
modul adaptációja
a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 
tanulók együttneveléséhez

Az életjátékok II.
Ünnepek 1. rész

AKADÁLY NÉLKÜL

SzÖVeGéRtéS-
SzÖVeGAlkotáS

BESZ–X.2.1.1–AdP

A modult készítette:
Csájiné knézics Anikó, Szilvásiné turzó ágnes

Az adaptációt készítette:
Faragóné Bircsák Márta, kisvári Anna
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A modul célja A kommunikációs képességek fejlesztése verbális és nonverbális gyakorlatokkal; ünnepek viselkedési normái-
nak alkalmazása

Időkeret 45’

Ajánlott korosztály 6–8 év Az SNI-tanulókra tekintettel több idő szükséges az egyéni képességekhez igazodva

Modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben
Szóbeli szövegalkotás fejlesztése; anyanyelv, beszéd
Dráma, környezetismeret, technika

Szűkebb környezetben
Illemszabályok alkalmazása

Ajánlott megelőző tevékenységek
Néhány drámajáték ismerete

Ajánlott követő tevékenységek
Helyzetgyakorlatok

A képességfejlesztés fókuszai Információs és kommunikációs kultúra: megismerési és értelmezési képességek
Beszéd (magyar nyelv és irodalom), beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása
Ember és társadalom: szokásrendszerek kialakítása, térben és időben való tájékozódás

AZ ADAPTÁCIÓ KÖRE

A hiperaktív gyermek vezető tünetei:
– Nem figyel a részletekre sem az iskolában, sem a munkában, sem más tevékenységben.
– Nehézséget jelent számára a figyelem megtartása.
– Gyakran úgy tűnik, nem figyel, amikor beszélnek hozzá.
– Nem követi az útmutatásokat, elmarad a feladat, a kötelesség teljesítése.
– Nehézségei adódnak a tevékenységek megszervezésében, kerüli, illetve nem szereti az olyan feladatokat, amelyek tartós szellemi erőfeszí-

tést igényelnek.
– Elveszti a tevékenységeihez szükséges dolgokat, játékokat, iskolaszereket.
– Külső ingerek könnyen elvonják a figyelmét.
– Feledékeny a napi tevékenységeiben.
– Kezével babrál, ültében fészkelődik.
– Helyét gyakran otthagyja; mikor ülnie kell, gyakran rohangál; mászik, mikor ez nem helyénvaló.
– Nehézséget jelent számára az önálló játéktevékenység.
– Izeg-mozog, úgy viselkedik, mint akit felhúztak.
– Túlzott mennyiségű beszéd jellemzi.
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– Kimondja a választ a kérdés befejezése előtt.
– Nehezére esik a várakozás.
– Gyakran szakít félbe másokat.

Figyelemzavaros gyermek vezető tünetei
– A részletekre nem figyel oda, gondatlanságból hibákat ejt.
– A figyelem megtartása gyenge.
– Látszólag nem figyel az élőbeszédre.
– Nem követi az instrukciókat, elmarad a befejezés a nem megértés következtében.
– A tevékenység megszervezése nehézséget okoz számára.
– A tartós mentális erőfeszítéseket igyekszik kerülni.
– Gyakran elveszít, elhagy tárgyakat.
– Külső inger könnyen eltereli a figyelmét.
– Feledékeny napi tevékenységeiben.

A tanulási és viselkedészavarokkal küzdő gyermek vezető tünetei
– Rendszeresen elfelejti, mi a házi feladat, mit kell hozni az iskolai munkához.
– „Elveszti a fonalat” tanítási órán, nem tudja, mit kell tenni.
– Nyugtalan, figyelmetlen, feledékeny.
– Hallás után nehezen jegyez meg dolgokat.
– Nagyon lassan dolgozik, mindig a másikat figyeli.
– Sokat kérdez, mindig visszakérdezi a már elhangzottakat.
– Fejszámolásban gyengébb, mint az írásbeli számolásban.
– Mindig fel kell jegyeznie, mi a házi feladat, mi az üzenet.
– Tollbamondásnál feltűnően lassú, sokat hibázik.
– Írásban a hangokat, a szavak sorrendjét gyakran felcseréli, szavakat más szóval helyettesít.
– Helyesírása gyenge, nem teszi ki az ékezeteket, elvéti a mássalhangzók, magánhangzók hosszúságát.

AjánláS

Ünnepi alkalomra való készülődés részeként ajánljuk alkalmazni.
Ajánlott figyelembe venni, hogy a tanulási, beilleszkedési és magatartási problémával küzdő gyermeknek, főként a hiperaktív tanulónak 

gyakran nehéz a környezetéhez illeszkednie inadekvát meta- és kommunikációjával. Ezért fontos számukra megtanítanunk a verbális és nonver-
bális kommunikáció eszközeit, felismertetni velük, hogy mely szituációban, mely kifejezőeszköz alkalmazása lehet a legcélravezetőbb.

A dramatikus tevékenység, az együttműködés, a másik tolerálásának és egymás tiszteletének megtanulását segíti. Ezért, ha azt látjuk, hogy 
a gyermekközösség nem szívesen vonja be a magatartási problémával küzdő tanulót a közös tevékenységbe, akkor lépjünk közbe! Hívjuk fel 
a gyermekek figyelmét, válasszunk olyan technikákat és alakítsuk úgy ezek menetét, hogy abban a problémás gyermek is szerephez juthasson 
társai körében.
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A másik fontos szerepe a drámajátéknak a szabálytartásban való fejlődés, a kreativitás növelése.
Tevékenységbe ágyazva érdemes először kiscsoportban, rehabilitációs foglalkozáson, gyógypedagógus terapeuta vezetésével megtanítani 

a tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarral küzdő gyermekeknek a különböző verbális és nonverbális kommunikációs jeleket, értelme-
zésüket.

Nagyon fontos számukra az azonnali megerősítés. Mikor már érzékeli, hogy saját viselkedése és annak következménye között kapcsolat van, 
erősödik szociális biztonsága, ezzel együtt az önbizalma, önbecsülése, önértékelése és önkontrollja. Amíg a viselkedésben és ismeretszerzési 
helyzetekben nem automatizálódtak az alapvető szabályok, folyamatos támaszban és megerősítésben kell részesítenünk őket. Mérvadó a peda-
gógus jó beleérző képessége, a tünetek, tünetegyüttesek ismerete.

táMoGAtó RenDSzeR

Néhány drámapedagógiai játék ismerete; kooperatív technikák
Henger Krisztina – Juhász Sarolta – Nagy Krisztina (szerk.): Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, tanulók kompetencia 

alapú fejlesztéséhez. Szövegértés-szövegalkotás. suliNova Kht., Budapest, 2006.
Ajánlott a SuliNova által készített Tanítói kézikönyv használata, a szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 1–4. évfolyamára szóló anya-

gok megismerése. Ezen belül: Kereszty Zsuzsa – Kuti Gusztávné – dr. Szilágyi Imréné: Gyermekbarát programjából célzottan a dramatikus 
tevékenységről szóló rész.

éRtékeléS

Szóbeli pozitív megerősítés; ennek szempontjai: döntéshozatalra ösztönzés; a közös munkában való részvétel
Az SNI-tanulók értékelése az Irányelvben meghatározottak szerint történjen.

VázlAt

A sokféle felkínált tevékenység célja, hogy a feldolgozás menete különböző szempontokhoz illeszkedhessék. Az általunk szürkével jelölt mezők egy 
lehetséges bejárási útvonalat jelölnek, amely a szükségleteknek megfelelően tetszés szerint alakítható, megváltoztatható. Világosabb szürkével a gyerekek 
haladási tempójának megfelelő, egymással párhuzamosan végzett, differenciált tevékenységeket jelenítettük meg.
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Lépések, tevékenységek
Saját adaptációs 
kiegészítéseim

(tevékenység; képesség)

Kiemelt készségek, 
képességek

Célcsoport/
A differenciálás 

lehetőségei

Tanulásszervezés Eszköz/
Feladat/

GyűjteményMunkaformák Módszerek

I. RÁHANGOLÓDÁS, MOTIVÁCIÓ 10’

1. A Különböző zenei részletek 
meghallgatása és arról való be-
szélgetés irányított kérdésekkel

Auditív észlelés Egész osztály Frontális Beszélgetés Gryllus
Halász Judit
Himnusz
Dzsungel könyve

B Beszéljünk róla! Fényképek, 
újságképek nézegetése – Hol 
készülhetett? Mit jelent? Mi 
jelzi számodra?
(óvodai, iskolai ünnepély, 
karácsony, házasságkötés, 
születésnap)

Vizuális emlékezet Egész osztály Frontális Beszélgetés A tanító és a gye-
rekek által gyűjtött 
képek

2. A Tárgyak az asztalon – Válo-
gatás
Mi tartozhat az ünnephez? Mi 
tartozhat egy ünnepi alkalom-
hoz?
(fehér blúz, sötét szoknya, póló, 
bakancs, ünnepi cipő, tréning-
ruha, papucs, törölköző, sapka, 
játékautó)

Vizuális emlékezet Egész osztály Frontális Beszélgetés

B Ki vagyok én? Vizuális emlékezet Egész osztály Frontális Beszélgetés

3. Jut eszembe – az ünnepről Verbális emlékezet Egész osztály Frontális Beszélgetés

II. AZ ÉLETHELYZET MEGISMERÉSE, ÉRTELMEZÉSE 10’

1. A „Hová tartozom?” – Puzzle-
darabok alapján csoportok 
alakítása

Rész-egész viszony 
felismerése

Egész osztály Csoport Beszélgetés Képek karácsonyfa-
díszekkel
Anyák napi
meghívó
Magyar zászló
Születésnapi torta
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Lépések, tevékenységek
Saját adaptációs 
kiegészítéseim

(tevékenység; képesség)

Kiemelt készségek, 
képességek

Célcsoport/
A differenciálás 

lehetőségei

Tanulásszervezés Eszköz/
Feladat/

GyűjteményMunkaformák Módszerek

B Ünnepeket ábrázoló képek 
színezése
Karácsonyfadíszekkel, anyák 
napi meghívó, születésnapi 
torta, magyar zászló 

Színharmónia Egész osztály Csoport Színezés

2. Hogyan öltöztetnéd fel? – sík-
bábok felöltöztetése különféle 
ünnepeknek, ünnepélyeknek 
megfelelően

Egymáshoz illő elemek 
felismerése

Egész osztály Csoport Játék

III. AZ ÉLETHELYZET KIPRÓBÁLÁSA 15’

1. Szerepjáték
a család évnyitó ünnepélyre 
készülődik – anya, apa, gyerek
–  A család karácsonyestére 

készül.
–  A család születésnap megün-

neplésére készül.
–  A család nemzeti ünnepre 

készül.
–  A család vallási ünnepre 

készül.

Empatikus
Együttműködés
Tolerancia

Egész osztály Csoport Játék

2. A csoportok szerepjátékainak 
megbeszélése

Kifejezőkészség Egész osztály Csoport Játék, beszélgetés

3. A „jó tanácsok” megfogalma-
zása
Az ünnepen illik…
Az ünnepen nem illik…

Kifejezőkészség
Mások nézőpontjának 
elfogadása

Egész osztály Frontális Beszélgetés

IV. SZINTÉZIS 5’

1. Zenére megfelelő viselkedési 
forma bemutatása – Az óra 
elején hallott zenei részletek 
ismételt meghallgatása

Auditív emlékezet Egész osztály Egyéni Bemutatás
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Lépések, tevékenységek
Saját adaptációs 
kiegészítéseim

(tevékenység; képesség)

Kiemelt készségek, 
képességek

Célcsoport/
A differenciálás 

lehetőségei

Tanulásszervezés Eszköz/
Feladat/

GyűjteményMunkaformák Módszerek

2. Az egyéni viselkedési reakciók 
megbeszélése

Szóbeli kifejezőkészség Egész osztály Frontális Beszélgetés

V. ZÁRÁS, ÉRTÉKELÉS 5’

1. A gyerekek beszámolnak 
a  saját munkájukról.

Önkontroll Egész osztály Frontális Beszélgetés

2. A tanító értékeli az osztály 
munkáját

Mások nézőpontjának 
elfogadása

Egész osztály Frontális Beszélgetés

A FelDolGozáS Menete

Az alábbi leírásban csak azok a lépések szerepelnek, amelyekkel kapcsolatosan fontosnak tartottuk az instrukciók részletezését. Célja elsősorban egyféle 
minta bemutatása. Nem lehet és nem szabad kötelező jellegű előírásnak tekinteni. A pedagógus legjobb belátása szerint dönthet a részletek felhasználásá-
ról, módosításáról vagy újabb variációk kidolgozásáról.

Tanítói instrukciók

I. RáHAnGolóDáS, MotIVáCIó

1. KÜLÖNBÖZŐ ZENEI RÉSZLETEK MEGHALLGATÁSA ÉS ARRÓL VALÓ BESZÉLGETÉS IRÁNYÍTOTT KÉRDÉSEKKEL

A gyerekek meghallgatják a különböző zenei részleteket, és irányított kérdésekkel kezdeményezi a tanító a beszélgetést.
Célszerű egy-egy zenei részlet után megbeszélni. Kérdések: Hol hangozhatott el ez a részlet? Hol járhattunk zenehallgatás közben?
Az SNI-gyerek nem érti és nem követi a tanító kérdéseit, ha egyszerre több hangzik el.

Saját adaptációs kiegészítésem:
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2. TÁRGYAK AZ ASZTALON

Az asztalra különféle tárgyakat teszünk és letakarjuk. Majd meghallgatjuk a feltételezéseket arról, hogy mi lehet a terítő alatt.
A gyerekek feladata lesz a terítő felemelése után, hogy minél több tárgy nevét jegyezzék meg!
A felsorolás után a tárgyak válogatása következik.
Mi tartozhat az ünnephez? Mi tartozhat egy ünnepi alkalomhoz?
(fehér blúz, sötét szoknya, póló, bakancs, ünnepi cipő, tréningruha, papucs, törölköző, sapka, játékautó)
Nehezen képes a hozzá intézett kérdéseket akusztikusan megkülönböztetni a kijelentő mondatoktól. Ennek oka a figyelem intenzitásának és 
fenntartásának gyengesége, az akusztikus figyelem elégtelensége. Megoldást jelenthet, ha kérdő-kijelentő mondatpárok hangzanak el. Ajánlott 
fokozott hangsúlybeli differenciálást alkalmazni.

Saját adaptációs kiegészítésem:

3. JUT ESZEMBE – AZ ÜNNEPRŐL CÍMŰ JÁTÉK

A gyerekek az ünneppel kapcsolatban szavakat, szókapcsolatokat fogalmazzanak meg!
Pl. „Nekem az ünnepről a karácsonyfa… a gyertya… az ajándék… fehér blúz… a sorakozó jut eszembe”.
Nem képes a szerepjátékokban a kivárásra, mások mondanivalójának türelmes meghallgatására. Nem képes saját kommunikációjának késlel-
tetésére sem. A rutincselekvéseket ismeri, de impulzivitása miatt gyakran nem tartja be. A pedagógus a következetes kommunikációs szabályok 
betartatásával és a különleges jutalom adásával alakíthatja az adott SNI-tanuló viselkedését az elvárt tartomány felé.

Saját adaptációs kiegészítésem:

II. Az életHelyzetek MeGISMeRéSe, éRtelMezéSe

1. „HOVÁ TARTOZOM?” PUZZLE-DARABOK ALAPJÁN CSOPORTOK KIALAKÍTÁSA

Négy A/4-es képet vág 4-5 darabra a csoport létszámától függően a tanító. A puzzle-darabokat összekeverjük. Minden gyerek kap egy darabot. Keressék 
meg azt a társukat, akinél lehet az ő puzzle-darabjához hozzáillő részlet. Így alkotnak majd egy csoportot. Képek: karácsonyfadíszekkel; anyák napi meg-
hívó, születésnapi torta, magyar zászló.
Miután megtalálták a társaikat, illesszék össze a képet egy egésszé.
Ha már megfelelő eszközhasználati szinten van az SNI-gyermek, akkor is ritkán tartja be az eszközök használatakor alkalmazandó szabályokat. 
Ezt gyenge szabálytartása idézi elő, valamint kreativitása; hamar másra is felhasználja a tárgyakat, eszközöket. Kettős teendő ilyenkor: figye-
lembe vesszük kreativitását, ennek akár meghatározott időkereten belül teret engedünk, másrészről pedig az eszközök használatba vétele előtt 
ismertetjük az azokra vonatkozó szabályokat és a szabályszegés következményét.
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Saját adaptációs kiegészítésem:

2. HOGYAN ÖLTÖZTETNÉD FEL?

Síkbábok felöltöztetése különféle ünnepeknek, ünnepélyeknek megfelelően
Az előzőekben összerakott képekhez a gyerekek a síkbábokat úgy öltöztessék fel, hogy az az alkalomnak megfelelő legyen. A feladat elvégzése után dön-
téseiket indokolják meg.
Az SNI-gyermek interakciói során gyakran nem képes a körülményeknek megfelelő stílust alkalmazni. Fontos a helyzet felismertetése és minta-
adással történő korrigálása.

Saját adaptációs kiegészítésem:

III. Az életHelyzet kIPRóBáláSA

1–2–3. SZEREPJÁTÉK

A család – anya, apa, gyerek – karácsonyestére, születésnap megünneplésére, valamelyik nemzeti vagy vallási ünnepre készül.
A csoportok válasszanak maguknak szerepeket (anya, apa, gyerekek), és beszéljék meg, hogyan készül a család az adott ünnepre, ünnepélyre. Különös 
tekintettel a ruházatra, ajándékokra, viselkedésre, az előkészületekre, az ünnepi asztal megterítésére, az ünnep lezárására.
A csoportok egymást hallgassák meg, és értelmezzék a bemutatást.
Itt lehetősége nyílik a tanítónak arra, hogy az írott és az íratlan szabályokról, viselkedési formákról, normákról beszélgessenek. A tanítónak kell észre-
vennie a lehetőséget, hogy ezekről a fontos nevelési lehetőségekről szót ejtsenek. De úgy, hogy a gyerekek fogalmazzák meg, maguk jöjjenek rá, hogy mi a 
helyes, mi nem. (Az ünnepen illik… Az ünnepen nem illik…)
Itt hívhatjuk fel az SNI-gyermek figyelmét arra, hogy a fogalmazásmód mellett a nem verbális eszközöknek is fontos szerepe van. A kívánatos 
viselkedésen túl a megfelelő reagálási módokat is fontos gyakorolni.
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IV. SzIntézIS
Zenére megfelelő viselkedési forma bemutatása – az óra elején hallott zenei részletek ismételt meghallgatása – Az egyéni viselkedési reakciók megbeszé-
lése.
Ugyanazokat a zenei részleteket hallgassák meg a gyerekek, amiket az óra elején már megismertek. Mutassák be, hogy hogyan kell – illendően viselkedni 
a Himnusz vagy a Szózat hallása alatt, illetve mit csinálhatunk egy születésnapi zsúron, ha könnyedebb zenék szólnak, és miért „hatódik meg a család”, 
ha a feldíszített karácsonyfa mellett áll.
Valós helyzetben emlékeztethetjük a gyermeket arra, hogy ilyen helyzetekben mi a teendő. Komplexebb szituációk eljátszásakor megterveztet-
hetjük a gyermekkel a teendőket, egy több mozzanatból álló cselekvés végiggondolása neki nagyon nehéz lehet, ennek gyakorlása pedig rend-
kívül fejlesztő hatású. A szituációs játékok során felhívhatjuk figyelmét az egyes események, mondatok, viselkedésformák által kiváltott érzelmi 
reakciókra és arra, hogyan helyes és elfogadott ezeket kifejezni.

Saját adaptációs kiegészítésem:

V. záRáS, éRtékeléS
A tanító értékeli az osztály munkáját, a gyerekek beszámolnak a saját munkájukról.
A tanító és az osztály közösen értékelik a munkát.
A valószerű szituációkban adódó kommunikációs helyzeteket használhatjuk fel arra, hogy mind a hiperkinetikus, mind a magatartászavaros 
gyermek számára problémát jelentő szociális viselkedési normákat hangsúlyozzuk.

Saját adaptációs kiegészítésem:


