-
ta játékainak biztonságos, élményszerű eljátszásához nagy tér kell. Lehetőség szerint nagy méretű 
termet válasszunk a foglalkozáshoz, amit mindenképpen ki kell üríteni.  Nagyobb csoportlétszám 
esetén tornaterem igénybevétele is javasolt. A csatamező kialakítására három variációt ajánl a modul, 
ez leginkább a rendelkezésre álló tér függvénye. A differenciálás alapját ez adja. A leglátványosabb, 
legélményszerűbb megoldás a C) ajánlatban megfogalmazott teljes térélmény. Ennek létrehozásá-
hoz a tornatermi eszközök (zsámolyok, szőnyegek, szekrények, karikák, kötelek stb.) nyújthatnak 
jó alapot! Kiváló terep készíthető segítségükkel! A játékajánlatok közül jó, ha minél többre sor kerül, 
de egy-egy érdekesebb játéknál hosszabban is elidőzhetünk. A játékok sorrendje is változtatható, a 
modulban az ajánlott sorrend szerepel. A modul a csatajátékok során bárhol bontható. A csatázók 
figyelmét a játékcsokor előtt feltétlen hívjuk fel, a balesetmente játszásra, azaz a sérülések elkerülé-
sére! Az összegző játékban figyeljünk a színpadi jobb illetve bal helyes használatára!
Eszközök: katonabáb, homok, asztal, apró tárgyak, labdák, szekrények, zsámolyok, szőnyegek, 
kötelek, székek, kendők, leplek, rajzlapok, botok, ragasztó, olló, anyag a zászlónak, papír, toll, 
csomagolópapír, magnó, filctoll

JELMAGYARÁZAT

☺:     a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést;
Római számok (I., II., III. stb.):  a főfeladat sorszáma;
Arab számok (1., 2., 3.  stb.):  a feladat sorszáma;
Kisbetű (a, b, c):    ugyanazon feladat variációja (választható);
Nagybetű (A, B, C):   a feladat differenciálása (választható).
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SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN

A modul folyamatos értékelésre ad lehetőséget. A csatamező kialakítása csapatmunka, az elkészült 
csatatér ötletességét, látványelemit értékeljük. Minden csata-játék után értékeljük a játék sikeres-
ségét, a csapatok, csapattagok játékhozzáállását, szabálykövetését, segítségnyújtásait, illetve, ha 
akad ilyen, a súlyos szabálysértéseket! 
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1. BESZÉDGYAKORLATOK

I/1. A) PETŐFI SÁNDOR: CSATADAL C. VERSÉVEL

a) Ajakartikulációs gyakorlat
(3 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képességek

egyéni, dráma a versszakok 
külön-külön 
lapokon

vers, játékle-
írás

b) Ritmusgyakorlat
(3 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képességek

egyéni, dráma a versszakok 
külön-külön 
lapokon

vers, játékle-
írás

I/1. B) KAZINCZY FERENC C. VERSÉVEL

a) Ajakartikulációs gyakorlat
(3 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képességek

egyéni, dráma a versszakok 
külön- külön 
lapokon

vers, játékle-
írás

b) Hangerőgyakorlat
(3 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képességek

egyéni, dráma a versszakok 
külön-külön 
lapokon

vers, játékle-
írás

I/2. LÁDANYITÁSI SZERTARTÁS

A ládában: katonabáb
 (1 perc)

hagyomány-
őrzés

frontális, be-
mutatás

katonabáb

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. 

II/1. A) IRÁNY A CSATAMEZŐ

a)


Készítsünk látványtervet terep-
asztalon!
(Papírból, homokból felszínfor-
mák kialakítása, búvóhelyek, aka-
dályok, katonák jelölése)
(20 perc) 

kreativitás, 
együttműkö-
dési képesség

frontális, 
beszélgetés, 
alkotó munka, 
problémameg-
oldás, koope-
ratív munka

különböző pa-
pírok, homok, 
apró felhasz-
nálható tár-
gyak, hullám-
papír, anyagok, 
hadseregnek 
például gom-
bok, kupakok, 
kavicsok, bab-
szemek, dióhéj

homokozó 
vagy terep-
asztal biztosí-
tása

b)


Építsünk csatamezőt csomagoló-
papír-mozaikból!
(Felszínformák, veszélyek, rejtek-
helyek, utak stb. ábrázolása) 
(20 perc)

kreativitás, 
együttműkö-
dési képesség

frontális, 
beszélgetés, 
alkotó munka, 
problémameg-
oldás, koope-
ratív munka

csomagolópa-
pír, olló, ra-
gasztó, festék

melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

c)


Alakítsuk a termet csatamezővé!
(A rendelkezésre álló tárgyak, 
bútorok segítségével, felszínfor-
mák, rejtekhelyek, akadályok 
kialakítása) 
(20 perc)

kreativitás, 
együttműkö-
dési képesség

frontális, 
beszélgetés, 
alkotó munka, 
problémameg-
oldás, koope-
ratív munka 

a terem búto-
rai, tárgyai, 
hullámpapír

II/2. A) ALAKÍTSUNK CSAPATOKAT! 
(A CSAPATOK KIALAKÍTÁSA VÉLETLENSZERŰEN KÁRTYAHÚZÁSSAL)

A) Emlékezzünk: Mi is volt a két 
falu ellen sé geskedésének oka? 
Elevenítsük fel az ismert szöveget! 
Tanári bemutatás a katonabábbal
Szerepfelvétel: Ti lesztek az ellen-
séges falvak lakói.
(10 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség

frontális, be-
mutatás

szöveg, kato-
nabáb

B)


Ötletbörze c. játék  
Mi adhat okot az ellenségeske-
désre?
(5 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képességek

frontális, meg-
beszélés

csomagoló-
papír, filctoll, 
játékleírás

II/2. B) CSAPATKAPITÁNYOK VÁLASZTÁSA

 Székfoglaló játék 
A legügyesebb kiválasztása
(5 perc)

együttműkö-
dési képesség, 
problémameg-
oldó képesség

frontális, drá-
ma

székek (eggyel 
kevesebb, 
mint a játszók 
létszáma)

játékleírás, 
magnó, bár-
milyen cd

II/3. FELKÉSZÜLÉS A CSATÁRA

Készítsük fel a harcra a csapatokat! 
Írjunk csatakiáltást, varázsigét, ké-
szítsünk zászlót, sisakot, pajzsot.
(10 perc)

kreativitás, 
problémameg-
oldó képesség,
nyelvi kom-
munikációs 
képességek

csoport, meg-
beszélés, vita, 
kooperatív, 
alkotó munka 

papír, toll, 
rajzlap filcek, 
ragasztó, 
cellux, gém-
kapocs, anyag 
a zászlónak, 
botok…

 A kész munkák bemutatása 
(2 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képességek

egyéni bemu-
tatás

II/4. AZ UTOLSÓ ÉJSZAKA ÁLMAI: VÁGYÁLOM- RÉMÁLOM 

A)


Írj levelet! (szülőnek, gyereknek) 
(5 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képességek

egyéni, prob-
lémamegoldás

papír, toll

B)


Talán az istenek segítenek!
Írjatok segítségkérő, könyörgő 
verset varázslóhoz, Istenhez. 
(5 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képességek, 
nyelvi kreati-
vitás

egyéni, prob-
lémamegoldás

papír, toll példa a mel-
lékletben
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

C)


Ezt most megfogadom…
Készítsd el saját fogadalmadat! 
(5 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képességek, 
nyelvi kreati-
vitás

egyéni, prob-
lémamegoldás

papír, toll

II/5. A CSATA ÉS KÜLÖNFÉLE ÜTKÖZETEK

Csatázzunk, versenyezzünk több 
játékon keresztül

csoport, meg-
beszélés

II/5. A)  LÁNCJÁTÉK C. JÁTÉK

 Az érintés, érintkezés játéka 
(5 perc)

kreativitás, 
kombinatív 
képesség

csoport, drá-
ma

játékleírás

II/5. B) ŐRJÁTÉK C. JÁTÉK

 Mozgáskoordináció és együttmű-
ködés játéka 
(5 perc)

érdekérvénye-
sítő képesség

csoport, drá-
ma

játékleírás

II/5. C)  VAKKÍGYÓ C. JÁTÉK

 Megbízom-e társaimban? – A bi-
zalom játéka
(5 perc)

együttműkö-
dési képesség, 
térorientáció, 
bizalom

csoport, drá-
ma

játékleírás

II/5. D) ISMEREM, FELISMEREM C. JÁTÉK 

 Felismerem-e társaim, ellenfeleim, 
ha nem látom őket? 
(5 perc)

ismeretszerző 
képesség, 
együttműkö-
dési képesség  

csoport, drá-
ma

játékleírás

II/5. E) ADJ KIRÁLY KATONÁT C JÁTÉK

 Az erő és az ész játéka 
(5 perc)

együttműkö-
dési képesség, 
tolerancia,

csoport, drá-
ma

játékleírás

II/5. F)  KAKASVIADAL C. JÁTÉK

 Ki lesz közülünk a legügyesebb, 
legkitartóbb úgy, hogy az egyen-
súlyát végig megtartja? 
(5 perc)

együttműkö-
dési képesség

csoport, drá-
ma

játékleírás

II/5. G)   MOCSÁRJÁRÁS C. JÁTÉK

 Az ügyesség és meggondoltság 
játéka 
(5 perc)

kreativitás, 
versengési 
képesség

csoport, drá-
ma

játékleírás
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/6. A FALVAK NEM BÍRNAK EGYMÁSSAL, MI TÖRTÉNJEN? VAN-E GYŐZTES ÉS VESZTES?

Szoborjáték 
Mutasd meg, mit érzel! 
(5 perc)

nem nyelvi 
kommunikáci-
ós képesség

egyéni, dráma játékleírás

Mímes játék 
Mutasd meg, mit tegyünk most! 
(5 perc)

nem nyelvi 
kommunikáci-
ós képesség

csoport, drá-
ma

játékleírás

II/7. ÍGY TÖRTÉNT A MESÉBEN

Hallgassátok meg a történetünk-
ben melyik falu győzött? Tanári 
bemutatás a katonabábbal 
(15 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség

frontális, be-
mutatás

szöveg, kato-
nabáb

Bábbal játsszuk el az előzőkben 
megismert történetet!

nyelvi kom-
munikációs 
képesség

csoport, báb a láda bábjai

a) paraván mögötti bábjáték

b) teremjáték

II/8. VAN-E A CSATÁKNAK, HÁBORÚKNAK IGAZI GYŐZTESE?

Beszélgetés az érzéseinkről, gon-
dolatainkról, amit a mai foglalko-
záson éreztünk, értettünk meg. 
(5 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség

frontális, 
beszélgetés, 
megbeszélés, 
vita

II/9. LÁDAZÁRÁSI SZERTARTÁS

 A láda bezárásakor mindenki 
jelképesen dobjon be egy gondola-
tot, mit érez, ha a csata vagy hábo-
rú szavakat hallja.
(5 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség

egyéni, dráma

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/1. ÚJ KATONA ÉRKEZIK A CSAPATBA

Narráció: Befogadnátok-e a csa-
patotokba azt a katonát, aki olyan 
volna, mint a mesém főszereplője? 

nyelvi kom-
munikációs 
képesség

frontális, kér-
désfelvetés

Bemutatás
Gárdonyi Géza: Én leszek a tábornok 
c. meséje 
(3 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség

frontális, be-
mutatás

szöveg
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

III/2. LÉGY MOST TE BOLOND ISTÓK

Bolond Istók vezényli a csapatot
(5 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség

frontális, játék játékleírás

a) gyerekszereplőkkel

b) bábbal a láda bábjai
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MELLÉKLETEK

1. MELLÉKLET
I/1. BESZÉDGYAKORLATOK

A beszédgyakorlat megkezdése előtt hangolódjunk rá a feladatra! Üljünk körbe, lazítsuk el a 
testünket egy-két mély levegővétellel. Kérjük meg a gyerekeket, hogy hunyják be a szemüket. 
Képzeljék el, hogy milyen hangok lehetnek egy csatában. (Lovak dobogása, pengék csengése, só-
hajok, kiáltások.) Első feladat az lesz, hogy fél percben, közösen, behunyt szemmel komponáljuk 
meg közösen a csata hangjait. Ezután vegyük elő a verseket, osszuk szét a gyermekeknek, akik 
versszakonkét adják elő a részleteket, az ajakartikulációra és a vers ritmusára ügyelve. Beszéljük 
meg közösen, hova kerülnek a vers fő nyomatékai.

KAZINCZY FERENC:
Katonadal
(Amade után)

Derék vitéz katonának
 Van ám gyöngy élete!
Csillog-villog minden felé
 Ruhája, fegyvere.

Szép élet ez! víg élet ez!
 Hol van ennek mása?
Pajtás, csapj fel, vidám kedvvel
 Itt az ég áldása.

PETŐFI SÁNDOR:
Csatadal

Trombita harsog, dob pereg,
Kész a csatára a sereg.
Előre!
Süvít a golyó cseng a kard,
Ez lelkesíti a magyart.
Előre!

Föl a zászlóval magasra,
Egész világ hadd láthassa.
Előre!
Hadd lássák és hadd olvassák,
Rajta szent szó van: szabadság.
Előre!

Aki magyar, aki vitéz,
Az ellenséggel szembenéz.
Előre!
Mindjárt vitéz, mihelyt magyar;
Ő s az isten egyet akar.
Előre!
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Véres a föld lábam alatt,
Lelőtték a pajtásomat,
Előre!
Én se’ leszek rosszabb nála,
Berohanok a halálba,
Előre!

Ha lehull a két kezünk is,
Ha mindnyájan itt veszünk is,
Előre!
Hogyha el kell veszni, nosza,
Mi vesszünk el, ne a haza,
Előre!

(Forrás: Ünnepeljünk együtt! Minerva Nova kiadó, Szeged, 2003.)

a) A Petőfi vers ritmusának nyomatékosítására vegyük elő a ládából ritmusbábjainkat. 
Mondjuk el közösen a verset, a főnyomatékok helyén a ritmusbábjaink adjanak hango-
kat. 

b)  Bábjainkkal „kopogjuk le” a vers ritmusát, közben magunkban mondjuk a verset! 

(A versek a melléklet végén találhatók fénymásoláshoz.)
             

II/1. B) CSOMAGOLÓPAPÍR MOZAIK

A Csomagolópapír mozaik lényege, hogy egy-egy csomagolópapíron egy-egy természeti forma 
(hegy, völgy, folyó, tó, akadály…) jelenítsenek meg. A gyerekek a földön dolgozzanak, a csomago-
lópapírra festhetnek, rajzolhatnak, ragaszthatnak. Az így elkészített rajzokkal beborítjuk a földet, 
így alakul ki a terep.

II/2. B) ÖTLETBÖRZE

„Volt valaha két falu, melyeket egy folyó választott ketté. Az egyik síkságra települt és lakói bir-
katenyésztéssel foglalkoztak, a másik a domb völgyös részén állt és az ott élők kecsketenyésztés-
ből tartották fenn magukat. A két település ősidőktől fogva ellensége volt egymásnak, gyűlölték 
egymást az emberek. A síkságon élők falujában az anyák vigyáztak a felnövő gyerekekre, és a 
nagyanyák mesélték a régi-régi történeteket, míg a kecsketenyésztőknél az apák vigyáztak a gyer-
mekekre és a nagyapák meséltek. A két falu egyvalamiben ugyanúgy viselkedett: szigorú szabály 
tiltotta a másik falu ételének fogyasztását, a síkságon élőknek tilos volt kecskehúst fogyasztaniuk, 
a dombokon élők sohasem ehettek birkahúst. A gyűlölködés odáig fajult, hogy mindkét falu lakói 
azt gondolták, csakis a harc oldhatja meg a problémákat.” 

Bármilyen feladat megoldására használhatunk ötletbörzét. Az ötletbörze olyan játék, amellyel rö-
vid idő alatt sok ötletet produkálhatunk. A játék négy alapelve:

1. Az ítélkezés felfüggesztése: azt jelenti, hogy az ötletbörze ideje alatt nem szabad értékelni, 
minősíteni az ötleteket. A csoport vezetőjének kell érvényt szereznie ennek a szabály-
nak.

2. Szabadon szárnyalás: mindenki engedje el magát. Fel kell oldanunk a gátlásokat, a korlá-
tokat.

3. Mennyiségre törekvés: minél több ötletet próbáljunk kiagyalni.
4. A kölcsönös „megtermékenyítés”: egymás ötleteinek az átvétele és továbbgondolása. Ha 

kedvenc ötletünket valaki továbbgondolja, ne legyünk dühösek

Ha ezen alapelvek valamelyike sérül, az ötletbörze nem fogja elérni a célját.
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II/2. B) SZÉKFOGLALÓ 

A zene elhallgatásakor hirtelen helyet kell találni, de a székek vagy újságpapírok száma eggyel 
kevesebb a résztvevőknél. Játékosok kiesésekor mindig egy-egy széket vagy újságpapírt vegyünk 
ki. Egymás mellett egyszerre játszik két csapat. A csapatkapitányok az utolsónak maradt játékosok 
lesznek.

II/4. B) KÖNYÖRGŐ VERS

„Manitu! Manitu! Manitu!
Te, ki nagy, ki jó, ki bölcs vagy:
Manitu! Manitu!
Igazságos vagy.

Az égen, a fellegeken látok, ó
Sötét és fekete foltokat:
Az égen, ó látok
Fellegeket.

Az erdőn, a légben hallok, ó
Üvöltést, harcriadót,
Az erdőn, ó hallok
Farkasüvöltést!

Manitu! Manitu!
Én gyenge vagyok, te erős:
Manitu! Manitu!
Adj nékem erőt!”

(Forrás: J. F. Cooper: Nagy Indiánkönyv, Az utolsó mohikán, XXI.: A delavárok bosszúja c. fejezet, 169. o.
Fordította: Honti Rezső. Alexandra, 1996. ISBN 963367136 1)

II/5. JÁTÉKOK

A feladatnál felsorolt játékokat végig két csapatban kell játszanunk.

II/5. A) LÁNCJÁTÉK 

Az ellenfél csapatának játékosa (pl. a csapatkapitány) készíti a csomót, míg a másik csapat játékosá-
nak kell kibogoznia. Kört alakítunk, megfogjuk a mellettünk álló kezét. Egy játékos a körön kívül, 
háttal áll a többieknek. Kezek kapcsolódását, a lánc folytonosságát végig megtartva (szabály: a já-
ték végéig nem szabad elengedni a szomszédok kezét!), a kapcsolódó kezek alatt átbújva, felettük 
átlépve összebogozzuk a láncot. A csomót a kezdetben háttal álló játékosnak kell kibontania, fel-
adat az eredeti helyzet visszaállítása. Az egyszerű szabályok ellenére nem könnyű, s nem teljesen 
veszélytelen játék. 

Hívjuk fel a játszók figyelmét, vigyázzanak egymás testi épségére. 

Fontos a játékidő: a lehető leggyorsabban kell dolgozniuk.
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II/5. B) ŐRJÁTÉK 

Mindkét csapatból kiválasztunk egy-egy őrt. Az őrök közül az egyik a terem egyik falánál áll, 
háttal a szemben lévő falnál egyvonalban felsorakozott ellenfél csapatának. Az őr és a csapattagok 
között lerakva található a zászló. Ezt kell visszaszerezniük a játékosoknak az őrtől. Adott jelre (pl. 
taps) indulhatnak a csapattagok a zászlóért, de amikor az őr visszafordul, mindenkinek meg kell 
merevednie abban a pózban, amilyenben éppen van. Akit mozogni lát az őr, az a játékos kiesett, 
az őr visszaküldheti az alapvonalra, vagy kővé dermesztheti, így az a játékos már a játék végéig 
nem mozdulhat meg. Az őr bármikor, a neki tetsző (lehetőleg kiszámíthatatlan) ritmusban fordul 
hátra. A zászlót nem csak megszerezni kell, hanem sikeresen vissza is kell vele jutni az alapvona-
lon túlra. (Ha az őr valakit a zászlóval lát mozogni, akkor a játékos kiesik, és a zászlót ott helyben le 
kell tennie a földre, amelyet csak egy másik társa vihet tovább.) A terem adottságainak figyelembe 
vételével kell meghatározni a gyerekek mozgásának tempóját (pl. nem futhatnak). Az a csapat a 
győztes, amelyik hamarabb elviszi a zászlót az alapvonalon túlra.

II/5. C) VAKKÍGYÓ 

A teremben kijelölünk két pontot (A és B pont), és akadályokat helyezünk el a két pont között. A 
teremben kijelölt egyik pontból (A) a másik pontba (B) kell egymás kezét fogva eljutni (kezdetben 
nagyon lassan) a sor elején álló nyitott szemű (irányító) játékos után. Természetesen sem az irá-
nyító, sem a vakok nem beszélhetnek, csak kezük szorításával (és kezük tartásával, mozgatásával) 
adhatnak egymásnak információt. Az a csapat nyer, amelyik hamarabb eljut A pontból B pontba.

II/5. D) ISMEREM, FELISMEREM 

Felismerjük-e egymást csukott szemmel, csak az arcát tapintva társunknak? – A csapatok egymás-
sal szemben vonalban állnak fel. Az egyik csapat játékosa a terem közepén megáll a másik csapat 
játékosai előtt. Ezt követően bekötik a szemét, míg az ellenfél játékosai a vonalon tetszés szerint 
helyet cserélhetnek. A bekötött szemű játékos a másik csapat játékosai közül vakon rámutat egyre 
(kiválasztott), aki odamegy hozzá, és a kitaláló kezét a saját arcára helyezi. Kitaláló feladata: csak 
az arc érintése, tapintása alapján tájékozódva kell felismerni társát. Majd a kiválasztott játékos lesz 
a kitaláló, és a már leírtak szerint mutat rá a másik csapat játékosára. Az a csapat győz, amelyik 
játékosai a rendelkezésükre álló idő alatt többet felismernek az ellenfél játékosai közül. A bekötött 
szemű játékosok száma és a felismerésre rendelkezésre álló idő alapján szabályozható a játékidő. 
(Pl. 5-5 játékos mindkét csapatból, és 2 perc áll rendelkezésre a felismerésre.)

II/5. E) ADJ KIRÁLY, KATONÁT! 

Ebben a játékban a két csapat egymással szemben néhány lépés távolságban, két sorban áll föl. 
A játékosok egymás kezét szorosan megfogják. A feladat az egyik csapat egy tagja (támadó), az 
ellenfél sorát megpróbálja valahol – általa leggyengébbnek vélt helyen átszakítani. Ha sikerül a 
mindkét játékos – akiknél a láncot elszakította – kiesik a játékból. Amennyiben nem sikerül átsza-
kítani az ellenfél sorát, akkor a támadó kiesik a játékból, és az ellenfél támadhat. Az a csapat veszít, 
ahol hamarabb elfogynak az emberek, illetve már csak egy játékos marad.

A játékot kezdő versike:
• Adj király katonát!
• Nem adok.
• Akkor szakítok!
• Szakíts, ha tudsz!

A gyereket a balesetveszélyes helyzetekre mindenképpen figyelmeztessük!
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II/5. F) KAKASVIADAL 

Ebben a játékban az ellenfél csapat tagjai, párokban küzdenek meg egymással. Minden pár tagjai, 
fél lábra állva szökdelnek. Kezeiket csípőjükre teszik. A feladat szökdelés közben, csípőre tett kéz-
zel, vállal a másik játékos egyensúlyának kibillentése. A győztes az, akinek sikerül elérni, hogy az 
ellenfele letegye a másik lábát is. Szabjuk meg a játék időtartamát is, így lehet döntetlen eredmény 
is. Egyszerre maximum 5 pár küzdjön egymással, és ahol a párbaj véget ért – és meg van a győztes 
– az a pár a terem szélére áll, hogy a többieket ne zavarja. A párbajok befejeztével az a csapat nyer, 
akinek tagjai több győzelmet arattak. 

II/5. G) MOCSÁRJÁRÁS 

A teremben kijelölünk két pontot (A és B pont). A teremben kijelölt egyik pontból (A) a másik 
pontba (B) kell eljutni az egyik csapatnak, a másik csapatnak, pedig B pontból kell eljutnia A pont-
ba. A játékosok két A4 papírlapon lépkedve, a papírlapokat egymás elé rakva juthatnak el a célba. 
Amelyik játékos lelép a papírlapról, vissza kell menjen a kiindulópontba. A papírlapot mindig a 
hátsó láb alól kell felemelni, és amíg a lapot újra le nem tettük, fél lábon kell egyensúlyozni. Az a 
csapat nyer, amelyiknek az utolsó játékosa hamarabb eljut a célba.

II/6.  SZOBORJÁTÉK, MÍMES JÁTÉK

Itt lett vége a csatának. Nem kell mindenképpen győztest, illetve vesztest hirdetnünk. Inkább 
próbáljuk a hangulatot, illetve az érzelmeket előhozni, „megidézni” a gyerekekkel. Az a jó, ha 
mindkét csapat mindkét érzelmet megjeleníti. 

Szoborjáték. Az érzelmek megjelenítése szoborban. A csapat tagjai egy adott jelre (pl.: tapsra) be-
mutatják, megjelenítik szoborba merevítve az érzelmeiket! (unalom, győzni akarás, csata elvesz-
tése, stb.)

Mímes játék. Némajátékkal mutatjuk be a csapatok, hogy mi történhetett a csata után. Vigyük 
tovább a történet fonalát. Előzetes megbeszélést igénylő feladatmegoldás. 

„Azért azonban, hogy ki ne pusztuljanak mindannyian, kijelöltek egy-egy harcost, hogy a folyónál 
küzdjenek meg egymással a két falu nevében. 

A két harcos lement a folyóhoz, felvették a harci öltözetet és vívtak, küzdöttek egymással 
egy egész álló nap. Sebeket kaptak és sebeket osztottak. Mikor besötétedett, letelepedtek a fo-
lyó két partján, mindketten tábortüzet gyújtottak és nézték egymást sokáig. Hallgattak. Egy idő 
után azonban egyikőjük elkezdett történeteket mesélni saját falujának életéből és történelméből. 
Amikor kifogyott a szóból, a másik folytatta a saját történeteivel. Így ment ez egész éjjel, mígnem 
mindkét harcos elmesélte az összes történetet, amit ismert.

Hajnalban felkeltek a tűz mellől, felöltötték újra a harci ruhát, felvették a fegyvereket és meg-
álltak egymással szemben. Akkor azt kérdezte az első harcos:

– Te miért harcolsz?
– Én a családomért és a gyermekeimért harcolok. És te, te miért harcolsz? – kérdezett vissza.
– Én a még meg nem született gyerekeimért harcolok.
Álltak egymással szemben teljes fegyverzetben, és akkor az első harcos óvatosan kivette az övé-

ből a birkahúst, és megkínálta vele a másik harcost. Néztek egymásra, majd a második harcos 
elővette a kecskehúst és átnyújtotta az ellenfelének. Elvették egymástól az ételt, ettek belőle, majd 
hátat fordítottak egymásnak és mindketten visszaindultak a saját falujukba.

Tanulság: ha jól megfigyeled a másik történetét, akkor már nem tudsz haragudni.”
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III/1. ÉN LESZEK A TÁBORNOK…

GÁRDONYI GÉZA:
Én leszek a tábornok…

Bolond Istók egyszer be akart állni katonának. Be is vették, de harmadnapra hazaeresztették.
Mert mindent fordítva csinált, amit mondtak neki. Ha azt mondták:
– Jobbra fordulj!
Istók balra fordult.
Ha azt mondták:
– Állj!
Istók akkor leült a földre.
Ha azt mondták:
– Előre indulj!
Istók akkor visszahátrált.
Eleinte lökdösték, ráncigálták. Azután bezárták, koplaltatták. Végül megkérdezték tőle:
– Mondd, Istók, miért csinálsz te mindent fordítva?
– Azért – felelte Istók –, hogy az ellenség megzavarodjon. Mert ha az ellenség meghallja, hogy 
jobbra indulj! Akkor minden puskával jobbra lőnek. De ha én fordítva cselekszek mindent, akkor 
az ellenfél hiába lövöldöz, sose talál el.
Hát elküldték.
Gondolta Istók: – Azért mégis megmutatom, hogy nekem van igazam! Hazament falujába és ösz-
szehívta pajtásait.
– No fiúk! – mondotta –, csináljunk olyan hadsereget, amilyen sehol sincs a világon. Én leszek a 
tábornok! Amit én mondok: mindent fordítva kell teljesítenetek.
S kiáltott:
– Kezet le!
Mind fölemelte a kezét.
– Jobbra nézz!
Mind balra nézett.
– Hátra arc!
Senki meg nem mozdult.
– Előre arc!
Mindenki hátra fordult.
És így ment ez minden kiáltásra.

Próbáljátok csak meg fiúk. Meglátjátok, milyen nehéz Istók hadseregében szolgálni. Válasszatok 
magatoknak egy Bolond Istók tábornokot, aki majd tinéktek vezényel. Ha valaki elhibázza a pa-
rancs teljesítését, zálogot ad.

(Forrás: Gárdonyi Géza összes meséi. Szukits könyvkiadó, Szeged, 2001. 34. o.)

III/2. LÉGY TE BOLOND ISTÓK 

Kijelölünk valakit a csoportból, aki utasításokat ad a csapatnak, de a többieknek mindig az utasítás 
ellentétét kell végrehajtani. Aki elrontja, kiesik a játékból. Ha a bábos variációt választjuk, akkor az 
irányok felismerése mellett játékosan gyakoroltathatjuk a bábmozgatást is.
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Derék vitéz katonának
 Van ám gyöngy élete!
Csillog-villog minden felé
 Ruhája, fegyvere.

Szép élet ez! víg élet ez!
 Hol van ennek mása?
Pajtás, csapj fel, vidám kedvvel
 Itt az ég áldása.
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Trombita harsog, dob pereg,
Kész a csatára a sereg.
Előre!
Süvít a golyó cseng a kard,
Ez lelkesíti a magyart.
Előre!

Föl a zászlóval magasra,
Egész világ hadd láthassa.
Előre!
Hadd lássák és hadd olvassák,
Rajta szent szó van: szabadság.
Előre!

Aki magyar, aki vitéz,
Az ellenséggel szembenéz.
Előre!
Mindjárt vitéz, mihelyt magyar;
Ő s az isten egyet akar.
Előre!
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Véres a föld lábam alatt,
Lelőtték a pajtásomat,
Előre!
Én se’ leszek rosszabb nála,
Berohanok a halálba,
Előre!

Ha lehull a két kezünk is,
Ha mindnyájan itt veszünk is,
Előre!
Hogyha el kell veszni, nosza,
Mi vesszünk el, ne a haza,
Előre!



13. BÉKEPIPA

KÉSZÍTETTE: CSEKEINÉ VAGÁCS ZSUZSANNA, PRÁCSERNÉ KÓBOR ERIKA

Játék,
amelyben megtanulhatjuk,

hogyan közelítsünk azokhoz az emberekhez,
akiket megbántottunk,

vagy akik megbántottak minket,
egyben megtudhatjuk,

hogy mik is azok a törvények,
és miért van rájuk szükségünk
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MODULLEÍRÁS
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 8–9 éves

AJÁNLOTT IDŐKERET 90 perc, 2×45 perc 

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA A konszenzuskeresés, megegyezés módjainak, formáinak megismerése; eti-
kai, erkölcsi kérdések megvitatása, nyelvi megfogalmazása különböző műfajú 
irodalmi művek segítségével

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Viták, megegyezések, közös döntések

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI 
IRÁNY

A közösen megfogalmazott szabályok betartása

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: Önszabályozási képesség

Kognitív kompetencia: Gondolkodási kompetencia

Szociális kompetencia: Érdekérvényesítő képesség

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom, Dráma és tánc, Vizuális kultúra

Modulokhoz: A harcmezõn, Erdőünnep, Kapcsolatban maradni

TÁMOGATÓRENDSZER Kaposi László (szerk.) Játékkönyv. Bp. 2002.
Gabnai Katalin: Drámajátékok. Bp. 1999.
Hajas Zsuzsa: Kommunikációs gyakorlatok. Pedellus Tankönyvkiadó
Baji-Gál Ferencné: Drámapedagógia alkalmazása. Pedellus Tankönyvkiadó

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

A modulban sok lehetőség nyílik a különféle játékformák, báb, testjáték alkalmazására. Jó, ha 
minden esetben felajánljuk a gyerekeknek a megjelenítés összes lehetőségét, hogy minél színe-
sebben, változatosabban elevenedjenek meg a problémák. A bábos megoldások során lehetőség 
nyílik olyan mozdulatsorok, mozgások, események megjelenítésére, amiket más módon nem te-
hetnénk meg. A törvényalkotás ebben a korban még nagyon nehéz, törekedjünk arra, hogy rövid, 
a mindennapi beszédnek megfelelő, érthető törvényjavaslatok szülessenek. Ha a vita elakadna, 
szavazással döntsenek a gyerekek, mutassunk rá, így ráérezhetnek a többségi akarat súlyára is. 
Ebben a modulban valószínűleg előkerülnek a felnőtt világ törvénykezésének egyes momentu-
mai, pl. parlament, politikusok stb. Ez nem baj, de próbáljuk meg ezeket a felvetéseket mindig a 
gyermeki léleknek, világnak a problémáira, a mi törvényeinkre átvezetni.  A modulban a láda ösz-
szes bábja szerepelhet, mind kerüljön be a ládába, de a bábokat ezeknél a feladatoknál csak akkor 
használjuk, ha a gyerekek gyakorlottak a bábhasználatban, mert most inkább a gondolatok pontos 
megfogalmazása lenne a cél. Ezek megjelenítéséhez, pedig nagyon finom mozdulatsorok kellenek, 
amire csak kiforrott bábtechnika nyújt lehetőséget.

JELMAGYARÁZAT

☺:     a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést;
Római számok (I., II., III. stb.):  a főfeladat sorszáma;
Arab számok (1., 2., 3.  stb.):  a feladat sorszáma;
Kisbetű (a, b, c):    ugyanazon feladat variációja (választható);
Nagybetű (A, B, C):   a feladat differenciálása (választható).
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SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN

A modulban az értékeléskor leginkább arra helyezzük a hangsúlyt, hogy mennyire sikerült közö-
sen dolgozni, együttműködni, hisz a játékok nagy részénél a közösségi élmény, a közös cél, tevé-
kenység átélése a cél. Az I/4. játéknál értékelhetjük, hogy mennyire pontosan sikerült felidézni, 
megidézni a múlt történéseit. Ha egy-egy játéknál többféle megoldást is kipróbálunk, akkor érté-
kelhetjük ezek sikerességét is.  
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1.  BESZÉDGYAKORLAT

I/1. NEVETÉS- ÉS SÍRÁSHULLÁM

Mutassuk ki bátran érzelmeinket! 
(5 perc)

Nem nyelvi 
kommunikáci-
ós képesség

frontális, drá-
ma

játékleírás

I/2. KAPCSOLÓDÓS JÁTÉK



Az együttműködés és koncentrá-
ció játéka, amelyben nagy szerepe 
van a csendnek is
(5 perc)

Nem nyelvi 
kommunikáci-
ós képesség

frontális, drá-
ma

játékleírás, CD

I/3. A LÁDANYITÁS SZERTARTÁSA

A láda szertartásszerű kinyitása: 
benne az össze báb 
(1 perc)

Együttélési 
képesség

frontális, drá-
ma

a láda összes 
bábja, cso-
magolópapír, 
toll, papírok, 
filctoll

I/4.  EMLÉKEZZETEK, MI TÖRTÉNT VELÜNK?

Idézzük fel néhány gondolattal, 
mi történt velünk az elmúlt foglal-
kozáson!
4-5 mondatos szöveg alkotása
(5 perc)

Beszédké- 
pesség, nyelvi 
kommunikáci-
ós képesség

frontális,
megbeszélés

a)


Mutasd be bábbal! 
(5 perc)

Nyelvi kom-
munikációs 
képesség

egyéni, báb-
játék

a láda bábjai

b)


Mutasd be némajátékkal!
(5 perc)

Nem nyelvi 
kommunikáci-
ós képesség

egyéni, dráma

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. KÖSSÜNK BÉKÉT!

A következő játékok során meg-
tudhatjuk, milyen módon pró-
báljunk békét  kötni egymással, 
hogyan reagáljunk arra, ha valaki 
békekötési szándékkal közeledik 
felénk. 
(1 perc)

frontális, ma-
gyarázat
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II./1. A) KÉZFOGÓS JÁTÉK

A)


Hány emberrel sikerült békét köt-
nöd? Ez a játék az együttműködés 
a koncentráció játéka, amely során 
kulcsfontosságú a ritmus. A játék 
szünetében vagy a végén beszél-
jük meg az udvarias kézfogás 
szabályait! 
(5 perc)

Együttélési 
képesség, kre-
ativitás, nyelvi 
kommuniká-
ciós képesség, 
önkifejezési 
képesség

frontális, drá-
ma, megbe-
szélés

játékleírás

B)


Hogyan kötnek békét a bábok?
(5 perc)

Kreativitás frontális, báb láda bábjai, és 
játékleírás

II/1. B) SZEMKONTAKTUS C. JÁTÉK

 Ebben a játékban szemkontaktus-
sal kell párt találnunk. 
(5 perc)

Együtt- 
működési 
képesség

frontális, drá-
ma

játékleírás

II/2. A) AMILYEN AZ ADJON ISTEN… C. JÁTÉK

A játék során nagyon kell figyelni 
társainkra, hogy megfelelően 
tudjunk reagálni. 
(3 perc)

Együtt- 
működési 
képesség

frontális, pá-
ros, dráma

játékleírás

A)


Párbeszéddel Nyelvi kom-
munikációs 
képesség

B)


Némajátékkal Nyelvi kom-
munikációs 
képesség

II/2. B) ÜDVÖZÖLJÜK EGYMÁST!

A) A játék során megismerhetjük 
hogyan üdvözlik az emberek 
egymást a világban a kézfogáson 
kívül.
(5 perc)

Kreativitás, 
nyelvi, ill. 
nem nyelvi 
kommunikáci-
ós képesség

frontális, pá-
ros, dráma, 
megbeszélés

játékleírás

B)


Hogyan üdvözlik egymást a bá-
bok? 
(5 perc)

Kreativitás frontális, báb láda bábjai játékleírás 

II/3. KÉSZÍTSÜNK TABLÓKÉPET! 

a) Mutasd meg, milyen!
Győztes-vesztes tabló
(3 perc)

Kreativitás csoport, be-
mutatás

játékleírás

b) Mutasd meg, milyen ember a 
megbántott- megbántó!
(3 perc)

Kreativitás páros, bemu-
tatás

játékleírás
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/4. A) ISMEREK EGY VERSET, AMELY EGY BÉKETÁRGYALÁSRÓL SZÓL

Ingrid Sjöstrand: Titkos béketárgya-
lások 
A vers meghallgatása – tanári 
bemutatás Megbeszélés: Mi az a 
titkos béketárgyalás? Miért szük-
séges? 
(4 perc)

Nyelvi kom-
munikációs 
képesség

frontális, 
tanári bemu-
tatás, megbe-
szélés

vers szövege

II/4. B) BÉKÜLJÜNK! JÁTSSZUNK!

a)


Bábbal 
Szituációk:
Kötelező béke, Örömmel kötött 
béke, Fájó béke, Színlelt béke 
(10 perc)

Kreativitás, 
nyelvi kom-
munikációs 
képesség, 
problémameg-
oldó képesség, 
együttélési és 
együttműkö-
dési képesség

csoport, drá-
ma, báb

a láda bábjai játékleírás

 b)
 

Árnyjátékkal
Szituációk: 
Kötelező béke, Örömmel kötött 
béke, Fájó béke, Színlelt béke 
(10 perc)

Kreativitás, 
nyelvi kom-
munikációs 
képesség, 
problémameg-
oldó képesség, 
együttélési és 
együttműkö-
dési képesség

csoport, drá-
ma

játékleírás

  c)
 

Némajátékkal
Szituációk: 
Kötelező béke, Örömmel kötött 
béke, Fájó béke, Színlelt béke 
(10 perc)

Kreativitás, 
nyelvi kom-
munikációs 
képesség, 
problémameg-
oldó képesség, 
együttélési és 
együttműkö-
dési képesség

csoport, drá-
ma

játékleírás

d)


Szerepjátékkal
 Szituációk: 
Kötelező béke, Örömmel kötött 
béke, Fájó béke, Színlelt béke 
(10 perc)

Kreativitás, 
nyelvi kom-
munikációs 
képesség, 
problémameg-
oldó képesség, 
együttélési és 
együttműkö-
dési képesség

csoport, drá-
ma

játékleírás

Ajánlott modulbontási pont
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/5. HALLGASSUK MEG AZ IGAZMONDÓ JUHÁSZ TÖRTÉNETÉT EGY MAGYAR NÉPMESÉBEN

Meserészlet meghallgatása
(3 perc)

Nyelvi kom-
munikációs 
képesség

frontális, 
tanári bemu-
tatás

a mese szö-
vege

II/5. A) DÖNTSÜNK! TÖRTÉNT-E TÖRVÉNYSZEGÉS?

Kötött mondatkezdés c. játék 
A juhász megszegte a törvényt, 
mert…
A juhász nem hibázott, mert…
(5 perc)

Nyelvi kom-
munikációs 
képesség

egyéni, dráma játékleírás

II/5. B) JÁTSSZUK EL A MESERÉSZLETET!

 a)


 Összeállítható bábbal
(10 perc)

Kreativitás, 
nyelvi kom-
munikációs 
képesség, 
problémameg-
oldó képesség, 
együttélési és 
együttműkö-
dési képesség

csoport, báb összeállatható 
kesztyűsbáb-
készlet, ken-
dők

b)


Bábbal 
(10 perc)

Kreativitás, 
nyelvi kom-
munikációs 
képesség, 
problémameg-
oldó képesség, 
együttélési és 
együttműkö-
dési képesség

csoport, báb a láda bábjai

  c)
  

Árnyjátékkal, testárnnyal 
(10 perc)

Kreativitás, 
nyelvi kom-
munikációs 
képesség, 
problémameg-
oldó képesség, 
együttélési és 
együttműkö-
dési képesség

csoport, báb paraván, le-
pedő, világító 
eszköz

  d)
  

Jelenettel 
(10 perc)

Kreativitás, 
nyelvi kom-
munikációs 
képesség, 
problémameg-
oldó képesség, 
együttélési és 
együttműkö-
dési képesség

csoport, drá-
ma
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/6. MILYEN BÜNTETÉST KAPHAT A JUHÁSZ? HOL TALÁLHATJA MEG A KIRÁLY A MEGFELELŐ BÜNTETÉST?

Megbeszélés: A lehetséges bünte-
téseket gyűjtsük össze és beszéljük 
meg! Igazságos-e, nem túlzó-e, 
nem túl enyhe-e?
(3 perc)

Nyelvi kom-
munikációs 
képesség

frontális, meg-
beszélés, vita

filctoll, csoma-
golópapír

játékleírás

II/7. KÉSZÍTSÜNK MI IS TÖRVÉNYKÖNYVET!

II/7. A) SZAVAK VÁLOGATÁSA SZÓKÉSZLETBŐL

  Melyik a legfontosabb? 
Szókártyákon: bátorság, tisztes-
ség, becsületesség, igazmondás, 
lopás, barátság, csalás, hazugság, 
műveltség, kedvesség, nyugalom, 
szerénység, szeretet, bosszú, ösz-
szetartás, elfogadás, bizalom, erő, 
kitartás
(5 perc)

Nyelvi kom-
munikációs 
képesség, 
nyelv kreati-
vitás

páros, vita 
megbeszélés

szókártyák játékleírás

II/7. B) ÖNÁLLÓ TÖRVÉNYALKOTÁS

 A legfontosabbnak ítélt öt problé-
mákhoz törvényjavaslat alkotása
(5 perc)

Nyelvi kom-
munikációs 
képesség

páros, problé-
mamegoldás

toll, papír játékleírás

II/ 7. C) A MI TÖRVÉNYKÖNYVÜNK!

 A párokban megalkotott törvény-
javaslatok alapján alkossunk saját 
törvénykönyvet!
(5 perc)

Nyelvi kom-
munikációs 
képesség

frontális, vita csomagolópa-
pír, filctoll

játékleírás

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/1. A LÁDA ZÁRÁSA

A láda szertartásszerű bezárása: 
Minden báb törvényt alkot!
(3 perc)

Nyelvi kom-
munikációs 
képesség

egyéni, dráma bábok játékleírás
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MELLÉKLETEK
I/1. NEVETÉS- ÉS SÍRÁSHULLÁM

Üljünk körbe, hogy jól láthassuk egymást. Vegyünk fel laza testhelyzetet, a gyakorlatot egy-két 
levegővétellel készítsük elő. A gyakorlatot kezdje a játékvezető. A feladat: a nevetés és a sírás 
hangjainak előhívása, utánzása. Mondjuk el a résztvevőknek, hogy próbáljanak igazi nevetést 
előcsalogatni magukból, mozduljon a rekeszizom! A játékvezető elkezd egy nevetést, a mellette 
ülő vegye át, próbálja utánozni, majd alakítsa át saját nevetéssé, ezt a mellette ülő veszi át, majd 
ő is átalakítja. Érjen körbe a kör. Rendkívül jó feszültségoldó gyakorlat, 10 perc nevetés annyi 
zsírt éget el, mint egy órás kocogás! Ismételjük meg a kört a sírás hangjait előhívva magunkból. A 
hangok előhívása legyen tudatos. A játszók gyakran eltakarják arcukat, szájukat: kérjük meg őket, 
hogy legyenek tudatosak, s az arcukat hagyják szabadon. Jó nevetést kívánunk!

I/2. KAPCSOLÓDÁS

Ez a játék a csendreflex, koncentráció, együttműködés játéka.

Zene szól. A játékosok úgy mozognak a zenére, hogy bejárják a rendelkezésükre álló teret. Amikor 
a zenét megállítjuk, mindenki azon a helyen, abban a pózban kell, hogy maradjon, amelyben a 
csend érte (mozgásstop). A szünetek alatt instrukciókat adhatunk, például a következő sorrend-
ben:

– „Mozgás közben ujjaiddal érintsd meg a melletted elhaladók kezét!”
– „Vállak súrlódjanak egymáshoz!”
– „A hátak érintkezzenek!”
– „Válassz ki valakit, s a kisujjatok kapcsolódjék egymásba. Együtt mozogjatok tovább!”
– „Együtt táncoljatok tovább!”

Az egyes instrukciók között az azoknak megfelelő szintű kapcsolatok létrejöttéhez időt kell hagy-
ni. Szükség esetén beszéljük meg a történteket.

II/1. A) KÉZFOGÓS JÁTÉK

A) Az együttműködés, a koncentráció, a ritmus játéka.

A játszók a kör kerületén, a körvonal irányában párosával egymással szemben állnak. A játékve-
zető utasítására egyszerre indul a csoport. A párok tagjai kezet fognak, nevüket mondják (elég 
az utónév, másként lelassul a játék), majd egymással ellentétes irányban haladnak tovább a kör 
kerületén. Sorban kezet fognak a velük ellentétes irányban haladókkal. 

Figyelem! Mivel kerülgetik egymást, minden második kézfogás balkézzel történik (a társaság fele 
a körvonalon ellentétes irányban „szlalomozik”)!

Fontos a közös ritmus. Ha egyetlen résztvevő téveszt, az egész csoport munkája megszakad. 
Minden kézfogásnál történjen meg a bemutatkozás. (a játék kapcsán – ha ez a csoport számára 
fontos – beszélgetést kezdeményezhetünk a bemutatkozás szabályairól.)
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Milyen az udvarias kézfogás?

– Nem szabad a mélyben kaszálni kezünkkel.
– Nem szabad az ellenfél tenyerét megcsavarni.
– Nem szabad az ellenfél karját magunkhoz húzni.
– Nem szabad ernyedt ujjakkal kezet fogni („döglött hal” kézfogás).
– Nézzünk a szemébe annak, akivel kezet fogunk.

B) A bábos variáció stílusgyakorlatnak tekinthető: hogyan lehet kifejezni bábokkal a békülési szán-
dékot (meghajlás, szembefordulás, kéznyújtás)? Ezt a variációt csak gyakorlott vagy a báb felé 
nagyon nyitott bábos csoportnak javasoljuk.

II/1. B) SZEMKONTAKTUS

a) A játékvezető felszólítja a játékosokat, hogy szabadon mozogjanak, járkáljanak a teremben 
és közben figyeljék a többiek tekintetét. Szavak nélkül, szemkontaktussal kell mindenki-
nek párt keresnie. Azok a játékosok félreállhatnak, akik „egymásra találtak” – így jelezve a 
többiek számára, hogy ők már nem választhatók. A játék addig tart, amíg mindenki meg-
találja a párját. Ügyeljünk arra, hogy ne vegyük igénybe a mimika kifejező eszközeit, a 
párválasztás valóban szemkontaktuson alapuljon. 

b) Formai változtatás: körben ülünk, így keresik egymást a szemek. Figyeljük a többiek te-
kintetét, s engedjük meg, hogy belenézzenek a szemünkbe. Akik egymásra leltek, azok 
egymás mögé ülnek. A játékot ez esetben is addig folytatjuk, amíg mindenki meg nem 
találja párját.

Az értékeléskor feltétlenül hívjuk fel a gyerekek figyelmét arra, hogy az emberi kapcsolatok során 
milyen fontos szerepe van a szemkontaktusnak.

II/2. A) AMILYEN AZ ADJONISTEN… 

Kifejezőkészség-fejlesztő játék

A címben idézett közmondás szellemében: amilyen hangsúllyal, hangerővel, érzelmi töltéssel 
hangzik el a kérdés, felszólítás, olyan legyen a rá adott válasz is: a játék eredeti változatában a vá-
lasz mindig elutasítás, de játszhatjuk más szabállyal is.

– Gyere velem! (erőteljes, kemény felszólítás)
– Nem megyek veled! (ugyanolyan elutasítás)
– Gyere velem! (könyörgő hangú kérés)
– Nem mehetek! (elnézéskérő, mentegetőző, szelíd válasz).

A játékot a csoport vezetője kezdi, mindig más-más gyerekhez fordulva – így könnyebben meg-
értik a szabályt. Ezt követheti az a változat, amikor a gyerek áll a vezető helyére és fordul mindig 
más-más gyerekhez, végül átmehet páros-párbeszédes játékba, amikor minden pár maga próbál-
kozik effajta párbeszédek kitalálásával és eljátszásával. 
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II/2. B) ÜDVÖZÖLJÜK EGYMÁST!

A) A játék ezen formáját az inkább drámás megoldásokat kedvelő csoportoknak ajánljuk. Ebben a 
játékban megismerik a gyerekek a világban előforduló üdvölési szokásokat a kézfogáson kívül.

– Indiai üdvözlés: imádkozó pozícióba, mellmagasságba emelt kéz és enyhe főhajtás. 
Ugyanez a gesztus a köszönet és a sajnálat kifejezésére is alkalmas. Neve: namaszte.

– A Közel-Kelet üdvözlési szokása a szálem. A jobb kéz megérinti a szívet, aztán a homlo-
kot, végül fölfelé és kifelé legyint, amelyet enyhe főbiccentés kísérhet. Az üdvözléssel járó 
szálem alejkum szavak azt jelentik, hogy ’béke veled’.

– Az eszkimók úgy üdvözlik egymást, hogy fejbe- vagy vállon csapják a másikat.
– Az új-zélandi maorik üdvözlés gyanánt összedörgölik az orrukat. Ugyanez a szokás az 

eszkimóknál bensőségesebb jelentésű.
– Az iszlám országokban az idegen férfiaknak tilos megérinteni a nőket, így a férfi-nő kézfo-

gás nem terjedt el.
– Japánban a meghajlás az üdvözlés. Minél magasabb rangú ember áll velünk szemben, an-

nál mélyebbre hajolunk.

A játék végén mi is kitalálhatunk üdvözlési módokat, amelyekkel egymást köszönthetjük találko-
záskor. Akár hagyományteremtéssé is válhat.

B) Ez a feladat stílusgyakorlatnak is tekinthető. Üdvözlési módokat írunk papírlapra (például: si-
etős, erőszakos, zavart üdvözlés). Utána kérjük meg a gyerekeket próbálják megjeleníteni, bemu-
tatni, hogyan mutathatjuk be ezeket bábbal. Ezt a feladatot csak bábjátékban gyakorlott vagy a báb 
iránt nyitottabb csoportnak javasoljuk.

II/3. A) KÉSZÍTSÜNK TABLÓKÉPET!

Ebben a játékban a gyerekek két ellentétes érzelmet megjelenítő tablót készítenek. A tabló egy-
fajta csoportkép, fénykép, amely az adott témáról szól, és amelyben a gyerekek a szereplők. A két 
csapat egymással szemben áll, majd egy adott jelre, tapsra a témájának megfelelő (győztes csapat, 
ill. vesztes csapat) testhelyzetbe helyezkedik, majd a következő jelig megtartja az adott pózt. Az 
egymással szemben állók figyeljék meg a másik csoport tablóját. A játékot szerepcserével ismétel-
jük meg. A játék végén beszéljük meg, melyik kép sikerült jobban, érzelemgazdagabban, melyiket 
szerették jobban bemutatni, miért, stb… 
 

II/4. A) TITKOS BÉKETÁRGYALÁSOK

INGRID SJÖSTRAND:
Titkos béketárgyalások

Titkos béketárgyalások –
olvastam az újságban.
Szerintem nem helyes, hogy 
titkosak a béketárgyalások.

A háború bezzeg sose titkos.
Egy háború, ahol egy puska se dörrent!
Egy háború, ahol senki se halt meg!
Egy háború, amit észre se vett senki, 
mert csak a háboristák mentek oda,
és ott csúnyákat gondoltak egymásról
titokban. Titokban hahaha!

(Forrás: Ami a szívedet nyomja. Móra Ferenc könyvkiadó, 1994, 85. o.)
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II.4. B) BÉKÜLJÜNK 

Ebben a játékban a gyerekeknek kell egymással békét kötniük a kihúzott szituációnak megfelelő-
en. A megjelenítési forma lehet szabadon választott vagy kijelölt: adjunk a csoportoknak néhány 
perces felkészülési időt! A feladat annál érdekesebb, minél több fajta módon jelenítik meg ua. szi-
tuációt, akár ugyanaz a csapat, akár mindig másik.

(A fénymásoláshoz kártyák a melléklet végén találhatók!)

II.5. AZ IGAZMONDÓ JUHÁSZ

Adj isten egészségére!
(részlet)

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ez a király olyan hatalmas volt, hogy ha eltüsszentet-
te magát, az egész ország népségének rá kellett mondani: „Adj isten egészségére!” Minden ember 
mondta, csak a csillagszemű juhász nem akarta soha mondani. Megtudta ezt a király, nagyon 
megharagudott, maga elé hívatta a juhászt.
Elmegy a juhász, megáll a király előtt. A király pedig trónusán ült, és igen hatalmas volt, no meg 
rettenetesen mérges. De akármilyen hatalmas volt, akármilyen mérges volt a király, a csillagszemű 
juhász mégsem félt tőle.
– Mondd mindjárt: adj isten egészségemre! – rivallt rá a király.
– Adj isten egészségemre – szólt vissza a juhász.
– Nekem, nekem, nekem! Te korhely, te betyár!
– Nekem, nekem, nekem! Felséges úr! – felelt amaz.
– De nékem, énnékem – ordított a király, és mérgesen verte a mellét.
– Nékem hát, persze hogy énnékem! – mondta megint a juhász, és szelíden verte hozzá a mellét.
Már akkor a király nem tudta, mit tegyen mérgében. Beleszólt a hoppmester:
– Azt mondd te, tüstént azt mondd: adj isten egészségére, mert ha nem mondod, halál fia vagy!
– Nem mondom én addig, míg a királykisasszonyt nekem nem adják! – felelte a juhász.

(Forrás: Illyés Gyula: Hetvenhét magyarnépmese. Móra Ferenc Könyvkiadó Budapest 1974.)

II.5. A) KÖTÖTT MONDATKEZDÉS

A játékvezető érzéseket, érzelmi állapotokat kifejező fél mondatokat ír fel papírlapra. A játékosok 
a felmutatott lapokon szereplő félmondatokat egészítik ki saját gondolataikkal.

(A fénymásoláshoz kártyák a melléklet végén.)

II/6. MILYEN BÜNTETÉST KAPHAT A JUHÁSZ?

A csomagolópapírt három részre bontjuk: enyhe, megfelelő és szigorú büntetésre. A gyerekek 
mindhárom helyre javasoljanak büntetésformákat, amit írjunk fel a csomagolópapírra. 
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II/7. A) SZAVAK VÁLOGATÁSA

A gyerekek szókártyákat kapnak, ebből páros munka során kiválasztják a számukra legfontosabb 
5 szót, amelyet az együttélés legfontosabb alapjának tartanak. Ezután frontálisan megbeszéljük, 
megvitatjuk érvekkel, ellenérvekkel, hogy mely fogalmak tisztázása, törvénybefoglalása a legfon-
tosabb egy jól működő csoport, közösség számára. A szavakból közösen öt legfontosabb szót kell 
kiemelni.

II/7. B) ÖNÁLLÓ TÖRVÉNYALKOTÁS

A csoport által véglegese kiválasztott öt legfontosabb fogalom köré kell mindenkinek párokban 
egy-egy törvényjavaslatot megfogalmazni. Az elkészült javaslatokból válasszuk ki a legjobbat, leg-
találóbbat, és írjuk fel egy csomagolópapírra filctollal. Az öt törvény alkotja majd a törvényköny-
vünket. Díszítsük, színezzük! Tegyük ki a falra!

III/1. A LÁDA BEZÁRÁSA

A láda bezárása előtt a bábokat a gyerekek egyenként tegyék vissza. Minden „báb” fogalmazzon 
meg egy-egy gondolatot, amit ez a foglalkozás eszébe juttatott. Majd a ládát szertartásszerűen 
zárjuk be.
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KÁRTYÁK A II/4. PONTHOZ:

Kötelező béke

Örömmel kötött béke

Fájó béke

Színlelt béke
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KÁRTYÁK II/5. A) PONTHOZ:

A juhász megszegte a 
törvényt, mert…

A juhász nem hibázott, 
mert…
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KÁRTYÁK A II/7. A) PONTHOZ:

bátorság műveltség elfogadás

tisztesség kedvesség bizalom

becsületesség nyugalom erő

igazmondás szerénység kitartás

lopás szeretet hazugság

barátság bosszú összetartás

csalás csalás



14. SZABAD AZ ÚT

KÉSZÍTETTE: LÁNG RITA, FARKAS SZILVIA

Játék,
amelyben sok-sok vicces vers segítségével

megidézzük az izgalmas Várost…
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MODULLEÍRÁS
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 9–10 év

AJÁNLOTT IDŐKERET 90 perc, 2×45 perc 

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Versekhez kapcsolódó játékokkal a nyelvi kreativitás fejlesztése és publiciszti-
kai szövegek alkotásának gyakorlása

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Kesztyűs bábokkal történő játék
Néma játékoknál a testbeszéd szerepe

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI 
IRÁNY

A kreativitás fokozása a megjelenítés során

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: önszabályozási képességek

Kognitív kompetencia: kommunikatív kompetencia képességei

Szociális kompetencia: együttműködési képességek

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom
                      Művészetek

Modulokhoz: 3. évfolyam 1–13 moduljai

TÁMOGATÓ RENDSZER Szentirmai László: Nevelés kézzel – bábbal. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 
1998.

Gabnai Katalin: Drámajátékok. Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest, 
1993.

Kaposi László (szerk.): Játékkönyv. Marczibányi Téri Művelődési Központ, 
Kerekasztal Színházi Nevelési Központ; Budapest, 1993.

Kaposi László (szerk.): Drámapedagógiai olvasókönyv. Marczibányi Téri 
Művelődési Központ, Magyar Drámapedagógiai Társaság; Budapest, 1995.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

Az utolsó napot töltjük a réten, mezőn. Hívogat egy új hely, egy újabb izgalmas állomás. A modul 
fő célja, hogy utaljon a városra, megidézze azt, felébressze a játszók kíváncsiságát az új helyszín 
iránt. 

A játék során úgy kell a tanárnak kínálnia a helyszínre jellemző, utaló hangokat, képeket, verse-
ket, hogy a sejtető, de titokzatos hangulat, a várakozás izgalma megmaradjon, de a város kínál-
ta sokszínűség iránti igény felébredjen. Erre a tanító szóhasználata a legalkalmasabb „eszköz”. 
A versek feldolgozása 5 csoportban folyik majd. A csoportalakítás szempontja lehet a verseknél 
megjelölt differenciálási szempont. Történhet a csoportalakítás véletlenszerűen, ebben az esetben 
a kialakult csoport ismeretében kell a feladatok közül választani azt, amelyik az adott csoport szá-
mára fejlesztő.

Minden csoportnak ugyannyi ideje van a munkára. A feladatok körülbelül azonos nehézségűek, 
de ha valamelyik csoport mégis korábban végez, akkor olvasgathatják a többi csoport versét, vagy 
megpróbálkozhatnak verstanulással, memorizálással.
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JELMAGYARÁZAT

☺:     a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést;
Római számok (I., II., III. stb.):  a főfeladat sorszáma;
Arab számok (1., 2., 3.  stb.):  a feladat sorszáma;
Kisbetű (a, b, c):    ugyanazon feladat variációja (választható);
Nagybetű (A, B, C):   a feladat differenciálása (választható).

SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN

A bábos feladatok megoldásánál az ötletes, fantáziadús, nyelvileg is gazdag, humoros megoldá-
sokat emeljük ki, dicsérjük meg az értékelés során. Jó lenne, ha eddigre már az alapvető bábmoz-
gatások automatizálódtak volna, és képesek lennének a gyerekek a kreatív nyelvi megoldásokra 
koncentrálni.

Hasonló a cél a drámajátékoknál is. Hiszen a megismert versekkel való játékok túlmutatnak a vers 
tartalmi feldolgozásán, gyakran a „sorok mögötti gondolatokat” keresik, értelmezik, és többnyire 
produktív tevékenységgel kapcsolódnak össze.  Ezért az értékelés legfőbb szempontja mindig az 
ötletesség, és a megjelenítésben való kreatív megnyilvánulás a kiemelendő.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1. VÁROSBA HÍVOGATÓ KÉPEK

I/1. A) MIT LÁTTAM A VONATBÓL?

(5 perc) ismeretszerző 
képesség

frontális
dráma

színes mellék-
let vagy nagy-
méretű naptá-
rok képei

1. melléklet 
képek

I/1. B) MELYIKRE GONDOLOK?

(8 perc) logikai képes-
ség

frontális
dráma

színes mellék-
let vagy nagy-
méretű naptá-
rok képei

2. melléklet 

I/1. C) FÉLIG TAKART KÉPEK

(8 perc) összefüggés-
kezelő képes-
ség
kombinatív 
képesség

frontális
dráma

színes mellék-
let vagy nagy-
méretű naptá-
rok képei

3. melléklet 

I/2.  VÁROSBA HÍVOGATÓ HANGOK

I/2. A) MIT HALLASZ? HANGOK A TEREMBEN ÉS AZ UTCÁN

(8 perc) kombinatív 
képesség

frontális
dráma

zajkeltő 
tárgyak: pl. 
kulcscsomó, 
gyufásdoboz, 
könyv

4. melléklet 

I/2. B) HANGZÓ MESE

(8 perc) nem nyelvi 
kommunikáci-
ós képesség

frontális
dráma

5. melléklet 
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. LÁDANYITÁSI SZERTARTÁS – REPÜLŐGÉP ÉRKEZIK

A ládanyitási szertartáshoz ezúttal 
ne a mondókat mondjuk, hanem 
egy repülőgép hangját játsszuk 
be. A hangulat megteremtéséhez 
is fontos ez: a pusztán élők figyel-
mét a repülőgépről „ledobott” 
üzenetek (itt versek) irányítják 
rá, hívják fel a figyelmet a távoli 
városra, annak új és vonzó lehető-
ségeire.
(3 perc)

logikai képes-
ség

frontális zenei CD

        Csoportbontás – 5 csoport (1 perc)

II/2.  A VERSEK MEGISMERÉSE, MEGBESZÉLÉS

Minden játszó megkapja a cso-
portjához tartozó verset.
Néma olvasás után csoportonként 
beszéljük meg, hogy mi minden 
hívogat bennünket a városba. 
Miért lehet ez vonzó számunkra? 
Mi az új, az izgalmas benne?
Kit melyik lehetőség vonz a leg-
jobban? (másik csoport verseiből 
is lehet választani)
(8 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség
olvasási képes-
ség beszédér-
tési képesség

csoportban 
egyéni
olvasás
megbeszélés
vita

szöveggyűjte-
mény
versek szövege

6. melléklet 

II/ 3. A) PLAKÁT  KÉSZÍTÉSE

☺ Készítsünk a versben található 
helyszínekhez (mozi, állatkert, kü-
lönleges bolt, cirkusz) plakátot!
A munka megkezdése előtt is-
mételjük át, hogy milyen infor-
mációkat kell tartalmaznia egy 
plakátnak, beszéljük meg a formai 
jellemzőket is!
(15 perc)

alkotóképes-
ség
kombinatív 
képesség
vizuális krea-
tivitás

csoport
munkáltatás
bemutatás

karton vagy 
csomagoló-
papír
zsírkréta
filctollak
olló
ragasztó
színes papírok
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/3. B) KIKIÁLTÓ SZÖVEG MEGÍRÁSA

☺ Írjunk meg egy kikiáltó szöveget, 
amely a versből megismert prog-
ramokat (mozi, állatkert, különle-
ges bolt, cirkusz) kínálja a nagyér-
deműnek!
Előtte beszéljük meg, hogy mitől 
lesz vonzó a kínáló, milyen nyelvi 
eszközöket, nyelvi fordulatokat 
használhatunk a legnagyobb ha-
tás elérése érdekében.
A felolvasás előtt pedig hívjuk 
fel a figyelmet a hangsúlyozásra, 
hangerőre, tempóra!
(10 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség
írásképesség
nyelvi kreati-
vitás

csoport
megbeszélés

írólap
toll

         Lehetséges órabontás

II/4. JÁTÉK A VERSEKKEL 
(30 PERC, 2×15 PERC: 1. FELKÉSZÜLÉS, 2. BEMUTATÁS)

A)
☺

1. csoport: Mester Attila: Matyó 
király és a boltok
Írjunk meg egy interjút, melyet 
Matyó királlyal készítenénk!
Fontos, hogy a versből szerzett 
ismeretekre rákérdezzünk, de 
olyan kérdéseket is tegyünk fel, 
amelyekre nincs válasz a versben!
Felolvasáskor a párbeszédes for-
mát alkalmazzuk!
Az írásbeli szövegalkotás fejlesztését 
igénylő csoportnak

nyelvi kom-
munikációs 
képesség 
írásképesség

csoport
dráma

szöveggyűjte-
mény
írólap
toll

B)
☺

Mester Attila: Matyó király és a 
boltok
Ebben a játékban felváltva játsz-
szák Matyó király szerepét a gye-
rekek.
Ültessük a királyt „forró székbe”: 
kérdezzük, faggassuk, keressünk 
válaszokat a versbéli ismeretekre!
Az improvizatív beszéd fejlesztését 
igénylő csoportnak

nyelvi kom-
munikációs 
képesség be-
szédképesség

csoport
dráma

szöveggyűjte-
mény
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

A) 
☺

2. csoport: Romhányi József: 
Felemások (a Nagy szamárfül kötetből)
Utánozzuk a versbéli állatok 
mozgását! A versből gyűjtsük ki, 
és a mímes játéknál vegyük figye-
lembe, hogyan jellemzi a költő az 
állatot, pl.: 
fennhordta az orrát, búsan ban-
dukolt.
Mi is találhatunk ki hasonló szó-
szerkezeteket!
Mozgás közben az állatok meg 
is szólalhatnak, hangulatukhoz, 
jellemzőjükhöz illő mondattal.
A nonverbális kifejezés, a mozgás 
fejlesztését igénylő csoportnak

nem nyelvi 
kommunikáci-
ós képesség

csoport
dráma

szöveggyűjte-
mény

B)
☺

Romhányi József: Felemások (a 
Nagy szamárfül kötetből)
Játsszuk el bábokkal az állatok 
beszélgetését! 
Játszhatjuk párokban, mintha 
két-két állat beszélgetne vagy 
egész csoportban, kiosztva, hogy 
ki melyik állat. A játéknál vegyük 
figyelembe, hogy milyen jelzővel 
illette a költő az adott állatot!
Segíthetünk azzal, hogy ötleteket 
gyűjtünk a beszélgetés témáját 
illetően.
A spontán beszéd fejlesztését igénylő 
csoportnak

nyelvi kom-
munikációs 
képesség  be-
szédképesség
konvertáló 
képesség

csoport vagy 
páros
báb

szöveggyűjte-
mény
láda bábjai

A)
☺

3. csoport: Csoóri Sándor: Moziba 
megy a Hold
Keressük ki a versből a lényeges 
eseményeket, jelöljük az esemé-
nyek fordulatait!
Egy állóképsorban meséljük el a 
történteket! Mindegyik képhez 
készítsünk „aláírást”: válasszuk ki 
a versből az odaillő sort!
A lényegkiemelés, tömörítés fejleszté-
sét igénylő csoportnak

nem nyelvi 
kommunikáci-
ós képesség

csoport
dráma

szöveggyűjte-
mény
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

B) 
☺

Csoóri Sándor: Moziba megy a Hold 
A csoportot osszuk két részre! 
Egyik jelenítse meg (játssza el) a 
verset árnyjátékban a Hold szem-
szögéből, másik fele a Vaddisznó 
szemszögéből!
A megjelenítés a vizualitásban erős és 
a kreatív nyelvhasználat fejlesztését 
igénylő csoportnak

nyelvi kom-
munikációs 
képesség  be-
szédképesség
konvertáló 
képesség
vizualitás

csoport
árnyjáték

szöveggyűjte-
mény
bábláda 
fényforrás

A)
☺

4. csoport: Takács Zsuzsa: Cilinder 
Vendel cirkusza (Ketten beszélnek)
Játsszuk el a párbeszédet úgy, 
hogy a beszélgetők stílusa páron-
ként más és más legyen! Például: 
ijedten, közömbösen, dicsekvően, 
nyugodtan, meglepetten stb. 
mondjuk a szöveget. 
Előtte beszéljük meg az egyes 
stílusok jellemzőit! (hangerő, tem-
pó stb.)
Előtte memorizálni kell a szö-
veget, de nem fontos szó szerint 
eljátszani!
A mondatfonetikai eszközök szövegtar-
talomhoz illő alkalmazásának fejleszté-
sét igénylő csoportnak

nyelvi kom-
munikációs 
képesség
beszédképes-
ség

páros
dráma

szöveggyűjte-
mény

B)
☺

Takács Zsuzsa: Cilinder Vendel 
cirkusza (Ketten beszélnek)
Válasszunk ki egy mondatot a 
versben szereplők közül.
Készítsünk el egy olyan jelenetet, 
amelyben az adott mondat a törté-
net kezdő vagy befejező mondata! 
A bábjátékhoz a láda összes bábja 
közül választhatunk, nem fontos, 
hogy cirkuszi történet szülessen.
A nyelvi kreativitás fejlesztését igénylő 
csoportnak

nyelvi kom-
munikációs 
képesség be-
szédképesség

csoport
dráma vagy 
báb

szöveggyűjte-
mény
láda bábjai
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/1. EMLÉKEK GYŰJTÉSE

Hívogat a város!
De sok emlékünk is van a réten-
pusztán töltött időszakról!
Gyűjtsük össze ezeket! Rakjuk 
tele képzeletbeli úti tarisznyánkat! 
Segíthetünk kérdésekkel: melyik 
volt az év legjobb játéka számod-
ra? Melyik szerepet szeretted a 
legjobban? Melyik báb lett a ked-
venced? Melyik történetet tartot-
tad a legizgalmasabbnak? Melyik 
foglalkozás emlékét vinnéd ma-
gaddal, miért?
Történhet ez az összefoglalás 
írásban is, és a megírt lapok tény-
legesen bekerülhetnek egy tarisz-
nyába. A tanító olvassa fel a végén 
a leírtakat, név nélkül.
(10 perc)

rendszerező 
képesség

frontális
beszélgetés

tarisznya

III/2. LÁDAZÁRÁS, BELETESSZÜK A TARISZNYÁT

III/3. BÚCSÚ A RÉTTŐL – BESZÉDGYAKORLAT

Weöres Sándor: Az éjszaka csodái c. 
vers részletének hangos felolvasá-
sa, beosztott levegővétellel. 
(5 perc)

nyelvi norma-
tív és korrekci-
ós képesség 

egyéni
bemutatás

7. melléklet 
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MELLÉKLETEK

1. MELLÉKLET
I/1. A) MIT LÁTTAM A VONATBÓL?

Képeket mutatunk fel egymás után, olyan tárgyakról, amelyeket pl. a vonatablakból láthatunk 
utazás közben (de bármilyen más tárgyat ábrázoló kép is lehet!). Mindegyiknél 2-3 másodpercet 
hagyunk a megfigyelésre, majd a „Hányra emlékszel?” játékhoz hasonló módon tesszük fel a 
címbeli kérdést: „Mit láttál a vonatablakból? Mire emlékszel?” Mesélj róla! Színekre, tárgyakra, 
hangulatokra, használatra is rákérdezhetünk.
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2. MELLÉKLET
I/1. B) MELYIKRE GONDOLOK?

Kelléke: 6-10 db, legalább képeslap nagyságú kép. Ezeket egyszerre mutatjuk meg a gyerekeknek, 
oly módon, hogy mindenki jól szemügyre vehesse. 10-15 másodperc megfigyelés után: 

A képeket a gyerekek előtt hagyva tesszük fel a játék címében szereplő kérdést, amelyre megha-
tározott szabály szerint kell válaszolni. A szabály lehet 

– egy-egy leíró mondat: „arra, amelyiken egy kislány virágot szed; ahol két tehén legel a ré-
ten…”

– minden válaszban szerepeljen egy vagy két szín: „ahol sárga virágok vannak egy kék vázá-
ban, ahol piros kendő fekszik egy fehér szék hátán…”

Aki eltalálta, hogy melyik képre gondolt a tanító, az átveheti a játékvezető szerepét: most ő gon-
dol egy képre (súgja meg a tanítónak), amelyet a többiek a fenti módon kitalálnak.

B, nehezített változat: a képeket elvesszük, vagy letakarjuk. Két-három gyerek legyen a bíró és 
ellenőrizze a leírás helyességét. Aki eltalálja, jutalmul megkaphatja a képet (egy napra, örökre).

Mindkét változatot nehezíthetjük úgy is, hogy egy-egy képhez nem egy-egy, hanem két-há-
rom ismérvet kell megnevezni. – Nem könnyű a játékhoz szükséges kelléktárat összeállítani. 
Segítségként gyűjtessünk a gyerekekkel sok-sok, színes magazinból kivágott fotót. Örülni fognak, 
ha az ő munkájukra támaszkodunk.
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3. MELLÉKLET
I/1. C) FÉLIG TAKART KÉPEK

Ehhez a játékhoz olyan képeket – fotókat, festményreprodukciókat, jelenlegi játékunkban városokról 
készült kép lenne a legjobb! – válogatunk össze, amelyek egy-egy részletét megfelelő helyen-módon 
kivágott papírlappal letakarva valóságos „rejtvényt” varázsolhatunk a gyerekek elé: a látható képdarab 
részleteiből – testtartásokból, gesztusokból, arcjátékból. A tárgyak egymáshoz viszonyított elhelyezé-
séből, a háttérből stb.  számtalan gondolatuk születhet arról, mit is ábrázolhat a kép nem látható része, 
illetve az egész kép. Ebben a játékban nem az a fontos, hogy a gyerekek kitalálják az igazat, hanem az, 
hogy minél több lehetséges változatot mondjanak.
Két némileg eltérő változatot szoktunk játszani:

– viszonylag egyszerű tárgyú képnek egyetlen részletét hagyjuk szabadon, és azt elemezgetjük, pró-
báljuk az egészbe elhelyezni.

– bonyolultabb tematikus képet fokozatosan, három-négy részletben rakjunk fel és beszéljük meg, 
oly módon, hogy minden egyes újabb részlet az eddigiekhez képest meglepő fordulatot tárjon 
fel. 

Nem jó, ha gyerekek vitatkozni kezdenek egymás elgondolásán! Hadd mondja végig mindenki a magáét!

4. MELLÉKLET
I/2. A) MIT HALLASZ?

A gyerekek körben ülve hajoljanak előre úgy, hogy fejük a térdükön legyen, szemüket is hunyják be, 
vagy a kezükkel takarják le (játszhatjuk padban ülve, padra hajtott fejjel is). Amikor már mindenki ga-
rantáltan „huny”, különböző zajokat idézünk elő: dobozban ceruzákat zörgetünk, megcsörgetünk egy 
kulcscsomót, ollóval (vagy késsel) papírt vágunk, beleharapunk egy almába, kettétörünk egy krétát stb. 
A gyerekek teljes csendben figyeljenek, és lehetőleg jól jegyezzék meg a hangok sorrendjét is. Életkortól 
függően hat-nyolc hang végighallgatása után felegyenesednek, és megpróbálják elmondani, mit hallot-
tak először, másodszor. Aki téveszt, ahelyett más veszi át a szót.

Játszhatjuk úgy is, hogy a zajokat előidéző tárgyakat az asztalon hagyjuk, és egy erre vállalkozó gyerek-
nek sorba kell rakni őket aszerint, ahogy használtuk. Változatok: 

1. A gyerekek keresnek olyan tárgyakat, amelyekkel zajokat idézhetnek elő, és ők adnak fel egymás-
nak „zajrejtvényeket”.

2. „Mi esett le?” – változat: néhány tárgyat egymás után a padlóra ejtünk, miközben a gyerekek 
„hunynak”, majd megpróbálják kitalálni – megfelelő sorrendben  –, hogy milyen tárgyakat ejtet-
tünk le. Ezen belül

– könnyített változat, ha a leejtendő 6, 8, esetleg 10 tárgyat előre meg lehet nézni, és csak a sorrend 
megfigyelése/megjegyzése okozhat gondot; 

– az előzetesen nem látott, de utólag az asztalra kirakott tárgyakat kell a megfelelő sorrendbe rakni;
– nehezített változat, amikor azonos rendeltetésű, de különböző anyagokból készült tárgyakat ej-

tünk le; kiskanál műanyagból, fémből, fából; különféle (-fajta) labdák stb.
– ugyancsak nehezített változat, amikor hasonló hanghatású tárgyakat ejtünk le egymás után: tömör 

gumilabda, alma, citrom, krumpli, hagyma stb.

I/2. B) HANGZÓ MESE

A tanító (játékvezető) mesét mond, olyan dolgokról, amelyeknek hangjuk, jellegzetes zajuk van (az állatok 
közt a sztereotíp kutya, macska mellett más is legyen stb.). Ha a mesélő ilyen dolgokat említ, a gyerekek 
próbálják utánozni a hangját. Mivel a gyerekek általában mindent nagyon hangosan, kiabálva hangoztat-
nak, próbáljuk a mesét úgy alakítani, hogy lehetőségük legyen halk, távoli hangok érzékeltetésére is.
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6. MELLÉKLET
II/2. VERSEK

MESTER ATTILA:
Matyó király és a boltok

Matyó királlyal szemben
egy ószeres lakott,
durranós kulcsot árult
és ördöglakatot. 

Mellette volt egy bolt
 – ajtaja csupa pánt  –
 nem árultak ott mást,
csak szájharmonikát.

Tovább egy arcképfestő 
s egy pék következett,
az egyik folyton festett,
a másik meg evett.

Végül az órás műhelye
– az volt ám a csoda – 
kismutatókkal volt tele
harminchárom szoba.

Matyó szegény király volt, 
nem költhetett sokat,
mégis mindennap sorra járta 
e furcsa boltokat.

Vett egy durranós kulcsot,
 egy ördöglakatot, 
harmonikát is vett, 
pedig fütyülni sem tudott.

És mindennap betért
a festő műhelyébe, 
hogy képet fessen róla 
két kiflivel kezébe’.

Mindegyikükkel váltott
néhány baráti szót,
s zsebében vidáman ketyegtek 
a kismutatók.

(Forrás: Csigalagzi. Móra Kiadó, Bp. 1985., 26.o.)
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ROMHÁNYI JÓZSEF:
A babonás fekete macska

A fekete macska búsan bandukolt.
Nem csoda, hisz szegény csonkafarkú volt.

Tizenharmadikán, s persze pénteken
Lett kunkori dísze ilyen éktelen.
Azért vesztett el abból egy darabkát,
Mert az úton maga előtt szaladt át…

ROMHÁNYI JÓZSEF:
A bűnbánó elefánt

Az elefánt elmélázva
a tópartra kocogott,
és nem vette észre lent a 
fűben a kis pocokot. 
Szerencsére agyon mégsem 
taposta,
csak az egyik lábikóját
egyengette laposra.

– Ej de bánt!
– Sopánkodott az elefánt.
– Hogy sajnállak,
szegényke!
Büntetésül te most tízszer 
Ráhághatsz az enyémre!

ROMHÁNYI JÓZSEF:
A zsiráf gőgje

A Nagyságos zsiráf
 fennhordta az orrát.
Társait lenézte, mint 
 kényúr a szolgát. 
Külön koszton élet fent, 
 lombot csemegézett, 
Míg odalent mélán 
 legelt a személyzet.
A világ sok ilyen 
 csúf esetet ismer.
Így megy, ha magasra
 kerül fel egy kis fej.
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ROMHÁNYI JÓZSEF:
A macskafogó egér

Egy jókora macskát fogott az egérke.
Nagy munka, nem mondom, de mégis megérte.

– Engedj el! – könyörgött a macska riadtan; 
szegény jó szüleim aggódnak miattam. – 

És bár a cirmosnak könnye is megeredt, 
nem tudta meghatni a kevély egeret. 

– Bekaplak! – ugrott rá az egér ordítva… 

(eredetiből fordítva).

ROMHÁNYI JÓZSEF:
Egy kos párbeszéde a visszhanggal

Egy kos szerette ha szembe magasztalják,
Ezért visszhanggal nyalatta a talpát.

– ki az, aki mindig okos!
– Kos!
– De sohasem tudálékos?
– Kos…
– Öltözéke választékos?
– Kos…
– A gyapja százszázalákos?
– Kos…
– Kurtán felelsz. Ez szándékos?
– Kuss!

(Forrás: Romhányi József: Nagy szamárfül. Alexandra, 2006., 94., 96., 99., 101., 107. o.)

CSOÓRI SÁNDOR:
Moziba megy a Hold

Moziba
megy a Hold,
vigyorog a képe,
tízfilléres csillagok
csörögnek zsebében

Felhő-páholyban csücsül,
bámulja a földet,
pereg a film:
esti szél
zöld héjú dinnyét
görget.

Nem dinnye az:
vaddisznó!
Csörtet az erdőmélyből,
jujj! a Hold
megijed
s lefordul a székről.
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TAKÁCS ZSUZSA:
Cilinder Vendel cirkusza

Ketten beszélnek

– Láttad az arcát?
– Nem láttam én! 
– Papírból volt és zizegett!
– A kezét láttad?
– Hallod-e? Nem volt keze, csak kesztyűje!
–A cilindert fogta kesztyűje?
– A cilinder fogta kesztyűjét!
– Jóságos ég!

(Forrás: Csigalagzi. Móra Kiadó, Bp. 1985., 271. o.)

7. MELLÉKLET
III/3. BESZÉDGYAKORLAT

A versek felolvasásakor az előadók gyakran esnek abba a hibába, hogy soronként „mondják” a 
művet. Ennek kiküszöbölésére szolgálhat a következő játékunk. A gyerekek kapják meg a vers 
teljes szövegét. Olvassák el némán. A hangos felolvasásnál szünetet ne tartsanak a sorok között, 
próbálják „prózában” mondani a szöveget, s csak a jelölt helyen vehetnek levegőt. Emlékeztessük 
őket arra, hogy a magyar nyelv mondat dallama ereszkedő. Egy-egy versszak, egy-egy ereszkedő 
hanglejtésű, kijelentő mondat legyen. (Példának a mindennapi életből hozzunk egy mondatot: 
Elmentem a boltba kenyeret és tejet venni.)

 / jel = levegővétel helye. A gyakorlat kedvéért most a vers eredeti tördelésén változtattunk.
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WEÖRES SÁNDOR:
Az éjszaka csodái 
(részlet)

/
Mogyoró Pál ezalatt megfogott egy sülthalat.
/
„Tanár úr tudná talán, mílyen hal ez? macskacápa?”
/
„Rá van írva uszonyára, de nincs itt az ókulám.”
/
Pál örült, hogy futhatott és szekundát nem kapott.
/
És a ritka állatot vezeti egy hosszu hídon: 
/
„Majd vadászni megtanítom.”

Tejesember a kéményen üldögél mint nyári réten,
/
Kisgyermek lett újra szépen, mézes-kenyér a kezében.
/ 
Távol, öreg bükkfa alatt labdázik egy fiú-csapat,
/
Ő a szemét rajta-felejeti, mézes-kenyerét halkan elejti,
/
Kicsúszik alóla a rét, meg a kémény,
/
S eltűnik az éj csipkéi mélyén.
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Vajon hol lehetnek a verssorok határai? Most mondjuk soronként a verset. Beszéljük meg az elő-
adások közötti különbséget! Keressük meg a versszakhatárokat is!

Mogyoró Pál ezalatt 
megfogott egy sülthalat.
„Tanár úr tudná talán, 
mílyen hal ez? macskacápa?”
„Rá van írva uszonyára, 
de nincs itt az ókulám.”
Pál örült, hogy futhatott 
és szekundát nem kapott.
És a ritka állatot
vezeti egy hosszu hídon: 
„Majd vadászni megtanítom.”

Tejesember a kéményen 
üldögél mint nyári réten,
Kisgyermek lett újra szépen, 
mézes-kenyér a kezében.
Távol, öreg bükkfa alatt 
labdázik egy fiú-csapat,
Ő a szemét rajta-felejeti, 
mézes-kenyerét halkan elejti,

Kicsúszik alóla a rét, meg a kémény,
S eltűnik az éj csipkéi mélyén.

(Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne. Kalligram Könyvkiadó Kft., Pozsony, 1992.)
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ZÁRÓ MODUL

KÉSZÍTETTE: SCHMIDT MAGDOLNA

Játék,
amelyben együtt játszunk

„A játékhoz sok munka kell.
De amikor ez a munka a játék élményét adja,

nem érezzük többé munkának.”

(Peter Brook: Az üres tér)
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MODULLEÍRÁS
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 8–9 év 

AJÁNLOTT IDŐKERET 90 perc (2×45 perc) 

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Az év során tapasztaltak, átéltek felelevenítésével a verbális és nonverbális 
kommunikáció 

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Csoportalakítás, együttműködési készség. Csoportos szöveges, drámás és 
bábos improvizációs gyakorlat.

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI 
IRÁNY

Részvétel a 4. évfolyamos modulokban

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: önkifejezés

Kognitív kompetencia: nyelvi kommunikációs kompetencia

Szociális kompetencia: együttműködési képesség

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom, Dráma

Modulokhoz: a 3. évfolyam moduljai

TÁMOGATÓRENDSZER Bagdy Emőke–Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában
Önmagukat író történetek. Tanári kézikönyv, Bíbor Kiadó, Miskolc
valamint az év során ajánlott segédanyagok

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

Kedves Tanítótársam!

Ez az utolsó találkozásunk ebben az évben. Amikor ez a programcsomag szerveződött, sokat be-
szélgettünk, gondolkodtunk arról, hogyan is zárhatjuk le évfolyamonként a modulokat. Úgy dön-
töttünk, az utolsó modulok legyenek nyitottak, hívjuk meg barátainkat, szüleinket, kollégáinkat, 
és játsszunk egyet közösen. Nem színházi előadásra gondolunk, és nem csak arra, hogy nyilvános-
sá tesszük a foglalkozásunkat. Valóban közös játékfoglalkozást tervezünk. Ugyanakkor tisztában 
vagyunk azzal, ha vendégeket hívunk, már nem tehetünk úgy, mintha magunk lennénk. Ez bi-
zony egy köztes állapot. Természetesen kérdezzük meg a tanítványainkat, hogy benne vannak-e 
egy ilyen játékban. Ha igen, nosza rajta, ha nem, akkor ezen az utolsó foglalkozáson a magunk 
örömére játsszunk egyet. Választhatunk más játékokat is, mint amiket ebben a modulban aján-
lunk, hiszen bizonyára vannak kedvenc játékaink. Ez a modul: ajánló, kedvcsináló egy találkozás 
szervezéséhez. Ha vendégeket hívunk (jó harminc főre terveztük a játékokat), számítsunk arra, 
hogy az osztályterem kicsinek bizonyul. Alakítsunk ki az év közben megszokottak alapját a te-
rünket úgy, hogy az mozgásra, bábozásra, jelenetek bemutatására is alkalmas legyen. Ha kedvünk 
van, az élő kiállítást vegyíthetjük az év közben általunk készített bábok, tárgyak kiállításával is. A 
foglalkozásvezető feladata, hogy az órabontást eldöntse. Elképzelhető, hogy a csoport szünet nél-
kül is végigélje a foglalkozást. Ezt a helyzet is eldöntheti.  Állítsuk meg az idő rohanását, szánjunk 
magunkra és szeretteinkre tartalmasan együtt töltött másfél órát: játsszunk együtt! 
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Térhasználat: gondoljuk végig, hogy legyen terünk a játékhoz, és a vendégek számára is legyen 
helyünk. Ha szükséges, válasszunk nagyobb termet!

Idő: ha megkérdezem, hogy mire van szüksége, tíz ismerősömből kilenc azt válaszolja: időre. 
Magam is csak közhelyszerűen tudok fogalmazni: rohanó világunkban álljunk meg, játsszunk. 
Használjuk ki az utolsó találkozás adta lehetőséget, hogy együtt lehessünk. A megadott időhatá-
rok természetesen igazíthatók.

Értékelés: A programcsomag készítői az év végi foglalkozásokra oklevelet készítettek. Ezen az 
utolsó foglalkozáson lehetőség van arra, hogy ezeket az okleveleket személyre szóló értékeléssel 
átadhassuk. 
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/ 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1. VENDÉGEK FOGADÁSA

A) „Egy kiállítás képei”
Így játszunk mi! Panoptikum. Élő 
kiállítással fogadjuk a vendége-
inket.
(5 perc)

önkifejezés
játékbátorság

egész csopor-
tos improvi-
záció

I/1. A)
játékleírás

B) „Egy kiállítás képei”
Így játszunk mi! Panoptikum. A 
szobrok életre kelnek. Kiállítás 
mozgásstoppal.
(5 perc)

önkifejezés
rögtönzés
nyelvi kom-
munikációs

egész csopor-
tos improvi-
záció

I/1. B)
játékleírás
CD,
Muszorgszkij:
Egy kiállítás 
képei, esetleg 
más zenei 
anyag a zenei 
CD-ről

I/2. VIGYÁZAT, BOMBA!

Közös játék a térben! 
Mozgáskoordinációs, mozgásfan-
tázia fejlesztő gyakorlat.
(6 perc)

térérzékelés
társérzékelés

egész csopor-
tos 
improvizáció

I/2. játékleírás

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. LÁDANYITÁS

Ládanyitás az esőerdő szertartás-
sal
Tapsjáték
(4 perc)

ritmus
egymásra 
figyelés

frontális
dráma

II/1. játékle-
írás
Varázsláda

II/2. Levél a ládában
Az első feladat: készítsünk 
fantázialényeket, szörnyeket! 
Együttműködési, dramatikus 
készségfejlesztési játék csoporto-
san
(15 perc)

mozgásfan-
tázia
kreativitás

csoportos
dráma

II/2. levél

II/3. Stopjáték. Fantáziamozgató, imp-
rovizációs játék párban
(15 perc)

kreativitás
verbális és 
nonverbális 
kommuniká-
ció

páros
dráma

II/3. játékle-
írás
varázsláda

Lehetséges foglalkozásbontás
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/ 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/4. A NAGY UTAZÁS – KÖRMESE ALKOTÁSA

A Mondjuk el a mi mesénket, mely 
„A nagy utazás” címet viseli. A 
mese készítéséhez használjunk 
szókártyákat. 
(10 perc)

produktív be-
szédkészség
szabályköve-
tés

frontális
egyéni
dráma

II/4. szókár-
tyák

B Körmese alkotása szabad improvi-
zációval
(10 perc)

produktív be-
szédkészség
alkalmazás

frontális
dráma

Lásd 
Sátorverés 
modul, II/2-es 
játékleírása.

II/5. A nagy utazás c. mese előadása

A) Csoportos improvizáció bábbal. 
Felkészülés. Közös dramatizálás, 
szereposztás. Előadás
(20 perc)

együttműkö-
dés
előadási

báb
dráma

II/5. A,B) já-
tékleírás
varázsláda
bábok, para-
ván

B) Csoportos improvizáció drámával. 
Felkészülés. Közös dramatizálás, 
szereposztás. Előadás 
(20 perc)

együttműkö-
dés
előadási

II/5. A, B)

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/1. Csoportos rajzolás, melyben 
megjelenítjük azt, hogy mit 
jelentett nekünk a közös játék, 
majd el is meséljük ezt.
(10 perc)

együttműkö-
dési
érzelemkife-
jezés

csoportos
rajz

III. játékleírás
csomagoló-
papír, rajzoló 
eszközök
CD, 
Muszorgszkij: 
Egy kiállítás 
képei

III/2. A programcsomaghoz készült 
oklevelek átadása
(10 perc)

III/3. Ládazárás, rajzok ládába helye-
zése

szertartás frontális
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MELLÉKLETEK
I/1. A) EGY KIÁLLÍTÁS KÉPEI, PANOPTIKUM

Fogadjuk a vendégeinket élőképekkel. A teret képezzük úgy ki, mint egy valódi kiállítás hely-
színén. A szobrok álljanak úgy, hogy körbejárhatók legyenek. Közben szólhat a zene. A kiállított 
alkotások témái: az év legjobb pillanatait jelenítsék meg. 

Válasszunk előre egy tárlatvezetőt, aki a kiállított alkotásokat bemutatja, címüket megmondja. Ha meg-
érinti szobrokat, illetve szoborcsoportokat, azok keljenek életre, s egy pár másodpercre éledjenek meg. 
Az év közben elkészített jelenetek részleteit mutathatják be. Lehetnek: vadászós, halászós stb. életképe-
ink. A játékhoz nagy térre van szükségünk. A vendégeinket egyelőre ne ültessük le. 

I/1. B) EGY KIÁLLÍTÁS KÉPEI MOZGÁSSTOPPAL

Ha a csoportunk bátortalanabb még a szöveges rögtönzésben, akkor a következő játékot ajánljuk: 
a játszók állóképekben állnak. Szól a zene. Adott jelre felvesznek egy másik pozíciót, másik szobor-
alakzatot. A játék ugyanaz, mint az előző, csak szöveges improvizáció nélkül.

I/2. VIGYÁZAT, BOMBA!

Vendégeinket invitáljuk egy közös játékra. Mozgassuk meg magunkat és egymást. A játszók szabadon 
sétálnak a térben. Minden játékos ugyanazt a feladatot kapja. Nézzen ki magának valakit, és igyekez-
zen – az áldozat számára észrevétlenül – becserkészni őt. A cél: annyira közel kerülni a kiszemelt tár-
sához, hogy adott jelre meglehessen fogni őt. Mivel mindenki bomba és potenciális áldozat is egyben, 
a játék során mulatságos kergetőzés alakulhat ki. A feladat továbbbonyolítható azzal, hogy amikor a 
játszók felfedezték, hogy ki az ő bombájuk, szemeljenek ki maguknak valakit, úgy mozogjanak, hogy 
lehetőleg az illető mindig köztük és a bombájuk között legyen. Mivel egyszerre több feladatot kell vég-
rehajtani a játszóknak, igyekezzenek minél jobban kihasználni a rendelkezésükre álló teret.

II/1. ESŐERDŐ

Kérjük meg a vendégeinket, hogy segítsenek nekünk a varázsládát kinyitni. Most a ládát egy eső-
varázsló szertartás segítségével tudjuk kinyitni. Álljunk körbe. A játékvezető kérje meg a játszó-
kat, hogy egyenként, láncban kezdjék el utánozni a mozgását. A játékvezető elkezd csettintgetni. 
Amikor mindenki átvette a csettintgetést, az irányító abbahagyja ezt és összedörzsöli a tenyerét. 
Ezt az előzőhöz hasonlóan egymás után átveszik a játszók. Akikhez még nem ért el a tenyérdör-
zsölés, azok csettintgetnek. A tenyérdörzsölés után, combcsapkodás, majd lábdobogás következik. 
Ezután, szintén az irányítót követve visszafelé is megismételjük a sort. Az általunk adott zajsoro-
zat az eső hangját fogja idézni. A varázslás befejezésével nyissuk fel a ládánkat, amiben legfelül 
most óriási méretű borítékok találhatóak, bennük a következő játék leírásai.

II/2. FANTÁZIALÉNYEK

A játszók feladata, hogy 4-6 fős csoportokat alkotva képzeletbeli lényeket, állatokat hozzanak létre 
önmagukból. A játékvezető előre írja fel a borítékokban lévő levelekre, hogy milyen lényt kíván 
létrehozatni. A lények különféle paramétereit határozzuk meg, lábakat, fejeket, farkakat. A feladat 
része, hogy a megalkotott lénynek egy bizonyos távolságot meg kell tennie, illetve a játszóknak el 
is kell nevezniük a lényüket. A felkészülési idő legyen 5-6 perc, utána a csoportok mutassák be 
a lényeket. (Érdemes nehéz feladat elé állítani a csoportokat, ha például egy négyfős csapatnak, 
olyan teremtményt kell kitalálnia, aminek csak három lába van, akkor a fölösleges öt lábat el kell 
tüntetni.) Néhány ötlet a lényekhez: háromlábú, nehezen mozgó, hosszú farkú, fürge, kíváncsi, nagy 
fülű, kisfejű, százlábú.  Kiköthetjük azt is, hogy a lények köszönjenek, szólaljanak meg. 
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LEVELEK:

1. Készítsetek közösen egy lényt! A lényetek legfontosabb jellemzői: fürge, kíváncsi, kisfejű, 
nagy fülű, hangos. – A lény nek tudnia kell mozogni, köszönni. 5 perc áll rendelkezésetek-
re a létrehozásához. Adjatok neki nevet!

2. Készítsetek közösen egy lényt! A lényetek legfontosabb jellemzői: 5 lábú, lomha, nehézkes, 
bumfordi. – A lénynek tudnia kell mozogni, köszönni. 5 perc áll rendelkezésetekre a létre-
hozásához. Adjatok neki nevet!

3. Készítsetek közösen egy lényt! A lényetek legfontosabb jellemzői: 8 karú, kétfejű, mozgé-
kony, csalafinta. – A lénynek tudnia kell mozogni, köszönni. 5 perc áll rendelkezésetekre a 
létrehozásához. Adjatok neki nevet!

4. Készítsetek közösen egy lényt! A lényetek legfontosabb jellemzői: nincs feje, nincs lába, 
félelmetes, ragadozó. – A lény nek tudnia kell mozogni, köszönni. 5 perc áll rendelkezése-
tekre a létrehozásához. Adjatok neki nevet!

II/3. STOPJÁTÉK

Ebben a játékban egyszerre két játszó játszik, ezért itt ültessük le vendégeinket. Használjuk a teret 
úgy, hogy a játékteret jelöljük ki, ezt üljük félkörbe. Két játszó kezdjen el egy improvizációt tet-
szőleges témára. A körben ülők figyelik a kialakuló szituációt, és ha a játék olyan ponthoz érkezik, 
ahonnan az eddigiekhez képest más irányban is folytatható, akinek ötlete van, STOP kiáltással 
megállítja a játékot. Az improvizálók megmerevednek abban a pózban, amelyikben a megállító jel 
elhangzott. A leállító játékos beáll valamelyik játszó helyére, és a maga képzelte irányba folytatja 
a játékot. A bent maradt játszónak azonnal reagálva kell kapcsolódnia az új szituációhoz. Az új 
jelenetet indító játékosnak helyzetbe kell hoznia a társát, hogy az reagálhasson. Hagyjuk kibonta-
kozni a jeleneteket, legalább egy percig menjenek a játékok, mielőtt stoppolnánk. Kezdő szituáci-
ónak pl.: öreg nénik várakoznak az orvosi rendelőben és az orvos késik. A következő szituációkat 
a gyerekeknek kell megteremteni.

II/4. SZÓKÁRTYÁK 

(egészen más szavakat is használhatunk)

út szerencse akadály boszorkány vadász

sátor medve világosság szörny jó tündér

beszélő hal csoda folyó erdő eső

„mindent látó” 
szemüveg titkos levél szabadulás óriás farkas

nyúl elágazás jutalom kendő lakodalom
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II/5. A NAGY UTAZÁS

Ebben a játékban az a feladatunk, hogy a közösen megírt mesét, vagy annak egy részletét adjuk 
elő közösen. Alakítsunk csoportokat. Rögzítsük a szereplőket. Válasszunk bábokat, beszéljük meg 
az előadandó jeleneteket. Használjuk az év során megismert dalokat, játékokat a bemutatáshoz. 
A csoportok próbálják el a jelenetet, majd mutassuk be egymásnak. A jeleneteket bábjáték, vagy 
színjáték formában is előadhatjuk. Vonjuk be a vendégeket is a játékba, de ne legyünk erőszako-
sak. (Ha a csoportunk bátortalanabb, erre a játékra készülhetünk úgy is, hogy az év során közösen 
dramatizált mesék közül mutatunk be egyet.) 

III. RAJZOLJUNK EGYÜTT!

A hat fős csoportok mindegyike kapjon egy-egy nagy csomagolópapírt rajzlapnak. Feladatuk a kö-
vetkező: készítsenek közös rajzot, amelynek témája legyen az együtt játszás kifejezése. A felada-
tot a csoportok szavak és előzetes megbeszélés nélkül oldják meg. Megkérhetjük a résztvevőket 
arra, hogy a mai TALÁLKOZÁSSAL kapcsolatos érzéseiket, gondolataikat vessék papírra. Öt perc 
rajzolás után minden csoport mondja el, hogy mit rajzolt, illetve mit szeretett volna bemutatni. A 
foglalkozást zárja le egy utolsó ládazárási szertartás, az elkészült rajzokat: egy-egy mondat kísére-
tében helyezzük be a ládába.

Felhasznált irodalom:

„A FÜGGÖNY MÖGÖTT VARÁZSLÁDA”  3. évfolyamos moduljai, játékleírásai. 

Szerzőtársak: Csekeiné Vagács Zsuzsa, Farkas Zsuzsanna, Farkas Szilvia, Kovács Hedvig, Láng 
Rita, Prácserné Kóbor Erika,  Pollághné Rózsa Ildikó, Zurbó Péter  

Muszorgszkij: Egy kiállítás képei – részletek 

Eszközök:
Varázsláda
CD lejátszó
Csomagolópapírok (6db) színező eszközök, ceruzák, tollak
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SZÓKÁRTYÁK, LEVELEK

A III/15-ös modulhoz előkészítendő kellékek

(Megjegyzés a pedagógus számára: a guanako és a vikunya kihalt állatfajták, kisebb termetű tevefélék, lámák.)

II/2-ES FELADAT 

1. levél:

Kedves Barátaim!

Kérlek Benneteket, hogy Képtelen lények nevű állatkertembe készítsetek nekem közösen egy kü-
lönleges lényt! Legfontosabb jellemzői a következők legyenek: fürge, kíváncsi, kisfejű, nagyfülű, 
hangos legyen. Mutassátok be mozgását és nevezzétek el. A megtervezéshez csak 5 percet tudok 
biztosítani, mivel hamarosan érkeznek a látogatók.

Köszönöm a segítségeteket!

Baráti üdvözlettel:

Guanako Vikunya
igazgató

Budapest, 2006. szeptember 1.

2. levél:

Kedves Barátaim!

Kérlek Benneteket, hogy Képtelen lények nevű állatkertembe készítsetek nekem közösen egy kü-
lönleges lényt! Legfontosabb jellemzői a következők legyenek: 5 lábú, lomha, nehézkes, bumfordi. 
Mutassátok be mozgását, és nevezzétek el. A megtervezéshez csak 5 percet tudok biztosítani, mi-
vel hamarosan érkeznek a látogatók.

Köszönöm a segítségeteket!

Baráti üdvözlettel:

Guanako Vikunya
igazgató

Budapest, 2006. szeptember 1.
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3. levél:

Kedves Barátaim!

Kérlek Benneteket, hogy Képtelen lények nevű állatkertembe készítsetek nekem közösen egy kü-
lönleges lényt! Legfontosabb jellemzői a következők legyenek: 8 karú, kétfejű, mozgékony, csala-
finta. Mutassátok be mozgását és nevezzétek el. A megtervezéshez csak 5 percet tudok biztosítani, 
mivel hamarosan érkeznek a látogatók.

Köszönöm a segítségeteket!

Baráti üdvözlettel:

Guanako Vikunya
igazgató

Budapest, 2006. szeptember 1.

4. levél:

Kedves Barátaim!

Kérlek Benneteket, hogy Képtelen lények nevű állatkertembe készítsetek nekem közösen egy kü-
lönleges lényt! Legfontosabb jellemzői a következők legyenek: nincs feje, nincs lába, félelmetes, 
ragadozó. Mutassátok be mozgását és nevezzétek el. A megtervezéshez csak 5 percet tudok bizto-
sítani, mivel hamarosan érkeznek a látogatók.

Köszönöm a segítségeteket!

Baráti üdvözlettel:

Guanako Vikunya
igazgató

Budapest, 2006. szeptember 1.
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II/4. SZÓKÁRTYÁK (EGÉSZEN MÁS SZAVAKAT IS HASZNÁLHATUNK)

út szerencse akadály boszorkány vadász

sátor medve világosság szörny jó tündér

beszélő hal csoda folyó erdő eső

„mindent látó” 
szemüveg titkos levél szabadulás óriás farkas

nyúl elágazás jutalom kendő lakodalom




