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1. A NAP ÉS A HOLD 

KÉSZÍTETTE: CSEKEINÉ VAGÁCS ZSUZSA, PRÁCSERNÉ KÓBOR ERIKA

Játék,
amelyben egy kozmonológiai kongresszuson

találkozhatunk kétezer év csillagászaival,
hogy összehasonlíthassuk,

ki hogy látja a világot.
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MODULLEÍRÁS
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 11–12 éves

AJÁNLOTT IDŐKERET 2×45 perc 

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Tudományos ismeretanyag befogadása, lényegkiemelés, magyarázattal egy-
bekötött előadás létrehozása

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Drámajátékok, képzeletbeli utazások, lényegkiemelés

AJÁNLOTT 
TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY

Vizsgálódás az űrben 

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: kreativitás (nyelvi, zenei)

Kognitív kompetencia: Kommunikatív kompetencia képességei, gondolko-
dási kompetencia, tudásszerző kompetencia

Szociális kompetencia: Együttműködési képesség

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz:  Magyar nyelv és irodalom, Ember és természet, Földünk és 
környezetünk

Modulokhoz: Föld körüli pályán, Ûrhajózás, Tájékozódás a világban

TÁMOGATÓRENDSZER SH atlasz: Csillagászat. Springer Hungarica Kiadó Kft. Budapest, 1992
Donald H. Menzel: Csillagászat. Gondolat, Budapest, 1980
Égitestek. Búvár zsebkönyvek, Móra, 1989
Robin Scagell: Bemutatjuk a világot. Szukits Könyvkiadó, 2001
National Geographic (a folyóirat, illetve a TV-adó műsorai)

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

A modul szorosan kapcsolódik a NAT-hoz, hisz természettudományos szövegeket dolgoz fel, ter-
mészetesen játékos formában. Ezért sokat segíthetnek a foglalkozás színesebbé tételéhez a föld-
rajzórán használt diaképek, földgömbök, csillagászati térképek. Ha lehetőség van rá, szerezzünk 
be ezek közül minél többet, de az órával ellentétben itt mindez a diákok kezébe kerüljön. Ha 
semmi segédanyag nem áll rendelkezésre, a foglalkozás akkor is maradéktalanul megtartható, a 
szemléltetés lehet egy kicsit egyszerűbb. A modulban a gyerekek egy képzeletbeli csillagászati 
kongresszuson vesznek részt, amelyben különböző szerepek felvételére lesz lehetőség. A modul 
egész időtartama alatt maradjanak szerepben!
 
A relaxációs zene a ráhangolódást szolgálja, hívjuk fel a figyelmet, hogy a gyerekek minél na-
gyobb teret bejárva, arcjátékkal, nagy testmozgással jelenítsék meg az átélt érzelmeket.  A hang-
zóanyagból pl. az Oxygene megfelel a célnak. 

A meghívó szövegének értelmezésekor térjünk ki az időutazás témájára. Beszéljünk arról is, hogy 
miért jelenthetett veszélyt egy-egy tézis megfogalmazása, kitérhetünk néhány gondolat erejéig a 
véleménynyilvánítás szabadságára, mikéntjére, hatására. A felmerülő kérdéseket mindenképpen 
hasonlítsuk össze a múltban és a jelenben is. Hogy milyen mélységben érintsünk egy-egy témát, 
azt a csoporttól tegyük függővé. 

A modul a csillagászok felkészülési ideje után vagy közben bontható. Ilyenkor a következő fog-
lalkozás elején olvassuk fel újra a meghívót, majd adjunk rövid, kb. három perces felkészülés-
re lehetőséget, hogy visszazökkenhessünk a konferencia hangulatába. A konferenciára három 
szereptípus válaszható. A szerepválasztást feltétlen előzze meg a pontos szerepértelmezés, hisz 
a továbbiakban nagyon eltérő, differenciált munkára van szükség. A legnehezebb, legösszetet-
tebb szerep a felfedező riporteré, akinek egyaránt van hangulatteremtő, összegző és összekötő 
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szerepe is. Erre a feladatra kimagasló nyelvi-kommunikációs készséggel rendelkező gyereket vá-
lasszunk! Ha a csoportban nincs senki, aki erre önállóan alkalmas, akkor se hagyjuk ki, hanem 
adjunk segítséget, esetleg osszuk meg a szerepet két ember között, akik párban dolgoznak. A 
csillagászok névhúzással döntsék el, hogy ki kinek a szerepébe bújik. Lehetőség van az adott tíz 
csillagász közül kevesebb kiválasztására, ilyenkor figyeljünk arra, hogy amelyeket kiválasztunk, 
azok jól kapcsolhatók legyenek egymással. Ha csak öt csillagászt szerepeltetünk, lehetőség nyílik 
segédcsillagászok kinevezésére is, akik ilyenkor az ismert csillagászokkal párban dolgoznak majd. 
Fontos, hogy ne két Kepler, két Arisztotelész stb. legyen, hisz akkor elvész az illúzió. Ilyenkor a 
segédek válasz-szanak maguknak egy fiktív nevet, és a csillagásszal együtt készüljenek fel az elő-
adásukra. Ez nagy segítség lehet a tudományos szemléltetésben. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy 
a kapott szöveg ismeretanyagát úgy dolgozzák fel, hogy azt majd egyszerű, érthető nyelvezettel, 
magyarázattal, szemléltetőeszközökkel be tudják mutatni. A prezentációk időtartama ne legyen 
több 2 percnél. A harmadik szerepkör a rendezőké, az ő feladatuk a kongresszus hangulatának 
megteremtése, a helyszín el-, ill. berendezése. A csillagászok időrendben lépjenek színre, és fel-
tétlen helyezzék el emblémájukat az időszalagon, így jól áttekinthető, nyomon követhető az idő 
múlása és a világképek változása. 

A csillagászok bemutatójához minél több motiváló anyagot készítsünk a ládába: labdákat, ping-
ponglabdát, a láda kesztyűs bábjainak fejét, hurkapálcát, földgömböt, almákat, fóliákat, filceket. 
Ha szükséges, javaslatokat is tehetünk a világkép ábrázolásához. A tudósok írásvetítő segítségével 
is bemutathatják eredményeiket.

A Vélemények című játékban a gyerekek ne lépjenek ki szerepükből, a csillagászok, a hallgatóság-
gá alakult szervezőbizottság tagjai és a riporter szerepüknek megfelelő stílusban, hangnemben 
tegyék fel a kérdéseiket! Ezen játék után csengővel, tapssal, dobbal jelezzük, hogy a konferenciá-
nak vége. A Szerkezetek c. játéknál már ne szerepben legyenek a gyerekek, mai ésszel, fantáziával 
alkossák meg a jövő szerkentyűit. 

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 modulban az értékelés szempontjából kulcsfontosságú a szerepvállalás és a megoldás. Erre 
mindenképpen fordítsunk időt. Szövegértés, illetve szövegalkotás szempontjából beszéljük meg, 
hogy a csillagászok hogyan tudták értelmezni, feldolgozni, saját véleményként előadni a szöve-
get, mennyire volt meggyőző, milyen mélységig vállalta a vitát. 
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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.A HAVASI ATTILA: ÉJJEL-NAPPAL C. VERSÉVEL 

A Tanári előmondással, nagy ajak-
mozgással  
(5 perc)

nyelvi nor-
matív, nyelvi 
korrekciós 
képesség

frontális, 
bemutatás

szöveggyűj-
temény 

B Egyéni felolvasással, nagy ajak-
mozgással
(5 perc)  

nyelvi nor-
matív, nyelvi 
korrekciós 
képesség

egyéni, be-
mutatás

szöveg-
gyűjtemény

C Memoriterként, nagy ajakmoz-
gással
(5 perc)         

nyelvi nor-
matív, nyelvi 
korrekciós 
képesség

frontális, 
csoportos, 
egyéni, be-
mutatás

szöveg-
gyűjtemény 

I/1.B HAVASI ATTILA: ÉJJEL-NAPPAL C. VERSÉVEL

A Tanári előmondással, hangszín-
váltással
(5 perc)

nyelvi nor-
matív, nyelvi 
korrekciós 
képesség

frontális, 
bemutatás

szöveggyűj-
temény

B Egyéni felolvasással, hangerő-
váltással
(5 perc)

nyelvi nor-
matív, nyelvi 
korrekciós 
képesség

egyéni, be-
mutatás

szöveg-
gyűjtemény

C Memoriterként, hangerőváltással
(5 perc)

nyelvi nor-
matív, nyelvi 
korrekciós 
képesség

egyéni, be-
mutatás 

szöveg-
gyűjtemény

I.2. A LÁDANYITÁS SZERTARTÁSA 

Válogassunk a ládában! Milyen 
kincsekre bukkanunk? 
(5 perc)

kombinatív 
képesség

frontális, 
megbeszélés

tudományos 
cikkek, képek 
a Holdról, 
a Napról, a 
Földről, papi-
rusztekercs, 
kartonlapok, 
filctollak, 
ragasztószala-
gok, mikrofon, 
varázslóbáb, 
távcső, ken-
dők, lepedők
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I/3. AZ EMBER A VILÁGMINDENSÉGBEN

I/3.A A SZFÉRÁK ZENÉJE 

Tanári narráció: 
Utazzunk a világűr titokzatos 
világába a képzelet szárnyán, a 
zene segítségével! Jelenítsük meg 
az átélt érzelmeket mozgással, 
hanggal 
(5 perc)

nem nyelvi 
kommuniká-
ciós képes-
ség

frontális, 
dráma

kendők, 
lepedők

játékleírás 
zenei CD,
CD-lejátszó 

I/3.B VÁGYAKOZÁS AZ ISMERETLENBE 

Az utazás c. játék 
(5 perc)

együttműkö-
dési képes-
ség

frontális, 
dráma

játékleírás

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. LÁTOM A NAPOT! LÁTOM A HOLDAT!

a Nézzünk az égre! Szoborjáték 
kihangosítással: Jelenítsük meg 
gondolatainkat! 
(8 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség, 
önkifejezési 
készség

frontális, 
dráma

játékleírás

b Készítsünk távcsövet! Nézzünk 
az égre a távcsövünkön keresz-
tül! Mit látunk? Fogalmazzuk 
meg gondolatainkat!
(8 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képességek, 
logikai ké-
pesség

egyéni, drá-
ma, báb 

játékleírás, 
rajzlap, ra-
gasztó, filc-
toll, ragasztó-
szalag, színes 
fólia

II/2. MIT REJT A LÁDA? 

Az Alkmaión-idézet tanári be-
mutatása 
Igaz-e? Mondj véleményt az idé-
zetről!
Keressünk összefüggést a láda 
tartalma és az idézet között! 
(2 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség, 
rendszerező 
képesség

frontális, 
bemutatás

papiruszte-
kercs az idé-
zettel
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II/3.  KOZMOLÓGIAI KONGRESSZUSRA KÉSZÜLÜNK!

Légy Te is részese a csillagászok 
találkozójának!
Olvassuk fel a meghívót! 
Értelmezzük a felkínált szere-
peket, válasszunk magunknak 
szerepet, készítsünk névjegyet!
(15 perc)

kreativitás, 
nyelvi kom-
munikációs 
képesség, 
beszédké-
pesség

egyéni, 
frontális, 
bemutatás, 
megbeszélés, 
vita

meghívó szö-
vege, karton-
papír, filctoll, 
biztosítótű, 
tudományos 
szövegek, 
névkártyák a 
csillagászok 
nevével

II/4. VEGYÉL RÉSZT TE IS A KONGRESSZUSON! 

A


A szervezők (A Világ 
Csillagászainak Egyesülete) elő-
készítik a kongresszus helyszí-
nét: elkészítik a háttérplakátot, 
rajta az idővonallal, berendezik, 
díszítik a termet
(20 perc)

kreativitás, 
együtt-
működési 
képesség, 
együttélési 
képesség, 
érdekérvé-
nyesítési 
képesség

csoport, vita csomago-
lópapírok, 
filctollak, ra-
gasztó, olló, 
a láda anya-
gai, lepedők, 
diavetítő 

B A meghívott csillagászok felké-
szülnek a prezentációra: saját 
névjegykártyát készítenek, 
feldolgozzák a tudományos szö-
vegeket, szemléltetőeszközöket 
készítenek stb.
(20 perc)

kreativitás, 
rendszerező 
képesség

egyéni, pá-
ros, kutatás

tudományos 
szövegek, 
papír, toll, 
filctollak, 
ragasztó, 
olló, alma, 
labdák, 
kesztyűsbáb- 
fejek, ping-
ponglabdák, 
írásvetítő, 
fólia, víz, 
edény, doboz

C A felfedező riporter interjúkat 
készít a csillagászokkal, a szerve-
zőkkel, összeállítja a kongresz-
szus felvezető szövegét 
(20 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség, 
kreativitás, 
beszédké-
pesség

egyéni, inter-
júkészítés

toll, papír, 
mikrofon, 
diktafon

Ajánlott modulbontási pont

TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS
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II/5. A KONGRESSZUS 

 A felfedező riporter megnyitja a 
kongresszust 
A csillagászok előadják prezen-
tációjukat
A résztvevők és a meghívott 
csillagászok megteszik hozzá-
szólásaikat a Vélemények c. játék 
keretei között 
(25 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség, 
önkifejező 
képesség

egyéni;
frontális, 
játék, kiselő-
adás, vita, 
megbeszélés

mikrofon, 
ragasztócsík, 
gombostű

játékleírás

II/6. A TUDOMÁNY JÖVŐJE [CÍM

A Weöres Sándor: Egy planéta buká-
sa c versének tanári bemutatása, 
megbeszélése
(5 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség

frontális, 
bemutatás

a vers szö-
vege

B Tudományos hipotézis felállí-
tása: Én úgy gondolom, a jövő 
csillagászai…
Kötött mondatkezdés c. játék 
(5 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség, 
kombinatív 
képesség

frontális, 
vita, megbe-
szélés

játékleírás

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/1.A MI LEHET A NAPRENDSZEREN TÚL? 

Szerkezetek c. játék 
(3 perc)

együttmű-
ködési és 
együttélési 
képesség

csoport, drá-
ma

játékleírás

III/1.B A LÁDAZÁRÁS SZERTARTÁSA ZENEHALLGATÁS KÖZBEN 

Hallgassuk a szférák zenéjét! 
Zenehallgatás, tánc, az eszközök 
visszatáncolnak a ládába 
(3 perc)

Együttélési 
képesség, 
kreativitás

frontális, 
tánc

CD

TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS
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MELLÉKLETEK
 
I/1. BESZÉDGYAKORLAT  

HAVASI ATTILA:
ÉJJEL-NAPPAL

Nappal az égen caplat a Nap,
Jó tempóban körbeszalad.

Éjjel a mélyben, a lenti sötétben
Nagy csapat ördög húzza szekéren.

Éjjel az égen cammog a Hold,
Reggel szusszan, jót gyalogolt.

Nappal a mélyben, a nappali fényben
Ördögök őrzik mázas edényben.

Friss tinta (Mai gyerekversek). Pagony kiadó, Budapest, 2005, 12. o.

I (II/3.) KOZMOLÓGIAI KONGRESSZUSRA KÉSZÜLÜNK!

a) A játék célja, hogy a gyerekek a zene segítségével elképzeljék, ahogy a Földtől elszakadva a 
világűrbe repülnek, mindenféle jármű nélkül. A csillagok, a bolygók között a lebegés, zuhanás, 
forgás, repülés együttes élményét próbálják meg elképzelni. A zenére a gyerekek a tér minél na-
gyobb kitöltésére törekedve, érzelmeiket mozgással és hanggal is jelenítsék meg! Tapssal váltogat-
hatunk a néma, illetve a hangos (hanggal kísért) mozgás között. A ládában található kendők, le-
pedők használatával még kifejezőbbé tehetjük a táncot. Használjuk ezeket is bátran! Jó, ha a zene 
hangerejének, tempójának változtatásával is a mozgás ritmusának változására késztetjük őket. 
Az érzelmek megjelenítését néma mozgással, halkuló zenével fejezzük be. A zene elhallgatásakor 
tartsuk meg pár másodpercig az adott testhelyzetet.
 
b) Az utazás c. játékban a csoport nagyfokú együttműködésére van szükség. Kétféle megoldás is 
javasolt. Az elsőben a csoport egyik tagját, az utazót fejmagasság fölé emelik a többiek, majd az 
emelés után óvatosan körbejárnak vele a teremben. Közben az utazó szeme csukva van, lazít. 
Lehetőség van egyszerre több utazó, szállító választására is, ekkor a cserékkel mindenki átélheti 
az utazás élményét. A játék nehezebb változata a „szállítószalag-változat”. Ebben a változatban 
két sorban arccal egymás felé, kb. fél méter távolságra állnak a csoporttagok (próbáljunk azonos 
magasságúakat egymással szembe állítani). Az első páros egyik tagja lefekszik az első hat-nyolc 
ember között. Azok felemelik fejmagasság fölé, majd továbbadják kézről kézre egészen addig, 
míg a lánc végére nem ér, ahol óvatosan leteszik. Következik az első pár második tagja, majd a 
második pár első tagja és így tovább. A másik megoldásban az utazók lepedőbe fekszenek bele, 
ilyenkor a többiek óvatosan megemelve viszik, utaztatják körbe a teremben. Mindkét esetben jól 
átérezhető a bizonytalanság, az ide-oda dülöngélő mozgás. Beszéljünk róla!

II/1. LÁTOM A NAPOT! LÁTOM A HOLDAT!

a)  A gyerekek egy adott jelre (taps, csengőszó stb.), szemüket az ég felé emelve, különböző szob-
rokat alkotnak. A szoborban megjelenítik mindazt, amit a Hold, a Nap, a csillagos ég képe előidéz 
bennük, pl. az elvágyódást, a kíváncsiságot, a félelmet. Ha a szobrok elkészültek a tanár egy szo-
bor mögé lép, vállát megérinti és kihangosítja, azaz kimondja, megfogalmazza egy mondatban, 
hogy mit is gondolhat. A továbbiakban ez a gyerek lép egy újabb szoborhoz és hangosítja ki azt. 
Az összes szobor kerüljön sorra. 
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b) A rajzlapok összesodorásával, összeragasztásával pillanatok alatt saját távcső készíthető, melyet 
mindenki minél díszesebbre színezhet. A távcső végére színes fóliát ragasszunk, amelytől a látott 
kép érdekesebbé válik. Jó, ha a távcsőn megjelennek a világűr képei, szimbólumai. A kész távcsö-
veket az ég felé fordítjuk, majd mindenki 4-5 összefüggő mondatban elmondja, hogy milyen égi 
képet vetít elé a képzelete. Jó, ha nem pusztán kijelentő mondatokat használnak a bemutatáskor, 
hanem valamiféle érzelmi megnyilvánulások is kiérződnek a mondatokból. Bátorítsuk őket, hogy 
használják bőven a különböző mondatfajtákat az érzelmeik kifejezésre. 

II/2. 

Az idézet:

„A láthatatlan és múlandó dolgokról biztos tudásuk csak az isteneknek van, az embereknek 
csupán sejtésük.”

 Alkmaión (Pais István: Antik bölcsek, gondolatok, aforizmák. Szerzői kiadás. Budapest 1986., 289. o.)

A MEGHÍVÓ

Igen tisztelt, nagy tudományú csillagász urak!

Örömmel értesítem önöket, hogy a XXI. század emberének lehetősége és módja nyílt arra, hogy 
önöket egy pár óra erejéig visszahozza a Földre, és ezáltal létrejöhessen ama fantasztikus találko-
zó, melyben 2000 év minden nemű és rangú csillagászai találkozhatnak egymással. A kozmológiai 
kongresszuson lehetőség nyílik arra, hogy mindnyájan kifejthessék ama nézetüket, amelyet a vi-
lág mibenlétéről alkottak. Mindezt oly módon, hogy Önöket semmiféle megtorlás nem fenyegeti, 
nézeteiket bátran, bizonyítékokkal alátámasztva adhatják elő! 
A kongresszus helye: Magyarország, Planetárium
Ideje: 2008. január 1.
Megjelenésükre feltétlen számítunk!  

Tisztelettel a Világ Csillagászainak Egyesülete nevében:
Földi János

elnök 

(A meghívó szövege a nyomtatáshoz, fénymásoláshoz a melléklet végén található.)

II/4. VEGYÉL RÉSZT TE IS A KONGRESSZUSON!

A gyerekek a választott szerepnek megfelelően elkészítenek egy-egy névjegykártyát nevükkel, 
titulusukkal, majd kitűzik, és egész modul alatt viselik azt.

A kongresszus megrendezéséhez szükséges a csillagászokon kívül szervezőcsapat létrehozása és 
egy felfedező riporter szerepkör is. A szervezők feladata, hogy a termet úgy átrendezzék, hogy az 
hasonlítson egy konferenciateremre. Legyen pulpitus, megfelelő ülőhely a hallgatók számára s el-
különített, kiemelt helyek a csillagászoknak. A pulpitus mögé készítsenek plakátot, díszítsék ideillő 
idézetekkel, rajzokkal. Készítsenek egy időszalagot is, amelyre majd a csillagászok által készített 
emblémákat tűzik fel. A felfedező riporter feladata, hogy a prezentációra készülő csillagászokkal 
miniinterjúkat készítsen, s ezek segítségével megírjon egy kb. 3 perces felvezető szöveget, amely-
lyel majd bemutatja a résztvevőket, a kongresszus célját a TV-nézőknek. Az ő feladata lesz majd a 
kongresszus megnyitása is. A kongresszus levezetése, irányítása tanári szerep. A felkészüléskor a 
csillagászok elolvassák az ismeretterjesztő szöveget, értelmezik azt, majd felkészülnek ennek tömör, 
érthető előadására. Feladatuk még, hogy átgondolják, milyen eszközökkel tudnák a leglátványosab-
ban, legérthetőbben szemléltetni saját világnézetüket. A ládából sokféle eszköz közül választhatnak. 
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Névkártyát készítenek, amely a legfontosabb ismereteket tartalmazza róluk. Emblémát rajzolnak, 
mégpedig olyat, amelyről azonnal lehet asszociálni az általuk kifejtett világnézetre.  

A csillagászok által választható szerepek:

EGYIPTOMI CSILLAGÁSZ

Az Univerzum, a világmindenség számukra egy nagy doboz volt, amelynek alaplapja a Föld. 
Tetejét enyhén boltozatosnak képzelték, s a csillagokat apró lámpácskáknak, amelyek lógnak a 
doboz tetejéről. Néhányukat az istenek hordozzák körbe, hiszen ezek világítanak a legjobban. 
Néhányuk sajnálatosan leesett az égről, ezek lehettek a mai hullócsillagok. A Napot és a Holdat 
valódi istenségnek tekintették. Ré, a napisten, aki naponta újjászületik a keleti égen, egy nagy 
hajón átszeli az égboltot, majd meghal a nyugati szélen. A Tejutat égi folyóként tisztelték az egyip-
tomiak, és égi Nílusnak nevezték el. Nézeteik szerint az égi folyó a lelkek és a holtak birodalmán 
folyik keresztül.

ANAXIMANDROSZ

Élt: i. e. 611–546

Kortársa és honfitársa, a milétoszi Thalész szerint a Föld lapos korong, és vízen úszik, tehát mozog, 
az égbolt pedig mint félgömb veszi körbe az úszó Földet. Szerinte viszont a Föld nem áll és nem is 
nyugszik semmin, hanem az űrben szabadon lebeg. Formája pedig henger. A henger magassága 
a körlap átmérőjének egyharmadával egyenlő. A szabadon lebegő Föld a korábbi elméletekhez 
képest óriási haladást jelent, hisz az eddigi tudósok ragaszkodtak ahhoz, hogy valaminek tartania 
kell a Földet. Állítását azzal indokolta, hogy mivel a Föld a Világegyetem központja, semmi sem 
készteti arra, hogy ezt a pozíciót megváltoztassa, tehát tartószerkezetre sincs szükség. Ő ismer-
te fel legelőször, hogy az égbolt gömb alakú. Egy olyan hasonlattal mutatta ezt be, hogy az ég-
bolt úgy borul a Földre, mint egy fa koronája. A világot egy hatalmas kocsikerékhez hasonlította, 
amelynek agyában foglal helyet a Föld. Ez az abroncs lángoló folyadékkal van tele, és az emberek 
egyetlen apró lyukon láthatnak ki, ezen keresztül láthatjuk a Napot és a Holdat. A Nap a kerékkel 
együtt körüljárja a Földet. Azt gondolta, hogy a Holdnak saját fénye van, s egy másik kocsikereke. 
A Hold változásait pedig azzal magyarázta, hogy amíg a Holdkerék körbejár a Földkerék körül, 
időnként egy-egy égitest eltakarja a szem elől. 

ANAXAGORASZ

Élt: i. e. 500–428

Filozófus volt. Azt a nézetet hangoztatta, hogy a Föld gömb alakú, és más égitestek, a Nap és a 
Hold is azok. Mikor i. e. 467-ben hatalmas meteor hullott a Földre, felismerte, hogy az nem föl-
di eredetű, és úgy gondolta, a Napból szakadt ki. Ezért úgy gondolta, hogy a Nap egy izzó kő. 
Nagyságát is megvizsgálta. Méretét úgy próbálta meghatározni, hogy egy ismert, Görögország 
déli részén fekvő félszigethez, Peloponnészoszhoz hasonlítja. Nézete szerint a Nap ennél na-
gyobb. A Földet laposnak tartotta, a Napot és a Holdat pedig egyenlő távolságra lévőnek.

ARISZTOTELÉSZ

Élt: i. e. 348–322

Fizikus, csillagász, matematikus, geológus, fizikus. A kortársai, köztük Hérakleidész a kozmosz 
középpontjában egy olyan tüzet képzeltek el, amely körül a Nap, a Hold, a bolygók és a Föld 
keringenek. A Föld lakott fele mindig a központi tűzzel ellentétes oldalon van, úgyhogy azt so-
hasem lehet megfigyelni. Ugyanez érvényes az ellenföldre is, amely állítólag a központi tűz túl-
oldalán helyezkedik el. Ők még úgy gondolták, hogy a Föld korong alakú, ennek központjában 
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az Olümposz hegye áll, melyen az istenek élnek. Az Olümposzt az Okea világtenger veszi körül. 
Ő jutott el arra a megállapításra, hogy a Föld gömb alakú lehet. Ennek bizonyítékai a következők 
voltak: a parthoz (távolról) közeledő hajók megfigyelése, az a tény, hogy holdfogyatkozásnál a 
Holdra eső földárnyék határa mindig körív alakú, az égitestek helyzete az égbolton folyamatosan 
változik. Az összes síkidom közül a legtökéletesebbnek a kört tartotta, s a Nap, Hold, Föld göm-
böket továbbiakkal egészítette ki. A Holdnak – úgy gondolta – nincs szüksége kiegészítő gömbre, 
de a Jupitert, Szaturnuszt, Vénuszt, a Mars és a Nap szerkezetét újabb gömbökkel egészítette 
ki. Összesen 55 gömbből álló modellt dolgozott ki. Rájött, hogy a Hold kisebb a Földnél, s hogy 
a Föld és a Hold is a Nap fényét veri vissza. A Földhöz a Holdat tartotta legközelebbinek, de a 
Napot is közelebbinek tartotta a többi bolygónál. Nála a bolygók sorrendje a következő: Hold, 
Nap, Vénusz, Merkúr, Mars, Jupiter, Szaturnusz.

KLAUDIOSZ PTOLEMAIOSZ

Élt: i. sz. 75–160

A Naprendszer eddigi legtökéletesebb modelljét dolgozta ki. Ő alkotta meg az első teljes csilla-
gászati ismerettárat 13 kötetben. A neve „Megale syntaxis” volt, amely később „Almagest” névre 
rövidült. Nézete szerint a 7 bolygó (a Napot és a Holdat is bolygónak vette) 7 szférában (gömbön) 
mozog a centrumban elhelyezkedő Föld körül, ezért geocentrikus rendszernek nevezi. A közép-
pontból kiindulva a bolygók szerinte a következő sorrendben követik egymást: Hold, Merkúr, 
Vénusz, Nap, Mars, Jupiter, Szaturnusz. A Szaturnuszon túl az állócsillagok szférája következik. 
Elképzelése szerint minden bolygó körmozgást végez. A Föld nem pontosan a körök középpont-
jában van. Csak a Nap és a Hold mozog közvetlenül a Földhöz tartozó körön. A Föld forgását 
azonban elvetette, azért, mert ha a Föld forogna, a hegyeknek le kellene szakadniuk a bolygónk 
felszínéről, és szétszóródni a többi bolygó között.

KOPERNIKUSZ NIKOLAUSZ

Élt: 1473–1543 (lengyel csillagász)

Ő tekinthető az új csillagászat reformátorának. Kanonok volt, és utazásai során különféle tanul-
mányokat folytatott Krakkótól Bolognáig. 1512 táján a bolygórendszerekről jelentet meg egy ösz-
szefoglaló művet, címe: Commentariólus. Megállapítja benne, hogy a Föld forog a tengelye körül, 
a bolygók pedig keringenek egy középpont körül, és ez a Nap. Nem mérésekkel, megfigyelések-
kel, hanem pusztán elméleti megfontolással jutott erre a véleményre. A bolygók szerinte körpá-
lyákon mozognak a Nap körül. Ezt a nézetet heliocentrikus világképnek nevezzük. Rájött, hogy a 
Föld csak egy a bolygók közül, és pontosan kiszámolta a bolygók távolságát a Naptól. A bolygók 
sorrendje nála a következő: Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz.

JOHANNES KEPLER

Élt: 1571–1630 (német csillagász)

Teológus, tanár, matematikus. Császári udvari csillagász. Szerinte a bolygók a Nap körül kerin-
genek, méghozzá nem kör, ahogy eddig gondolták, hanem ellipszis alakú pályán. Az ellipszis 
olyan síkidom, amelynek két gyújtópontja van. Ha az ellipszis bármely pontját kiválasztjuk, és 
megmérjük a két ponttól való távolságát, majd összeadjuk, a kapott összeg mindig ugyanaz. A 
világegyetem ellipszisének egyik gyújtópontjában a Nap áll. A bolygók mozgása is eltérő gyorsa-
ságú. Megalkotott egy csillagászati távcsövet, amellyel megfigyeléseit végezhette. 
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GALILEO GALILEI

Élt: 1564–1642 (itáliai csillagász)

Ő az, akit tanai miatt az inkvizíció elé állítottak, vissza kellett vonnia tanait, amelyek ellentmon-
danak a Szentírásnak. Az inkvizíció azokat az embereket bűnösnek találta, és általában máglya-
halálra ítélte, akik olyan nézeteket vallottak, hangoztattak, amelyek árthattak a római katolikus 
egyháznak. Galileo szerint a bolygók, köztük a Föld is a Nap körül kering, és ezt heliocentrikus 
világképnek nevezik, a centrum (központ) és a hélium mint Napra utaló szavakból eredeztetve. 
Nézete szerint a Nap van a világ közepén, és az nem mozog, ellenben a Föld mozog, és nincs a 
világegyetem közepén. Az inkvizíció azonban megtiltotta Galileinek, hogy kiálljon a heliocentri-
kus elmélet mellett. Készített egy távcsövet, amellyel felfedezte, megfigyelte a napfoltokat, a Hold 
egyenetlen felszínét, krátereket, hegyeket. A Jupiter 4 holdját is megfigyelte, amelyek a Jupiter 
körül keringnek, ami ismét csak alátámasztotta azt a nézetét, hogy nem a Nap minden mozgás 
központja. Megfigyelte a hold négy fázisát: a teliholdat, a fogyó holdat, a hízó holdat, a sarlót.

ISAAC NEWTON

Élt: 1643–1727

A matematika professzora, a gravitációs törvény megalkotója. A gravitáció a Föld tömegvonzását 
jelenti. Állítólag úgy szembesült a Föld gravitációs energiájával, hogy a fejére esett egy alma, s ek-
kor kezdett ezen gondolkodni, hogy vajon miért nem felfelé esett. Ennek egyetlen magyarázatát 
találta, hogy a Föld magához vonzza az almát és minden tárgyat, tehát valamiféle tömegvonzá-
si ereje van. Ezt nevezte el gravitációnak. Szerinte azonkívül, hogy a Nap vonzza a bolygókat, 
a bolygók is, a Föld gravitációs energiájához hasonlóan, vonzzák egymást, ezért nagyon nehéz 
a bolygók mozgásának pontos meghatározása. Sőt szerinte a világegyetem minden objektuma 
vonzza a többit, és az égitestek mozgása nem csak kör, ellipszis, de más formát is felvehet.

FÖLDI TAMÁS professzor

Született: 1969, Budapest (csillagász, űrkutató)

Földi Tamás a mai tudományos eredmények összefoglalója, a leghíresebb csillagászati műsor ve-
zetője.

Mit tudunk ma? Világűrnek nevezünk mindent, ami a Földön kívül található: más bolygók, üs-
tökösök, fekete lyukak, csillagok. Ma már tudjuk, hogy földi élet szempontjából a Nap a legfon-
tosabb. A Nap egy csillag, gázból, hidrogénből és héliumból álló gázgömb, amely hőt és fényt 
termel. Kb. négy és fél milliárd évvel ezelőtt alakult ki a Világűrben. A Napot és a hozzá tartozó, 
körülötte keringő kilenc bolygót együtt Naprendszernek nevezzük. A Föld nemcsak a Nap körül 
kering, hanem közben saját tengelye körül is forog. A forgás miatt látszik úgy, mintha a Nap körbe 
menne az égen. A Föld egy év alatt kerüli meg a Napot, és pontosan ennyiszer: 365/25-ször fordul 
a tengelye körül. Mivel egy év 365 napból áll, 4 évenként plusz egy napot, szökőnapot adunk a 
naptárhoz, ilyenkor a február 29 napos lesz. A Föld természetes mellékbolygója a Hold. A Holdat 
csak azért és akkor látjuk, amikor a Nap megvilágítja. Miközben a Hold a Föld körül kering, a 
Napból érkező sugár eltérő nagyságban megvilágítja meg a Holdat, ezért látunk más és más for-
mákat. A Hold négy fázisát különböztetjük meg: újholdkor a Hold csak halványan tükrözi vissza 
a Nap sugarait, sötét körként látjuk az égen. Majd a Nap egyre jobban megvilágítja, sarló alakúra 
nő, ezt első negyednek nevezzük. Majd tovább dagad, egész kerekre, ezt teleholdnak nevezzük. 
Ilyenkor a Nap teljesen megvilágítja a Holdat, ami aztán elkezd sarló formájúvá fogyni, ezt pedig  
utolsó negyednek nevezzük. Majd a folyamat kezdődik elölről. 

(A fénymásoláshoz az életrajzok a melléklet végén találhatók!)



SZÖVEGÉRTÉS–SZÖVEGALKOTÁS „FÜGGÖNY MÖGÖTT VARÁZSLÁDA” • 6. ÉVFOLYAM 16

II/5.

A Vélemények c. játékban az elhangzottakkal kapcsolatban nyilatkoznak a kongresszus résztvevői. 
A résztvevők közül bárki jelentkezhet véleménynyilvánításra. Szándékát kézfeltartással jelezze. 
Aki megkapta a tanítói engedélyt, az a dobogóra állva néhány csillagászról, az általa elmondot-
takról mond egy-egy mondatot. 4-féle mondatkezdés áll rendelkezésre, amelyeket segítségül a 
pulpitusra helyezve a tanuló megtalál.

1.Nyilvánvaló, hogy… 2. Nagyon örülök, hogy… 3. Most már úgy gondolom, hogy… 4. A vélemé-
nyem arról, amit hallottam, az, hogy… (l. a modul végén)

II/6.

A differenciálás alapja a gyerekek gondolkodási kompetenciája és nyelvi kommunikációs képessé-
ge. A vers feldolgozása egyfajta félreproduktív beszédképességen alapul, míg a Kötött mondatkez-
dés c. játék produktív beszédképességet fejleszt.

 A

WEÖRES SÁNDOR:
EGY PLANÉTA BUKÁSA

Amikor megáll a Föld, mint az óra,
A többi bolygó csodálkozva nézi:
Elejti Holdját jégbordázatára
S az Egyenlítő fekete ivére.

A Mars, a Vénus szinte belereszket,
Viola, zöld, kék lángok kavarognak,
Csak a Nap nem néz sokszoros hevéből
A szolgái közt dúló lázadásra.

Emelkedik egy legvégső tekintet,
Aztán nincs honnan, bár volna hová még.
Nem érez és nem tud a megmaradt lét,
Nincs magva, nincs spórája, közönyös kő.

Weöres Sándor: Kútbanéző. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1987, 11. o.

A Kötött mondatkezdés játékban a kongresszus résztvevőinek mindegyike hozzászól, véleményt 
mond, oly módon, hogy ugyanazt a mondat kezdést eltérő módon befejezi. 

III/1. 

A Szerkezetek c. játékban a résztvevők kis létszámú csoportokban dolgoznak. Minden csapat felada-
ta, hogy egy különleges „szerkezetet” hozzon létre a játszók testéből. Néhány ötlet: toronydaru, 
gémeskút, fa, híd, repülőgép stb. Feladatként adhatjuk mozgó szerkezetek „építését”. Ebben az 
esetben egy jövőbeli, elképzelt szerkezetet hoznak létre, fontos, hogy a szerkezetnek funkcionális 
szerepe legyen.
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MEGHÍVÓ

Igen tisztelt, nagy tudományú csillagász urak!

Örömmel értesítem önöket, hogy a XXI. század emberének lehetősége és módja nyílt arra, hogy 
önöket egy pár óra erejéig visszahozza a Földre, és ezáltal létrejöhessen ama fantasztikus talál-
kozó, melyben 2000 év minden nemű és rangú csillagászai találkozhatnak egymással. A koz-
mológiai kongresszuson lehetőség nyílik arra, hogy mindnyájan kifejthessék ama nézetüket, 
amelyet a világ mibenlétéről alkottak. Mindezt oly módon, hogy Önöket semmiféle megtorlás 
nem fenyegeti, nézeteiket bátran, bizonyítékokkal alátámasztva adhatják elő! 

A kongresszus helye: Magyarország, Planetárium
Ideje: 2008. január 1.
Megjelenésükre feltétlen számítunk!  

Tisztelettel a Világ Csillagászainak Egyesülete nevében:

Földi János
elnök        
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EGYIPTOMI CSILLAGÁSZ

Az Univerzum, a világmindenség számukra egy nagy doboz volt, amelynek alaplapja a Föld. 
Tetejét enyhén boltozatosnak képzelték, s a csillagokat apró lámpácskáknak, amelyek lógnak a 
doboz tetejéről. Néhányukat az istenek hordozzák körbe, hiszen ezek világítanak a legjobban. 
Néhányuk sajnálatosan leesett az égről, ezek lehettek a mai hullócsillagok. A Napot és a Holdat 
valódi istenségnek tekintették. Ré, a napisten, aki naponta újjászületik a keleti égen, egy nagy 
hajón átszeli az égboltot, majd meghal a nyugati szélen. A Tejutat égi folyóként tisztelték az 
egyiptomiak, és égi Nílusnak nevezték el. Nézeteik szerint az égi folyó a lelkek és a holtak bi-
rodalmán folyik keresztül.

ANAXIMANDROSZ

Élt: i. e. 611–546 (ókori görög tudós)

Kortársa és honfitársa, a milétoszi Thalész szerint a Föld lapos korong, és vízen úszik, tehát mo-
zog, az égbolt pedig mint félgömb veszi körbe az úszó Földet. Szerinte viszont a Föld nem áll, 
és nem is nyugszik semmin, hanem az űrben szabadon lebeg. Formája pedig henger. A henger 
magassága a körlap átmérőjének egyharmadával egyenlő. A szabadon lebegő Föld a korábbi 
elméletekhez képest óriási haladást jelent, hisz az eddigi tudósok ragaszkodtak ahhoz, hogy 
valaminek tartania kell a Földet. Állítását azzal indokolta, hogy mivel a Föld a Világegyetem 
központja, semmi sem készteti arra, hogy ezt a pozíciót megváltoztassa, tehát tartószerkezetre 
sincs szükség. Ő ismerte fel legelőször, hogy az égbolt gömb alakú. Egy olyan hasonlattal mu-
tatta ezt be, hogy az égbolt úgy borul a Földre, mint egy fa koronája. A világot egy hatalmas 
kocsikerékhez hasonlította, amelynek agyában foglal helyet a Föld. Ez az abroncs lángoló fo-
lyadékkal van tele, és az emberek egyetlen apró lyukon láthatnak ki, ezen keresztül láthatjuk a 
Napot és a Holdat. A Nap a kerékkel együtt körüljárja a Földet. Azt gondolta, hogy a Holdnak 
saját fénye van, s egy másik kocsikereke. A Hold változásait pedig azzal magyarázta, hogy amíg 
a Holdkerék körbejár a Földkerék körül, időnként egy-egy égitest eltakarja a szem elől. 

ANAXAGORASZ

Élt: i. e. 500–428

Filozófus volt. Azt a nézetet hangoztatta, hogy a Föld gömb alakú, és más égitestek, a Nap és a 
Hold is azok. Mikor i. e. 467-ben hatalmas meteor hullott a Földre, felismerte, hogy az nem földi 
eredetű, és úgy gondolta, a Napból szakadt ki. Ezért úgy gondolta, hogy a Nap egy izzó kő. 
Nagyságát is megvizsgálta. Méretét úgy próbálta meghatározni, hogy egy ismert, Görögország 
déli részén fekvő félszigethez, Peloponnészoszhoz hasonlítja. Nézete szerint a Nap ennél na-
gyobb. A Földet laposnak tartotta, a Napot és a Holdat pedig egyenlő távolságra lévőnek.



1. A NAP ÉS A HOLD 19

ARISZTOTELÉSZ

Élt: i. e. 348–322

Fizikus, csillagász, matematikus, geológus, fizikus. A kortársai, köztük Hérakleidész a kozmosz kö-
zéppontjában egy olyan tüzet képzeltek el, amely körül a Nap, a Hold, a bolygók és a Föld keringe-
nek. A Föld lakott fele mindig a központi tűzzel ellentétes oldalon van, úgyhogy azt sohasem lehet 
megfigyelni. Ugyanez érvényes az ellenföldre is, amely állítólag a központi tűz túloldalán helyezke-
dik el. Ők még úgy gondolták, hogy a Föld korong alakú, ennek központjában az Olümposz hegye 
áll, melyen az istenek élnek. Az Olümposzt az Okea világtenger veszi körül. Ő jutott el arra a meg-
állapításra, hogy a Föld gömb alakú lehet. Ennek bizonyítékai a következők voltak: a parthoz (távol-
ról) közeledő hajók megfigyelése, az a tény, hogy holdfogyatkozásnál a Holdra eső földárnyék ha-
tára mindig körív alakú, az égitestek helyzete az égbolton folyamatosan változik. Az összes síkidom 
közül a legtökéletesebbnek a kört tartotta, s a Nap, Hold, Föld gömböket továbbiakkal egészítette ki. 
A Holdnak – úgy gondolta – nincs szüksége kiegészítő gömbre, de a Jupitert, Szaturnuszt, Vénuszt, 
a Mars és a Nap szerkezetét újabb gömbökkel egészítette ki. Összesen 55 gömbből álló modellt dol-
gozott ki. Rájött, hogy a Hold kisebb a Földnél, s hogy a Föld és a Hold is a Nap fényét veri vissza. A  
Földhöz a Holdat tartotta legközelebbinek, de a Napot is közelebbinek tartotta a többi bolygónál.  
Nála a bolygók sorrendje a következő: Hold, Nap, Vénusz, Merkúr, Mars, Jupiter, Szaturnusz.

KOPERNIKUSZ NIKOLAUSZ

Élt: 1473–1543 (lengyel csillagász)

Ő tekinthető az új csillagászat reformátorának. Kanonok volt, és utazásai során különféle tanul-
mányokat folytatott Krakkótól Bolognáig. 1512 táján a bolygórendszerekről jelentet meg egy ösz-
szefoglaló művet, címe: Commentariólus. Megállapítja benne, hogy a Föld forog a tengelye körül, 
a bolygók pedig keringenek egy középpont körül, és ez a Nap. Nem mérésekkel, megfigyelések-
kel, hanem pusztán elméleti megfontolással jutott erre a véleményre. A bolygók szerinte körpá-
lyákon mozognak a Nap körül. Ezt a nézetet heliocentrikus világképnek nevezzük. Rájött, hogy a 
Föld csak egy a bolygók közül, és pontosan kiszámolta a bolygók távolságát a Naptól. A bolygók 
sorrendje nála a következő: Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz.

JOHANNES KEPLER

Élt: 1571–1630 (német csillagász)

Teológus, tanár, matematikus. Császári udvari csillagász. Szerinte a bolygók a Nap körül kerin-
genek, méghozzá nem kör, ahogy eddig gondolták, hanem ellipszis alakú pályán. Az ellipszis 
olyan síkidom, amelynek két gyújtópontja van. Ha az ellipszis bármely pontját kiválasztjuk, és 
megmérjük a két ponttól való távolságát, majd összeadjuk, a kapott összeg mindig ugyanaz. A 
világegyetem ellipszisének egyik gyújtópontjában a Nap áll. A bolygók mozgása is eltérő gyor-
saságú. Megalkotott egy csillagászati távcsövet, amellyel megfigyeléseit végezhette. 
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GALILEO GALILEI

Élt: 1564–1642 (itáliai csillagász)

Ő az, akit tanai miatt az inkvizíció elé állítottak, vissza kellett vonnia tanait, amelyek ellentmon-
danak a Szentírásnak. Az inkvizíció azokat az embereket bűnösnek találta, és általában máglya-
halálra ítélte, akik olyan nézeteket vallottak, hangoztattak, amelyek árthattak a római katolikus 
egyháznak. Galileo szerint a bolygók, köztük a Föld is a Nap körül kering, és ezt heliocentrikus 
világképnek nevezik, a centrum (központ) és a hélium mint Napra utaló szavakból eredeztetve. 
Nézete szerint a Nap van a világ közepén, és az nem mozog, ellenben a Föld mozog, és nincs a 
világegyetem közepén. Az inkvizíció azonban megtiltotta Galileinek, hogy kiálljon a heliocent-
rikus elmélet mellett. Készített egy távcsövet, amellyel felfedezte, megfigyelte a napfoltokat, a 
Hold egyenetlen felszínét, krátereket, hegyeket. A Jupiter 4 holdját is megfigyelte, amelyek a 
Jupiter körül keringnek, ami ismét csak alátámasztotta azt a nézetét, hogy nem a Nap minden 
mozgás központja. Megfigyelte a hold négy fázisát: a teliholdat, a fogyó holdat, a hízó holdat, 
a sarlót.

ISAAC NEWTON

Élt: 1643–1727

A matematika professzora, a gravitációs törvény megalkotója. A gravitáció a Föld tömegvon-
zását jelenti. Állítólag úgy szembesült a Föld gravitációs energiájával, hogy a fejére esett egy 
alma, s ekkor kezdett ezen gondolkodni, hogy vajon miért nem felfelé esett. Ennek egyetlen 
magyarázatát találta, hogy a Föld magához vonzza az almát és minden tárgyat, tehát valamiféle 
tömegvonzási ereje van. Ezt nevezte el gravitációnak. Szerinte azonkívül, hogy a Nap vonzza 
a bolygókat, a bolygók is, a Föld gravitációs energiájához hasonlóan, vonzzák egymást, ezért 
nagyon nehéz a bolygók mozgásának pontos meghatározása. Sőt szerinte a világegyetem min-
den objektuma vonzza a többit, és az égitestek mozgása nem csak kör, ellipszis, de más formát 
is felvehet.
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FÖLDI TAMÁS professzor

Született: 1969, Budapest (csillagász, űrkutató)

Földi Tamás a mai tudományos eredmények összefoglalója, a leghíresebb csillagászati műsor 
vezetője.

Mit tudunk ma? Világűrnek nevezünk mindent, ami a Földön kívül található: más bolygók, 
üstökösök, fekete lyukak, csillagok. Ma már tudjuk, hogy földi élet szempontjából a Nap a 
legfontosabb. A Nap egy csillag, gázból, hidrogénből és héliumból álló gázgömb, amely hőt és 
fényt termel. Kb. négy és fél milliárd évvel ezelőtt alakult ki a Világűrben. A Napot és a hozzá 
tartozó, körülötte keringő kilenc bolygót együtt Naprendszernek nevezzük. A Föld nemcsak a 
Nap körül kering, hanem közben saját tengelye körül is forog. A forgás miatt látszik úgy, mint-
ha a Nap körbe menne az égen. A Föld egy év alatt kerüli meg a Napot, és pontosan ennyiszer: 
365/25-ször fordul a tengelye körül. Mivel egy év 365 napból áll, 4 évenként plusz egy napot, 
szökőnapot adunk a naptárhoz, ilyenkor a február 29 napos lesz. A Föld természetes mellék-
bolygója a Hold. A Holdat csak azért és akkor látjuk, amikor a Nap megvilágítja. Miközben a 
Hold a Föld körül kering, a Napból érkező sugár eltérő nagyságban megvilágítja meg a Holdat, 
ezért látunk más és más formákat. A Hold négy fázisát különböztetjük meg: újholdkor a Hold 
csak halványan tükrözi vissza a Nap sugarait, sötét körként látjuk az égen. Majd a Nap egyre 
jobban megvilágítja, sarló alakúra nő, ezt első negyednek nevezzük. Majd tovább dagad, egész 
kerekre, ezt teleholdnak nevezzük. Ilyenkor a Nap teljesen megvilágítja a Holdat, ami aztán el-
kezd sarló formájúvá fogyni, ezt pedig utolsó negyednek nevezzük. Majd a folyamat kezdődik 
elölről.



SZÖVEGÉRTÉS–SZÖVEGALKOTÁS „FÜGGÖNY MÖGÖTT VARÁZSLÁDA” • 6. ÉVFOLYAM 22

 

Nyilvánvaló, hogy… 

Nagyon örülök, hogy…

Most már úgy gondolom, hogy…

A véleményem arról, amit hallottam, az, hogy…



2. FÖLD KÖRÜLI PÁLYÁN 
 

KÉSZÍTETTE: KOVÁCS HEDVIG, ZURBÓ PÉTER

Játék,
amelyben elhagyjuk a Földet,

megtapasztaljuk
az ismeretlenbe indulás izgalmát.
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MODULLEÍRÁS
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 10–14 év

AJÁNLOTT IDŐKERET 2×45 perc 

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Az élményének és érzelmek megfogalmazása, a szóbeli kifejezés képességé-
nek erősítése 

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Tájékozódás, érdeklődés felkeltése, motiváció

AJÁNLOTT 
TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY

Szerepek differenciálása, drámatapasztalat elmélyítése

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: Önkifejezési készség, kreativitás

Kognitív kompetencia – gondolkodási kompetencia: Kombinatív képesség, 
rendszerező képesség

Szociális kompetencia – együttélési képességek: Csoportkezelési képesség, 
tolerancia
Együttműködési képességek: Felelősségvállalás, szabálykövetés

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom, Művészetek (Mozgóképkultúra és 
médiaismeret), Ember a természetben

Modulokhoz: A Nap és a Hold, Ûrhajózás

TÁMOGATÓRENDSZER A tanároknak ajánlott módszertani tájékozódás segédletei:
1. Drámapedagógiai olvasókönyv. Szerk. Kaposi László. Magyar 

Drámapedagógiai Társaság, Marczibányi Téri Művelődési Központ, 
Budapest, 1995

Színházi Füzetek VII.
2. Jonothan Neelands: Dráma a tanulás szolgálatában. Ford. Szauder Erik. 

Magyar Drámapedagógiai Társaság, Marczibányi Téri Művelődési 
Központ, Budapest, 1994

Színházi Füzetek VI.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

Szerepbe lépés:
„A tanár szerepbe lépésével a gyerekeket kívánja egy megoldandó szituációba helyezni, ahol be-
szélniük, reagálniuk, dönteniük stb. kell.” (61. o.)

Szerepbe lépés – szerepbe léptetés:
„A dráma szerepben való felvezetése által a tanár:
1. Modellt nyújt az osztálynak a szerepjátékra, különösen pedig a nyelv használatára és a megfe-
lelő komolyságra.
2. Demonstrálja a szerepben való munka »természetességét« (önbizalmat ad a csoportnak). [...]
4. A csoportot más módon, más személyként megszólítva jelzi, a megszokott osztálytermi dinamika 
megváltozott, a viszonyok feloldódtak (azaz nem a tanár az, akivel a gyerekek szemben állnak).
5. Megteremti annak esélyét, hogy a (megszokott) tanári szerepből adódó jelzésrendszernél széle-
sebb körű lehetőségeket kihasználva informálja a csoportot. Jelentéseket közvetíthet a testtartásán, 
hangszínén, a tónuson és a csöndeken keresztül, a tér és a tárgyak szimbolikus alkalmazásával. Nem 
korlátozódik a közvetlen közlésre, eltérően a tanítási folyamat általános gyakorlatától.” (58–59. o.)
„Nem szabad összetévesztenünk ... a valóságosat és a képzeletbelit. A tanárnak mindenki számára 
világossá kell tennie, hogy fikciót indít el: »minthát«, azaz nem reálisat. Azt is egyértelművé kell 
tennie, hogy ő maga is fiktív szerepet vesz fel – azaz nem önmaga lesz.” (59. o.)

(Forrás: Jonothan Neelands: Dráma a tanulás szolgálatában)
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Narráció:
A tanár szerepen kívüli megszólalása, amelyben a szerepbe lépés körülményeit, a játék helyszínét, 
idejét, eseményeit vázolja a gyerekek számára.
Fontos, hogy ne tévesszük össze a szerepbeli megszólalással.

Időfelhasználás:
Rendszeres tapasztalat, hogy az egyes modulok anyagai szétfeszítik a megadott időkereteket, ezen 
belül különösen a bábok és kellékek elkészítése vesz több időt igénybe. Javasoljuk az űrhajó elké-
szítéséhez a modell előkészítését, hogy a foglalkozáson csak festeni és összeállítani kelljen.

Tér-terem elrendezése:
A drámai formáknak megfelelően tágas térre van szükség, hogy a székeket körben is el tudjuk 
helyezni.

Eszközök:
Papír, toll, hullámkarton, olló, ragasztó, ecset, festék, tűzőgép, csipeszek vagy rajzszögek, lepedők, 
asztal, székek.
Mellékletekben: műholdfelvételek, fénymásolatok.

Csoportok:
A csoportok kialakításában az osztály egyéni sajátosságait (kompetencia, motiváció és szociomet-
ria) mindenképpen vegyük figyelembe!
II/4. egység: Szabad szerepválasztás esetén az esetenként felmerülő konfliktusok (pl. többen je-
lentkeznek egy szerepre):

– versenyhelyzetet teremt (pl. mindenki elmondhatja kortesbeszédét, a legénység szavazással dönt),
– a csoport egyéni megoldást dolgoz ki. (Pl. a csoport irányított beszélgetésben oldja meg a konf-

liktust. Segítő kérdések: Milyen más tisztséget vállalna el szívesen a jelölt? A jelöltek döntsenek 
vagy a csoport? Lehetséges megoldási mód: mindenki írjon 3 tisztséget, állítsa őket sorrendbe.)

Ha a tanár oszt szerepet, az osztály dinamikáját és a tanulók egyéni sajátosságait figyelembe véve 
a periférián elhelyezkedő gyerekeknek lehetőleg adjunk vezető szerepet.

A tartalommal összefüggő differenciálási javaslat:
A differenciáláskor a gyerekek egyéni sajátosságait (kompetencia, motiváció) vegyük figyelembe.

Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok:
L. Mellékletek

SPECIÁLIS JAVASLATOK A FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁVAL KAPCSOLATBAN:
A modul célja az indulás élményének teljes (érzelmi és intellektuális) megtapasztaltatása komplex 
módszertani repertoár segítségével.
A modul szövegértési-szövegfeldolgozási blokkja mellett megjelenő, a tanártól módszertani rugalmas-
ságot igénylő feladatok megvalósításához javasoljuk, hogy egyéniségére és az osztályhoz szabottan 
válasszon a felkínált lehetőségek közül, illetve adaptálja a javasolt feladatmegoldási módszert.

AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI:

Nagyon fontos, hogy a délutáni foglalkozásainkon az értékelés megértésen, a másik elfogadásán 
alapuljon. Az egyéni, esetenként szokatlan ötletek értékelésekor tanúsítsunk rugalmasságot, pozi-
tív visszajelzéseket küldjünk.
Vegyük figyelembe azt is, hogy az egyéni-kreatív megoldásokat igénylő, nyitott feladatok esetében 
nem létezik „jó” és „rossz” megoldás.
A szövegértés értékelésénél se ragaszkodjunk a szöveg „klasszikus” értelmezésirányához, hiszen a 
modulban a vers (Radnóti Miklós: Nem tudhatom...) szó szerinti, repüléssel kapcsolatos értelmezéséből 
indulunk ki. Támogassuk a vers kapcsán felmerülő, egyéni élmények (utazás, repülés) felidézését.
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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)
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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

Bemelegítő hang- és légzőgyakor-
lat

8 perc

nem nyelvi 
természetű 
hangadás, al-
kotóképesség

egyéni,
dráma

Melléklet (I/1.)

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. ÉRTEKEZLET

Az indulás előtti utolsó értekezlet
A tanár szerepbe lép 

4 perc

a szerepbe 
léptetés előké-
szítése 1.

frontális,
előadás

Melléklet 
(II/1.)

II/2. SZEREPLEHETŐSÉGEK – AZ ŰRHAJÓ SZEMÉLYZETE

Lehetséges tisztségek az űrhajón:
ötletgyűjtés
Kérdezés, összehasonlítás

2 perc

a szerepbe 
léptetés elő-
készítése 2. 
kombinatív 
képesség

frontális, 
vita

Melléklet 
(II/2.),
csomagolópa-
pír vagy tábla

II/3. SZEREPLEHETŐSÉGEK TISZTÁZÁSA

☺ Lehetséges szerepek az űrhajón: a 
szerepek definiálása, rögzítése

5 perc

a szerepbe 
léptetés elő-
készítése 3. 
rendszerező 
képesség

differenci-
ált csoport-
munka,
megbeszélés

Melléklet 
(II/3.)

II/4. SZEREPVÁLASZTÁS

Ki milyen tisztséget vállalna szíve-
sen az űrhajón?

3 perc

önértékelés
produktív 
nyelvi képes-
ség
rendszerező 
képesség

II/4.A SZEREPVÁLASZTÁS – SZABAD VÁLASZTÁS

önértékelés, 
csoport-keze-
lési képesség

egész csopor-
tos,
differenciált 
munka,
vita

Melléklet
II/4.a

II/4.B SZEREPVÁLASZTÁS – A TANÁR OSZT SZEREPET

befogadás, 
alkalmaz- 
kodás

frontális,
fórum

Melléklet
II/4.b
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/5. ÖNÉLETRAJZ – SZEREPPEL VALÓ AZONOSULÁS LEHETŐSÉGE

☺ A kiválasztott szerepnek megfele-
lő önéletrajz megalkotása, önélet-
rajzok meghallgatása

10 perc

szerep dif-
ferenciálása 
– Írásbeli szö-
vegalkotás; 
önkifejezési 
készség, 
kreativitás

papír, toll Melléklet 
(II/5.)

A A teljes önéletrajz megalkotása egyéni munka,
differenciált
kísérlet

B A „Tudományos eredmények” és 
„Miért szeretne részt venni az 
expedícióban?” rovatok kihagyása 
az önéletrajzból

frontális,
differenciált
kiselőadás

II/6. AZ ŰRHAJÓ ELKÉSZÍTÉSE – LÁDANYITÁSI SZERTARTÁS

Ládanyitási szertartás
Az űrhajó elkészítése a mellékelt 
tervek alapján

15 perc

szimbolikus 
tárgy létreho-
zása

hullám- 
karton, olló, 
ragasztó, 
ecset, festék

II/6.A A MI ŰRHAJÓNK

A munkafolyamat formája: min-
dent közösen készítenek el

együttműkö-
dési képesség 
teljes csoport-
ban

manuális, 
munka

Melléklet
II/6.a

II/6. B) RÉSZ ÉS EGÉSZ – A MI ŰRHAJÓNK

A munkafolyamat formája: az 
egyes részeket csoportokban ké-
szítik el

együttműkö-
dési képesség 
kiscsoportban

differenciált 
csoportmunka,
manuális mun-
ka

Melléklet 
II/6.b

II/7.  AJÁNLOTT ÓRABONTÁS

tanári munka asztal –
csipeszek 
vagy rajzszö-
gek, lepedők,
Melléklet 
(II/7.)

II/8. ELHELYEZKEDÉS AZ ŰRHAJÓBAN

Szerepbe lépés, tanári narráció, 
elhelyezkedés az űrhajóban

3 perc

együttműkö-
dés – szabály-
kö-vetés

egész csopor-
tos, differenci-
ált munka,
fórum,
dráma

Melléklet 
(II/8.)
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/9. INDULÁS – START. BESZÉDGYAKORLAT

Közös hangjáték

3 perc

nem nyelvi 
természetű 
hangadás

frontális, egyé-
ni,
dráma

Melléklet 
(II/9.)

II/10. TÁVOLODUNK 1.

Mit látunk az űrhajó ablakán ke-
resztül? 

3 perc

a perspektíva 
megtapaszta-
lása, 
önkifejezési 
képesség, 
kreativitás

egész cso-
portos, dif-
ferenciált 
munka,
kiselőadás

asztal, szék Melléklet 
(II/10.)

II/11. TÁVOLODUNK 2.

☺ Miben különbözik ez a megszo-
kott földi perspektívától?

5 perc

összeha-
son-lítás 
– Kreativitás, 
produktív be-
szédképesség

differenci-
ált csoport-
munka,
megbeszélés, 
beszélgetés

Melléklet 
(II/11.)

II/12. MŰHOLDFELVÉTEL – „TÉRKÉP E TÁJ”

Tapasztalatok, következtetések 
összegzése műholdfelvétel segít-
ségével

2 perc

vélemény-
nyilvánítás

differenci-
ált csoport-
munka,
megbeszélés, 
beszélgetés

műholdfel-
vétel

Melléklet 
(II/12.),
Kép 1. 2.

II/13. NEM TUDHATOM... – SZÖVEGOLVASÁS

Radnóti Miklós: Nem tudhatom... c. 
versének részlete

5 perc

olvasási ké-
pességek

A Hangos felolvasás a csoportokban befogadás differenci-
ált cso  port-
munka;
előadás kiscso-
portban

szöveggyűjte-
mény

Melléklet 
II/13.a

B Néma olvasás befogadás egyéni munka, 
felfedezés

szöveggyűjte-
mény

Melléklet 
II/13.b

II/14. NEM TUDHATOM...  – SZÖVEGÉRTÉS 1.

☺ A vers közvetlen értelmezése 

7 perc

olvasott szö-
veg értése, 
spontán 
beszéd-
produkció

csoportos,
előadás

Melléklet 
(II/14.)
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/15. NEM TUDHATOM...  – SZÖVEGÉRTÉS 2.

Hogyan kapcsolódik a vers az 
űrutazáshoz?
Véleménynyilvánítás
5 perc

kreativitás
produktív 
beszéd-
képesség

frontális, 
megbeszélés

Melléklet 
(II/15.)

II/16. BESZÉDTECHNIKA

Érzelemmel telített szövegmondás
4 perc

empátia egyéni, elő-
adás

Melléklet 
(II. 16.)

III/ AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/1. ELHAGYTUK A KÉK BOLYGÓT – MŰHOLDFELVÉTELEK

Mire gondolunk, ha az űrhajó 
ablakán le-, illetve fölfele nézünk? 
A Föld és a csillagos ég

7 perc

az elindulás 
érzelmi meg-
tapasztalása 
–produktív 
beszédképes-
ség

frontális,
dráma

műholdfelvé-
telek

Melléklet 
(III/1.)

III/2. A MODUL LEZÁRÁSA – LÁDAZÁRÁSI SZERTARTÁS

Búcsú és indulás; elhagytuk a Föld 
légkörét, kiléptünk a világűrbe
Ládazárási szertartás

1 perc

szimbolikus 
zárás – együtt-
élési képessé-
gek: empátia, 
kötődési ké-
pesség

egész csopor-
tos, differenci-
ált munka

műholdfelvé-
telek,
Melléklet 
(III/2.)
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MELLÉKLETEK
I,1. NAGY ÚTRA KÉSZÜLÜNK – BEMELEGÍTÉS HANGBAN, MOZGÁSBAN, LÉLEKBEN

Fontos, hogy a gyakorlat előtt jól szellőztessük ki a termet, lévén, hogy bemelegítő, ráhangolódó 
játékunk légzésgyakorlattal kezdődik. Ha olyan helyen vagyunk, ahol tiszta a padló, jó, ha mezít-
láb vagyunk, és a légzőgyakorlatokat a földön fekve végezzük. Tanári szöveg a gyakorlat felveze-
téséhez:

Álljunk körbe. Forduljunk jobbra, ez lesz az alap menetirányunk. Induljunk el normál, közép-
tempóban, tartva a távolságot az előttünk és mögöttünk lévőtől. Ha egy tapsot hallotok, akkor a 
menetirány 180 fokkal megfordul, ha kettőt, akkor 360 fokot fordulunk. A fordulás menet közben 
történjen, ne álljunk le, ne törjük meg a tempót! Tessék ügyelni arra, hogy a másikat ne érintsük 
meg. (A gyakorlatvezető a menetiránnyal szemben, a körön belül vezesse le a játékot, ő ne változ-
tasson irányt. Ha jól megy a játék, gyorsítsunk, lassítsunk a tempón.) 
(3 perc)

Továbbra is menetirányban vagyunk. Tapsra induljunk el menetirányban, normál tempóban. 
Tartsuk a távolságot. Képzeljétek el, hogy vízparton vagyunk, és belegázolunk a vízbe. Először 
csak bokáig ér a víz, majd fokozatosan emelkedik, egyre lassítja és nehezíti a járást. Érezzétek, 
ahogy a víz közegellenállása egyre nehezebbé teszi a menetelést. Most megváltozik a közegünk, és 
légüres térben megyünk, lassan, de könnyedén járunk, mintha lebegnénk. A légzés ütemét igazít-
sátok a járás ritmusához. Egy mély belélegzéshez egy lépés tartozik. Lassan keressünk egy helyet 
a földön, üljünk (feküdjünk) le, keressünk egy jó helyet. Egy mozdulathoz egy lépés tartozik. 
(2 perc)

Hunyjátok el a szemeteket! Képzeljétek el, hogy a lélegzetvételünkkel felemelkedünk ebbe a 
légüres térbe, minden lélegzetet egyre magasabbra emel minket. Érezzétek és figyeljétek meg 
a beáramló levegő útját. Figyeljétek meg, hogy belégzéskor mikor és hol áll meg a levegő egy 
szívdobbanásnyi szünetre a mellkasban. A kilégzés ütemében érezzétek ugyanezt a pillanatnyi 
szünetet. Hanggal fejezzétek ki ezt az állapotot. Hallotok és éreztek-e valamit? Nézzetek körül! 
Szuperszonikus sebességgel érkezik egy űrhajó. Ti vagytok az űrhajó. Fél percben jelenítsük meg 
hangban ezt az űrhajót. 
(2 perc)

A gyakorlatot egy percben megbeszélés zárja le. Ki hogyan érezte magát közben, mit tapasztalt, 
észlelte-e a tüdő mozgását stb. (1 perc)

II/1. ÉRTEKEZLET 

Tanári narráció: 
A Magyarországi Űrkutatási Központ konferenciatermében vagyunk, az első magyar űrutazás elő-
készületeit összegző értekezleten. Jelen van mindenki, aki az űrprogram fejlesztésében részt vett. 
Ti mindannyian itt ültök, és hallgatjátok az előadót. Én belépek az előadó szerepébe, ti pedig az 
űrközpont dolgozói szerepébe. Miután tapsoltam, elkezdődik az értekezlet, és a végén ismét taps-
sal jelezzük, hogy kilépünk a szerepből. 
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Tanári felolvasás:
Tisztelt Kollégák!

Mint tudják, első űrutazásunk célja, Naprendszerünk megismerésén túl, a világűr ismeretlen égi-
testeinek feltérképezése, értelmes élőlények felkutatása.

Az űrhajó tesztelését befejeztük. Holnap reggel 8 órakor megtesszük a magyar űrkutatás első 
nagy lépését, elindulunk a világűr meghódítására. Mint az űrhajó kapitánya megköszönöm eddigi 
munkájukat.

Most pedig menjenek, töltsék kellemesen utolsó estéjüket a Föld nevű bolygón! Viszontlátásra 
holnap reggel! 

II/2. SZEREPLEHETŐSÉGEK – AZ ŰRHAJÓ SZEMÉLYZETE

Ötletgyűjtés, vita:
Milyen tisztségek kellenek feltétlenül ahhoz, hogy az űrhajót irányítani lehessen, illetve a kitűzött 
célokat teljesíthessék? Kapitány, első tiszt, navigátor, orvos, tudósok (csillagász, nyelvész, mérnök, 
biológus, ufológus, számítástechnikus, műszerészek...)
Hogy az ötletek mindenki számára láthatóak legyenek, javasolt csomagolópapíron vagy táblán 
gyűjteni azokat.

II/3. SZEREPLEHETŐSÉGEK TISZTÁZÁSA

Megbeszélés, utána csoportmunka egyeztetése.
Mit csinál, mi a feladata a kapitánynak, első tisztnek...  (csoportonként 3-4 tisztség megvitatása).

II/4.A SZEREPVÁLASZTÁS – SZABAD VÁLASZTÁS

Amennyiben a csoport (és a tanár) eddigi munkájuk, együttműködésük során sikeresen hozott 
önállóan döntéseket, ezt a formát javasoljuk.

II/4.B SZEREPVÁLASZTÁS – A TANÁR OSZT SZEREPET

Amennyiben a tanár úgy dönt, hogy az esetleges konfliktushelyzetet nem vállalja, illetve hosz-
szú időt venne igénybe annak kezelése, ezt a munkaformát javasoljuk. A szerepek kiosztásánál 
a csoport szociometrikus hálóját figyelembe véve a periférián elhelyezkedő gyerekek is vezető 
szerephez juthatnak.

II/5. ÖNÉLETRAJZ – SZEREPPEL VALÓ AZONOSULÁS LEHETŐSÉGE

Önéletrajz – önálló írásbeli munka 
A)
Név  Vezetéknevet válasszanak, keresztnév maradjon.
Születési dátum
Iskolák  Milyen iskolákat végzett eddig? 
Tudományos eredmények  Miért szeretne részt venni az expedícióban?
Elérhetőség
Dátum
Aláírás 
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B)
Név  Vezetéknevet válasszanak, keresztnév maradjon.
Születési dátum
Iskolák   Milyen iskolákat végzett eddig? 
Elérhetőség
Dátum
Aláírás 

Megbeszélés: mindenki mondja el az önéletrajzát. 2-3 önéletrajzot hallgassunk meg. 

II/6. AZ ŰRHAJÓ ELKÉSZÍTÉSE – LÁDANYITÁSI SZERTARTÁS

Ládanyitási szertartás:
„Csiribú – csiribá, Varázsláda, nyílj ki!”

II/6.A A MI ŰRHAJÓNK
Az űrhajó elkészítése: a csoport közös munkája a mellékelt tervek alapján.

II/6.B RÉSZ ÉS EGÉSZ – A MI ŰRHAJÓNK
Amennyiben a csoport nagy létszámú, javasoljuk a munkafolyamatok kisebb csoportokban való 
megvalósítását.

Az űrhajó, mint az év anyagának vezérmotívuma, szimbolikus jelentésre tesz szert.
Kézzelfoghatónak, nagyszabásúnak, látványosnak kell lennie. 
Anyaga: a Varázsládában található hullámkarton.

II/7. JAVASOLT SZÜNET

A szünetben elvégzendő tanári tevékenység:
a) a Varázsládából elővett hullámpapír és lepedők segítségével az elkészített űrhajó körül minél 
nagyobb, kör alakú, zárt teret hoz létre, hogy az űrhajó terét szimbolikusan kitágítsuk, és mindenki 
beférjen.
b) Az asztal szélére csipesszel rögzíti a lepedőket, oly módon, hogy minden gyerek beférjen a le-
pedők alá. (A lepedők az űrhajó meghosszabbítását jelentik.)
A rakétát az asztalra teszi. (L. a vázlatrajzon!)
A feladathoz négy lábon álló, egyszerű asztal szükséges – oldalfal, hátoldal nélkül.

II/8. ELHELYEZKEDÉS AZ ŰRHAJÓBAN

Bevonulás a terembe. A tanár tapssal jelzi a visszalépést a szerepekbe.
(Bár a továbbiakban nem részletezzük, a szerepbe lépést, ill. a szerepből való kilépést változatla-
nul tapssal jelezzük.)

Tanári narráció:
Pár perc múlva startol az űrhajónk. Kérem a legénységet, foglalják el helyüket az űrhajóban.

A tanár mint kapitány 
a) elhelyezkedik a hullámpapírral és lepedőkkel körbezárt térben (űrhajóban);
b) az asztal alatt helyezkedik el.
Körülötte a gyerekek arccal a tanár felé fordulva ülnek, minél szorosabban, közös, zárt teret hozva 
létre, mely tér az indulás pillanatában segít megélni az utazás egészének alapélményét, a közös-
séget.
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II/9. INDULÁS – START

Hívjuk elő magunkból azokat a hangokat, amelyet az induló űrhajó adhat. Beszéljük meg, milyen 
hangok lehetnek ezek. Tárgyak, gépek hangjai, emberek hangjai, az elemek hangjai. Hunyjuk le 
a szemünket, és tapsjelre kezdjük el a hangadást. 

Elindultunk.
Kilépünk a szerepekből, az űrhajót olyan helyre helyezzük át, ahol a továbbiakban is mindig tenni 
fogjuk. Majd körbeülnek a teremben.

II/10. TÁVOLODUNK 1.

Tanári instrukció:
Távolodunk. Az űrhajó ablakán kinézve mit látunk?
Megvalósítás:
Az asztalra, az űrhajó helyére teszünk egy széket. Megkérünk egymás után maximum 2-3 gyere-
ket, álljon fel a székre, és mondja el, mit lát odafentről. 

II/11. TÁVOLODUNK 2.

Csoportmunka, megbeszélés:
Miben különbözik ez a megszokott földi perspektívától?
Csoportok alakítása: a gyerekek 4 csoportot alkotnak. Feladatuk elképzelni (3 perc) és 1 percben a 
csoport által kijelölt szóvivő megfogalmazza a többiek számára:
Adott magasságból ki vagy mi nézhet körül a földön, és mit láthat onnan?
Javasolt méterek: 5, 10, 100, 1000 (pl. pillangó, galamb, sas, repülőgép).

II/12. MŰHOLDFELVÉTEL – „TÉRKÉP E TÁJ”

Fénykép 1000 m magasságból (műholdfelvétel). A tanár minden csoportnak ad egy-egy képet, 
amiről közösen kicserélik benyomásaikat.
Fénykép: 
Földrajzi atlasz. Budapest, STIEFEL Eurocart Kft., 2003.; 6. o. Lakóhelyünk

II/13. NEM TUDHATOM...  – SZÖVEGOLVASÁS

A gyerekek megkapják, és elolvassák Radnóti Miklós: Nem tudhatom... c. versének részletét:
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[...] Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,
s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály;
annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát,
de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát;
az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket,
míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg, 
erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat,
a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat, 
[...] s az iskolába menvén, a járda peremén,
hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én,
ím itt e kő, de föntről e kő se látható,
nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható.

(Forrás: Radnóti Miklós összes versei és műfordításai.
Szépirodalmi, Budapest 1965, 234. o.)

II/13. ÓA/B RADNÓTI VERSÉNEK RÉSZLETE

A hangos felolvasás, illetve a néma olvasás közti választást a tanár belátására bízzuk, melyik szö-
vegészlelési-befogadási forma áll közelebb az osztályhoz, csoporthoz. A két formát természetesen 
egymás mellett is lehet alkalmazni.
A csoportban történő hangos felolvasáskor egy-egy önként jelentkező gyerek olvassa fel a szöve-
get a többieknek. 

II/14. NEM TUDHATOM...  – SZÖVEGÉRTÉS 1.

A csoportok beszéljék meg, szerintük mi a vers üzenete, milyen gondolatokat vált ki a gyerekekből.
A csoportok 1-1 percben beszámolnak benyomásaikról, gondolataikról.

II/15. NEM TUDHATOM...  – SZÖVEGÉRTÉS 2.

Közös beszélgetés egy körben. 
Hogyan kapcsolódik a vers az űrutazáshoz? Mit hagyunk itt a Földön? Kit vagy mit vinnénk szí-
vesen magunkkal? Mit viszünk el mégis, a szívünkben? Az indulás vegyes érzései: kíváncsiság, 
izgalom és szomorúság keveredése.

II./16. BESZÉDTECHNIKA

Az előző beszélgetés hatását felhasználva most újra vegyük kezünkbe a vers részletet. Játsszunk 
el vele. Osszuk fel magunk között a sorokat, s kinek-kinek egy-egy érzelmet lenne jó ezzel az egy 
sorral megjelenítenie. Hangozzék el: kíváncsian, félve, kétségbeesve, szomorúan, kétkedve, vára-
kozón… Soronként elosztva, de egyben mondjuk el a verset.
Ha jó beszédkészségű és szívesen játszó csoportunk van, találjunk ki zárásul egy stílust és hangu-
latot, és közösen mondjuk el így a verset.

III/1. ELHAGYTUK A KÉK BOLYGÓT – MŰHOLDFELVÉTELEK

Közös beszélgetés egy körben. 
Hogyan kapcsolódik a vers az űrutazáshoz? Mit hagyunk itt a Földön? Mit/kit vinnénk szívesen 
magunkkal? Mit viszünk el mégis, a szívünkben? Az indulás vegyes érzései: kíváncsiság, izgalom 
és szomorúság keveredése.

A megbeszélés után az űrhajót az asztalra helyezik.
Visszalépnek a szerepekbe.
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A tanár a kék bolygó műholdfelvételét körbeadja.

Tanári instrukció:
Most hagytuk el a Föld légkörét. Az űrhajó ablakán kitekintve ezt a képet látjuk. Körbeadom, és 
mindenki fogalmazza meg egy mondatban, mire gondol, amikor kipillant az ablakon, és lefele 
néz.
 
A tanárhoz visszajut a kép. Új képet ad körbe, amely a csillagos eget ábrázolja.

Tanári instrukció:
Mit látunk, ha fölfelé nézünk?

Körbeadja a második képet. A feladat hasonló az előzőhöz: mindenki fogalmazza meg egy mon-
datban, mire gondol, amikor kipillant az ablakon és felfele néz.

Fényképek:
1. kép: Varga Domokos–Varga András: Kérdések könyve. Ég és Föld
Budapest, Móra, 1980, 11. o
2. kép: A világűr és a világegyetem Szerk.: Isabelle Bourdial
Budapest, Magyar Könyvklub, 2002, 76. o

III/2. A MODUL LEZÁRÁSA – LÁDAZÁRÁSI SZERTARTÁS

Végül a két képet a tanár az asztalra, az űrhajó két oldalához támasztja, egymással szembe.

Ládazárási szertartás:
„Ricsibú, ricsibá, Varázsláda, zárulj be!”
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KÉSZÍTETTE: CSEKEINÉ VAGÁCS ZSUZSANNA, PRÁCSERNÉ KÓBOR ERIKA

Játék,
amelyben átélhetjük

az összezártság élményét,
és olyan közel kerülünk egymáshoz,

amennyire csak lehetséges…
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MODULLEÍRÁS
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 11–12 év

AJÁNLOTT IDŐKERET 2×45 perc 

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Az összetartozás, az együttműködés fontosságának átélése, nyelvi megfogal-
mazása

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Drámajátékok korlátok nélkül

AJÁNLOTT 
TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY

Az érzelmek nyelvi megformálása

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: Önreflexióra való képesség

Kognitív kompetencia: Kommunikatív kompetencia

Szociális kompetencia: Együttélési és együttműködési képesség

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Ember és társadalom, Magyar nyelv és irodalom, Művészetek, 
dráma, tánc

Modulokhoz: Föld körüli pályán, A csillagok közt, A természet erõi

TÁMOGATÓRENDSZER Gabnai Katalin: Drámajátékok. Bp., 1999
Kaposi László (szerk.): 9 Játékkönyv. Bp., 2002

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

A modul nehezen bontható, mert a tér szűküléséhez szükséges az azonos játékok egy foglalko-
záson belüli lejátszása. Ha mégis bontani kell, rövidebb légzéstechnikai részt és kevesebb játékot 
tegyünk az első részbe, de feltétlenül jussunk el a tér teljes szűkítéséig és az élmények naplóba 
rögzítéséig. A következő foglalkozást kezdhetjük újra a légzéstechnikai gyakorlatokkal, és egy-
két, a legérdekesebb, legkedvesebb vagy a múltkor kimaradt játék végigjátszásával, mindhárom 
térben. Így felidéztethetjük az átélt élménysorozatot. Ha az elmúlt foglalkozáson sikerült végigol-
vasni a naplókat, most akkor is olvassunk fel belőle részleteket, és innen folytatódjon a modul.

A terem berendezéséhez a hullámpapírt hívjuk segítségül: kapcsokkal, tűzőgéppel jól láthatóan, 
stabilan határoljuk be a teret. A légzéstechnikai gyakorlatnál az egész terem az űrhajónk, majd a 
játékok során már csak a hullámpapír „fogságában” mozogjunk! Ez a tér jelenti az űrhajónk terét, 
ez szűküljön majd be! A tér szűkítése három, jól érezhető fázisban történjen. 

A modul célja szövegalkotás fejlesztése megélt élményvilág alapján. Ezt a célt sok nem nyelvi 
játék segítségével próbálja elérni, oly módon, hogy tudatosan késztet az élményvilág nyelvi meg-
formálására, a gondolatok írásba öntésére. Ezért a központban a naplóírás áll, annak ellenére, 
hogy az érhetőség kedvéért a játékblokk elejére került.

A játékblokk, melyet az egyre szűkülő térben eljátszhatunk, bőven nyújt válogatási lehetőséget. 
11-féle játékötlet szerepel, természetesen mindet felesleges, lehetetlen végigjátszani. A játékok 
közül 4-5 kiválasztása célszerű. A válogatás alapja az legyen, hogy melyek az ismerős, kedvelt, 
illetve újszerű, ismeretlen játékok. Jó, ha most minél több az ismeretlen játék, így újabbak, egye-
dibbek az élmények.  Vannak hasonló típusú játékok (Kapcsolódás, Kupac játék, Karmesterjáték, 
Tükörjáték, Távolságtartás), amelyik közül válasszunk, bár mindegyik más és más fő problémára 
fókuszál. A játékok közül feltétlen szerepeljen azonban az „Ezt tenném legszívesebben” mivel 
ez kulcsfontosságú az élmények, gondolatok rögzítéséhez. Csak azért nem került külön pontba, 
mert szervesen a játékokhoz kapcsolódik, minden térszűkítés során szükség van rá. Éppen ezért 
a játékok után nem kell megbeszélni, hogy ki mit érez, gondol, de mindenkinek fel kell írnia egy-
egy szót a csomagolópapírra, amit akkor a legfontosabbnak gondol. A három térszűkítés utáni 
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játékblokk mindegyikéhez külön csomagolópapírt használjunk, így jól látható lesz majd a gondo-
latok, érzések változása, anélkül, hogy megbeszéltük volna. Csak az utolsó fázisban kell eljátszani 
a „h” jelű játékot, amikor is lepedőkbe csavarva élhető át a legszűkebb tér élménye. A végleges 
összegzést a csomagolópapírok, naplórészletek segítségével tegyük, így összetett, jól körüljárt ér-
zésvilágot, gondolatvilágot ismerhetünk meg.

A modulhoz szükséges eszközök: lufi, csomagolópapír, hullámpapír, tűzőgép, filctollak, üres pa-
pírlapok, a láda bábjai, lepedők.

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 feladatok során leginkább a tapasztalatok megfogalmazását, azt, ahogy az érzéseikről beszél-
nek, értékelhetjük. Nagyon figyeljünk arra, hogy kölcsönösen tiszteletben tartsuk egymás érzéseit. 
Hívjuk fel a figyelmet az egymás iránti toleranciára.

Néhány mondattal árnyaltan az utolsó, III/1. játéknál is értékeljünk. Ki mit adna másnak, hogy is-
meri a társát, mennyire figyelt rá a modul során, mennyire egyéni és egyénre szabott az ajándéka.
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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. RELAXÁCIÓ, LÉGZŐGYAKORLAT

I/1. LÉGZÉSÜNK FELFEDEZÉSE

Légzésünk felfedezése
(4 perc)

figyelem
önszabályo-
zási képesség

frontális, drá-
ma

játékleírás

I/2. ÉBREDÉS AZ ŰRHAJÓBAN 

Közös légzés
(3 perc)

figyelem
légzés

egyéni, dráma játékleírás

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. ISMERJÜK EGYMÁST?

NÉVKÖR C. JÁTÉK LUFIVAL

A  Saját névvel 
(5 perc)

figyelem, 
nyelvi kom-
munikációs 
képesség

frontális, drá-
ma

lufi játékleírás

B A feladó nevét mondva 
(5 perc)

figyelem, 
nyelvi kom-
munikációs 
képesség 

frontális, drá-
ma

lufi játékleírás

C A feladó és a címzett nevét mond-
va 
(5 perc)

figyelem, 
nyelvi kom-
munikációs 
képesség 

frontális, drá-
ma

lufi játékleírás

II/2. A LÁDANYITÁS SZERTARTÁSA

A ládában banyabáb, hullámpa-
pír, rajzlapok, papírok, tollak, 
csomagolópapírok, rajtuk egy 
felirat: „Az űrhajóban, összezárva 
másképp látunk, érzünk, mint a 
Földön szabadon! A tudomány 
szerint minden viszonyítás kérdé-
se, minden relatív.”
(1 perc)

értékek képvi-
selete, kombi-
natív képesség

frontális, 
megbeszélés, 
magyarázat

a láda tartal-
ma,
a feliratos 
csoma-
golópapírok

II/3. MINDENKI MÁSKÉPP LÁTJA, ÉRZI

A csomagolópapír feliratának elol-
vasása, értelmezése, a szabadság, 
ill. relatív szó magyarázata, véle-
ménygyűjtés a banya bábról
(3 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség, 
kombinatív 
képesség

frontális, 
megbeszélés, 
magyarázat 

játékleírás, 
banyabáb
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/4. A RELATIVITÁS JÁTÉKA

Mennyi is az egy perc? című játék 
(5 perc)

nem nyelvi 
kommunikáci-
ós képesség,
nyelvi kom-
munikációs 
képesség, 
önszabályozó 
képesség

egyéni, páros, 
dráma

játékleírás

II/5. AZ IDŐ MÚLÁSÁT A TÉR SZŰKÜLÉSÉVEL ÉRZÉKELTETJÜK

Tanári narráció: Ahogy az idő mú-
lik, az összezártság az űrhajóban 
lévőkkel is egyre jobban érezteti 
hatását…
A tér, az űrhajónk határait hul-
lámpapírral jelöljük ki, majd 
három lépésben egyre szűkítjük 
ezt, hogy átélhessük azt az érzést, 
amit az űrhajósok az idő múlása-
kor érezhetnek. Ugyanazt a játék-
sorozatot játsszuk el mindhárom 
térben, majd érzéseinket, élmé-
nyeinket megbeszéljük.  
A játékok végén mindenki egy-
egy (érzéseire jellemző) szót 
jegyez fel a közös csomagolópa-
pírra. 
(6 perc)

kapcsolat- 
kezelési ké-
pesség, 
nyelvi kom-
munikációs 
képesség, 
nem nyelvi 
kommunikáci-
ós képesség, 
kreativitás

frontális, meg-
beszélés

hullámpapír, 
tűzőgép, 
három cso-
magolópapír, 
filctollak

II/5.A NAPLÓÍRÁS: EZ TÖRTÉNT MA

 Naplórészlet: az átélt élmények, a 
gondolatok, problémák lejegyzése 
néhány mondatban
Tanári narráció: Az űrhajóban 
mindannyian naplót vezettek, 
melyben jegyezzétek le gondo-
lataitokat, érzéseiteket, amelyek 
az idő múlásával, a játékok alatt 
eszekbe jut. A játékok megkezdé-
se előtt is írjatok pár gondolatot 
arról, ami a mai foglalkozáson 
felmerült bennetek.
(10 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség, 
kombinatív 
képesség

egyéni, véle-
ményalkotás, 
naplóírás

papír, toll

Javasolt modulbontási pont
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/5.B KAPCSOLÓDÁS C. JÁTÉK

 Mikor, meddig nem zavaró még 
az érintkezés?
A kapcsolatteremtés játéka
(5 perc)

kapcsolatke-
zelési képes-
ség

frontális, drá-
ma

CD, játékleírás

II/5. C KUPAC JÁTÉK

 Mekkora mozgásterületre van 
szükségünk?
Az érintkezés játéka
(5 perc)

tolerancia, 
érdekérvénye-
sítő képesség

frontális, drá-
ma

játékleírás

II/5.D TUDSZ-E KÖVETNI?

 A Karmesterjáték átalakított válto-
zata, melyben kiderül, hogy mek-
kora üres tér kell, hogy nyugod-
tan figyelhessünk másokat... 
A figyelem játéka
(5 perc)

együttműkö-
dési képesség

frontális, drá-
ma

játékleírás

II/5.E TÁVOLSÁGTARTÁS C. JÁTÉK

 Meddig tartható a kívánatos tá-
volság, kinek mekkora az aurája? 
Ki és miért fér vagy nem fér bele a  
személyes zónánkba? A koncent-
ráció, a térérzékelés játéka
(5 perc)

együttélési 
képesség, 
nem nyelvi 
kommunikáci-
ós képesség

frontális, pá-
ros, kísérlet, 
dráma

játékleírás

II/5.F ÁLLJ! C. JÁTÉK

 Mekkora tér nyújt még szabad 
mozgás lehetőséget?
A mozgáskoncentráció játéka
(5 perc)

együttélési 
képesség

frontális, drá-
ma

játékleírás

II/5.G AKIHEZ KÖZEL KERÜLTEM: TÜKÖRJÁTÉK

Válassz társat! Tükrözd a mozdu-
latot, az érzéseket! 
(5 perc)

nem nyelvi 
kommunikáci-
ós képesség

páros, dráma játékleírás

II/5.H EZT TENNÉM LEGSZÍVESEBBEN

Mit tennél most legszívesebben? 
A vágyak bemutatása testjátékkal 
(5 perc)

nem nyelvi 
kommunikáci-
ós képesség

egyéni, dráma játékleírás

A vágyak bemutatása a láda báb-
jaival
(5 perc)

nem nyelvi 
kommunikáci-
ós képesség

egyéni, báb láda bábjai játékleírás

Mondd ki! Rövid, tömör mondat-
alkotás

nyelvi kom-
munikációs 
képesség

egyéni, dráma
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/5.I SZŰK NEKEM EZ A TÉR!

 Mit érzel? Érzelmek megfogalma-
zása lepedőkbe csavarodva
(5 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség

egyéni, dráma lepedők játékleírás

II/6. EZ TÖRTÉNT VELEM

 A naplók felolvasása, megbeszé-
lése
A csomagolópapírokon található 
szóözön értelmezése, összehason-
lítása a naplórészletekkel 
(10 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség
összefüggés-
kezelő képes-
ség

frontális, meg-
beszélés, vita

naplórészle-
tek, csomago-
lópapírok

II/7. EZ HIÁNYZIK LEGJOBBAN…

II/7.A HIÁNYZÓ DOLGOK, ÉRZELMEK MEGJELENÍTÉSE

A  Bábbal önkifejezési 
képesség

egyéni, báb a láda bábjai játékleírás

B Szobrászjáték, kihangosítással 

(5 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség, nem 
nyelvi kom-
munikációs 
képesség

páros, problé-
mamegoldás, 
dráma

játékleírás

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/1. KÉPZELETBELI AJÁNDÉK 

A Fogadd tőlem szeretettel: aján-
dékkészítés papírlapból eszközök 
nélkül 
(6 perc)

kreativitás egyéni, dráma üres papírlap játékleírás

Fogadd tőlem szeretettel: ajándék-
átadás némajátékkal 
(6 perc)

nem nyelvi 
kommunikáci-
ós képesség

egyéni, dráma játékleírás

Fogadd tőlem szeretettel: aján-
dékkészítés vonalas rajzzal, rövid, 
tömör mondattal 
(6 perc)

kreativitás, 
nyelvi kom-
munikációs 
képesség

egyéni, rajz, 
fogalmazás

üres papírlap, 
toll

játékleírás

B Nekem ez hiányzik a legjobban: 
tárgykészítés papírból mindenféle 
eszköz nélkül, indoklás 
(6 perc)

kreativitás, 
önkifejezé-
si készség, 
nyelvi kom-
munikációs 
képesség

egyéni, dráma, 
fogalmazás 

üres papírlap játékleírás
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

Nekem ez hiányzik a legjobban: 
tárgyrajzolás egy vonallal, gondo-
latmegfogalmazás 
(6 perc)

kreativitás, 
önkifejezé-
si készség, 
nyelvi kom-
munikációs 
képesség

egyéni, rajz, 
fogalmazás

üres papírlap, 
toll

játékleírás

III/2. A LÁDA SZERTARTÁSSZERŰ BEZÁRÁSA

Az elkészített ajándékok ládába 
helyezése (1 perc)

kötődési ké-
pesség

frontális, drá-
ma

papírlapaján-
dékok



3. ŰRHAJÓZÁS 45

MELLÉKLETEK

I./1. LÉGZÉSÜNK FELFEDEZÉSE

A gyakorlatot laticelmatracon, padon, szőnyegen, mindenképpen háton fekve, talpra húzott, 
térdben behajlított lábbal kell végezni. Jobb kezünket mellkasunkra, bal kezünket a gyomorszájra 
helyezzük. Figyelmünket irányítsuk a két kezünkre. Mi történik a bal kezünkkel, mi történik a 
jobbal? Emelkedik, elmozdul a mellkas? Emeli a hasi mozgás a kezünket? Gyorsabban vagy las-
sabban mozdul el, mint a gyakorlat kezdetén? Egyszerre vagy felváltva emelkedik a két kéz? Mi 
történik kilégzéskor? Ha egy percen át követjük a kezünket, lassan kapcsoljuk át a figyelmünket 
a légzésre, anélkül, hogy a kialakult ritmus megváltozna. Képzeljük el és figyeljük meg a levegő 
útját: orrüreg, légcső, tüdő, légzőhólyagocskák, rekeszizom, majd kövessük a levegő útját vissza-
felé.
Elemezzük az átélteket.

I./2. KÖZÖS LÉGZÉS

Az előző gyakorlathoz kapcsoljuk ezt a légzéstudatosítást. Maradjunk továbbra is laza testhelyzet-
ben. Hunyjuk be a szemünket. Kezdjük el figyelni a társaink légzésének ritmusát. Kapcsolódjunk 
egymáshoz úgy, hogy a végén az egész csoport egy ritmusban lélegzik. Képzeljük el, hogy a ki-
engedett levegő megszínesedik. Belélegzéskor a levegő színtelen, átalakul bennünk, s kilégzéssel 
valami színt ölt. Képzeljük el, hogy ez a megszínesedett levegő körülölel bennünket. Két perc a 
gyakorlásidő. 

Beszéljük meg a gyakorlatot. 

II/1.

A Névkör játék egy fajtája, az illúzió kedvéért, a súlytalanság érzékeltetéséért lufival játsszuk. 
A nevek sem saját nevek, hanem az előző foglalkozáson felvett űrbéli szerepek, tisztségek. Ha ez 
nem történt meg, nevekkel is játszhatjuk. A differenciálás lehetőségét a játék nehézségi fokának 
kihasználása rejti.

Körjáték: lufit dobunk, s különböző (a csoportvezető által szabadon variálható) szabályok szerint 
mondjuk a neveket. E szabályok segítségével differenciálhatunk.

A) Aki kapja a lufit, annak a nevét mondjuk.
B) Akitől kapja a lufit, annak a nevét mondja.
C) Akitől kapja, ill. akinek dobja, annak a nevét mondja.
A lufi természetesen nem száll pontos irányba, mint a labda, ezért a játékot ne ülve, hanem kör-

beállva játsszuk. A játék szereptanulás és egyben koncentrációfejlesztő is.

II/3.

Kezünkbe veszünk egy bábot, majd kérjük, hogy mondjanak róla állításokat, de úgy, hogy mindig 
viszonyítják valamihez. A nagyságáról, a szépségéről stb. Vetessük észre, hogy ami az egyik szem-
pontból igaz, az a másik szempontból hazugság. Igaz ez az időre is. Ha valamit nagyon szeretünk 
csinálni, akkor repül az idő, ha nem, akkor ugyanazt az időintervallumot sokkal hosszabbnak 
érezzük. Mondjanak a gyerekek erre is példát!

II/4.

A játék lényege a relativitás fogalmának megközelítése, az idő relativitásának átélése. A játékot 
kétféleképpen játsszuk el, az egyik egyéni játék, a másik páros, melyben a párok tagjai befolyásol-
hatják, befolyásolják egymást nem nyelvi elemekkel. Az első esetben a gyerekek visszafekszenek 
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a légzésgyakorlat pozíciójába. A feladatuk az lesz, hogy adott jelre, tapsra csukják be a szemüket, 
és mikor úgy érzik, eltelt egy perc, nyissák ki, és kezüket emeljék a magasba. Ne végezzenek zajo-
sabb, hangosabb mozgást, mert akkor társaikat befolyásolhatják. A második játékban párokat al-
kotnak a gyerekek. Szintén egy adott jelre elkezdenek egymással beszélgetni, arra ügyelve, hogy 
pontosan egy perc múlva fogják meg egymás kezét, és hagyják abba a beszélgetést. Mindkét játék 
eljátszható többször is, annak érzékeltetésére, hogy mennyit változik az időérzékelés a gyakorlás 
hatására.

II/5.

A játéksorozatban átéreztetjük a gyerekekkel, hogy milyen hatásai lehetnek az összezártságnak. 
Mivel az időben nem tudunk mozogni, így ezt a tér szűkítésével érzékeltetjük. Azonos játéksoro-
zatot játszunk le a három fázisban egyre szűkülő, de azonos térben. A gyerekeknek elmondjuk, 
hogy mi fog történni, és megkérjük őket, hogy figyeljék saját magukat, társaikat: milyen érzelmi, 
gondolati változásokat okoz a tér szűkítése. Minden játék után mindenki jegyezzen fel egy-egy szót 
a közös csomagolópapírra. Minden játéksorozatot külön jegyzeteljük, azaz három csomagolópapírt 
használjunk, a három tér okozta érzések, gondolatok különválasztására. A játékok közül válasszunk 
ki ötöt a módszertani útmutatóban javasoltak alapján. A naplókba minden térszűkítés előtt írjunk!

II/5.B

A Kapcsolódás c. játék az együttműködést fejleszti, nagyfokú együttműködésre késztet. Zene szól, 
vidám hangulatú, táncolható muzsika. A játékosok úgy mozognak a zenére, hogy bejárják a ren-
delkezésükre álló teret. Amikor a zenét megállítjuk, mindenki azon a helyen és abban a pózban 
kell, hogy maradjon, amelyben a csend érte (mozgásstop). A szünetek alatt instrukciókat adha-
tunk például a következő sorrendben: mozgás közben ujjaddal érintsd meg a melletted elhala-
dók kezét! A vállak súrlódjanak egymáshoz! A hátak érintkezzenek! Válassz valakit, a kisujjatok 
kapcsolódjon egymásba! Együtt mozogjatok tovább! Együtt táncoljatok tovább! Az instrukciók 
között az azoknak megfelelő szintű kapcsolatok létrejöttéhez – természetesen – időt kell hagyni. 
A játékban azt kell megfigyelni, hogy kihez, miért kapcsolódtál szívesen vagy miért nem.

II/5.C

A Kupacjátékban kört alkotunk, majd a csoport minden tagja hasra fekszik, s csukott szemmel, 
nagyon lassan a kör közepe felé kúszik. Ott természetesen találkoznak a többiekkel. A játék vé-
gén egy kupacban kell, hogy legyenek. A játékban tilos a beszéd, a lényege az együttműködés, 
a másikra figyelés. A játékban figyeljük meg, hogy könnyen vagy nehezen tudtál-e a társadra, 
barátodra figyelni. Zavart-e valami, s ha igen, mi volt az.

II/5.D  

A Karmesterjáték átalakított változatában közösen választjuk ki a karmestert, akinek mozdulatait 
a többieknek le kell utánozniuk. A játékosok közben egy helyben állnak, a karmester pedig mozog a  
térben. A játékban egyaránt fontos a mozdulatok pontos lemásolása és a karmester nyomon követé-
se is. A karmester személyét egy játékon belül változtassuk meg, úgy, hogy pár mozdulatsor után a 
karmester kézfogással válasszon maga helyett valakit. A többieknek nagyon kell figyelniük, hogy a 
karmesterváltást észrevegyék, és most már az újat utánozzák. Figyeltessük meg, hogy miért nehéz, 
ill. könnyű figyelni a társunkra. Kinek milyen érzései vannak a karmesterrel kapcsolatban?

II/5.E

A játékot párokban játsszuk, de a párok néhány mozdulatsor után váltják egymást. A párkeresés 
tapsra történik, és a lehető legrövidebb időn belül kell megtörténnie. A már párban állt játékosok 
ugyanabban a játékban már nem találkozhatnak. A párválasztás után egymással szemben állnak 
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fel a párok, egyikük kezdeményez, míg a másik feladata az, hogy a köztük lévő távolságot meg-
tartsa. Például: ha a kezdeményező keze előrelendül, akkor a társáé hátra vagy ha egyikük ki-
nyomja a hasát, akkor a másik behúzza stb. (Mintha a köztük lévő tér anyaga szilárd, rugalmatlan 
lenne.) A távolság megtartása az egyetlen feladat, s ehhez mindkét játékos koncentrációja, nagyon 
pontos együttműködése szükséges. Könnyű vagy nehéz párt találni? Miért?

II/5.F

Az Állj! c. játékban a csoport minden tagja szabadon mozog a rendelkezésre álló térben, majd egy 
„állj” jelre (például a szó maga, illetve szó és taps, a szó és dobütés) a pillanatnyi pózba „mereve-
dik”. A következő jelre ebből a pózból kell az előzőtől teljesen eltérő mozdulatot (mozgássort) in-
dítani. A játék továbbfejlesztett formájában a megállítás után a vezető kijelöli a csoport valamelyik 
tagját, mindenki felveszi az ő pózát, majd újabb jelre abból kiindulva mozog tovább. Ki után volt 
könnyű mozdulni, ki után nehéz? Miért?

II/5.G  

A csoport, az űrhajósok már több játékon túl vannak, különféle érzések, gondolatok kavarognak 
bennük. Ebben a játékban azt az egy dolgot kell bemutatniuk testjátékkal, amit most legszíve-
sebben csinálnának. A játékban beszélni tilos, ha ordítanának, azt is némán játsszák el! Hasonló 
gondolatok, érzések tükröződnek a mozdulatokon? Kié teljesen más? Miért?

II/5.H

A játéknak kétféle megoldása javasolt. Az egyik az érzelmek megjelenítése csak a test segítségével, 
míg a másik variációban a bábok segítségével tükrözhetők az érzelmek. Ez a megoldás kihasználja 
a báb azon tulajdonságát, hogy vele minden irracionális testmozgás bemutatható. Így árnyaltabb, 
érdekesebb megjelenítés jöhet létre.  

II/5.I

Az űrhajósok közül valakit szorosan lepedőbe tekerünk, és így fogalmazza meg érzéseit, gondola-
tait. Minél többen próbálják ki a játékot! Hasonlóak az érzések, gondolatok?

II/7.B

A Szobrász játékban kisebb csoportban játszunk. A csoport megbeszéli, hogy nekik mi hiányzik 
vagy mi zavarja őket az összezártságban leginkább, majd kiválasztanak egy szobrászt, aki társai-
ból létrehoz egy olyan szoborkompozíciót, amelyből kiderülhet, hogy mi is hiányozhat a szobrász-
nak. Az alkotásban először csak egy szobrot (egy társát) formálja meg, majd egyesével teszi hozzá 
(állnak be a szoborba) a többieket. Az alkotás közben utasíthat is, de csakis a szobrász beszélhet! A 
szoborban mindenki megjegyzi a felvett pózát, majd szétbontják a szobrot (kilépnek belőle). Ha 
mindenki elkészült, a csoportok egyenként bemutatják mindenkinek az alkotásukat, most már a 
szobrász közreműködése nélkül. A többiek nevet adnak a szoborcsoportnak. A játékosok figyel-
mét hívjuk fel arra, hogy minél pontosabban jegyezzék meg szoborbéli helyüket, különben a mű 
veszít értékéből.
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III/1.

A képzeletbeli ajándék létrehozására három variációt kínál a modul. Az első drámás megoldás-
ként a némajáték. Át lehet adni például virágot, ilyenkor a játékos szagolgatással, rendezgetéssel 
utalhat a virágra. Másik variációban vonalas rajzzal, a legegyszerűbben ábrázoljuk a tárgyat, és 
egy tömör, lényegretörő mondattal fogalmazzuk is meg.

A képzeletbeli ajándékátadás kétféle módon történhet.
Az első esetben, ha kevés idő maradt, a játékosok elképzelnek egy olyan ajándékot, aminek ők 

most nagyon örülnének. A játékvezető kijelöl egy játékost, aki az ajándékozást elkezdi. Ő kivá-
laszt egy társat, és hozzálépve, egy kerek mondat kíséretében megnevezi, majd átnyújtja az aján-
dékot. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy indokoljuk is, miért ezt választottuk. A megajándékozott 
a saját képzeletbeli ajándékát félreteszi, egy másik társát választja ki, és a sajátját hasonló módon 
nekiadja. Mindenki csak egy ajándékot kaphat. A játék végén megbeszélhetjük, hogy voltak-e 
ugyanolyan ajándékok, s vajon miért, és azt is, hogy ki minek örült volna szívesen.

A játék kétféle megoldást kínál. A játékban mindenki kap egy üres papírlapot. Ebbe a papírlap-
ba egy olyan ajándékot kell beleképzelnie, majd formára tépnie vagy másik megoldásként egy 
vonallal megrajzolnia, amit nagyon szeretne kapni. Ha elkészültek, egyenként megnevezik az 
ajándékukat, megindokolják választásukat, majd a papírlapot az űrhajó közepén található ládá-
ba (Varázsláda) dobják. Ezután a gyerekek egyesével odamennek a ládához, és véletlenszerűen 
választanak maguknak ajándékot, majd elmondják, hogy mit is gondolnak azzal kapcsolatban: 
például tetszik-e nekik, szükségük van-e rá stb.



4. TÁJÉKOZÓDÁS A VILÁGBAN

KÉSZÍTETTE: KOVÁCS HEDVIG, ZURBÓ PÉTER

Játék,
amelyben megtapasztaljuk

a tér és az idő relációit,
és azt, hogy sorsunkban a véletlen

sokszor életet menthet…
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MODULLEÍRÁS
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 10–14 év

AJÁNLOTT IDŐKERET 2×45 perc 

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Tájékozódás: a tér veszélyeinek teljes (érzelmi és intellektuális) megtapasz-
taltatása komplex módszertani repertoár segítségével. A szövegértési felada-
tok célja a természettudományos kitekintés és a mesés-szépirodalmi tájéko-
zódás összekapcsolása saját élmények által

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT A kozmoszról szerzett humán tudományos ismeretek bővítése természettu-
dományos szempontok bevonásával, az indulás élményének megtapasztalá-
sa után az út első kalandjának megélése

AJÁNLOTT 
TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY

A kozmoszról szerzett humán és természettudományos ismeretek bővítése; 
árnyjátékos tapasztalatok elmélyítése, szerepek differenciálása, az égitestek 
szimbolikus értelmezésének modulja előtt.

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: Önkifejezési készség, kreativitás

Kognitív kompetencia – Gondolkodási kompetencia: Kombinatív képesség, 
rendszerező képesség

Szociális kompetencia – Együttélési képességek: Csoportkezelési képesség, 
empátia
Együttműködési képességek: Felelősségvállalás, szabálykövetés

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom, Művészetek (Mozgóképkultúra és 
médiaismeret), Ember a természetben

Modulokhoz: A csillagok között, A Nap és a Hold

TÁMOGATÓRENDSZER 1. Drámapedagógiai olvasókönyv. Szerk. Kaposi László. Magyar 
Drámapedagógiai Társaság, Marczibányi Téri Művelődési Központ, 
Budapest, 1995, Színházi Füzetek VII.

2. Jonothan Neelands: Dráma a tanulás szolgálatában. Ford. Szauder Erik.
Magyar Drámapedagógiai Társaság, Marczibányi Téri Művelődési 
Központ, Budapest, 1994, Színházi Füzetek VI.

3. Jónás Ilona–dr. Kovács Lászlóné–Vizvári Albertné: Földrajz 9. Mozaik, 
Szeged, 2001

4. Lehmann Antal–Vuics Tibor: Földrajzi fogalmak szótára. Tankönyvkiadó, 
Budapest 1999

5. Émilie Beaumont–Marie-Renée Pimont: Csillagok és bolygók titkai. Passage, h. 
n., 1996

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

Jelen modul az utazási tapasztalat élményszintű feldolgozásának útján továbblépve, az űrutazás 
„természettudományos” megközelítését teszi lehetővé. Amennyiben a csillagászat témaköre fel-
kelti a csoport (és a tanár) érdeklődését, javasolt továbblépési irányok: konzultáció természettudo-
mányi szakos kollégákkal, a Planetárium felkeresése, internetes kutatás...

Amennyiben a „fekete lyuk” – „Mágneshegy” analógia felállítása nehézségekbe ütközne, a tanár 
bátran nyújthat segítséget a diákoknak.

Szerepbe lépés, szerepbéli megszólalás, kilépés:
A tanár tapssal jelzi a szerepbe lépést és a szerepből való kilépést.
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E gesztus segítségével a tanár szerep szerinti megszólalása világosan elkülönül a tanár narrációs 
megszólalásaitól.

Narráció:
A tanár szerepen kívüli megszólalása, amelyben a szerepbe lépés körülményeit, a játék helyszínét, 
idejélt, eseményeit vázolja a gyerekek számára.
Fontos, hogy ne tévesszük össze a szerepbéli megszólalással.
Részletesebben l. Utazás az űrbe – Átrepülés a Föld légkörén, 6. évfolyam 2. modul!

Időfelhasználás:
Rendszeres tapasztalat, hogy az egyes modulok anyagai szétfeszítik a megadott időkereteket, ezen 
belül különösen az árnyjáték kellékeinek elkészítése vesz több időt igénybe. 

Tér-terem elrendezése:
A drámai formáknak megfelelően tágas térre van szükség, hogy a székeket körben is el tudjuk 
helyezni.

Eszközök:
Papír, toll, karton, sablonok, olló, hurkapálca, cellux, paraván, lepedők, fényforrás, fénymásolatok.

Csoportok:
A csoportok kialakításában az osztály egyéni sajátosságait (kompetencia, motiváció és szociomet-
ria) mindenképpen vegyük figyelembe!

A tartalommal összefüggő differenciálási javaslat:
A differenciáláskor a gyerekek egyéni sajátosságait (kompetencia, motiváció) vegyük figyelembe.

Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok:
l. Mellékletek

SPECIÁLIS JAVASLATOK A FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁVAL KAPCSOLATBAN:
Az utazás és a veszélyek teljes (érzelmi és intellektuális) megtapasztaltatása komplex módszertani 
repertoár segítségével.
A modul szövegértési–szövegfeldolgozási blokkja mellett megjelenő, a tanártól módszertani rugal-
masságot igénylő feladatok megvalósításához javasoljuk, hogy egyéniségére és az osztályhoz szabot-
tan válasszon a felkínált lehetőségek közül, illetve adaptálja a javasolt feladatmegoldási módszert.

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)

AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI

– Nagyon fontos, hogy délutáni foglalkozásainkon az értékelés megértésen, a másik elfogadásán 
alapuljon. Az egyéni, esetenként szokatlan ötletek értékelésekor tanúsítsunk rugalmasságot, pozi-
tív visszajelzéseket küldjünk.
– Vegyük figyelembe azt is, hogy az egyéni-kreatív megoldásokat igénylő, nyitott feladatok eseté-
ben nem létezik „jó” és „rossz” megoldás.
– A szövegértés értékelésénél se ragaszkodjunk a szöveg „klasszikus” értelmezésirányához, mivel a mo-
dulban természettudományos-ismeretterjesztő és mesés-szépirodalmi szövegek olvasására is sor kerül. 
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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.  CSILLAGOK, CSILLAGOK 

Beszédgyakorlat: Csillagok, csilla-
gok... – Közös éneklés

(5 perc)

reproduktív 
beszédkészség

csoportos Melléklet I/1., 
játékleírás

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. LÁDANYITÁSI SZERTARTÁS

A Varázsláda kinyitása – A játékba 
való belépés szimbolikus gesztusa

(2 perc)

empátia,
Szertartás

frontális Varázsláda,
Melléklet II/1.

II/2.  BIG BANG... CSILLAGÁSZATI ISMERETEK – SZÖVEGÉRTÉS 1. 

Tájékozódás:
Csillagászati fogalmak tisztázása 
csoportokban 
(8 perc)

olvasási képes-
ségek: olvasott 
szöveg értése

Melléklet II/2.,
Kép 1., 2., 3., 4.

A Hangos felolvasás a csoportokban befogadás differenciált
csoportmunka,
előadás kiscso-
portban

Melléklet II/2.
szöveg és kép

Melléklet II/2.

B Néma olvasás befogadás egyéni munka, 
felfedezés

Melléklet II/2.
szöveg és kép

Melléklet II/2.

II/3. CSILLAGÁSZATI KONFERENCIA – ISMERETEK TOVÁBBADÁSA

☺ Ismeretek (ellenőrzött) továbba-
dása:
A csoport ismereteinek megosztá-
sa az osztállyal

(10 perc)

lényegkie-me-
lés, előadás

egész csopor-
tos munka,
kiselőadás

Melléklet II/3.

II/4. ÉGITESTEK – ÖTLETGYŰJTÉS, RENDSZEREZÉS

☺ Milyen égitestekkel találkozhat-
tak űrutazásuk során az űrhajó-
sok?

(5 perc)

tudásszerző 
kompetencia,
összefüggé-
sek feltárása

differenciált
csoportmunka
megbeszélés, 
beszélgetés

Melléklet II/4.
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/5. TEJÚTRENDSZER – FÖLD, FÖLD – TEJÚTRENDSZER ÁRNYJÁTÉK

Az űrutazás modellezése árnyjá-
tékban – Rész és egész viszonyá-
nak megtapasztalása

(15 perc)

önkifejezési 
készség, 
kreativitás

manuális 
munka,
bábjáték

karton, sab-
lonok, olló, 
hurkapálca, 
cellux
paraván, lepe-
dők

A Árnyjáték zenei aláfestéssel kreativitás 
(vizuális)

csoportos 
munka,
differenciált
bábjáték

fényforrás Melléklet II/5. 
zenei CD, CD-
lejátszó

B Árnyjáték narrációval kreativitás 
(vizuális, ver-
bális)

csoportos 
munka,
differenciált
bábjáték

fényforrás Melléklet 
II/5.B

         Ajánlott órabontás

II/6. AZ EZEREGYÉJSZAKA TENGERE – SZINDBÁD

Szövegolvasás – hangos vagy 
néma
Ezeregyéjszaka – Szindbád

(10 perc)

olvasási kom-
petencia

Melléklet II/6. 

A Hangos olvasás a csoportokban befogadás differenciált
csoportmunka,
előadás kiscso-
portban

szöveggyűjte-
mény

Melléklet II/6. 

B Néma olvasás befogadás egyéni munka, 
felfedezés

szöveggyűjte-
mény

Melléklet II/6. 

II/7. A VILÁGŰR VESZÉLYEI

☺ A szöveg értelmezése 

(10 perc)

spontán be-
szédproduk-
ció,
vélemény-
nyilvánítás

frontális,
megbeszélés

Melléklet II/7.

II/8. A FEKETE LYUK – KATASZTRÓFA FENYEGET

Szerepbe lépés, szerepbe léptetés
Problémamegoldás: 
Megsemmisül-e az űrhajó?

(8 perc)

spontán be-
szédproduk-
ció, 
szándék-
nyilvánítás, 
választás 
– döntés

dráma,
csoportmunka

üzenet Melléklet II/8.
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/9. MEGMENEKÜLTÜNK!

A véletlen játéka

(5 perc)

spontán be-
széd-produk-
ció
önkifejezési 
készség 

frontális,
dráma

Melléklet II/9.

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/1.  100 000 KM-RE AZ IDEGENEKTŐL – LÁDAZÁRÁSI SZERTARTÁS

☺ Válaszunk az idegeneknek
Ládazárási szertartás

(12 perc)

írásbeli szö-
vegalkotás,
önkifejezési 
készség, krea-
tivitás

egyéni munka,
dráma

papír, toll Melléklet III.1.
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MELLÉKLETEK
I/1.  CSILLAGOK, CSILLAGOK

A mai közkedvelt zeneszámok között is fellelhetők a csillagokhoz kapcsolódó útkereső dalok. 
Ilyen nóta a Republic együttes 67-es út című száma. Idézzük fel a nóta első versszakát és refrén-
jét, majd csoportmunkában feldolgozva adjuk elő azokat. A jelenetek elkészítéséhez egy kikötést 
kapcsoljunk: a csoportok közösen énekeljék el a dalt.  

Nagy esők jönnek és elindulok, 
elmegyek innen messze,
a 67-es úton várhatsz rám dideregve.
Nyár éjszakán, ha nem jövök,
esik az eső, s a menny dörög,
a csillagokkal – ha szédülök,
esik az eső, és nem találsz rám.

Csillagok, csillagok, mondjátok el nekem,
merre jár, hol lehet, most a kedvesem, 
veszélyes út, amin jársz,
veszélyes út, amin járok,
egyszer te is hazatalálsz,
egyszer én is hazatalálok.

(Forrás: Republic: Az évtized dalai 1990–1999. 2/III: Népi-zenei dalok)

1. Legkisebb, fiú 2. Ezt a földet választottam, 3. Játssz egy kicsit a tűzzel, 4. Elindultam szép ha-
zámból..., 5. Erdő közepében, 6. Fényes utakon, 7. Csillagok, csillagok, 8. Megy a gomba, 9. Fáj a 
szívem érted, 10. Tavaszi szél, 11. Falu szélén ruhát mosnak a lányok, 12. Mondd, hogy igen, 13. 
Varázsolj a szívemmel, 14. Kék ibolya, 15. A csikósok, a gulyások, 16. ...született
Hungary : EMI QUINT, 1999

II/1.  LÁDANYITÁSI SZERTARTÁS

A ráhangolás végeztével leülnek.
A tanár odamegy a Varázsládához, kinyitja: 
„Csiribú – csiribá, Varázsláda, nyílj ki!”

A tanár elkezdi felépíteni a paravánt a lepedővel, ami szükséges lesz az árnyjátékhoz. (A lepedőt 
lehetőleg feszítsük ki!)

II/2. BIG BANG... CSILLAGÁSZATI ISMERETEK

Tanári narráció:
A mai foglalkozáson árnyjátékban megjelenítjük űrutazásunk eddigi főbb állomásait.
Mielőtt a megvalósításhoz fognánk, tisztázzunk néhány alapvető csillagászati fogalmat!

Csoportmunka: minden csoport kap egy képet, s a képhez kapcsolódó szöveget.
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1. szöveg + kép 1.

Big Bang

„A Big Bang, az ősrobbanás magyarul a »Nagy Bumm« nevet kapta a tudósoktól [...]
A »Nagy Bumm« tizenötmilliárd évvel ezelőtt mehetett végbe. A robbanás után hatalmas hőség 

keletkezett. Később lassacskán minden kihűlt, és apró törmelékekkel lett tele a Világegyetem.
A törmelékek állandóan mozogtak, [...] majd gáz- és porfelhőkké álltak össze.
A gázok és a por egyre forróbbak lettek, míg meg nem születtek belőlük az első csillagok. Ezek 

fokozatosan óriási, lepény alakú galaxisokká álltak össze.”
8–9. o

2. szöveg + kép 2.

A Nap születése

„Tízmilliárd évvel ezelőtt vakító fény világította be galaxisunk, a Tejút egy pontját. Ekkor szüle-
tett meg a Nap. 

[...] Galaxisunkban a Nap vonzásában a porszemek igen gyorsan keringtek. Összesűrűsödtek, és 
egyre nagyobb tömböket alkottak. Így születtek a bolygók.

Kilenc bolygó kering a Nap körül, köztük a mi Földünk is. Az is lehet, hogy egy másik galaxisban 
van egy olyan bolygó, amelyik hasonlít a mienkre.”

10–11. o.
 

3. szöveg + kép

A Nap halála

„A Nap négymilliárd évvel ezelőtt született. Még ötmilliárd évig égeti a benne levő gázokat, az-
tán ... kimerülnek a tartalékai Halála előtt a Nap százszorosára nő. Elnyeli az összes közeli bolygót, 
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majd egész kicsire zsugorodik és eltűnik. 
Mikor majd a Nap kitágul, a Földön elviselhetetlenné válik a forróság, minden elég. Addigra az 

emberek biztosan elmenekülnek egy másik bolygóra, egy másik galaxisba.”
19. o.

4. szöveg + kép 4.

A fekete lyuk

„Ugyanúgy, mint a Nap, a többi csillag is hatalmasra nő halála előtt, majd egész kicsire összemegy 
és eltűnik.

Amikor egy csillag nagyon kicsire zsugorodik, belsejében rejtelmes dolog történik. Titokzatos 
erők mindent magukhoz vonzanak, ami elhalad mellette: repülőt, rakétát, köveket, még a fényt is. 
Ezt nevezik fekete lyuknak.”

20. o.

(Forrás: Émilie Beaumont–Marie-Renée Pimont: Csillagok és bolygók titkai. Passage, h. n., 1996)

A fekete lyuk kép forrása:
A világűr és a világegyetem. Szerk.: Isabelle Bourdial
Budapest, Magyar Könyvklub, 2002
88. o

II/2.A/B

A hangos felolvasás, illetve a néma olvasás közti választást a tanár belátására bízzuk, melyik szö-
vegészlelési-befogadási forma áll közelebb az osztályhoz, csoporthoz. A két formát természetesen 
egymás mellett is lehet alkalmazni.
A csoportban történő hangos felolvasáskor egy-egy önként jelentkező gyerek olvassa fel a szöve-
get a többieknek. 
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II/3. CSILLAGÁSZATI KONFERNECIA – ISMERETEK TOVÁBBADÁSA

Feladat: a csoportokból egy-egy gyerek saját szavaival adja tovább az egész csoportnak a megszerzett infor-
mációkat, miközben a képeket körbeadják.

II/4. ÉGITESTEK – ÖTLETGYŰJTÉS, RENDSZEREZÉS 

Ötletgyűjtés

Milyen égitestekkel találkozhattak űrutazásuk során az űrhajósok (pl. bolygók, holdak, csillagok, üstökösök, 
meteoritok)?
VAGY
Milyen bolygókkal találkoztunk, miközben elhagyjuk a Naprendszert?
(Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó; a Nap, Merkúr, Vénusz, Föld nem szerepelnek itt, 
mivel kifele haladtunk a Naprendszerből.)

Rendszerezés

Haladjunk a legnagyobbtól a legkisebb felé! 
Pl. galaxis (Tejútrendszer) – csillagrendszer (Naprendszer) – csillag (Nap) – bolygó (Föld) – hold (Hold)

II/5. ÁRNYJÁTÉK

Csoportmunka:
Két csoportot alkotunk, az első csoport a Tejútrendszer felől indulva jut el a Naprendszeren keresztül a 
Földre, egyre kisebb és részletesebb modelleket használva.
A megjelenítésben a tanár nyújt segítséget:
Galaxisunk spirális alak, amit árnyjátékban lehet mozgatni, közelíteni – távolítani, sejtelmes, élő képet létre-
hozva; a csillagrendszerek közül a Naprendszerre fókuszálva fokozatosan jutnak el a Földhöz (kicsi, fekete 
pont), s végül ismét kinagyítva, a képre rávetítik a galaxis képét, az arányokat megmutatva.

A másik csoport a Föld felől indul, egy kis űrhajóval modellezi az eddigi űrutazás momentumait. Föld légkö-
re – Naprendszer – galaxis: csillagok, bolygók, üstökösök, meteoritok.

A feladathoz szükséges eszközök:
kivágandó kartonsablonok (olló), hurkapálcikákra rögzítve (cellux); lepedő; a fényforrás lehet írásvetítő, dia-
vetítő, akár egyszerű asztali lámpa is. 

A Varázsládán kifeszítjük a lepedőt, a fényforrást a paraván mögül, 2-3 m-ről, felülről irányítjuk a modellek-
re (így a gyerekeknek nem kell fekve bábozniuk, árnyékuk nem zavarja az árnyjátékot).
A sablonokat l. a mellékelt rajzokon.

Javasoljuk az árnyjáték technikájának előzetes kipróbálását (fényforrás és árnybábok).
II/5.A TEJÚTRENDSZER – FÖLD, FÖLD – TEJÚTRENDSZER 

Zenei aláfestés
Filmzene varázs Vangelis [et al.]
Budapest: Warner Music cop. 2005
1 CD (78 min 16 s) ; 12 cm + 1 t.
Conquest of paradise

A nézők feladata utólag a látottak összefoglalása, kommentálása.
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II/5.B TEJÚTRENDSZER – FÖLD, FÖLD – TEJÚTRENDSZER

A csoportból egy gyerek folyamatosan kommentálja az árnyjátékban bemutatottakat.

II/6. AZ EZEREGYÉJSZAKA TENGERE

SZINDBÁD HATODIK UTAZÁSA

Tanári narráció:
Most egy olyan történetet szeretnék a kezetekbe adni az Ezeregyéjszakából, ami az ismeretlenbe való utazás-
ról szól, igaz, a Földön. Már biztosan találkoztatok tengerjáró Szindbád nevével. Hét utazása során a legvá-
ratlanabb katasztrófákat éli túl, s meséli el nyugodt bagdadi házában kalandjait barátainak. 
Olvassátok el Szindbád hatodik utazásának egy részletét csoportokban. Értelmezzétek a szöveget, majd 
gyűjtsetek ötleteket, mi lehetett a hajótörés oka!

Minden csoport kap egy-egy példányt. 
A csoportok az olvasás és rövid megbeszélés után megosztják a többiekkel ötleteiket.

A TENGERJÁRÓ SZINDBÁD HATODIK MESÉJE
VAGYIS A HATODIK UTAZÁS

(részlet)

...lelkemet megint elfogta a vágy az utazás és kereskedés után. Elhatároztam hát, hogy útra kelek. Értékes, 
pompás árukat vásároltam, amilyenek tengeri útra alkalmasak, bálákba csomagoltam és Bagdad városából el-
mentem Baszra városába. Ott egy nagy hajót pillantottam meg, kalmárok és előkelő férfiak voltak az utasai, és 
drága árukat vitt magával. Ebbe a hajóba rakattam báláimat, és szerencsésen elvitorláztunk Baszra városából.

És utaztunk helységről helységre, városról városra, adtunk és vettünk, és sok országot megcsodáltunk.  
A szerencse kedvező volt, és utunk jó hasznot hozott. Egy napon, amint javában hajózunk, a kapitány egy-
szerre csak jajveszékelni kezdett, földhöz vágta turbánját, csapdosta az arcát, tépte a szakállát, és keserves fáj-
dalmában, felindulásában végigesett a hajó deszkáján. Mind a kalmárok és a többi utasok köréje sereglettek, 
és így szóltak hozzá: „Ó, kapitány, mi baj van?” És ő így felelt nekik: „Tudjátok meg, társaim, hogy eltértünk 
az irányunktól, és ismeretlen tengerre kerültünk. Ha Alláh nem nyújt nekünk segítséget, hogy kimenekül-
jünk belőle, mindnyájan elveszünk. Ezért könyörögjünk hozzá – magasztaltassék a neve! –, hogy mentsen 
ki bennünket ebből a bajból!” 

Azután a kapitány felkelt, és felkúszott az árbocrúdra, hogy kioldja a vitorlákat, de hajónk heves szélbe ke-
rült, visszasodródott, és eltörött a kormánya egy magas hegy közelében. Most a kapitány leszállt az árbocról, 
és így szólt: „Nincs más erő és hatalom, csak a  magasztos, nagy Alláhé! Senki sem kerülheti ki sorsát! Alláhra, 
nagy veszedelembe jutottunk, és nem tudunk megmenekülni belőle!” Az utasok, valahányak voltak, elkezd-
ték siratni saját magukat, búcsúzkodtak egymástól, mivelhogy éltük lejárt, és reményük szálai elszakadtak.  
A hajó nekiment a hegynek, és darabokra zúzódott, gerendái szétforgácsolódtak, és alámerült, ami csak ben-
ne volt. A kalmárok a vízbe estek, sokan belefulladtak, néhányan elérték a hegyet, és szárazra jutottak.

(Forrás: Az Ezeregyéjszaka meséi. Európa, Budapest, 1974. – A Világirodalom Remekei, 310–311. o.)

II/6.A/B SZINDBÁD

A hangos felolvasás, illetve a néma olvasás közti választást a tanár belátására bízzuk, melyik szövegészlelési-
befogadási forma áll közelebb az osztályhoz, csoporthoz. A két formát természetesen egymás mellett is lehet 
alkalmazni.
A csoportban történő hangos felolvasáskor egy-egy önként jelentkező gyerek olvassa fel a szöveget a többieknek. 

II/7. A VILÁGŰR VESZÉLYEI

Tanári narráció:
Űrutazásunk során érhet-e minket hasonló katasztrófa, mint Szindbádot a tengeren? Mihez tudjuk hasonlí-
tani? Mi az az űrben, ami ellenállhatatlanul vonz mindent?
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II/8. A FEKETE LYUK – KATASZTRÓFA FENYEGET

Tanári narráció:
Most pedig térjünk vissza űrutazásunkhoz.
A Földtől több százezer km-re járunk, ismeretlen csillagrendszerben. Folytatjuk utunkat galaxisunk távolab-
bi pontjai felé. Műszereink eddig nem észleltek idegen civilizációból származó jeleket. De számítógépünk 
egy perccel ezelőtt különleges jelzést kapott.
(Belép a szerepbe)
Felkérem az első tisztet, hogy ismertesse a legénységgel az üzenetet:
„Óvakodj a fekete lyuktól!”

Tanár szerepben:
Felkérem a navigátort és az első tisztet, hogy határozza meg helyzetünket.
(A két, szerepeket viselő gyerek dobókockával 3-3 számot dob, majd a számsort egyesítve közlik.)
Tanár szerepben:
Köszönöm. Ismereteink szerint fekete lyuk található a ..........-s körzetben. (Elismétli a kapott számot.)
Képernyőnk elsötétült, műszereink nem jeleznek. A fekete lyuk közvetlen közelében járunk.
Ebben a pillanatban az űrhajó hirtelen rántással irányt változtat. Hiába kapcsoljuk az összes hajóművet ma-
ximális sebességre, egyre gyorsulva haladunk az ismeretlenbe. Rémülten látjuk, hogy a kabin ablakán kite-
kintve csillagtalan sötétség tárul szemünk elé, a kiszűrődő fényben csak egy-egy meteorit tűnik fel.

Csoportmunka: Mi fog történni, mit tegyünk?
A tanár minden javaslatot vessen el, hiszen tudjuk, hogy a fekete lyuk mindent végérvényesen elnyel.

Tanári narráció:
Jelenlegi tudásunk szerint, ha csak csoda nem történik, perceken belül megsemmisül az űrhajó. 
Utolsó gondolatok – körkérdés.

II/9. MEGMENEKÜLTÜNK!

Tanári narráció: 
Amikor már minden remény elveszett, az űrhajó minden eresztékében megrázkódott, megfordult a ten-

gelye körül. Mivel az összes hajtómű maximális teljesítménnyel dolgozott, először lassan, majd egy hirtelen 
rántással ismét a csillagok között találjuk magunkat. Később elemezve a történteket arra a következtetésre ju-
tottunk, hogy űrhajónk egy meteorittal ütközött, aminek következtében tengelye körül megpördült, és a lökés 
ereje elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy a fekete lyuk vonzásából kiszakítson minket, így megmenekültünk.

Fordult-e már veletek elő olyan esemény, amikor csak a szerencse vagy a véletlen mentett meg titeket 
valamilyen veszélytől?
Körkérdés

III/1.  100 000 KM-RE AZ IDEGENEKTŐL – LÁDAZÁRÁSI SZERTARTÁS

Tanári narráció: 
Nem feledkezhetünk meg arról, hogy kaptunk egy üzenetet, igaz, hogy számítógépünk lassan fejtette 

meg, így a figyelmeztetés későn érkezett.
Rádiónk 100 000 km-es hatókörben veszi a jeleket. Tehát az üzenet feladója ezen a távolságon belül találha-

tó. Nem tudhatjuk, melyik irányba induljunk el, és hogy fel tudjuk-e venni velük a kapcsolatot. 
Az azonban bizonyos, hogy kitűzött célunk, az ismeretlen létformák tanulmányozása sikerrel kecseg-

tet, hiszen az emberi történelemben először fordul elő, hogy értelmes üzenetet kapunk idegen lényektől. 
Utazásunkat tehát mindenképpen érdemes folytatnunk, hiszen célunk elérhető közelségbe került.

Szövegalkotás
Válaszunk az idegeneknek – köszönet.

Ládazárási szertartás:
„Ricsibú, ricsibá, Varázsláda, zárulj be!”



5. A CSILLAGOK KÖZÖTT

KÉSZÍTETTE: LÁNG RITA, FARKAS SZILVIA

Játék,
amelyben megismerkedünk

a csillagokkal, csillagképekkel,
majd eltáncoljuk a „csillagtáncot”…



SZÖVEGÉRTÉS–SZÖVEGALKOTÁS „FÜGGÖNY MÖGÖTT VARÁZSLÁDA” • 6. ÉVFOLYAM 62

MODULLEÍRÁS
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 11–12 év

AJÁNLOTT IDŐKERET 2×45 perc 

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Ismeretközlő szövegek feldolgozása kooperatív technikával és megjelenítése 
dramatizált formában

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Tárgyjátékok alkalmazása

AJÁNLOTT 
TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY

Lényegkiemelés vizuális eszközökkel

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: Kreativitás

Kognitív kompetencia: Kommunikatív kompetencia

Szociális kompetencia: Együttműködési képesség

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom
                      Művészetek
                      Földünk és környezetünk

Modulokhoz: Föld körüli pályán
                         Ûrhajózás

TÁMOGATÓRENDSZER Rudolf Drössler: Amikor a csillagok istenek voltak. Kossuth Könyvkiadó 
Budapest, 1986.

Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Ökonet Kft Budapest, 2001.

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 elemlámpás játékhoz szükség lesz a helyiség besötétítésére és a gyereklétszámnak megfelelő 
számú elemlámpára. Előzetes feladat, hogy hozassunk a gyerekekkel!

A játék során az elemlámpák fénye egy-egy csillagot szimbolizál a plafonon. Mivel ez a fény 
viszonylag nagyméretű, célszerű leszűkíteni kemény kartonból kivágott és a lámpára erősített 
körlappal, melynek a közepén egy kis kör vagy csillag alakú rés legyen, ahol áthatol a fény, és apró 
„csillagként” jelenik meg az „égbolton” 

A fényjáték új lesz a gyerekek számára. Újdonság lesz a szokatlan mozgatási sík és a némajáték. 
Fontos az együttműködés és a különleges látvány létrehozásából fakadó szokatlan élmény!
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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 Térfelosztás című játékban az értékelési szempontot a játék szabálya adja: sikerül-e betölteni a 
teret egyenletesen. A mozgásstop után adjunk időt a tér áttekintésére és a korrigálásra. A játék 
többszöri ismétlése után a korrekció lehetősége már elmarad, ezt közöljük előre a játszókkal!

Az óra fő részének játékai az egyéni ötletek, a szárnyaló fantázia játékai. Értékelésünk az ötle-
tességre, az eredeti megoldás megtalálására, a váratlan, meglepő helyzetalakításra térjen ki, és azt 
emeljük ki. A játéknak ezen a szintjén, ha előző óráinkon ezekkel a szempontokkal a játszók már 
találkoztak, vélhetőleg belső igényük is lesz az ilyen típusú munkára.
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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 ZENÉRE: CSILLAGDAL (MEGASZTÁR)

I/2. SZÓGYŰJTÉS

Gyűjtsük össze, milyen összefüg-
gésben v. értelmezésben ismerjük 
a csillag szót!
(5 perc)

logikai képes-
ség

frontális,
megbeszélés

csomagoló-
papír,
filctollak

I/3.A. SZÓALKOTÁS 

Képezzünk további szavakat a 
csillag szóból kiindulva és (vagy) 
alkossunk összetett szavakat! 
(5 perc)

konvertáló 
képesség

csoport,
kutatás

I/3.B. SZÓLÁSOK, KÖZMONDÁSOK

Gyűjtsünk szólásokat, közmon-
dásokat, melyben a csillag szó 
szerepel!
(5 perc)

logikai képes-
ség

csoport,
kutatás

I./4. „CSILLAGOK” MOZGÁSA

☺ Térfelosztás c. játék zenére
(5 perc)

együttműkö-
dési képesség

frontális,
dráma

zenei CD, 
CD-lejátszó,
1. melléklet

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1.  TANÁRI NARRÁCIÓ

A kiválasztott tudósok tehát elin-
dultak, hosszú út áll előttük.
Az utazáson még lehetőségük 
adódik arra, hogy számos ismeret-
tel bővítsék tudásukat, olyan isme-
retekkel is, melyekre az út során 
vagy megérkezéskor szükségük 
lehet. Nézzük meg, mi  mindenre 
készítette fel őket az űrhajó hiper-
modern programja!
(1 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség/be-
szédértés ké-
pessége

frontális, 
magyarázat

II./2. CSOPORTALAKÍTÁS JÁTÉKKAL

„Bolygó” családok
(3 perc)

együttműkö-
dési képesség

frontális,
dráma

szókártyák,
2. melléklet

2. melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/3.  SZÖVEGEK EGYÉNI FELDOLGOZÁSA

A feladatlapok kiosztása után 
mindenki önállóan ismerkedjen 
a szöveggel, emelje ki a lényegét, 
jegyzetelje ki a legfontosabb infor-
mációkat!
(10 perc)

ismeretszerző
képesség

egyéni,
olvasás

szövegek,
4. melléklet

4. melléklet 

II/4. PLAKÁTKÉSZÍTÉS CSOPORTBAN (RÉSZLETES LEÍRÁS A MELLÉKLETBEN!)

Az azonos szövegen dolgozók 
egyeztessék a jegyzeteiket, és a 
szöveg lényegéről készítsenek 
közösen egy „plakátot”!
(10 perc)

rendszerező
képesség,
logikai képes-
ség

kooperatív 
tanulás cso-
portban;
vita,
megbeszélés

csomagoló-
papír, 
zsírkréta, 
filctollak, 
olló

3. melléklet

II/5. TÁRLATVEZETÉS CSOPORTBAN (RÉSZLETES LEÍRÁS A MELLÉKLETBEN!)

☺ Az elkészült plakátokat helyezzük 
el a falon! A készítő csoporttag 
ismertesse, mutassa be csoport-
ja többi tagjának. Mind a négy 
plakátot nézze meg, ismerje meg 
mindegyik csoport!
(10 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség/be-
szédképesség

csoport,
magyarázat,
előadás

3. melléklet

Lehetséges órabontás

II/6.  BESZÉLGETÉS A CSILLAGKÉPEKRŐL

Mutassunk be és tanulmányoz-
zunk egy csillagtérképet!
Milyen képek a csillagképek? 
Beszélgessünk a csillagképekről, 
a hozzájuk fűződő legendákról, 
hiedelmekről!
(5 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség/be-
szédképesség
ábraolvasás

frontális,
beszélgetés

csillagtérkép
5. melléklet

II/7. CSILLAGKÉPEK A PLAFONON

Vetítsünk ki elemlámpával a 
besötétített teremben a plafonra 
néhány ismert csillagképet!
(10 perc)

vizuális krea-
tivitás

csoport,
árnyjáték

elemlámpák 6. melléklet

II/8. FELFEDEZTÜNK EGY ÚJ CSILLAGKÉPET!

☺ Találjunk ki egy új csillagképet, 
nevezzük el, rajzoljuk meg, mu-
tassuk be, és mutassuk meg a 
plafonon!
(10 perc)

vizuális és 
nyelvi kreati-
vitás

csoport,
rajzolás,
fényjáték

csomagoló-
papír,
filctollak,
elemlámpák
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/9. A KAPCSOLÓDÓ HIEDELEM KITALÁLÁSA ÉS ELJÁTSZÁSA

A
☺

Játsszunk el jelenetben vagy báb-
bal egy olyan hiedelmet, legendát, 
amely az általunk kitalált csillag-
képhez kapcsolódhat!
A megjelenítés fejlesztését igénylő 
csoportnak
(15 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
készség/be-
szédképesség,
konvertáló 
készség

csoport,
dráma vagy 
báb

a láda bábjai

B
☺

Mondjuk el körmese formájában, a 
kitalált csillagképhez milyen hie-
delem, legenda kapcsolódhat!
A lényegkiemelés, összefüggéslátás 
fejlesztését igénylő csoportnak
(10 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség/be-
szédértés ké-
pessége

csoport,
dráma

C
☺

Írjuk le krónika formájában és 
mutassuk be a kitalált csillagkép-
hez kötődő hiedelmet, legendát!
A tömörítés, írásbeli szövegalkotás 
fejlesztését igénylő csoportnak
(10 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség/írás-
képesség

csoport,
dráma

papír,
toll

D
☺

Mutassuk be állóképsorral a kita-
lált csillagképhez kapcsolódó hie-
delmet, legendát! Minden képhez 
készítsünk képaláírást: egy játszó 
narrálja a látottakat.
A lényegkiemelés, nonverbális kifejezés 
fejlesztését igénylő csoportnak
(15 perc)

nem nyelvi 
kommuniká-
ciós képesség

csoport,
dráma

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/1. BESZÉDGYAKORLAT

Csillagos ráolvasó varázsló. 
Betegségűző varázsmondóka elő-
adása
(8 perc)

kreativitás,
nyelvi kom-
munikációs 
képesség/be-
szédképesség

csoport,
bemutatás

7. melléklet

III/2. CSILLAGFÉNY DISZKÓ 

A tudósok a jól végzett munka 
után szórakoznak is! Táncolnak 
vagy nézik a csillagok táncát!
(3 perc)

önkifejezés frontális,
tánc

zenei CD,
CD-lejátszó,
Csillagdal

III/3. LÁDAZÁRÁS ZENÉRE (L. FENT)
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MELLÉKLETEK
I/4. TÉRFELOSZTÁS CÍMŰ JÁTÉK

Szabad mozgásból adott jelre (jelen esetben zenére történő mozgás közben a zene kikapcsolására, 
a csendre) kell megállni, megtartva, kimerevítve a pillanatnyi pózt. A megállástól számítva kötött 
időn belül (pl. három számolásra) az egész társaságnak a legegyenletesebb térkitöltésre törekedve 
kell beállnia. Tehát ezalatt a három számolás alatt körbenézve a játszók elmozdulhatnak a helyük-
ről. Az egyenletes térkitöltés azt jelenti, hogy ne torlódjanak egy helyen a játékosok, más helyeken 
így ne keletkezzenek „lyukak”. A játék közben nem szabad saját testhelyzetükön kívül mással 
utasítást adni a társaknak.

Játékunkban az instrukcióadáskor már utaljunk az óra fő témájára, a képzeletbeli helyszínre: 
legyünk csillagok a képzeletbeli égbolton, és a zene hangjára mozogjunk szabadon a térben… 
Lehet lassított és/vagy gyorsított mozgásokkal is játszani.

II/2. „BOLYGÓ” CSALÁDOK

Spontán csoportalakító játék. Játékunkban négyfős csoportokat szeretnénk alakítani. Válasszunk 
ki tetszőlegesen bolygóneveket, ahány szükséges ahhoz, hogy négy fős csoportok alakuljanak, és 
írjuk fel őket négy lapra. (Ha egy gyerek maradna ki, akkor az egyik bolygóból, ha kettő, akkor egy 
másik bolygóból is írjunk eggyel többet. Ha három fő maradna, akkor alakítsunk egy újabb „boly-
gócsoportot”.) A lapra a bolygónév mellé egy szám is kerüljön. Pl.: Jupiter 2. A játszók húznak 
egy-egy lapot, és egymást kérdezgetve kezdik megkeresni a saját „bolygó” családjukat. Ha megta-
lálták egymást mindannyian, egyszerre kell kiáltaniuk a család nevét.  A következő feladatokban 
így dolgoznak együtt, a papírlapon kapott szám pedig a feldolgozandó szöveg számát jelöli!

Szókártyák:

 MARS 1.      MARS 2.

 MARS 3.      MARS 4.

   SZATURNUSZ 1.    SZATURNUSZ 2.

   SZATURNUSZ 3.   SZATURNUSZ 4.

      VÉNUSZ 1.          VÉNUSZ 2.  
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 VÉNUSZ 3.     VÉNUSZ 4. 

 JUPITER 1.     JUPITER 2.

 JUPITER 3.     JUPITER 4.

II/3. A SZÖVEGFELDOLGOZÁS MENETE

A szövegfeldolgozás menete 3 lépésből áll. Ezek a következők:

1. A csoportban mindenki megkapja a számának megfelelő szöveget (l. alább). Egyénileg elolvassa, 
kiemeli, aláhúzza a lényegét, kijegyzeteli.
(A számot az előző játékban, a bolygónevük mellé kapták!)

2. Minden csoportból azok, akik azonos szöveggel dolgoztak, tehát az azonos számú emberek 
összegyűlnek, és megbeszélik az olvasottakat, egyeztetik jegyzeteiket. Ezután egy plakátot készí-
tenek közösen. Ezen a plakáton rajzokkal, címszavakkal, szimbólumokkal összefoglalják az olva-
sottak lényegét. Az elkészült plakátokat, mint egy kiállításon, feltesszük a falra.
 
3. Ezután ki-ki visszatér eredeti bolygócsaládjához, és minden csoport végigjárja a kiállítást, meg-
nézi mind a négy plakátot.
Az egyes plakátokat az ismerteti, aki a készítésében részt vett. Így mindenkire sor kerül a taní-
tásban, és egy csoportmunka eredményét tárja a többiek elé. A munka végeztével így mindenki 
minden szövegről információt szerez.

II/3. SZÖVEGEK

1. csoport
A „CSILLAGOK TÖRTÉNETE”

Ha leszállt az este, évezredeken át a csillagok segítettek a tájékozódásban.  A mai nagyvárosban 
hiába próbálnánk az égbolton eligazodni, még tiszta időben is alig látunk valamit az ezernyi csil-
lag fényéből. Településeink fölött a levegő erősen szennyezett, és a közvilágítás az égboltot halvá-
nyan derengővé teszi. Az égboltozat halványabb és fényesebb csillagainak képét csak a városoktól 
távol tudjuk jól megfigyelni.

A történelem folyamán a csillagismeretben a hajós népek és a nomád pásztorok jártak elöl. 
Valószínűleg honfoglaló őseink is fejlett csillagászati ismeretekkel rendelkeztek. Minden terület-
nek más és más az égboltja. Valamennyi nép életmódja és hitvilága szerint népesíti be kozmikus 
világát, nevezi meg csillagképeit, alkot mondákat az égitestekről. Egyes népek képzeletében az 
égbolt hatalmas sátort képez, s a csillagok apró lyukak a borítás palástján. A sámán a sátortartó 
rúdon felmászva, a kürtőnyíláson át jut a „Felsőbb világokba”. Az égen ez a nyílás – a világ közepe 
– a Sarkcsillagnál van.



5. A CSILLAGOK KÖZÖTT 69

A csillagneveket vizsgálva különböző történelmi korszakok elnevezései, egymásra rétegződései 
figyelhetők meg. Így az eget mitikus lények (tündérek, boszorkányok, szépasszonyok), történelmi 
alakok (Szent László, tatárok, székelyek, bujdosók), ugyanakkor a köznapi életből vett személyek 
(béres, halász, pásztor, bojtár), tárgyak (jászol, pásztorbot, kasza) népesítik be, de helyet kap az 
égbolton a szerelem, az érzelmi élet is (páros csillag, tündérszemű, szerelemcsillag, bánatcsillag, 
szerencsecsillag). 

Sokáig élt az a hiedelem, hogy a csillagok az emberi sors irányítói – nemcsak befolyásolják az 
életet, hanem előre elárulják a jövőt. A középkorban alakult ki a csillagjóslás, az asztrológia, ami 
főként az állatöv csillagképei alapján igyekezett személyre szóló horoszkópokat összeállítani.  
A csillagjós a születés szerint megállapított csillagképből, a csillagok és a bolygók együttállásából 
próbál következtetni az illető jellemére és az elkövetkezendő sorsára. Egyes hiedelmek (pl. sze-
rencsés csillagzat alatt született, rossz a csillagok állása, feljött valakinek a csillaga stb.) arra utal-
nak, hogy nálunk is létezhetett csillaghit. Mindenkinek megvan a maga csillaga. A szerelmesek 
közös csillagot választottak maguknak, s ha nem voltak együtt, ez kötötte össze őket. Megszólítás 
a „csillagom”, sőt régen létezett a női Csillag személynév is.

(Forrás: Tarján Gábor: Mindennapi hagyomány. Magyar Médiapedagógiai Műhely, 1993, 18–19. oldal)

HOGYAN SZÜLETNEK A CSILLAGOK?

A csillagok közötti tér nem mindenhol üres egészen. Van, ahol óriási gáz- és porfelhők vannak. 
Ezekből alakulnak ki a csillagok. Ha elég nagy a felhő, akkor lassan összehúzódik, és a közepén 
egyre melegebb lesz. Végül olyan ott a forróság, mint egy atomrobbantásnál. Ekkor beindul benne 
az atommáglya, ami évmilliókon át egyfolytában ég. A legtöbb csillag nem egyedül keletkezik, ha-
nem csoportosan. Leggyakoribbak a kettős csillagok, de vannak hármas, négyes, sőt még nagyobb 
„csillagcsaládok” is.

(Minden napra egy kérdés. Szerk.: Dornbach Mária. Móra Könyvkiadó, 1997)

2. csoport 

A TEJÚT TITKAI

Tiszta, derült éjszakán sok-sok ezer ragyogó csillag díszíti az égboltot. Közepén pedig egy halvány, 
világító, hosszú felhőt látunk, amelynek két vége a távolban szinte hozzáérni látszik a Földhöz. 
Ennek az ezüstös felhőnek a neve: Tejút. Az öregek meséje szerint egyszer egy juhász elaludt az 
erdőben, és közben nyája elbódorgott. A juhász az ezüstös színű Tejútra, az országútra ment, ahol 
Szent Péterrel találkozott. Tőle kérdezte, hogy hol találhatja meg a birkáit. – Keresd az országúton! 
– felelte Szent Péter. És a juhász máig is ott keresi. De bárhogy is siet, a távolság nem fogy közte és a 
birkái között. Róla nevezték el Tévelygő juhásznak az égbolt egyik fényes csillagát. Ismeretes a Tejút 
egy másik neve is: Hadak útja. A felmentő hatalmas sereg a csillagos égen vonulva érkezett, és azon 
is tért vissza. Lábuk és lovaik patkóinak nyoma az, amit ma tejfehér szalagnak látunk az égbolton. 

Hogy mi a Tejút valójában? Legtalálóbb a csillagok országútja elnevezés, mert valóban millió, 
millió csillagból áll. Ezek nagyon halovány csillagok. Nem azért, mert kevés fényt adnak, ha-
nem mert nagyon messze vannak. Ha olyan közel kerülhetnénk hozzájuk, mint amilyen közel 
a Nap van hozzánk, bármelyik halvány Tejút-csillag lehetne a mi Napunk! Vannak kisebbek, de 
akadnak százszor hatalmasabbak is. Nagyon valószínű, hogy ezeknek a csillagoknak is vannak 
bolygóik, úgy, mint a mi Napunknak. Mintegy négyszáz évvel ezelőtt ennek még a gondola-
ta is szentségtörésnek számított. Giordano Bruno, a híres olasz szerzetes életével fizetett azért, 
hogy azt állította: „A mi Napunk is csillag, ezért a csillagok is napok, amelyeknek bolygóik le-
hetnek, és azokon a bolygókon is élet.” Ma már tudjuk, hogy Giordano Brunónak igaza volt.  
Egyszer talán majd meg tudják mutatni a csillagászok, hogy a Tejút milliónyi csillaga közül melyek 
azok, amelyeken az élet valamelyik formája kifejlődött.

(S. Tóth László: A csillagok országútja. Móra Könyvkiadó, 1984, 26–27. oldal)
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MIK A GALAXISOK?

A galaxisok hatalmas csillagvárosok. Százmilliárdnyi csillagból állnak. A Nap is egy ilyen galaxis-
hoz tartozik, amit Galaktikának vagy Tejútrendszernek nevezünk. A Tejút csillagai mind e csillag-
városhoz tartoznak. Óriási korongként forog ez a város az űrben. Egyik végétől a másikig százezer 
évet utazik a fény. Nem a Tejútrendszer az egyetlen galaxis. 

(Minden napra egy kérdés. Szerk.: Dornbach Mária. Móra Könyvkiadó, 1997)

3. csoport

CSILLAGHULLÁS

Még ma is sok ember azt hiszi, hogy az égbolt sok ezer csillaga közül az egyik az ő csillaga. Azt 
gondolják, az a csillag születésük idejében jelent meg az égen, és majd életük végéig ott ragyog. 
Elterjedt még az a nézet is, hogy ha lefut az égről ez a csillag, az nagy bajt jelent. Pedig sokszor 
láthatunk csillagfutást, amit más néven csillaghullásnak is neveznek. Ilyenkor úgy tűnik, hogy az 
egyik csillag egyszer csak megmozdul, és sebes futásnak iramodik. Olyan gyorsan szalad, hogy 
csak egy fényes csíkot látunk. Sokszor úgy érezzük, tőlünk nem messze érte el a Földet.

Így igaz ez? Valóban lehetséges, hogy egy csillag lehulljon a Földre? 
Szerencsére ilyen sohasem fordulhat elő. Azért szerencsére, mert bármelyik csillag, még a leg-

halványabb is, a Földhöz képest óriási! Ha leesne, beláthatatlan méretű katasztrófát okozna, a Föld 
egyszeriben elpusztulna.

Mi az a jelenség, amit tévesen csillaghullásnak neveznek?
Nem a csillag száguld ilyenkor a Föld felé, hanem rendszerint csak egy parányi porszem! 
A Föld ekkor egy világűrbeli porfelhő közelébe kerül, és nagy sebességgel átszáguld rajta. Ilyen 

porfelhők akkor jönnek létre, amikor az üstökösök szétesnek, és az anyagukat alkotó porszemek 
szétszóródnak. A porszemek ütköznek a levegővel. Olyan heves az összecsapás, hogy a levegő fel-
forrósodik, és világítani kezd. Ez sokszor messze a fejünk felett, 100 kilométer magasan történik. 

A leglátványosabb „csillaghullást” augusztusban és novemberben láthatjuk. Ennek az az oka, 
hogy a Föld akkor halad át a régen szétporladt üstökösök pályáján. Néha nem porszem, hanem 
nagyobb kődarab ütközik a levegőnek. Ilyenkor nagyon fényes vonalat látunk az égen. Együttesen 
a „hullócsillagokat” meteoroknak nevezzük. Ezek nagy magasságban elégnek.

Ritkán előfordulhat az is, hogy a meteor olyan nagy, hogy nem tud elégni a levegőben, hanem 
lepottyan a Földre.

A néhány kilogramm súlyúak óriási robajjal esnek le, és mennydörgésszerű hangot adnak. 
A meteoritbecsapódástól mindig nagyon féltek az emberek. A néphit ezt kénköves esőnek is 

nevezi. Úgy vélték, hogy ilyenkor mérgező anyagok is hullanak az égből, ezért igyekeztek gyorsan 
befedni a kutakat, nehogy a víz ihatatlan legyen. Ugyanakkor meg voltak győződve arról, hogy 
ezáltal „tisztul az ég”, és ha nagy meteorhullás fordult elő, azt mondták, hogy nemsokára nagy eső 
vagy erős szél lesz. 

(S. Tóth László: A csillagok országútja. Móra Könyvkiadó, 1984, 37–39. oldal)

4. csoport

CSILLAGKÉPEK

Régen az emberek azt hitték, hogy a csillagok egy nagy gömbre, az éggömbre vannak erősítve, és 
az egymás közelében álló csillagok egymáshoz tartoznak. Képzeletbeli vonalakkal összekötötték 
őket. Az így kapott rajzolatok valamilyen tárgyhoz vagy állathoz, emberhez hasonlítottak. Ezek a 
csillagképek. A valóságban csak véletlenül rajzolódnak ki így. Sok ezer év múlva a csillagok moz-
gása miatt alakjuk erősen megváltozik majd.
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[…] Már alkonyatkor feltűnik az első csillag, a Vénusz. Bár csillagnak nevezzük, a Vénusz tulaj-
donképpen bolygó. Hajnali csillagként is ezt az égitestet tartják számon, ezért gyakori elnevezése 
az Esthajnalcsillag.

Az égbolt legismertebb csillagképe a Göncölszekér. Számtalan elnevezés, hiedelem fűződik 
hozzá. A Göncöl segítségével lehet az időt és az északi irányt a legkönnyebben megállapítani.  
A pásztorok a Göncölszekér rúdjának állásából pontosan meg tudták mondani az időt, ezért a 
csillagképet Éjszaka órájának is nevezik.

Eredetéhez számtalan monda fűződik. Az egyik szerint Göncöl, a csodatévő táltos rejtett és 
titkos dolgokat ismert, értett az állatok nyelvén is. Egyszer eltört a szekere rúdja, de senki sem 
segített neki. Ezért Göncöl haragosan a lovak közé csapott, és szekerén fölperdült az égbe.

Ha a Göncölszekér hátsó saroglyájának hosszát gondolatban ötszörösen meghosszabbítjuk, el-
jutunk a Sarkcsillaghoz.

A téli időszakban tűnik szemünk elé a csillagvilág ismert szereplője, a Sánta Kata, vagyis a 
Nagykutya csillagkép, amelyikben az egyik legragyogóbb csillag, a Szíriusz is található. Méltán 
nevezi a nép ezt a csillagot Szépasszony szemének, Árvalány pillantásának. A Sánta Kata egyéb-
ként azért sánta, mert belelépett a Kaszás (Orion csillagkép) ottfelejtett, éles szerszámába, és most 
bicegve viszi az ebédhordó szilkét az aratók után.

A Föld kering a Nap körül, ezért a Nap a csillagvilág más és más részét takarja el előlünk. Egy év 
során éppen 12 nevezetes – főleg állat formájú – csillagkép előtt jár. Ezek az állatövi csillagképek. 
Minden hónapra esik egy. Januártól decemberig ezek a következők: Bak, Vízöntő, Halak, Kos, 
Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán, Szűz, Mérleg, Skorpió, Nyilas. 

(Minden napra egy kérdés. Szerk.: Dornbach Mária. Móra Könyvkiadó, 1997)

Az állatövi csillaképeket már Mezopotámiában ismerték, itt készítették az első naptárakat. Az óko-
ri mediterrán kultúrákon keresztül jutott Európába. Kínában is fejlett volt a csillagászat, megfi-
gyelték a nap pályáját, de itt a csillagképeket más állatokról nevezték el.

(Tarján Gábor: Mindennapi hagyomány. Magyar Médiapedagógiai Műhely, 1993, 19. oldal)

II/7. CSILLAGTÉRKÉP
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II/8. ELEMLÁMPÁS JÁTÉK

A játék előtt minden gyerek készítse el a lámpájához a fényszűkítőt, és ragassza fel. 
Csoportokban készüljenek fel egy-egy csillagkép megjelenítésére. Néma tárgyjátékkal vetítsék 

a plafonra a választott csillagképet, majd a többiek próbálják kitalálni, hogy melyiket ábrázolta 
a csoport. Ha könnyen megy és jól sikerül, több kört is játszhatnak, vagy egymásnak adhatnak 
feladatot a csapatok.

III/1. BESZÉDGYAKORLAT

A következő mondókát adjuk ki csoportonként: 

Újhold van, beteg vagy,
Mégpediglen igen nagy!
Én erőm is igen nagy,
Ha akarod, gyógyítlak!

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

Lehetőleg legalább négyfős csoportban dolgozzunk. A csoportok ismerkedjenek meg a szöveggel, 
s készítsenek rövid, mozgásos játékot a bájolóra. Dallamot is ki lehet találni. Felkészülés: 4 perc. 
Majd mutassuk be a bűvölőket. A játékot kövesse rövid megbeszélés. 
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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET:

CSILLAGKÉPEKRŐL

http://schmidi.hyadok.hu/csillagaszat/csillagkepek/del-equ-sge.jpg
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http://www.tanszertar.hu/eken/2005_02/nadasi_0502_elemei_02/14.jpg
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http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/images/voigt_02.jpg



6. ÉGI JELKÉPEINK

KÉSZÍTETTE: LÁNG RITA, FARKAS SZILVIA

Játék, 
amelyben kiderítjük,

mit is jelent,
mit szimbolizál életünkben

a Nap és a Hold,
és megalkotjuk a saját

nap- és holdszimbólumunkat is!
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MODULLEÍRÁS
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 11–12 év

AJÁNLOTT IDŐKERET 2×45 perc 

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA A Nap – Hold fogalom többszempontú körüljárásával az absztrakt gondolko-
dás, a rendszerezőképesség fejlesztése

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT A szimbólum fogalmának ismerete

AJÁNLOTT 
TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY

Az értelmezett szimbólumok adekvát használata játékok során

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: Kreativitás

Kognitív kompetencia: Gondolkodási kompetencia

Szociális kompetencia: Együttélési képességek

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom
                      Földünk és környezetünk
                      Művészetek
                      Hon- és népismeret

Modulokhoz:  Nap és a Hold 
A csillagok között

TÁMOGATÓRENDSZER Bözödi népmesék: A Nap és a Hold keresése. Akadémiai Kiadó Budapest, 1993.

Tarján Gábor: Mindennapi hagyomány. Magyar Médiapedagógiai Műhely 
Budapest, 1993. 

Jankovics Marcell: Jelképtár

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

A Nappal és a Holddal gyakran találkoznak a gyerekek, elsősorban földrajzi értelemben. A mo-
dulban más oldalról ismertetjük meg velük a két fontos égitestet, illetve építünk meglevő ismere-
teikre, rendszerezzük azokat.

Ehhez sokféle tevékenységformát, több megközelítést ajánlunk, hogy ötvözzük a nyelvi ismere-
teket az irodalommal, a vizuális megjelenést és annak értelmezését az önállóan végzett manuális 
tevékenységgel.

A játszóktól nagyfokú kreatív gondolkodást és összefüggéslátást kíván a II/4. feladat, melyben 
az olvasott ismereteket kép magyarázatával kell összekötni. A képeken különböző nap-, holdáb-
rázolásokat látnak a gyerekek, a szöveg pedig arról szól, hogy a két égitest mi mindent jelképez, 
jelképezhet számunkra. 
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Jó, ha azzal segítjük a feladat megoldását, hogy először emeljék ki a szövegből, hogy mit jelké-
pez a Nap és a Hold, majd csak ezután nézzék meg a képeket, és válasszák ki azokat, amelyen bi-
zonyítva látják a szimbólum megjelenését. Például ha azt olvasták a szövegben, hogy a Nap derűt, 
vidámságot jelent, akkor keressenek olyan képeket, melyen a színek, a formák és az összeállítás 
vidámnak tűnnek. Ha azt mondja a szöveg, hogy a két égitest egymás ellentéte, akkor olyan képet 
válasszanak, melyen ez a kettősség, netán ellentét megjelenik. Fontos a szóbeli magyarázat esetén 
az indoklás. A csoportoknak lehetőségük van az egyeztetésre, de ne feledjük, hogy nincs egyetlen 
jó megoldás: a kreatív látásmód, az absztrakció, az ötletesség a fő cél!

A II/6. feladat esetében a tanító felnagyítva adja a gyerekek kezébe a szólások és magyarázatok 
kártyáit!

A II/4. feladat képeit használhatjuk ötletadóként a rézdomborítás készítésekor.
Rézdomborítás készítése:
A gyógyszertárakban olcsón kapható üres tubusok belső oldala gyönyörű réz színű. Ha a tu-

bus tetejét ollóval vágjuk, és kettényírva kiterítjük, akkor jól domborítható felületet kapunk. 
(Alakítható akár cikcakkollóval is.) A tubus fehér felére különböző eszközökkel rajzolhatunk. 
Jelölésre (vázlatkészítésre) a filctoll alkalmas, mert az nem domborítja ki a lemezt. Majd a mintát 
hegyes vagy tompa grafittal, tollal rajzolhatják, domboríthatják. A hatás eszközönként más és 
más. Erre a gyönyörű felületre terveztethetjük meg a saját szimbólumokat, miután a gyerekek 
megismerkedtek az általunk bemutatott nap- és holdábrázolásokkal. 

A kézjáték során az ujjak jelképezik a csillagokat. A tanári narráció alatt kezdetben csak az ujjak 
mozogjanak, majd a szöveg értelmét követve a játszók is elmozdulnak a helyükről. A játék vé-
gén a kezek találkoznak. Hívjuk fel a figyelmet a lassított mozgásra, a szövegkövető bemutatásra.  
A zenei aláfestés segít a koncentrálásban, de a játék ritmusát és a hangulatát is megadja.

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 fő célja az elvont gondolkodás, a képi látásmód erősítése, fejlesztése. Ezért az értékelés-
nél arra kell kitérni, hogy az állókép mennyire volt ötletes, mennyire tudtak a játszók elszakadni 
a sztereotípiáktól. Például, ha a könnyű–nehéz szópárt akarják szoborban bemutatni, lehet akár 
a súlyemelésre is gondolni, de ötletesebb, ha például egy feladatmegoldás könnyű, illetve nehéz 
voltára gondolnak, és ehhez találnak ki képet.

A jelenetekben, a montázskészítéskor, a szólások magyarázatánál, de főként a kép és szöveg 
összekapcsolásakor mindig az ötletes, produktív megoldást emeljük ki. Ha ez a csoportnak még 
nehezebben megy, kényelmesebbek, akkor a játék megkezdése előtt mindig gyűjtsünk ötleteket. 
Először a legegyszerűbb, legközhelyesebb ötletek jönnek elő, ekkor buzdítsuk őket a továbbgon-
dolkodásra, akár tanítói ötletadással is!

Egymás munkáját is értékeljék: Nekem azért teszik…, Én annyit változtatnék rajta…, Izgalmasnak 
tartom, hogy…, Meglepett az, hogy…, Nem értem azt, hogy…
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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

I/2.  PÁRALAKÍTÁS  

(2 perc) együttműkö-
dési képesség

frontális 1. melléklet, 
madzagok

I/3.A TARTSD A TEKINTETET!

(4 perc) együttműkö-
dési képesség

páros,
dráma

2. melléklet

I/3.B HIPNÓZIS

(8 perc) együttműkö-
dési képesség

páros,
dráma

3. melléklet

I/3.C EGYSZERRE INDULNI

(8 perc) együttműkö-
dési képesség

páros,
dráma

4. melléklet

I/4. BESZÉDGYAKORLAT

Egyszerre lélegezni – a hatha jóga 
légzőgyakorlat
(5 perc)

alkotóképes-
ség

frontális, 
egyéni

5. melléklet

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. ELLENTÉTPÁROK GYŰJTÉSE

Gyűjtsünk olyan szópárokat, me-
lyek egymás ellentéteit fejezik ki!
(pl. sötét–világos, férfi–nő, nap-
pal–éjszaka, derű–ború…)
Az egyes csoportok különféle szó-
fajú szópárokat gyűjtsenek!
(5 perc)

kombinatív 
képesség

csoport,
megbeszélés

csomagoló-
papír,
filctollak

II/2. ELLENTÉTPÁROK MAGYARÁZATA

II/2.A ELLENTÉTPÁROK MEGJELENÍTÉSE

A
☺

Az előbb gyűjtött ellentétpárok 
közül válasszon ki minden csoport 
3-4 szópárt! Mutassák be őket egy 
állóképben, kiemelve a szópár lé-
nyegét – az ellentét érzékeltetésé-
vel! A többi csoport találja ki, hogy 
melyik szópárra gondoltak!
(8 perc)

kreativitás,
nem nyelvi 
kommuniká-
ciós képesség

csoport,
dráma
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

B
☺

Az ellentétpárok közül válasszon 
minden csoport egyet! Helyezzék 
szituációba, készítsenek és mu-
tassanak be egy olyan jelenetet, 
amelyben az ellentétpár jól fel-
ismerhető és az ellentét lényege 
jelenik meg!
(10 perc)

kreativitás,
logikai képes-
ség

csoport,
dráma

II/2.B MONTÁZS KÉSZÍTÉSE

☺ A rendelkezésre álló színes újsá-
gokból, folyóiratokból, reklámújsá-
gokból vágjunk ki olyan képeket, 
melyekkel különféle ellentétpárok 
bemutathatók (pl. férfi–nő, sötét–
világos, könnyű–nehéz…)
A képekből készítsünk montázs-
szerűen egy tablót, melyet aztán a 
csoportok egymásnak bemutatnak.
(15 perc)

vizuális krea-
tivitás, alkotó-
képesség

csoport,
munkáltatás

reklámújsá-
gok,
folyóiratok,
olló,
ragasztó,
karton

II/2.C SZÓLÁSOK MAGYARÁZATA, JÁTÉK A SZÓLÁSOKKAL

A Kire mondjuk? Mikor mondjuk?
Nappal és Holddal kapcsolatos 
szólásokat ismerünk meg, és meg-
keressük a hozzájuk illő magya-
rázatot.
(10 perc)

összefüggés-
kezelő képes-
ség

frontális,
megbeszélés

6. melléklet

B Válasszunk ki egy szólást, ill. köz-
mondást! Helyezzük szituációba! 
Játsszunk el egy olyan jelenetet, 
amelyben elhangzik az adott szó-
lás!

(15 perc)

kombinatív 
képesség,
nyelvi kom-
munikációs 
képesség/be-
szédképesség

csoport,
dráma

C Válasszunk ki egy szólást, ill. köz-
mondást! Helyezzük szituációba! 
Némajátékkal játsszuk el a  jelene-
tet, amelyben a történet megfelelő 
pontján elhangzik az adott szólás!
(15 perc)

nem nyelvi 
kommuniká-
ciós képesség,
kombinatív 
képesség

csoport,
dráma

Lehetséges órabontás
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/4.  A NAP ÉS A HOLD MINT JELKÉP ÉRTELMEZÉSE,  SZÖVEGFELDOLGOZÁS

☺ A csoportok közül kettő a Nappal, 
kettő a Holddal kapcsolatos szö-
vegrészletet olvassa el.
Minden csoport megkapja a Napot 
és Holdat ábrázoló képeket is. 
A szövegben olvasottak lényegét 
megbeszélve válasszák ki, hogy 
melyik képekkel tudják alátá-
masztani az olvasottakat: Mit jel-
képez a Hold, illetve a Nap?
Ellenőrzéskor először a két Nap- 
és a két Hold-csoport találkozzon, 
majd két Nap – Hold csoportpár 
legyen!
(25 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség/be-
szédképesség,
összefüggés-
kezelő képes-
ség

4 csoport,
felfedezés,
vita

7. melléklet, 
szövegrészlet,
9. melléklet, 
képek

II/5. SAJÁT NAP- HOLDSZIMBÓLUM KÉSZÍTÉSE, RÉZDOMBORÍTÁSSAL

Készítsünk saját nap- holdszim-
bólumot a megismert szövegek, 
ábrák alapján!
(15 perc)

vizuális krea-
tivitás,
alkotóképes-
ség

egyéni,
munkáltatás

íróeszközök, 
réztubus

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/1. PILINSZKY JÁNOS: A NAP SZÜLETÉSE (RÉSZLET) FELDOLGOZÁSA KÉZJÁTÉKKAL

A rövid versrészlet megismerése 
után játsszuk el zenei aláfestéssel, 
tanítói szövegmondás alatt a vers 
történéseit az előző modulban 
bevált zseblámpákkal vagy kézjá-
tékkal!
(10 perc)

nem nyelvi 
kommuniká-
ciós képesség,
kreativitás

frontális,
fényjáték vagy 
kézjáték

zseblámpák Zenei CD: 
Holst: Bolygók

III/2. LÁDAZÁRÁSI SZERTARTÁS
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MELLÉKLETEK 
I/2. PÁRALAKÍTÁS

A játék célja, hogy véletlenszerűen alakuljanak ki a párok, akiknek a továbbiakban együtt kell 
majd dolgozniuk.

Készítsünk elő kb. 30 cm hosszú madzagokat, éppen annyit, mint a csoport létszámának a fele.  
A tanító fogja meg az összes madzagot középen. Ezután a gyerekek egyszerre odajönnek, és min-
denki megfog egy madzagvéget, természetesen nem tudva, hogy ki van a másik végén. Ha párat-
lan a csoport, az utolsó a tanítóé marad. Ezt követően anélkül, hogy elengednék, lassan elkezdik 
kibogozni a sok fonalat, míg a végén kiderül, hogy kik fognak egy madzagot. Ők lesznek egy 
pár.

I/3.A TARTSD A TEKINTETET!

A párok tagjai elmennek a teremben a lehető legtávolabbra egymástól. Szemben állnak egymás-
sal, és megkeresik egymás tekintetét. Jelre elkezdenek mozogni a térben anélkül, hogy a elenged-
nék egymás tekintetét. Közeledhetnek, távolodhatnak, de a tekintetet tartani kell. Ha egy másik 
játékos kerül a látótérbe, azt a lehető leghamarabb ki kell kerülni, hogy minél rövidebb időre 
szakadjon csak meg a szemkontaktus.

I/3.B HIPNÓZIS

Párokban játszunk. Egymással szemben állnak a játékosok. A pár egyik tagja, a hipnotizőr tenyerét 
társa arca elé tartja (kb. 20-30 cm-re), majd lassú kézmozdulatokba kezd. A pár másik tagjának fel-
adata: követnie kell társa kezét anélkül, hogy a kéz és az arc közötti távolság változna. Az irányító 
lehetősége: ha jobb kézzel kezdett, filmes szóhasználattal „átúsztathat” a bal kezére (és vissza). Így 
bonyolult „mutatványok” is megoldhatók (pl. átbújhat a „hipnotizőr” lába között az irányított).  
A távolság megtartása az egyetlen feladat, s ehhez mindkét játékos koncentrációja, nagyon pon-
tos együttműködése szükséges. Nem arról szól a játék, hogy miként tornáztathatja meg társát az 
irányító.

I/3.C EGYSZERRE INDULNI

A játéknak nagy térigénye van – átlagos teremméretek és csoportlétszámok mellett csak a társaság 
fele dolgozhat egyidejűleg. Egyszerű feladat – mégis nagy öröm lehet a játszóknak a sikeres végre-
hajtás. A párok egymás mellett állnak, de nem érhetnek egymáshoz, s nem nézhetnek egymásra. 
Koncentrálás után – mindenféle jelzés nélkül – egyszerre kell elindulniuk, meghatározott számú 
lépést megtenniük, majd megállniuk. Ha párosával már jól megy, játszhatják hárman vagy négyen 
is. Nehezebb a feladat akkor, ha az egymás mellett állók közötti távolságot növeljük (egészen ad-
dig, amíg kívül kerülnek egymás perifériális látómezején).
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I/4. BESZÉDGYAKORLAT

A gyakorlathoz felvezető narráció:

A hatha jóga neve innen való: Ha=Nap, Tha=Hold. A jógához általában a kifacsart testhelyze-
teket és elrévült tekinteteket kapcsolnak hozzá a köztudatban. Pedig ez az évszázadok óta létező 
– nem tudok rá jobb szót – létezési mód egy dolgot tekint középpontjának: a jó légzést és a jó 
levegővétel által kiváltott jó érzést. Sóhajtson mélyet, mondja az orvos, ha megvizsgál bennünket. 
Lélegezz mélyeket, mondjuk mi is, ha valaki mellettünk rosszul van. A kismamákat arra tanítják, 
hogy fájdalmukat és szülésüket a légzés által is irányításuk alatt tarthatják. Ha a víz alá bukunk, s 
hirtelen nem tudunk a felszínre kerülni, nagyon hamar rosszul vagyunk. A levegő kincs, a levegő-
vel való gazdálkodás: okos képesség. A következő játékban semmi másra ne figyeljünk, csak arra, 
hogy hogyan áramlik bennünk a levegő. 

Vegyünk fel laza testhelyzetet. Ha széken ülünk, hátunk támaszkodjon a karfának, lábaink, karja-
ink lazák legyenek. Hunyjuk be a szemünket, és adjuk ki a „parancsot” a testünknek: ellazultunk, 
nyugodtak vagyunk. Ha fekszünk, testrészeink ne keresztezzék egymást. Semmi más dolgunk 
nincs, mint ebben az ellazult helyzetben megfigyelni azt, hogy hogyan áramlik bennünk a leve-
gő. Figyeljük meg, hogy a beáramló levegő egy pillanatra mikor áll meg bennünk, figyeljük meg, 
hogy a kiengedett levegő által után maradt szívdobbanásnyi csönd milyen érzést kelt bennünk. 
Egyszerűen csak legyünk éberek és tudatosak a bennünk zajló levegőáramlásra.  

(2 perc)

A következő játék már a szellemünket is segítségül hívja. Képzeljük el, hogy minden belélegzett 
levegő valamilyen színű, bennünk átalakul, majd kilélegezve újabb színt ölt fel.

(1 perc)

Beszéljük meg a bennünk keletkezett képeket, érzéseket.

(2 perc)
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II/2.C SZÓLÁSOK–KÖZMONDÁSOK

Fényes a hold, mégse nap. kigömbölyödött az arca

Elfogy, mint a holdvilág. könnyen belátható, egészen 
nyilvánvaló

Addig tündöklik a hold, 
míg a nap helyre ér.

ismertté tesz, kiderít

Megtelt, mint a hold. ott is hibát keres, ahol nincs.

Napnak is van foltja. össze sem lehet hasonlítani

A napfényben is homályt 
keres.

egyre soványabb lesz

Nem mindennap ragyog a 
nap.

a legnagyobb elismerés csak 
a legkiválóbbakat illeti meg

napfényre hoz valamit mindenki csak addig áll 
becsben az emberek előtt, 
amíg különbet, jobbat, 
használhatóbbat nem 
találnak nála

Sápadt, mint a holdvilág. nem elég a vágy, a 
szándék, erő is kell célunk 
megvalósításához
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Egy napon sem lehet 
említeni.

szemérmetlenül tagad

Még a napot sem eresztené 
másra, ha lehetne.

gyönyörű fényes

Azt is irigyli, hogy a nap az 
égen van.

nem lehet mindig 
szerencséje, jó sorsa az 
embernek

Fényes, mint a nap. nagyon irigy természet

Holdvilágnál meg nem érik 
a szőlő.

nagyon sápadt, beteges színű

A napnál is világosabb. nagyon irigy, fösvény, önző 
ember

Letagadná a napot az égről. mindenkiben akad hiba

(Forrás: O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások. Gondolat Kiadó, 1985.)

II/4. NAP – HOLD; SZÖVEGEK 

HOLD

A Föld mellékbolygóját hívjuk Holdnak, mely a fényét a Naptól kapja. A Hold kőzetekből álló 
gömb, amely bolygónk körül kering (27,3 nap alatt teszi meg ezt az utat). A Hold egyik oldalát so-
hasem látjuk, mert mindig ugyanazt mutatja felénk. Keringése közben a Nap különböző nagysá-
gú részét világítja meg. Újholdról akkor beszélünk, ha a Nap a Holdnak azt az oldalát süti, amelyet 
a Földről nem láthatunk. Ebből a fényből mi csak egy vékony sávot észlelünk. Napról napra hízik, 
és a Föld körüli útjának a felén teljesen kivilágosodik. Ez a jelenség a telihold.

(Forrás: Képes Gyermeklexikon. Aquila Kiadó, 1994)
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Magában a Holdban az átváltozás, ismétlődés, növekedés és fogyás, halál és újjászületés, ill. új-
rakezdés jelképe. A Hold a Nappal együtt a legrégibb idők óta tisztelt égitest. Időszámításunk – a 
muzulmán naptár kivételével – a nap- és holdjárás egyeztetésén alapszik. A Hold Naphoz való 
viszonya határozza meg szimbolizmusát is. Méretre egyforma nagynak látszik a kettő, de a Hold 
ritmikusan változtatja alakját, s nincs saját fénye, a Naptól nyeri. Ezért a mitológiákban a Naphoz 
képest nemegyszer alárendelt, függő szerepet játszik. Ugyanakkor nemcsak a hónapok, hanem a 
napév kezdetét és a fontosabb ünnepek időpontját is az új-, ill. teliholdhoz igazítják a naptárak. 
A biológiai ritmus: termékenység, női menses, vegetációs ciklus ura (a néphit szerint az újhold a 
vetés ideje, hogy a palánta a Holddal együtt nőjön, a telihold a betakarításé), az árapályé, általá-
ban a vízé, az esőé. A Nappal szemben a következőket jelképezi: ő az égisten rossz (bal)szeme, a 
világfa mérges, kábító gyümölcse…

(Forrás: Hoppál Mihály–Jankovics Marcell–Nagy András–Szemadám György: Jelképtár. Helikon 
Kiadó, 1994)

A Hold a sötétségbe és az éjszakába, a lélek titokzatos világaiba kalauzol, megmutatva sejtéseinket, 
vágyainkat, álmainkat. A Hold világos oldala a romantikus álmodozást, élénk fantáziát és erősen 
fejlett érzékenységet jelöli. 

A Hold és a Nap a legfontosabb ellentét a mitológiában és a szimbolikában. A Hold személyesíti 
meg az éjszakát és a sötétséget, az érzelmeket, a kiszámíthatatlanságot, az álmokat és a fantáziát. 
A Nap pedig a nappal és a világosság, az értelem és a tudás szimbóluma. 

(Forrás: www.dudus.hu/rider/tarot)

NAP

A Nap egy csillag, vagyis izzó gázokból álló, nagy tömegű gömb. Még a tőle 6000 millió km-re lévő 
testekre is olyan erős gravitációs vonzást gyakorol, hogy azokat maga körüli keringésre kénysze-
ríti….
A legbelsejében parányi részecskék, a hidrogén nevű gáz atomjai egymással egyesülve egy má-
sik gázt, héliumot alkotnak. Ezt a folyamatot magfúziónak nevezzük. A folyamatban elképesztő 
mennyiségű energia szabadul fel, amely hő és fény formájában hagyja el a Nap felszínét. Ez a 
napsütés. Nélküle nem lenhetne élet a Földön.

(Forrás: Lisa Miles és Alastair Smith: Csillagászat és a világűr. Park Kiadó, Bp., 1999)

Az ember már az ősidőkben felismerte, hogy Nap nélkül nincs élet, de tisztában volt pusztító 
erejével is. Szimbolikus jelentését növelte, hogy az időszámításnak is a látszólagos napmozgás a 
legfőbb kulcsa. Ennek megfelelően szimbolikája igen gazdag: összetett és ellentmondásos (pl. a 
görög Apollón egy személyben gyógyító és pusztító napisten). Egyazon kultúrában, kultúrkör-
ben tisztelhetik, mint égitestet (…), mint istent vagy isteni megnyilvánulást (többféle alakban) 
… Mozgása, elsősorban az éves napjárás számtalan mítosz, mese, idővel „földre szállt” történet 
alapja, kultusza pedig mint egy teljesebb csillagvallás része, a világvallások kialakulásához járult 
hozzá… A Naphoz társul a meleg, a száraz, a nappal, a nyár, a tűz, az oroszlán hava, a vasárnap, 
az aktivitás, a termékenyítő, ill. pusztító erő, a szív, az arany, a kén, a gömbölyű (sárga, piros) 
gyümölcsök, a kalászosok, a sugaras szirmú „tányéros” (fészkes virágzatú) virágok, és sok állat: 
pl. a magasban kerengő ragadozó madarak, sörényes oroszlán, olykor szarvas patások (l. Kos csil-
lagképe)…
A Nap a Holddal ellentétpárt alkot, férfias aspektusa is ilyen összefüggésben jelenik meg.

(Forrás: Hoppál Mihály–Jankovics Marcell–Nagy András–Szemadám György: Jelképtár. Helikon 
Kiadó, 1994)
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A Nap a nagy életöröm, a vitalitás, a melegség és a bizakodás megtestesítője. A tudat megvilágosí-
tó erejét is jelenti, amellyel tiszta képet kapunk és legyőzhetjük gondjainkat, a zavaró tényezőket 
és kísérteties félelmeinket. Fiatalos frissességgel és az újjászületés érzésével ajándékoz meg. Az 
élet napos oldalát jelképezi. Mélyebb értelmezési szinten arra szólít, hogy győzzük le magunkban 
a sötétséget, bontakoztassuk ki napfényes természetünket, megváltva és a fényre segítve sötét 
bátyánkat vagy nővérünket. A Nap az önbizalmat és derűt jelenti. A Nap a vágyak teljesülése, 
a célok elérése, a siker ünneplése. A Nap a középpont, minden körülötte forog, a Nap a legfőbb 
erőforrás, ami az életenergiát biztosítja. Különböző népek, így a babilóniaiak, az egyiptomiak és az 
indiánok a Napot, mint közvetlen teremtőt tisztelték. Az asztrológiában az égitestek közül a Nap 
jelentősége a legmeghatározóbb, az adottságok és lehetőségek kihasználását, a tervek megvalósu-
lását jelenti. A Nap állása határozza meg a személy csillagjegyét. 

(Forrás: www.dudus.hu/rider/tarot)

III/1. A PILINSZKY-VERS

  PILINSZKY JÁNOS:
      A nap születése 
            (részlet)

Ekkor történt, hogy számos csillag
elhatározta, összefog,
hogy apró fényeik közös 
nagy fényességet varázsoljanak.
El is indult vagy ezer csillag
egymásfele. Ezer irányból,
ezer úton ezernyi csillag
elindult a sötétség pereméről,
hogy az égbolt tátongó közepén
közös ragyogást alapítsanak.

Hosszú utat tettek az égbolt
elhagyatott fekete féltekén,
de végül is nagy boldogan
egymásba olvadt mind az ezer csillag,
gyönyörű és egyetlen fényességben.

Ezer csillagnak közös fészke:
így született meg a kerek nap,
az ég csodája, s vette kezdetét 
a világosság első ünnepélye.

Ünnep volt ez, valódi ünnep!

(Forrás: Pilinszky János: A  nap születése. Móra Könyvkiadó, 1985)
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II/4. KÉPEK
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7. ISMERETLEN BOLYGÓ

KÉSZÍTETTE: FARKAS ZSUZSANNA

Játék, 
amelyben megtapasztalhatjuk többek között azt is,

hogy az ismeretlen dolgok
nem feltétlenül nyomasztóak.

Sőt, a kaland élményét kínálva
akár vonzóak is lehetnek,

alaposan megmozgatják a fantáziánkat,
olykor pedig a humor forrásai…
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MODULLEÍRÁS
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 6. osztály (11–12 éves)

AJÁNLOTT IDŐKERET 90 perc (2×45perc)

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Fiktív helyzetek átélése komplex módszerek és humor segítségével, a fantá-
zia mozgósításával

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Utazás az űrbe az űrhajón, Tájékozódás a csillagok között

AJÁNLOTT 
TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY

Leszállás az ismeretlen bolygóra, Találkozás és együttélés az űrlényekkel

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: önkifejezési készség és vizuális, zenei, nyelvi krea-
tivitás fejlesztése

Kognitív kompetencia: A nyelvi és nem nyelvi kommunikációs képesség, a 
gondolkodási 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, Mozgóképkultúra

Modulokhoz: Ûrhajózás, Földönkívüliek, Kapcsolatok az ûrben

TÁMOGATÓRENDSZER Kaposi László (szerk.): Játékkönyv. Bp., 2002
Gabnai Katalin: Drámajátékok. Bp., 1999,
Előd Nóra (szerk.): Add tovább! Veszprém, 2003

Tudományos-fantasztikus ismeretterjesztő és irodalmi művek:
Szemtanú sorozat: A világegyetem
Mi Micsoda sorozat: A bolygók és az űrkutatás – A csillagok – Az univerzum
S. Tóth László: A csillagok országútja
Tihanyi László: A kalap és a galaxis
Galaktika magazinok
Asimov: Alapítvány-sorozat
Csukás–Sajdik: Űrhajó az Orrbolygóról
Exupéry: A kis herceg
Pilinszky János: A nap születése
Verne: Utazás a Hold körül; Utazás a Föld körül
Kiss Anna: Csillagok (vers)

Zene:
Mozart: Jupiter-szimfónia
Vangelis
Amadinda
Enya

Kép, ábra:
Korga György (planetáris szürrealizmus)
Salvador Dalí
Jelképtár ábrái

Film:
Romhányi József–Nepp József: Mézga Aladár különös kalandjai I–IV.
Mikrobi (Csillagkapu)
Czakó Ferenc homokanimációi
Világok arca, Baraka
Discovery Channel: Idegen bolygók sorozat
National Geographic Channel: Földönkívüliek – 2 elképzelt idegen bolygó

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

A tervezéskor teljes mértékben támaszkodtam az előző modulokban már felajánlott szerepek-
re, és folytatom a fiktív helyzetek sorát. Lényegében az egész modulon végigvonul a szerepbe 
helyezkedés. Nagyon bízom abban, hogy ha a tanító értő-érző módon használja fel a számára 
is felkínált szerepeket, a diákok is lelkes partnerei lesznek. Különösen a humoros helyzetek és 
feladatok segíthetnek abban, hogy a sci-fi irodalom kevéssé vérszomjas (inkább nyelvileg gazdag, 
elgondolkodtató) irányába terelgethessük csemetéinket. Az év során feltétlenül ajánlanék egy 
– soron kívüli – foglalkozást a Planetáriumban.

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: a foglalkozás megszakítását a II/5. feladat előtt vagy után javaslom, ha szük-Időfelhasználás: a foglalkozás megszakítását a II/5. feladat előtt vagy után javaslom, ha szük-
séges. A foglalkozást logikailag és időben nagyon feszesre terveztem, de így, az összes fel-
adattal együtt érzem teljesnek. Ha mégis időt szeretnénk nyerni, a feladatvariációk közül 
válasszuk a rövidebbeket, esetleg ha nagyon szükséges, a II/3. feladat kihagyható úgy, hogy 
rajzfilmjének megtekintésére adunk lehetőséget foglalkozáson kívül, vagy a szövegrészletet 
adjuk oda foglalkozás után. Ezenkívül a II/8. feladatot is odaadhatjuk egyéni feldolgozásra az 
érdeklődőknek a foglalkozás után, esetleg ugorjuk át, ha híján vagyunk az időnek (kb. 10-10 
perc időnyereség).

– Tér-terem elrendezése: a relaxáláshoz a térrendezéssel is teremtsük elő a nyugodt feltételeket. 
A II/7. feladatnál két csoportban szimultán dolgoznak a gyerekek, ezt érdemes alaposan át-
gondolni.

– Eszközök: magnó, zenék, távirat (szöveg), fi lm(ek) vagy szövegek, csomagolópapír, fi lc, hang-Eszközök: magnó, zenék, távirat (szöveg), film(ek) vagy szövegek, csomagolópapír, filc, hang-
szer, fonal, ládabéli bábok, védőfólia; a következők gyűjtésére a gyerekeket is kérjük meg, hi-
szen minél többféle anyagunk lesz, annál jobb! Tehát: folpack, homok, illetve más apró szemű 
anyagok, színes fóliák, különböző textúrájú áttetsző anyagok, üveg- v. műanyag tégely, pohár, 
színes tus vagy ruhafesték, pipetta és 2 távcső (ha nincs, választható más feladat).

– Csoportok: a foglalkozáson váltakoznak a munkaformák. A II/7. feladatnál két csoportban egy-Csoportok: a foglalkozáson váltakoznak a munkaformák. A II/7. feladatnál két csoportban egy-
idejűleg dolgoznak a gyerekek, ezt érdemes alaposan átgondolni.

– A tartalommal összefüggő differenciálási javaslat: az egyes csoportok meghatározásánál min-A tartalommal összefüggő differenciálási javaslat: az egyes csoportok meghatározásánál min-
dig vegyük figyelembe a gyerekek egyéni sajátosságait (kompetencia, motiváció). A szimul-
tánként jelölt munkaforma azt jelenti, hogy a diákok (csoportban, párban vagy egyénileg) 
egyidejűleg végzik a feladatot (annak nehézségi foka vagy variálhatósága szerint).

– Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok: ehhez a modulhoz is szükséges, 
hogy az előző foglalkozás végén felhívjuk a gyerekek figyelmét arra, hogy olyan játékok vár-
hatóak a foglalkozáson, amelyekhez érdemes előzetesen gyűjteni, hozni néhány anyagot (l. 
eszközök). Ha azonban nem áll rendelkezésre minden eszköz, válasszuk a feladatok közül azt 
a variációt, amelyhez adottak a feltételek.



7. ISMERETLEN BOLYGÓ 97

SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN

– Személyes érzékenység fi gyelembevétele: a szokásos empátia, erre sosem lehet elégszer fel-Személyes érzékenység figyelembevétele: a szokásos empátia, erre sosem lehet elégszer fel-
hívni a figyelmet. A játékszabályokat tanácsos alapvetően betartani, azonban nem kell min-
dent elfogadni. Fontos, hogy legyen egyéni mozgási lehetőség, ugyanakkor illeszkedni kell 
a közösség által elfogadott normákhoz. Ezen a foglalkozáson is gyakran élhetünk a humor 
erejével.

– Az értékelési mód és a tartalom összefüggésének megvilágítása: a foglalkozás során a tevé-Az értékelési mód és a tartalom összefüggésének megvilágítása: a foglalkozás során a tevé-
kenységek 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. RELAXÁLÁS ZENÉRE: HIBERNÁCIÓS ÁLOMUTAZÁS…

– Fogadjuk a diákokat az ajtó előtt 
(csendreflex)
– A besötétített szobába lépve 
„géphang” tájékoztatja őket a „tér-
ugráshoz szükséges hibernálásról”
– Elhelyezkedés után relaxálás; 
térészlelés képzeletben zene segít-
ségével (javasolt téma: az ismerős, 
megnyugtató kontra a vonzó 
és/vagy nyomasztó ismeretlen…, 
kíváncsiság és félelem)
– Zene: Bach–Presser: A próba                  
(8-10 perc)

önszabályozás frontális,
motiváció, 
relaxálás, drá-
ma

melléklet

I/2. : GONDOLATFŰZÉS: ISMERŐS ÉS ISMERETLEN –  MÚLT, JELEN, JÖVŐ…

– Érzések, gondolatok megfogal-
mazása a relaxálás utáni beszélge-
téssel (ismerős és ismeretlen…)
– Gondolatfűzés (eddigi űrutazá-
sunk és az ismeretlen jövő…)
– Kötött mondatkezdés:
Egy évvel ezelőtt még…
Most azonban…
Egy év múlva…                                                 
(5 perc)

beszédképes-
ségek, önkife-
jezés

frontális, be-
szélgetés

melléklet

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. LÁDANYITÁS

a Ládanyitás a megszokott szer-
tartással, benne a foglalkozáshoz 
valók és egy táviratszöveg
                                                              
             
(1 perc)

együttműkö-
dés

frontális, be-
mutatás

távirat (szö-
veg), ládabéli 
bábok és anya-
gok az árnyjá-
tékhoz

film(ek) vagy 
szövegek, cso-
magolópapír, 
filctoll, hang-
szer, zenei CD, 
CD-lejátszó 
(két távcső, 
fonal)

b Ládanyitás Babits-verssel
(8 perc)

együttműkö-
dés, helyesej-
tés

frontális szöveggyűjte-
mény (a vers 
szövege)

melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/2. TÁVIRATOLVASÁS: A LEPEENYBOLYGOO FELFEDEZEESEEROL…

Régi stílusú táviratszöveg dekódo-
lása (Mézga Aladár felfedezése)

befogadás, 
logikai, prob-
lémamegoldó 
képesség

frontális fel-
adatismertetés

melléklet: 
táviratszöveg

melléklet

A Megfejtés párban együttműkö-
dés

páros felfede-
zés

B Megfejtés egyénileg, néma olva-
sással

olvasási ké-
pesség

egyéni felfe-
dezés



A megértés ellenőrzése kérdések-
kel (pl. Ki küldte a táviratot? Mire 
bukkantak? Ki a felfedező? Hogy 
nevezte el, amit talált? Hogy sike-
rült megfejteni a szöveget?)                                                       
(5 perc)

megértés frontális ellen-
őrzés megbe-
széléssel

II/3. FILMRÉSZLET/SZÖVEGRÉSZLET: ISMERETLEN BOLYGÓ: 2 DIMENZIÓ… (IDŐMEGTAKARÍTÁS CÉLJÁBÓL 
         KIHAGYHATÓ: LÁSD A MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓT!)

a Szövegrészlet tanítói bemutatása
(Romhányi József : Mézga Aladár 
különös kalandjai: Lepénybolygó)

humorérzék frontális melléklet: 
szövegyűjte-
mény
(szövegrészlet)

b Rajzfilmrészlet megtekintése 
(Mézga Aladár különös kalandjai: 
Két dimenzió –  Lepénybolygó)

befogadás, 
humorérzék

frontális, be-
mutatás

melléklet: 
film1.



A megértés ellenőrzése mesebefe-
jezéssel és a szöveg nyelvezetének 
reprodukálásával:
– Ti hogy folytatnátok/fejeznétek 
be a történetet? 
– Feleljetek „eme nyelven” neve-
tekkel!     
(10-15 perc)

produktív be-
szédképesség

frontális ellen-
őrzés, problé-
mamegoldó 
beszélgetéssel

II/4. FANTÁZIAJÁTÉK: ÉLETKÉPEK EGY BOLYGÓ ÉLETÉBŐL…



– Képzettársítás fiktív bolygóne-
vek alapján
– Csoportalakítás tetszőlegesen 
témaválasztás szerint (4-7 fő)
– Életképek tervezése (4 perc), 
majd bemutatása 
(1-1 perc)

Választhatóan:

fantázia frontális fel-
adatismertetés 
után csoport-
alakítás tet-
szőlegesen

melléklet,
csomagoló-
papíron a 
bolygónevek 
(előzetesen 
írjuk rá)

a bábbal önkifejezés, 
fantázia,
vizuális kife-
jezés

csoportos 
tervezés, báb-
előadás

Varázsláda 
bábjai
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

b báb nélkül
                                                              
          
(10 perc)

önkifejezés, 
fantázia

csoportos ter-
vezés, dráma, 
előadás

II/5. ÜZENET FELOLVASÁSA: A KÜLDETÉS…

– Olvassuk/olvastassuk fel az 
üzenetet, melyben egy küldetés 
végrehajtására kérik fel a részt-
vevőket, felkínálva a térugrás 
lehetőségét

– Csoportalakítás a tanár irányí-
tásával:

befogadás,
analizálás

frontális fel-
adatismertetés 
után csoport-
alakítás

melléklet
( KÜLDETÉS 
feliratú borí-
tékban), „szak-
értő” feliratú 
kártya (ezeket 
előzően felira-
tozzuk)

A „Képrögzítõ” csoport vizuális krea-
tivitás

csoportala-
kítás

B „Tudósító” csoport
(2 perc)

vizuális, nyel-
vi kreativitás

csoportala-
kítás

         Lehetséges órabontás

II/6. TÉRÉRZÉKELŐ JÁTÉK: „TÉRUGRÁS” CSILLAGKAPUVAL…

Az előző feladatban kialakított 
két csoport: A), B) most szimultán, 
egyidejűleg játszik
– A csillagkapu „megnyitása” 
hangszerrel (esetleg tapssal)
– Térjáték: a tér mint idegen 
elem… (zenei aláfestéssel: Holst: 
Planéták: Szaturnusz – az öreg)

testtartás,
térközszabá-
lyozás

A, B csoport 
drámajáték

melléklet,
hangszer (me-
tallofon vagy 
triangulum, 
esetleg más),
zenei CD

a „Súlytalanság…” önkifejezés csoportos, 
drámajáték

melléklet a

b „Kényes egyensúly” bizalom csoportos, 
drámajáték

2 távcső, 2 
fonal

melléklet b

c „Bizalom…”
(3-5 perc)

bizalom, 
együttműkö-
dés

csoportos, 
drámajáték

melléklet c

II/7. FANTÁZIAJÁTÉK: TUDÓSÍTÁS EGY ISMERETLEN BOLYGÓRÓL…

– Indítsuk be a B: tudósító, majd 
az A): képrögzítő csoport munká-
ját a megértés ellenőrzésével és a 
feltételek biztosításával
– Indítsuk be a zenét az A csoport-
nak:
– A szakértő szerepében segítsük a 
csoportok munkáját
– Felkészülési idő: 10-15 perc, be-
mutatásra: 2-3 perc

együttműkö-
dés

csoportos 
felfedezés, 
kooperatív 
tanulás

melléklet,
zenei CD
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

A Képrögzítők: készítsenek lát-
ványtervet az ismeretlen bolygó 
felszínéről árnyparaván, írásvetítő 
és különféle anyagok felhasználá-
sával, zenére 

együttműkö-
dés, vizuális 
kreativitás

csoportos 
felfedezés, 
tervezés, 
kooperatív 
tanulás, báb: 
árnyjáték

zene 4., írásvetítő, 
árnyparaván, vé-
dőfólia, folpack, 
homok, illetve 
más apró szemű 
anyagok, színes 
fóliák, különböző 
textúrájú áttetsző 
anyagok, üveg- v. 
műanyag tégely, 
pohár, színes tus, 
pipetta 

melléklet A
zenei CD

B Tudósítók: készítsenek hangos-
rajzos leírást a bolygón élő néhány 
létformáról különféle hangadási 
kísérletek kipróbálásával

együttműkö-
dés, vizuális, 
nyelvi kreati-
vitás

csoportos 
felfedezés, 
tervezés, 
kooperatív 
tanulás, báb: 
képmutogatás

rajzlapok, 
rajzeszközök, 
lufi, terembéli 
anyagok és 
tárgyak

melléklet B



– „Visszatérés” a már ismert csil-
lagkapu-játékok egyikével – II/6. 
a, b, c
– Bemutatás egymásnak
(20-25 perc)

bizalom, önki-
fejezés

csoportos 
drámajáték, 
előadás

zenei CD

II/8. HASZNÁLATI UTASÍTÁS KÉSZÍTÉSE: ÚTMUTATÓ IDEGENEKNEK, AKIK EMBERT TARTANÁNAK OTTHON… 
        (IDŐNYERÉS CÉLJÁBÓL KIHAGYHATÓ: LÁSD A MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓT!)

– Használati utasítás készítése föl-
dönkívülieknek írásban, megadott 
szempontok és egy cím kifejtésé-
nek segítségével
Felkészülési idő: 5 perc

leírás, nyelvi 
kreativitás

frontális fel-
adatismerte-
tés, bemutatás

papír, toll melléklet, 
csomagolópa-
píron a szem-
pontok (előző-
en írjuk rá)

A ppárban leírás, együtt-
működés

páros 

B Csoportban leírás, együtt-
működés

kooperatív 
csoportmunka

 bemutatás felolvasással    
(10 perc)

előadói képes-
ség

frontális be-
mutatás

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, HANGULATI LEZÁRÁS

III/1. HANGULATI LEZÁRÁS – GÖRBETÜKÖR…

a Az eredeti mű részleteinek meg-
hallgatása (B. Weber: Tanuljuk 
meg szeretni őket!) 
(legkevesebb 5 perc)

befogadás, fi-
gyelem, nyelvi 
humorérzék

frontális, be-
mutatás

melléklet 

b Animációs bábfilm megtekintése 
egy ismeretlen (?) bolygó felfede-
zéséről: Babfilm (Foky–Nepp) 
(10 perc)

befogadás, 
figyelem, vi-
zuális humor-
érzék

frontális, be-
mutatás
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TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

III/2. LÁDZÁRÁS

a Ládazárás a megszokott módon
(1 perc)

együttműkö-
dés

frontális

b Ládazárás a Babits-verssel
(2 perc)

együttműkö-
dés,
helyesejtés

frontális be-
szédgyakorlat

melléklet
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MELLÉKLETEK
I/1. RELAXÁLÁS ZENÉRE

Az ajtó előtt várjuk a gyerekeket, és csak akkor nyissuk ki nekik az ajtót, amikor mindenki odaért. 
Ezzel érjük el, hogy elcsöndesedjenek, és ez jelzi, hogy már az „űrhajóra” léptünk. A gyerekek 
besötétített szobába érkezzenek! Az előzetesen bekapcsolt magnóról „géphang” ismétli kétszer 
a következőket: „Űrhajónk térugrást hajt végre. Helyezkedjenek el a hibernációs kamrákban, fe-
küdjenek le, és zárják magukra a mélyalvó fülkék tetejét.” (A két ismétlés után kapcsoljuk ki a 
magnót. Várjuk meg, amíg elhelyezkednek, majd kapcsoljuk vissza és folytassuk.) „Hogy lerövi-
dítsük útjukat, üzembe helyezzük a zenés mélyalvó programot, mely szabályozza álmukat repü-
lés közben. Szép álmokat!” (Ha csendben, nyugodtan fekszenek, indítsuk be a zenét, és jelentsük 
be: alvásszabályozás aktív.)

Javasolt instrukciók a zenehallgatás közben: …Képzeljünk el egy teret, amelyben egyedül va-
gyunk… Jól ismerjük ezt a helyet. Próbáljuk érezni, látni, milyen az alakja…, milyen anyagból 
van…, milyen tárgyak vannak benne…, milyen érzést vált ki …. Észrevesszük, hogy egy pici, 
eddig nem látható ajtó van a sarokban. Óvatosan nyissuk ki, és bújjunk át rajta… Átértünk! (Ezen 
a ponton a zenét kapcsoljuk ki!) Semmi sem ismerős körülöttünk… Figyeljük meg, érezzük, ami 
körülöttünk van… Most próbáljunk meg kijutni belőle... Dolgozzunk erősen… Akarjuk erősen… 
Reménytelennek látszik… Hirtelen valamilyen lehetőség adódik a szabadulásra! Kijöhetünk… 
(A zenét halkan kapcsoljuk vissza, és hagyjuk is … majd jelentsük be: Alvásszabályozó kikapcsol. 
Üdvözlöm Önöket újra a fedélzeten!)

I/2. GONDOLATFŰZÉS

Maradjunk még ülve a besötétített szobában. Beszélgessünk a relaxálás közben elképzeltekről, 
„kihegyezve” az érzések megfogalmazására (javasolt téma: az ismerős, megnyugtató kontra a von-
zó, illetve nyomasztó ismeretlen…, kíváncsiság és félelem).
Gondolatfűzéssel kapcsoljuk mindezt az űrhajóbeli utazásunkhoz.
Mondjátok el:
– mi történt velünk, mit éreztetek egy évvel ezelőtt,
– mi történik most velünk, mit éreztek most,
– milyen érzéseket kelt bennetek az ismeretlen jövő…?

II/1. LÁDANYITÁS BABITS-VERSSEL

Ha van már ládanyitáshoz versünk, játsszunk el azzal a szöveggel, ha nincs, ajánljuk a Babits-vers 
részletét. Adjuk oda mindenkinek a részlet szövegét. Memorizáljuk közösen. Technikailag a kö-
vetkező szavak sorrendjét lenne jó bevésni: 

fény, ég, lég,
fény, lég, ég,
fény, kék, zöld,
fény, ég föld,
fény, árny, láng.

Álljuk körbe a ládát. Növekvő hangerővel, a suttogástól a hangos szövegmondásig mondjuk el 
közösen a szöveget, ügyelve az artikulációra, ritmusra.
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Babits Mihály: Theosophikus ének (részlet)

A fény alatt, az ég alatt, a lég alatt,
a fény alatt, a lég alatt, a jég alatt,
a fény alatt, a kék alatt, a zöld alatt,
a fény alatt, az ég alatt, a föld alatt,
a fény alatt, az árny alatt, a láng alatt. 

II/2. TÁVIRAT OLVASÁSA

Húzzuk el a függönyöket, és jelentsük be: Hibernálásunk alatt üzenet érkezett, a számítógép meg-
hibásodása miatt múlt századi táviratstílusban. Olvassátok el, én addig: a) beállítom a képkivetítőt 
(videomagnó beállítása); b) előkészítem a további tudnivalókat (táviratszöveg)!

A TÁVIRAT SZÖVEGE: 

Ismeretlen bolygoo-civilizaaciookra bukkantunk. Egyik kutatoonk, Meezga Aladaar felfedezeese-
erol (keepes) beszaamoloot kueldoett. Az LB85 roevidiiteesue civilizaacioot Lepeenybolygoonak 
nevezte el. a) Tekintseek meg, b) olvassaak el tudoosiitaasaat. Uedvoezlettel: a Kutaoobaazis mun-
kataarsai.

II/3.A ROMHÁNYI JÓZSEF: MÉZGA ALADÁR KÜLÖNÖS KALANDJAI

LEPÉNYBOLYGÓ
(részlet)

Mézga Aladár, az űrpilóta felfedezett ... egy lepény alakú égitestet. Még közelebb érve már nem is 
lepénynek, inkább valami gigászi hanglemeznek látta. Aztán meglepetten kiáltott fel: 

–  Fantasztikus! Olyan, mint egy kerek papírsárkány! De oldalról semmi sem látszik belőle! Még 
éle sincs! 

És egy hirtelen elhatározással máris működésbe hozta a landolási automatikát.
Biztosan többen úgy ítélik meg, hogy Aladár könnyelműséggel vádolható. Egy csillagászkörök-

ben is ismeretlen égitestre minden előzetes érdeklődés vagy bejelentés nélkül leszállni, megfonto-
latlan cselekedet. Ne felejtsék el azonban az elmarasztalók sem, hogy Aladár minden asztronauta 
erénye mellett mégiscsak alig kamasznyi gyerek. A fiatalság imponáló lendületét, példamutató 
bátorságát pdig gyakran éppen a meggondolatlanság serkenti.

A lepényre szállás zökkenőmentes volt. A mérő- és érzékelőműszerek mutatói mind rémülten 
lapultak a nulla jel felett. Aladár egy pillanatra el is tűnődött ezen. „Legjobb – gondolta –, ha ezt a 
laptestet Ostya Zérónak nevezem el.”

Mielőtt kinyitotta volna a kabinajtót, gondosan ellenőrizte űrbúvárszerelését. Hőszabályozás 
megfelelő, gravitációpótsúly-berendezés működik, oxigén bőséges… Ezzel kilépett a lepényboly-
gó hártyavékony, de annál tartósabb talajára.

Tisztában volt azzal, hogy szokatlan környezetbe került. Az emberi tudat a háromdimenziós 
világképhez szokott. Egy mindössze két kiterjedésben elterülő, mélységek nélküli hely eleinte 
bizony zavarokat okozhat.

Amint a lába alá tekintett, meglepetten látta, hogy a lepényben ábraszerű lények nyüzsgő élete 
zajlik. Emberszabású figurák mozognak a földi tájakhoz hasonló környezetben. Mintha egy jól 
sikerült szabadkézi rajz alakjai elevenedtek volna meg, csúszkálnak fel-le, jobbra-balra ezen a ke-
rekre szabott rajzlapon.

–  Hé! Itt vagyok! Vendég jött! –  kiáltott Aladár, de az ábralények meg se rezzentek. A vendég 
illetlenül rá is tenyerelt az egyik oldalazva haladó sík lényre, de az zavartalanul átcsusszant a te-
nyere alatt. Aladár nem is csodálkozott ezen, hisz tudta már, hogy az ábralények éppen harmadik 
kiterjedésük hiánya miatt ilyen megfoghatatlanok. Az sem lepte meg, hogy a figurák nem vesznek 
tudomást jelenlétéről, hiszen ő a számukra nem létező magasságban, illetve vastagságban terül el. 
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Bekapcsolva űrsisakja ultramikrohang-hullámfülelő készülékét, elégedetten tapasztalta, hogy az 
ábrák beszédét tisztán hallja és érti.

Lába alatt éppen egy silányan berendezett, ügyetlen gyerekrajzra emlékeztető családi otthon ké-
pét láthatta. A munkaruhás családfő az asztalnál ült. Felesége a konyhában szorgoskodott. Aladár 
hangról hangra megjegyezte beszélgetésüket.

– Meleg eledelt nekem, kedvenc egyetlen nejem.
– Nesze e kerek csemege, edd meg.
– Gyerekem merre ment?
– Eszes mestere elvezette.
– Eme mester ne nevelje, mert elverem kegyetlen! Esztelen e mester! Kegyes fejedelmem ellen 

nevel! Fejedelmemnek jelentem, lefejeztetem!
Aladár fülsértőnek találta a mekegő párbeszédet. Akkor még nem tudta, hogy a lepénybolygó 

életében ez a kecskenyelv milyen ádáz ellenségeskedések okozója. Pár lépéssel arrébb már bete-
kintést nyerhetett a látszólag csupán nyelvi kérdésekből kipattanó belvillongásokra.

II/3.B

A mennyiben van mód rá, ajánljuk Romhányi József–Nepp József: Mézga Aladár különös kaland-
jai (1. rész: 2 dimenzió) filmjének megtekintését.

II/4. FANTÁZIAJÁTÉK – ÉLETKÉPEK

A kutatóbázis adatai szerint Mézga Aladár a többi ismeretlen civilizációról még nem küldött be-
számolót, csak az azonosítás érdekében elnevezésüket közölte. Képzeljük el e nevek alapján, mi-
lyen lehet ezeken a bolygókon az élet! Válasszatok egy elnevezést, és mutassatok be az ott élőkről 
egy életképet! A csomagolópapíron olvashatjátok a bolygóneveket. Írjátok mellé a saját neveteket, 
amelyiket legszívesebben bemutatnátok (így alakulnak ki a csoportok). Úgy döntsetek, hogy a 
csoportok létszáma 5-7 legyen! 

Bolygónevek (Romhányi József nyomán): Tébolygó (az őrületes), Masínia (a gépies), Musicínia 
(a zseniális), Imbolygó (a változó), Rapídia (a gyorsított-fordított), Mesebolygó (a csodás), Luxúria 
(a tökéletes), Szuperbellum (a titokzatos), Monomán (a magányos).

(Hívjuk fel a gyerekek figyelmét, hogy ha ismerik az eredeti történetek valamelyikét, válassza-
nak egy számukra is ismeretlent!)

II/5. ÜZENET FELOLVASÁSA

Újabb üzenet érkezett! A KÜLDETÉS feliratú borítékból vegyük elő, és olvassuk/olvastassuk fel a 
következőket: Kísérleti féregjáratot indíthatnak az űrhajóról, így térugrással időt nyerve juthat-
nak el újabb küldetésük helyszínére. Űrszondánk most fedezett fel egy Föld típusú, ismeretlen 
bolygót (FX3000). A küldetés célja ennek megfigyelése és bemutatása 1-2 percben. Két kutató-
csoportot küldünk a helyszínre. Az egyik csoport (A: képrögzítők) feladata a bolygófelszín képi 
bemutatása, a zenei aláfestést és a technikai feltételeket biztosítjuk. A másik csoport (B: tudósítók) 
az ott talált létformákról készítsen rajzos beszámolót, tudósítást, melyben jellemezzék az egyedek 
belső tulajdonságait is! A külső, látható felépítés bemutatásán túl készítsenek róluk hangfelvételt 
is. Mindkét csoport részére kineveztem egy szakértőt, mely segíteni fogja munkájukat (ekkor a 
tanító tűzze fel ruhájára a „szakértő kártyát”, hogy a szerepe világossá váljon). A csillagkaput, 
mely a féregjáratot indítja, 2 perc múlva nyitjuk, ezalatt a szakértő készítse fel a csoportokat (ké-
pességük, érdeklődésük figyelembevételével osszuk kétfelé a társaságot).
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II/6. TÉRÉRZÉKELŐ JÁTÉKOK

A hang, amit hallani fogtok (hangszer, taps), a csillagkapu megnyitását, majd bezárását jelzi. Az 
utazás alatt a súlytalanság állapotában lesztek. A kaput csak akkor zárjuk, ha mindenki áthaladt 
rajta.

a) „Súlytalanság” játék: …A tér, amin áthatolunk, légüres tér. A súlytalanság állapotában lebe-
günk… Érezd, milyen könnyű vagy! Lebeg a hajad! Lebeg a bokád! A hátgerinced is úszik!… Így 
érkezünk meg a csillagkapu túloldalára. 

b) „Kényes egyensúly” játék: Húzzunk ki és fektessünk a földre a két csoportnak két fonalat kb. 
3 m hosszan. Az egyik végénél sorakozzanak a diákok, a túlsónál a tanító. Adjuk a két sorelső ke-
zébe a távcsövet úgy, hogy a KICSINYÍTŐ végén keresztül nézhesse vele a talajt. Közöljük, hogy 
a csillagkapun csak ezzel a különleges műszerrel lehet áthatolni, melyet a szemünk elé kell tartani. 
Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy tartsák az útirányt. (Próbáljanak a fonalon maradni, bármilyen 
nehéz is. A hatás meglepő lesz: úgy érezzük, mintha szakadék felett kellene átkelni.) Minden „át-
érőtől” vegyük át a távcsövet, és adjuk oda a soron következőnek (szakértőként megtehetjük…).

c) „Bizalom” játék: A „csillagkapunál” ketten egymás felé fordulva, támaszban állva adják át 
egymásnak a közöttük álló, majd csukott szemmel, merev testtel dőlő társukat. A kapu „innenső” 
oldalától dőljön a „túloldalán” álló társa felé. Az első várakozó a csillagkapu túloldalán termé-
szetesen a tanító legyen. Nehéz játék! Nem szabad hibázni, sőt, ha végrehajtása során a tévedés 
lehetősége felmerül, már az is céljaink elleni.

Zenei CD –  csillagkapuhoz: Holst: Planéták 

II/7. FANTÁZIAJÁTÉK

Felkészülési idő: 15 perc, bemutatásra szánt idő: 2-3 perc. Fontos: a B csoport (tudósítók) beindítá-
sával kezdjük, mert nekik nem kell annyi eszközt biztosítani, mint az A csoportnak (képrögzítők). 
Mindkét csoportnak ajánljuk fel és biztosítsuk a szükséges eszközöket és anyagokat, és (mivel 
közben volt egy játék…) pontosítsuk, mi is lesz a feladatuk. Ha már mindkét csoport munkáját 
beindítottuk, kísérjük figyelemmel tevékenységüket, és segítsünk a kísérletezésben vagy ha nincs 
ötletük.

A csoport: „képrögzítők”: Az írásvetítőt takarjuk le egy átlátszó védőfóliával (nejlon). Az át-
látszó üveg- vagy műanyag poharak, széles tégelyek üresen is érdekesek a vetítőre téve, de ha 
folyadékot teszünk bele, „megmozdul” a kép! Cseppentsünk bele színes tustintát (vagy szórjunk 
bele ruhafestékport, esetleg hipermangán szemcséket)… Figyeljük a hatást! Szórjunk homokot 
(mákot, grízt, lencsét, vasreszeléket) a letakart vetítőre, és alakítsuk/fújjuk/mágnesezzük az el-
képzelésünk szerint… A folpack fólia kissé tapadva mutat rendkívüli képet! Használhatunk még 
különböző textúrájú áttetsző anyagdarabokat (krumplihálót)… bármit, ami a fantáziánkból kite-
lik! Színesíteni színes műanyag dossziéval lehet a vetített képet. Játsszunk a közelítés–távolítás 
lehetőségeivel is, és a vetítővászon mögötti árnyékokkal… Kérjük meg a diákokat, hogy figyeljék 
a zenét is, és arra tervezzék meg a bemutatás folyamatát.

Zenei CD 4 –  árnyjátékhoz: Holst: Planéták 

B csoport: „tudósítók”: Hívjuk fel a gyerekek figyelmét, hogy a külső-belső tulajdonságokat 
egyaránt jellemezzék! A „létformák” hangadási kísérleteihez ajánljunk fel néhány ötletet: pl. fel-
fújt, nedves lufi simogatása ujjal, „csücsörgetős” leeresztése, suhogó anyagok, csörömpölő üve-
gek, kövek, búgó csövek, cuppogás és csettegés, zippzár és fésű… tárgyak megszólaltatása.
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II/8. HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Ma már alaposan körbejártuk, hogy mi hogyan képzeljük el az ismeretlen civilizációkat. De ők vajon 
milyennek látnának bennünket? Mit tennénk akkor, ha egy nap visítás törné meg az Univerzum 
csendjét: anyuuuu! Vegyél nekem embert! Ígérem, rendesen gondozom! … Készítsünk egy hi-
ánypótló kiadványt. Írjunk egy útmutatót idegeneknek, akik embert tartanának otthon. A javasolt 
címek közül válasszátok ki a nektek tetszőt, és írjatok hozzá használati utasítást! A leghumorosabb, 
legötletesebb tanácsokat összefűzzük könyvvé! (a szempontokat-címeket írjuk fel előzetesen egy 
csomagolópapírra) Mielőtt munkához láttok, hallgassatok meg egy már kidolgozott címet: Hogyan 
lépjünk az emberekkel kapcsolatba?

„A legfontosabb, hogy ne rémisszük meg őket. Ne felejtsük el, hogy a Föld bolygón élő vadem-
berek AZT SEM TUDJÁK, HOGY MI LÉTEZÜNK! Ráadásul a többségük egyenesen meg van 
győződve arról, hogy az ő naprendszerük határain túl… nincs semmi! Ezek a földi vademberek, 
azt hiszik, ők az egyedüli „értelmes” lények az univerzumban. Már több arra járó túristánk is 
megpróbált kapcsolatba lépni velük, s megjelent előttük. Az eredmény minden alkalommal ka-
tasztrofális volt: a vademberek ijedtükben meghaltak. De ezt ne vegyük sértésnek! Az ennyire 
elszigetelten élő állatoknál az esztétikai kritériumok nyilván egészen mások, mint az univerzum-
ban általánosan elfogadott normák. ŐK SZÉPNEK HISZIK MAGUKAT, KÖVETKEZÉSKÉPPEN 
MINKET OCSMÁNYNAK TARTANAK! (…) Egyes kutatóink megpróbáltak álcázva, vagyis vala-
milyen álöltözetben megjelenni a vademberek előtt. Jóllehet ily módon sikerült elkerülniük, hogy 
puszta látványuk megölje a kísérleti alanyokat, ám ezek a „jelenések” számos félreértésre adtak 
okot. A legokosabb tehát, ha elkerüljük a közvetlen kapcsolatfelvételt. Egy jó tanács: az erdőben 
sétálva legyünk óvatosak, mert a vademberek által kihelyezett ún. medvecsapdák kellemetlen hor-
zsolásokat okozhatnak.”

Címjavaslatok:
– Hol találkozhatunk az emberekkel? (intergalaktikus útleírás, a bolygó kinézete)
– Miről ismerjük fel őket? (az emberfaj külső jellemzői)
– Az emberek szokásai, rítusai (háborúzás, nyaralás, televíziózás és egyebek…)
– Az emberek párválasztási szokásai (hol találkoznak, és hogyan udvarolnak)
– Az emberek elhelyezése, gondozása („emberárium”)
– Az emberek etetése, itatása (mit szabad, és mit nem)
– Az emberek idomítása (mire taníthatók?)
(Az eredeti ötletet Bernard Werbertől vettem át.)

III/1. HANGULATI LEZÁRÁS

Remek munkát végeztetek! Jutalmul:
a) nézzetek meg egy animációs filmet, mely szintén egy ismeretlen (valóban ismeretlen???) bolygó 
felfedezéséről szól.
b) Ha mód van rá, ajánljuk a báb-animációs film megtekintését: Foky Ottó–Nepp József: Babfilm.
c) Hallgassátok meg, hogy az ötlet eredeti gazdája hogyan képzelte el az Útmutatót idegenek-
nek… (részletek felolvasása az idő függvényében)
Bernard Werber: Tanuljuk meg szeretni őket! (részletek)
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Miről ismerjük fel őket?

Fogjunk egy nagyítót, és vizsgáljuk meg figyelmesen e vadon élő faj egyik példányát! A korona 
tetejét dús és durva szőrzet, a testet rózsaszín, fehér, sárga, vöröses vagy barna bőr borítja, a man-
csok általában öt ujjban végződnek. Az emberi lények többnyire a hátsó végtagjaikon állnak, a 
feneküket hátrafelé kissé kitolva. A fejükön található két kis lyuk segítségével lélegeznek (túlnyo-
mó részben oxigént), két másik apró lyuk szolgál a hallásra, és további kettő a fény különböző hul-
lámhosszainak érzékelésére. (Dr. Kreg kísérlete: ha kendővel kötjük be egy emberi lény mindkét 
szemét, előbb-utóbb hasra esik.) Az embereknek nincs semmiféle ultrahangos radarjuk, amivel a 
sötétben is tudnának tájékozódni, s valószínűleg ezzel magyarázható, hogy nappal jóval aktívab-
bak, mint éjszaka. (Prof. Brons kísérlete: tegyünk be egy emberi lényt egy fémdobozba, és zárjuk 
le a doboz fedelét! Hallani fogjuk, hogy a kísérleti alany egy idő után panaszos hangokat bocsát ki. 
Következtetés: az emberek félnek a sötétben.)

A párválasztás

Az emberi hímek és nőstények többnyire a kifejezetten párválasztás céljára létrehozott építmé-
nyekben találkoznak egymással. Ezek az ún. éjszakai szórakozóhelyek afféle sötét és zajos odúk: 
sötétek, hogy a hím ne tudja pontosan felmérni az útjába akadó nőstény valójában mennyire 
vonzó (csak a szagát érzi, ami –  mint már említettük –  lehet pézsma, levendula, rózsa vagy va-
lami ilyesmi), és zajosak, hogy a nőstény ne halljon meg túl sokat a nőstény turbékolásából (a 
nőstények általában amúgy is, annak alapján választanak ki vagy utasítanak el egy hímet, hogy az 
„udvarlónak” mennyire duzzad az erszénye).

A fészek

Az emberek a fészküket általában vasbetonból készítik, (…) összefont növényi rostokból készült 
puha anyagokkal bélelik ki. Ezután telerakják mindenféle kocka vagy téglatest alakú tárggyal, 
melyek hangot vagy fényt bocsátanak ki magukból. A fészkükbe megtérő emberek eleinte sokat 
nyüzsögnek, aztán megpihennek az ún. fotelokban, és azokban ülve vagy fekve nekilátnak zajon-
gani a szájukkal. Érdekes jelenség, hogy a fészekbe érve a hím első dolga a vizelés (a saját birtok 
szagjelekkel történő kijelölésének szokását már más állatoknál is megfigyelték), a nőstényé pedig 
egy doboz bonbon elfogyasztása.

A háború

A vademberek nagy előszeretettel gyilkolják egymást. (Prof. Glark kísérlete: helyezzünk el 60 
embert egy nagy, zárt edényben, és ne adjunk nekik enni! Látni fogjuk, hogy egy idő után meg-
döbbentő kegyetlenséggel gyilkolászni kezdik egymást.) A földi csatatereket már messziről észre 
lehet venni, a robbanások zaja és fénye, illetve a jellegzetes, általában acélból készült fegyverek 
ropogása összetéveszthetetlenül jelzi a harcok színhelyét.

A kommunikáció

A vademberek többnyire hangszálaik rezegtetésével kommunikálnak egymással. Nyelvük mozga-
tásával képesek különböző hangokat modulálni.

Hogyan tenyésszük őket?

Ha azt akarjuk, hogy kedvenceink szaporodjanak, párokat kell beszereznünk: egy hímet és egy 
nőstényt. A nőstényeket elvileg könnyen felismerhetjük: ha a kiszemelt példány tarkabarka szö-
vetekbe burkolja a testét, és koponyáját hosszú szőr borítja, majdnem biztos, hogy egy nősténnyel 
van dolgunk. De vigyázzunk, mert vannak szőrtelen koponyájú nőstények és hosszú szőrű hímek 
is. Ha biztosra akarunk menni, elég az egyik csápunkat bedugni az emberáriumba: ha a kiszemelt 
példány magas hangon visít, akkor nőstény.
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III/2. LÁDAZÁRÁS A BABITS-VERSSEL

Ismételjük meg a ládanyitási szertartás versét a következőképpen. Álljunk körbe. Kezdjük el mon-
dani a szöveget normál hangerővel, középritmusban. A ritmusra járjuk körbe a ládát. Fokozatosan 
lassítsunk, mozgásban és szövegmondásban is. A gyakorlat tartson kb. két percig. Fokozatosan 
lassítsunk, figyeljünk egymásra!

FELHASZNÁLT FORRÁSOK

Irodalom:
Romhányi József: Mézga Aladár különös kalandjai. Budapest, 2000, Móra 33. old., ISBN 963 11 7544 8
Kaposi László (szerk.): Játékkönyv. Bp., 2002, Kerekasztal Színházi Nevelési Központ; Marczibányi 
Téri Művelődési Központ 18.old., ISBN 963 8457 03 1
Gabnai Katalin: Drámajátékok. Bp., 1999, Helikon 60., 65. old., ISBN 963 208 599 x
Előd Nóra (szerk.): Add tovább! Veszprém, 2003, Candy 30. old. ISBN 963 85 259 1 6
Bernard Werber: Tanuljuk meg szeretni őket! Bp., (Galaktika177) 56. o., ford. Takács M. József, Jonathan 
Miller Kiadó Kft. HU-ISSN 0133-2430
Babits Mihály: Theosophikus ének

Zene:
Jean-Michel Jarre: Oxigen
Holst: Planéták (Holst: The Planets, Op 32, The European Philharmonic Orchestra, cond. Hymisher 
Greenburg, tring International plc, licenced from Long Island Music Co. Ltd.)

Film:
Romhányi József – Nepp József: Mézga Aladár különös kalandjai: (1. rész: 2 dimenzió)
Foky Ottó –  Nepp József: Babfilm



8. VESZÉLYEK KÖZÖTT

KÉSZÍTETTE: CSEKEINÉ VAGÁCS ZSUZSA, PRÁCSERNÉ KÓBOR ERIKA

Játék,
amelyben átélhetjük,

milyen érzés,
ha fogytán a levegőnk,
s megtudhatjuk azt is,

hogy mennyire él még a 21. században
az „Egy mindenkiért,

mindenki egyért” eszméje.
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MODULLEÍRÁS
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 11-12 éves

AJÁNLOTT IDŐKERET 90 perc, 2×45perc 

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Az együttműködés szükségszerűségéből adódó pontos, precíz nyelvi meg-
formálások fontosságának megtapasztalása 

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Levélírás, történetmondás, nagycsoportos együttműködés

AJÁNLOTT 
TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY

Együttműködés különböző formái

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: Önszabályozási képesség, Kreativitás

Kognitív kompetencia: Kommunikatív kompetencia

Szociális kompetencia: Együttműködési képesség

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

Modulokhoz: Földkörüli pályán, A csillagok között, Legyõzzük a félelmet, 
Szelek szárnyán, Ismeretlen bolygó

TÁMOGATÓRENDSZER Kaposi László (szerk.): Játékkönyv. Bp. 2002.
Gabnai Katalin: Drámajátékok. Bp. 1999.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

A modul a II/7 játéknál bontható, ilyen esetben a következő foglalkozást újra a meteortámadás-
sal kezdjük, majd olvassuk fel a leveleket. Az elmúlt foglalkozások eseményeit összefoglaló játék 
nagyon nehéz, hiszen amellett, hogy értelmes, összefüggő szövegalkotás a cél, még a megadott 
szavakat is bele kell szőni a történetbe. Ezért nagyon fontos, hogy olyan játékost válasszunk, aki-
nek kiváló spontán beszédkéssége, szövegalkotása lehetővé teszi, hogy élvezetes, folyamatos tör-
ténetet hallgassunk, miközben a kért szavakat (űr, űrhajó, veszély) szétszórva, azonos arányban 
értelmesen beleépíti a szövegbe. Ha történetmondás akadozna, értelmetlenné válna, vegyük át mi 
a szót, segítsük ki a történetmondót, majd ezután innen folytathatja ismét a játékos. Lehetséges 
megoldás az is, hogy két mesélőt választunk, akik kisegítik egymást. Ha a csoporton belül nem 
találunk olyan gyereket, aki erre az összetett feladatra képes, megtehetjük, hogy a beszédgyakor-
lat előtt külön feladatként kiadjuk a történetírást, s a felkészülő mesélő nem vesz részt a beszéd-
gyakorlatban, helyette leírja a történetet. Jó, ha az űrhajó határait kijelöljük, akár hullámpapírral, 
akár a teremben lévő tárgyakkal. A modulban az összezártság, egymásrautaltság érzésének átélé-
se miatt, lehetőleg a szükséges legkisebb teret hozzuk létre. A félelmek, veszélyek összegyűjtése 
azért került egymás mellé, mert most csak azokat a félelmeket kell megemlíteni, amelyek valamely 
veszélyhelyzettel kapcsolatosak. A földi kitekintés kicsit kimozdít a szerepből, de azért tartjuk 
fontosnak, hogy egy reálisabb, emberközelibb, de mégis hasonló veszélyen keresztül közelítsünk 
a problémához. Az űr egy elképzelt, irreális helyszín, míg a földi katasztrófa közelibb, jobban átél-
hető. A lent és a fent párhuzama is érdekesen kirajzolódik így. A Mit érzel című játéknál feltétlen 
válasszunk egy bábos megjelenítést és a levélírást se hagyjuk ki. A két játéktípus eltérő érzelmi 
síkon közelít a problémához, míg a báb könnyedebb, általa kijátszható a feszültség, addig a levél 
mélyebb elgondolkodásra késztet.  A szűrőkészítés nem olyan bonyolult művelet, mint amilyen-
nek látszik, de nagyon fontos, hogy pontosan, teljesen érthetően mondjuk el a feladatot, mert ha 
nem sikerül a szűrő, bizony könnyen elfogyhat a levegő! A szűrőnek sikerülnie kell! A feladat 
megértésének ellenőrzésére mindkét csapatból mondassuk el egyvalakivel a játék lényegét, majd 
nagyon ügyeljünk a tárgyak szétosztására is. Ha valami mégsem sikerülne, még a munkafolyamat 
során jelezzük, hogy 5 másodpercre kinyitjuk a két csapat közötti ajtót, és két csapattag cseréljen 
helyet! Olyanok, akik tudják, hogyan kell elkészíteni a saját szűrőrészüket! A szűrőrészek összeil-
lesztését hatalmas ovációval ünnepeljük, mindenki engedhesse ki a hangját! 
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A felhasznált eszközök: a láda bábjai, lepedők, kendők, csomagolópapír, tollak, papírok, olló, 
ragasztó, színes fóliák, zsák, filctollak, zsírkréták, kartonlap, újságcikk, írásvetítő, 20 db olyan tárgy, 
amiből kettő van, (összesen tehát 40 db), zenei CD.

Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban: ☺
A levél felolvasása során értékeljük a nyelvi megfogalmazás hitelességét, a levél hihetőségét. A 

szűrőkészítés után értékeljék a gyerekek az együttműködés módját, sikerességét, nehézségeit és a 
játék során felmerülő nyelvi, kommunikációs problémákat.

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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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1 A LÁDANYITÁS SZERTARTÁSA

 A ládában lepedők, kendők, cso-
magolópapírok, tollak, papírok, 
rajzlap, olló, filctollak és egy kar-
tonpapíron a következő három 
szó: ŰRHAJÓ, ŰR, VESZÉLYEK 
(1 perc)

Együttélési 
képesség,
Szertartás

egyéni, cso-
portos, bemu-
tatás

a három szót 
tartalmazó 
kartonlap, a 
láda alapanya-
gai

I/2. BESZÉDMŰVELÉS

 „Rontó versek” feldolgozása jele-
netekkel, bábbal. 
(6 perc)

Nyelvi és nem 
nyelvi kom-
munikációs 
képességek

egyéni, cso-
portos, bemu-
tatás

a láda bábjai  játékleírás

I/3. MI TÖRTÉNT EDDIG, AVAGY ŰRUTAZÁSUNK TÖRTÉNETE

 Történetmesélés és az Űr, űrhajó, 
veszélyek c. játék összekapcsolása 
(5 perc)

Nyelvi kom-
munikációs 
képességek, 
Koncentráció

frontális, 
egyéni, elő-
adás

játékleírás

         Új tartalom feldolgozása

II/1. MILYEN VESZÉLYEK LESELKEDHETNEK RÁNK A VILÁGŰRBEN?

II./1.A AZ ŰRHAJÓ LEGÉNYSÉGÉNEK FÉLELMEI, VESZÉLYHELYZETEK ÖSSZEGYŰJTÉSE

A)  Szógyűjtés csomagolópapírra 
(2 perc)

Nyelvi kom-
munikációs 
képességek

frontális, meg-
beszélés 

csomagoló-
papír

B)  Félelemgyűjtés zsákban: A ve-
szélyhelyzetek felírása egy papír-
lapra 
(2 perc)

Nyelvi kom-
munikációs 
képességek

egyéni, dráma papír, toll zsák, játékle-
írás

II/1.B A FÉLELMEK, VESZÉLYEK ELJÁTSZÁSA 

A)


Testjátékkal 
(3 perc)

Nem nyelvi 
kommuniká-
ciós képessé-
gek,
Önkifejezés

egyéni, dráma játékleírás

B)


Halandzsanyelven 
(3 perc)

Nyelvi és nem 
nyelvi kom-
munikációs 
képességek,
fantázia

egyéni, dráma játékleírás
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

C)


Tárgyjátékkal 
(3 perc)

Nyelvi és nem 
nyelvi kom-
munikációs 
képességek,
Animációs 
képesség

egyéni, báb különféle tár-
gyak a terem-
ből, kendők, 
lepedők

játékleírás

II/2. HOGYAN VÉDEKEZHETÜNK A FELMERÜLŐ VESZÉLYEKKEL SZEMBEN? 

A)


Ötletbörze csomagolópapíron 
(3 perc)

Nyelvi kom-
munikációs 
képességek

frontális, meg-
beszélés

csomagolópa-
pír, filctoll

B) Bemutatás halandzsanyelven 
(3 perc)

Nem nyelvi 
kommuniká-
ciós képessé-
gek

egyéni, dráma játékleírás

II/3. IGAZ TÖRTÉNET EGY FÖLDI KATASZTRÓFÁRÓL

Tanári narráció: Mikor elindul-
tunk az űrbe, magammal hoztam 
az aznapi újságot, amiben egy 
bányaszerencsétlenségről volt szó. 
Előkerestem, felolvasom nektek.
(1 perc)

Nyelvi kom-
munikációs 
képességek

frontális, be-
mutatás

újságcikk szö-
vege

II/4. MIT GONDOLHATTAK, ÉREZHETTEK A BÁNYÁSZOK, A HOZZÁTARTOZÓK, A KÍVÜLÁLLÓK, AZ ÚJSÁGÍRÓK?

 Szoborcsoport létrehozása, majd 
kihangosítás 
(3 perc)

Nyelvi és nem 
nyelvi kom-
munikációs 
képességek

csoportmun-
ka, egyéni, 
dráma

játékleírás

II/5. METEORTÁMADÁS! 

A hullámjáték űrbéli változata 
(3 perc)

Szabálykö-ve-
tés, koncent-
ráció

frontális, drá-
ma

játékleírás

II/6. MEGSÉRÜLT AZ ŰRHAJÓ! SZÖKIK A LEVEGŐ!

Tanári narráció: Az űrhajónk meg-
sérült, a meteortámadás következ-
tében az oxigéntartályból az űrbe 
szivárog az oxigén. 
(1 perc)

Nyelvi kom-
munikációs 
képességek, 
empátia

frontális, meg-
beszélés

         Ajánlott modulbontási pont
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/7. MIT ÉRZEL?

A)


Mutasd be szoborban 
(5 perc)

Nem nyelvi 
kommuniká-
ciós képessé-
gek, empátia

egyéni, dráma játékleírás

B)


 Mutasd be maszkban! 
Maszkkészítés 
(10 perc)

Kreativitás, 
önkifejezés

egyéni, báb rajzlap, olló, 
zsírkréta filc-
toll

játékleírás

C)


 Mutasd be kesztyűsbábbal (10 
perc)

Kreativitás, 
animációs 
képesség, 
önkifejezés

egyéni, báb kesztyűs báb játékleírás

D)


 Mutasd meg a kendők, leplek 
segítségével 
(10 perc)

Kreativitás, 
animációs 
képesség

egyéni, tánc leplek, kendők játékleírás

E)


 Árnybábbal: arckifejezés ábrázo-
lása (10 perc)

Kreativitás, 
vizualitás

egyéni, báb írásvetítő, rajz-
lap, olló, színes 
fóliák

játékleírás

F)  Kötött mondatkezdéssel (5 perc)
Az első gondolatom az…
Biztos vagyok benne, hogy…
Félek, hogy…
Ha tehetném…  

Nyelvi kom-
munikációs 
képességek, 
empátia

egyéni, dráma játékleírás

G)


Levélírás (10 perc)
Gondolatok, érzések megfogal-
mazása levél formában fiktív vagy 
valódi személynek 

Nyelvi kom-
munikációs 
képességek, 
empátia

egyéni toll, papír

II/8.A AZ ÖTLETBÖRZE MEGIDÉZÉSE

A csomagolópapíron található 
ötletek felidézése, szortírozása, a 
használhatónak tartott bekerete-
zése (3 perc)

Nyelvi kom-
munikációs 
képességek, 
kombinatív 
képesség

frontális, vita

II/9. SEGÍTSÜNK MAGUNKON!

II/9.A SPÓROLJUNK A LEVEGŐVEL, LÉGZÉSTECHNIKA

Levegő beosztó gyakorlat
(3 perc)

Önszabályo-
zás

egyéni, dráma játékleírás

II/9.B PUMPÁLJUNK LEVEGŐT!

Gumiember c. játék (3 perc) Szabályköve-
tés

páros, dráma játékleírás
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/10. A MEGOLDÁS

Tanári narráció: Ha el tudnánk 
készíteni két különleges szűrőt, 
amellyel az általunk kilélegzett 
széndioxidot oxigénné alakíthat-
nánk, megmenekülhetnénk. A 
szűrők csak a fele csapat oxigén-
ellátására elegendőek, így ketté 
kell válnunk, és el kell zárnunk 
magunkat egymástól.
A szűrőkészítés módjának ismer-
tetése 
(5 perc)

Nyelvi kom-
munikációs 
képességek

frontális, tájé-
koztatás

játékleírás

II/11. KÉSZÍTSÜNK SZŰRŐT!

 A két csoport önállóan elkészíti 
saját szűrőfelét, majd részletesen 
dokumentálja azt. A dokumentá-
ciók átcsúsztatása a másik csapat-
nak.
Mindkét csoport elkészíti a másik 
által kitalált részt is.
A két szűrő összehasonlítása
Ugyanolyan! Működik! 
(30 perc)

Nyelvi kom-
munikációs 
képességek, 
konvertáló 
képesség, 
rendszerező 
képesség, 
segítségnyúj-
tás, vezetési 
képességek

csoport, 
problémameg-
oldás, megbe-
szélés

20 dolog, ami-
ből kettő van, 
l. játékleírás, 
papír, toll   

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/1 MEGMENEKÜLTÜNK! 

III/1. A LÁDA SZERTARTÁSSZERŰ BEZÁRÁSA

A szűrök, anyagok, kellékek behe-
lyezése a ládába, a láda bezárása 
(1 perc)

Szertartás frontális, drá-
ma

III/2. LÉGZÉSTECHNIKA

Lazítás légvétellel
(3 perc)

Önszabályozó 
képesség

egyéni, dráma játékleírás

III/3. ÖRÖMTÁNC

Körtánc, tánc leplekkel, kendőkkel 
(3 perc)

Nem nyelvi 
kommuniká-
ciós képesség, 
kreativitás

Frontális, tánc lepedők, ken-
dők

játékleírás, 
zene
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MELLÉKLETEK
I.2. RONTÓ

Ha valakire nagyon haragudtak eleink, arra „ráböjtöltek”, azaz egy-egy napon nem ettek, nem 
ittak. S a böjt napján két szúette deszkán két égő gyertya között térden állva mondták a következő 
mondókákat:

Úgy száradjon ki a világból, 
mint ahogy e deszka kiszáradt!

Úgy apadjon ki a világból, 
mint ahogy apad ez a gyertya.

Ha megetted nálam nélkül, 
ne jöjjön ki doktor nélkül.

Nem adtok semmit?
Pocok egye kalászotokat, 
görény egye tyúkotokat. 

Adjuk ki csoportmunkába a mondókákat, s dramatizáljuk, adjuk elő azokat. Az előadás történ-
het a láda bábjaival is. A feldolgozás szempontjai: érzelemteli szövegmondás, indulat kifejezés, 
rítus-készítés legyenek. Ha a csoportoknak kedvük és idejük van, maguk is készíthetnek rontó 
szöveget.
Forrás: Gabnai Katalin: Dünnyögők és dúdoló, Helikon Kiadó 1997.

I.3. ŰR, ŰRHAJÓ, VESZÉLYEK

Ez a játék a történetmondás és az ismert Tűz, víz, levegő c. játék módosított ötvözete. A játék ebben 
a formában Űr, űrhajó, veszélyek nevet kapja. A játékosok körbeülnek az űrhajóban. A játékve-
zető kiválaszt egy mesélőt, aki az eddigi űrélményeiket a lehető legösszeszedettebben meséli el 
úgy, hogy a történetbe minél többször beleszövi az űr, űrhajó illetve veszély szavakat. Mikor az 
űrhajósok meghallják a történetben az űr szót, akkor azonnal a hátukra kell feküdniük, kezüket 
az ég felé emelve, a veszély szóra minél jobban összegömbölyödni akár fekvő, akár guggoló, akár 
ülő helyzetben, míg az űrhajó szóra visszaülni a kezdőkörbe. A játék mindig földön ülő helyzetből 
indul. 

A mesélő kiválasztásakor ügyeljünk arra, hogy kiváló spontán szövegalkotási készséggel rendel-
kezzen, mert különben a játék akadok, nehézkessé, unalmassá válik. Hívjuk fel a mesélő figyelmét 
arra is, hogy a sokszori mozgatás is zavaró lehet, nagyon fontos az említett szavak megfelelő ará-
nyának alkalmazása. 

II.1.B. A CSOMAGOLÓPAPÍRRA FELJEGYZETT FÉLELMEK, ILLETVE A ZSÁKBÓL KIHÚZOTT 
FÉLELMEK BÁRMELYIKÉNEK ELJÁTSZÁSA

A) A test, az arc segítségével minél jobban érzékeltetni az átélt érzelmet, úgy, hogy megszólalni 
nem szabad.
B) A halandzsa nyelv: értelmetlen szótagok egymásutánja, vagy értelmes szótagok, szavak értel-A halandzsa nyelv: értelmetlen szótagok egymásutánja, vagy értelmes szótagok, szavak értel-
metlen egymás utáni fűzése. Mivel a szövegnek nincs értelme, azért a másodlagos jelentéshor-
dozókkal lehet információkat közölni, a hanglejtéssel, a hangsúllyal, a kísérő gesztusokkal stb. 
Halandzsa nyelv például a következő: heklá bentyű pirlen páty ….  Könnyű halandzsázni „ola-
szul”, „japánul”, „kínaiul”. 
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C) Az űrhajóban található bármely tárgy megelevenítésével, beszéltetésével érzékeltethető az átélt 
érzelem. Jó tárgyválasztás, pl. a félelem eljátszására egy ruhadarab, a ládában található kendők,  
amely összezsugorodik, magába roskad, a legvégén egy csomóban összekuporodva a földre hul-
lik. 

II.3.  A RIPORT RÉSZLETE 

Életüket adták társukért
Igazi hősként viselkedtek az ajkai Ármin bányában rekedt idősebb vájárok életük utolsó óráiban. 
Mint arról már hírt adtunk, vasárnap este tíz órakor a bánya egy kitermelésre újonnan megnyi-
tott tárnájában omlás történt, és 15 bányász rekedt a leomlott fal mögött. Bár a mentés azonnal 
megkezdődött, a bányászokra csak hosszú idő múlva, a hajnali órákban találtak rá, a fiatal Takács 
István kivételével mindegyikükre holtan. Az ő megmenekülése is csodával ér fel. Az életbemara-
dását bányásztársainak köszönheti. Ők ugyanis átadták utolsó oxigénadagjukat, hogy legalább 
ő, a legfiatalabb élje túl a szerencsétlenséget. A magukat feláldozók búcsúlevélben köszöntek el 
szeretteiktől.  

II.4. MIT GONDOLHATTAK…?

Három csoportot alakítunk. Minden csoportnak egy-egy képet (tablót) kell készítenie arról, hogy 
mit is érezhettek a bányászok, a kinnrekedt, aggódó hozzátartozók és a kívülállók, köztük az új-
ságírókkal. A tablókat egymás után mutatják be, majd a másik csoport bármely tagja kihangosítja 
az általa leginkább érdekesebb figurát. A kihangosítás úgy történik, hogy az általa választott sze-
mély mögé lépve, kezét a vállára téve egy mondatban megfogalmazza, mit is gondolhat az adott 
szereplő.

II.5. HULLÁMJÁTÉK, AVAGY METEORTÁMADÁS

A játékban a résztvevők körben székeken ülnek, egyikük a kör közepén áll. Mikor a kör közepén 
álló elkiáltja magát, hogy „meteor jobbról” az egész csoport egy hellyel jobbra ül, ha a „meteor 
balról” hangzik fel, egy székkel balra ül mindenki. Mikor a „meteorzápor” kiáltás hangzik fel, 
mindenkinek úgy kell helyet cserélnie, hogy nem ülhet semelyik mellette levő székre sem. A kö-
zépen állónak is alkalma nyílik leülni, s ezáltal egy másik társuknak nem jut szék. Most ő lesz a 
meteorjelző.

II.7.A. SZOBORJÁTÉK

Az adott érzelem megjelenítése a test, a mimika segítségével. A szobrok némák, csak a megformált, 
megkövült mozdulat beszél… A szobrokat egy adott jelre, tapsra formálják meg és a következő 
jelig megtartják. A jel lehet bármi egyezményes jel, a tapson kívül akár síp, dob stb.

II.7.B. 
A gyerekek papírlapból gyűréssel, vágással, ragasztással maszkot készítenek, különféle arcformá-
kat vágnak ki, majd színezik úgy, hogy azok minél jobban tükrözzék a megjeleníteni kívánt érzel-
meket. Ezután a maszkokba bújva rövid, tömör 2-3 mondatos szövegeket alkotnak.
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II.7.C. 
A ládában található összerakható kesztyűs bábbal érzékeltessük az érzelmeinket.
II.7.D. 
A különböző színű lepedők, kendők segítségével testjátékkal jelenítsék meg az érzelmeiket.
II.7.E. 
A játékosok rajzlapból kivágnak száj, szem és orr vonalakat, úgy, hogy azok minél többfélék legye-
nek. Írásvetítő segítségével a szemekből, szájakból, orrokból új és új arcformát hozhatnak létre. 
Figyeltessük meg, hogy a szemek távolításával, száj, orr változtatásával, hogyan változtathatóak 
a kifejezett érzelmek. Színes fólia segítségével szintén módosítható, árnyalható az arcjáték. Pl. 
ugyanaz az arc más-más érzelmet tükröz vörös, kék vagy fehér fólián. Meg is szólaltathatják az 
árnyfigurákat. Az érzelmeket a hangszín, hangerő, és hanglejtés megfelelő alkalmazásával is ér-
zékeltessék.
II.7.F. 
A befejezetlen mondatok segítik az érzelmek szóbeli kifejezését. Célja, hogy azoknak a gyere-
keknek is beszédlehetőséget nyújtson, akik nehezen vagy egyáltalán nem tudnak az érzéseikről 
beszélni. A mondatkezdéseket ne előmondjuk, hanem írjuk csomagolópapírra, így némi gondol-
kodási időt nyernek a gyerekek, és a választás lehetősége is megadatik.

II/9.A. SPÓROLJUNK A LEVEGŐVEL!
 
Képzeljük el, hogy a terem, ahol vagyunk, egy óriási kabin, ahol nincs levegő, légüres térben moz-
gunk, mint az űrben. Jussunk át a kabinon a következő ajtóig egyetlen levegővel. Nehezítsük azzal 
a játékot, hogy a légüres térben a mozgás csak lassítva lehetséges. Ügyeljünk a játék közben arra, 
hogy ne feszítsük túl a tüdőnket. Ha túl nagy teremben játszunk, akkor jelöljük ki a távot, amit 
meg kell tennünk. Ha a légzésgyakorlatban járatosak a tanítványok, akkor 40-50 másodpercig visz-
sza tudják tartani a levegőt. Ha kell, a játék megkezdése előtt próbáljuk ki, ki meddig bírja légvétel 
nélkül, és ezek után vágjunk neki a távnak.

II/9.B. GUMIEMBER C. JÁTÉK

Ezt a játékot párokban játsszuk. A pár egyik tagja a gumiember (számára ez a játék feszítő-lazító 
gyakorlat lesz). Társa először felpumpálja a gumiembert (hangos be- és kilégzésekkel – tehát szá-
mára játékunk légzőgyakorlat), amíg az tele nem lesz levegővel, vagyis meg nem feszül minden 
porcikája, majd kihúzza a dugót. A dugó nagyon kicsi, lassan áramlik kifelé a levegő. Ahogy fogy 
a levegő, a gumiemberek fokozatosan elernyednek, s végül elterülnek a földön. Fontos a lassúság, 
a folyamat koncentrált követése.

II/10. SZŰRŐKÉSZÍTÉS

A szűrőkészítés lényege, hogy a gyerekek azonos munkafolyamatot végezzenek el, úgy, hogy amit 
az egyik csapat kitalál, azt olyan pontosan dokumentálja, lépésről-lépésre, hogy a másik csapat 
ugyanolyan szerkentyűt tudjon elkészíteni. A szűrő két különböző darabból áll, és mindkét csa-
patnak mindegyik részt el kell tudnia készíteni. A munkamegosztás az idő hiánya miatt fontos, 
hiszen fogy a levegő, és a két csapat a gép két végében dolgozik, elzárva egymástól, csak egy kis rés 
van, amin átcsúsztatható a készítési módot dokumentáló papír. A játékhoz a ládába kell készíteni 
20 dolgot, amiből kettő ugyanolyan van. Ezek között feltétlen legyen olló, ragasztó, madzag, az 
alapbáb feje, rajzlap, anyag, hurkapálca, vécépapír. Ezen kívül lehet még ugyanolyan könyv, labda, 
szalvéta, biztosítótű, ceruza, vécépapír guriga, könyv, azonos mérető labda, zsebkendő, fésű, szí-
nes papír, pohár, bőrdarabok, törlőruha stb. Minden jó, amiből egy összeálló szerkentyű elkészít-
hető. Az azonos tárgyakat először szét kell osztani a csapatok között, majd közösen meghatározni, 
hogy melyik csapat mivel dolgozik, nehogy mindkettő mondjuk a labdát akarja alapnak felhasz-
nálni, hiszen abból mindenkinek csak egy van, így a szűrőkészítéskor csak egyszer használható 
fel! Természetesen a ragasztó, olló, vécépapír mindkét fél elkészítésénél használható. Hívjuk fel a 
figyelmet arra, hogy miután megegyeztek, hogy ki, mit használ fel, különítse el azt, amit a másik 
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csapat készít. Arra is nagy hangsúlyt kell fektetni, hogy a dokumentáció a lehető legpontosabb le-
gyen, pl. a vécépapírból mekkora, és  hány lapot kell leszakítani és mit kell vele pontosan csinálni, 
hogy a másik csapat pontos mását tudja elkészíteni a szűrődarabnak. 

III/2. LAZÍTÁS LÉGVÉTELLEL

A levegő nagy kincsünk. A testünk már akkor elernyed, ha egyszerűen csak elkezdünk „mélye-
ket” lélegezni. Ez a gyakorlat semmi mást nem akarja összpontosítani a figyelmet, mint a levegő 
útjának megfigyelésére. Helyezkedjünk el kényelmesen. Egy percre hunyjuk be a szemünket, s 
adjuk ki a parancsot magunknak némán, nyugodt vagyok. Minden lélegzetvételünkkel ezt a bel-
ső monológot folytassuk, haladjunk végig az egész testünkön képzeletben. Kezdjük a fejtetővel, 
vagy a talppal, a lényeg, hogy képzeletben az egész testünknek adjuk ki az utasítást: nyugodt és 
laza a fejtetőm, nyugodt és laza az arcbőröm, a fülem, a hajszálaim, a nyakam. a vállam, a karjaim, 
a mellkasom,  a szívem, a bőröm, a derekam, a csípőm, a combom, a lábaim, a térdem, a talpam.  A 
tanár minden légvételnél mondhat hangosan is egy-egy lazítandó testrészt.

III/3. ÖRÖMTÁNC 

Kétféle táncforma, tánctípus javasolt. Az egyik a körtánc, mely a közösségi érzést erősíti. Ennek 
lényege, hogy az űrhajósok összekapaszkodva, egymást el nem engedve az átélt izgalmakat ki-
táncolják magukból. A tánclépéseket mutathatja a tanár, de mutathatják felváltva a megmenekült 
űrhajósok is. A tánc másik formája az érzelmek egyéni átélését, kitáncolását szolgálja. Ilyenkor a 
gyerekek lepedőkkel, kendőkkel táncolnak a zenére. Zenei anyagnak a hangzóanyag, az Oxigén 
c. zeneszám javasolt.



9. LESZÁLLÁS AZ ISMERETLEN 
BOLYGÓRA

KÉSZÍTETTE: LÁNG RITA, FARKAS SZILVIA

Játék, 
amelyben megálmodjuk

egy ismeretlen bolygó domborzatát,
és megépítünk egy csillagvárost…
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MODULLEÍRÁS
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 11-12 év

AJÁNLOTT IDŐKERET 90 perc, 2×45 perc 

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA A csoport elképzelései alapján a bolygó megépítésével és bemutatásával a 
vizuális és nyelvi kreativitás fejlesztése

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Nem valósághű modellek építése fantázia alapján

AJÁNLOTT 
TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY

A megépített „bolygó” használata, beépítése a játékokba

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: Kreativitás

Kognitív kompetencia: Gondolkodási kompetencia

Szociális kompetencia: Együttműködési képesség

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Földünk és környezetünk
                      Művészetek 

Modulokhoz:  Ismeretlen bolygó
Földönkívüliek

TÁMOGATÓRENDSZER H.G.Wells: A bűvös bolt.  Budapest, Európa Kiadó

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 mai kor gyermeke számos ismerettel, film- és olvasmányélménnyel rendelkezik az ismeretlen 
bolygókról. Ennek a modulnak a célja, hogy ezeket az ismereteket beépítve, de saját elképzelések-
kel, egyéni ötletekkel kiegészítve építsék meg az ismeretlen bolygót. Engedjük meg, sőt biztassuk 
a gyerekeket arra, hogy fantáziájuk szárnyaljon, ne másoljanak filmben látottakat, és óvjuk őket a 
túlzó megoldásoktól!
A II(1. feladatban az ismeretlen bolygóról gyűjtünk elképzeléseket, a várakozás izgalma lengi be 
a játékot. Ez a játék a fantázia megindítását szolgálja, nincs jó és rossz megoldás, a bolygó várható 
képét illetően itt még nem kell közös megoldásra jutni, bármilyen válasz elfogadható. Csak töre-
kedjünk arra, hogy ötletes legyen!
Annyit viszont ki kell kötnünk, hogy a játéknak ezen a szintjén még ne gondolkodjunk a bolygón 
élő lényekben, élőlényekben, csak a ”terepet” találjuk ki!
A Wells-novella részletének megismeréséhez a tanítói bemutatást javasoljuk. Az utazás izgalmát, a 
helyzet váratlanságát és titokzatosságát a szemléletes tanítói bemutatás tudja jól érzékeltetni.
A II.(5.a feladatban a csoportok az újságpapírok összegyűrésével, és a teremben található tárgyak 
felhasználásával alakítsanak ki domborzatot (dombokat, völgyeket stb.) a terem egyik sarkában, 
majd lepedővel takarják le. Színes lepedőkből (esetleg kartonokból) folyókat, tavakat is alkothat-
nak. A domborzat úgy készüljön, hogy felületén majd meg lehessen állítani a következő feladat-
ban megalkotott épületeket.
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A II.(6.a feladatban a gyerekek önállóan dolgozzanak, és alkossanak különleges alakú és funkciójú 
épületeket, melyek ne hasonlítsanak a földiekhez! Biztassuk őket az egyéni megoldásokra, így sok 
és változatos épület készül majd el. Az épületek készülhetnek síkban és térben. Ha térbeli, akkor 
meg fog tudni állni a domborzaton, ha sík, akkor rögzítsék hurkapálcára és nyomják gyurmagom-
bócba (egy épületnek akár több „lába” is lehet). Így minden építmény megállítható. Díszíthetik 
színezéssel, festéssel, de használhatnak különleges csomagoló papírokat vagy alufóliát is a „csil-
lagvárosi” hatás elérése érdekében.

Az egyénileg elkészített épületeket közös munkával „eggyé szervezik”, közösen építik fel a vá-
rost megegyezések alapján. Így mindenki épülete szerepel benne, mégis a végeredményt közös 
munkával hozzák létre.

A II(7 B feladatban az elkészített épületek tárgybábként funkcionálnak, megszólalnak és mesélnek 
magukról. Elmondják különleges funkciójukat, „földönkívüliségüket” Az épületek elejét tekintjük 
a báb „arcának” és a közlés szándékának megfelelően mozgatjuk a már tanult, és többször alkal-
mazott módon. Nyilván itt a nyelvi kommunikáció nagyobb szerepet kap, mint a bábmozgatás, 
tárgymozgatás. Ez a feladat jellegéből fakad.

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 domborzatot csoportokban, Csillagváros épületeit egyénileg készítik el a gyerekek. A bemutatás 
ismét csoportonként történik, tehát egy csoporton belül meg kell majd ismerni a többi csoporttag 
által elkészített épületet.

A megépített domborzat és Csillagváros értékelése csoportonként, ne egyénenként történjen. Az 
értékelés fő szempontja az ötletesség, a fantáziadús elképzelés megvalósítása és az igényesség. 

A bemutatást külön értékeljük, hiszen egy kevésbé jól elkészített rajz vagy épületmakett bemu-
tatása is lehet nagyon ötletes, nyelvileg kiemelkedő.

A különféle médiastílusokban történő bemutatás előtt beszéljük meg az egyes stílusok jellem-
zőit, nyelvi eszközeit, a „riporter” hanghordozását, jellemző szófordulatait, hogy mit, és milyen 
mélységben mutat be a választott jellegű TV-műsor, segítve ezzel a gyerekek felkészülését. A meg-
beszéltek szempontként szolgálhatnak az értékeléshez!
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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 NEM AZ, AMI

(8 perc) vizuális krea-
tivitás

frontális
dráma

tárgyak: mo-
biltelefon, 
papír zsebken-
dő, golyóstoll, 
mosogatószi-
vacs

melléklet 1.

I/1.b Mi változott?

(10 perc) ismeretszerző 
képesség

frontális
dráma

tanterem tár-
gyai

melléklet 2..

I/1.c. Ismerem! Felismerem?

(10 perc) kombinatív 
képesség

frontális
dráma

bármely, a te-
remben talál-
ható, kézben 
elférő tárgy

melléklet 3.

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II./1. SZÓGYŰJTÉS-ÖTLETBÖRZE

Milyen elképzeléseink vannak 
leszállás előtt az ismeretlen boly-
góról?
Gyűjtsünk ötleteket: milyen színe-
ket, tárgyakat, épületeket láthat-
nánk a bolygón?
 Mi lehetne – ha van – az uralkodó 
forma?
Milyen hangokat hallhatnánk?
(5 perc)

kreativitás frontális
beszéltetés
vita

II/2. LÁDANYITÁSI SZERTARTÁS (1 PERC)
         NAPLÓRÉSZLET, A BOLYGÓ MEGÉPÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ANYAGOK A LÁDÁBAN

II/3. AZ UTAZÁS: SZÖVEGRÉSZLET MEGHALLGATÁSA

Hallgassuk meg az egyik tudós 
naplójának részletét, melyben az 
utazásról ír:
H. G. Wells: Az időgép c. novellájá-
ból vett részlet tanítói bemutatása
(4 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség 
(beszédértési 
képesség)

frontális
bemutatás

H.G.Wells: Az 
időgép című 
novellájá-
nak részlete, 
Szöveg-gyűj-
temény
melléklet 4.
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/4. A LESZÁLLÁS UTÁNI PILLANATOK – GONDOLATKÖVETÉS

Milyen gondolatok kavarognak a 
tudósok, az expedíció tagjainak 
fejében a leszállás utáni pillana-
tokban? Mondjuk ki hangosan 
ezeket a gondolatokat! Félelmek, 
vágyak, megdöbbenés, megköny-
nyebbülés?

logikai képes-
ség

frontális
dráma

II/5. A. A BOLYGÓ DOMBORZATÁNAK ELKÉSZÍTÉSE

Mit látunk leszállás után?
Építsük meg az ismeretlen bolygó 
egy részletének domborzatát!
(15 perc) 

alkotóképes-
ség

csoport
munkáltatás

lepedők
újságpapír
színes karto-
nok

II/5. B. A DOMBORZAT MEGRAJZOLÁSA

Mit látunk leszállás után?
Rajzoljuk meg az ismeretlen boly-
gó egy részletének domborzatát!
(15 perc) 
Lehetséges órabontás

alkotóképes-
ség
ábrázolás

csoport
rajz

karton
filctollak
zsírkréta

II/6.A. CSILLAGVÁROS MEGÉPÍTÉSE

Tervezzük meg és hozzuk létre 
Csillagváros épületeit, építmé-
nyeit! 

Helyezzük el a domborzatban!
(25 perc)

alkotóképes-
ség

egyéni 
munkáltatás

csoport

karton
olló
alufólia, csom.
papírok
hurkapálca
gyurma
cellux, ragasz-
tó

II/6. B. CSILLAGVÁROS MEGRAJZOLÁSA

Tervezzük meg és rajzoljuk meg 
Csillagváros épületeit, építmé-
nyeit! 

Helyezzük el a domborzatban!
(15 perc)

alkotóképes-
ség
ábrázolás

egyéni
rajz

csoport

karton
filctoll, tem-
pera
zsírkréta
olló
ragasztó
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/7.  IDEGENVEZETÉS: A BOLYGÓ BEMUTATÁSA

A)
☺

Az egyes csoportok építői mu-
tassák be az általuk elkészített 
városrészt! Beszéljenek az épüle-
tek funkciójáról, a város életében 
betöltött szerepéről, koráról, talál-
janak ki egy-egy épülethez vala-
milyen történeti érdekességet!
(pl. érdekes esemény az építkezés 
alatt, különös esemény helyszíne 
volt…)
Jó beszédkészségű csoportnak a 
lényegkiemelés fejlesztésére
(15 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség, be-
szédképesség

csoport
előadás

B)
☺

A csoport minden tagja bemutatja az 
általa elkészített épületet, úgy, mint-
ha az építmény maga szólalna meg. 
Beszélhet a funkciójáról, történeté-
ről, arról, hogy miért jó, vagy nem jó 
itt neki, milyennek látja a várost…
Jó beszédkészségű csoportnak, a 
szövegtranszformáció fejlesztésére
(20 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség, be-
szédképesség

egyéni
előadás
tárgyjáték

elkészített 
épületek

C) 
☺

A csoportok mutassák be riporter-
ként az általuk elkészített város-
részt különféle médiastílusokban. 
Lehet az egyik egy ismeretterjesz-
tő előadás, másik a Földön kívül? 
című ufó magazin tévéműsora, a 
harmadik pl. a Fókusz műsor, de 
a játszók is találhatnak ki műsort 
és hozzáigazítják a bemutatás 
stílusát.
Jó beszédkészségű, kreatív cso-
portnak, a stílus kifejezésének 
fejlesztésére
(25 perc)

nyelvi kom-
munikációs 
képesség, be-
szédképesség
konvertáló 
képesség

csoportmunka
előadás

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/1. SZAVAK NÉLKÜL IS ÉRTJÜK EGYMÁST!

(5 perc) nem nyelvi 
kommunikáci-
ós képesség

csoport vagy 
páros munka
dráma

melléklet 5.

III/2. LÁDAZÁRÁS SZERTARTÁSA, NÉMAJÁTÉKKAL

III/3. BESZÉDGYAKORLAT

Vártam rád. 
Csoportos hangerő és ritmusjáték.
(8 perc)

nyelvi norma-
tív és korrekci-
ós képesség

frontális
bemutatás

melléklet 6.
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MELLÉKLETEK
1. MELLÉKLET

I/1.A NEM AZ, AMI…

Bármilyen tárggyal játszhatjuk. Lényege, hogy a választott tárgy a vele való utánzásos cselekvés 
alapján bármivé átalakulhat, csak az nem lehet, ami valójában. Játszhatjuk úgy, hogy a tárgyat le-
tesszük a kör közepére: akinek eszébe jut valami, amit el tud vele játszani, az elveszi és bemutatja, 
amit kigondolt, úgy, hogy a többiek ráismerjenek. Később megpróbálhatunk egy tárgyat körbead-
ni, hadd törje a fejét mindenki, hogy mit is játszhatna el vele!

Változatok: legegyszerűbb, ha alaki hasonlóságból indulunk ki. Így lesz labdából alma, tojás, 
gombóc, cicafej, a ceruzából fogkefe, fésű, lázmérő, karmesteri pálca, az esernyőből csónak, az 
ollóból szemüveg.

A gyereknek azonban, mint tudjuk, nincs feltétlenül szüksége alaki hasonlóságra az effajta já-
tékhoz: egy gyöngysort is lehet cipőtörlő ronggyá gyűrni, szappanként karra kenni, kígyóvá vará-
zsolni, könyvjelzőként használni…

Megjegyzés: Ha még nem játszottuk ezt a játékot a szabály megértése itt is úgy a legegyszerűbb, 
ha a tanító kezdi a játékot. Igyekezzünk ösztönözni az újabb és újabb ötleteket!

2. MELLÉKLET

I/1.B. MI VÁLTOZOTT?

Egy valakit kiküldünk a szobából. Mielőtt kimegy, alaposan körülnéz: ki hol ül, hogy néz ki stb. 
Ezután a bent maradók megcserélhetik helyüket, elcserélhetik ruhadarabjaikat, használati tárgyai-
kat: összesen három változtatást hajtanak végre. Behívjuk a kitalálót, akinek az a feladata, hogy rá-
jöjjön, milyen változtatások történtek, amíg ő kint volt. Új kitalálóval, cserével folytatódik a játék. 

Mindenki játszó és kitaláló lehet egyszerre, és nem kell kiküldeni senkit. A játékosok körben áll-
nak, majd a játékvezető jelére (pl. taps) mindenki hátrafordul (kifordul a kör), becsukja a szemét, 
s valamit változtat a ruházatán (kisebb szemet szúró változtatásról van szó!) miután visszafordult 
a társaság, a játékvezető által megadott párosításban kell kitalálni, hogy a pillanatnyi partner mit 
változtatott.(amennyiben páron belül nem sikerül felfedezni a változást, segíthet a csoport).

3. MELLÉKLET

I/1.C. ISMEREM! FELISMEREM?

A gyerekek hátratett kezébe egy-egy tárgyat helyezünk. Milyennek érzed? (hideg, sima, érdes, 
szúrós, bolyhos stb.) mekkora? (elfér a tenyeremben, két markomban, olyan vékony gömbölyű, 
szögletes, hasonlít egy csőhöz, gombhoz, a teteje ilyen, az alsó része amolyan…)  Mit tudsz vele 
csinálni? (összegyűrhetem, kinyújthatom, szétcsavarhatom…)

Ha gyerek nem jön rá, mit tart a kezében, hunyja be a szemét, vegye maga elé a tárgyat, és a töb-
bi gyerek egy-egy utalással vagy manipulációs tanáccsal vezesse rá: “fehér, Mosakodáshoz szok-
tuk használni. Ha vízen lesz, habzik…” vagy: “szagold meg!, próbáld kinyitni, szétcsavarni!...)

Változat: Zsákbamacska néven ismert játék. Lényege nagyjából ugyanaz, csak a tárgyakat egy 
(lehetőleg közösen készített) zsákból húzzák elő, és csak akkor vehetik el, ha megfejtették, mi az.
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4. MELLÉKLET

II/3. H. G. WELLS: AZ IDŐGÉP (RÉSZLET)

Mélyet lélegeztem, összeszorítottam a fogamat, mind a két kezemmel megragadtam az indítót, és 
egy hirtelen rándulással útra keltem Teljesen lenyomtam az indítót. Éjszaka lett, olyan hirtelen, 
mint amikor a lámpát leoltják, s a következő pillanatban megvirradt. Örvénylő moraj zúgott a 
fülemben, és agyamra furcsa kábító zűrzavar nehezedett. Szakasztott olyan érzés, mint amikor az 
ember a hullámvasúton zuhan tehetetlenül. Ahogy jobban rákapcsoltam a sebességre, a nappal és 
az éjszaka olyan gyorsan követte egymást, mint egy fekete szárny csapkodása, s láttam, amint a 
nap ugrándozva szeli át az égboltozatot: minden percben ugrott egyet, s minden perc egy-egy nap 
múlását jelentette. Homályosan állványokat véltem látni, de már olyan sebesen haladtam, hogy 
agyam semmiféle mozgást nem fogott fel. A leglassabban mászó csiga is elszáguldott mellettem. A 
fény és a sötétség folytonos váltakozásába belefájdult a szemem. Az egymást követő elsötétedések 
alatt az újholdból villámgyorsan telihold lett, s homályosan láttam a körbe rohanó csillagokat is. 
Az egyre fokozódó sebesség következményeként a nappalok és az éjszakák ütemes váltakozása 
összefolyó szürkeségbe olvadt; az égbolt a hajnal csodálatosan fénylő mélykék színét öltötte fel; az 
ugrándozó nap tündöklő fényívként hatott a végtelen szabad térben; a hold olyan volt, mint egy 
hullámzó ezüstszalag; a csillagokból már semmit sem láttam, csak egy-egy megvillanó fénykört a 
sötétkék háttérben.

A táj ködös volt és elmosódó. Láttam, amint a fák nőnek, és alakot változtatnak, akár a felhők, 
hol barnák, hol zöldek, megnőnek, szétterjednek, összezsugorodnak, szétfoszlanak. Óriási épüle-
tek, tündérpaloták emelkedtek ki a semmiből és elenyésztek, mint az álom. A föld egész felszíne 
szemem láttára megváltozott, egybeolvadt, majd szétfolyt. A gép kissé bizonytalanul himbálózott; 
hogy miért, arról képtelen voltam magamnak számot adni. Olyan kábult voltam, hogy úgysem 
tudtam volna szabályozni a gépet, hát csak rohantam, rohantam a jövőbe. Eleinte alig gondol-
tam megállásra, az új érzések egész valómat betöltötték. De egyszerre friss benyomások hatása 
alá kerültem, - kíváncsiság fogott el, és ugyanakkor valami félelemféle, és ezektől az érzésektől 
nem tudtam szabadulni. Az emberiségnek micsoda érdekes fejlődése, kezdetleges műveltségünk-
nek micsoda nagyszerű haladása tárulna fel előttem, ha jobban belenézhetnék ebben a homályos, 
tünékeny világba, amely itt rohan, hullámzik a szemem előtt…. S végre foglalkozni kezdtem a 
gondolattal, hogy megállítom a gépet….Utóvégre a kockázatot vállalni kell!…Visszarántottam az 
emeltyűt, a gép erre bukfencet vetett és fejjel előre zuhantam. Mennydörgést hallottam, és egy pil-
lanatra elkábultam. Irgalmatlan jégeső csapkodott körülöttem, s azon kaptam magam, hogy puha 
pázsiton ülök, szemben a géppel.

Körülnéztem… 

(H.G. Wells: Az időgép. A bűvös bolt, 19-21. o., Európa Kiadó)
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5. MELLÉKLET

III/1. SZAVAK NÉLKÜL IS ÉRTJÜK EGYMÁST!

Ez a játék azt hivatott észrevetetni a gyerekekkel, hogy a beszédünket gyakran kísérjük kézmoz-
dulatokkal, sőt bizonyos mozdulatok mondatértékűek, helyettesíthetik a szóbeli közlést. 

Változatok: 
Jelenítsetek meg tárgyakat a testetekkel! Építsetek belőle – egyenként vagy együtt – széket, asz-

talt, alagutat, házat, ablakot, hidat stb. Amint valaki felismeri, jelezze ezt azzal, hogy használatba 
veszi (tehát nem megnevezi!): a székre ráül, az alagúton átbújik, az ablakon kinéz stb.

Találd ki, mit mondok! Ez a változat kétirányú:
A gyerekek testtartással, gesztussal (hozzá elkerülhetetlenül mimikával) jeleznek egy verbálisan 

is megfogalmazható fizikai vagy lelki állapotot. Fontos, hogy a mintát bemutató tanító megértesse: 
előbb legyen meg a gyerek fejében a szöveges megfogalmazása annak, amit ki akar fejezni („jaj, 
de fáj!”, „bánom is én!”, „nagyon sajnálom!” „odanézz!”, „hű, mi lesz ebből?”, stb.), s csak azután 
próbálja megillusztrálni. Ezután a többiek találják ki, és fogalmazzák meg! Vajon melyikük megfo-
galmazása fogja megközelíteni az eredeti szándékot?

Megjegyzés: a gyerekek több egyaránt elfogadható, az ábrázolásra ráillő megoldást fognak adni: 
fogadjuk el, dicsérjük meg mindegyiket! Ha akad közte olyan, amely részletesebb elemzést érde-
mel, ne sajnáljuk rá az időt!

6. MELLÉKLET 

III/3. BESZÉDGYAKORLAT

A játék eredeti változatát Montágh Imrétől ismerhetjük a „Te voltál!”, „Nem én voltam!” szöveggel. 
Ez a játék egyszerre koncentrációs, kommunikációs és beszédgyakorlat is egyben. Álljunk körbe. 
Fontos, hogy mindenki lássa egymást. 20-25 főnél, ha többen vagyunk, az már a játék akadálya le-
het, kevesebben se legyünk 6-7 főnél. A játék menete: a kezdő játékos ránéz valakire, s azt mondja 
a kiválasztottnak:

„Vártam rád.” A kiszemelt ránéz valaki másra, tovább adja a láncot, s azt mondja: “Nem men-
tem”. Az új kiszemelt ugyancsak kiválaszt magának egy új embert, s megerősíti: „De vártam rád”. 
Aki az üzenet kapta új embert szemel ki, s azt mondja: „Sajnálom.” A lánc innen elölről indul.  

A mondandó szöveg egymás után tehát: „Vártam Rád. Nem mentem. De vártam rád. Sajnálom. 
Vártam rád. Nem mentem...” stb.

Néhány betartandó szabály: az üzenetadó csak szemmel választhatja ki a társát. Az üzenetet 
visszamondani a feladónak nem lehet. A szöveget a leírtak szerint váltogassuk. Ha már automa-
tizálódott a szöveg, akkor nehezíthetjük a játékot azzal, hogy valamilyen instrukciót beépítünk a 
játékba. (Pl.: Legyen a szövegmondás kötekedő, veszekedő, vitatkozó, kételkedő stb.) Játszhatjuk 
kiesésre is, aki téveszt, kiáll.



10. FÖLDÖNKÍVÜLIEK

KÉSZÍTETTE: KOVÁCS HEDVIG, ZURBÓ PÉTER

Játék,
amelyben megéljük
az idegenekkel való

kapcsolatba lépés kettősségét.
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MODULLEÍRÁS
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 10-14 év

AJÁNLOTT IDŐKERET 90 perc, 2×45 perc 

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA „Titkos üzenet” megfejtése Michael Ende novellarészletének olvasásában, 
üzenetváltás az idegenekkel nyelvi játékok által. Kommunikációs helyzetek, 
jelek értelmezése. 

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Az ismeretlen bolygó beépítése, otthonossá tétele.

AJÁNLOTT 
TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY

A kapcsolat elmélyítése az idegenekkel, személyes találkozás.

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: önkifejezési készség, kreativitás

Kognitív kompetencia – gondolkodási kompetencia: logikai, kombinatív 
képesség, rendszerező képesség

Szociális kompetencia – együttműködési képességek: felelősségvállalás, 
szabálykövetés

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz:
Magyar nyelv és irodalom
Művészetek (mozgóképkultúra és médiaismeret)
Ember a természetben

Modulokhoz: Leszállás az ismeretlen bolygóra, Kapcsolatok az ûrben

TÁMOGATÓRENDSZER Michael Ende: Tükör a tükörben (Labirintus) Kobra Regények, Officina Nova, 
h.n. 1995

Drámapedagógiai olvasókönyv. Szerk. Kaposi László, Magyar 
Drámapedagógiai Társaság Marczibányi Téri Művelődési Központ, 
Budapest, 1995. Színházi Füzetek VII.

Jonothan Neelands: Dráma a tanulás szolgálatában. Ford. Szauder Erik, 
Magyar Drámapedagógiai Társaság Marczibányi Téri Művelődési Központ, 
Budapest, 1994. Színházi Füzetek VI.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

Az idegenekkel való üzenetváltásnak a  rejtvényfejtéssel történő összekötése a játék izgalmával, a 
felfedezés örömével gazdagítja a modult. 

Amennyiben a tanár és a csoport is kedveli a titkosírásokat, egyéb variációk is lehetségesek; az 
általunk kidolgozott „fordított nyelv” feladatsor példának tekinthető, tetszés szerint más „kódo-
lással” helyettesíthető.

A rejtvényfejtés feladatai során a tanulók egyéb kódolási ötleteinek is teret adhatunk.

Szerep, narráció:
l. Utazás az űrbe – Átrepülés a Föld légkörén (6. évfolyam 2. modul)

Időfelhasználás:
Rendszeres tapasztalat, hogy az egyes modulok anyagai szétfeszítik a megadott időkereteket, ezen 
belül különösen az árnyjáték kellékeinek elkészítése vesz több időt igénybe. 

Tér-terem elrendezés:
A drámai formáknak megfelelően tágas térre van szükség, hogy a székeket körben is el tudjuk 
helyezni.
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Eszközök:
papír, toll, sablonok, olló, hurkapálca, cellux, paraván, lepedők, fényforrás, fénymásolatok

Csoportok:
A csoportok kialakításában az osztály egyéni sajátosságait (kompetencia, motiváció és szociomet-
ria) mindenképpen vegyük figyelembe!

A tartalommal összefüggő differenciálási javaslat:
A differenciáláskor a gyerekek egyéni sajátosságait (kompetencia, motiváció) vegyük figyelembe.

Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok:
L. Mellékletek

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 A FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁVAL 
KAPCSOLATBAN

Az utazás és a veszélyek teljes (érzelmi és intellektuális) megtapasztaltatása komplex módszertani 
repertoár segítségével.

A modul szövegértési-szövegfeldolgozási blokkja mellett megjelenő, a tanártól módszertani ru-
galmasságot igénylő feladatok megvalósításához javasoljuk, hogy egyéniségére és az osztályhoz 
szabottan válasszon a felkínált lehetőségek közül, illetve adaptálja a javasolt feladat-megoldási 
módszert.

AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI

Nagyon fontos, hogy délutáni foglalkozásainkon az értékelés megértésen, a másik elfogadásán ala-
puljon. Az egyéni, esetenként szokatlan ötletek értékelésekor tanúsítsunk rugalmasságot, pozitív 
visszajelzéseket küldjünk.

Vegyük figyelembe azt is, hogy az egyéni-kreatív megoldásokat igénylő, nyitott feladatok eseté-
ben nem létezik „jó” és „rossz” megoldás.
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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. HALANDZSÁZZUNK!

Beszédgyakorlat: 
Halandzsázzunk!
Alkossunk „szöveget” megadott 
helyzetre.
(5 perc)

Kreativitás frontális mun-
ka
dráma

I/1. Melléklet

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. A CSILLAGVÁROS KAPUJÁBAN

Elképzelések és következtetések

(5 perc)

Gondolkodási 
képesség,
Spontán be-
szédképesség

egész csopor-
tos munka;
fórum

Melléklet II/1.

II/2. A VITA

Ellentétes vélemények ütközteté-
se: 
Milyen magatartást tanúsítsunk 
az idegenekkel való találkozáskor?
A kapcsolat felvétele előtt – lehet-
séges veszélyek, magatartásmin-
ták felmérése
(10 perc)

Vélemények 
ütköztetése 

Melléklet II/2.

II/2. „MENJÜNK!” „NE MENJÜNK!”

A) Rövid megbeszélés csoportokban: 
érvek összegyűjtése

Kognitív ké-
pességek,
Érvelés-tech-
nika gyakor-
lása

csoportmunka

II/2. „MENJÜNK!” „NE MENJÜNK!”

B) A vita megbeszélés nélkül kezdő-
dik (spontán jellegű vita)

Kombinatív 
képesség

csoportmunka 
+ fórum
vita

II/3. LÁDANYITÁSI SZERTARTÁS – „ÜZENET AZ ÉGEN”

Ládanyitási szertartás
Üzenet az idegenektől – az üzenet 
megismerése, kódfejtés
Michael Ende novellájának rész-
lete
(15 perc)

Az olvasás 
mint rejtvény-
fejtés meg-
tapasztalása 
–  Olvasási és 
beszédképes-
ség,  Logikai 
képesség

felfedezés fénymásolat Melléklet II/3.
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/3. A KORCSOLYÁZÓ...

A) Hangos olvasás a csoportokban Befogadás differenciált
csoportmun-
ka,
előadás kis-
csoportban

Fénymáso-
latok

Melléklet II/3. 
A)

II/3. A KORCSOLYÁZÓ...

B) Néma olvasás Befogadás egyéni munka 
felfedezés

Fénymáso-
latok

Melléklet II/3. 
B)

II/4. SZÖVEGÉRTÉS – ÉRTELMEZÉS 1. (MICHAEL ENDE) 

A szöveg keltette benyomások 
megbeszélése 

(5 perc)

Spontán be-
szédproduk-
ció

differenciált 
csoportmunka
megbeszélés

Melléklet II/4.

II/5. SZÖVEGÉRTÉS – ÉRTELMEZÉS 2. (MICHAEL ENDE)

A szöveg keltette benyomások 
összevetése
A szöveg üzenetének megfejtése
(5 perc)

Kommuni-
katív képessé-
gek, Empátia

frontális
fórum

         Ajánlott órabontás

II/6.  ÁRNYJÁTÉK

A szöveg megjelenítése árnyjáték-
ban

(10 perc)

Kreativitás,
Eredetiség,
Befogadás

csoportos 
munka
manuális 
munka

karton, olló, 
hurkapálca, 
cellux,
paraván, lepe-
dők 

Melléklet II/6.
Írásvetítő

II/7. AZ IDEGENEK ÜZENETE - VISSZATÉRÉS A SZEREPBE

Miért ezt az üzenetet küldték az 
idegenek?
– A szöveg szerepből történő értel-
mezése
– Elképzelések és következtetések
(6 perc)

Gondol-kodási 
képesség,
Spontán be-
szédképesség

frontális
fórum

Melléklet II/7.

II/8. VÁLASZUNK AZ IDEGENEKNEK 

Első üzenetünk az idegeneknek 
– szöveg megfogalmazása.

(10 perc)

Önmegha-
tározás és 
önkifejezés 
– szerepben 
Írásbeli szö-
vegalkotás
Kommuni-ká-
ciós ké pesség

egyéni munka
megbeszélés
dráma

Melléklet II/8. 
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/9. VÁLASZ AZ IDEGENEKTŐL – DEKÓDOLÁS

Az idegenek válaszának megfej-
tése
(6 perc)

Kommuni-
káció

frontális
fórum

Fénymásolat
Melléklet II/9.

II/10. ÜZENETÜNK KÓDOLÁSA

Előző üzenetünk kódolása (meg-
fordítása)
(6 perc)

Kommuni-
káció

frontális
fórum

Melléklet 
II/10.

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/ 1.  AZ IDEGENEK VÁLASZA

Megnyugtató üzenet az idegenek-
től

(2 perc)

Empátia, 
Befogadás

frontális
előadás

Üzenet
Melléklet III/1.

III/2. BESZÉDGYAKORLAT – LÁDAZÁRÁSI SZERTARTÁS

Ládazárási szertartás
Levezetés légzőgyakorlattal
(5 perc)

Empátia páros munka
dráma

III/ 2. 
Melléklet
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MELLÉKLETEK
I/1. HALANDZSÁZZUNK!

Nehezen szóra bírható gyerekeknek kiváló ez a játék, de a jó beszédkészségűeket is nagy feladat 
elé állíthatja, hogy most értelmetlenül kell beszélniük. A fontos az, hogy pontosan értelmezhető 
szituációban „szövegeljenek a játszók”. Az órához kapcsolódva, most a következő támpontot ad-
hatjuk.

Tanári narráció:
Képzeljétek el, hogy egy világűrbeli találkozó óriás konferenciatermében vagyunk. A bolygóközi 
baráti kapcsolatok és együttműködésekről folyik az eszmecsere.  Ti valamennyien egy-egy külö-
nös bolygó lakói vagytok, mindnyájan máshonnan érkeztetek. A nyelvetek és kultúrátok teljesen 
különböző. Éppen szünet van. Most nyílik alkalmatok egymás köszöntésére és üdvözlésére. A 
következőképpen tegyetek. Tapsjelre induljatok el a térben, sétáljatok össze-vissza. Akivel össze-
találkoztok, köszöntsétek, kívánjatok neki jó napot, érdeklődjetek az egészégéről, kérdezzétek 
bolygólya helyzetéről, stb. A találkozások és beszélgetések rövidek legyenek. A játékot 3 percig 
játsszuk, addig igyekezzetek legalább 2-3 beszélgetést rögtönözni. A játékot kövesse rövid megbe-
szélés, kérdezzünk rá, ki kivel találkozott, miről folyt a diskurzus.

II/1. A CSILLAGVÁROS KAPUJÁBAN

Tanári narráció:
Itt vagyunk űrhajónkban, a Csillagváros kapujában.
A város alapján mit tudhatunk meg az itt élőkről? Milyen fejlettségi szinten lehetnek az idegenek? 
Milyen típusú lények lehetnek?

II/2. A VITA

Tanári narráció:
Ellenségesek vagy barátságosak lehetnek az idegenek?  
Kiszálljunk-e, vagy az űrhajó biztonságából kommunikáljunk?
Mindenki induljon el a felfedezőútra? Ki szálljon ki, és ki maradjon? 
Vigyünk-e fegyvert magunkkal? 

Javasolt a vita kezdete előtt két csoportot alakítani, a „Menjünk!” és a „Ne menjünk!” csoportot.
A két ellentétes véleményt vallók egymással két sorban szembe ülve alkossanak két csoportot, 

amelyek próbálják egymást meggyőzni az óvatosság (az idegenek ellenségesek lehetnek) illetve a 
nyílt ismerkedés (az idegenek valószínűleg barátságosak) előnyeiről, illetve ezek lehetséges követ-
kezményeiről. A vita konkrét tárgyát a tanár határozza meg a fenti kérdésekből egyet kiválasztva.
 
II/2. A) „MENJÜNK!” „NE MENJÜNK!” 

Amennyiben a csoportok nem gyakorlottak az érvelésben, javasolt a véleményt támogató érvek 
előzetes összegyűjtése.

II/2. B) „MENJÜNK!” „NE MENJÜNK!”

Gyakorlott vitázók esetén a következő munkamenet javasolt.

Ha a vita végére nem születik megegyezés, többségi szavazással döntsenek. 
Az egyezség megszületése után a többi kérdésben is alakítson ki az egész csoport közös véle-
ményt.
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II/3. LÁDANYITÁSI SZERTARTÁS – „ÜZENET AZ ÉGEN”

A tanár odamegy a Varázsládához, kinyitja: 
„Csiribú – csiribá, Varázsláda, nyílj ki!”

Tanári narráció:
Most kaptunk egy üzenetet, a számítógép nemsokára elkészül a fordítással. 
(Kiveszi a ládából a szövegeket, kézbe fogja az üzenetet, úgy tesz, mintha elolvasná.)
Különös üzenet érkezett, egyelőre én sem értem. Az utolsó mondattal baj van, zavar támadt a 
fordítórendszerben. Felkérem az űrhajó legénységét, hogy szakterületenként csoportokat alkotva 
közösen olvassák el a szöveget, és próbálják megfejteni az utolsó mondatot. (Kiosztja a szövegeket 
a csoportoknak.)
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MICHAEL ENDE: AZ ÉG TÁGAS, SZÜRKE 
FELÜLETÉN EGY KORCSOLYÁZÓ SIKLOTT TOVA
(részlet)

„Az ég tágas, szürke felületén egy korcsolyázó siklott tova libegő 
gyapjúsállal, fejjel lefelé. Megtehette, mert az ég befagyott. A (...)tö-
meg a földről csurgó orral és tátott szájjal bámulta, felmutogatott rá, és 
időközönként megtapsolta, ha sikerült a korcsolyázónak egy különö-
sen bonyolult (természetesen fordított) ugrás. 

Nagy ívekben és hurkokat írva körözött, újra meg újra ugyanazok-
ban az alakzatokban, míg korcsolyája nyomát belevéste az ég jegébe. 

Tsom tlüred ik, gyoh keze kűteb, nálat imalav sőgrüs tenezü. Nátza 
ttolkisavot sé tnűtle a ilovát tnoziroh ttögöm....”
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(Megfejtés: „Most derült ki, hogy ezek betűk, talán valami sürgős üzenet. Aztán tovasiklott és el-
tűnt a távoli horizont mögött...”)

Michael Ende: Tükör a tükörben (Labirintus)
Kobra Regények, Officina Nova, h.n. 1995
79. o.

II/3. A,B) A KORCSOLYÁZÓ...

A hangos felolvasás illetve a néma olvasás közti választást a tanár belátására bízzuk, melyik szö-
vegészlelési-befogadási forma áll közelebb az osztályhoz, csoporthoz. A két formát természetesen 
egymás mellett is lehet alkalmazni.
A csoportban történő hangos felolvasáskor egy-egy önként jelentkező gyerek olvassa fel a szöve-
get a többieknek. 

II/4. SZÖVEGÉRTÉS – ÉRTELMEZÉS 1. (MICHAEL ENDE)

Tanári narráció:
Javaslom, hogy első lépésben a csoportok fogalmazzák meg írásban (legfeljebb 3 mondatban) a 
benyomásaikat a szövegről. 

Az egyes csoportokon belül a szöveg keltette benyomások összevetésére kerül sor.
Amennyiben a csoportokban nem született megfejtés, a tanár mindenképpen tisztázza a kódolt 
sor jelentését.

II/5. SZÖVEGÉRTÉS – ÉRTELMEZÉS 2. (MICHAEL ENDE)

A csoportmunka után az eredmények, vélemények „fórum” jellegű megbeszélése következik.
Segítő kérdések lehetnek:
– Mi lehetett a korcsolyázó üzenete?
– Te / Ti mit írnátok az égre?
– Miért nem árulja el a szöveg, hogy mi volt az üzenet?

II/6.  ÁRNYJÁTÉK

A feladathoz szükséges eszközök:
kivágandó karton, olló, hurkapálcika, cellux, fólia, filctoll, lepedő; írásvetítő.

Csoportokat alakítunk. Az ötletekhez mindenképpen biztosítsuk számukra a szükséges eszközö-
ket!
Mindegyik csoport belső munkamegosztásban dolgozik; a csoportok egyik fele a lehetséges üze-
netet fogalmazza meg, majd rögzíti a fólián, a másik fele a korcsolyázó figurát készíti el.
A megfogalmazott üzenetet írásvetítő fóliára írják fel, majd egy-egy percben adják elő jelenetü-
ket.
1. Árnyjáték az elkészített korcsolyázó-figurával az írásvetítő segítségével a varázsládából kialakít-
ható paravánra.
2. Az üzenetet elhelyezzük az írásvetítőre, először a figura takarja ki a szöveget (ehhez az írásvetí-
tő lámpájához közelítünk a figurával).
3. Majd a korcsolyázó táncával fokozatosan fedje fel a szöveget, végül korcsolyázzon ki a képből.

Javasoljuk az árnyjáték technikájának előzetes kipróbálását (fényforrás és árnybábok).
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II/7. AZ IDEGENEK ÜZENETE – VISSZATÉRÉS A SZEREPBE

A tanár szerepben:
Most visszalépünk az űrhajóba. Miért éppen ezt az üzenetet küldték az idegenek?  Mi a vélemé-
nye a legénységnek? Mit tegyünk most?
A feladat formája kötetlen beszélgetés.

II/8. VÁLASZUNK AZ IDEGENEKNEK 

A tanár a beszélgetést összegzi:
Én mint az űrhajó kapitánya felelősséggel tartozom a legénységért, az űrhajóért és a küldetés 
sikeréért.
Megnyugtatónak találom az üzenetet, hiszen semmilyen ellenséges szándékot nem fedezek fel ben-
ne. Úgy gondolom, eljött az ideje, hogy megfogalmazzuk első üzenetünket egy-két mondatban. 

II/9. VÁLASZ AZ IDEGENEKTŐL – DEKÓDOLÁS

Tanár szerepben:
Most érkezett a válasz üzenetünkre. Felkérem az első tisztet, olvassa fel!
„Késset? Men küjtré.” (Tessék? Nem értjük.) 

      késset? men küjtré
Dekódolás – megfejtés.

II/10. ÜZENETÜNK KÓDOLÁSA

Első üzenetünk megfordítása (kódolása).
Pl. „Üdvözlet a földlakóktól!” – „Telzövdü a lótkókaldlöf.”

   telzövdü a lótkókaldlöf
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III/ 1.  AZ IDEGENEK VÁLASZA

Tanári felolvasás:

ketregy natdoguny
őgevel ój, telkésrémőh 81 

Suislec kof
todók küttetjefgem

 „ketregy natdoguny 
őgevel ój, telkésrémőh 81 Suislec kof
todók küttetjefgem”

A kódot megfejtettük!
Gyertek nyugodtan. Levegő jó, hőmérséklet 18 Celsius fok.”

III/2. BESZÉDGYAKORLAT – LÁDAZÁRÁSI SZERTARTÁS

SZOBORALKOTÁS LÉGFÚJÁSSAL

A beszédgyakorlatot párban játsszuk. A páros egyik tagja a szobrász (A), a másik tagja a készülő 
műalkotás (B). A feladata, hogy B-ből szobrot, kompozíciót készítsen, de ezt csak levegője irányí-
tásával teheti. B feladata, hogy hagyja magát alakítani. B csukja be a szemét. A készülő alkotások 
valamilyen érzelmet, hangulatot fejezzenek ki. A gyakorlatot páron belül csere, majd végeztével 
megbeszélés kövesse.    

Ládazárási szertartás:
„Ricsibú, ricsibá, Varázsláda, zárulj be!”

A tanár odamegy a Varázsládához, becsukja.



11. KAPCSOLATOK AZ ŰRBEN

KÉSZÍTETTE: RÓZSA ILDIKÓ

Játék,
amelyben a játszók

megkísérlik felvenni a kapcsolatot
az idegen lényekkel,

de sorozatos meglepetésben van részük.
Vajon sikerül-e

megérteniük egymást?



11. KAPCSOLATOK AZ ŰRBEN 143

MODULLEÍRÁS
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 12-13 év

AJÁNLOTT IDŐKERET 90 perc, 2×45 perc

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Saját kultúránk normáinak, írott és íratlan törvényeinek verbális és nem 
verbális kifejezése.
Más kultúra tárgyi és metafizikai kommunikációjának (mint szokások, hie-
delmek, számunkra idegen konstrukciók) dekódolása.

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Jártasság a csoportmunkában, alapvető tanítási dráma konvenciók ismerete 
előny, de nem feltétel.

AJÁNLOTT 
TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY

Az európai és az azon kívüli kultúrák mélyebb megismerése más szempon-
tok alapján is.

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: Önfejlesztő és önszabályozó képesség (önirányítás, 
önellenőrzés)

Kognitív kompetencia: Beszéd- és nem nyelvi kommunikációs képességek, 
problémamegoldó képesség

Szociális kompetencia: Kapcsolatkezelési képesség

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: 
Magyar nyelv és irodalom – Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és 
megértése
Művészetek – Dráma és tánc: Egyszerű kifejezési formák megismerése és 
alkalmazása, pl. gondolatkövetés, mímes játék, levél és napló, telefonbe-
szélgetés, állókép.  Hogyan élhetnek együtt különböző kultúrák, vallások, 
népek? Milyen lehetőségei és akadályai vannak a kultúrák közötti kommu-
nikációnak?

Modulokhoz: Kapcsolattartás a földiekkel, Kapcsolatban maradni

TÁMOGATÓRENDSZER Werner Heisenberg: Válogatott tanulmányok
Hoppál Mihály–Jankovics Marcell–Nagy András–Szemadám György: 

Jelképtár

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

Időfelhasználás:
A foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani annak érdekében, hogy a tanulók könnyebben 
belehelyezkedjenek, és tovább maradhassanak a felkínált kontextusban és szerepekben. A konst-
ruált valóság folyamatos fenntartása segítség a tanulóknak ahhoz, hogy az adott feladatokat szíve-
sebben és lelkesebben oldják meg.

Tér-terem elrendezés:
A foglakozás levezetéséhez egy átlagos méretű osztályterem megfelelő. Csoportban végezhető 
munkához alkalmas teret képezzünk (egy asztal és székek csoportonként), úgy, hogy középen 
hagyjunk játékteret.

Eszközök: 
lapok, íróeszköz, bábjátékhoz hullámpapír (de lehet más is a paraván), bábkészítés kellékei, annyi 
boríték, ahány csoport van.
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Csoportok: 
Az óra csoportalakítással kezdődik. A diákokból 4 fős heterogén csoportokat képezünk. 
A heterogén csoport: A pedagógus előzetes ismeretei alapján ítélje meg, hogy gyermek a kognitív, 
azon belül is a nyelvi kompetenciájuk szintje alapján hogyan oszthatók úgy, hogy a csoportok 
egymáshoz képest közel azonos szintet képviseljenek. Továbbá érdemes figyelembe venni, hogy 
ne legyen egynemű csoport. 

Mivel a legtöbb tevékenység kooperatív csoportmunkában zajlik, további differenciálásra nincs 
szükség.

A tartalommal összefüggő differenciálási javaslat: 
A Szathmári-mű első szövegrészletét a pedagógus olvassa fel. Ezután szabadon dönthetünk – saját 
megítélésünk alapján –, hogy az azt követő „naplórészletet” a tanuló vagy szintén a tanár prezen-
tálja. A tanári felolvasás előnye, hogy a szöveg humorát jobban tudja érzékeltetni. Ha úgy ítéljük, 
hogy ennél fontosabb, hogy egyes tanulók hangosan olvassanak, akkor tegyünk úgy. Ha fáradt-
ságot tapasztalunk, olvasson a tanár, hogy a gyerekek az energiáikat a közös munkába fektessék 
inkább.

Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok:
A kooperatív csoportmunkában bármikor választhatunk felelősöket a csoportban, ha szükségét 
érezzük, attól függetlenül, hogy a feladatleírásban szerepel-e. Ha a tanulóknak segítség, akkor 
jelöljünk ki, időfelelőst (méri az időt), témafelelőst (ügyel, hogy az adott témától ne térjenek el), 
szóvivőt (beszámol a közös feladatmegoldás eredményeiről). A felelősválasztás azért is hasznos, 
mert ezáltal a gyermekek egyéni felelősséget kapnak, s a tanár számára is egy visszajelzés a tanu-
lók egyéni munkájáról, aktivitásáról stb. (indirekt értékelési lehetőség, ami a pedagógus számára 
információkat szolgáltat.)

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 

Személyes érzékenység figyelembevétele:
Az órán a gyerekek által elmondott információkat igyekezzünk a későbbiekben pozitívan haszno-
sítani, segíteni a tanulókat az órán szerzett önmagukkal kapcsolatos felismeréseik újragondolásá-
ban, változtatási szándékaikat támogassuk.

Az értékelési mód és a tartalom összefüggésének megvilágítása: 
A foglalkozás során a tevékenységek jellege miatt nem szükséges és nem ajánlott külön értékelés. 
A játékok egy része magukba foglalja az értékelést: ha meg tudja oldani az adott feladatot, az a 
jelzés számunkra, hogy az előzőt milyen szinten sajátította el. 
Ott, ahol érdemes a tanulóknak is visszajelezni ezzel a szimbólummal a megfelelő helyeken jelöl-
ve van a modulvázlatban:☺
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Tanári narráció:
A tanári narráció funkciója tulajdonképpen ugyanaz, mint amikor a tanár elmondja a tanulóknak, 
mi a feladat, amit el kell végezniük.
Abban különbözik viszont, hogy ilyen esetben szó szerint kell elmondani az instrukciót tartalma-
zó leírást, mert olyan új információkat rejt magában, aminek segítségével a tanulók könnyebben 
belehelyezkednek az adott szituációba. 
Valójában egy olyan dramaturgiai elem, amely háttér információkat tartalmaz, amelyeket csak 
verbálisan lehet közölni. (Hasonlít arra, amikor egy mesében, vagy filmben adott részletet nem 
mutatnak, hanem a mesélő elmondja.)
A tanári narrációt hitelesen, játékosan igyekezzünk elmondani.

Például:
„Megérkeztünk végre. Vajon mit találunk itt? Íme egy levél. Olyasvalaki írta, aki itt járt előttünk. 
Mi áll vajon benne?
Látom, ez egy napló! Csukjátok be a szemeteket, felolvasom!”
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

A Varázsláda kinyitása, ládanyitó 
versike elmondása.

 Szertartás Varázsláda

I/1. MONDD KI A SZÓT! 

A) Előkerülnek a képek.
Mondjuk ki egyszerre azt a szót, 
ami az első képről elsőre eszünk-
be jut! 3-ra! Van-e olyan szó, amit 
többen is gondoltatok? Felírjuk a 
táblára.

Felismertetni, 
hogy a szim-
bólumok, jel-
képek önálló 
jelentéssel 
bírnak.

beszédképes-
ség

frontális
asszociációs 
játék
megbeszélés

Képek, mel-
léklet

B) Mutatom a képet, sorban mondjá-
tok ki az első szót, ami eszetekbe 
jut! Van-e olyan szó, amit többen 
is gondoltatok? Felírjuk a táblára.

(8 perc)

Felismertetni, 
hogy a szim-
bólumok, jel-
képek önálló 
jelentéssel 
bírnak. 

Beszédké- 
pesség

frontális
asszociációs 
játék
megbeszélés

Képek, mel-
léklet

I/2. MIT IS JELENT EZ A SZÓ? 

A) Alakítsunk 4 csoportot! 
Válasszatok egy felolvasót, han-
gosan olvassa el a csoportnak a 
szöveget! Az adott földrészen/
népcsoportnál mit jelent a kép? 
Hasonlítsátok össze, az előzőek-
ben mi mit mondtunk! Miért?

Felolvasás 
befogadása
Összehason-
lítás

kooperatív 
csoportmunka

frontális meg-
beszélés

képek és a 
hozzájuk 
tartozó rövid 
szövegek

képek és a 
hozzájuk 
tartozó rövid 
szövegek

B) Csoportosítsátok a szavakat az 
alapján, vajon melyik földrész 
kultúrájára jellemző, hova kap-
csolható! Utána olvassátok el a 
szöveget! Jól gondoltátok?
(8 perc)

Rendezés kooperatív 
csoportmunka

frontális meg-
beszélés

képek, ellenőr-
zéshez: a hoz-
zájuk tartozó 
szövegek is

egy példány 
az ellenőrzés-
hez (kép szö-
veggel együtt)
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I/3. MIT JELENT A SZÓ NEKÜNK? 

Rajzoljatok olyan tárgyakat, ame-
lyekről sejtitek, hogy ugyanaz, 
vagy hasonló szó jut eszébe a 
többieknek, és olyanokat, amikről 
éppen nem!
Jósoljátok meg, vajon mit fognak 
írni?

(5 perc)

Felismertetni, 
hogy a saját 
kultúránk-
ban a szim-
bólumok, 
motívumok 
mindenkinek 
közel azonos 
jelentést hor-
doznak.

Ábrázolás

kooperatív 
csoportmunka
ötletbörze

frontális meg-
beszélés

lapok, íróesz-
köz

I/4. MIT JELENT A SZÓ MÁSOKNAK? 

☺ Három képet válasszatok ki, és 
küldjétek el a mellettetek levő 
csoportnak! Az ő feladatuk oda-
írni, az adott képnek vajon mi a 
jelentése.
A megoldást közösen ellenőriz-
zük. Jól gondoltátok? Mi az oka 
annak, hogy adott képekről 
nem ugyanaz vagy hasonló jut 
eszünkbe? Mi a szerepük a szim-
bólumoknak? Mit gondolnátok 
arról, aki Magyarországon fekete 
ruhába öltözne az esküvőjén?
(10 perc)

Felismertetni, 
hogy a külön-
böző kultú-
rákban azonos 
szimbólum 
mást jelent-
het, s hogy a 
szimbólumok 
fontos identi-
tás- és integri-
tásképző erők.

Konvertáló 
képesség

kooperatív 
csoportmunka
feladatküldés

frontális ellen-
őrzés, megbe-
szélés

4 boríték a 
csoportoknak 
a feladatkül-
déshez

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. TÉNYLEG SZÖRNYŰ? NÉZD MÁSKÉPP! (10 PERC)

„Olvassátok el a szövegeket!
Válasszatok felelősöket, s annak 
megfelelően oldjátok meg a fel-
adatokat!”

(10 perc)

Felismertetni, 
hogy egy 
kontextusából 
kiragadott 
szituációról 
megfontoltan 
érdemes ítéle-
tet alkotni.

Megértés
Lényeg- 
kiemelés

kooperatív 
csoportmunka

vita

szövegrész-
letek

feladatleírás

Ajánlott órabontás
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/2. BELECSÖPPENNI EGY MÁSIK VILÁGBA… 

Egy itt járt utazó naplójának meg-
ismerése (1. rész)
„Hallgassátok csukott szemmel, 
felolvasom!”

– Csoportokban írjátok be a pó-
kábrába, milyen furcsaságokat 
tapasztalt ez az utazó?
– Olvassátok fel!
– Mutassátok meg állóképben, 
hogy vajon mi történik azután, 
hogy megállt a kocsi! Találjuk ki!
(10 perc)

A kontextus 
megteremtése

Szerepbelépés

Probléma-
megoldó ké-
pesség

kooperatív 
csoportmunka
pókábra

tanítási dráma
tanári narráció
állókép

Szöveggyűj-
temény 
- Szathmári 
Sándor: 
Kazohinia

Szöveggyűj-
temény 
- Szathmári 
Sándor: 
Kazohinia
és feladatleírás

II/3. HOGYAN FOGADNAK MAJD MINKET? 

A 2. naplórészlet felolvasása
(Tanuló is vállalhatja.) 
„Kik gondolták jól, milyen lesz a 
fogadtatás?” Álljunk körbe és pró-
báljuk ki, vajon milyen üdvözlési 
formát fogadnak el! Köszönjünk 
némán, hanggal és beszéddel!”
(10 perc)

A kontextus 
mélyítése a 
szerepbelé-
péssel

Beszéd- és
nem nyelvi 
kommunikáci-
ós képességek

tanítási dráma

páros

Szöveggyűj-
temény

2. szövegrész-
let
Szöveggyűj-
temény
és feladatleírás

II/4 MIT ÉRZEL MOST? 

☺ Kik találták el, hogy miért visel-
kednek ilyen furcsán velünk?
A 3. naplórészlet felolvasása, ez-
után:
„Elfogadható lenne-e számodra, 
amit itt tapasztalunk? Élnél-e itt 
szívesen? (Nincs pénz, minden 
közös, viszont elég furcsák, közö-
nyösek az emberek.)
Csoportonként készítsetek el egy 
itteni lakót a kellékek segítségé-
vel! Hogyan képzelitek el őket?
(5  perc)

Vélemény- 
alkotás a meg-
ismert tények 
alapján az 
idegen kultúra 
mibenlétéről

Önkifejezés

tanítási dráma

egyéni
gondolat-ki-
hangosítás

Szöveggyűj-
temény 

a varázsládá-
ban található 
összes bábkel-
lék

3. szövegrész-
let
Szöveggyűj-
temény
és feladatleírás
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/5 ÉRD EL, AMIT SZERETNÉL! 

A
☺

„Nézzük meg, vajon mi az oka 
annak, hogy ilyen nehezen értjük 
őket!”
A 4. szövegrészlet felolvasása.
„Mivel nem értjük a nyelvüket, 
próbáljuk némán elérni, amit szeret-
nénk!” Csoportokban találjátok ki, 
mi volna a legfontosabb számotokra, 
hogy megtudjátok, mit lehet itt és mit 
nem! Húzzatok a feladatok közül!”
2 perces néma jelenetek bemu-
tatása, rövid értékelés: sikerrel 
jártak-e.

Felismertetni, 
hogy kénytele-
nek vagyunk 
valamilyen 
módon alkal-
mazkodni.

Szándéknyil-
vánítás
Nem nyelvi 
kommunikáci-
ós képességek

dráma
irányított
csoportos imp-
rovizáció

Szöveggyűj-
temény

4. szövegrész-
let
Szöveggyűj-
temény
és feladatleírás

B

☺

Ugyanaz a feladat, csak nem kap-
nak segítséget. Maguk találják ki, 
mit szeretnének elérni.

 (8 perc)

Szándéknyil-
vánítás
Nem nyelvi 
kommunikáci-
ós képességek
Probléma-
megoldás

dráma
csoportos imp-
rovizáció

II/6 PRÓBÁLJUNK KOMMUNIKÁLNI! 

Alakítsatok párokat, készítsetek el 
egy itteni lakót a kellékek segítsé-
gével! Hogyan képzelitek el őket?
Kérdéseket tehettek fel nekik, 
ők a saját halandzsanyelvükön 
reagálhatnak! Álljatok párban és 
beszélgessetek! Utána cseréljetek!
Bemutatás: paraván mögött, vagy aki 
szeretné, sziluettjátékkal. A többiek 
szinkronizálják a reakciókat (mit 
válaszolt, hogyan viszonyul, stb.).
(10 perc)

Nyelvi norma-
tív képességek
Hangsúly, 
hanglejtés, 
tempó, ritmus 
stb.

páros 
bábjáték
vagy sziluett-
játék

Varázsláda, 
paraván vagy 
árnyparaván,
bábkészítés 
kellékei

feladatleírás

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/ 1. MIT TEHETEK? 

„Az elhangzó információk alapján 
helyezkedj el a vonal megfelelő 
végpontján!”
A terem bal oldali és jobb oldali 
sarkának je len tését megadják az 
instrukciók. A vonal közepén 
azok állnak, akik nem tudnak 
dönteni.

A varázsláda bezárása. Ládazáró 
versike elmon dása.
(6 perc)

Egyéni 
Felelősség-vál-
lalás az asszimi-
láció, integráció 
témakörében 
(alkalmazkodás 
mértéke)
Analízis-szin-
tézis
Önellenőrzés
Önértékelés

dráma
véleményvo-
nal

feladatleírás
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MELLÉKLETEK
I/1 A, B

Miután felmutattuk a képeket (válogassunk közülük, melyeket) és a tanulók lejegyezték asszo-
ciációikat, csoportosítjuk a képeket aszerint, hogy mely képek esetében voltak közel azonosak 
az asszociációink, s melyekben különböztek nagyon. A feladat célja: megállapítások tenni arra 
vonatkozóan, hogy 

– adott kultúrában azonos motívum közel azonos dolgot jelöl, de ugyanaz máshol teljesen mást 
jelenthet (pl. tehén: háziállat-szent állat);

– ugyanaz – a számunkra is ismerős – motívum egész mást jelent más kultúrában (pl. a lepke 
Kínában a boldogság, a jószerencse szimbólu ma, az őszibarack a házasságé és a halhatatlan-
ságé);

– megbeszélni, hogy mi a szimbólumok használatának jelentősége (sűrít, informál, a közös értel-megbeszélni, hogy mi a szimbólumok használatának jelentősége (sűrít, informál, a közös értel-
mezés összetartja a közösséget, tudattalanul is értjük a jelentést);

– rávilágítani, hogy adott ország vagy földrész lakóinak megismeréséhez, viselkedésük jobb 
megértéséhez szükséges a régmúltból származó hiedelmeket, szokásokat stb. rögzítő képek 
jelentésének ismerete. (A spontán ítéletalkotás helyett!)



11. KAPCSOLATOK AZ ŰRBEN 151

K
ÉP

EK

Fo
rr

ás
: M

ic
ro

so
ft

 C
lip

ar
t k

ép
gy

űj
te

m
én

y
 

Sz
al

ay
 É

va
: M

es
és

 u
ta

zá
s 

a 
m

ot
ív

um
ok

 v
ilá

gá
ba

n.
 B

ud
ap

es
t, 

20
02

, T
yp

ot
ex

 k
ia

dó
.



SZÖVEGÉRTÉS–SZÖVEGALKOTÁS „FÜGGÖNY MÖGÖTT VARÁZSLÁDA” • 6. ÉVFOLYAM 152

I./2. A, B

JEL
SZIMBÓLUM
KONKRÉT KÉP

A TANULÓK 
VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ 
ASSZOCIÁCIÓI AZ 
EGYES KÉPEKRE 

A TANULÓK SZÁMÁRA 
VALÓSZÍNŰSÍTHETŐEN KEVÉSBÉ 
ISMERŐS JELENTÉSEK

ÁTSZÚRT SZÍV Szerelem …a szív nemcsak az emberi test, de az emberi 
érzelmek, az intellektus, az életerő jelképes 
centruma is, amely irányítja a cselekvést, a 
haragot, a szeretetet.1

BARACK Barack, gyümölcs A kínai hagyományban a halál és a félénkség 
kacsolódik a sárgabarackhoz. Az őszibarackfa a 
halhatatlanság, az élet fája, a tavasz, a fiatalság, 
a házasság, a gazdagság és a báj megtestesítője. 2

BEHAJTANI TILOS 
TÁBLA

KRESZ-tábla – Behajtani 
tilos!

BUDDHA A buddhizmus jelképe A buddhista vallás alapítója és névadója, a 
tökéletes szellemi fejlődés megtestesítője és 
példája.3

ESKÜVŐI RUHA Esküvő/Házasság

FENYŐFA Karácsony

HALAK Halak állatövi jegy Az újjászületés jelképévé vált…
(az első keresztény gyülekezetek tagjai 
titkos jelként használták, erről ismerték fel 
egymást az üldözések idején)
Az ókori Szíriában és Kis-Ázsiában a szere-
lemistennő jelképe volt. A Távol-Keleten is (a 
buddhizmusban a 8 szerencsés jel egyike.
Termékenységszimbólum az iszlámban is. 4

KÉZFOGÁS Barátság/Megállapodás

NYÚL Húsvét A nyúl szaporasága miatt termékenység-szim-
bólum5

PAP Keresztelő A vízből mint az élet forrásából kiemelkedő dolog 
formát kap, vagyis megszületik, behatárolhatóvá 
válik, s elkezdi önálló életét. A vízhez, az eredet-
hez való visszatérés, a reintegrálódás, a forma 
elvesztése egyaránt magában foglalja a halálnak, 
a régi élet megszűnésének és az újjászületésnek a 
lehetőségét. Ez az alapja a különféle megtisztulási 
és beavatási szertartásokban a rituális vízhintés-
nek, mosakodásnak vagy fürdőnek.
„Elsőként a víz hozott létre eleven lényt, így 
ne csodálkozzunk rajta, hogy később a víz a 
keresztségben életet képes adni.”6

1 Hoppál-Jankovics-Nagy-Szemadám: Jelképtár
2 http://www.bkiado.hu/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm#ny%C3%BAl
3 http://www.bkiado.hu/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm#ny%C3%BAl
4 Hoppál-Jankovics-Nagy-Szemadám: Jelképtár
5 http://www.bkiado.hu/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm#ny%C3%BAl
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PILLANGÓ Lepke/Pillangó Szárnyas rovar, amely teljes átalakulással fej-
lődik ki. Díszes szárnyai révén a szépség, át-
változási fázisai, valamint csapongó repkedése 
miatt a lélek szimbóluma. 
Negatív értelemben a gyors mulandóságra 
ítélt hiú pompa, s mivel a fény és a láng felé 
vonzódik, az pusztítás megtestesítője. Hernyó-, 
majd bábállapotból való kibontakozása a halott 
testből felröppenő lelket jelenti számos nép 
hitvilágában.
A kínai hagyományban a halhatatlansággal áll 
összefüggésben, mivel a taoizmus a szárnyakat 
az öröklét kifejeződésének vélte.7

SÁRKÁNY Sárkány/Kínai sárkány A kelet-ázsiai és az európai néphit szerint 
egyaránt a sárkány hozza a vihart és a jégve-
rést, illetve ő maga azonos a viharral, a vihar-
felhővel.
Kínában nevének jelentése: „kiváló értelmű 
lény”, s a legfőbb bölcsesség, a halhatatlanság, 
és a gyógyító erő birtokosa, a keleti égtáj és az 
időjárás és a termékenység ura, a kínai állatöv 
ötödik állata.8

SKORPIÓ Állatövi jegy Kínában öt mérges állat egyike. 
Az anya-gyermek kapcsolat vonatkozásában 
(…) pozitív: az anyai önfeláldozás szimbóluma 
(elevenszülő lévén kicsinyeit első vedlésükig a 
hátán hordozza), a nő-férfi kapcsolat vonatko-
zásában viszont (…) negatív.
A középkori keresztény allegóriákban az áruló 
Júdás, a Gyűlölet és az Irigység jelképe.9

Mindezeken kívül Afrika, a földelem, s a hét 
szabad művészetből a Logika jelképe volt.10

TEHÉN Tehén, tej, tejtermékek A termékeny és tápláló anya állatjelképe, a 
világmindenség anyja…
A hinduk szent és érinthetetlen tehenei magát 
az anyaságot, ill. az anyaföldet jelképezték11

TEMETÉSI MENET Halál

TŰZ Meleg, élet, fény, veszély A tűz lélek-, élet-, szerelemjelkép a magyar 
néphitben is.  
(Szent Iván-napi tűzugrás, Luca-napi tűzcsi-
holás)
Megtisztulni vágyva járnak hindu jógik ma is 
parázson. 
A tisztítótűz a hit, a bátorság, és ártatlanság 
próbája.12

6 http://www.bkiado.hu/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm#ny%C3%BAl
7 http://www.bkiado.hu/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm#ny%C3%BAl
8 Hoppál-Jankovics-Nagy-Szemadám: Jelképtár
9 Hoppál-Jankovics-Nagy-Szemadám: Jelképtár
10 Hoppál-Jankovics-Nagy-Szemadám: Jelképtár
11 Hoppál-Jankovics-Nagy-Szemadám: Jelképtár
12 Hoppál-Jankovics-Nagy-Szemadám: Jelképtár
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I./3.

Lapok, íróeszköz.

I./4.

Boríték mindegyik csoportnak.

II./1.

Feladatleírás:

A tanulók megkapják a szövegeket. Feladatuk, hogy felelősválasztás után (lásd egyes tevékenysé-
gével kapcsolatos javaslatokat a modulvázlat elején), minél tömörebben foglalják össze az olvasot-
tak lényegét. Az első 3 szöveg összefügg, ezek feldolgozása ebben a sorrendben történjen.
A beszámolók után a következő kérdésre keressük a választ.

„Az olvasottak alapján mit gondoltok a korabeli iskoláról? Keressétek meg a 3 jelzőt, ami leginkább 
leírja közös véleményeteket!”
A jelzők felolvasása után nyílt vita arról, megítélhető-e egy ily módon kiragadott élethelyzet? 
Mielőtt a vitához hozzákezdünk, a csoportok igyekezzenek megállapodni egy közösen elfogadha-
tó véleményben! A szóvivő közölje, hogy milyen álláspontot képvisel a csoport.

A valószínűsíthető negatív jelzőket felhasználhatjuk arra, hogy bevezessük a következő játékot:
„Vajon azok, akikkel most találkozunk milyenek lesznek? Szintén „kegyetlenek”? Biztos, hogy ez 
kegyetlenség? Mi oka lehet? stb.

Szövegek a csoportmunkához:
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1. csoport:

Mezopotámiában a Kr. e. II. évezred elejétől kezdve kétféle írnokkép-
zőt ismertek. Az alapképzést, tehát az írást, olvasást, számolást és ele-
mi tudományos ismereteket a „tábla háza” (Édubba) nyújtotta. Ez a 
köznép fiai előtt is nyitva állt. A magasabb képzés színhelye a „bölcses-
ség háza” (Bét mummi) volt. Rendkívül erős volt a kulturális tradíciók 
tisztelete, a képzés hagyományőrző szerepe. A „tábla házá”-ban igen 
nagy gondot fordítottak a sumér nyelv tanítására, akkor is, amikor az 
már holt nyelvvé vált.

A sippari templom mellett talált iskolaépület és a tantermek méretei 
igen szerények. Feltehetően csak rossz idő esetén használták, a tanítás 
általában az iskola udvarán folyt. A tanulók a tanító lábainál ültek.

Hogyan folyhatott a gyerekek tanítása a „tábla házá”-ban? Szinte egész 
napjukat itt töltötték: a tanítótól kapott feladatokat oldották meg, iro-
dalmi szemelvényeket másoltak. Gyakorolták az írásjeleket, a fordítást 
sumérról akkád nyelvre. Hosszú szövegeket véstek emlékezetükbe 
szó szerint. A tanító kérdéseire felelniük kellett, de ők maguk is kér-
hettek felvilágosítást. A tanítás anyagában szerepeltek matematikai, 
geometriai feladatok is.

A tanítót, a „mestert” a „nagy testvérek”, vagyis az idősebb diákok se-
gítették munkájában. Igen gyakran alkalmazott módszer volt a testi 
fenyítés. A tanító mellett működő felügyelők szinte csak ezt a fegyel-
mező eljárást ismerték. Erről tanúskodik az alábbi versrészlet is, mely 
Kr. e. 1700 körül született:



SZÖVEGÉRTÉS–SZÖVEGALKOTÁS „FÜGGÖNY MÖGÖTT VARÁZSLÁDA” • 6. ÉVFOLYAM 156

2. csoport:

...a tábla házába mentem.
A tábla házában a felvigyázó rám szólt: „Miért késtél el?”
Megijedtem, hevesen vert a szívem.
Mesterem szeme elé kerülve földig hajoltam. A tábla házának atyja 
kikérdezte táblám, elégedetlen volt vele és megütött.
Majd a leckével buzgólkodtam, a leckével kínlódtam.
Mikor a mester a tábla házának rendjét ellenőrizte, a nádpálca embere 
rám szólt:
„Az utcán körül kell nézni, ruhád nem szabad elszaggatni!”, és meg-
ütött.
A tábla házának atyja teleírt táblát tett elém, a tanterem embere rám 
szólt: „Írjátok!” Táblámat kézbe vettem, táblámat írtam, de volt, amit 
nem értettem rajta, amit kiolvasni sem tudtam. Ekkor a felügyelő rám 
szólt:
„Engedélyem nélkül miért beszélgettél?” és megütött; a felügyelő rám 
szólt:
„Engedélyem nélkül miért hajolgattál?” és megütött; a szabályzat em-
bere rám szólt: „Engedélyem nélkül miért álltál fel?” és megütött; a 
kapu embere rám szólt:
„Engedélyem nélkül miért mentél ki?” és megütött; a bot embere rám 
szólt:
„Engedélyem nélkül miért nyújtogattad kezed?” és megütött; a sumer 
nyelv embere rám szólt:
„Hibásan mondod a sumert!” és megütött; mesterem rám szólt:
„Kezedet nem jól tartod!” és megütött.
Az írnoksorsot megutáltam, az írnoksorsot meggyűlöltem.
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3. csoport

Nem lehetett könnyű élete a korabeli írnoktanulónak, bár a költemény 
további részei elárulják ennek a hihetetlenül szigorú bánásmódnak az 
okát. A gyermek atyja adós maradt a tandíjjal, s majd csak miután ter-
mészetben, ruhaneműkkel, élelmiszerrel fizetett, akkor változott meg 
fiának a helyzete. Feltehetően szegény szülők gyermekéről van szó, 
akinek a „meggyűlölt”, de mégiscsak vonzó írnoksors a felemelkedés, 
a boldogulás egyedüli lehetőségét kínálta. S ha a „tábla házá”-nak fia 
„szorgalmas”, nem vész kárba családjának anyagi áldozata: írnokká 
válva akár a „király házába” is beléphet. Erre figyelmezteti mestere: 
„Kicsi ember, apádat ismerem, én vagyok utána a második, a beszéd-
del, amit mondok neked, sorsodat határozom meg.”

Pukánszky Béla: A gyermekkor története. Pedagógus könyvek. Budapest, 2002, Műszaki Kiadó. 
(Ókor, Nevelés a folyammenti kultúrákban, Egyiptom.)
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4. csoport

A házak berendezésében a különleges szokások, hiedelmek is tetten 
érhetők: az egyik ilyen érdekesség, hogy a deszkákból készült asztal 
két rövidebbik végét egy-egy, a többire merőleges deszkával zárták le, 
hogy a szellemek ne tudjanak kijönni.

Forrás: Észak-Európa – 17. 
Norvégia: Hagyományok nyomában

www.hetedhethatar.hu/irasok/komlos20050506.htm
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II./2.

Tanári narráció: „Megérkeztünk végre. Vajon mit találunk itt? Íme egy levél. Olyasvalaki írta, aki 
itt járt előttünk. Mi áll vajon benne?
Látom, ez egy napló! Csukjátok be a szemeteket, felolvasom!”

Szövegrészlet:

„Ruhámat a tűző nap megszárította, erőm visszatért, de annál inkább kínzott az éhség és szomjú-
ság. Befele indultam a szárazföldre, és hamarosan gyönyörű, művelt rizsföldekre értem. A táblák 
határában jó másfél órát gyalogoltam, mikor végre országútra jutottam. Lassanként arra a meg-
győződésre jutottam, hogy valami igen előkelő férfiú parkjába vetődtem. Ez a gyönyörű sétány, 
ezek az üvegszobák, lámpák semmi esetre sem lehetnek köztulajdon, mert bárhogy néztem, sem 
rongálás nyomát, sem trágár feliratot nem fedeztem fel. Csak azt csodáltam, hisz ennyi értéket 
miért nem határolnak kerítéssel. Kimerülten, éhesen és szomjasan roskadtam le egy karosszékbe, 
mikor örömmel fedeztem fel, hogy mellettem egy kis medence áll, közepén csappal. Tenyerembe 
folyattam a friss vizet, mohón csillapítottam égő szomjúságomat. Az éhség is gyötört, és az előttem 
álló, gyümölcsöktől roskadozó fák látása majdnem kísértésbe vitt. Már a kétségbeesés határán 
álltam, mikor távolról egy luxusautó tűnt fel. Első pillanatban el akartam futni, de aztán mégis 
jobbnak véltem nyíltan odaállni, ha talán mégis elfognak, nehogy besurranó tolvajnak nézzenek. 
Mindkét karom kitárásával jeleztem a sofőrnek tisztes szándékomat. A kocsi tényleg megállott.”
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Pókhálóábra a gondolatok megfogalmazásához:
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II./3.

2. szövegrészlet:

Nézzük, valójában mi történt!

„A sofőr szólított meg valami idegen lágy nyelven, amiből semmit nem értettem. Most vettem ész-
re, hogy hajszálnyira úgy volt öltözve, mint sofőrje, szürke egybeszabott öltöny, igen finom anyag-
ból. Mélyen meghajoltam, sapkámat ívben megemeltem. Meglepetten láttam, hogy az uraság nem 
fogadta köszöntésemet, viszont meglepetten nézi a kezemben feléje nyújtott sapkát, majd haboz-
va utánanyúlt, elvette nézegette, és csodálkozva néhány szót mondott. Látván, hogy itt az üdvöz-
lésnek más formái vannak, félve gondoltam rá, hogy az ország szabályainak nem tudása, legjobb 
szándékaim ellenére mily félszeg és kellemetlen helyzetekbe sodorhat a jövőben. Itt bal kezemet 
mellemre téve, újból meghajoltam, mire ő rögtön hozzám lépett…”

Feladatleírás:

„Mit csinált vajon az, aki odalépett? Miért nézegette meg a sapkát?” Spontán megnyilvánulhatnak 
a tanulók: a válaszokból kiderül, hogy pozitív vagy negatív szándékot feltételeznek-e.

„Vajon mi hogy köszönjünk, üdvözöljük majd azokat, akikkel találkozunk?
Álljunk mindannyian körbe. Valaki jelöljön ki egy „idegent” a szemével, induljanak el egymás 
felé, s lássuk, milyen formát gondol az illető hatásosnak, s a másik arra hogyan reagál. Ezután akit 
az előbb jelöltek, próbálkozzon valahogy másképp!”

A találkozásokat nem kell minősíteni. Látható, hogy fogadta, vagy elutasította-e a másik. A lényeg, 
hogy találkoznak, és egymásra figyelnek a tanulók.
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II./4.

3. szövegrészlet:

…és ahol tenyerem volt, kigombolta zubbonyomat, és mellemet vizsgálta. Nyilván félreértette és azt 
hitte, a mellemnek van baja. Röviden a gyomromra mutattam, és jelekkel magyaráztam, hogy éhes va-
gyok. Aztán rám néztek, és csodálkozva mutattak a fára, jelezvén, hogy szabad lett volna a gyümölcs-
ből szakítanom. Az előbb oly szíves úr, fikarcnyit sem törődött azzal, folytatom-e a táplálkozásomat. 
Megvallom, ez kissé kellemetlenül lepett meg. Ó, ha akkor tisztában lettem volna a viszonyokkal, nem 
haboztam volna annyit szedni, amennyi csak kell, de hát járatlan voltam!
Aztán néhány szót váltottak egymással, majd értésemre adták, hogy üljek be a kocsiba. A kocsi meg-
indult majd mintegy fél mérföld után megállt. Meglepetve láttam, hogy egy csillogó fémlétrát a falnak 
támasztanak, a földbirtokos felmászik, kicsavarja a körtét és másikat tesz helyébe. Csodálkoztam, hogy az 
ilyen munkát miért nem bízza a cselédeire. Megpróbáltam jelekkel megkérdezni, hogy miért készítették 
az utat ilyen fényűző módon, de úgy látszik, félreértett, mert azt válaszolta, hogy azért, hogy ne rázzon.
Még egyszer álltunk meg. Először azt gondoltam, valami különös alakú benzinkút, de a gazdáját nem 
láttam.
Föl nem foghattam, hogy őrzik meg a tolvajoktól.
A legjobban mégis az lepett meg, hogy öltözékük csaknem teljesen egyforma, méghozzá a nők is 
ugyanúgy öltöztek, mint a férfiak. Most autónk megállt, kiszálltam, elővettem tárcámat, és átnyújtot-
tam egy bankjegyet. Kísérőm sokat forgatta, nézegette, és aztán egyszerűen visszaadta…

Feladatleírás:

Mit éreztek most ezzel a hellyel kapcsolatban? Mi lep meg leginkább? 

Álljatok párban. Az egyikőtök gondoljon ki egy mondatot, amivel kifejezi, milyen érzései vannak most, 
súgja meg a párjának, ő pedig jegyezze meg. Amikor elszámolok 3-ig, álljatok állóképben, a pár egyik 
tagja mutassa a mondathoz tartozó arckifejezést! Az érintésemre sorban mondjátok el (a pár másik 
tagja) amit társatok súgott!

Beszéljük meg a tapasztalatokat! (minden egyforma, minden közös, nincs lopás, mégis nagy a gaz-
dagság, nincs fizetőeszköz, kissé közönyös a viselkedés.) Tárjuk fel, hogy milyen kérdések, kételyek 
merültek fel bennük. 

Tanári narráció: „Mivel muszáj itt maradnunk, amíg nem jönnek értünk, próbáljunk valahogy beillesz-
kedni!”

II./5. A, B

4. szövegrészlet:

„Az emberek szótlanul szálltak ki és be, számunkra szinte elképzelhetetlen csendben és siető pontos-
sággal. Csodálatos nép közé jutottam. De minden csodálatom mellett is nyomasztó volt ez a gépiesség. 
Sehol egy mosoly, egy szívélyes üdvözlés. Mindenki faarccal ül, és egy szót sem szól! Végre megálltunk, 
kísérőm intett és leszálltunk. Köröttem kavargott a világ, ő megfogta a karomat, egy mozgójárdára 
vitt. Most gyalog mentünk pár lépést, és megálltunk egy ajtó előtt. Odabent rengeteg üvegszekrény-
ben ezerszám hevertek ugyanazok a ruhák, miket itt mindenkin láttam. Az üzletben azonban senki 
nem volt. A látogatókra való tekintettel azt kérdeztem vezetőmtől, hol van az öltözőhelyiség, majd úgy 
kísérleteztem, hogy a hölgyekre mutattam. Látván azonban, hogy vezetőm újra félreértette kívánsá-
gomat, megint a hölgyekre, a ruhákra és az ajtóra mutogatva próbáltam megértetni magamat, mire 
azok helyeslően bólogattak, kivezettek az utcára, és ott olyasvalami történt velem, amit elmondani is 
szégyellek. A hölgy ugyanis a nyílt és forgalmas utcán kigombolta és lehúzta rólam a kabátot, utána 
letérdelt, és kigombolta nadrágomat is. Agyamon pedig hirtelen átfutott a gondolat, hogy az őrültek 
országába jutottam, ahol egyedül vagyok, senki meg nem ment.”
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Feladatleírás:

Vajon nekünk sikerülne jobban megértetni magunkat?

Feladatok borítékokban, amikből választani lehet!

1. boríték

Ha minden ingyen van, akkor a szállás is! 
Képzeljétek el előre a jelenetet, hogy ne érjen meglepetés bennünket! 
Hogy fogtok szállást kérni. Érjétek el, hogy kapjatok! 

(A másik csoport tagjai játsszák a helybélieket.)

Ha minden ingyen van, akkor a szállás is! 
Képzeljétek el előre a jelenetet, hogy ne érjen 
meglepetés bennünket! 
Hogy fogtok szállást kérni. Érjétek el, hogy 
kapjatok! 

2. boríték

Ha itt mindenki egyformán dolgozik, akkor nektek is kell! 
Szerezzetek munkát! Tervezzétek meg előre, mit vállalnátok, érjétek el, 
hogy kapjatok feladatot! (A másik csoport tagjai játsszák a helybélieket.)

Ha itt mindenki egyformán dolgozik, akkor nektek 
is kell! 
Szerezzetek munkát! Tervezzétek meg előre, mit 
vállalnátok, érjétek el, hogy kapjatok feladatot! 
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3. boríték

Vajon milyen szórakozási lehetőség van itt? 
Döntsétek el, mit szeretnétek csinálni szabadidőtökben, 
és vegyétek rá az ittenieket, hogy megengedjék!

Vajon milyen szórakozási lehetőség van itt? 
Döntsétek el, mit szeretnétek csinálni 
szabadidőtökben, 
és vegyétek rá az ittenieket, hogy megengedjék!

4. boríték

Vajon miért ilyen közömbösek (szomorúak) az itt lakók? 
Tervezzétek meg, hogy miként lehetne őket felvidítani? 
Érjétek el, hogy kifejezzék az érzelmeiket, nevessenek! 
(A másik csoport tagjai játsszák a helybélieket.)

Vajon miért ilyen közömbösek (szomorúak) az itt 
lakók? 
Tervezzétek meg, hogy miként lehetne őket 
felvidítani? 
Érjétek el, hogy kifejezzék az érzelmeiket, 
nevessenek! 



11. KAPCSOLATOK AZ ŰRBEN 165

II./6.

Szükséges eszköz:
Varázsláda, a bábkészítés kellékei (variálható bábok) hullámpapír, vagy bármilyen paraván, (vagy 
árnyparaván), ami mögé el lehet bújni.

Feladatleírás:

A párok elkészítenek két bábot, egyet, amilyennek az itt lakókat képzelik, s egyet, amelyik saját 
magukat jelképezi. Ezt követően használatba vesszük azokat. 

Először a pár egyik tagja az „idegen”, a másik az utazó, aki kérdéseket tehet fel neki. Bármit kér-
dezhet, amire kíváncsi. 
A másik halandzsanyelven válaszol.

Például kérdés, ami felvetődhet:
„Nem zavar, hogy nincs saját tulajdonod?”
Erre az idegen válaszol: 
„Sedagurjuhen, kingréwseleztre nohani!” (A hangsúllyal és a hangszínnel – illetve bábmozgatás-
sal, gesztusokkal – érzékelteti a válasz mondanivalóját.)

A pár egyik tagja legalább 5 kérdést tegyen fel. Utána cserélnek és a másik is.

Bemutatás:

Akik vállalkoznak, újrajátsszák a jeleneteket. Fontos, hogy a szereplők ne látszódjanak, tehát vala-
mi mögé bújjanak el, csak a báb játszik. A kérdés után a többiek szinkronizálják a dialógust, vagyis, 
amikor a halandzsa nyelvű szöveg elhangzik, megmondják magyarul, vajon mit jelenthet. 

Játszhatjuk úgy is, hogy az árnyparaván vászna mögé belépő két személynek csak az árnyképét, 
gesztikuláló sziluettjét láthatjuk… az árnykép „megbolondításához”(az idegen megjelenítéséhez) 
tárgyak, eszközök is felhasználhatók, ha azzal hozzáadnak a tanulók a látványhoz, vagy erősítik 
a tartalmat.

Legvégül újrajátsszuk a jelenetet, amelyben a párok magyarul beszélnek.

A játék három fontos momentumot rejt magában.
Az egyik a kérdezés lehetősége. (Mit kérdeznek, mire kíváncsiak? Mit mernek, és mit nem mernek 
megkérdezni? Vajon megkérdeznék-e ugyanazt valódi helyzetben? A báb abban segít, hogy min-
dent meg merjenek kérdezni.)
A másik pedig annak felismerése, hogy a nyelvi különbözőség igen nagy hátrány a kommunikáci-
óban, kifejezetten, ha a beszélő mondanivalóját, szándékát hitelesítő/módosító metakommuniká-
ciós eszközöket kevésbé használhatjuk.
A harmadik pedig, hogy a halandzsa nyelven beszélőknek a dialógus végén lehetőséget adunk, 
hogy elmondják a válaszukat magyarul. (Továbbá, hogy a halandzsa nyelv lefordításakor minden-
kinek lehetősége van (részben) a saját válaszát kimondani a feltett kérdésre.)
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III./1. 

Feladatok a véleményvonalhoz:

     Nem tudom
----o-------------------------------------------------------o------------------------------------------------------------o----

Megtanulnám a nyelvüket.     Tanulják meg ők az én nyelvemet!

Nincs jobb annál, minthogy minden ingyen van!  Inkább ne legyen ingyen. Én inkább  
       dolgoznék, hogy lehessen magántulaj- 
       donom.

Jó, hogy ilyen közönyösek, legalább békén hagynak. Nem tetszik, ha ilyen közönyösek az  
       emberek.

Én megtanulnám és betartanám a szabályokat,   Megpróbálnám megváltoztatni a szabá-
amiket mondanak.      lyokat.

Igyekeznék „berendezkedni”, hátha sokáig  Minden percben arra gondolnék, mikor 
kell maradni.       megyek el innen végre.

Igyekeznék minden szokást megismerni, hogy  Értelmetlen, eszement szokásokat nem 
kevesebb konfliktusom legyen.     vagyok hajlandó felvenni.

stb.

Mindig azok közül kérdezünk meg valakit, akik középen állnak: „Miért állsz itt?” Itt igen érdekes 
gondolatok, dilemmák merülhetnek fel. Nem cél, hogy a középen állók átálljanak valamelyik ol-
dalra, sokkal inkább az, hogy megfogalmazzák kérdéseiket. Ugyanis ezek a kérdések jelzik a tanár 
számára, hogy milyen módon, milyen mélységben azonosultak az óra problémafelvetésével (hi-
szen a döntéshelyzet nem valós, mindig a két lehető legnagyobb távolságban levő szélsőség közül 
kell dönteni, ami szinte lehetetlen).

(A tanár – az általa ismert helyi viszonyoknak megfelelően – kibővítheti a sort. Pl. ha az adott in-
tézményben több kultúra találkozik, vagy lokálisan nagyon jellemző a multikulturalitás, illetve ha 
fontosnak tartja a konkrét valós problémák feltárását (pl. kisebbségekkel kapcsolatos attitűdök), 
akkor adjon megfelelő választási lehetőségeket a fentiek után.

Pl.:

Ha egy külföldi jönne hozzánk, én alkalmazkodnék, és kiszolgálnám az igényeit.  
Annak kell alkalmazkodni, a kisebbségben van.

stb.



12. KAPCSOLATTARTÁS 
A FÖLDIEKKEL

KÉSZÍTETTE: RÓZSA ILDIKÓ

Játék,
amelyben az utazók

fel szeretnék venni a kapcsolatot az otthoniakkal,
de nem működnek a telefonok.

Ehelyett izgalmas űrbéli lehetőségek adódnak…
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MODULLEÍRÁS
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 12-13 év

AJÁNLOTT IDŐKERET 90 perc, 2×45 perc

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Egy interaktív-futurisztikus jövőkép megkonstruálása, fiktív helyzetekben 
való átélése, a jövőgépek használatba vétele; a kapcsolattartás, a kommuni-
káció különböző módozatainak kipróbálása. Beszélgetés és együttgondolko-
dás a technikai fejlődés előnyeiről és hátrányairól, összevetés a szépirodalmi 
művel – mint a fentiek egy lehetséges következménye

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Csoportmunkában való jártasság

AJÁNLOTT 
TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY

Ön- és társismeret, kreativitásfejlesztés

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: Önszabályozási képességek, kreativitás

Kognitív kompetencia: Kommunikatív kompetencia (beszéd, írás, olvasás, 
nem nyelvi), gondolkodási (tudásszerző) kompetencia

Szociális kompetencia: Együttműködési képesség

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz:
– Dráma és tánc: egyszerű kifejezési formák megismerése és alkalmazása: 
állókép, (szerepbelépés) szakértői dráma, körmese, gondolat kihangosítása
– Magyar nyelv és irodalom: saját vélemény megfogalmazása és megvédése 
a témának és beszédhelyzetnek megfelelően. Mások véleményének meghall-
gatása, megértése többszereplős helyzetekben. Mások véleményének meg-
hallgatása, megértése és tömör reprodukálása többszereplős helyzetekben

Modulokhoz: Kapcsolatban maradni

TÁMOGATÓRENDSZER Bácskai Júlia: Magánélettan

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

Időfelhasználás: A II/1-es feladat után tarthatunk szünetet. 

Tér-terem elrendezés: Csoportmunkára és a bemutatókra alkalmas teret hozzunk létre.

Csoportok: 
A csoportok és a párok alkotása ezen a foglalkozáson minden esetben a tanulók szabad választása 
alapján történjen. Egy feltételt szabjunk csupán: nem lehetnek egynemű csoportok.

A tartalommal összefüggő differenciálási javaslat:
A kooperatív csoportmunkában történő munka során lényegében eleve differenciálás történik, 
hiszen a tanulók különböző feladatokat kapnak. A feladatok több esetben nehéznek bizonyulhat-
nak. Azzal tudjuk könnyíteni – főleg az önismereti jellegű feladatok esetében, a csoportok és az 
egyének számára is –, ha folyamatosan biztatjuk és támogatjuk őket. Ha valamelyik tanuló valami 
oknál fogva nem szeretné a nyilvánosság elé tárni, amit leírt vagy megfogalmazott, tehetünk kivé-
telt. A legfontosabb, hogy ne érje kudarc a tanulókat.

Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok:
A játék során a tanulók legtöbbször önállóan dolgoznak. Elképzelhető, hogy az órát vezető peda-
gógus „haszontalannak” érzi magát, mert az instrukciók után „nincs rá szükség.” Az órán a tanár 
tehát a facilitátor szerepet gyakorolhatja, aki a háttérből segít. Fontos, hogy bízzunk a tanulókban, 
higgyünk abban, hogy az önálló munkában is vállalják az egyéni felelősséget. Sok olyan momentum 
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lehet, ami nem jut a tudomásunkra. Elégedjünk meg azzal, hogy a gyerekek átgondolják, mindazt, 
amire serkentjük őket. Nem baj, ha nem tudunk mindenről, ami a gyermekek között zajlik.

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 a személyes érzékenység figyelembevételén, az értékelési mód és a tartalom össze-
függésének megvilágításán alapuljon. Az órán igen óvatosan tanácsos bánni az értékeléssel, ne-
hogy a tanulók azt éljék meg, hogy a személyiségük került minősítésre. Visszajelezhetjük viszont 
az aktivitást, azt ha az önreflexió terén bátorságot tapasztalunk, az összefogás mértékét. A vázlat-
ban jelölve van, amikor értékelhetők, ellenőrizhetők a fentiek.
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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. VARÁZSLÁDA SZERTARTÁS

A varázsláda kinyitása, a nyitó 
versike elmondása

szertartás Varázsláda

I/2. MI AZ, HOGY SÍRNI? 

A) Előkerül egy szöveg a ládából:
„Hallgassátok meg a következő 
szövegrészletet! Lehetséges-e a 
bemutatott reakció? Milyen szitu-
ációban képzelhető el? Jó volna-e 
olyan helyen élni, ahol nem isme-
rik a meghatódottságot?”

szokatlan 
viselkedés 
értelmezése

felolvasás 
befogadása

frontális felol-
vasás

frontális meg-
beszélés

Szöveg-
gyűjtemény
szövegrészlet
(Szathmári 
Sán dor: 
Kazohinia)

B) Tanuló olvassa fel a szöveget. szokatlan 
viselkedés 
értelmezése

 felolvasás 
befogadása

frontális felol-
vasás

frontális meg-
beszélés

Szöveggyűj-
temény
szövegrészlet
 (Szathmári 
Sán dor: Kazo-
hinia)

C) 4 fős kiscsoportban olvassák fel 
a szöveget. A közös megbeszélés 
előtt kiscsoportban megvitatják a 
kérdést.
(8 perc)

szokatlan 
viselkedés 
értelmezése

 felolvasás 
befogadása

felolvasás 
csoportban

csoportos és 
frontális meg-
beszélés

Szöveggyűj-
temény
szövegrészlet
 (Szathmári 
Sán dor: 
Kazohinia)

I/2. KERESD MEG AZT, AKI… 

☺ „Induljatok el a térben a kérdése-
ket tartalmazó papírral a kezetek-
ben! Minden kérdésre találjátok 
meg, kire igaz a többiek közül!
Amikor kész ellenőrizzük a vála-
szokat!”
(10 perc)

saját és társa-
ink mikrokör-
nyezetét érin-
tő ismeretek 
feltárása 

kapcsolatfel-
vétel viszon-
zása
tájékoztatás

dráma

egyéni

a kérdéseket 
tartalmazó 
feladatlap 
(minden tanu-
lónak)

íróeszköz
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I/3.A KIK FONTOSAK NEKEM? 

☺
Írd oda az ábrába azokat az em-
bereket, akik a legfontosabbak 
számodra! 

„Rajzolj oda egy kis ábrát! Olyat, 
amivel kifejezed, hogy mit jelent 
számodra ez a valaki!”

Megbeszélés: „Válassz ki egy kap-
csolatot, mondd el, és mutasd meg 
az ábrát!”
(10 perc)

a személyes 
kapcsolatok 
feltárása

önreflexióra 
való képesség

egyéni fel-
adatmegoldás

frontális meg-
beszélés

segédeszköz
(pókhálóábra)

I/3.B KIK FONTOSAK NEKEM? MIT JELENTENEK SZÁMOMRA? 

 ☺ Írd oda az ábrába azokat az em-
bereket, akik a legfontosabbak 
számodra!

– Írd oda egy szóval, mit kapsz 
ebben a kapcsolatban! Amikor 
kész, akkor:
– Írd oda egy szóval, mit adsz eb-
ben a kapcsolatban! Megbeszélés:
 „Válassz ki egy kapcsolatot, és 
mondd el a szavakat!”
(10 perc)

a személyes 
kapcsolatok 
feltárása

önreflexióra 
való képesség

egyéni

dráma

segédeszköz
(pókábra)

különböző 
színű íróesz-
köz az egyes 
válaszokhoz

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. KÖRMESE 

A) „Folytassuk a megkezdett történe-
tet! Egy gondolatot fűzhetsz hoz-
zá, lehet bármi, ami eszedbe jut!”

a telekommu-
nikáció sok-
rétűségének, 
fejlődésének 
felismerése

produktív be-
szédképesség
eredetiség
együttműkö-
dés

tanítási dráma
kontextuste-
remtés

frontális

feladatleírás
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

B) „Írjuk úgy a történetet, hogy min-
dig az előtted elhangzó gondola-
tot folytasd!”

(10 perc)

a telekommu-
nikáció sok-
rétűségének, 
fejlődésének 
felismerése

produktív be-
szédképesség
eredetiség
együttműkö-
dés

tanítási dráma
kontextuste-
remtés
frontális

feladatleírás

II/2. EGY-KÉT ROBOT JÓL JÖNNE! 

4 csoportban dolgozunk.
1. csoport: Milyen robotot talál fel 
hősünk, hogy a posta működjön?
2. csoport: Hogy tudjon telefonál-
ni?
3. csoport: Hogy tudjon e-mailt 
küldeni?
4. csoport: Hogy fogja használni a 
webkamerát?

(10 perc)

a kontextus 
elmélyítése

az igény fel-
keltése hasz-
nos működő, 
a célnak meg-
felelő közös 
konstrukciók 
létrehozására 
a kommuniká-
ció terén

kooperatív 
csoportmunka

szakértői drá-
ma

feladatok borí-
tékokban (cso-
portonként)
író- és rajzesz-
köz

feladatleírás

         Ajánlott órabontás

II/3. ÉPÍTSD MEG A ROBOTOT! 

☺

4 csoportban dolgozunk. A kitalált 
gépeket megépítjük (saját testünk-
ből). A csoportok az állóképek 
alapján találják ki, vajon mire 
szolgál az adott gép.
A találgatás után megmondják a 
fantázianevet, a használati utasí-
tás alapján bemutatják a műkö-
dést, és a plakátot.
(15 perc)

a közlésfolya-
mat élmény-
szerű átgon-
dolása

ábrázolás
kérdezés
együttműkö-
dés

csoportos 
dráma

állókép

állókép meg-
szólítása

bemutatás

feladatleírás

II/4. MŰKÖDIK-E A GÉP? 

☺

4 csoportban dolgozunk. Válassz 
valakit a saját „személyes hálód-
ból”! 
1. csoport: A kiválasztott személy-
nek írj levelet!
2. csoport: Írj neki e-mailt!
3. csoport: Hívd fel telefonon!
4. csoport: Mutasd meg állókép-
ben, mire lenne büszke, ha látna a 
webkamerán, és mondd is el!
(20 perc)

írásképessé-
gek
választás-dön-
tés
lényegkieme-
lés

szerepcsere

egyéni fel-
adatmegoldás

páros bemu-
tatás
bábjáték

Varázsláda feladatleírás
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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. IGEN! IGEN? IGEN! IGEN?! 

Mondjuk el ezt a szót különböző 
hangsúlyokkal! Hány különböző 
jelentést adhatunk ennek az egy 
szónak? 
A robotok közül melyik képes 
érzékeltetni ezeket a jelentéseket?

(5 perc)

felismertetni 
az eszközök 
hiányosságait

hangsúly 
hanglejtés 
ritmus

nyelvi kreati-
vitás

dráma
frontális nyel-
vi játék

feladatleírás

III/2. LÁDA, ZÁRULJ! 

Varázsláda záró versike elmondá-
sa robothangon.

(2 perc)

hangulati 
levezetés
nyelvi kreati-
vitás

dráma
frontális nyel-
vi játék
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MELLÉKLETEK
I./1.

Szövegrészlet:

„Mikor pedig az ismeretlen pépszerű eledelt megkóstoltam, az elragadtatástól felkiáltottam. Most 
jöttem csak rá, milyen éhes vagyok valójában. Mohón estem neki, és egykettőre bekebeleztem. 
Vezetőm pedig az üres edényt szó nélkül elvette tőlem, és az asztal közepére állítva egy gombot 
nyomott meg, mire az asztal megnyílt, a doboz elsüllyedt, majd minden visszazáródott. Vezetőm 
pedig éhségemet látva, újra vett egy dobozt a futószalagról és elém tette.

Ennyi szívjóság rendkívül meghatott. Rebegtem néhány köszönő szót, és könnyek tolultak sze-
membe.

Vezetőm ezt látva hozzám hajolt, és látható ijedelemmel tekintett rám. Hirtelen két keze közé 
fogta arcomat, és a világosság felé fordítva összeráncolt homlokkal fürkészte.

Majd felállt.
− Elo! Elo! – kiáltotta.
Az ottlevők közül egy ember felállt, hozzám jött, táskát húzott elő zsebéből. A táskából apró 

fecskendőt vett ki, majd arcomhoz érintve, beleszívta könnyeimet, azután kinyomta egy apró 
üvegbe.”

I./2.

„Sétáljatok a térben a kérdéseket tartalmazó feladatlappal!
Találjátok meg azt a valakit, akire igaz az adott állítás, és írjátok fel a nevét!”
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1. ENNEK AZ OSZTÁLYTÁRSAMNAK VAN A LEGTÖBB A 
LEGTÖBB UNOKATESTVÉRE:

2. ENNEK AZ OSZTÁLYTÁRSAMNAK A LEGFIATALABB A 
NAGYMAMÁJA:

3. ENNEK AZ OSZTÁLYTÁRSAMNAK VAN A LEGTÖBB 
HÁZIÁLLATA OTTHON:

4. ADD ÖSSZE A SZÜLETÉSI HÓNAPOD SZÁMÁT ÉS A 
NAPOT (PL. MÁRCIUS 13= 3. HÓ + 13. NAP = 16) Ő 
KAPJA ÍGY A LEGNAGYOBB SZÁMOT:

5. EZ AZ OSZTÁLYTÁRSAM LAKIK A LEGKISEBB 
SORSZÁMÚ HÁZBAN (PL.: FŐ ÚT 15. = 15):

6. EZ AZ OSZTÁLYTÁRSAM JÖN A LEGMESSZEBBRŐL 
ISKOLÁBA:
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A feladatmegoldás során a tanulók jegyzeteket fognak készíteni, hogy össze tudják hasonlítani 
az adatokat. Egy idő elteltével meg fogják egymással osztani a már meglevő információikat (hi-
szen ellenkező esetben szinte minden kérdést mindenkitől meg kellene kérdezni! Erre a tanulók 
maguktól jönnek rá. Ezt semmiképp ne gátoljuk, hiszen ez a feladat (nem elhanyagolható) plusz 
hozadéka. Ha valaki felszólal ez ellen, annyit kell csak mondanunk: „Ha nem tilt valamit szabály, 
azt lehet!”
A végén egyeztetünk. A vitás esetekben a tanár dönt.

Megjegyzés: Érdekes lehet, ha a tanár maga talál ki kérdéseket (de 6-nál több ne legyen összesen, s 
egyértelmű legyen az eredmény). Például ha tudjuk, hogy két tanulónk december 31-én született, 
akkor ezt a kérdést húzzuk ki, s találjunk ki újat! Ha a gyermekek között pl. árvák vannak, vagy 
egy intézményben laknak, vagy jellemzően nem ismerik a tágabb családjukat, az erre utaló kér-
déseket hagyjuk ki. Megfelelő empátiával kezeljük a kérdést, nehogy bárkit valamiféle hátrányos 
helyzetére emlékeztessünk direkt módon. Ezt leszámítva a tényeket el kell fogadnunk magunkkal 
és társainkkal kapcsolatban.

I./3. A, B

Ábra a „személyes háló” létrehozásához:
(A/4-es lap)

Annyi vonalat húzz, amennyit te gondolsz! Minden vonalhoz írj egy nevet, aki számodra nagyon 
fontos!
Ha felmerül a kérdés: a válasz természetesen lehet állat is, olyasvalaki is, aki már nem él. (Sokan 
Istent nevezik meg a legfontosabb személynek, amit a legtermészetesebben fogadjunk el.)

ÉN

II./1. A, B

Körben ülünk. A történet eleje:

Egyszer volt, hol nem volt, volt valaki, aki távol került hazájától, a családjától. Nagyon hiányoztak 
neki a szerettei. Mivel nem volt telefon, és már nagyon szeretett volna kapcsolatba lépni az ott-
honiakkal, elhatározta, hogy feltalál különböző eszközöket. Olyanokat, amelyek segítségével tud 
beszélgetni. 
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Feladat:

1. Hogy hívják a főhősünket? 

A tanulók bemondanak neveket, az első hármat szavazásra bocsátjuk: „Ki szavaz arra, hogy…?”
Ettől kezdve a legtöbb szavazatot kapott nevet használjuk.

2.  „Hány év múlva történjék mindez?” Szavazásra kerül az időpont is (pl. 200 év múlva.)

Tehát:

pl. „Zafír” 200 év múlva elhatározta, hogy létrehoz különböző szerkentyűket, ami képes arra, hogy 
felvegye a kapcsolatot másokkal. Bement a laboratóriumába és…

Ekkor a mellettünk ülőnek átadjuk a szót.
Mindenki csak egy momentumot fűzhet hozzá, ami nem mondhat ellent a korábban elhangzot-
taknak. (Ezért nagyon kell figyelni!) Ezen kívül bármit lehet mondani, a globális kohézió megtar-
tása csupán a kritérium. 
Ha a második verziót választjuk, akkor mindig az előzőekre kell reagálni (lineáris kohézió).

A mesét addig írjuk, míg 3 kör tart. Ha időközben meghal a főhős (ami gyakran előfordul), ragasz-
kodjunk hozzá, hogy éledjen újra, „Mert még nincsenek kész a masinák!”

Megjegyzés:
Ha nehéz a témát tartani, s attól eltérnek, akkor segítő kérdéseket tehetünk fel:
„Hogy működik majd az a gép?”; „Hogy néz ki?”; stb., mert a legfontosabb cél, hogy a játék hatá-
sára felébredjen a tanulókban a kíváncsiság:
 Milyen lesz a jövő telekommunikációja?

II./2. 

Borítékokban kapják a csoportok a feladatot. 
Mielőtt megkapják, felelősöket választanak a csoportban:

JEGYZŐ (aki felelős, hogy írjanak és rajzoljanak), 
IDŐFIGYELŐ (10 percet mér), 
TÉMAFELELŐS (ügyel, hogy ne térjenek el a tárgytól), 
SZÓVIVŐ (aki a tervezésért felelős, a plakát és használati útmutatás bemutatásának metódusáért)

1. boríték

posta (levél)
Milyen robotot talál fel hősünk, hogy tudjon levelet küldeni?

2. boríték

telefon
Hogy tudjon telefonálni?
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3. boríték

e-mail 
Hogy tudjon e-mailt küldeni?

4. boríték

webkamera 
Hogy fogja használni a webkamerát?

Utasítás (mindegyik feladathoz ugyanaz):

1. Találjátok ki, milyen robotot alkottok!
2. Rajzoljátok le!
3. Adjatok neki fantázianevet!
4. Írjatok hozzá használati utasítást!

Megbeszélés: Mit kell tartalmaznia egy használati utasításnak?
Ha szükséges, adjunk a tanulók kezébe elektronikai termékek használati utasításait.

II./3.

Feladatleírás:

Arra kérjük a tanulókat, hogy az általuk készített gépezetet építsék meg saját magukból.

Instrukciók:

– A gép akkor fog tudni működni, ha alkatrészei érintkeznek egymással. (Vagyis a tanulóknak 
egymáshoz kell érni.)

– Minden alkatrésznek pontosan meg kell határozni a funkcióját (a használati utasítás segít.)
– A megbeszélésre 5 percet kapnak.

Lebonyolítás:

a) Amikor lejár az idő, összes csoportot megkérjük, hogy álljanak be az általuk kitalált, mozdu-
latlan állóképbe.

b) 3 gépet megkérünk, hogy jegyezzék meg pontosan, hogy álltak, bontsák le a szobrot, majd 
figyeljék az 1-es csoportot.

c) Ezután a többi csoport sorban tippelhet, vajon mire való ez a gép.
d) Majd minden szoborcsoporttól lehet kérdezni kettőt, mindig a soron következő csoport kér-

dez (az elsőtől, a második.)
(Valaki megérinti a szobrot, kérdez, az válaszol, majd valakitől kérdez még egyet.)
 
e) Függetlenül attól, kitaláltuk-e, megmondják a fantázianevüket.
f) Majd a csoport tagjai a használati utasítás segítségével részletesen bemutatják a gépet.
g) Megmutatják a plakátot.

 Eztán sorban haladunk, míg az összes csoport sorra nem került.
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II./4.

Eszközök:

Varázsláda 
Bábkellékek, és bármi, amit a tanulók valószínűleg használni szeretnének (pl. textilek) a figurák 
létrehozásához.

Feladatleírás:

A csoportok megkapják a feladatot.
Kiválasztják azt, akinek üzenni szeretnének.

Ezután 3 percük van arra, hogy megírják a levelet, az e-mailt, a telefonbeszélgetés szövegét (amit 
el szeretne mondani), valamint azt, mit mutatnának és mondanának el a kiválasztott személynek 
a webkamerába.

Az időt azért szabjuk ilyen rövidre, hogy arra szorítsuk őket, hogy a legfontosabb információt 
válasszák.

Amikor a feladattal végeztek, akkor párokba állnak.

Az egyik tanuló által írt levelet (szöveget) a párja olvassa fel. Amíg ő felkészül addig a másik bábot 
készít.
A felolvasásra (a báb) aszerint reagál, ahogy szerinte az illető tenné.

A bizonytalan tanulókat a tanár e feladatmegoldás során végig biztassa, segítse.
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III./1.

Feladatleírás:

A magyar nyelv több, mint 100 különböző hangsúllyal tudja elmondani ezt a szót. A feladat célja, 
hogy felismertesse, hogy a telekommunikációs eszközök fontosak, de nem tökéletesek: az eszkö-
zök hiányosságaira hívja fel a figyelmet. Egyúttal pedig a személyes jelenlét pótolhatatlan mivol-
tára és a technika alkalmazásának ésszerű, mértékletes használatára.

Az igen lehetséges hangsúlyai:

pl. Igen     Tényleg?
    Nem hiszem!
    Biztos?
    Bizonytalanul. (ii…gen)
    Hidd már el!
    Parancsolóan, türelmetlenül.
    Félve.
    Kisgyerek hangon.
    Nevetve.
    Szimplán válaszolva egy eldöntendő kérdésre.
    A telefonkagyló felvételekor.
    Sürgetve, türelmetlenül.
    Úgy kimondva, mintha az következne utána: de…
    Tűnődve.
    Megadva magamat (igazad van).
    Mintha azt mondanám: tessék?
    Suttogva, titkosan. Stb.

Ezek csak példák, a gyerekeknek csak akkor adjunk ötleteket, ha szükséges. Amikor valaki mon-
dott egyet, mindenki utána ismétli. Majd eldöntjük, melyik eszköz képes érzékeltetni az adott 
hangsúlyt. Legtöbb esetben azt fogjuk tapasztalni, hogy a telefon, de legfőképp az élőbeszéd az, 
amikor nyelvünknek e nagyszerű lehetőségét a legjobban ki tudjuk használni.



13. VÉGTELEN ÉRZÉSEK

KÉSZÍTETTE: RÓZSA ILDIKÓ

Játék,
amelyben az utazók

egyre többet gondolnak szeretteikre,
és már nagyon vágynak haza.
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MODULLEÍRÁS
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 12-13 év

AJÁNLOTT IDŐKERET 90 perc, 2×45 perc

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Pillanatok és időszakok felidézése az életünkben. Különböző állapotok átélé-
se életünk során adódó konkrét (kommunikációs) helyzetekben

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Kooperatív csoportmunkában való jártasság (Előny, de nem feltétel.)

AJÁNLOTT 
TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY

A címben szereplő fogalmakhoz kapcsolódó további irodalmi művek él-
ményszerű, változatos feldolgozása.

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: Önkifejezési készség, kreativitás.

Kognitív kompetencia: Nyelvi kommunikációs képességek: beszédképessé-
gek, írásképességek, nem nyelvi kommunikációs képességek. Rendszerező 
képesség.

Szociális kompetencia: Együttélési képességek (csoportkezelő, kapcsolatke-
zelő képesség. együttműködési képességek.

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz:
– Magyar nyelv és irodalom: Az üzenet lényegének, érzelmi tartalmának 
megértése. Gondolatok, információk érzelmek és vélemények egyszerű, 
érthető és hatékony közlése. Törekvés empatikus viszony kialakítására a 
beszédpartnerrel
– Dráma és tánc: Különféle dramatikus formák kipróbálása (pl. bábjáték, 
némajáték, helyzetgyakorlat, improvizáció). Egyszerű kifejezési formák 
megismerése és alkalmazása: pl. gondolat-kihangosítás, levél, állókép

Modulokhoz: Kapcsolatban maradni, Kapcsolattartás a földiekkel

TÁMOGATÓRENDSZER Thomas Gordon: T. E. T, Budapest, 1996, Gordon Könyvek. 88-96, 153-183. p.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

Időfelhasználás: 
A foglalkozást tervezzük aszerint, hogy az óra megkezdésekor, tudjuk, hogy melyik tevékenysé-
get hagyjuk ki abban az esetben, ha a tanulók érdeklődését valamelyik foglalkozásrészlet jobban 
leköti. Erre érdemes megfelelő időt szánni. A foglalkozáson e nélkül is adódik lehetőség a spontán 
megnyilatkozásokra, a beszélgetésre, de csak abban az esetben, ha a csoportmunka jól elő van 
készítve, és feszes tempóban van levezetve.

Tér-terem elrendezés:
Csoportmunkára és jelenet bemutatására egyaránt alkalmas tér. Érdemes úgy kialakítani, hogy 
könnyen átrendezhető legyen a terem. A csoportmunkához szükséges padot és székeket a terem 
széleihez igazítsuk, hogy a közös mozgásos játékokra legyen elég hely (pl. I/2., I/3., I/4. stb.)

Eszközök: 
A foglalkozás során kevés eszközt használunk, az átélést segítendő. Saját testünket, kezünket te-
kintjük eszköznek, azzal dolgozunk. 

Előzetes feladatot adunk ki a foglalkozás előtt pár nappal. (lásd modulleírás, II/1. melléklet.) 
Nagyon lényeges, hogy minden tanulónál legyen egy tárgy!
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Csoportok:
4 fős csoportokban dolgozunk, amely a foglalkozás során nem változik. 
Heterogén csoportokkal dolgozzunk. Úgy osszuk el a tanulókat, hogy a csoportokban különböző 
képességű gyerekek legyenek, ismereteink alapján vegyük figyelembe azt is, hogy mindenki hoz-
zá tudjon tenni a közös munkához. (pl. lehet, hogy valaki kevésbé kreatívan gondolkodik, viszont 
a jelenetkészítésnél biztosan sikere lesz, és hasznos a csoportnak, stb.)

A tartalommal összefüggő differenciálási javaslat:
A foglalkozás során legtöbbször kooperatív csoportmunkában dolgozunk. A felelősök kiválasz-
tásával (és váltogatásával) minden tanuló lehetőséget kap, hogy különböző módokon próbálja ki 
magát. Így a feladatok önmagukban differenciálnak, tehát sok esetben szükségtelen külön nehé-
zségi fokokat meghatározni. A felsorolt tevékenységek mindegyike magában rejti azt a lehetősé-
get, hogy minden tanuló azon a szinten oldja a meg a feladatot, amire képes. Ami számon kérhető, 
az az aktivitás.

Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok:
A felelősöket viszont minden feladatnál változtathatjuk, s akkor is kijelöltethetjük, ha szükséges-
nek érezzük, ha nincs a modulvázlatban jelölve! 

A feladatokat és a szabályokat hangsúlyosan és egyértelműen érdemes kiadni, és egyfajta „feszített 
tempóban”.

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 a személyes érzékenység figyelembevételén alapuljon. A tanulókban a foglalkozás 
során felébrednek mindazok a saját élmények, amelyeket átéltek életük során és azok is, amiket 
másoktól hallottak a témában. Igen óvatosnak kell lennie a tanárnak abban, hogy semmilyen reak-
ciót ne ítéljen meg, hiszen ezzel ellentmondana az óra céljainak. 
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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.LÁDANYITÁS 

Körben ülünk. Kinyitjuk a varázs-
ládát.
A ládanyitó versikét különböző 
érzelmi töltéssel mondjuk el. 
– kedvesen, 
– gyűlölettel, 
– mintha szerelmet vallanánk,
– mintha egy anyák napi vers 
volna.

(5 perc)

érzelmi ráhan-
golódás

nem nyelvi 
eszközök 
használata a 
közlési szán-
dék kifejezé-
séhez

dráma
frontális

Varázsláda

I/2. MI JUT ESZEDBE ERRŐL? 

Előkerül egy nagy, piros színes 
papírból kivágott szív. Mi jut 
eszedbe erről? Sorban mondanak 
egy szót. A leggyakrabban el-
hangzott szóval játsszuk a 2. kört 
(pl. szerelem). A 3. kört ugyanígy. 
Szöveg felolvasása.

(5 perc)

asszociációk a 
szív szóra

spontán be-
szédképesség

dráma
frontális

megbeszélés

piros szív
feladatleírás
szövegrészlet

I/3. SZÓGYŰJTŐ JÁTÉK 

 ☺ 4 fős csoportokban szavakat, 
szóösszetételeket, mondásokat 
gyűjtünk: a szív szónak szere-
pelnie kell. A mellékelt irodalmat 
használhatják. A 3 legizgalmasab-
bat kiválasztjuk, külön lapokra 
egyenként felírjuk, és elküldjük 
egy másik csoportnak.

A játék végén a maradék szót, 
kifejezést (amit nem írtunk fel) 
körben felolvassuk. Minden cso-
port egyet mondhat.
(5 perc)

további asszo-
ciációk beidé-
zése

nyelvi kreati-
vitás

kooperatív 
csoportmunka

feladatküldés

csoportszó-
forgó

A/4-es lap
íróeszköz
minden cso-
portnak 3 üres 
szókártya és 
egy boríték
O. Nagy 
Gábor: Magyar 
szólások és köz-
mondások című 
könyve,
Szöveggyűj-
temény 
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I/4. A SZAVAK, KIFEJEZÉSEK ELMUTOGATÁSA 

A csoportok megnézik a szava-
kat. Minden kifejezésre 1 perc 
felkészülési idő áll rendelkezésre. 
Ezután elmutogatják az elsőt, a 
többiek kitalálják. Sorban minden 
csoport, majd következik a 2. és a 
3. szó.

(10 perc)

mozgásos 
tapaszta-
latszerzés a 
szóban forgó 
kifejezéssel 
kapcsolatban

együttműkö-
dés
nem nyelvi 
kommunikáci-
ós készségek

dráma

irányított cso-
portos impro-
vizáció

az elkészült 
feladatok borí-
tékokban

I/5. „SZERETEM…!”, „NEM SZERETEM…!” 

A) Sétáljatok a térben. Amikor 
„stop”-ot mondok, forduljatok 
ahhoz, aki a legközelebb áll, és 
fejezzétek be együtt ezt a monda-
tot: „Szeretem…”.
Mindkettőtökre igaznak kell 
lenni!
Sorban mondjátok el! 3-szor ismé-
teljük, mindig más párral. 

Ismételjük meg a játékot így: 
„Nem szeretem…!”
Aztán így: „Szeretem, ha…!”

a tanulók 
figyelmét 
társaik felé 
fordítani, di-
agnosztizálni, 
milyen fo-
galmi szintet 
használnak

önkifejezés, 
kreativitás 
rendszerező 
képesség
empátia 

páros
dráma

játékleírás

B) Sétáljatok a térben. Amikor 
„stop”-ot mondok, forduljatok 
ahhoz, aki a legközelebb áll, és 
fejezzétek be együtt ezt a monda-
tot: ”Szeretem…”.
Mindkettőtökre igaznak kell 
lenni!
Nem lehet tárgyakat és élőlénye-
ket mondani!
Sorban mondjátok el! 3-szor ismé-
teljük, mindig más párral.

Ismételjük meg a játékot így: 
„Nem szeretem…” Aztán így: 
„Szeretem, ha…!”

késztetés az 
elvontabb gon-
dolkodásra
önkifejezés, 
kreativitás 
értékek képvi-
selete
empátia 

páros
dráma

frontális meg-
beszélés
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

C) 3-as csoportokban oldjátok meg 
a feladatokat! 3-szor ismételjük, 
mindig más párral.

Sorban mondjátok el!
(15 perc)

a tanulók fi-
gyelmét egy 
időben több 
társ felé fordí-
tani
önszabályozá-
si képességek
önkifejezés, 
kreativitás
értékek képvi-
selete
empátia

csoportos
dráma

frontális meg-
beszélés

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. MILYEN ÉRZÉS VOLT? 

Körben ülünk, kezünkben az 
otthonról hozott emlék. „Annyi 
idő alatt kell bemutatni a tárgyat, 
amíg körbemegyek és visszaérek a 
helyemre!
A bemutatáson túl azt mondd el, 
milyen érzés, jelentés kötődik e 
tárgyhoz!” (Pl. balatoni képeslap 
– nyaralás rövid története –, érzés: 
pl. béke vagy nyugalom, vagy 
„család”)

(8 perc)

személyes 
élmény felidé-
zése
a közös archa-
ikus élmények 
megtapaszta-
lása

beszédképes-
ségek
önkifejezés

dráma
frontális

az otthonról 
hozott tárgy

         Ajánlott órabontás

II/2. MUTASD AZ ÉRZÉST! 

A) Alkossunk két egymással szem-
ben levő oszlopot, üljünk le! 
Mutasd a párodnak csak a kezed-
del, amit mondok! A tanár meg-
kérdez valakit, mi volt az érzés, 
amit az előző feladatban mondott, 
majd: „Mutasd csak a kezeddel 3-
ra! Tartsd meg 3 másodpercig!” 
Mindenkit végigkérdezünk. A 
tanár írja az érzéseket.

az érzelmek 
visszajelzése,
élményszintű 
átélése

önkifejezés

páros a tanulók 
létszámának 
megfelelő 
számú
üres szókártya

B) Mutasd csak egy kézzel! az érzelmek 
visszajelzése
élményszintű 
átélése

önkifejezés

páros a tanulók 
létszámának 
megfelelő 
számú
üres szókártya
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

C) Választhatsz, hogy egy vagy két 
kézzel mutatod!
Mutasd a paraván mögött!

(10 perc)

az érzelmek 
visszajelzése
élményszintű 
átélése

empátia
önkifejezés

báb

páros

a tanulók 
létszámának 
megfelelő 
számú
üres szókártya

II/3. JÁTSZD EL A LEGSZEBB PILLANATOT! 

A) Újra csoportokban dolgozunk. A 
tagok kiválasztanak egy valakit. 
Az ő történetének (II./1-es játék) 
legszebb pillanatát mutatjuk 
meg állóképben. Akiről szól, az 
„rendezi” a jelenetet. Beállítja a 
szereplőket, a helyszínt, a cselek-
vést. Amikor kész, megmutatják, a 
többi csoport kitalálja, mit mutat-
nak. Ha megvan, a jelenet megele-
venedik (mozgás és beszéd).

lehetőség az 
emberi érzé-
sek kollektív 
voltának átér-
zésére

rendszerező 
képesség
együttműkö-
dés
spontán be-
szédképesség

dráma

csoportos 
állókép
jelenet

B) Olyan képet és jelenetet tervez-
nek, amibe az összes csoporttag 
érzését egyszerre jelenítik meg. 
Meg kell találni azt a helyszínt, 
és kitalálni a történést, amiben ez 
lehetséges. Közösen „rendeznek”.

(12 perc)

lehetőség az 
emberi érzé-
sek kollektív 
voltának átér-
zésére

rendszerező 
képesség
együttműkö-
dés
spontán be-
szédképesség

dráma

csoportos 
állókép
jelenet
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/4. ADOK, MERT NEKEM ÍGY IS MEGMARAD! – ÉRZÉSVÁSÁR 

Körben ülünk. A tanár a gyerekek 
elé teszi a szókártyákat a tárgyuk 
mellé. 
– Add át annak a tárgyadat meg-Add át annak a tárgyadat meg-
őrzésre, akinek arra az érzésre, 
amit jelent, most szerinted a leg-
nagyobb szüksége van a többiek 
közül! Indokold is! (Adogatják a 
tárgyakat.) Majd:
– Kérd el kölcsön azt a tárggyal 
kapcsolatos érzést, amire neked 
most nagy szükséged lenne! 
(Adogatják a tárgyakat.)
Amikor kérnek és adnak, akit 
megszólítottak, mindig dönthet, 
adja/kéri, vagy nem!
– Ha valami nincs a „helyén” sze-Ha valami nincs a „helyén” sze-
rinted, mondd meg mi az, s kinél 
legyen! Indokolj is!
(10 perc)

felmutatni, 
hogy az érzé-
sek megoszt-
hatók;
lehetőség an-
nak átélésére, 
hogy meglevő 
„kincseinket” 
érdemes ak-
kor értékelni, 
amíg meg-
vannak s az 
elmúlás nem 
veszteségként 
való átélésére

választás, 
döntés
rendszerező 
képesség
szándéknyil-
vánítás

dráma

egyéni fel-
adatmegoldás

frontális 

az otthonról 
hozott tárgy

a kész szókár-
tyák

II/5. HONVÁGY 

A tanár felolvassa a verset.
Csoportokban is megkapják a 
szöveget.

Különböző stilisztikai eszközök-
kel a honvágy érzésének kifeje-
zése írásban. (Mese, újságcikk, 
interjú, levél.)

Kész produktumok bemutatása

A legkézenfekvőbb stilisztikai 
különbözőségek megbeszélése
(10 perc)

felismertetni, 
hogy létezik 
olyan szitu-
áció, amikor 
vágyunk arra 
is, ami kelle-
metlen volt 
számunkra 
(pl.honvágy 
esetén)
a meglevő 
értékelése 
(szeretet, sze-
relem, haza)

írásbeli szö-
vegalkotás

kooperatív 
csoportmunka

frontális meg-
beszélés

Szöveggyűjte-
mény
A majom

A/4-es lap
író- és rajzesz-
köz

Szöveggyűjte-
mény
A majom

CD
CD lejátszó
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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. KÜLDÖM A SZERETETCSOMAGOM! 

Körben állunk, egy valaki közé-
pen. Megfogjuk egymás kezét, 
és hátrarejtjük. Valaki elkezdi: 
„Küldöm a szeretetcsomagom!” 
– és megnevezi azt, akinek küldi. 
Kézszorítással indítja, a többiek 
továbbadják. Amikor odaért, azt 
mondja az illető: „Megkaptam!” 
– utána ő küld. A középen álló 
figyeli, hol tart a csomag, és oda-
mutat. Ha talált, helyet cserélnek 
azzal, akinél elfogta.

Varázsládazáró versike elmondása
(5 perc)

a középen 
álló tanuló 
valójában a 
„gonosz”, aki a 
szeretet áram-
lását megaka-
dályozza 

empátia
együttműkö-
dés

dráma

frontális

szövegrészlet 
a szeretetről és 
a gonoszságról



SZÖVEGÉRTÉS–SZÖVEGALKOTÁS „FÜGGÖNY MÖGÖTT VARÁZSLÁDA” • 6. ÉVFOLYAM 190

MELLÉKLETEK
I./2.

Amikor a 3. kört is lejátszottuk, az alábbi kérdéseket tehetjük fel:

– Mért jutottak eszünkbe ezek a szavak? Mi köze van a szívnek a szerelemhez, a szeretethez?
– Miért kötjük ezeket az érzelmeket ehhez a szimbólumhoz? 
Válaszlehetőség: Tulajdonképpen fizikai jelenségek észlelésén alapul: amikor még nem vizsgál-

ták tudományosan a szívet, bizonyos dolgokat tapasztaltak. 
– Például mit? 

Válaszlehetőség: heves szívverés izgalmi állapotban, veszélyes helyzetben, örömteli szituáció-
ban stb. Továbbá ténylegesen megélhették azt az érzést, hogy „fáj a szívünk”. Illetve, ha valaki 
megijed, ténylegesen a szívéhez kap.

– Melyik élőlénynek van ilyen alakú szíve?
Válasz: a krokodilnak.

Ezután vagy a tanár, vagy egy tanuló felolvassa az alábbi szövegrészletet:

„A kar munkálkodása, a láb járása, valamennyi testrész mozgása annak a parancsnak engedel-
meskedik, amit a szív talált ki.”

Forrás: Hoppál–Jankovics–Nagy–Szemadám: Jelképtár. Budapest, 2004, Helikon kiadó.

I./3.

Eszközök:

Minden csoportnak
A/4-es lap, íróeszköz 
egy boríték

3 üres szókártya

Felhasználható irodalom:  O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások, Budapest, 
    2005, Talentum kiadó. Szöveggyűjtemény
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I./4.

Eszköz:

Az I./2-es feladatban elkészített szókártyák borítékokban.

I./5.

A tanulók általában ehhez hasonlókat mondanak elsőre:

Szeretem a fagyit, a filmeket, az állatokat, a Harry Pottert stb. A B) jelű feladatban nem lehet tárgyat 
és élőlényt mondani, csak fogalmat.

Nem kell sok gondolkodási idő, általában 4-5 másodperc alatt megtalálják a közös megoldást. (A 
fenti ötletek csak a tanárnak szóló példák, a tanulóknak ne mondjunk példát.)

Fontos, hogy egymást meghallgassák, mert igen sok információhoz jutnak egymással kapcsolatban.

II./1.

Eszköz:

Az otthonról hozott tárgy. Előzetes feladatként kapják a tanulók, hogy hozzanak el egy olyan tár-
gyat otthonról, ami egy nagyon kedves családjukkal kapcsolatos élményükre emlékezteti őket. 

(Pl. nyaralás, kirándulás, születésnap, karácsony stb.)

Megjegyzés: Ha olyan tanuló van az osztályban, aki nem a családjával él, abban az esetben tőle azt 
kérjük, hogy hozza el a legkedvesebb tárgyát. Ebben az esetben őt előre tájékoztassuk, hogy ne 
érezze magát megkülönböztetve.

II./2. A, B, C

A tanulók létszámának megfelelő üres szókártya.

Forrás: Anna Moll (Nógrádi Gábor): Itt éltünk köztetek.Tekintet sorozat, 1993.



SZÖVEGÉRTÉS–SZÖVEGALKOTÁS „FÜGGÖNY MÖGÖTT VARÁZSLÁDA” • 6. ÉVFOLYAM 192

Baoab fa

Forrás: http://napihatterkepek.hu/display.php?p=/novo/fa

A feladatmegoldás közben hallgathatunk zenét. Bármely zene megfelel, ami a cirkusz vagy az erdő 
hangulatát idézi.

A feldolgozást segítő kérdések:

Mi lehet az oka annak, ha valaki távol kerül hazájától (családjától, barátaitól)?
Veled is megtörténhet?

Mi történhetett a majommal? Hol van most? (Cirkusz.)

Mondjátok el a történetét (mire és kire, kikre vágyik vajon?):

1. csoport: egy mesében!
2. csoport: újságcikkben!
3. csoport: egy interjúban, amit a cirkuszigazgatóval készítetek!
4. csoport: egy levélben, amit a majom írna a családjának!

Rajzoljatok is a történet mellé!

A műfaji jellegzetességeket a játékban a tanulók spontán alkalmazzák. A csoportokat a feladat-
megoldás közben segítsük, bátorítsuk!
Válasszanak felelősöket:

JEGYZŐ (aki felelős, hogy írjanak és rajzoljanak), 
IDŐFIGYELŐ (5 percet mér), 
TÉMAFELELŐS (ügyel, hogy ne térjenek el a tárgytól), 
SZÓVIVŐ (aki bemutatja a kész produktumot, az interjú esetében két tanuló)



14. HAZATÉRÉS

KÉSZÍTETTE: RÓZSA ILDIKÓ

Játék,
amelyben az utazók

visszatérnek a Földre,
elmesélik kalandjaikat,

és máris újabb utazáson törik a fejüket:
egy olyan társasjátékot készítenek,

amit utána ki is próbálnak!
Vajon tényleg lehet vele majd játszani?

Rajtunk múlik!
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MODULLEÍRÁS
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 12-13 év

AJÁNLOTT IDŐKERET 90 perc 2×45 perc

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Hogyan éljük meg az elmúlás pillanatait? Válaszkeresés közös gondolati, 
írásbeli és téri konstrukciók létrehozásával

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Kooperatív csoportmunka (feladatküldés), drámatechnikák: állókép, jelenet, 
szerepbe helyezkedés, projektmunka. (Előnyök, de nem feltételek.)

AJÁNLOTT 
TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY

Projekttervezés

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia:
– Önfejlesztő és önszabályozó képesség (önirányítás, önellenőrzés)
– Kreativitás (vizuális, zenei, nyelvi)

Kognitív kompetencia:
– Kommunikatív kompetencia: Beszéd- és írásképességek (félreproduktív 
beszéd és írás)
– Gondolkodási kompetencia: konvertáló képesség
– Tudásszerző kompetencia: alkotó- és problémamegoldó képesség 

Szociális kompetencia:
– Együttműködési képesség

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz:
– Magyar nyelv és irodalom: a hallgatósághoz, a beszédhelyzethez való 
alkalmazkodás. Nem szépirodalmi szövegek önálló olvasása, a fontosabb 
gondolatok kiemelése, összefoglalása. Világos szövegalkotás, kifejezőkészség 
a hétköznapi és társadalmi (közösségi) élet fontos területén és műfajában: 
dokumentum-jellegű szövegek létrehozása a szándéknak megfelelően.
– Ember és társadalom: Kérdések önálló megfogalmazása a tárgyalt témával 
kapcsolatban. A lényeg kiemelése írott és hallott szövegekből. A tanultak 
felhasználása új feladathelyzetekben. Ismeretszerzés

Modulokhoz: Kapcsolatban maradni; Kapcsolattartás a földiekkel

TÁMOGATÓRENDSZER Hortobágyi Katalin: A projekt – módszer. In. Korszerű Iskolavezetés. Budapest, 
1994, RAABE kiadó. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Budapest, 2001, 
Önkonet Kft.

KRESZ-könyvek
Útikönyvek
Bűnmegelőzési könyvek

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

Időfelhasználás: 
A foglalkozást megszakítás nélkül érdemes megtartani.

Tér-terem elrendezés:
A társasjátékot készítő csoport a terem közepén, a másik 3 csoport a terem sarkaiban húzódjon 
meg. A Varázsládát úgy helyezzük el, hogy a tanulók egymás munkájának zavarása nélkül, bármi-
kor hozzáférjenek.
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Eszközök:
Az eszközöket e foglalkozáson a tanulók maguk választják, illetve egy részét hozzák. Amikor való-
ban kreativitást várunk a tanulóktól, és ők e tekintetben lelkesek, akkor előfordulhat, hogy

– nem rendeltetésszerűen használnak tárgyakat,
– olyan tárgyakat is használnak, amelyek nincsenek a Varázsládában.

A fentiek mindegyike támogatandó!

Előzetes feladat minden tanulónak:

Hozzanak az foglalkozásra:
– színes újságokat,
– képeslapokat,
– utazási irodák prospektusait,
– magyarországi és külföldi nyári programokat bemutató kiadványokat,
– hangszereket és csörgő-zörgő tárgyakat,
– bármilyen tárgyat, amit már nem hasznosítanak otthon (doboz, kupak, játék, textilek, papírok, 

matricák, öntapadós papírok. stb.)

Valamint:
Közlekedéssel, KRESZ-szel kapcsolatos tankönyvet, kiadványt, Útikönyveket. 
A pedagógus hozzon egy általa jónak ítélt bűnmegelőzéssel kapcsolatos kiadványt.

Mindezeket a foglalkozás előtt válogassák szét a fenti felsorolás alapján.

Csoportok:
4 fős heterogén csoportokat hozzunk létre. Igyekezzünk úgy összeállítani a csoportokat, hogy ezek-
nek a jellemzőknek minél inkább megfeleljenek. A cél, hogy ne különüljenek el csoportban a baráti 
társaságok és az esetleges klikkek. Így új kapcsolatok létrehozására, és a társa erényeinek megisme-
résére, és új szempontokból való megközelítésére nyílik lehetőség minden tanuló számára!

Szempontjai:
– vegyesen legyenek fiúk és lányok,
– legyen olyan a csoportban, akiről feltételezzük, hogy verbális és íráskészségei jók,
– olyan, aki rajzolni tud jól, kézügyessége jó,
– olyan, aki ötleteket ad, és szívesen szervez, hogy
– nyitott, kommunikatív, problémaérzékeny. 

Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok:
Az órán a gyerekeket önálló alkotásra, munkára késztetjük. A társasjáték elkészítése igen moti-
váló számukra. Ezért nem kizárt, hogy a megszokottnál nagyobb munkazajt fogunk tapasztalni. 
Szervezzük úgy a foglalkozást, hogy az másokat ne zavarjon. Az osztályfalain belül pedig – mivel 
folyamatosan értékelésre kerülnek a produktumok – az idő szorításával lehet növelni a munka-
fegyelmet és csökkenteni a team-munka jellegéből adódó „rendezetlenségérzést.” A foglalkozás 
levezetése nagy türelmet igényel a pedagógustól: a háttérből irányítja csupán a tevékenységeket, 
ezért a hagyományos fegyelmezőeszközök kevésbé eredményesek, sőt sokat ronthatnak az óra 
céljának elérésében. Mivel a gyerekek szakértői szerepben vannak, ezért a tanár mint tanácsadó, 
segítő tud csak fellépni, s nem mint pedagógus. Az alapszabályt az elején kell tisztázni: „Úgy 
dolgozunk, hogy a többiek munkáját ne zavarjuk!” A tanár hivatkozhat arra is, hogy „csak akkor 
leszünk eredményesek, ha minden szakértő elkészül a rábízott feladattal! Ahogy tudjátok, segítsé-
tek egymást, de semmiképp ne akadályozzátok!”
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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 személyes érzékenység figyelembevétele

A csoporton belül az az egyéni munka számon kérhető, amit az adott tanuló önmaga vállalt. 

Az értékelési mód és a tartalom összefüggésének megvilágítása

Értékelésre akkor kerül sor, amikor az egyes részfeladatok megoldásra kerülnek, de mivel egy 
időben dolgoznak frontális értékelés nem lehetséges. Ez a végén történik meg, az eredményt, a 
munka hatékonyságát igazából a használatba vétel igazolja, vagy nem igazolja. (Érthető-e a létre-
hozott feladat, meg tudják-e oldani a többiek, stb.)
Valójában tehát a produktum „értékeli” a munkát, ami a projektmunka legfontosabb célja.

Az óra teljes időtartamában (ami nincs jelölve a modulvázlatban) bármikor megállíthatja a tanár 
a munkát (felhívva a figyelmet), ha olyat tapasztal, hogy egy tanuló önzetlen, segítőkész, empatikus, 
illetve ha egy csoport kifejezetten összetartó egy munkafázisban. Ne az összehasonlítás szándé-
kával emeljünk ki, hanem mondassuk el a tanulókkal, hogyan dolgoztak, ha úgy érezzük, hogy a 
közösségnek is hasznos stratégiát alkalmaztak.
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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 KÖZÖS MÚLT – MIRE EMLÉKSZEL? MUTASD ÉS MONDD! 

Varázsláda nyitó versike elmondá-
sa, nyitás
Vajon milyen emlékek lapulnak 
itt?
Kézjátékkal mindenki „kimarkol” 
egyet a hat év emlékei közül és a 
csoportjához viszi, majd kinyitja 
a tenyerét, és elmeséli a többiek-
nek. Utána ezekkel az emlékekkel 
játszunk. 

A tanár a mesélő vagy a mutogató 
szerepébe lép egy időre.
(5 perc)

közös élmé-
nyek felidé-
zése

önkifejezés
nyelvi és nem 
nyelvi beszéd-
készség

kézjáték

egyéni

Varázsláda játékleírás

I/2. A KÖZÖS MÚLT – TE EMLÉKSZEL ERRE? MUTASD! 

A) A tanár mesél egy számára ked-
ves történetet: ezúttal mindenki 
egyszerre mutogatja. Lehet egy 
segítő, aki mutat mellette. Így 
lesz, aki őt utánozza. A játék nagy 
derültséget okoz, ezért lehet, hogy 
zajos.

közös élmé-
nyek felidé-
zése

önkifejezés
nyelvi és nem 
nyelvi beszéd-
készség

dráma

csoportos

B) Segítő nélkül játsszuk. Így min-
denkinek önállóan kell mutogatni. 

(5 perc)

közös élmé-
nyek felidé-
zése

önkifejezés
nyelvi és nem 
nyelvi beszéd-
készség

dráma

csoportos
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I/3. NEKED MI VOLT A LEG…? 

3 befejezetlen mondatot mon-
dunk:
– … nehezebb az évben a foglal-
kozásainkon? (egyszerre mond-
ják, 10 másodperc visszaszámlálás 
után)
– …viccesebb?
– legesleg, amire a legszívesebben 
emlékszel?
(Egy „leg” ötletet a tanulók is ad-
hatnak!)
Aki szeretné, egyenként, hango-
san is elmondhatja.
Spontán megnyilvánulhatnak.
(5 perc)

az élmények 
egyéni felidé-
zése 
megosztása

félreproduktív 
beszédkészség
önkifejezés

dráma

egyéni
majd frontális

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II./1. TÁRSASJÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE 

Készítsük el az „Utazók” című 
társasjátékot!
4 csoportban dolgozunk. A cso-
portok egy időben tervezik pro-
jektjeiket, miközben konzultál-
hatnak és egyeztethetnek.
A csoportokon belül felelősválasz-
tás

motiváció
a szakértő 
szerepbe való 
beléptetés

megértés
szabálykövetés

dráma

tanári nar-
ráció

szerepbelépés

Varázsláda
színes papírok
ragasztó
képek, kiadvá-
nyok a csopor-
toknak

a teljes folya-
mat leírása

bármely bűn-
megelőzési 
kiadvány

„MINDENT MEGSZERVEZŐ” TUDÓSCSOPORT

1. csoport dokumentum 
közös létreho-
zása

beszéd- és 
írásképessé-
gek
rendszerezés
ábrázolás 
bemutatás

szakértői drá-
ma

kooperatív 
csoportmun-
ka
(feladatkül-
déssel)

projekt

KRESZ-könyv
bűnmegelőzé-
si kiadvány
Varázsláda
színes papírok
ragasztó
képek, kiadvá-
nyok a csopor-
toknak

feladatleírás

„ŐRZŐ-VÉDŐ” TUDÓSCSOPORT

2. csoport dokumentum 
közös létreho-
zása

beszéd-és írás-
képességek
ábrázolás 
problémameg-
oldás
indoklás

kooperatív 
csoportmun-
ka
feladatküldés

szakértői drá-
ma

projekt

feladat és esz-
közleírás

feladatleírás
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

 „JÁTÉKTERVEZŐ” TUDÓSCSOPORT

3. csoport dokumentum 
közös létreho-
zása

beszéd-és írás-
képességek

problémameg-
oldás
szabályalkotás 
ábrázolás
bemutatás

kooperatív 
csoportmun-
ka
feladatküldés

szakértői drá-
ma

projekt

feladat és esz-
közleírás
KRESZ-könyv
bűnmegelőzé-
si kiadvány
Varázsláda
színes papírok
ragasztó
képek, kiadvá-
nyok a csopor-
toknak

feladatleírás

 „HAZAVÁRÓ” TUDÓSCSOPORT

4. csoport

(25 perc)

dokumentum 
közös létreho-
zása

beszéd- és 
írásképessé-
gek
ábrázolás
ellenőrzés-ér-
tékelés

kooperatív 
csoportmun-
ka
feladatküldés

szakértői drá-
ma

projekt

feladat és esz-
közleírás
Varázsláda
színes papírok
ragasztó
képek, kiadvá-
nyok a csopor-
toknak

feladatleírás

         Ajánlott órabontás

II/2. A TÁRSASJÁTÉK ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Lásd játékleírás

(5 perc)

együttműkö-
dés
ön- és társérté-
kelés
segítségnyúj-
tás

bemutatás 
(produktu-
mok)

dráma
(szakértő és 
„játszó” sze-
repben)

projekt 

az elkészített 
eszközök

feladatleírás

II/3. A JÁTÉK

Lásd játékleírás

(35 perc)

együttműkö-
dés
ön- és társérté-
kelés
segítségnyúj-
tás

bemutatás 
(produktu-
mok)

dráma
(szakértő és 
„játszó” sze-
repben)

csoportos fel-
adatmegoldás

projekt 

feladatleírás
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/4. VÁGYÓDÁS AZ OTTHONUNKBA

Felolvassuk Ady versét, ezzel 
megpihenünk és indulunk haza-
felé

(3 perc)

érzelmek moz-
gósítása
megnyugtatás

frontális
bemutatás

Szöveg-
gyűjtemény
Ady Endre: A 
föl-földobott kő 
című verse

II/5. HAZAÉRKEZÉS

Képzeljük el, hogy az utazás vé-
gén autóval érkezünk haza, és 
nagyon fáradtak vagyunk!

A verset fáradtan mondjuk, és 
mozgással kísérjük.
Másodszorra kézjátékkal kísérjük!
(3 perc)

a megérkezés 
rítusa

helyes ejtés

dráma
frontális 

kézjáték
egyéni

Szöveggyűj-
temény

Szöveg-
gyűjtemény 
Weöres 
Sándor: 
Haragosi című 
verse

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/1. BEFEJEZETLEN MONDAT 

A) A Varázsláda bezárása
A tanulók válasszanak gondolat-
ban egy tárgyat a varázsládából 
vagy a térben ott levő tárgyakból.

Elmondjuk a ládazáró verset, ám 
így fejezzük be:
Láda zárulj, de én szeretném, ha 
a nyaram (a jövőm!) olyan lenne, 
mint… 
Akkor kezdjük, ha mindenki ki-
gondolta.
Körben befejezzük a mondatot.

Jövőre irányu-
ló jókívánság 
(vágy kifeje-
zése) önma-
gunknak

önkifejezés
félreproduktív 
beszédkészség

absztrahálás

dráma
frontális

a Varázsláda 
kellékei, és 
minden, amit 
ezen a foglal-
kozáson készí-
tettünk

B) Játszhatjuk úgy is, hogy másnak 
kívánjuk.

(5 perc)

jövőre irányu-
ló jó kívánság 
(vágy ki fe-
jezése) önma-
gunknak

önkifejezés
félreproduktív 
beszédkészség

absztrahálás

dráma

frontális

a Varázsláda 
kellékei, és 
minden, amit 
ezen a foglal-
kozáson készí-
tettünk
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MELLÉKLETEK
I./1.

Eszköz:

Varázsláda

Feladatleírás:

A csoportok, amikor meghallják a feladatot, igen sok közös történet merül fel a csoport tagjaiban. 
2-3 percig hagyjuk, hogy meséljenek egymásnak (hiszen a cél a közös múltbeli élményeink felidé-
zése), de aztán választani kell egyet, amit pár mondatban be kell mutatni, úgy, hogy a többi tanuló 
is pontosan emlékezzen arra, amire ők gondolnak.

Amikor elmondták, választunk egyet a 4 ötletből. (Szavazunk.)

Ezzel játsszunk tovább. Választunk egy mesélőt és egy játszót. Az első két játékost válassza a tanár! 
Az alapján, hogy kiről feltételezi: bátran, folyékonyan beszél, illetve szeret a többiek előtt szere-
pelni. 

A mesélő és a játszó úgy állnak, hogy mindenki lássa őket. A mesélő minden részletre kiterjedően, 
érzékletesen igyekezzen mesélni, a legfontosabb szabály, hogy folyamatosan kell beszélni. Ha már 
nincs ötlete, mit mondjon, másik mesélő folytatja, kiegészíti a történetet. 4-5 mesélőt is választha-
tunk, és azt is váltogathatjuk, aki mutogat.

Ha a gyerekek ötleteket adnak (hiszen közben folyamatosan eszükbe jutnak dolgok: ők mit csinál-
tak, hogy éreztük magukat, az adott foglalkozáson), akkor azt ne hagyjuk elmesélni, hanem hívjuk 
ki mesélőnek az illető tanulót. Ugyanígy, aki a mutogatónak ad ötleteket, azt hívjuk ki mutogatni.

Mutogatás: Minden momentumot, szót mutatni kell. Pl. Ha elhangzik az általunk kiválasztott tör-
ténetben, hogy „bementünk az osztályba”, akkor a játszó imitálja azt, hogy mennek. Ha azt hallja, 
hogy „készítettünk egy bábot”, akkor nem csak azt kell mutatni, ahogy készíti a bábot, hanem sor-
ban: először mutatja, hogy készíti a bábot, de mivel elhangzott, hogy „bábot”, a bábot is mutatnia 
kell! (Saját maga lesz a báb.)

II./1. TÁRSASJÁTÉK

Feladatleírás:          

A játék felelősválasztással kezdődik. A felelősöket a feladatmegoldás során váltogathatjuk, hogy 
minden tanuló több szerepben is kipróbálhassa magát. 

Felelősválasztás: 
JEGYZŐ (aki felelős, hogy írjanak és rajzoljanak), 
IDŐFIGYELŐ (méri az időt), 
TÉMAFELELŐS (ügyel, hogy ne térjenek el a tárgytól), 
SZÓVIVŐ (aki bemutatja a kész produktumot)

Létrehozunk (a terem közepén, a padlón egy 10 mezőből álló társasjátékot.
A csoportok megoldják az előzetes feladataikat, amelyek a játékmező feladatai lesznek.
Az elkészített tárgyakat elhelyezik a megfelelő mezőn.
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Amikor ez kész, indulhat a játék. A játékosok sorshúzással döntik el, ki indul először, majd azt, 
melyik mezőre lépnek.
A mezőn található feladatot megoldják, amit az azt készítő csoport értékel.

Ezután húznak egy szerencse és egy büntetőkártyák is, és szintén megoldják az ott található fel-
adatokat.

Végül mindenki a célhoz mehet, ahol a hazaváró tudóscsoport feladatát kell megoldaniuk.

A játék menete, a csoportok feladatai:

Előkészület 25 perc

1. csoport

„Mindentmegszervező” tudóscsoport

Ez a csoport felelős a szervezésért.

Elhelyezkednek egy asztalnál.
Megkapják a feladatokat. 25 perc áll rendelkezésre.

1. Prospektuskészítés 
A prospektusok, ajánlók segítségével állítsák össze egy 5-6. osztályos gyerekcsoportnak szóló 
utazás teljes napi programját. Hova mennek? Milyen programok lesznek? Mit fognak megnéz-
ni? Hol és hogyan pihennek?
Az összegyűjtött (otthonról hozott) anyagokból és eszközökből kiválogatják a feladathoz szüksé-
geseket. Mindent hasznosíthatnak, ami fellelhető a teremben (ragasztó, papírok, színes újságok 
stb.)

2. Készüljenek fel a prospektus reklámszerű bemutatására. Segíthetjük őket azzal az ötlettel, 
hogy mutassák be úgy, mintha egy vásári forgatagban lennének kikiáltók (képmutogatók)! Ezzel 
a bemutatás ritmusára, lendületére, hangerejére kapnak inspirációt.

3. Találjanak ki egy 3 kérdésből álló rejtvényt, amit a másik csoport fog megoldani.
A feladat az lesz, hogy prospektus elolvasása után azonnal meg kell válaszolni az azzal kapcso-
latos kérdéseket.
A feladatot is ők mondják el a másik csoportnak! Erre is készüljenek fel!
Példa egy kérdésre: Hány órakor indul a busz? stb.

4. Hogyan értékelik a megoldást?

+ ÚTIKÖNYVEK (magyar tájak)
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2. csoport
„Őrzővédő” tudóscsoport

Ez a csoport felelős azért, hogy az utazás során lehetséges veszélyekre felhívja a figyelmet.

Elhelyezkednek egy padnál.
Megkapják a feladatokat. 25 perc áll rendelkezésre.

1. készítsenek összesen 8 darab kártyát, amit a játékhoz fogunk használni.
Négy „szerencse”-kártyát és négy „büntető” kártyát készítsenek. Találják ki a méretét, a színét, a 
díszítést, és a szöveget (esetleg hanghatást az „Eszközök”-nél felsorolt csörgő-zörgő tárgyak se-
gítségével. Pl. „Szerencse” kártyára TRILLA (dicséret), „büntető” kártyára: „BOOOING” (szidás) 
hanghatás. Bábokat is készíthetnek, akik megjelennek a kártyákkal egy időben (jó és gonosz), 
amelyeknek karaktert is adhatnak (pl.: tündér, és rendőr vagy boszorkány.)

Miért jár egy utazás során „dicséret”, illetve „szidás”?

2. Milyen veszélyeket rejt egy utazás? („büntető”-kártyák)
a) közlekedéssel kapcsolatosan hívják fel a figyelmet valamire,
b) más veszélyekkel kapcsolatosan (pl. idegenek, drogok),
c) egymásról való gondolkodás, utastársainkkal való törődés.

Példa a büntetőkártyára: Édességet fogadtál el egy idegentől. Miért hibáztál?
        Átmentél a piroson, és a többiek is utánad szaladtak. Miért hibáztál?

3. Miért jár dicséret?
a) pl. közlekedési járművön
b) szálláshelyen
c) vendéglátóhelyen
d) vízparton

Példa a szerencsekártyára: Amikor a tóban fürödtetek, vigyáztál a kisebbekre! Miért gondolod, 
hogy ez így helyes?

Az összegyűjtött (otthonról hozott) anyagokból és eszközökből kiválogatják a feladathoz szüksé-
geseket. Mindent hasznosíthatnak, ami fellelhető a teremben (ragasztó, papírok, színes újságok, 
képek, matricák stb.).

4. Beszéljék meg, milyen indoklást fognak elfogadni az egyes kártyákkal kapcsolatban!

 + KRESZ-könyvek, a tankönyv megfelelő fejezetei, bűnmegelőzéssel kapcsolatos kiadvá-
nyok
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3. csoport
„Játéktervező” tudóscsoport

Ez a csoport felelős azért, hogy létrehozzák a játékmezőt.

Elhelyezkednek a terem közepén.
Megkapják a feladatokat. 25 perc áll rendelkezésre.

1. Készítsenek egy 10 játékmezőből álló játéktáblát, amin a játékosok ténylegesen haladni tud-Készítsenek egy 10 játékmezőből álló játéktáblát, amin a játékosok ténylegesen haladni tud-
nak. Találják ki a méretét, az anyagát, a színét, a mintáját. Számozzák meg a mezőket. Ennek 
a csoportnak is ajánljuk fel, hogy mindent hasznosíthatnak, amit találnak (ld. „Eszközök”, pl. 
újságpapír, színes képek, színes papír stb., és akár hanghatásokat is hozzáadhatnak az egyes 
mezőkhöz.)
– az 1. mező a START.
– a 2-8. mező játékmezők. Ebből 4 mezőt jelöljenek ki más díszítéssel, ahova majd a csoportok 

lépni fognak.. 
– a 9. a hazainduló mező.

2. Írják meg a játékszabályt! (Hogyan döntenek a kezdésről, arról, melyik csoport hova lépjen, mi 
játék célja, fantázianeve, mit szabad, mit nem stb.)
3. Készüljenek fel a játékszabály közös bemutatására!

4. csoport
„Hazaváró” tudóscsoport

Elhelyezkednek egy padnál a játékmező végénél. 
Megkapják a feladatokat.

1. Képeslapkészítés
Készítsenek képeslapokat (legalább 8 darabot), amit különböző helyszínekről küldhetnek haza az 
utazók. 
Az összegyűjtött (otthonról hozott) anyagokból és eszközökből kiválogatják a feladathoz szüksé-
geseket. Mindent hasznosíthatnak, ami fellelhető a teremben (ragasztó, papírok, matricák, képek 
stb.)

A másik csoport feladata az lesz, hogy írják meg a képeslapokat (annak megfelelően, mit ábrázol.)
A feladatot is ők adják ki. 
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II/2. A TÁRSASJÁTÉK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 
(5 perc)

1 csoport: A 2-8. mezők valamelyikén (amit a 3. csoport kijelölt) elhelyezik az általuk készített 
     rejtvényt.
          Elhelyezik az általuk készített prospektust egy jól látható helyre. 

2. csoport: Elhelyezi a játékszabályt a START mezőre.

3. csoport: A 2-8. mezők valamelyikén (amit a 3. csoport kijelölt) elhelyezik az általuk készített 
      kártyákat. Mind a 4-re tesznek egy „büntető” és egy szerencsekártyát. 

4. csoport: A 2-8. mezők közül 4-re (amit a 3. csoport kijelölt) képeslapokat (mindenhova kettőt.)

Most a 4 kijelölt mező mindegyikén van 2 szerencsekártya és 2 képeslap. 

II./3. A JÁTÉK
(35 perc)

A 3. csoport döntése alapján elindul az egyik csoport, majd a másik 3 csoport is (tehát ők is!). 
Odalépnek a 4 kijelölt mező egyikére.

Először meghallgatják a játékszabályt (a 3. csoporttól).

Ezután meghallgatják a prospektus bemutatóját és megoldják a rejtvényt (1. csoport)

Értékelés: Elmondják a feladatot, a másik 3 csoportból egy valaki válaszol (sorban). Majd a 2. kér-
dés. Végül megmondják a helyes válaszokat.

Elolvassák először a büntetőkártyát, majd a szerencsekártyát. 

Értékelés (2. csoport): Elfogadhatónak tartják-e az indoklást? Ha nem kérdezzenek tovább. Sorban 
haladunk a csoportokkal, először a „büntető”-, majd a „szerencse”-kártya következik.

Majd képeslapot írnak haza. (4. csoport) 

Értékelés (4. csoport) megnézik, fel lehetne-e adni a postán, szép-e, helyesen van-e írva. 
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II/4.

ADY ENDRE: A FÖL-FÖLDOBOTT KŐ

Föl-földobott kő, földedre hullva,
Kicsi országom, újra meg újra
Hazajön a fiad.

Messze tornyokat látogat sorba,
Szédül, elbusong s lehull a porba,
Amelyből vétetett.

Mindig elvágyik s nem menekülhet,
Magyar vágyakkal, melyek elülnek
S fölhorgadnak megint.

Tied vagyok én nagy haragomban,
Nagy hűtlenségben, szerelmes gondban
Szomoruan magyar.

Föl-fölhajított kő, bús akaratlan,
Kicsi országom, példás alakban
Te orcádra ütök.

És, jaj, hiába mindenha szándék,
Százszor földobnál, én visszaszállnék,
Százszor is, végül is.

(Ady Endre összes versei, Osiris Kiadó Bp. 2004.)

II./5.

WEÖRES SÁNDOR: HARAGOSI

Fut, robog a kicsi kocsi, rajta ül a Haragosi,
din don diridongó. 
Ha kiborul az a kocsi, leröpül a Haragosi,
din don diridongó. 
 
Fut a havon a fakutya, vele fut a retyerutya, 
din don diridongó. 
Ha kiborul a fakutya, lepotyog a retyerutya, 
din don diridongó.

III./1.

A Varázsláda kellékei, és minden, amit ezen a foglalkozáson készítettünk.
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ZÁRÓ MODUL

KÉSZÍTETTE: SCHMIDT MAGDOLNA

Játék,
amelyben a nagy felfedezőút után

az itthoni együttlét öröméért jövünk össze.
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MODULLEÍRÁS
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 12 évesek

AJÁNLOTT IDŐKERET 90 perc, 2×45perc, két alkalommal tartva a foglalkozást

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Az év végi munka lezárása. Az évközben átéltek felidézése. Összegzés, lezá-
rás. Ünnepi együttlét előkészítése. Ünneplés

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Drámás és bábos ismeretek az év moduljai alapján. Csoportban való munka 
képessége, előadói készség.

AJÁNLOTT 
TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY

Önfejlesztés. Önértékelés. Ünneplés

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Személyes kompetencia: önkifejezési és önfejlesztő képesség

Kognitív kompetencia: nyelvi kommunikációs és produktív képesség

Szociális kompetencia: együttműködési képesség

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

Modulokhoz: a 6. évfolyamos modulok

TÁMOGATÓ RENDSZER Az év során ajánlott szakirodalmak, különösen:
Nánay István: A rendezésről

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

Kedves Kollégánk!

Köszönjük, hogy ebben az évben velünk játszott, illetve dolgozott, avagy tán „játszva dolgozott”. 
Elérkeztünk az ez évi programsorozat lezárásához. Elképzeléseink szerint az utolsó modulban 
arra szeretnénk a résztvevőket buzdítani, hogy nyilvános foglalkozással zárják az évet. Reméljük, 
a tanítványok tele vannak az év során szerzett és tapasztalt élményekkel és érzésekkel. Bizonyára a 
szülők, barátok is kíváncsiak arra, hogy mit is „műveltünk” a tanév során. Kialakultak saját szertar-
tások, vannak már kedvenc játékaink, s a csoport az együttjátszás során tovább érlelődött. Utolsó 
modulunk két alkalomra terveződött, az első 45 perc az utolsó találkozásunkra való felkészülés, 
a második 45 perc egy forgatókönyv tervezetet kínál a nyilvános találkozó megszervezéséhez, 
lebonyolításához. Hangsúlyozni szeretnénk, ez csak egy tervezet, bátran alakítsunk rajta saját ta-
pasztalataink, élményeink, csoportunk igényei szerint. Ha a csoport nem akarja a nyilvános be-
mutatkozást, akkor ne erőltessük, akkor játszunk és ünnepeljünk egyet utoljára. (Reméljük, hogy 
az utoljára csak erre a tanévre vonatkozik.) A kézikönyv mellékletében találunk egy oklevelet, 
amelyet szeretettel ajánlunk emlékül a programban résztvevőknek. Egész évben arra töreked-
tünk, hogy báb és dráma módszerekkel alakítsuk, mélyítsük el a szövegalkotáshoz és szövegértés-
hez kapcsolódó készségeket, képességeket, felkínálva a csoportban és az egymástól való tanulás 
lehetőségét. 
Ez a záró modulunk formailag kicsit más, mint az eddigiek. A leírással a foglalkozás lebonyolítását 
szeretnénk segíteni, de mindenképpen az évközi munkaritmust is követjük. A modul abban is 
köztes állapotú, hogy bár nyilvános foglalkozás, mégsem hagyományos értelemben vett előadás. 
Viszont nagyon sok bemutató foglalkozással a hátam mögött tudom, hogy a résztvevők egy kicsit 
előadásként élik meg. Készüljünk rá egyénileg, ahogy a feladatok tippjeiben leírom a „Néhány 
ötlet” címszó alatt. Jó, ha a foglalkozásvezető előre fölkészül, és maga is végigpróbálja az ajánlott 
feladatokat.

Jó munkát!

Schmidt Magda
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– Időfelhasználás: az első 45 perc akkor tartható, ha az ajánlott felkészülést magunk is elvégez-Időfelhasználás: az első 45 perc akkor tartható, ha az ajánlott felkészülést magunk is elvégez-
zük. 

– Tér-terem elrendezés: ne feledkezzünk el arról, hogy vendégeket várunk. Legyen elég játszó 
helyünk, nézőterünk, vendégfogadó helyünk. 

– Eszközök: ebben is jó, ha előre fölkészülünk, ha kiállítást is rendezünk, mindenképpen szük-Eszközök: ebben is jó, ha előre fölkészülünk, ha kiállítást is rendezünk, mindenképpen szük-
ség van a tárgyak bekészítésére, a terem előzetes berendezésére. 

– Speciális javaslatok a fejlesztendő kompetenciával kapcsolatban: értelemszerűen most a fel-Speciális javaslatok a fejlesztendő kompetenciával kapcsolatban: értelemszerűen most a fel-
mutatásra, bemutatásra kerül a hangsúly, s nem a műhelymunkára. 

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 értékelési mód és a tartalom összefüggésének megvilágítása: ugyanúgy, mint az évsorán, ha 
szükséges az önértékelésre törekedjünk. Azzal együtt, ha egy-egy jelenetünk jól sikerül, ne lepőd-
jünk meg, ha a „közönség” soraiban felcsattan a taps. Ez is helyén való értékelés most. Kerítsünk 
sort a beszélgetésre is. 
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK – IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/ 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. AZ UTOLSÓ TALÁLKOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1. EMLÉKEZÉS

Kérjük meg a játszókat, hogy 
hunyják le a szemüket, helyez-
kedjenek el kényelmesen, és úgy 
hallgassák meg a mellékletben 
lejegyzett szöveget. 
A szöveget a játékvezető olvassa 
fel! 
(3 perc)

befogadás
érzelmi emlé-
kezet

frontális
dráma
tanári felol-
vasás

mellékelt szö-
veg

I/ 2. BEFEJEZETLEN MONDATOK

Egész csoportban dolgozzunk. 
A szöveg meghallgatása után a 
játékvezető kérje meg a növen-
dékeket, hogy egyes szám első 
személyben fejezzék be a mellék-
letekben lejegyzett mondatokat. A 
mondatokat a játékvezető mondja 
elő. Egy-egy mondatra több variá-
ciót is meghallgathatunk.
Mindenki kapjon lehetőséget leg-
alább egy mondat befejezésére. 
(Differenciálásra adhat lehetősé-
get, ha arra is megkérjük a válasz-
adókat, hogy mondataikat testtar-
tással, arcmimikával kísérjék) 
(4 perc)

érzelmi emlé-
kezet
verbális kife-
jezés

(nonverbális 
kifejezés)

frontális
dráma

I/2. 
Befejezetlen 
mondatok

I/ 3. LÁDANYITÁS

 A Varázsláda kinyitása
(1 perc)

Varázsláda ládanyitó vers
szöveg-
gyűjtemény
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II. ÜNNEPRE KÉSZÜLÜNK, A TALÁLKOZÓ TERVEZÉSE

II/1. LEVÉL A LÁDÁBAN

Az  1. csoportnak 

A növendékeket kérjük meg arra, 
hogy kiscsoportokban dolgozva 
olvassák el a levelet és készüljenek 
föl ötleteikkel a következő foglal-
kozás, illetve találkozás forgató-
könyvének elkészítésére.

A 2. csoportnak

A növendékeket kérjük meg arra, 
hogy kiscsoportban dolgozva 
olvassák el a levelet és gyűjtsék 
össze a tárgyakhoz kapcsolódva 
ötleteiket, tervezzenek meghívót!

(10 perc)

emlékezet
szerkesztés
ünnep 

együttműkö-
dés
szerkesztés,
tervezés

kiscsoportos
forgatókönyv 
készítés

levelek 
tárgyak a 
ládában

II/ 2. BEFEJEZETLEN MONDATOK

Egész csoportos egyeztetés.
A csoportok mondják el, mutassák 
be terveiket!
(15 perc)

egyeztetés
szerkesztés

frontális
megbeszélés
bemutatás

néhány ötlet

III. ÖSSZEFOGLALÁS, RÖGZÍTÉS, FELADATOK FELOSZTÁSA

III/1. ÖSSZEHANGOLÁS

A tervezetek összehangolása, 
megbeszélése
Feladatok elosztása
(10 perc)

egyeztetés
szerkesztés
feladatvállalás

megbeszélés
frontális

néhány ötlet

III/2. 

Ládazárás
(11 perc)

közösséghez 
való tartozás 
erősítése

szertartása varázsláda
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

AZ ELSŐ FOGLALKOZÁS VÉGE

ÍGY JÁTSZUNK MI!  – FORGATÓKÖNYV-TERVEZET AZ UTOLSÓ TALÁLKOZÁSHOZ

I. VENDÉGEK FOGADÁSA

A Fogadjuk a vendégeket az álta-
lunk készített bábok, játékok, 
munkák kiállításával. A kiállítás 
anyagát a falra, faliújságra, saját 
transzparensre tehetjük. Lehet 
egy hagyományos, az alkotókat is 
bemutató, jegyzékkel és címekkel 
ellátott.
(5 perc)

szervezés
rendezés
ünnep

egész csoport
kiállítás

kiállított mű-
vek: rajzok, 
bábok stb.

B Fogadjuk a vendégeket egy pa-
noptikum jellegű kiállítással, ami-
ben maguk a játszók a szobrok. 
A képek kapcsolódjanak az évi 
munkához. (Pl. fantáziaállatok 
bemutatása, izgalmas jelenetek 
bemutatása, egy mese képeinek 
bemutatása. Mindenképpen egy 
tematikát kövessünk. 
Közben szólhat egy kedvenc zene.
(5 perc)

előadói
együttműkö-
dési

egész csoport
bemutatás

CD lejátszó
zenei CD

II. 1.  LÁDANYITÁS

Babits Mihály: Theosophikus 
ének (részlet)

 (3 perc)

szertartás
előadói
együttműkö-
dési

egész csoport
bemutatás

Varázsláda játékleírás

II/ 2. JÁTÉK A TÁRGYAKKAL

A Nem az, ami…
(10 perc)

fantázia frontális
dráma

játékleírás
VI. 9. Modul 
I/1-es játéka.

B Mi változott?
(10 perc)

ismeretszerző frontális
dráma

játékleírás
a VI. 9. modul 
I/1-es játéka

C Ismerem, felismerem…
(10 perc)

kombinatív frontális drá-
ma

játékleírás
a VI. 9. modul 
I/1-es játéka

II/3. BÁBOZZUNK EGYÜTT!

A Vízben vagyunk!

(10 perc)

fantázia
előadói

egyéni
bábkészítés
bemutatás

Varázsláda
anyagok

játékleírás

B Űrlények a világűrből!

(10 perc)

fantázia
előadói

egyéni
bábkészítés
bemutatás

Varázsláda
anyagok

játékleírás
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TEVÉKENYSÉGEK–IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, 

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKAFORMÁK 
ÉS MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/4. MUTASD AZ ÉRZÉST!

A Alkossunk két egymással szem-
ben levő oszlopot, üljünk le! 
Mutassuk meg a párunknak a 
kihúzott érzést. A játékvezető 
megkérdezi a párt, hogy felismer-
te-e az érzést; kérjük meg a páros 
másik tagját, hogy válaszoljon az 
érzésre egy mozdulattal, amit a 
pár másik tagjának kell felismer-
ni. Mindenkit kérdezzünk végig.
(10 perc)

az érzelmek 
visszajelzése
élményszintű 
átélése

önkifejezés

báb

páros

a játszók lét-
számának 
megfelelő 
számú
üres szókártya
(VI/13. modul, 
II/2-es játék)

B Mutasd kézzel a kihúzott érzést! 
Körben ülve játsszunk!
Egyéni gyakorlat

(10 perc)

az érzelmek 
visszajelzése
élményszintű 
átélése

önkifejezés

báb

páros

a játszók lét-
számának 
megfelelő 
számú
üres szókártya

III. Ládazárás  ☺☺                  

Az emléklapok kiosztása, záró be-
szélgetés a Befejezetlen mondatok 
használatával. 
 (10 perc)

I/2-es játék
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MELLÉKLETEK
I. FOGLALKOZÁS

I/1. EMLÉKEZÉS

A most következő szöveget bátran helyettesíthetjük a magunk élményeivel, tapasztalásaival: az 
emlékezetről, az érzelmekről.  

Érzéseink sokfélék. Nem is tudjuk az életünket elképzelni érzések és emlékek nélkül. Az érzések 
néha úgy törnek, ránk, hogy úgy érezzük, képtelenek vagyunk őket szabályozni. Gondolkodásunk 
is ezerféle, fantáziánk is változó. Van, aki könnyen lát maga előtt képeket, van, aki inkább a han-
gokat, hangulatokat tudja felidézni. Ha egy múltbeli kedves emlékre gondolunk, talán még az il-
latokat is érezzük, amit akkor tapasztaltunk, amikor az élményt átéltük. Vannak köztünk olyanok, 
akik könnyen és gyorsan bele tudják magukat képzelni mások helyzetébe, van, aki nehezebben 
azonosul a másik személlyel. Vannak olyanok is, akik bátran és nyíltan tudnak beszélni érzéseik-
ről, vannak, akik nem. Van, aki a hallgatásával is ki tudja fejezni együttérzését. Van olyan ember, 
akit a nehézségek letörnek, és van, aki kihívásnak veszi az akadályokat. Vannak olyanok, akik 
mindig az élet napos oldalát látják, és a legnehezebb helyzetben is irányítani tudják érzéseiket, 
humorral, szeretve figyelve az emberi élet nagy és kicsi eseményeire. Az ember már régóta felis-
merte az érzelmek fontosságát, és azt is pontosan tudja, hogy az érzelmekre hogyan lehet hatni. Ez 
azonban óriási nagy felelősséggel jár, aki szándékosan vagy felelőtlenül gyűlölködésre, uszításra, 
pusztításra használja a befolyását, bűnt követ el.  A művészek, írók, festők, zeneszerzők alkotása-
ikkal hatalmas befolyásoló erővel rendelkeznek. Egy-egy zeneszám megríkathat, vagy extatikussá 
tehet bennünket. Vajon mivel érik el a művészetek, hogy hatással legyenek ránk? Mitől jó az egyik 
film története, is miért nem hat ránk a másik? Miért késztet bennünket a jó zene mozgásra? Miért 
és hogyan emlékezünk?

I/2. BEFEJEZETLEN MONDATOK

– Amikor először jöttem erre a foglalkozásra, akkor azt gondoltam…
– Legutóbbi találkozásunkkor azt a játékot nem kedveltem, amikor…
– A legnagyobb hatással ebben az évben az volt rám, amikor…
– A legkedvesebb emlékem a foglalkozásainkról az, amikor…
– Néha ellenérzések vannak bennem, amikor…
– A legnehezebb számomra az a foglalkozásokon, amikor…
– A legfontosabbnak azt gondolom a csoportunkról, hogy…
– A legkedvesebb játékom ebben az évben az volt, amikor…
– A legszívesebben azt a játékot játszanám újra, amikor…

Befejezetlen mondataink célja, hogy előhívjuk a csoportunkból kedves és kevésbé kellemes érzé-
seiket, élményeiket foglalkozásainkról. Saját tapasztalatainkra alapozva bővítsük a kérdéseket, de 
ne legyünk személyeskedők.
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I/3. LÁDANYITÁS

BABITS MIHÁLY: THEOSOPHIKUS ÉNEK
(részlet)

A fény alatt, az ég alatt, a lég alatt,
a fény alatt. a lég alatt, a jég alatt,
a fény alatt, a kék alatt, a zöld alatt,
a fény alatt, az ég alatt, a föld alatt,
a fény alatt, az árny alatt, a láng alatt. 

Láda, nyílj ki!
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II/1. LEVÉL AZ 1-ES CSOPORTNAK

Kedves Játszótársaim!

Most levélben szólítalak meg Benneteket. Azt kérem, segítsetek ab-
ban, hogy következő találkozásunkat, melyre barátainkat, rokonain-
kat is meghívjuk, közösen tervezzük meg. Bízom benne, hogy a dráma 
és bábjáték már nem ismeretlen számotokra, hiszen ebben az évben 
oly sok közös képzeletbeli utazáson vettetek már részt. Ötletbörzével 
gyűjtsétek össze azokat a játékokat, melyekbe szívesen bevonnátok 
vendégeinket! Idézzétek föl azokat a jeleneteket, amelyeket be is mu-
tathatnánk a barátainknak, rokonainknak! 
Gondoljátok végig, hogy ez az alkalom már az év zárása, tehát ün-
nepi találkozás is egyben! Jó lenne, ha ez a találkozás tükröt mutatna 
rólunk, játékos kedvünkről. A sokféle játék közül, mint beszéd, vers, 
báb, zene, tánc melyiket mutassuk be? Kérlek Benneteket, készítsetek 
rövid vázlatot, melyet a találkozás forgatókönyvének szánhatunk.  A 
találkozóra 1 óra áll rendelkezésünkre. Úgy tervezzétek a játékokat, 
hogy ennyi időbe beleférjen!  Várom ötleteiteket!

Magda néni
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LEVÉL A 2-ES CSOPORTNAK

Kedves Játszótársaim!

Most levélben szólítalak meg Benneteket. Azt kérem, segítsetek abban, 
hogy következő találkozásunkat, amelyre barátainkat, rokonainkat is 
meghívjuk, közösen tervezzük meg. Bízom benne, hogy a dráma és 
bábjáték már nem ismeretlen számotokra, hiszen ebben az évben oly 
sok közös képzeletbeli utazáson vettünk már részt. 
Gondoljátok végig, hogy ez az alkalom az évzárása, tehát ünnepi ta-
lálkozás is egyben! Jó lenne, ha ez a találkozás tükröt mutatna rólunk, 
játékos kedvünkről. Kérlek Benneteket, készítsétek el a találkozó ün-
nepi meghívójának tervezetét! Válogassátok ki azokat a tárgyakat, me-
lyeket szívesen megmutatnátok egy kiállítás keretében! Gondoljátok 
végig, hogyan tudnánk ünnepivé tenni a találkozás terét! Emléklapok 
is a rendelkezésünkre állnak, hogy egymást megköszöntsük. Ezt ho-
gyan adjuk át? Várom ötleteiteket!

Magda néni
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II/2. NÉHÁNY ÖTLET

Javaslom, hogy a játékvezető maga is gondolja végig a növendékeknek adott feladatokat. Jó, ha van 
nekünk is elképzelésünk, ezeket mi is elmondhatjuk a közös egyeztetés során, hiszen a gyerekek-
nek nagyon komplex feladatot kell megoldaniuk. A munkánk hasonlóvá válik a színpadi rende-
zéshez, hiszen a játék, ha bemutatkozás, addig demokratikus műfaj, amíg a végső megoldásban 
meg nem egyezünk, innentől kezdve a rendezés maradjon a mi kezünkben. Az irányokban, fő 
vonalakban egyezzünk meg, s utána vessük össze az ötleteket az általunk készített vázlattal. A 
legjobb ötleteket tartsuk meg, akár szavazhatunk is, de innentől kezdve legyünk célirányosak, és 
vállaljuk fel az irányító szerepét. 

III. NÉHÁNY ÖTLET

II. FOGLALKOZÁS

Lásd a következő forgatókönyvet!

Ládazárás – ládanyitás

Bizonyára kialakult már valamilyen szertartás a csoportban, amivel a ládát kinyitjuk. Egy ötlet: 
minden ládanyitás, ládazárás játékos szertartás és beszédgyakorlat is lehet egyben. A Babits-vers 
szövegét ajánljuk feldolgozásra. Szép hanghatást ad, ha kánonban, soronként indítva mondjuk 
el a versrészletet. Közben a hangerő és a ritmusfejlesztésen is dogozzunk. A láda nyitása legyen 
erősödő hangerejű, a zárás halkuló hangerejű. Szép és egyszerű mozgás, ha közben körbejárjuk 
a varázsládánkat, s a karunk emelkedése a láda nyitását, leejtése a láda zárását kíséri. A feladat 
komplex, bemutató előtt ezért többször próbáljuk el.

A forgatókönyv-tervezet játékleírásai 

II/2. JÁTÉK A TÁRGYAKKAL 

A) NEM AZ, AMI…

Bármilyen tárggyal játszhatjuk. Lényege, hogy a választott tárgy a vele való utánzásos cselekvés 
alapján bármivé átalakulhat, csak az nem lehet, ami valójában. Játszhatjuk úgy, hogy a tárgyat le-
tesszük a kör közepére: akinek eszébe jut valami, amit el tud vele játszani, az elveszi és bemutatja, 
amit kigondolt, úgy, hogy a többiek ráismerjenek. Később megpróbálhatunk egy tárgyat körbead-
ni, hadd törje a fejét mindenki, hogy mit is játszhatna el vele!
Változatok: legegyszerűbb, ha alaki hasonlóságból indulunk ki. Így lesz labdából alma, tojás, gom-
bóc, cicafej, a ceruzából fogkefe, fésű, lázmérő, karmesteri pálca, az esernyőből csónak, az ollóból 
szemüveg.
A kisgyereknek azonban, mint tudjuk, nincs feltétlenül szüksége alaki hasonlóságra az effajta 
játékhoz: egy gyöngysort is lehet cipőtörlő ronggyá gyűrni, szappanként karra kenni, kígyóvá 
varázsolni, könyvjelzőként használni…
Megjegyzés: a szabály megértése itt is úgy a legegyszerűbb, ha a tanító kezdi a játékot. Igyekezzünk 
ösztönözni az újabb és újabb ötleteket, várjunk rájuk türelemmel.
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B) MI VÁLTOZOTT?

Egyvalakit kiküldünk a szobából. Mielőtt kimegy, alaposan körülnéz: ki hol ül, hogy néz ki stb. 
Ezután a bentmaradók megcserélhetik helyüket, elcserélhetik ruhadarabjaikat, használati tárgyai-
kat: összesen három változtatást hajtanak végre. Behívjuk a kitalálót, akinek az a feladata, hogy rá-
jöjjön, milyen változtatások történtek, amíg ő kint volt. Új kitalálóval, cserével folytatódik a játék. 
Mindenki játszó és kitaláló lehet egyszerre, és nem kell kiküldeni senkit. A játékosok körben áll-
nak, majd a játékvezető jelére (pl. taps) mindenki hátrafordul (kifordul a kör), becsukja a szemét, 
s valamit változtat a ruházatán (kisebb szemet szúró változtatásról van szó!), miután visszafordult 
a társaság, a játékvezető által megadott párosításban kell kitalálni, hogy a pillanatnyi partner mit 
változtatott (amennyiben páron belül nem sikerül felfedezni a változást, segíthet a csoport).

C) ISMEREM! FELISMEREM?

A gyerekek hátratett kezébe egy-egy tárgyat helyezünk. Milyennek érzed? (hideg, sima, érdes, 
szúrós, bolyhos stb.) Mekkora? (elfér a tenyeremben, két markomban, olyan vékony gömbölyű, 
szögletes, hasonlít egy csőhöz, gombhoz, a teteje ilyen, az alsó része amolyan…)  Mit tudsz vele 
csinálni? (összegyűrhetem, kinyújthatom, szétcsavarhatom…)
Ha gyerek nem jön rá, mit tart a kezében, hunyja be a szemét, vegye maga elé a tárgyat, és a többi 
gyerek egy-egy utalással vagy manipulációs tanáccsal vezesse rá: „fehér, Mosakodáshoz szoktuk 
használni. Ha vízen lesz, habzik…” vagy: „szagold meg!, próbáld kinyitni, szétcsavarni!” Stb.)
Változat: Zsákbamacska néven ismert játék. Lényege nagyjából ugyanaz, csak a tárgyakat egy (le-
hetőleg közösen készített) zsákból húzzák elő, és csak akkor vehetik el, ha megfejtették, mi az.

Ha sikerül, próbáljuk meg a játékba bevonni a vendégeket is.

II/3. BÁBOZZUNK EGYÜTT!

Készüljünk fel sokféle színű és fajtájú anyaggal. Kérjük meg a játszókat, hogy hajtogatással alkos-
sák meg lényeiket, a feladat tematikája szerint: vízi világot, halakat, rákokat, víziállatokat jelenít-
hetünk meg, vagy a második variáció szerint űrlényeket alkothatunk. Vonjuk be a vendégeket is 
a bábkészítésbe és bemutatásba. Ha elkészültek a lényeink, jelöljünk ki a térben egy helyet, ahol 
megjeleníthetjük őket. Zenével is összekapcsolhatjuk a játékot. Lényeinknek a formán túl egyéb 
karaktert is adhatunk.

Bábok készítése

A bábhalak, űrlények elkészítéséhez használjuk a ládában található kendőket, ruhaanyagokat 
vagy különböző összegyűjtött dobozokat, papírhengereket. A textíliákat hajtogatással vagy kézre 
csavarva, a papírdobozokat ragasztással lehet rögzíteni. 
Kijelölhetjük a teremnek azt a sarkát, ahol játszunk, vagy a paravánt is használhatjuk. 
Ha a bábos teremjáték formát használjuk, akkor a gyerekek a pantomimból jól ismert a „falat kijelö-
lő” mozgással megteremtik az új helyszínt. Ezzel jelöljük képzeletbeli akváriumunk, űrkabinunk 
falát, ahol a kendőből csavart, vagy hajtogatással, összeillesztésekkel, ragasztásokkal kialakított ha-
laink, űrlényeink „élnek”.
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II/4. MUTASD AZ ÉRZÉST!

ÉRZÉSTÁBLÁZAT

FÁJDALOM ÖRÖM BÁNAT FÉLELEM

PÉNZSÓVÁRSÁG KAPZSISÁG HARCIASSÁG KÍVÁNCSISÁG

EGYÜTTÉRZÉS FÉLTÉKENYSÉG KUDARCÉRZÉS DÜH

SIKERÉLMÉNY FÁRADTSÁG MELEGSÉG HIDEGSÉG

SZERETET GYŰLÖLET KÖZÖMBÖSSÉG UNDOR

KESERŰSÉG RÉSZVÉT VÁGYAKOZÁS FÖLÉNY

BOLDOGSÁG FÁRADTSÁG UNALOM BÚSONGÁS

SZERELEM ÉRDEKLŐDÉS KEGYETLENSÉG KÍSÉRTÉS

A modulhoz használatos eszközök:
CD-lejátszó, az év során készített alkotásaink, választott zene, a Varázsláda kiválasztott kellékei

Az év során készített modulok szerzői: 

Csekeiné Vagács Zsuzsa
Farkas Szilvia
Farkas Zsuzsanna
Prácserné Kóbor Erika
Kovács Hedvig
Láng Rita
Rózsa Ildikó
Zurbó Péter
Schmidt Magdolna


