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1. VÁNDORÚTON

Játék, amelyben...
„tűzből futó árnyak” nyomán eredünk az ember alkotta 

hajlékok felfedezésére. Kóborlásaink során rácsodálkozunk 
és el-eltöprengünk azon, hogy bizonyos helyek, 

települések miért vonzóak vagy éppen miért nem azok a 
számunkra…

 KÉSZÍTETTE: FARKAS ZSUZSANNA
  RÓZSA ILDIKO
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MODULLEÍRÁS

A MODUL CÉLJA Az éves tematika előkészítése, kevésbé ismert alapfo-
galmak bevezetése (pl. tanya, falu, óváros), tapasztalat-
szerzés komplex és a megszokottaktól eltérő módszerek 
segítségével, a fantázia mozgósításával

IDŐKERET 90 perc (2x45perc)

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 4. osztály, 10–11 évesek

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT 3. osztályos modulok, kiemelten a 7. modul: Varázslás 
– ismerete előny, de nem feltétel

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY 2. modul: Vidéki élet; 4. modul: Ódon falak közt; 8. mo-
dul: A nagyváros lakói

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FÓKUSZAI Személyes kompetencia: Önkifejezési készség és vizu-
ális, nyelvi kreativitás fejlesztése

Kognitív kompetencia: Nyelvi és nem nyelvi kommu-
nikációs képesség, gondolkodási és tudásszerző kompe-
tencia fejlesztése

Szociális kompetencia: Tolerancián alapuló együttmű-
ködés ösztönzése, együttélési képesség fejlesztése

MODULKAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom, Ének-zene, Drá-
ma és tánc, Vizuális kultúra

Modulokhoz: 3. osztályos modulok; 2. modul: Vidéki 
élet; 4. modul: Ódon falak közt; 8. modul: A nagyváros 
lakói

TÁMOGATÓRENDSZER 1. felhasznált irodalom, zene, kép (források):
irodalom:
Papp Tibor: Pogány istentisztelet. In: Montágh Imre: 
Tiszta beszéd. Múzsák, ISBN 963 564 003 X, 132. o.
Relaxálásba beemelt mondatok: Cseh Tamás: Csillagokkal 
táncoló Kojot c. kötetének borítójáról, Méry Ratio Kiadó, 
2006, ISBN 80-88837-93-6
Imants Ziedonis: Az erdő a városban. In: Boszorkabál. 
Vál. Sulyok Magda, ford. Gombár Endre, Móra, ISBN 
963 11 5175 1, 58. o.
zene:
Táltos Idők: Hejgetés… – Táltos idők, szerk.: Kobzos Kiss 
Tamás és Kanalas Éva A/2., és B/3., Fonó Records, Inc. 
1996.
Csík zenekar: Fellegajtó-nyitogató… – Csík zenekar: Be 
sok eső, be sok sár…/7.: „Én vagyok az, aki nem jó…”, Fonó 
Budai Zeneház 2004
fotó:
Rácz Endre: Pannónia földjén – Dél-Dunántúl. Corvina, 
1988, ISBN 963 13 2579 2
Ismeretlen: nagyvárosi fotók. In: Heffner Anna: A lá-
tás világa. ÉKP tankönyv KVK 3. osztály, Nodus Kiadó, 
Veszprém, 2002, ISBN 963 441 257 2
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TÁMOGATÓRENDSZER Ismeretlen: falusi és nagyvárosi fotók. INTERNET stock 
exchange http://sxc.hu 
kép (festmény):
Ferenczy Károly: Márciusi est. In:  Szemerkényi Ágnes: 
Élet falun. Corvina, 1986, ISBN 963 13 2255 6, 12. o.
Hundertwasser: Jó reggelt, város. Valamint Hundert-
wasser különleges és látványos „zöld” épülettervei: In: 
Harry Rand: Hundertwasser. Taschen, 1994, ISBN 3-8228-
0727-3, 107. o.
2. Bemutatásra nem szánt, csak javasolt, illetve ajánlott 
anyagok:
a) ismeretterjesztő és szépirodalom:
Kiss Anna: Alattunk is laknak, felettünk is laknak.
Kormos István: A Pincérfrakk utcai cicák.
Gianni Rodari: A mozgó járda.
Tarcsai Szabó Tibor: Micsoda város. 
Richard Harris: Tesz-vesz város, szótár.
Buzinkay Géza: Kunyhók, paloták, lakóházak.
Szemerkényi Ágnes: Élet falun. 
Gabnai Katalin: Drámajátékok. Budapest, 1999.
Székely Andrea: Bábjáték. suliNova, Budapest, 2006. 

b) zene:
Smetana: Moldva. (A vidék témához)
Amadinda Ütőegyüttes (A város témához)
Zörejek és effektek (zenei CD) pl. szél, mennydörgés, 
eső, harangozás, háziállatok hangjai, MÁV- és BKV-
szignál, utcai zajok és hangok, járművek hangjai

c) kép, ábra:
Klösz György fényképfelvételei: Budapest anno.
Jalsovszky Katalin – Tomsics Emőke: A tegnap világa. Bu-
dapest, az ikerfőváros.
Építészeti és néprajzi kiadványok

d) fi lm:
Lármafalva lakói
Váratlan utazás
Foky Ottó – Nepp József: Babfi lm. (Tárgyanimáció)
Kisvakond; Vakond a nagyvárosban. (Rajzfi lm)

e) egyéb:
A Néprajzi Múzeum állandó kiállítása vagy egyéb hely-
történeti kiállítások
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Jelmagyarázat:
☺: a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést.
Római számok (I., II., III. stb.): a fő feladat 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).

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A negyedik évfolyam első foglalkozása visszacsatolással indul, feltételezve, hogy ugyanazok-
kal a diákokkal és ugyanott folytatjuk, ahol harmadik év végén abbahagytuk… Amennyiben 
ez nem így van, az első négy feladatot érdemes aszerint átgondolnunk, hogy diákjainknak 
mennyire lesz követhető, érthető. Szükség esetén ezek helyett válasszunk más ráhangoló 
játékot vagy tevékenységet (lásd a játéktárat). Ez a modul előkészíti az egész évi témánkat is 
azzal, hogy a mai gyerekek számára valószínűleg oly ismeretlen fogalmakat vezet be és jár 
körül, mint pl. a tanya, falu, óváros… kissé a (tőlem megszokott) játékosság rovására. Ugyan-
akkor ezek megértése fontos kiindulópontja a többi modulnak. A III. 1. feladat kérdésfelveté-
sét (te hol laknál szívesen és miért?) javasolom megismételni év vége felé! Ha megtehetjük, 
szervezzünk egy tárlatlátogatást a Néprajzi Múzeum állandó kiállítására. Ez nemcsak szép és 
érdekes, de remekül nyomon követi és bemutatja a magyar településtípusok kialakulását és 
fejlődését. Ugyancsak értékes információforrás lehet mindenhol a helytörténeti kiállítás.

IDŐFELHASZNÁLÁS 
A foglalkozást logikailag és időben feszesre terveztem, de így, az összes feladattal együtt ér-
zem teljesnek, melyet érdemes szünet nélkül megtartani. Megszakítani a II. 3. feladat (csapat-
alakítás) előtt lehet, ha szükséges. Ha kicsúsztunk az időből, a III. 1. feladatvariációi közül 
válasszuk a legrövidebbet (1 perc). A II. 7., illetve az utolsó feladat: III. 2. (bár nagyon élveze-
tes-érdekes) időszűkében elhagyható.

Tér-terem elrendezés: 
Csoportmunkára és a bemutatókra alkalmas teret hozzunk létre: nagy üres területtel a terem 
közepén.

ESZKÖZÖK
A tervezetben szereplő összes eszköz  kivétel nélkül megtalálható itt (az alternatívák is!), a 
feladatok sorrendjében felsorolva (mindet csak egyszer írtam le). Természetesen ezek közül 
ki kell válogatni azokat, amelyeket valószínűleg használni is fogunk: madártoll (vagy más, a 
tavalyi sámánra utaló apró tárgy); zene, 1. magnó; sámánköpeny vagy anyagdarab; füstölő, 
korong; szókártyák: VIDÉK, VÁROS, TANYA, FALU, ÓVÁROS, ÚJVÁROS; minden diáknak 
legalább egy-egy fotó (lásd a képjegyzéket); fonal (vagy kréta); 5-5 papírcsík: ellentétpárok; 
két festmény szétdarabolt képe; papír, ceruza; szövegrészlet (Mikszáth Kálmán: Új Zrínyi-
ász); síp vagy tárcsa vagy válltáska (esetleg karszalag); ládabéli bábok; papír, színes, Hundert-
wasser-képek; szöveg: Imants Ziedonis: Az erdő a városban.
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CSOPORTOK
Itt most először versengés alakítja véletlenszerűen a csoportokat, másodszor tetszőlegesen 
csoportosulnak. A csoportok munkáját segítő-ösztönző módon koordináljuk.

A tartalommal összefüggő differenciálási javaslat: 
Mindig vegyük fi gyelembe a gyerekek egyéni sajátosságait (kompetencia, motiváció).

Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban: ☺
Személyes érzékenység fi gyelembevétele: a II. 4. feladatnál valószínűleg a gyengébb ké-
pességűek vagy peremhelyzetűek kerülhetnek a fi gyelem középpontjába, ezért meglepő és 
kellemes lesz számukra, hogy értük versengnek a többiek…
Az értékelési mód és a tartalom összefüggésének megvilágítása: a foglalkozás során a tevé-
kenységek jellege miatt nem szükséges külön értékelés. Ahol érdemes a tanulóknak is vissza-
jelezni, a ☺ szimbólum jelzi a megfelelő helyeken a modulvázlatban.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I. 1. Ládanyitó szertartás: …üres a láda!

Ládanyitás: csak egy madártoll 
(vagy más, a tavalyi sámánra utaló 
apró tárgy) bújik meg benne – az 
érdeklődés felkeltése: …miért üres 
a láda? …biztos, hogy üres? ...kié-
mié lehet ez az apróság? …mihez 
kezdjünk vele?                                
(2 perc)

együttműködés, 
következtetés, 
összefüggéskeze-
lő-képesség

frontális –
játék

madártoll 
(vagy más, a 
tavalyi sá-
mánra utaló 
apró tárgy)

I. 2. Beszédgyakorlat: avagy… hívjunk segítséget! (sámánidéző)

☺ Papp Tibor: Pogány istentisztelet,
beszédgyakorlat ritmustapssal 4 
csoportban (versrészletenként), 
majd közösen                     
(8 perc)

helyesejtés, rit-
musérzék, együtt-
működési, előadói 
képesség

csoportos –
beszédgya-
korlat

1. melléklet

A 1. és 4. versrészlet
(célcsoport: kevésbé fejlett rit-
musérzékű, vagy kevésbé gyor-
san reagáló gyerekeknek)

helyesejtés, rit-
musérzék, együtt-
működési, előadói 
képesség

csoportos 
– beszédgya-
korlat

1. melléklet: 
1. és 4. vers-
részlet

B 2. és 3. versrészlet
(célcsoport: fejlettebb ritmusér-
zékű, gyorsabban reagáló gyere-
keknek)

helyesejtés, rit-
musérzék, együtt-
működési, előadói 
képesség

csoportos 
– beszédgya-
korlat

1. melléklet: 
2. és 3. vers-
részlet

I. 3. Relaxálás: avagy „…tűzből futnak az árnyak…”

– A feltételek megteremtése (söté-
títés, csend, zene, ráhangolás…)
– A tanító sámán-táltos szerepébe 
lépve „álmot bocsát” a gyerekek-
re. Ily módon sajátságosan idéz-
hetik fel képzeletben a „pusztai 
múltat” és a lehetséges jövő fura 
jeleit                             (5–10 perc)

komfortszükséglet

szöveg befogadá-
sa, megértés

frontális – be-
mutatás és 
relaxálás

2. melléklet,
1. zene, mag-
nó,
sámánkö-
peny vagy 
anyagdarab 
(füstölő)

I. 4. DEKÓDOLÁS: AVAGY … „ÁLOMFEJTÉS”

☺ – Az „álomba” rejtett különös 
szavak, jelenségek értelmezése, 
akár újabbak létrehozása (az elő-
ző: I. 3. szövegben aláhúzás jelöli 
a dekódolásra legalkalmasabb 
vagy azt segítő szavakat) 
– Összefüggés keresése az üres 
láda és az álom jelei között (pl. 
elmentek, továbbvándoroltak, az 
új, az ismeretlen vonzó lehet…)

következtetés, 
összefüggéskeze-
lő-képesség

frontális – 
megbeszélés, 
beszélgetés
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

A Egyszerű beszélgetőkörrel
(célcsoport: nyugodt, türelmes 
gyerekeknek)

szabálykövetés frontális 
– megbeszélés 
beszélgetés

B „Beszélgető” korongokkal (2 
korongot kap mindenki, melyet 
bead, ha hozzá szeretne szólni. 
Ha elfogyott a korongja, nem 
szólhat többé hozzá.) 
(célcsoport: türelmetlenebb vagy 
sztárhelyzetű gyerekeknek akár 
célzottan is adható korong)  
(5 perc)

szabálykövetés, 
türelem, önszabá-
lyozás

frontális 
– megbeszélés 
beszélgetés

korong (vagy 
babszem, 
pálcika, ceru-
za stb.)

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II. 1. Képválogatás és rendszerezés: avagy… „hol készülhetett a fotó?”

☺ – Tanítói magyarázat: települé-
sek megjelenése az álomban… és 
a valóságban 
– Fotók hozzárendelése szókár-
tyákhoz ( új fogalmak beveze-
tése: vidéki, városi, valamint 
tanya, falu, óváros, újváros)
– A megoldások megbeszélése, 
megvitatása
– Különös fotók, különös érzé-
sek… 
(5–10 perc)

összefüggéskeze-
lő-képesség,
képolvasás, vizu-
ális információ-
gyűjtés,
új fogalmak beve-
zetése rendszere-
zéssel, gondolatéb-
resztés

frontális 
– magyarázat 
egyéni – felfe-
dezés és fron-
tális – problé-
mamegoldás

3. melléklet, 
minden diák-
nak legalább 
egy-egy fotó

3. melléklet, 
szókártyák: 
vidék, város, 
tanya, falu, 
óváros, új-
város

II. 2. Hajlék- és településtípusok felfedezése: avagy… „vándorlás a kunyhótól a toronyházig…”

Kószálás közösen és egyszerre 
képzeletbeli útvonalon a földön 
fekvő fotók között: kihalt tanyá-
tól a nyüzsgő nagyvárosig…
(5–10 perc)

új fogalmak mé-
lyítése cselekvésbe 
ágyazva, élmény-
szükséglet, térköz-
szabályozás

egész csopor-
tos –
dráma

a szókártyák 
és fotók a 
földön, köz-
tük kanyargó 
fonal

4. melléklet, 
fonal (vagy 
kréta)

Lehetséges órabontás

II. 3. Csoportalakítás: avagy… „hova mész: vidékre vagy városba?”

☺ – Elpakolás után két „képviselő” 
kijelölése (vidéki és városi)
– Csoportalakítás versengéssel, 
szógyűjtéssel   
(10 perc)

új fogalmak mé-
lyítése szókincs 
aktivizálásával, 
versengés

csoportos és 
egyéni – felfe-
dezés

5. melléklet

II. 4. Vakjáték: avagy… „erre, erre, itt várunk!”

– A kialakult csapatok létszámá-
nak növelése a kimaradt gyere-
kek csapatba csábításával  
(3 perc)

együttműködés, 
versengés

csoportos és 
egyéni – drá-
ma

6. melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II. 5. Csapatverseny: avagy… „keresd, gyűjtsd, mutasd, találd ki és rakd össze!”

☺ – Gyűjtsd! – két szétdarabolt 
festmény (vidék és város) részle-
teinek megszerzése a cél
– Keresd! – vidékre és városra 
jellemző kifejezések megkeresé-
se szóhalmazból
– Mutasd! – vidékre és városra 
jellemző ellentétpárok megfelel-
tetése 
– Találd ki! – szövegrészlet dekó-
dolása (vonat)
– Rakd össze! – a két szétdarabolt 
festmény összeállítása, elnevezé-
se csapatonként  
(10 perc)

új fogalmak mé-
lyítése, probléma-
megoldó képesség: 
döntés-választás,
szókincs aktivizá-
lása, bővítése,
szöveg befoga-
dása,
szintézis, műalko-
tás befogadása

csoportos – 
felfedezés, 
probléma-
megoldás

két festmény 
szétdarabolt 
képe, 5-5 pa-
pírcsík, papír, 
ceruza

7. melléklet, 
szövegrészlet

II. 6. Vidéki és városi életképek: avagy… „mit látsz a vonatablakból?”

☺ – „Vonatozás” három percben 
(egyik csapat)
– Vidéki, ill. városi életkép elő-
készítése három percben (másik 
csapat)
– Bemutatás után csere                                      
(10 perc)

kreativitás, önki-
fejezési készség, 
együttműködés, 
szókincs aktivi-
zálása

csoportos 
– dráma

ládabéli bá-
bok

8. melléklet, 
síp vagy 
tárcsa, vagy 
válltáska 
(esetleg kar-
szalag)

a Az életkép báb nélkül önkifejezési kész-
ség

csoportos 
– dráma

b Az életkép bábbal önkifejezési kész-
ség

csoportos 
– báb

ládabéli bá-
bok

II. 7. A vidéki, illetve városi lét előnyei és hátrányai: avagy… „oda megyünk lakni…”

☺ – Lakásvásárlás, ill. eladás tet-
szőlegesen alakuló csoportokban 
és szerepekkel
– Felkészülési idő max. 3 perc
(5–10 perc)

önkifejezési kész-
ség, problémameg-
oldó-képesség, 
együttműködés

csoportos 
– dráma

9. melléklet

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III. 1. Döntéshelyzet: „Te hol laknál szívesen és miért?”

a Álljon a teremben mindenki arra 
az oldalra, ahol szívesen lakna: 
vidék és város, esetleg: tanya, 
falu, óváros, újváros
(Akkor javasolt, ha nem maradt 
időnk.)              
(1 perc)

problémamegol-
dó-képesség: dön-
tés–választás

egyéni – prob-
lémamegoldás



SZÖVEGÉRTÉS–SZÖVEGALKOTÁS • 4. ÉVFOLYAM 12

TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

b Álljon a teremben mindenki 
arra az oldalra, ahol szívesen 
lakna, és indokolja döntését egy 
mondattal! (tanya, falu, óváros, 
újváros)
(Akkor javasolt, ha kevés időnk 
maradt.)            
(3 perc)

problémamegoldó 
képesség: döntés 
– választás, gondo-
latébresztés

egyéni – prob-
lémamegoldás

c Rajzoljátok le, hol és hogyan 
szeretnétek élni! (Akkor érdemes 
belefogni, ha sok időnk maradt… 
de mivel ez nem valószínű, ott-
honra választható feladatnak 
lehet javasolni.)            

gondolatébresztés frontális és 
egyéni – prob-
lémamegoldás

papír, színes

III. 2. Képek és elképzelések: „az élhető város…” (csak, ha maradt rá idő)

a – Hundertwasser különleges és 
látványos „zöld” épülettervei 
alapján beszélgetés a természet-
közeli építészeti törekvésekről, 
az „élhető” városról (feltétlen 
javasolt, ha még maradt időnk)        

képolvasás, gon-
dolatébresztés

frontális – be-
mutatás és 
beszélgetés

10. melléklet: 
képek

b Rajzolás közben (III. 1. c) olvas-
hatunk is a gyerekeknek: Imants 
Ziedonis: Az erdő a városban. 
(Ahogy már említettem, akkor 
fogjunk bele, ha sok időnk ma-
radt… de otthonra választható 
olvasmánynak is kiadhatjuk: 
mindenképp érdemes!)                                                         

szöveg befogadá-
sa, gondolatéb-
resztés

frontális – be-
mutatás és 
felfedezés

papír, színes
szöveggyűjte-
mény

11. melléklet: 
szöveg

☺ Kötött mondatkezdés: Ez tet-
szett…
Ez nem tetszett… 
(2 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képesség, 
önkifejezési ké-
pesség

egyéni, 
dráma

játékleírás a 
módszertani 
ajánlásban

III/3. A bábok pihenni térnek!

A Varázsláda szertartásszerű 
bezárása (1 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képesség,
kötődési képesség

frontális, 
dráma, báb

a láda  és 
bábjai

melléklet
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MELLÉKLETEK

1. melléklet 

I. 2. Beszédgyakorlat: avagy… Hívjunk segítséget! (Sámánidéző)

A szöveget osszuk ki minden gyermek számára. 
A játékvezető olvassa föl a verset. (Ha ez tavaly kimaradt és szükséges, be-
szélgessünk el róla, kik voltak a sámánok! Hogyan képzeljük el, ezt a verset 
mikor adhatták elő? Mit éreztet velünk?)
Mondjuk el először közösen, a szüneteket először kitapsolva, majd elhall-
gatva.  A négy részletet osszuk el négy csoportban. A négy csoport dolgozza 
föl, mondogassa közösen a részletet, játsszunk a hangmagasággal, hangerő-
vel, nagyon fi gyeljünk a ritmusra! Majd adjuk elő közösen! Nem könnyű 
feladat! (A versrészletek kiosztásánál vegyük fi gyelembe a modulvázlatban 
jelölt és javasolt nehézségi fokozatokat. Lehetőség szerint minden csoport-
hoz menjünk oda a közös előadás előtt, ahol szükséges, segítsünk.)

Papp Tibor: Pogány istentisztelet
(részlet)

tiszta az ünnepi tisztás
kard hegye éles a hold
fákon lóg a sötétség 
kör közepében a tűz (–) 
(1.)

zene zúg zene bőg / tűz ég puha tűz
vad zene zúg bőg – – – / dob – – – 
dob – – – / dob dob dob zene
dob – – – / kürt szól duda szól
síp szól duda szól / duda szól kürt szól
síp szól húr peng / bong zsong buja hang
bőgő zene búg / tűz ég puha tűz
harsona harsog / dob pergésben
ének kórus / zeng – – – 
üst-dob kong bong / peng – – – 
kong peng bong zsong / cseng – – – 
(2.) / (3.)
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tűzből futnak az árnyak
tűz közepéből a füst
hajlik az ünnepi táncos
szél fúj dob pereg üsd
(4.)

2. melléklet 

I. 3. Relaxálás: avagy „…tűzből futnak az árnyak…”

Előkészítés: 

Borítsuk magunkra a tavalyi „táltosköpönyeget” (vagy egy nagyobb tex-
tildarabot), mellyel jelezzük a szerepbe lépést. Kérjük meg a gyerekeket, 
hogy sötétítsenek be és helyezkedjenek el kényelmesen. (Jómagam itt egy 
füstölőt is gyújtanék…) Nyugodtan, egyre halkabban beszélve segítsük az 
ellazulást, az egyenletes légzést, a ráhangolódást (halk zene bekapcsolása 
segítheti az asszociálást).

Z1. zenei javaslat: 

Táltos Idők: Hejgetés… vagy Csík zenekar: Fellegajtó-nyitogató…

Javasolt szöveg 

(Az alapötletet Cseh Tamás ihlette, a dőlt betűs részek idézetek Cseh Tamás: 
Csillagokkal táncoló Kojot című könyvének hátsó borítójáról)
…színes álmot bocsátok föléd… úgy ereszkedik rád, mint a ködfátyol a 
pusztára…hangtalanul szitál…valahol egy folyó partján élsz, körülötted 
a családod, a néped… este van… egy idősebb rokonod vendége vagy, veled 
együtt a törzsből egyre többen lépnek a sátorba… sokan szorongtok már a 
félhomályos hajlékban… közelebb húzódsz a tűzhöz, ami mellett ajándék várja a me-
sélőt… idős ember érkezik… hosszú, fehér hajáról lesimítja a havat, és leül a tisztelt 
vendégnek fenntartott helyre… étellel, majd pipával kínáljátok… a lángok fényénél 
megcsillan egy fényes karperec, megvillan egy hajfonatba tűzött ékszer… a felnőttek 
halkan beszélgetnek, a gyerekek izgatottan fészkelődnek… aztán minden elcsendese-
dik, és már nem mocorog senki… az öregember beszélni kezd… különös helyekről, 
ahol nem sátorban élnek az emberek, hanem kövek közé zárják magukat… 
a kövek közt nem nő fű, csak rejtélyes jelek festve mindenütt… és az égig 
érő kövek között érthetetlen szándékkal futkoznak az ott élő népek, fülük-
re furcsa hangokat hallató szerszámot szorítva… állataikat rács mögé zár-
ják, csak az utakon araszoló óriási sárga hernyószörnyektől nem félnek… 
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ha ezek megállnak, oldalukon nyílások támadnak, ezeken ki-be járnak az 
emberek… este átlátszó gömbökben maguktól gyúlnak a tüzek… a kövek-
be vájt réseken át ijesztő, villogó fények és hangok szűrődnek ki… és a ré-
mületes hangzavar éjszaka sem szűnik… soha nincs olyan csönd, mint itt… 
két mese közt fát dobsz a tűzre… kint tombol a hóvihar, derékig ér már a hó… 
magas hold idején megkérdezi a fehérhajú öreg: – Figyeltek még? – …a gyerekek már 
alszanak, de a felnőttek bólogatnak… akkor elmond még egy titokzatos történetet, is-
mét árnyak futnak a tűzből… aztán elszívja a pipát… szokás szerint nem érinted 
kezeddel a földet, amikor feltápászkodsz… süvít az éjszakai szél, amikor a többiek-
kel együtt kilépsz a sátorból… fekete minden körülötted, a társaidat is alig látod… 
elindulsz a sátrad felé... megérkeztél… megérkeztél?

Lezárás: 

A befejezéssel a szerepből is kilépünk, vegyük le magunkról a köpönyeget. 
A „megérkezést” segítsük a teljes csenddel (halkítva kapcsoljuk ki a zenét), 
hagyjuk először felszínre törni az élményeket… így észrevétlenül kezdetét 
veheti a beszélgetés.

3. melléklet 

II. 1. Képválogatás és rendszerezés: avagy… „hol készülhetett a fotó?”

Tanítói magyarázat: 

…Az álomban hipp-hopp, ott termünk, ahová csak a képzeletünk elrepít… 
a sátorból kilépve a következő pillanatban akár egy toronyház ablakába kö-
nyökölve bámulhatunk le a szédítő magasságból… A valóságban nagyon 
sokféle hajlékot, házat épített magának az ember, mire kialakultak azok a 
kisebb-nagyobb, sőt, óriási települések, ahol most élünk. Így alakultak az 
évszázadok alatt a különféle épületek és azokból a változatos települések…
(E mondat közben már tegyük a terem egyik falára jól láthatóan az alábbi 
szókártyát: VIDÉK, a szemközti falra pedig: VÁROS)

Fotók hozzárendelése szókártyákhoz

– Húzzon mindenki egyet a kezemben tartott (asztalra terített) fotók kö-
zül. Jól nézzétek-jegyezzétek meg és tegyétek le a földre a teremnek abba 
a felébe, amelyikről úgy gondoljátok, hogy a szókártyának megfelelően ott 
készülhetett! 
– Most álljuk körül a városi (majd ugyanígy a vidéki) képeket! Mindenki 
egyetért abban, hogy ezek a fotók valószínűleg városban, illetve vidéken 
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készülhettek? Nem? Melyik? Miért? (Rendezzük, ha szükséges!)
– Maradjunk a vidéki képeknél, és próbáljuk tovább csoportosítani őket: 
(helyezzünk a földre egymástól pár méterre két újabb szókártyát: TANYA, 
FALU). Minden kép gazdája vigye tovább és tegye le a fotóját az új feliratok-
hoz. Egyetértünk? Miért? Mi legyen azokkal a képekkel, amelyekről nem 
tudjuk egyértelműen eldönteni, hogy hova tartozik?
– Álljuk körül most a városképeket! Ezeket hogyan lehetne tovább csopor-
tosítani (…mintha nem is egy időben készültek volna…)? Ha rájöttek szán-
dékunkra, helyezzük a földre egymástól pár méterre ide is a két újabb szó-
kártyát: ÓVÁROS, ÚJVÁROS. Minden kép gazdája vigye tovább és tegye le 
a fotóját az új feliratokhoz. Egyetértünk? Miért?
– Végül kérdezzük meg a gyerekeket, kinek akadt olyan fotó a kezébe, ame-
lyik különösebb, elgondolkodtatóbb, mint a többi… Ezekre feltétlen szakít-
sunk még egy kis időt! (Pl. ilyen lehet az a nagyvárosi kép, ahol egy kisgye-
rek eltörpülve bandukol egy óriási csupasz fal tövében, vagy ahol egy másik 
a rácsos üvegen át nézi a kinti világot… Vajon mire gondolhat, mit érezhet? 
Ti voltatok már hasonló helyzetben? stb.)

Szókártyák:

VIDÉK

VÁROS

TANYA
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FALU

ÓVÁROS

ÚJVÁROS
A képek jegyzéke

Vidéki képek
1–3. Tanyákról készült fotók
4–6. Falusi fotók
7–15. Tanyákon vagy falvakban készült fotók

Városi képek
16–22. Óvárosi fotók 
23–30. Újvárosi fotók
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4. melléklet 

II. 2. Hajlék- és településtípusok felfedezése: avagy… „vándorlás a kunyhótól 
a toronyházig…”

Előkészítés: 

Kérjük meg a gyerekeket, hogy álljanak libasorba a tanyákat ábrázoló fotók-
hoz legközelebb eső falnál. Ezalatt mi tekerjünk le egy fonalat, és jó kacs-
karingósan vezessük el a tanyasi-falusi, majd tovább az óvárosi, újvárosi 
képek között, minél hosszabban (krétarajz is jó, csak az hamar lekophat).

Játékleírás: 

Fogjuk meg egymás kezét, és így vándorolva, a fonalon araszolva csavarog-
junk településről településre, ügyelve arra, hogy le ne lépjünk a képzeletbeli 
útvonalról, és el ne engedjük egymást. Mindenhol nézelődjünk, kommen-
táljuk-kommentáltassuk és nehezítsük a kószálást, hiszen azt szeretnénk, 
hogy minél több élmény és ismeret kerüljön felszínre e kevésbé ismert fo-
galmak kapcsán… (Pl.: Óvatosan lépkedjetek, itt még sáros az út… Megetet-
tem vajon a Riskát, mielőtt elindultam a tanyáról?... Ó, ennyien nem férnénk 
el a szekéren, köszönjük, bátyám, de poroszkálunk tovább… Jujuj, siessetek, 
mert a faluvégi szomszéd kutyája a nyomunkban van!... Hmmm… érzitek a 
frissen kaszált fű illatát?... Milyen csend van! Csak a saját szívem dobogását 
hallom… Nézzétek, milyen macskaköves utcába értünk, vigyázzatok, mert 
ahol vizes, ott csúszik!... Jó napot, Pista bácsi, ma is érkezett olyan friss, ro-
pogós perec, mint a múlt héten?... Jaj, egyre több itt az ember, hopp, ez majd 
fellökött és még egy szót se szól… Gyorsan, gyorsan, mindjárt pirosra vált 
a lámpa!... stb.) …A lényeg, hogy ily módon a települések minél több jelleg-
zetességére, sajátosságára felhívjuk a fi gyelmet az összes érzékszervet és a 
képzeletet mozgósítva!

5. melléklet 

Előkészítés: 

Mindent tegyünk el a földről, csak a falon maradjon a két szókártya: VI-
DÉK, VÁROS. Kérjünk fel egy-egy diákot vidéki, ill. városi képviselőnek 
(lehetőleg vezéregyéniségek legyenek, így izgalmasabb lesz a versengés a 
csapatba jutásért). Ők álljanak a terem két megfelelő (átellenes) felére, a töb-
biek középen üljenek le.
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Játékleírás: 

A „képviselő” bejelenti: Szükségem van egy tárgyra (szerszámra, közleke-
dési eszközre, épületre, hangra, állatra…). A földön ülő gyerekek közül je-
lentkezzen, aki tud megfelelőt mondani, akár úgy tenni: ha a válasz helyes, 
csatlakozhat a képviselő csapatához. Nem könnyű, nagy találékonyságot 
igényel, ezért a kérdező vagy a tanító segíthet (pl.: olyan szerszámra van 
szükségem, amivel szántani tudok vagy amivel magas házra tudok tetőt 
emelni stb.), valamint állapodjunk meg abban, hogy fi gyelmen kívül ha-
gyunk nem jellemző dolgokat (pl. malac a városi állatkertben is lehet, de 
jellemzően, ugyebár vidéki állat…). Előbb-utóbb azonban rájönnek majd 
arra is, számukra melyiket kedvezőbb kérdezni… (pl. a városiaknak ott a 
rengeteg tipikus tömegközlekedési eszköz, míg a vidékiek háziállatból fog-
nak tudni jó sokat).
Úgy hagyjuk abba a játékot, hogy legalább kettő-négy gyerek maradjon 
még középen ülve.

6. melléklet 

II. 4. Vakjáték: avagy… „erre, erre, itt várunk!”

Úgy hagytuk abba az előző játékot, hogy legalább kettő-négy gyerek ma-
radt még középen ülve (valószínűleg a gyengébb képességűek vagy perem-
helyzetűek, ezért meglepő és kellemes lesz számukra, hogy értük verseng-
nek a többiek). Kössük be a szemüket, és megforgatva állítsuk őket középre. 
Mondjuk meg nekik, hogy oda menjenek, ahová jobban csábítják őket, de 
mielőtt leveszik a kendőt, meg kell tudniuk mondani, hogy „vidéken vagy 
városban” vannak: tehát hova csábították őket?
A már kialakult két csapat (vidéki és városi) feladata, hogy próbáljanak meg 
minél többet a bekötött szeműek közül magukhoz édesgetni-csalogatni 
úgy, hogy amikor már odatalált hozzájuk, azt is meg tudja mondani (még 
bekötött szemmel), hogy melyik csapatban van… Tehát olyan szavakkal, 
hangokkal érdemes csalogatni, ami vidékre, ill. városra jellemző. Szabályok: 
lehet nevükön szólítani őket, bármelyik – akár az összes – gyerek hívható, 
hangokat is ki lehet adni, de tilos olyan szavakat és mondatokat használ-
ni, amiben szerepelnek a kulcsszavak: vidék, város, tanya, falu. Vigyázat! 
A nagy hangerő nem feltétlen előny, sőt!
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7. melléklet 

II. 5. Csapatverseny: avagy… „keresd, gyűjtsd, mutasd, találd ki és rakd 
össze!”

– Gyűjtsd!
Közöljük a csapatokkal, hogy egy-egy szétdarabolt festmény részleteinek 
megszerzése és összeállítása lesz a tét a következő feladatokban. Minden 
jó megoldásért egy képrészletet választhatnak. Az a csapat lesz a nyertes, 
amelyiknek előbb sikerül az összes képrészletet megszerezni és összerakni 
a saját festményét. A két festmény darabkáit jól láthatóan – de összekeverve 
– tegyük középre a földre vagy egy asztalra.
– Keresd!
Tegyük egy asztalra az alábbi ellentétpárokat papírcsíkokon összekeverve!

 csendes  –  zajos

 nyugodt  –  nyüzsgő

 tiszta  –  szemetes 

 növényillat, állatszag  –  füst, benzingőz

 családias  –  elidegenedett
Kérjük meg a csapatokat, hogy küldjenek 5-5 gyereket 5-5 papírcsík kivá-
lasztásához. Azt kell megtalálniuk, amelyik jellemzően a vidékre, illetve a 
városra igaz! Ellenőrzés: hangos felolvasással csapatonként. Annyi képrész-
letet választhatnak, amennyi papírcsíkot megtaláltak (optimálisan ötöt).

– Mutasd!
A papírcsíkok megtalálása után az „ellentétpárok” felváltva szólítsák egy-
mást, és félúton fogjanak kezet. Köszöntsék is egymást, ha lehet, a leírtaknak 
megfelelő szó-, hang-, testjátékkal (pl. halkan: én vagyok a csendes vidék, 
adj’ Isten, ki a párom?; szirénázva: zajos város vagyok, nínónínó, hellóóóó!). 
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A legügyesebb párosnak helyezzünk kilátásba egy újabb képrészletet (ez 
lesz optimálisan a hatodik)!

– Találd ki!
Amelyik csapat kitalálja a következő szövegben szereplő „szörnyetegről”, 
hogy kicsoda-micsoda, és helyesen leírja egy papírra, az elnyerheti az utol-
só, hetedik (a következő) képrészletet!
Olvassuk fel az alábbi idézetet!
„Egy rettenetes szörnyeteg közelgett a távolból, óriás sebességgel, prüsz-
kölve és dübörögve, mintha a hétfejű sárkány jönne, és látni lehetett, amint 
elöl egyik csillogó csápját mozgatja.
Alaktalan barna tömeg volt, nem hasonlított semmi élő állathoz a világon. 
Két nagy vörös tűzszeme messzire világított, füstöt és szikrákat köpdösött 
– és egyenesen feléjök tartott.
– Rántsátok ki a kardokat! – vezénylett Zrínyi rettenthetetlenül.
Kétszáz penge ugrott ki hüvelyéből, süvítve, mintha repülő sassereg suhog-
na a levegőben.
– Jézus! – kiálták Zrínyi vitézei.
De csodák csodája, nem volt az reájuk rohanó óriás, se rettenetes fenevad, 
és egy ujjal se bántotta őket: egy száguldó város vagy falu volt, mely, füst 
előtte, füst utána, elrohant mellettük.
Volt mit beszélniök, mikor fölocsúdtak, mert csak egy szempillanatig tartott 
az egész, mindenki nem láthatott mindent.
Radován diák mennyre-földre esküdött, hogy az eleje mégis élő lény volt, 
valami irdatlan szörnyeteg, aki eléje volt fogva a házikóknak, melyek vas-
kerekeken gurultak. Hiszen szeme is volt, hiszen prüszkölt is. Hogyne lett 
volna élő lény.
Csáky György ellenben az embereket fi gyelte meg a házikók kivilágított 
ablakain át.
– Huh, de szép asszonyok voltak! – vágott közbe Bajony János, aki egyéb-
iránt egész világéletében a kötények körül somfordált.
– Az asszonyok éppen csak olyanok voltak, mint a mi asszonyaink – magya-
rázta Csáky –, hanem a férfi aknak két orruk volt, az egyik rendes helyén, a másik 
a szájnál nyúlt ki, s égett és füstölgött.
– Ne beszélj bolondokat, Gyuri – szólt Alapi.
– Becsületemre mondom.
Száz és száz megfi gyelés pattant ki most; egyik ezt, a másik azt vette észre, 
s hüledezve hallgatták a tömérdek megfoghatatlant. Cselejthey István ökrö-
ket látott az egyik rácsos házikóban, a másikban pedig lovakat. Hátha ezek 
a lovak húzták valahogy a szaladó várost? Eh, ostobaság! Tudnak is a lovak 
oly sebesen futni! De hátha táltosok voltak…
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Így mentek, mendegéltek, beszélgetve, tűnődve, találgatva a Zrínyi föltá-
madt daliái Botyka felé.”
(Mikszáth Kálmán: Új Zrínyiász)

Megfejtés: vonat
Ha valamelyik csapat még nem nyerte el az összes (hét) képrészletet, mentő 
kérdésként rákérdezhetünk a szövegben szereplő másik furcsaságra (dőlt 
betű jelzi a szövegben), vagy soroljanak fel egy perc alatt legalább öt falu-, 
ill. városnevet stb.

Rakd össze!
Végül mindkét csapat illessze össsze a képrészleteket, és adjon címet az ösz-
szeállított festménynek. Nézzék meg egymásét. Kérjük meg őket arra még, 
hogy jól fi gyeljék meg ezeket a festményeket is, mert a következőkben a 
„képeken élők” elképzelése lesz a feladat.
A festmények eredeti címe:
városi – Hundertwasser: Jó reggelt, város (31. kép)
vidéki – Ferenczy Károly: Márciusi est (32. kép)

8. melléklet 

II. 6.  Vidéki és városi életképek: avagy… „mit látsz a vonatablakból?”

Még mindig a két csapattal folytatjuk: …Ha már kitaláltátok az imént a 
száguldó falunak-városnak vélt közlekedési eszközt, a vonatot, utazzunk 
tovább azzal képzeletben! Két turnusban szállunk fel és le: az egyik csa-
pat lesz a vonatozó, a másik az a „megelevenedő táj”, amit a vonatablakból 
látunk, aztán természetesen cserélünk. Amíg az egyik társaság utazik, a 
másik készüljön fel egy életkép bemutatására, melyet akkorra kell mozdu-
latlanná dermeszteni, amikor megállunk a vonattal. A kimerevített életké-
pen csak az mozdulhat meg és adhat hangot, akit megérintenek…és csak 
a következő érintésig. Az utazási idő három perc, tehát ennyi a döntéshez, 
megbeszéléshez és beálláshoz rendelkezésre álló idő is. Érdemes tehát elő-
ször azt eldönteni, hogy mi legyen az életképetek címe! A másik csapat 
addig ismerős vagy vadidegen emberekként vonatra száll, és négy percig 
vonatozhat ülve-állva-lógva… kinek hogy tetszik! A megállás közeledtét a 
kalauz jelenti be. (Ezt a tanító maga jelezze egy síp vagy tárcsa vagy váll-
táska felmutatásával, esetleg egy karszalag felkötésével – így egyértelművé 
válik az is, ki a játékvezető…) Ha lekászálódtunk a vonatról, megtekintjük 
az ablakból már észlelt látványt közelebbről és részleteiben! (A tanító pl. 
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kacsintással jelezheti, ki legyen a leszálló „utasok” közül az életképet érin-
téssel megmozdító személy.) Kezdés előtt állapodjunk meg abban is, hogy a 
vidéki csapat vidéki életképet mutat be, a városi városit… de lehet fordítva 
is! A címeket végül próbálják kitalálni!

9. melléklet 

II. 7. A vidéki, illetve a városi lét előnyei és hátrányai: avagy… „oda megyünk 
lakni…”

Az idő, a kedv és a képességek függvényében 1-4 csoporttal számolhatunk.
A feladat: lakásvásárlás, illetve -eladás (választhatóan tanyán, faluban, óvá-
rosban, újvárosban). Legyen egy eladó és egy vásárló társaság! Az eladók 
célja legyen a lakás-ház-környék minél előnyösebb tulajdonságainak ecse-
telésével csábítani a vevőket a megvételre. Ennek érdekében igyekezzenek 
„lyukat beszélni a vevők hasába”. A vevők viszont ne hagyják magukat 
feltétlenül „kábítani”, sőt, javasoljunk minden esetben egy kényeskedő-
kekeckedő fi gura megjelenését, aki alaposan „megizzaszthatja” az eladó-
kat… Mindkét csoport alkalmazhat „effekteseket”, akik gondoskodhatnak 
a megfelelő háttérzajokról, zörejekről, fényekről… A végét az jelezze, hogy 
kiderüljön: sikerült-e az adásvétel! Felkészülési idő: max. 3 perc.

10. melléklet 

III. 2.a Képek és elképzelések – „az élhető város…”

Hundertwasser különleges és látványos „zöld” épülettervei (33–40. kép).

11. melléklet 

III. 2.b Képek és elképzelések – „az élhető város…”

Imants Ziedonis: Az erdő a városban 
„Egy holdfényes éjszakán az erdő belopakodott a városba. Először az em-
berek nem értették, mi történt: Riga minden utcáján lélekszakadva mene-
kült a benzingőz, és kétségbeesve kiabált segítségért. Hogy őt meg akarják 
fojtani, hogy már alig kap levegőt, hogy a város minden pontján zöld köd 
gomolyog, virágillat terjeng, hogy ez kibírhatatlan…
Segítség! – üvöltötte a benzingőz.
Éjfél volt, a trolibuszok éjjeli pihenőre siettek garázsaikba, és lelkendezve 
mesélték mindenkinek, hogy a Dangava partján a városi autóbuszgarázst 
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már elfoglalták, és minden autóbuszt leállítottak. Látták, hogy az autóbu-
szok kipufogóit zöld moha lepte be, hogy az autóbuszok először dohogni 
kezdtek, majd krákogva-köhögve-pufogva kimúltak.
A trolikat az erdő nem bántotta, csak azokat a járműveket állította le, ame-
lyek telefüstölték a levegőt, és ezzel károkat okoztak az emberek tüdejének. 
Az erdő összefogdosta a taxikat, a teherautókat, minden kocsit, ami benzin-
nel működött. 
A belvárosban pedig egyre szaporodott a füst, a benzingőz, idetódult a vá-
ros minden pontjáról – de hiszen hová is ment volna? A városba minden 
oldalról masírozott az erdő. Az emberek csak most vették észre, mennyi 
mocsok van a város levegőjében: benzingőz, szénfüst, gyárak füstje meg 
mosodáké, ragasztók, enyvek, festékek szaga, bűze. Ez a sok mocsok most 
mind ott tülekedett a belvárosban, ott szorongtak, gyömöszölték egymást 
a levegőben. A levegő már olyan sűrű volt tőlük, akár a víz. Az emberek 
alig tudtak a belvárosban közlekedni. Az itteni parkokban élt néhány béka. 
Amint felugráltak a levegőbe, ott ragadtak, nem huppantak vissza, csak le-
begtek, akár a vízben.
A zajok, lármák is a belvárosba menekültek az erdő elől. A teherautók dü-
börgése, a villamosok csörömpölése, a légkalapácsok csattogása, minden-
féle recsegés-ropogás, nyikorgás, nyekergés és kattogás idetódult. A meg-
szokott helyükről menekülő zajok, lármák nem tudták, mihez kezdjenek. 
Megvadultak, és majd berepesztették az emberek dobhártyáját. Kibírhatat-
lan volt!
Ám az erdő egyre közelebb nyomult a belvároshoz. Előreküldte zöld, pá-
raszerű leheletét. Fenyőillatot árasztott, és az illat beszállt az ablakokon, 
a kéményeken, a ventilátorok lapátjai között, de még a kulcslyukakon is. 
Az emberek könnyebben kezdtek lélegezni. A lakásokat megtöltötte a friss 
moha, az erdei gombák és virágok lehelete. Akik régen álmatlanságban 
szenvedtek, most úgy aludtak, mint a tej.
Egy reggel aztán különös dolgokra ébredtek az emberek. A seprűnyeleken 
vékony kis ágacskák jelentek meg, a szekrények és az asztalok lombos ága-
kat növesztettek, a székek pedig gyökeret eresztettek a padlóba. Egy lakás-
ban még a televízió fadoboza is kizöldült, sőt estére olyan sűrűn voltak rajta 
a levelek, hogy a műsort se tudták volna végignézni, ha nyesőollóval meg 
nem ritkítják a lombjait.
A város központjában pedig megkezdődött a nagy csata. Az emberek fe-
jét falevelek legyezgették, az aszfalton fű nőtt és a járdaszegélyt bársonyos 
moha vonta be. Az erdő már egészen körülzárta a benzingőzt, a füstöt, a 
lármákat és zajokat. De a benzingőz nem adta meg magát. Megharapta a fe-
nyőtobozokat, szétrágta a virágokat. Ettől a zajok, lármák is vérszemet kap-
tak: megráncigálták a lombos fákat, fejbe verték a borókafenyőket. Az erdőt 
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azonban nem lehetett megállítani. Számtalan sok fenyőtoboza, számtalan 
sok virágja, számtalan sok lombja volt. A mohák beborították és megfojtot-
ták a zajokat, lármákat, és felszívták a füstöket. Csak a benzingőz harcolt 
még az erdő ellen. Amikor a nyírfák leveleire rontott, a levelek elfonnyad-
tak; amikor a fenyőtűket lepte meg, a zöld tüskék élettelenül potyogtak a 
földre. A virágok halálos fáradtan horgasztották le fejecskéjüket, a gombák 
elvesztették a kalapjukat.
De a zöld erdő legyőzhetetlen, a zöld erdőnek száz élete van! Az elfonnyadt 
levelek helyére új levelek nőttek, új tűk meredtek a kihullottak helyén, új 
virágok, új gombák bújtak elő az avar alól. Az erdő három nap és három éj-
jel csatázott ellenségeivel, és legyőzte őket. Legyőzte a füstöt, a benzingőzt, 
a lármákat és a zajokat. A városban kristálytiszta volt a levegő, bársonyos 
tapintású, és virágillat töltötte be. Nem hallatszott többé semmiféle zaj és 
lárma, csak a friss szellő dudorászott szelíden az utcákon.
Ám az erdő, éppoly váratlanul, mint ahogy benyomult a városba, egy éjsza-
ka nyomtalanul eltűnt. És a várost fokozatosan újra ellepte a füst, a benzin-
gőz, a lárma és a zaj.
Valami mégiscsak megváltozott. Az emberek most már nem felejtik el az 
erdőt. Tudják, hogy egyszer csak visszatér, és többé nem is hagyja el őket. 
Legközelebb segítenek neki.”
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2. VIDÉKI ÉLET

Játék,
amelyben a tanya válik otthonoddá… vagy mégsem.

 KÉSZÍTETTE: CSEKEINÉ VAGÁCS ZSUZSANNA 
  PRÁCSERNÉ KÓBOR ERIKA
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MODULLEÍRÁS

A MODUL CÉLJA A különböző településformák megismertetése, jellem-
zőikre rámutatás, az összetartozás, az együttműködés 
fontosságának átélése, nyelvi megfogalmazása

IDŐKERET 90 perc, 2x45perc

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 10–11 évesek

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Drámajátékok

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY Az érzelmek nyelvi megformálása

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FÓKUSZAI Személyes kompetencia: Önkifejezési készség

Kognitív kompetencia: Nyelvi kommunikációs képes-
ség, rendszerező képesség

Szociális kompetencia: Együttélési képességek

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

Modulokhoz: Élet a sátorban – tábori élet, Vándorúton, 
Ódon falak közt, Az óváros lakói, A nagyváros lakói

TÁMOGATÓRENDSZER Kaposi László (szerk.): Játékkönyv. Budapest, 2002.
Gabnai Katalin: Drámajátékok. Budapest, 1999.
Hajas Zsuzsa: Kommunikációs gyakorlatok. Pedellus 
Tankönyvkiadó
Baji-Gál Ferencné: Drámapedagógia alkalmazása. Pe-
dellus Tankönyvkiadó

Jelmagyarázat
☺: a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést.
Római számok (I., II., III. stb.): a fő feladat 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).

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A legtöbb gyereknek idegen a tanyavilág, ezért a modul célja, hogy a gyerekek megismer-
kedhessenek a tanya, ill. a falu jellegzetességeivel, és a játékok során bepillanthassanak az itt 
élők mindennapjaiba.

A modul a II. 4. pontban bontható. Így a következő foglalkozáson egy idegen tanyára in-
dulunk.

A saját tanya bemutatásakor idegenvezetőként próbálják a gyerekek minél érdekesebben 
megfogalmazni gondolataikat, a látogatók pedig tegyenek fel kérdéseket, amelyek megvála-
szolása szintén az idegenvezető feladata. Ebben a játékban egy-egy jól kommunikáló gyerek 
vállalhatja az idegenvezető szerepét, de jó, ha előzetesen az egész csoport megbeszéli, hogy 
mit is meséljen majd a tanyájukról. Találjanak ki különleges, érdekes, vidám történeteket, ami 
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megkülönböztetheti őket a másik tanyán élőktől.
A Mit láttam a vonatból c. játék sokféleképpen játszható. Lehet egyfajta válogatás a játék-

vezető által behozott tárgyakból, képekből. Ezek hiányában csomagolópapírra szógyűjtést is 
végezhetünk. A kiválogatott képekkel, tárgyakkal aztán memóriajátékot is játszhatunk, úgy, 
hogy kiválasztunk közülük tizenöt db-ot, aztán ezeket vagy le kell írni, vagy ki kell választani 
a kép-, ill. tárgytömegből. De jó megoldás az is, hogy sorra felmutatunk képeket, s ezek közül 
kell kiválasztani azokat, amelyeket nem láthattunk az ablakból.

Csillagvitánál a gyerekek is javasolhatnak megvitatásra alkalmas állításokat. Írjuk fel ezeket 
egy csomagoló papírra, majd válasszuk ki a három leginkább vitásnak tűnő állítást.

Előzetes gyűjtésként kérjük a gyerekeket, hogy hozzanak otthonról minél érdekesebb, kü-
lönlegesebb ruhadarabokat és kiegészítőket. Okuláré, sarkantyú, sétapálca, ostor, szalmaka-
lap stb. Jó ötlet a nagymamától, faluról, tanyáról összeszedett ruhák, kalapok, csizmák beho-
zatala. Így válhat különösen érdekessé, izgalmassá a játék.

SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN ☺
– Személyes érzékenység fi gyelembevétele.
– Az értékelési mód és a tartalom összefüggésének megvilágítása.
A modulban több helyen is nyílik lehetőség értékelésre, legtöbbször a megbeszélés módsze-
rével. 
A tanyák bemutatása után azonban értékelhetünk úgy, hogy a gyerekek állást foglalnak, me-
lyik tanyán élnének a legszívesebben, s azt indokolják is.
A szódobálós játék az egyik legjobb alkalom arra, hogy mindenki megfi gyelje saját szókincsét, 
szabálybetartását, amelyet aztán önértékelés keretében beszéljünk is meg. Kiválóan alkalmas 
erre az értékelő vonal (lásd: Kézikönyv), amelyen mérhetjük, hogy ki elégedett a kidobált 
szavak mennyiségével, a szabálybetartásával, a szavak sorolásának gyorsaságával.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I. 1. Légzőgyakorlat gyertyával

I. 1. a Gyertyagyújtás és elfújás – „HA” légzés

 Igazi gyertyával
(5 perc)

nyelvi normatív és 
nyelvi korrekciós 
képesség

egyéni – drá-
ma

gyertyák, 
gyufa

játékleírás

I. 1. b Ujjunk a gyertya 

Ujjból formált gyertyával
(5 perc)

nyelvi normatív és 
nyelvi korrekciós 
képesség, szabály-
követés

egyéni – drá-
ma

játékleírás

I. 2. Találjuk ki, hol lehetünk!  

Hangfelismerő játék: érzékszer-
veink közül csak a fülünkre tá-
maszkodjunk! A hangok között 
van egy kakukktojás, találjuk ki, 
melyik az! Melyik hangot nem 
hallhatjuk a tanyán?
(Csak állathangok.) 
(5 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képesség, 
rendszerezőké-
pesség

egyéni – drá-
ma

hangzótár, 
Hangok, zö-
rejek CD az 
53. tracktól a 
62. trackig

I. 3. Játsszunk most a saját hangunkkal!

Hangidézés hangkörrel. Hangok 
a tanyáról: traktor, ajtónyikorgás, 
állathívó hangok, fűrész, vízcsö-
pögés, sárcuppogás… 
(3 perc)

nem nyelvi kom-
munikációs képes-
ség, 
kreativitás, együtt-
működési képes-
ség, kombinatív 
képesség

frontális 
– dráma

játékleírás

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II. 1. Ládanyitás szertartása

A ládában kukoricacsöveket, csu-
hét, rongyokat, dobozokat, egy 
kisebb ládában pedig ruhákat, öl-
tözékhez kapcsolódó kiegészítőket 
találunk. Hallgassuk meg, milyen 
hangot hallunk, ha a kukoricacső-
ről lemorzsoljuk a szemeket! Vajon 
mire használhatnánk mindazt, 
amit a ládában találtunk?
(5 perc)

kötődési képesség, 
értékek képvise-
lete

frontális – be-
szélgetés   

Varázsláda láda előké-
szítve, benne 
egy kisebb 
ládában a 
kiegészítők 
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II. 2. Készítsünk bábot!

Kik élnek a tanyán? A ládában 
talált eszközökből bábok készíté-
se. (Legyenek állatok és emberek 
is a tanyán!)
(15 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képesség, 
logikai képesség, 
kreativitás, 
fi gyelem

egyéni – alko-
tómunka

a ládában ta-
lálható bábok, 
eszközök

kézikönyv
(rajzok);
a kukori-
cacsöveket 
mindenkinek 
használnia 
kell

II. 3. Így élhetnénk a tanyán. Tervezzük meg saját életterünket, hol és hogyan fogunk élni!

II. 3. a Megelevenedett táj c. játék

☺ Csoportokban építsük fel a saját 
tanyánkat, költözzenek be a 
bábok. Keressünk találó nevet 
a tanyánknak! Majd legyünk 
idegenvezetők, mutassuk be a 
többieknek a saját tanyánkat!

logikai képesség, k 
fi gyelem 
nyelvi kommuni-
kációs képesség

kooperatív 
csoport – al-
kotómunka

a ládában, ill. 
a teremben 
található 
eszközök

játékleírás

A Rajzzal 
(7 perc)

kreativitás, 
együttműködési 
képesség,  
nyelvi kommuni-
kációs képesség

csoport 
– beszélgetés, 
alkotómunka, 
probléma-
megoldás, 
kooperatív 
munka

csomagolópa-
pír, ceruzák, 
fi lcek

játékleírás

B A teremben és a ládában lévő 
eszközök felhasználásával 
(7 perc)

kreativitás, 
együttműködési 
képesség, 
nyelvi kommuni-
kációs képesség

csoport 
– beszélgetés, 
alkotómunka, 
probléma-
megoldás, 
kooperatív 
munka 

a teremben 
található 
eszközök, 
anyagok

játékleírás

II. 3. b Képmutogató

☺ Képmutogató játék segítségével 
mondjuk el bábunk egy napját a 
tanyán!
Készíthetünk emberbábot és 
állatbábot egyaránt.
(6 perc)

kreativitás, 
együttműködési 
képesség, 
nyelvi kommuni-
kációs képesség

csoport 
– beszélgetés, 
alkotómunka

képek alapja, 
rajzlap, fi lc-
toll, zsírkréta, 
bábok

képmutogató 
leírása a kézi-
könyvben

Ajánlott modulbontási pont

II. 4. Látogatás a szomszéd tanyára! Irány a Macskaháj tanya!

II. 4. a  Mocsárjárás c. játék

Átkelés 
(5 perc)

szabálykövetés, 
segítségnyújtás

egyéni – drá-
ma

újságpapír, 
mindenkinek 
2 db

játékleírás
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II. 4. b Keressük meg c. játék

A tér birtokba vétele: a szom-
szédos tanya keresése, kötetlen 
mozgás a térben – térkitöltés 
zenére 
(5 perc)                                          

nem nyelvi kom-
munikációs képes-
ség, kapcsolatke-
zelői képesség

frontális 
– dráma

játékleírás, 
zene: zenei 
CD: 16. sz. 
Weöres S. 
– Sebő: Teke-
reg a szél

II. 5. Képzeld, mi történt a tanyán!

Tanári bemutatás: Amikor Emil 
feje beszorult a levesestálba – a 
kiemelt szövegrészlet felolvasása 
(3 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képesség

frontális – be-
mutatás

a regény-
részlet szö-
vege,
szöveggyűj-
temény

II. 6. Útban az orvoshoz!

II. 6. a Mit láttam a vonatból? játék

Képeket mutatunk olyan tár-
gyakról, amit Emil útközben 
láthatott. 
 – Válogatás
 – Memóriajáték 
(5 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képesség, 
memória, ismeret-
szerző képesség

frontális – já-
ték

behozott 
képeslapok

képek, tár-
gyak, bábok 

II. 6. b Hirtelen kimondott szavak játéka

☺ Láthatott-e a faluban Emil…?
Térkitöltés szóözönnel
Szavak sorolása közben séta, ha 
nem láthatta, megállás 
(5 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képesség, 
memória, logikai 
képesség

frontális 
– dráma

játékleírás

II. 6. c Szódobálós játék

☺ Dobj ki képzeletbeli zsákodból 
minél több olyan szót, amelyet 
Emil a tanyán még sohase lát-
hatott!
(5 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képesség

egyéni – drá-
ma

játékleírás

II. 6. d Egyetértés-játék

☺ Találjatok ki igaz állításokat: 
miért más a falu, mint a tanya?
(5 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képesség

frontális 
– megbeszélés
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II. 7. Alkossunk együtt némán egy falut! Mi ilyennek képzeljük Máriakútat

A rajz során a gyerekek csak 
mutogathatnak, a szemükkel 
kommunikálhatnak egymással.
(5 perc)

kreativitás, sza-
bálykövetés, 
nem nyelvi kom-
munikációs képes-
ség, együttműkö-
dési képesség

csoport – al-
kotómunka

csomagolópa-
pír, ceruzák, 
fi lcek, festék

játékleírás

II. 8. Az orvosnál

A szöveg második részének be-
mutatása
(3 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képesség

frontális – be-
mutatás

szöveggyűj-
temény,
a regényrész-
let szövege

II. 9. Képzeljük el, hogy milyen emberek ülhettek az orvosnál!

II. 9. a Öltözzünk be!

☺ A ládában talált ruhadarabok és 
kiegészítők segítségével beöltö-
zés, megbeszélés
(5 perc)

kreativitás,  
nyelvi kommuni-
kációs képesség,  
együttműködési 
képesség

frontális 
– dráma

a ládában 
található, ill. 
gyűjtött ru-
hák és kiegé-
szítők

II. 9. b Mit ill. kiket láthatott Emil, mikor először kilépett a rendelőből a tál nélkül? 

Szoborjáték (3 perc) nem nyelvi kom-
munikációs képes-
ség, csoportkezelő 
képesség, kreati-
vitás

frontális 
– dráma

játékleírás

II. 9. c Bemutatom magamat!

5-6 mondatos szöveg alkotása: Ki 
vagyok? Mivel foglalkozom? Mit 
gondoltam, mikor megláttalak?
(5 perc)  

nyelvi kommuni-
kációs képesség

frontális 
– dráma

játékleírás

II. 10. Mindenkinek vannak álmai

II. 10. a Kötött mondatkezdés

Mik a vágyaim? Hova szeretnék 
eljutni?
Én oda szeretnék eljutni, ahol…
(3 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képesség

frontális  
– dráma
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II. 10. b Csillagvita (érvelő játék)

☺ Érvelj a véleményed mellett!
Állítások: pl.
Csak a tanyán (falun, városban) 
lehet békességben élni.
Legérdekesebb a tanyasi (falusi, 
városi) élet.
(3 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képesség

frontális 
– dráma

játékleírás

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III. 1. Utazás haza!

Autóvezetés c. játék

Folytassuk utunkat tovább au-
tóval

nem nyelvi kom-
munikációs képes-
ség, csoportkezelő 
képesség, kreati-
vitás

páros – dráma játékleírás

III. 2. Ládazárás

A ládazárás szertartása
(1 perc)

értékek képvise-
lete

frontális 
– dráma
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MELLÉKLETEK

I. 1. „HA” légzésgyakorlat

A gyakorlatot terpeszállásban végezzük. Belégzés: mint a teljes jógalégzés-
nél (has, mellkas, vállövi, rekeszlégzés, mindig kilégzéssel indítjuk a légzés-
gyakorlatot), ez idő alatt karjainkat lassan emeljük fejünk fölé függőleges 
helyzetbe. Néhány másodpercig tartsunk légzésszünetet, akkor hirtelen 
előrehajolunk, karunkat is előrelógatva, és egyidejűleg gyors, erőteljes ki-
légzéssel szájunkon át „HA” hangot hallatva kilégzünk. A „HA” hangot a 
kilehelés adja, gégénkkel nem adunk ki hangot. Lassú belégzéssel felegye-
nesedünk, karjainkat a fejünk fölé emelve, azután az orrunkon át lassú ki-
légzéssel karjainkat leeresztjük. Végezzük el a gyakorlatot négyszer-ötször. 
Csak friss levegőjű teremben végezzünk légzőgyakorlatokat. A gyakorlat 
gyógyító hatása: frissíti a vérkeringést, tisztítja a légzőszerveket, megszün-
teti a fázékonyságot, koncentráltabbá tesz. Pszichikai hatása: megkönnyeb-
bülés és a megtisztulás érzete.
Az erőteljes „HA” légzéssel egyetlen pillanat alatt elolthatunk egy szál gyer-
tyát.

I. 2. Játsszunk a hangunkkal! 

Álljunk körbe! A játékvezető megkéri a játszókat, hogy egyenként, láncban 
kezdjék el valamely tanyán hallható zaj megidézését: ez lehet ajtónyikorgás, 
vízcsepegés, szélsüvítés, állathívó hangok stb. A játékvezető kezdi a hang-
adást, majd egyenként bekapcsolódik mindenki a szomszédja után. Mikor 
a kör bezárul, a játékvezető új hangot indít. 4-5 hangkör után visszafelé 
ugyanazokon a hangokon visszahaladva fejezi be a játékvezető a feladatot. 
Csönd lesz.

II. 3. a–b Megelevenedett a táj

A játékhoz egy látszólag „üres” lapot, lepedőt választunk (csak olyan színek 
lehetnek rajta, amilyeneket egy tanyán láthatnánk), akkorát, hogy minden-
ki láthassa. És most elevenítsük meg a tájat! Népesítsük be épületekkel, nö-
vényekkel, állatokkal, emberekkel! Lehet lerajzolni, megjeleníteni a képmu-
togató tábla segítségével vagy fölépíteni tárgyakból az állatok lakóhelyét, 
fészkét stb.
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II. 4.a Mocsárjárás 

A játék célja, hogy minden gyerek átjusson a mocsáron úgy, hogy lába ne 
érjen bele a „mocsár vizébe”, mert akkor az lehúzhatja őt a mélybe. Ebben a 
játékban a tanya sáros udvarán, környékén kell átkelni. Két újságpapírt kap 
minden gyerek, s oly módon tud előre haladni, hogy először rálép az egyik-
re, majd a másikat maga elé helyezi és átlép rá. Az üresen maradt papírt újra 
maga elé helyezi, és ismét átlép rá. A játékot nehezíthetjük különféle aka-
dályokkal (amelyeket fáknak, bokroknak, alvó állatoknak stb. nevezhetünk 
el), amelyeket a játék során ki kell kerülni. Még nehezebb a játék, ha a ját-
szók egyszerre többen, esetleg teljesen egyszerre indulnak útnak. Ilyenkor 
még egymásra is fi gyelniük kell. Az újságpapír méretének változtatásával is 
nehezíthetjük az átkelést. 

II. 4.b Keressük meg!

A játék együttműködést, térérzékelést fejleszt, test- és arcjátékot igényel.
A játék célja, hogy a gyerekeknek egy másik tanyát kell keresniük.
A keresés zenére indul, a zene megállásakor az adott pillanat testtartását 
(pózát) kell megtartani. A gyerekek a játék során minél nagyobb mozgá-
sokkal, gesztusokkal kísérjék a keresést, a tér minél nagyobb kitöltésére, 
bejárására törekedve. A zenét többször újraindíthatjuk. A szünetekben érté-
kelünk, ötleteket adhatunk.

II. 5.  

Kedd, május 22.
Amikor Emil feje beleszorult a levesestálba

Aznap húsleves volt ebédre a Macskaháj tanyán. Lina a nagy, öblös, virágos 
tálban hozta a levest, a ház népe pedig körülülte a konyhaasztalt, és mind 
derekasan ettek, különösen Emil. Nagyon szerette a levest, és jól lehetett 
hallani, milyen élvezettel eszi.
–  Muszáj így szürcsölnöd? – érdeklődött édesanyja.
– Másképp nem is tudnánk, hogy leves – felelte Emil, bár amit mondott, 
igazában így hangzott: ,,Móskip nem is tudnónk, hogy levös.” De most nem 
törődünk ezzel a délföldi beszéddel.
Tehát mind ettek, amennyi csak beléjük fért, és kiürült a nagy levesestál. 
Azaz csak egy kortyra való maradt az alján. Emilnek épp arra a kortyra fájt 
a foga, de ehhez csak úgy juthatott hozzá, ha fejét mélyen a tálba dugja, és a 
maradékot felszürcsöli. És úgy is tett, s mindenki hallotta, hogyan szürcsöl 
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benn a levesestálban.
Aztán már csak annyi volt hátra, hogy kihúzza a fejét, és képzeld, ez nem 
sikerült! Beleszorult a feje. Megijedt erre Emil, elrohant az asztaltól, és ott 
állt a szoba közepén, fején a levesestállal, mintha egy rocskát viselne sapka 
gyanánt. A tál jó mélyen ült a fején, eltûnt benne a szeme és a füle is. Emil 
rángatta, de hiába.
– A drága szép levesestálunk! – sopánkodott Lina. – A virágos levesestá-
lunk! Miben tálaljuk eztán a levest?
Annyit felfogott ugyanis a szegény lány, hogy ha a levesestálban benne van 
Emil feje, akkor nem lehet benne levest tálalni. Egyébiránt nem volt valami 
élénk a felfogása. Anya azonban inkább a fi acskájára gondolt.
– Uram, Teremtőm, hogy szedjük ki ebből a fi út? Ide a piszkavassal, szét kell 
verni a tálat!
– Elment az eszed?! – ripakodott rá Antal apa. – Négy egész koronába ke-
rült!
– Majd én megpróbálom – mondta Alfréd, mert ez a béreslegény erős és 
ügyes volt. Mindkét fülénél megragadta a levesestálat, és egy erőteljes moz-
dulattal a levegőbe emelte. Ámde mit ért el vele? Emil is a levegőbe emel-
kedett. Annyira beleszorult a feje. Ott lógott Emil, és kapálózott a lábával, 
hogy újra a padlót érezze maga alatt.
– Hagyjál! – visította a tálból. – Tegyél le... hagyjál, nem érted?! 
Alfréd letette.
Most már mindenki kétségbeesett. Ott álltak Emil körül, Antal apa, Alma 
anya, a kis Ida, Alfréd és Lina, és törték a fejüket. Senkinek sem jutott eszé-
be valami jó ötlet, hogyan lehetne Emilt kiszabadítani a levesestálból.
– Nézzétek, Emil sír! – kiáltott fel a kis Ida, és rámutatott két kövér cseppre, 
amely a tál széléről legördülve Emil arcán folyt végig.
– Frászt sírok – hallottak Emil hangját –, az húsleves!
A szokott hetyke hangján kiáltotta ezt, de nem is csoda, hisz pocsék dolog 
lehetett a levesestálba szorulni s közben arra gondolni, hogy talán soha ki 
nem kerül belőle! Szegény Emil, hová teszi akkor a kedvenc ,,sapkóját”?
Anyának megesett a szíve kisfi án, és megint azt javasolta, hogy a piszkavas-
sal verjék szét a levesestálat. Antal apa azonban hallani sem akart erről.
– Azt nem, amíg élek! – kiáltotta. – Négy koronába került az a tál. Menjünk 
el inkább Máriakútra a doktorhoz, az biztosan le tudja szedni a gyerekről. 
Ő nem kér többet három koronánál, és azzal legalább egy koronát megspó-
rolunk. 
Ezt anya is jó ötletnek találta. Nem mindennap tud az ember egy egész 
koronát megtakarítani. Mi mindent lehet azért venni! Talán valamit a kis 
Idának is, aki otthon marad, míg Emil kocsikázni megy.
Lett is rögtön nagy sürgés-forgás a Macskaháj tanyán. Emilt ki kell rittyen-
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teni, jól megmosdatni és a legszebb ruhájába felöltöztetni. Megfésülni és a 
fülét megmosni, sajnos, nem lehetett most, pedig arra is alapos szükség lett 
volna. Édesanyja a tál szegélye mögé bedugta mutatóujjat, hogy a piszkot 
kiszedje fi acskája füléből, de ezzel rosszul járt, mert így ő is beleszorult a 
levesestálba.
– Hohó, ez aztán a jó! – tapsikolt a kis Ida, Antal apa azonban igazán méreg-
be gurult, holott egyébként szelíd, kedves ember volt.
– Nem akar még valaki beleszorulni a tálba? – kiáltotta. – Csak tessék, tes-
sék, én meg hozom a szénásszekeret, és az egész Macskaháj tanyát befuva-
rozom a doktorhoz Máriakútra! 
Anya erre jót rántott a kezén, és kiszabadította az ujját.
– Most az egyszer megúszod a fülmosást, Emil – mondta az ujját fújogatva. 
Erre elégedett nevetés hangzott ki a tál öbléből.
– Ez az első igazi hasznom ebből a levesestálas kalandból – mondta Emil. 
Alfréd eddigre befogta a lovakat a kocsiba, és a főlépcső elé állt vele, Emil 
pedig kilépett a házból, hogy felhágjon az ülésre. Remekül festett csíkos va-
sárnapi öltönyében és gombos lakkcipőjében meg a levesestálban. Igaz, a tál 
nem nagyon illett az egészhez, de azért szép volt, virá gos, és leginkább egy 
új divatú nagy nyári kalapra hasonlított. Csak egy kifogást lehetett tenni 
ellene, hogy mélyen a szeme alá lógott a fi únak.
Eljött az indulás pillanata. 
– Vigyázzatok ám nagyon a kis Idára, amíg odajárunk – szólt anya. Az első 
ülésen feszített apa mellett. A hátsó ülésben Emil nyúlt el a levesestállal. 
Mellette volt a ,,sapkója”, hiszen akkor is kell majd a fejére valami, amikor 
hazafelé jönnek. Milyen szerencse, hogy nem feledkezett meg róla!
– Mit főzzek vacsorára? – kiáltott Lina éppen akkor, amikor a kocsi megindult.
– Amit akarsz – kiáltotta vissza anya. –Most kisebb gondom is nagyobb an-
nál.
– Akkor húslevest főzök – mondta Lina. 
De amint meglátott egy virágos valamit eltûnni az út kanyarulatában, rög-
tön eszébe jutott, hogy is állnak a dolgok. Gondterhelten fordult Alfrédhoz 
és Idához.
– Akkor zsemlegombóc lesz szalonnával. 
Emil már járt néhányszor kocsival Máriakúton. Mindig úgy élvezte az utat, 
ülni a bakon és nézni az út kanyarjait, a mellettük elsuhanó tanyákat, a ke-
rítések mögül ugató kutyákat és a réteken legelő teheneket. Most azonban 
nem volt szórakoztató az utazás. Szemeit eltakarta a tál széle, és csak egy 
vékony csíkban látott maga elé, a saját gombos cipőjére. Egész úton kérdez-
getnie kellett:
– Hol járunk? Elhagytuk már a palacsintást? Mikor érünk a cocáshoz? Az út 
menti tanyáknak Emil adott nevet. Az egyiket azért nevezte el palacsintás-
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nak, mert egyszer, amikor arra hajtottak, két kövér gyerek palacsintát maj-
szolt a kerítésnél. A cocás név onnan eredt, hogy ott az udvaron egy kedves 
kis malac volt, akinek Emil néha megvakarta a hátát.
Most azonban mogorván ült Emil, a gombos lakkcipőit bámulta, és se pala-
csintát, se vidám malackát nem látott, csak azt kérdezgette nyűgösen: – Hol 
járunk? Mikor érünk Máriakútra?

Astrid Lindgren: Juharfalvi Emil. (Egmont Hungary, Budapest, 1997. Ford.: 
Tótfalusi István; ISBN 9636271283)

II. 6. a

A játékvezető megkéri a gyerekeket, hogy szétszórtan helyezkedjenek el a 
teremben, majd egy adott jelre (tapsra) induljanak el a térben, úgy, hogy ne 
érjenek hozzá semmihez és senkihez. Fejüket emeljék fel, nézzenek előre. 
Majd a játékvezető szavakat mond, amelyekről a gyerekeknek el kell dön-
teniük, hogy láthatták-e vajon a vonatablakból vagy sem. Ha igen, akkor 
folytatják tovább a sétát, ha nem, akkor megállnak, és csak akkor indulhat-
nak tovább, ha újra olyan szót hallanak, amelyet láthattak a vonatablakból. 
A játékban egyszerre kell fi gyelniük a gyerekeknek a tér ideális kitöltésére 
és a játékvezető által mondott szavak jelentésére, besorolására.

II. 6. c Szódobálós

A gyerekek leülnek, és csukott szemmel maguk elé képzelnek egy zsákot, 
amely tele van szavakkal. Jelre (tapsra) mindenki elkezdi kidobálni (kimon-
dani) azokat a szavakat, amelyeket útközben láthatott volna Emil. Ezt úgy 
teszik, hogy félhangosan, megállás nélkül mondják a szavakat, s közben 
mutatják, hogy ki is dobják azt a zsákból. Mindenki csak addig dobálhat, 
míg nem téveszt vagy nem gondolkodott túl sokáig. Ebben a játékban a 
gyerekek önellenőrzést végeznek, az önszabályozást gyakorolják, hisz a já-
tékvezető nem tud egyszerre ennyifele fi gyelni, s mindenkinek magára kell 
fi gyelnie.

II. 7.  Alkossunk némán

Meghatározott idő alatt rajzoljanak a max. 4 fős csoportok egy rajzot. Min-
den csoporttagnak rajzolni kell valamit, de közben nem szabad beszélni, 
csak tekintettel és mutogatással lehet információt cserélni. Az elkészült raj-
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zok megbeszélésekor térjünk ki arra, hogy hogyan sikerült együtt dolgozni 
így.

II. 8.  A szöveg 2. részlete

A doktor várószobája zsúfolva volt, amikor Emil belépett a levesestáljával.       
Minden várakozónak megesett rajta a szíve. Rögtön felfogták, hogy baleset 
történt. Csak egy kis komisz öregember nevetett rajta torkaszakadtából, 
mintha a világon nem volna jobb vicc, mint egy levesestálba szorulni.
– Hahahahaha! Nem fázik a füled, legényke? – kérdezte az öreg a hasát 
fogva.
– Nem – felelte Emil.
– Akkor hát minek hordod ezt a kalapot?
– Hogy ne fázzon a fülem – vágta rá Emil. Megmutatta, hogy ő is érti a tré-
fát, még ha kicsi is.
Hanem aztán be kellett menni a doktor bácsihoz, és a doktor bácsi nem ne-
vetett rajta. Így szólt hozzá:
– Adjisten, adjisten! Mit csinálsz odabenn?
Emil nem látta a doktor bácsit, de tudta, hogy köszönnie illik, és jó mé-
lyen meghajolt a levesestállal együtt. És akkor jött a nagy csattanás. Pang! 
– hallatszott, és ott feküdt a földön a levesestál kettébe törve. Emil ugyanis 
beverte a fejét, illetve a tálat a doktor bácsi íróasztalába.
– No, most aztán odavan négy korona – mondta halkan Antal apa anyának. 
A doktor bácsi azonban meghallotta.
– Akkor egy koronát mégiscsak kerestek – mondta. – Én ugyanis öt koronát 
szoktam kérni kisfi úk levesestálból való kiszabadításáért, maguk pedig sa-
ját erejükből megoldották a dolgot.
Ennek apa nagyon megörült, és hálás volt Emilnek, hogy kettéroppantotta 
a tálat, és így egy koronát keresett neki. Felkapta a tál cserepeit, és fi ával 
meg a feleségével együtt kimasírozott a rendelőből. Az utcán aztán meg-
szólalt anya:
– Akkor hát még egy koronát kerestünk! Mit veszünk rajta?
– Semmit sem veszünk! – jelentette ki apa. – Ezt a pénzt megtakarítjuk. Ha-
nem Emil igazán megérdemel öt fi llért, hogy a malacperselyébe tegye! 
Azzal elővett egy ötfi llérest a pénztárcájából, és átnyújtotta Emilnek. Emil-
lel madarat lehetett volna fogatni!

Astrid Lindgren: Juharfalvi Emil. (Egmont Hungary, Budapest, 1997. Ford.: 
Tótfalusi István; ISBN 9636271283)
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II. 9. b Szoborjáték

A szoborjáték együttműködésre késztet, képzeletet, fantáziát mozgat meg, 
s ebben a formában a rövid, lényegre törő mondatalkotást is fejleszti. A gye-
rekeknek azt a képet kell szoborként kialakítaniuk, amit Emil az orvosi ren-
delőből kilépésekor láthatott. Majd akihez hozzáér a játékvezető, azt az em-
bert életre kelti, aki arcjátékkal, ill. testmozgással elmutogatja, mit gondolt, 
ill. gondol Emilről. 

II. 9. c

A játékban a gyerekek a tömör, lényegkiemelő szövegalkotást gyakorolják.
A játszóknak sorban be kell mutatkozniuk, az általuk kiválasztott szerepük-
nek megfelelően.

II. 10. b Csillagvita

A csoportból valaki középre áll, ő lesz a csillag közepe. Mindenki mond 
egyesével egy állítást, a középen álló pedig egy ellenérvet. Meg is fordíthat-
juk a szerepeket: a bent álló mond egy állítást, a körben állók pedig ellenér-
vet. Az állítások csak a tanyára, falura vagy ezek különbségeire mutathat-
nak rá.

III. 1.  Autóvezetés

A játékot párokban játsszuk! A párok tagjai egymás mögött helyezkednek 
el. Az elöl álló csukott szemmel megy a hátsó jelzései (érintései) alapján. 
A jelek lehetnek egyezményesek (egyébként szabadon variálhatók), például 
a következő módon:

– a hát közepének érintése: egyenesen;
– bal váll: balra;
– jobb váll: jobbra;
– ha nincs érintés: állj;
– a sebesség az érintés erősségével szabályozható;
– kéz a nyakon: hátrafelé.
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Játék,
amelyben kiderül, hogy egy városban akkor jó élni, ha 
olyan helyen épül fel, ahol minden fontosat meg lehet 

találni. Mégis a legfontosabb az összetartás a szomszédok 
között, még akkor is, ha kissé bolondosnak tűnik a dolog.

 KÉSZÍTETTE: KOVÁCS HEDVIG 
  SCHMIDT MAGDOLNA
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MODULLEÍRÁS

A MODUL CÉLJA Városépítés egy adott topográfi ai egységen. Mi teszi vá-
rossá a várost? Mindezek felépítése elemző, illetve játé-
kos úton

IDŐKERET 90 perc, 2x45perc

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 9–10 évesek

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Dramatikus és bábos improvizáció

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY Önálló drámai szituáció létrehozása

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FÓKUSZAI Személyes kompetencia: Önrefl exióra való képesség, 
vizuális kreativitás

Kognitív kompetencia: Produktív és reproduktív be-
szédképesség

Szociális kompetencia: Empátia, csoportkezelő képes-
ség

MODULKAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Anyanyelv, Vizuális kultúra

Modulokhoz: Valamennyi modul, amelyikben alkotó 
dramatikus munka folyik

TÁMOGATÓRENDSZER Kós Lajos (1982): Kéz és mozgás. Bábjátékos oktatás. Buda-
pest, Népművelési Propaganda Iroda
Műhelytitok sorozat. (1973): Budapest, Corvina Kiadó
A bábok világa. Kiadja: Internet Játékház CD room soro-
zat, lásd:  www.homoludens.hu
Székely Andrea: Bábjáték. suliNova, 2006.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

Ebben a modulban a Bolondos várost szeretnénk megteremteni, lehetőséget adva a humor-
érzék fejlesztésére is. Ajánlott mesénk elég hosszú, így két részletben javasoljuk feldolgozni. 
A csoportmunkákhoz nagy térre van szükségünk, az lenne a jó, ha üres termünk lenne, vagy 
a székeket tegyük a fal mellé.  A tízéves gyermekek még szívesen hallgatják a mesét, úgy 
gondoljuk, hogy a játékvezető jó, ha vállalja az egyszerű mesemondó szerepet. A feldolgozás 
formáit zömében csoportmunkában képzeltük el, s ha a játékvezető körbejár, a feladatokra 
készülő gyerekek között segítséget és így rövid értékeléseket is adhat. Ennek formáját beszél-
getésként képzeltük el. Az elkészült alkotásokat úgy értékeljük, hogy a csoport egészének 
munkáját értékeljük. 

A színjátékos munkák értékelési módja megbeszélés legyen. Ha lehet, ne egyéni, hanem 
csoportos értékelés legyen. Ebbe vonjuk be a gyerekeket is. Beszéljük meg, melyik csoport 
dolgozott összhangban, hogyan segítették egymást! Milyen volt a játszók egymásra fi gyelé-
se? Milyen volt az előadásmód? Milyen volt a bemutatott játékok ötletessége? Rátérhetünk 
arra is, hogy a bábjáték és a rögtönzés milyen pozitív tanulási tartalmakat hordoz. Segít-e 
bennünket a játék a másik megértésében? 

Egy-egy jó játék lehetőséget ad az elmélyülésre. Így lehet, hogy időben elcsúszunk, de az 
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A, B variációk választásával időt spórolhatunk. A térképtöltésnél szabjunk szigorú időhatárt! 
Legyen a tét az is, hogy ennyi idő alatt ki mit tud megteremteni. 

Jelmagyarázat
☺: a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést.
Római számok (I., II., III. stb.): a fő feladat 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/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

 Bemelegítő játékok

I. 1. Egy régi játék: várépítés
(5 perc)

önszabályozási 
képességek

játék játékleírás

I. 2. Beszédgyakorlat „zeneszerzés-
sel”
(4 perc)

helyesejtés,
memória

egész csoport játékleírás,
Mi kell? c. 
vers

I. 3. Ládanyitási szertartás (1 perc) empátia frontális Varázsláda

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

A város térképe

II. 1. Térképvázlat megvizsgálása, a 
vázlatban folyók, dombok, síkság 
látható.
Mi teszi a várost várossá?
Közös egyeztetés:
miért mondjuk egy településre 
azt, hogy város?
Építsünk várost a térképvázlatra! 
Mi van a városban (játszótér, 
köztér, utcák, intézmények, 
polgármesteri hivatal, színház 
csatorna stb.)?
(10 perc)

kreativitás

kombinatív ké-
pesség

csoport-
munka

bemutatás

Varázsláda, 
térképvázlat, 
mini fa ma-
kettek

játékleírás

II. 2. Mi teszi igazán várossá a várost?
Vers: Nemes Nagy Ágnes: Ki 
lakik az utcában?
Tanári felolvasás 

logikai képesség,
felolvasás

frontális
bemutatás

szöveggyűjte-
mény

Szöveggyűj-
temény:
Ki lakik az 
utcában? 
(vers) 

A Gyűjtsük ki a neveket a fenti 
versből!
Soroljuk fel a vers alapján a város 
lakóit!
Adjunk nevet a térképvázlaton 
kialakult városnak, utcáknak és 
tereknek! (10 perc)

befogadás, 
emlékezet

csoport-
munka

szöveggyűjte-
mény

B Önálló olvasás
Gyűjtsük ki a neveket a fenti 
versből!
Soroljuk fel a vers alapján a város 
lakóit!
Adjunk nevet a térképvázlaton 
kialakult városnak, utcáknak és 
tereknek! (10 perc)

fejlettebb csopor-
toknak

egész csopor-
tos
bemutatás

szöveggyűjte-
mény
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II. 4. Bolondok városa, mesefeldolgozás

Különös város Drangalag c. vers 
tanári bemutatása.
Egész csoportos megbeszéléssel 
egyeztessük: amíg Nemes Nagy 
Ágnes valós városában valós 
utcaneveket adtunk, a különös 
városban bolondos neveket talál-
junk ki!
(5 perc)

befogadási képes-
ség,
kreativitás

egész csopor-
tos

szöveggyűjte-
mény

szöveggyűj-
temény:
Különös város 
Drangalag c. 
vers

Lehetséges órabontás

 II. 5. Mesefeldolgozás bábozással – Nekeresd város bolondjai c. mese feldolgozása

A Hallgassuk meg a mesét behunyt 
szemmel, és képzeljük el lakóit!
(3 perc)

befogadás frontális papír, ceruza mese

B A mese első részének felolvasása, 
a gyermekek közben készítsenek 
rajzokat, hogy a hallottak alap-
ján milyenek lehetnek a lakók. 
Egy fi gurát válasszanak ki. 
„Úgy van! Úgy van! Játsszuk 
el, hogy bolondok vagyunk!”– 
részig.
(3 perc)

fi gyelem,
képzelet,
rajz

egyéni mese

II. 6.
☺

Hogyan bolondozhatnak Neke-
resd város lakói?  Teremtsünk 
hasonló bolondos szituációkat!
(10 perc) 

testtartás, mimika, 
kreativitás

csoport-
munka,
dráma, panto-
mim

Varázsláda, 
paraván, 
bábok, egyéb 
kellékek

játékleírás

II. 7.
A

A mese befejezése olvasással. 
Tanári bemutatás
(3 perc)

befogadás
fi gyelem

frontális

B A mese befejezése olvasással. 
Tanulói bemutatás

jól olvasó csopor-
toknak

egyéni szöveggyűj-
temény

II. 8.
☺

Bábozzuk el a mese befejező 
részét!
(20 perc)

animálás csoportos játékleírás

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

Ládazárási szertartás
Képzeletben utazzuk be a meg-
teremtett várost Kígyójátékkal!

együttműködési 
készség

egész csoport játékleírás

Gershwin: Egy amerikai Párizsban
(4 perc)

CD, CD-le-
játszó
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MELLÉKLETEK

I. 1. Várépítés

A Várépítés játékhoz álljunk félkörbe!
A félkör szélén álló gyerek szögletes mozdulatokkal megsimogat egy kép-
zeletbeli halomba felrakott téglát, majd felemeli, és átadja a mellette lévő 
gyereknek. Ő átadja a mellette lévő gyereknek, és visszanyúl a következő 
„tégláért”, és továbbadja. Minden gyereknek nyúlnia kell a tégláért, és át is 
kell adnia. A sor végén álló gyereknek tovább kell építenie a képzeletbeli 
falat. Figyeljünk egymásra, hogy a „tégla” le ne essen. Ne legyen türelmet-
lenkedés, ne legyen veszekedés. A játék szabálya: a kapott téglát minden al-
kalommal megköszönik, „tessék” szóval továbbítják és „szívesen”-nel nyug-
tázzák. A játék akkor ér véget, ha úgy „látjuk”, hogy felépült a fal. Pl. Laci, 
kérem a téglát! Tessék, Kati. Köszönöm, Laci. Tessék a tégla, Pali. Szívesen, 
Pali.

I. 2. Beszédgyakorlat

Gyárfás Endre: Mi kell?

Házra tető kell,
fazékra fedő,
húsra csipet só,
karodba erő.

Szívedbe szándék:
házépítő.
Munkára kedv,
mint házra tető.

(Szerzői kézirat)

A szöveget használjuk fel arra, hogy munkadalként biztassuk egymást a 
ház építésében. Találjunk ki rá egy egyszerű, közös dallamot, így a memo-
rizálása is egyszerűbb lesz. Az „éneklés” lehet dallamos szövegmondás is. 
Ügyeljünk az artikulációra, a közös ritmustartásra. A végén kipróbálhatjuk, 
hogy egy levegővel hányszor tudjuk elénekelni a művünket.
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I. 3. Ládanyitási szertartás

Ajánlott versike

Varázsláda, mutasd kincsed,
milyen titkok várnak minket?

A játékvezető mondja előre a sorokat, és a gyermekek mondják utána. Az is 
lehetséges, hogy előre beavatunk valakit, aki a fenti szöveggel rávarázsol a 
ládára.
(Schmidt Magdolna)

A ládában 3 kihajtható térképvázlatot találunk.

II. 1. A város

Az Új magyar lexikon így határozza meg a város fogalmát:
„Nagyobb lélekszámú, többnyire iparral, kereskedelemmel, kulturális és 
szociális intézményekkel rendelkező települési forma: valamely tájon belül 
a lakosság társadalmi, gazdasági, kulturális életét illetően központi szere-
pet tölt be; az állami szervezeten beül helyi egység.”
A mai Magyarországon megszabott infrastruktúrához kötődik, hogy egy-
egy nagyobb falu várossá válhasson. Ilyen a vezetékes vízhálózat, csatorna, 
gyermek- és egészségügyi intézmények stb. kialakítása.
Ha magunkban tisztáztuk a lexikon szavainak tömörségét, könnyebb lesz 
a gyerekekkel közös egyeztetés útján megértetni a város lényegét és azt, 
hogy miért alakult ki a város adott topográfi ai egységen. (Víz, magaslati 
stratégiai pont, kereskedelmi útvonal stb.)
Mindezek ellenére úgy gondolom, hogy ezen a foglalkozáson nem felada-
tunk a fogalom teljes tisztázása. A foglalkozásvezető dolgát könnyíti meg 
ezek tudatos használata.
A térképvázlatokat 3 kialakított csoportnak osztjuk szét.
Értékeljük, hogy mit látunk rajta! Folyót, hegyet, rétet stb.

A feladat: építsünk várost! Legyen közel a vízhez, de vigyázzunk az ára-
dásra!
Gondoljuk végig a környezetvédelmi szempontokat! Építsünk víztisztítót, 
szemétfeldolgozót! Hová tennénk sportpályát, játszóteret? Miért jó a he-
gyen lakni? Mi a hátránya? „Oldjuk meg” a tömegközlekedést!
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Ide a Monopoly játékhoz hasonló faépületeket képzelek. Házakat, iskolákat, 
templomokat (többféle felekezet van), áruház, önkormányzat, irodaépüle-
tek. Más-más (színben, nagyságban, formában különböző) kubusokat.
Ajánlások:
– A híd a folyó legkeskenyebb szakaszára épüljön, ne ütközzön hegynek!
– A hídhoz közel essen a városközpont! Attól sugárirányban fussanak az 
utcák! A városközpontba kerülhetnek az irodaépületek, templom, üzletek, 
piactér, iskolák, óvodák, ettől távolabb a lakóépületek. 
– Vegyük fi gyelembe a központ megközelíthetőségét. Hegytetőre nem biz-
tos, hogy jó házat építeni!
– Gondoljuk végig az időjárási szempontokat: mi történik nagy hóesésben 
vagy nagy hőség idején?

A városépítés után beszéljük meg, hogy mit, miért, hová telepítettek a gyerekek.

II. 2

Közös egyeztetés: az épületek halmaza lakók nélkül nem város. A város 
lüktetését, zaját a benne élők és a környezet hangulata adja meg. Más az élet 
egy kisvárosban, mint egy óriás városban. Erről is beszélgessünk!

Nemes Nagy Ágnes:
Ki lakik az utcában?

Hogy minálunk ki lakik?
Mindig látni valakit.
Labdáért a kocsiútra
Most szaladt ki Magdi, Jutka.

Itt van András, Andrea,
Bandi bácsi kisfi a,
Itt a Szűcs és nagy szerencse:
Itt lakik még Barna Bence,
Olga Ottó, Orsolya
Kedvencük a korcsolya.

Nyúl sapkában, mint a nyúl,
Dundi Péter meglapul,
Boltjából nézi őket
Vegytisztító Márkusz úr.
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Márkusz úr! Márkusz úr!
Dundi Péter hol lapul?

Nem tudjátok, Deske, Évi?
Egy magas lány teste védi.
Mert nagy, mint a citadella,
az a hosszú Izabella.

Cini-cini muzsika. Óvodások verseskönyve. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvki-
adó, Budapest, ISBN 963 11 3977 8, 194. oldal

Takáts Gyula: Különös város Drangalag

– Halló! Halló, vigyázzanak! 
Különös város Drangalag,
Van tengere és van hegye,
Csak térképen nincsen helye.

Van rétszínű, nagy zöld vize
S majd 70000 stiglice.
Külön sereg kéne neki
Bölcs királyát megzengeni.

Feje fölött a toronyba
Nótáját zengi az óra…
Így parancsolta a király?
Neki gép húzza, ne cigány!

Dolga? – Beül, s gépkocsi
Tülökgombját ütögeti.
Irkász-fi rkász könyvelők
Fülébe vattadugó nőtt.

Ezért hát mit sem hallanak,
Oly süketek, mint a falak,
S így minden jó úton halad.
Különös város Drangalag…

Csigalagzi. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest, IBSN 963 11 3933 6
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II. 5. 

http://www.mainlesson.com/display.php?author=baldwin&book=fi fty&story=-
contens

NEKERESD VAROS BOLONDJAI

Történt, hogy hírmondó érkezett Nekeresd városába. – Jön a király, jön a 
király – harsogta. – Jön a király, és kíséretével átvonul a városotokon! Nekeresd 
lakóit nem vetette föl az öröm. Gyűlölték a királyt, mert gonosz, rossz em-
ber hírében állt. A városban őt kellene szolgálniuk, és ha őfelsége megpillan-
tana valamit, ami kedvére való, azon nyomban elvetetné a martalócaival. Ösz-
szedugták fejüket a polgárok, és tanakodtak, mitévők legyenek. Megszólalt 
az egyik bölcs: – Vágjuk ki az erdőt, és a fákkal torlaszoljuk el az ide vezető 
utakat! 
– Jól beszél – bólogattak a többiek. Vállra kapták a fejszéket, és hamarosan 
rönkök, gallyak állták el a jövevények útját. A királyi lovasoknak, bizony, ke-
mény munkába telik, amíg elhárítják az akadályt. Vagy új utat kell vágniuk, 
vagy kerülőutat kell választaniuk. Amikor a király meglátta az elzárt utakat, 
iszonyú haragra lobbant.  
–  Ki merészelte a rönkökkel az utamat állni? – kérdezett meg két arra lézen-
gő csavargót.  
– Hát a nekeresdiek – hangzott a válasz. 
– Eredjetek – parancsolta a király –, és mondjátok meg a város polgárainak, 
hogy elküldöm hozzájuk az ítélőmesteremet, hogy mindenkinek vágja le az or-
rát. A csavargók úgy futottak, ahogy csak bírta a lábuk, és átadták a koronás 
nagyúr üzenetét. Megrémültek ám a nekeresdiek! Ki-ki faggatta a szomszéd-
ját, mit kellene tenniük, hogyan mentsék meg az orrukat. Egyikük bátorsá-
got igyekezett a többiekbe önteni. 
– Agyafúrtak voltunk, amikor nem akartuk beengedni a királyt. Legyünk most 
a rókánál is ravaszabbak, amikor orcánk ékessége forog veszélyben! Előz-
zük meg egy orrhosszal őfelsége gonosz szándékát! 
– Jól beszélsz! Igazad van – kiáltozták a többiek. – De hogyan fogjunk hoz-
zá? 
Megszólalt ekkor egy Dobbin nevű polgár. Azt tartották róla, hogy az eszét 
nem a tarisznyájában őrzi, hanem a fejében: – Nyissátok ki a fületek, mert 
ha nem hallgattok meg, az orrunk után még a fülünket is lecsapják. Sokan 
bűnhődtek már meg azért, mert bölcsek voltak, de nem hallottam, hogy bán-
tottak volna bárkit is, amiért sültbolond. Azt mondom hát tinéktek: ha ideér 
az ítélőmester, tegyünk úgy, mintha mindannyian bolondok lennénk.
– Úgy van! Úgy van! Játsszuk el, hogy bolondok vagyunk! A király emberei 
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jó ideig vesződtek, amíg megnyithatták az utakat. Uralkodójuk elfáradt, és 
visszament a palotájába. Másnap hajnalban egy csapat katona gázolt át árkon-
bokron, és már majdnem bevette a várost, amikor furcsa látvány tárult a 
szemük elé.  Vénemberek hatalmas köveket görgettek a hegyre, fi atal legé-
nyek pedig csak bámultak és nyögdöstek. Az ítélőmester megrántotta a lova 
kantárját. – Mit műveltek, ti szerencsétlenek? – kérdezte. 
– Köveket gördítünk a hegyre, hogy fölkeltsük a napot – mondta az egyik 
aggastyán. 
– Ostoba fajankó – nevetett a mester. – Hát nem tudod, hogy a nap magától 
is felkel? 
– Vagy úgy? – ámuldozott az öreg. – Sose jutott volna az eszembe. Te aztán 
igencsak bölcs ember vagy, uram. 
– Hát ti meg mit műveltek? – fordult az ítélőmester az ifjakhoz. 
– Az öregek dolgoznak, mi meg nyögünk hozzá – felelte egyikük. – Tótágast 
áll ezeknél a világ – mondta az úr, és továbblovagolt a város felé. Egy mező-
höz ért, és meglátta, hogy néhány ember valami kőfalat építget. – Hát ti? Mi 
a csudát építetek? 
– Kakukk szállt ide a mezőre – mondták. – Falat építünk köréje, hogy el ne 
röppenjen. 
– Kelekótyák – mosolygott a mester. – Hát nem tudjátok, hogy bármekkora 
falat emeltek is, a madár átszáll felette? – Nahát – álmélkodtak –, ez még meg 
sem fordult a kobakunkban. Jó, ha ilyen bölcsre hallgatunk. 
Az ítélőmester ezután találkozott egy emberrel, aki ajtót cipelt a hátán. – Te 
meg mi az ördögöt csinálsz? 
– Hosszú útra indulok, uram. 
– Jó, jó. De hát az ajtót miért cipeled? 
– Mert otthon hagytam a pénzes zsákomat. 
– Hát az ajtót miért nem hagytad otthon? 
– Félek a tolvajoktól. Ám ha az ajtó nálam van, akkor nem tudják betörni, és 
nem ronthatnak a házamba. 
– Te is elkéstél, amikor az észt osztogatták. Okosabban tetted volna, ha az 
ajtót hagyod otthon, és a pénzes zsákot hozod magaddal. 
– Jé, milyen igazat beszélsz! Nálad bölcsebb ember még sohasem került az 
utamba. 
Az ítélőmester és kísérete tovább lovagolt. Bárkibe botlottak, mindenki vala-
mi eszement dolgot művelt. 
– Megeszem a csákómat – mondta az egyik martalóc –, ha ezek a nekeresdi-
ek egytől egyig nem sültbolondok.
– Így igaz – bólogatott a másik lovas. – Márpedig az ilyen szerencsétleneket 
bántalmazni igen nagy szégyen lenne. – Nos, akkor menjünk vissza király 
urunk elé – döntött az ítélő mester –, és mondjuk el őfelségének, hogy ne 



SZÖVEGÉRTÉS–SZÖVEGALKOTÁS • 4. ÉVFOLYAM 76

keressen Nekeresden épeszű embert, mert ez a bolondoknál is bolondabbak 
városa. Elmesélték a királynak mindazt, amit láttak és hallottak. Jót kacagott 
őfelsége. 
– Már csak nem fogok megorrolni az efféle ütődött népségre! Éljenek olyan 
bolond módra, ahogyan megszokták! Én bizony az ő dolgukba nem ütöm az 
orromat! 
(Fordította: Gyárfás Endre)                                                 

II. 6. Pantomimjáték

A csoportok találjanak ki bolondos szituációkat, játsszák el pantomimes mó-
don. A jeleneteket sűrítsék, s gyorsítsák fel, mint a régi fi lmekben. Feladat: a 
sűrítés. Egy-egy választott jelenet egy-egy perces legyen. A szöveg helyett a 
testtartás, az arcmimika legyen a főszereplő.  Egy csoportban legalább hár-
man dolgozzanak. Készüljenek föl az improvizációra! Beszéljék meg a tör-
ténetet, a helyzetet, alakítsák ki a játék pontos terét is. Hívjuk föl a játszók 
fi gyelmét arra, hogy a történet végét beszéljék meg, így nem válik parttalan-
ná a rögtönzés. Rövid szituációt válasszanak, például: hogyan köszönnek 
egymásnak a bolondos városban, ha találkoznak? Hogyan vásárolhatnak? 
Hogyan építik a házaikat? Hogyan telefonálhatnak? 

II. 7. Bábjáték 

Hogyan játsszuk el a mese második részét bábokkal?
Az óra elején kialakult kiscsoportok válasszanak jelenetet, szedjék össze a 
szükséges kellékeket, bábokat, és próbálják el a jeleneteket, majd mutassák 
be az „ítélőmesternek”.

1. jelenet: Nap ébresztése

A paraván szélét ferdén állítsuk be! Papírgalacsinok legyenek a kövek. 
Szereplők: egy Aggastyán, az Ítélőbíró, két fi atal és egy öreg ember. Alap-
helyzet: az öregek hegynek felfelé görgetik a köveket, s a fi atalok segítség 
gyanánt nyögnek a munkához! Hogyan jeleníthetjük meg ezt a képtelen 
helyzetet? Alkossunk párbeszédet a szituációra! Mit mondhat az ítélőbíró 
az embereknek? Mi a humor forrása a jelenetben?
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2. jelenet: Madárcsapda

Téglafal rajzolatú papírdíszlet egyre magasabbra emelkedik 3-4 báb szor-
goskodása eredményeként. Alaphelyzet: a munkások falat emelnek, hogy a 
madarak ne tudjanak elszállni. Az ítélőmester találkozik az építőkkel: ho-
gyan zajlik le a beszélgetés? Szereplők: ítélőmester, két munkás.               
Az ítélőmestert távozása után kinevetik.

3. jelenet: Az ajtós ember

Alaphelyzet: az ítélőmester ezután találkozik  egy emberrel, aki ajtót cipel 
a hátán. Készítsünk párbeszédes improvizációt a találkozásról. Mi a humor forrása, 
hogyan csapják be az ítélőmestert?
Az ítélőmester távozása után a nekeresdi ember kineveti az  ítélőmestert..

4. jelenet: A királyi döntés

A király előtt áll az ítélőmester és kísérete. Rövid jelenetben mutassuk be, 
hogy miért bocsát meg a király a bolondos város lakóinak!
Szereplők: király, ítélőmester, két kísérő. 

III. Kígyójáték

Álljunk egymás mögé libasorba! Fogjuk meg egymás vállát. A vezető indul-
jon el a képzeletbeli utazásra a városban, közben a többiek pedig vegyék 
fel az első játszó testmozgását! Amikor már érezhetően mindenki együtt 
mozog, akkor az első ember a sor szélére áll, s az első lesz a sorban a veze-
tő. Ő újra találjon ki egy új mozgást! A csoport megint vegye föl a vezető 
mozgását! A cél különféle mozgások indítása és utánzása. A játék alatt zene 
is szólhat. 

Ládazárási szertartás

Ajánlott versike, amelyet a játékvezető mondhat előre, s a játszók utánamondják.

Zárul ma a láda zárja,
elfogyott a mese mára.
Alszik benn a kicsi város,
lakóinak álma szálldos.

(Schmidt Magdolna)



4. ÓDON FALAK KÖZT

Játék,
amelyben az óvárossal ismerkedünk, és elkészítjük a saját 

cégérünket.

 KÉSZÍTETTE: LÁNG RITA 
  FARKAS SZILVIA
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MODULLEÍRÁS

A MODUL CÉLJA Vizuális és nyelvi kreativitás fejlesztése

IDŐKERET 90 perc, 2x45perc

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 10–11 évesek

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Az állókép szerepe, megjelenítésének jellemzői

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY A versek zeneiségének, játékosságának megfi gyeltetése

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FÓKUSZAI Személyes kompetencia: Kreativitás

Kognitív kompetencia: Kommunikatív kompetencia

Szociális kompetencia: Együttműködési képesség

MODULKAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Ember- és társadalomismeret 
Magyar nyelv és irodalom
Művészetek

Modulokhoz: Az óváros lakói

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

Gabnai Katalin: Drámajátékok. Budapest, 1993, Marczibá-
nyi Téri Művelődési Központ.

Kaposi László (szerk.): Játékkönyv. Budapest, 1993, Mar-
czibányi Téri Művelődési Központ, Kerekasztal Színhá-
zi Nevelési Központ.

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

Előd Nóra (szerk.): Add tovább! Drámajáték-gyűjtemény. 
Candy Kiadó, Veszprém.

Székely Andrea: Bábjáték. suliNova Kht., 2006

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Az órában szünetet tartani a II. 4. pont után ajánlott.

A modul elsődleges célja, hogy egy régi városrész, az óváros hangulatát megteremtse, a 
játszók fejében megszülessen egy kép erről a városrészről. Az óváros most jelentse számunk-
ra a nyugodtabb, nem rohanó életvitelt, emberi kapcsolatokat, egy nagyvárositól különböző 
építkezési módot, nem a modern, hanem a régimódi üzleteket, kirakatokat, mesterségeket. 
A nagyvárosról szóló modulokkal így egészítik ki egymást, és az ellentétük, különbségeik is 
jobban érthetővé válnak.

A II. 5. a feladatban az óváros képeivel dolgoznak a gyerekek. Jó, ha ők választhatják ki, 
hogy melyikkel. Dönthessenek arról is, hogy hol nyírják ketté a fotót, és hogy melyik részét 
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akarják kiegészíteni! A kiegészített képekből készíthetik el csoportonként a saját óvárosukat,  
montázsszerűen egymás mellé illesztve az elkészült képeslapokat.

A II. 7. feladatban mindenki elkészíti a saját cégérét rézdomborítással. Alapanyaga könnyen 
beszerezhető, az elkészített munkadarab nagyon mutatós. A gyógyszertárakban olcsó áron 
lehet vásárolni üres tubust, melynek a belseje réz. Minden tanulónak egy darab tubusra van 
szüksége. A tanító előre nyírja szét a tubusokat ollóval, és a gyerekek fi gyelmét hívja fel arra, 
hogy a széle éles. Ezután a réztubust a gyerekek tetszőleges (cégér) alakúra formázhatják. 
(Célszerű lehet előre papíron megtervezni az alakját, mintáját.) A szélét lehet cikcakkollóval 
is díszíteni, de visszahajtogatni is. A mintázás a hátoldalon történjen, ezáltal domborodik ki 
a tervezett minta. Vigyázzunk azonban arra, hogy minden tükörképként jelenik majd meg a 
cégér színén. Ez főleg feliratoknál jelenthet gondot. Más-más nyomata van a ceruzának, toll-
nak stb. Ezért érdemes előre több eszközt is kipróbálni egy nem használt részen. Ha valami 
puha alapra (pl. egy füzetre) fektetjük a rézlemezt, akkor jobban ki fog domborodni. 

Jelmagyarázat
☺: a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést.
Római számok (I., II., III. stb.): a fő feladat 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 versírásnál értékeljük a rímelő szópárokat, az egyéni, de a tartalomhoz illő szófordulatokat, 
az esetlegesen megjelenő humort.

A kirakatkészítés sok ötletet kíván. Megbeszéléskor térjünk ki arra, hogy melyik miért volt 
fi gyelemfelkeltő. Egyértelműen, de ötletesen közvetítette-e az adott üzlet jellegét. Nem baj, 
ha nemcsak a régies, de a mai jelleg is helyet kap a kirakatban. De arra hívjuk fel a játszók 
fi gyelmét, hogy ne másolják napjaink reklámjait, cégtábláit.

A hirdetmény értékeléséhez szempontként adhatjuk a műfaji sajátosságok meglétét, vala-
mint az érdeklődéskeltő stílust, a különféle mondatfajták alkalmazását.

A cégérek megtekintésekor szintén az egyedi megoldásokat emeljük ki.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I. 1. Ládanyitási szertartás: benne szókártyák, versek, CD, képek (1 perc)

I. 2. Helyszín játék

(5 perc) együttműködési 
képesség

frontális –
dráma

melléklet 

I. 3. Szepesi Attila: Városok – versjátékok

I. 3. a Játék a szavakkal

A vers megismerése előtt néhány 
kiválasztott szóval kell:
– alliteráló,
– rímelő szavakat gyűjteni;
– a szavakat pl. tréfás, meghök-
kentő, szokatlan szószerkezetté 
kiegészíteni
(5 perc)

kombinatív ké-
pesség

csoport –
kutatás

szöveggyűjte-
mény

melléklet 

I. 3. b Játék a rímekkel

Adjuk meg a verssorokat úgy, 
hogy a sorvégi rímpárok hiá-
nyoznak. A játszóknak meg kell 
keresni a rímpárok helyét a vers-
sorok végén
(8 perc)

kombinatív ké-
pesség

csoport –
probléma-
megoldás

vers szövege, 
hiányzó sza-
vak szókár-
tyán

melléklet 

I. 4. Versírás

A
☺

Gyűjtsünk ismert városneveket, 
majd az előző vers mintájára 
próbáljunk meg négy-, ill. nyolc-
soros verset írni felhasználásuk-
kal
(10 perc)
Nyelvi ötletekben kevésbé fejlett 
csoportnak

konvertáló képes-
ség

csoport vagy 
frontális –
probléma-
megoldás

papír,
toll

B
☺

Gyűjtsünk lakóhelyünk nevével 
rímelő szavakat, majd írjunk fel-
használásukkal négy-, ill. nyolc-
soros verset
(10 perc)
Jó szókincsű, ötletgazdag csoportnak

nyelvi kreativitás csoport vagy 
frontális –
probléma-
megoldás

papír, 
toll
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA 

II. 1. Jut eszembe… a nagyvárosról

Egyéni ötletek felhasználásával 
rendezzünk ötletbörzét: kinek 
mi jut eszébe a nagyvárosról? 
Gondolati fogódzókat megadha-
tunk: hangok, színek, tárgyak, 
illatok… Írjuk csomagolópapírra 
az ötleteket.
(8 perc)

rendszerezőké-
pesség

csoport vagy 
frontális –
beszéltetés

csomagoló-
papír,
fi lctoll

II. 2. Weöres Sándor: Az éjszaka csodái

Hívjuk a játszókat képzeletbeli 
utazásra a vers segítségével, egy 
álomszerű, éjszakai utazásra! 
Pillantsunk bele a város éjszakai 
életébe és képzeletben utazzunk 
el múltba, a város „régi életébe”!
A tanító mutassa be a verset, 
majd a játszók kapják a kezükbe. 
Keressék meg azokat a verssoro-
kat, szószerkezeteket, szavakat 
melyek sejtetik, bizonyítják, 
hogy a vers elolvasása közben 
képzeletben „eltávolodtunk” a 
nagyvárostól.
(5 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képesség 
– beszédértés és 
olvasási képesség

frontális –
bemutatás,
megbeszélés

vers szövege,
szöveggyűjte-
mény

melléklet 

II. 3. Hol vagyunk? Mit hallottál? 

A hanganyag segítségével pró-
báljuk meg közösen kitalálni, 
hogy hol vagyunk. Beszéljük 
meg, hogy milyen hangokat 
hallottunk és abból mire követ-
keztethetünk, mi lesz játékunk 
további helyszíne.
(5 perc)

kombinatív ké-
pesség

frontális –
megbeszélés, 
vita

CD-lejátszó,
CD hang-
anyag,
40–51.
Hangok, 
zörejek CD

II. 4. Látok egy…

A helyszín tehát egy óváros.
Ezt követően mutassunk be óvá-
rost ábrázoló képeket. Beszélges-
sünk róla,  majd egy képzeletbeli 
távcsőbe pillantva ki-ki mondja 
el, mit lát az óvárosban, mitől 
más, mint a nagyváros.
Az ötleteket itt is írhatja a tanító.
(8 perc)

logikai képesség frontális –
megbeszélés

melléklet, 
csomagoló-
papír,
fi lctollak

Lehetséges órabontás
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II. 5. Megismerjük az óvárost

II. 5. a Képmontázs rajzos kiegészítéssel

☺ Készítsünk korabeli „képeslapo-
kat”! A mellékletben található 
képeket montázsszerűen vagy 
egyenként felragasztva képes-
lapnyi nagyságú rajzlapra egé-
szítsük ki rajzokkal, színezéssel. 
Az elkészült képeslapokból ké-
szítsünk kiállítást, állítsuk össze 
óvárosunk képét!
(15 perc)

vizuális kreativitás csoport vagy 
egyéni –
munkáltatás

képek
ragasztó,
olló,
rajzlap,
zsírkréta,
fi lctollak,
színes ceru-
zák

módszertani 
ajánlás,
melléklet 

II. 5. b Mesterségem címere… cégérek

Szómagyarázattal kezdjük: mi a 
cégér?
Mutassunk be cégéreket ábrázo-
ló képeket, és találjuk ki, hogy 
milyen bolt, műhely, üzlet mű-
ködhetett ott. 
(5 perc)

kombinatív ké-
pesség

frontális –
bemutatás,
megbeszélés

cégérek 
képei,
Magyar ér-
telmező kézi-
szótár

melléklet 

II. 5. c Séta a város utcáin

A
☺

Kirakatrendezés
A felsorolt üzletek közül válasz-
szunk ki csoportonként egyet és 
rendezzük be a kirakatát. A ját-
szók legyenek a kirakati bábuk, 
de tárgyakat is használhatnak. 
Tekintsük meg egymás kirakata-
it egy városnéző séta keretében. 
Le is fotózhatjuk a kész kiraka-
tokat!
(10 perc)
Megjelenítést vállaló, színjátékban 
jártas csoportnak

nem nyelvi kom-
munikációs képes-
ségek

csoport –
dráma

a terem, ill. a 
láda tárgyai

melléklet, 
fényképező-
gép

B
☺

Képmutogató kirakatok
A képmutogató táblák 1-1 kira-
kati vitrint ábrázolnak. Jelöljék 
meg, hogy 1-1 tábla melyik bolt 
kirakata, majd rendezzék be. 
A táblákat egymás mellé, fölé 
rendezve akár „pláza” hatást mu-
tathatnak.
(10 perc)
Ötletgazdag, képi gondolkodásban jó 
csoportnak

kreativitás csoport –
báb

bábok, kép-
mutogató 
táblák, eszkö-
zök

tanítói kézi-
könyv
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II. 6. Hirdetmény, illetve reklámszöveg megírása

☺ Tervezzük meg annak a hirdet-
ménynek a szövegét, mely az 
általunk választott üzlet, műhely 
szolgáltatását reklámozza.
Előtte beszéljük meg, hogy 
milyen információkat kell tartal-
mazni egy ilyen lapnak. Nyelvi 
és formai ismérveket is tisztáz-
zunk.
(10 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képességek 
– írásképesség

csoport –
probléma-
megoldás

írólap,
fi lctollak

II. 7. Saját cégérünk elkészítése

☺ (10 perc) vizuális kreativitás egyéni –
munkáltatás

tubus módszertani 
ajánlás

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS

III. 1. Helyszín játék

Az I. 2. játék változata a játszók 
ötletei alapján
(5 perc)

együttműködési 
képesség

frontális –
dráma 

melléklet 

III. 2. Beszédgyakorlat

☺ Kofa–rikkancs játék artikulációs
előadói

egyéni melléklet 

III. 3. Ládazárás

(1 perc) frontális
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MELLÉKLETEK

1.

I. 2. Helyszínjáték

A játék a mozgáskoordinációt fejleszti. Négy helyszínünkhöz négyféle moz-
gás tartozik. Először tanítsuk meg, gyakoroljuk ezeket!
1. Brazília: majmokat utánozva, ugráló mozgással haladunk összevissza a 
teremben.
2. Mexikó: lassított mozgással haladunk, mintha sűrű bozótosban, őserdei 
környezetben próbálnánk utat törni magunknak.
3. USA: nagyon gyors, egymást kerülgető mozgással haladunk, akivel 
szembetalálkozunk, azt harsány „hellóval” köszöntjük, anélkül, hogy meg-
állnánk.
4. Florida: megállva legyezzük magunkat, mintha nagy hőség lenne.
Az egyes helyszínek neveinek bemondását váltogatja a tanító, a játszóknak 
a lehető legrövidebb időn belül kell az adott helyszínre jellemző mozgást 
produkálniuk.
Nehezíthetjük úgy is a játékot, hogy a tanító egyre halkabban mondja a 
szavakat vagy egyre sűrűbben váltogatja a helyszíneket stb.
Fárasztó, de hangulatos játék.
Az óra lezárásaként a játszók találjanak ki helyszínt és hozzáillő mozdula-
tot. Játsszuk így, az ő ötletük alapján a játékot!

2.

I. 3. Versjátékok

Szepesi Attila: Városok

Tornyos Szeged híres város,
nincsen ottan utca sáros,
rózsát öntöz a mészáros, 
cinkét árul a bazáros.

Magasan áll Győrnek vára,
meg ne állj ott éjszakára:
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kezed Duna nádja vágja,
lábad Rába rákja rágja.

Debrecenben decemberben
minden sámfa kirügyezzen,
minden vállfa levelezzen,
arany násfa megteremjen.

Muzsikás Pécs török város,
még a templom is turbános,
a cégtábla elefántos,
a hegyoldal kardvirágos.

Nyíregyháza hideg verem,
kilincsre fagy a tenyerem,
háztetőkön, erkélyeken,
muskátlifán alma terem.

Régi Buda városában
rigók laknak kertes házban,
papagájok tornyos várban,
pincsikutyák palotában.

Tünemény antológia
Móra Kiadó, 1990, 133. oldal, ISBN 963 11 6645 7 

I. 3. a

Szavak: rózsát, kezed, vállfa, templom, háztető, papagáj

I. 3. b

Hiányzó szópárok 
 

város sáros

mészáros bazáros

vára éjszakára
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vágja rágja

decemberben kirügyezzen

levelezzen megteremjen

város turbános

elefántos kardvirágos

verem tenyerem

erkélyeken terem

városában házban

várban palotában

3. 

II. 2. 

Weöres Sándor: Az éjszaka csodái (részletek)

A városvég itt csupa szürke ház,
a részegekre angyalka vigyáz,
s a villanyfényben, mint aranykehelyben
alusznak a tűzfalak, háztetők,
s a sorompón túl ében-szín lepelben
zizegnek a láthatatlan mezők –
a messzeség öblén pár pisla fény ég,
mögöttük nyugodt mélység a sötétség…

Itt is, ott is, emitt is, amott is
bajszos rendőr őrzi az álmot,
nagyfülü bagoly őrzi az álmot,
mint kinn ezt az éjszakát,
lámpavilágos éjszakát –
itt is, ott is, emitt is, amott is
dongnak az öreg faliórák,
bánatos hangú ingaórák,
fodrozzák az éjszakát –
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Alvó lélek, kússz a tájon,
álmodon mint pókfonálon,
huss! huss!
Föl a légbe visz az út,
tág a lég,
tág az út,
tág a lég,
tág az út,
hozd az örömöt, hozd a bút,
hozd az örömöt, hozd a bút,
huss! huss!

Nézd! a ház,
mint a felhő, fényt cikáz,
mozdul, mint a barna-béka,
vele mozdul az árnyéka,
és belőle alvó lelkek
párolognak, légbe kelnek…

(Weöres Sándor: 111 vers)
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4.
II. 4.

Képek
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5.

II. 5. b Cégérek
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6.

II. 5. c

A városi sétát, kirakatnézegetést úgy lehet izgalmassá tenni, hogy minden-
ki legyen kirakatban is, meg legyen nézegető, sétálgató is. Először az összes 
elkészült „kirakatot”, állóképet tekintsük meg, majd egyezzünk meg, hogy 
milyen sorrendben haladva nézzük meg őket. Ezután csak az első képet 
mutassuk be, mely előtt sétálunk, nézegetjük, mintha a városban lennénk. 
Egy előre megbeszélt jelre az első kép készítői megelevenednek, a második 
kép készítői pedig „kirakattá válnak”. Így végig az összes képet megtekint-
jük. Meg is beszélhetjük közben, hogy melyik miért jó.

8.

III. 2. Beszédgyakorlat

Régen az áruk eladására nem volt annyi reklámozási lehetőség, mint ma-
napság. Az újságot rikkancsok árusították, a piacon a kofák éles hangon 
árulták portékáikat. A következő versrészletet dolgozzuk fel mi is úgy, 
mintha a régi időkben élnénk. Legyünk kofák és rikkancsok! Nagy hangon, 
elnyúló ritmusban dolgozzuk ki a következő, már ismert versrészleteket! 
A szövegmondás ne torzuljon, de ha tudunk több tájszólást, azokat próbál-
juk ki! A szövegeket régebben is sokszor ismételték. Tegyünk kísérletet arra, 
hogy egy versszakot egy levegővel hányszor tudunk elmondani!

Szepesi Attila : Városok (részlet)

Tornyos Szeged híres város, 
nincsen ottan utca sáros,
rózsát öntöz a mészáros,
cinkét árul a bazáros.

Magasan áll Győrnek vára, 
meg ne állj ott éjszakára:
kezed Duna nádja vágja,
lábad Rába rákja rágja.
 
Tünemény antológia, 133. o. Móra Könyvkiadó, Budapest, 1990, ISBN 963 
11 6645 7



5. AZ ÓVÁROS LAKÓI

Játék,
amelyben egy óváros lakóival ismerkedünk, és különös 

lakókkal népesítjük be a mi képzeletbeli óvárosunkat.

 KÉSZÍTETTE: LÁNG RITA 
  FARKAS SZILVIA
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MODULLEÍRÁS

A MODUL CÉLJA Figurajellemzés verbális és nonverbális eszközökkel.
A leírás műfajának előkészítése

IDŐKERET 90 perc, 2x45perc

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 10–11 évesek

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT A vers formai és akusztikai jellemzői

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY Szövegalkotás fantázia alapján

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FÓKUSZAI Személyes kompetencia: Önkifejezési képességek
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Az órában szünetet tartani a II. 3. pont után ajánlott.

A modul célja, hogy az óvárosunkat benépesítsük, életre keltsük. A képzeletbeli városrész, 
melyet az előző modulban (l. Óváros 4. 4.) megterveztünk, képek segítségével megalkottunk, 
most válik igazán a sajátunkká, mikor lakóit is kitaláljuk. A tanító az óra vezetésénél szentel-
jen fi gyelmet a modul kapcsolódásának, a témák összekapcsolhatóságának. Ezért is szerepel 
a lakókról kitöltendő kérdőívben az a kérdés, hogy mi köti őt az óvároshoz. 

A megadott fotók a városlakókat ábrázolják. Nincs megkötve, hogy napjainkban vagy a 
múltban élt lakókat. A játék szempontjából nem is fontos, hogy ki mikor élt, sőt még izgal-
masabb is lehet a korok keveredése. Játszhatunk úgy is, hogy egy házban a mai és mondjuk 
a 100 évvel ezelőtti lakót is bemutatjuk. Akár azt is kitalálhatjuk, hogy milyen kapcsolat lehet 
közöttük.
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Az óra nagy részében a játszók a saját ötleteiket valósítják meg. Maguk találják ki a lakókat, 
jellemzik az általuk kitalált fi gurát beszédével, mozgásával, viselkedésével, a többi városlakó-
val való kapcsolatával. Ösztönözzük, biztassuk őket arra, hogy érdekes embereket találjanak 
ki, olyanokat, akikkel érdemes játszani, és számukra is izgalmas játéklehetőségeket kínálnak. 
Erre kérdez a kérdőív azon sora, mely „különös ismertetőjegyet” kér a lakóról. Szándékosan 
idézőjelben, mert itt valójában nem egy külső ismertetőjegyről lesz szó, hanem egy olyan 
tulajdonságról, hozzá kapcsolódó eseményről, jellemvonásról... mely ezt a lakót különösen 
érdekessé teheti.
Az óra jól kapcsolható a leírás tanításához, a személyleírás tanításának előkészítéséhez.

A II. 6. feladatban a bábkészítés már nem fog gondot jelenteni a gyerekeknek. Annyiban lesz 
új, hogy a meglevő fotót egészítik ki egészalakos síkbábbá. Nyugodtan koncentrálhatnak az 
esztétikus munkavégzésre, hiszen a technikai kivitelezés már készségszinten van. A legmu-
tatósabb, messziről is jól látszó, feltűnő, érdekes bábokat emeljük ki.

A II. 7. bábmozgatós feladataihoz szükséges ismeretek a gyerekek birtokában vannak. A je-
lenetek előtt velük mondassuk el, hogy mit fognak szem előtt tartani a bábozás alatt, hiszen 
ezt már mindenki tudja (hangos beszéd, beszéd és mozgás összhangja, a báb hátoldalát nem 
fordíthatja a közönség felé, bábmagasság stb.). A jelenet végén önértékelés formájában meg 
is hallgathatunk néhány tanulót, hogy mennyire sikerült megvalósítani ezeket a szempon-
tokat.

Jelmagyarázat
☺: a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést.
Római számok (I., II., III. stb.): a fő feladat 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 ☺
Minden játéknál, legyen az báb- vagy drámajáték, az legyen a fő szempont, hogy mennyire 
eredeti, sajátságos a létrehozott fi gura és a hozzá kapcsolt történet.
Kérjünk a játszóktól a szempont alapján önértékelést is.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I. 1. Ismerem! Felismerem?

(8 perc) következtetés frontális –
dráma

melléklet 

I. 2. Telefon

☺ (8 perc) beszédképesség frontális –
dráma

melléklet 

I. 3. Ládanyitás, benne portrék

(1 perc)

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II. 1. László Gyula: A mi házunk – játék a verssel

A játékos vers az ellentétekre 
épül: nevek és tulajdonságok 
ellentétére. A vers mondatait a 
tanító felbontja – a nevekre és a 
hozzájuk illő tulajdonságokra, és 
a játszók feladata megkeresni az 
összetartozó párokat.
A végén összeállíthatjuk a rímek 
segítségével a versrészletet.
(10 perc)

tudásszerző kom-
petencia – ösz-
szefüggéskezelő 
képesség

csoport –
probléma-
megoldás

szókártyák melléklet 

II. 2.  A vers „folytatása”

A
☺

Kérjük meg a játszókat, hogy 
írjanak a vers alapján, annak 
segítségével ők is hasonló játékos 
bemutatkozásokat
(10 perc)
Jól fogalmazó csoportnak!

kommunikatív 
kompetencia 
– írásbeli szöveg-
alkotás

csoport –
probléma-
megoldás

B
☺

Kérjük meg a játszókat, hogy 
írjanak a vers alapján, annak 
segítségével ők is hasonló 2 so-
ros bemutatkozásokat. A sorok 
rímeljenek, ill. saját neveikhez 
kapcsolódjanak
(10 perc)
Gazdag szókincsű csoportnak!

nyelvi kreativitás csoport –
probléma-
megoldás

II. 3.  Beszédgyakorlat

Játék a nevekkel
(5 perc)

nyelvi normatív és 
nyelvi korrekciós 
képességek

egyéni melléklet 
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

Lehetséges órabontás

II. 4. Találkozás az óváros lakóival

A folytatáshoz tanári narrációval 
vezessük vissza a játszókat az 
óvárosba. Játékosabb formában is 
megtehetjük: László Gyula: Me-
sét látó szemüveg című versének 
részlete segítségével.
Mutassuk be a melléklet képeit, 
mint az óváros lakóinak fotóit.
(1 perc)

kommunikatív 
kompetencia – be-
szédértési képes-
ségek

frontális –
bemutatás

melléklet

II. 5. Népesítsük be az óvárost… Ki lehet ő?

A csoport minden tagja válasz-
szon magának egy fotót és talál-
jon ki néhány fontos információt 
a fi gura bemutatásához. Írják be 
az adatokat a mellékelt kérdő-
ívbe. 
Előzetesen egy nagy csomagoló-
papírra rajzoljon a tanító annyi 
házat, ahány a játszók száma. 
Mindenki válasszon szereplő-
jének házat, és helyezze bele 
a portrét a kitöltött kérdőívvel 
együtt, mutassa be lakóját.
Az előző modulban elkészített 
óváros montázsban is választha-
tunk házat, és abba is tehetjük a 
képeket.
Benépesült az óváros!
(15 perc)

nyelvi kreativitás önálló –
munkáltatás

fotók, 
kérdőívek

melléklet, 
csomagolópa-
pír házakkal

II. 6. A fi gurák életre kelnek – bábkészítés

☺ A további játékokhoz szüksé-
günk lesz a lakókat megjelenítő 
bábokra.
(15 perc)

vizuális kreativitás önálló –
munkáltatás

fotók, karton, 
hurkapálca,
ragasztó, cel-
lux, zsírkréta, 
színes ceruza

II. 7. Történetek az óváros lakóiról

A játszók csoportonként válasz-
szanak ki egy városlakót, akiről 
a továbbiakban játszani fognak.

együttműködési 
képesség

csoport –
megbeszélés

a kiválasztott 
bábfi gura
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II. 7. a Legkedvesebb tárgy meséje

A
☺

Találják ki, hogy a főszereplőnek 
mi a legkedvesebb tárgya, amit 
őriz, és fontos szerepe van az 
életében. Meséljék el, hogyan 
került hozzá és miért fontos a 
számára.
(5 perc)
Fantázia fejlesztését igénylő csoport-
nak!

produktív beszéd-
képesség 

csoport –
előadás

B
☺

Találják ki, hogy a főszereplőnek 
mi a legkedvesebb tárgya, amit 
őriz, és fontos szerepe van az 
életében.
A tárgy nevében meséljék el, 
hogyan került hozzá és miért 
fontos a számára.
(5 perc)
Szövegtranszformációban jártas 
csoportnak!

nyelvi kreativitás
fantázia

csoport –
előadás

II. 7. b Humoros események

A
☺

Az óváros lakóinak élete ös-
szefonódik. Játsszanak el az 
elkészített bábokkal egy olyan 
eseményt, melyet a lakók csak 
úgy emlegetnek: „…Emlékeztek, 
mekkorát nevettünk akkor…”
(10 perc)
Történetmesélés, párbeszédes forma 
gyakorlását igénylő csoportnak.

produktív beszéd-
képesség

csoport –
bábjáték

saját készítésű 
bábok

B
☺

Az óváros lakóinak élete össze-
fonódik. Játsszanak el – megjele-
nítve az óváros korábban kitalált 
lakóit – egy olyan eseményt, 
melyet a lakók csak úgy emleget-
nek: „…Emlékeztek,  
mekkorát nevettünk akkor…”
(10 perc)
Megjelenítés, színpadi játék gyakor-
lását igénylő csoportnak.

produktív beszéd-
képesség

csoport –
dráma

kellékek a 
ládából

C Az óváros lakóinak élete össze-
fonódik.  Játszanak el a képmu-
togató táblán megelevenítve egy 
olyan eseményt, melyet a lakók 
csak úgy emlegetnek: „…Em-
lékeztek, mekkorát nevettünk 
akkor…”
(10 perc)
Képi megjelenítést kedvelő és igénylő 
csoportnak.

produktív beszéd-
képesség

csoport –
bábjáték

képmutogató 
táblák, ele-
mek

tanítói kézi-
könyv
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II. 7. c Izgalmak, kalandok az óvárosban

A
☺

Találjanak ki és a bábokkal játsz-
szanak el egy olyan eseményt, 
melyet az óváros lakói úgy 
emlegetnek: „…Az volt ám csak 
az izgalom…” A történet kap-
csolódjon a főszereplő kedvenc 
tárgyához!
(10 perc)
Történetmesélés, beszéd gyakorlását 
igénylő csoportnak.

produktív beszéd-
képesség

csoport –
bábjáték

saját készítésű 
bábok

B
☺

Találjanak ki és játsszanak el egy 
olyan eseményt, melyet az óvá-
ros lakói úgy emlegetnek: 
„…Az volt ám csak az izgalom…” 
A történet kapcsolódjon a fősze-
replő kedvenc tárgyához!
(10 perc)
Megjelenítés, színpadi játék gyakor-
lását igénylő csoportnak.

produktív beszéd-
képesség

csoport –
dráma

kellékek a 
ládából

C Találjanak ki és játsszanak el a 
képmutogató táblák segítségével 
egy olyan eseményt, melyet az 
óváros lakói úgy emlegetnek: 
„…Az volt ám csak az izgalom…” 
A történet kapcsolódjon a fősze-
replő kedvenc tárgyához!
(10 perc)
Képi megjelenítést kedvelő és igénylő 
csoportnak.

produktív beszéd-
képesség

csoport –
bábjáték

képmutogató 
táblák, ele-
mek

tanítói kézi-
könyv

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS

III. 1. Üzenet

(3 perc) együttműködési 
képesség

frontális –
játék

melléklet 

III. 2. Ládazárás (1 perc)
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MELLÉKLETEK

I. 1. Ismerem! Felismerem?

Felismerem-e társamat csukott szemmel, csak az arcát tapintva? Ez a játék 
témája.
Kört alkotunk. A kör közepén csukott szemmel áll egy játékos. A körben ál-
lók jelre helyet változtatnak. Megállás után a középen álló rámutat valakire, 
aki odamegy hozzá, és a kitaláló kezét a saját arcára helyezi. A kitaláló fel-
adata, hogy az arc érintése, tapintása alapján felismerje társát. Ha sikerült, 
akkor cserével folytatódik a játék. Ha nem, akkor új játékossal próbálkozhat 
a középen álló.

I. 2. Telefon

A kezdő játékos felemeli a képzeletbeli telefont, és elkezd beszélni valame-
lyik társáról. Csupa olyan dolgot mond, amiről a hívott fél magára ismerhet, 
rájöhet, hogy róla van szó. Amikor ez megtörténik, a hívott játékos is fel-
emeli a telefont, és bejelentkezik. Majd ő kezd beszélni valaki másról. Hív-
juk fel a játszók fi gyelmét arra, hogy fontos, érdekes dolgokat említsenek, 
ne az ülésrend, hajszín stb. legyen a meghatározó.

II. 1. 

László Gyula: A mi házunk

A mi házunk toronyház, 
lakik benne háromszáz 
férfi , nő és kisgyerek, 
elmondom, hogy milyenek. 
Egyik kicsi, pedig Nagy. 
Rendes mindig piszkot hagy.
Nem varr ruhát a Szabó. 
Bicskátalan Faragó.
Komor folyton vihorász.
Nyulat nem lő a Vadász.
A Seres csak bort vedel.
A Dalos nem énekel.
Boros pedig sört iszik. 



SZÖVEGÉRTÉS–SZÖVEGALKOTÁS • 4. ÉVFOLYAM 106

Erőst hordágyon viszik.
Halász sose pecázott.
Sütő nem süt kalácsot.
Bárányszelíd a Farkas.
Bárány akár egy ordas.
A Hegedűs füle bot.
Jámbor gyakran háborog.
Szemes szegény alig lát.
Joó úr veri a fi át.
A Gólya nem kelepel.
Álmos kora reggel kel.
Pénzes folyton kéreget.
Sebes lassan lépeget.
Kormos mestersége pék.
Asztalosnál nincsen szék.
Mindent elcsen Porkoláb.
Kis pedig egy nyakigláb.
Sürög-forog Bújdosó.
Pörlekedik a Bíró.
Járó mindig otthon ül.
Rigó soha nem fütyül.
A Soós fanyar, sótalan.
Beszédes meg szótalan.
Merész gyáva, mint a nyúl.
Jenki nem tud angolul.
Keres semmit nem kutat.
Kutas nem fúrt még kutat.
Lót-fut, rohan a Csiga.
Legény boldog nagyapa.
A Szép arca csupa ránc.
Táncosnak nem megy a tánc.
Deli nyiszlett, csenevész.
Serény mindig heverész.
Könnyű nyolcvanhat kiló.
Mindig részeg Borbíró.
Hajas feje tökkopasz.
Szerény pedig oly pimasz.
Sima állú a Szakál.
A Sétáló szaladgál.
Szántónak nincs ekéje.
Ekének nincs gebéje.
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A Tiszai tengerész.
Bölcs fejében semmi ész.
Nem tud úszni a Halas.
Sose repült még a Sas.
A Vén csinos, fi atal.
Annál vénebb Fiatal. 

(László Gyula: A csavargó villamos. 26. old., Móra Kiadó, 1982, ISBN 963 11 
2806 7)

Szókártyák a párkereséshez

Hajas feje 
tökkopasz

Szerény pedig oly 
pimasz

A Gólya nem kelepel

Álmos kora reggel 
kel

A Seres csak bort 
vedel

A Dalos nem énekel
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Halász sose pecázott

Sütő nem süt 
kalácsot

Merész gyáva, mint a 
nyúl

Jenki nem tud 
angolul

A Hegedűs füle bot

Jámbor gyakran 
háborog

Szemes szegény alig 
lát

Joó úr veri a fi át
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Pénzes folyton 
kéreget

Sebes lassan lépeget

Kormos mestersége 
pék

Asztalosnál nincsen szék

Járó mindig 
otthon ül

Rigó soha nem 
fütyül

A Soós fanyar, 
sótalan

Beszédes meg szótalan

A Tiszai tengerész
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Bölcs fejében 
semmi ész

Csöndes száján nincs 
lakat

Kőműves se rak falat

Hájas csupa csont 
és bőr

Rab pedig a 
börtönőr

Bús mindenen 
csak kacag

Hangos csöndes, 
hallgatag
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II. 3. Beszédgyakorlat

Játékunk az előző feladathoz kapcsolódik. Most beszédtechnikai gyakorlat-
ként játsszunk el a saját nevünkkel! Üljünk körbe, hogy mindenki minden-
kit láthasson. A gyakorlatot készítsük elő egy-két könnyed, lazító légzéssel! 
Mondjuk, énekeljük el a saját nevünket egymás után sorban. A második 
körben mondjuk el a neveinket, ahogy szólítanak bennünket: Magdolna, 
Magdika, Magda, Magdus, Magduci, Dusika stb. A harmadik körben a ne-
vünket olyan módon tegyük „helyzetbe” hogy mondjuk olyan hangsúllyal, 
ahogyan a neveinken szólítanak bennünket. Édesanyánk dicsérő hang-
ját, testvérünk szidalmazó hangnemét, bennünket korholó nagymamánk 
hanglejtését. Legalább három különféle hangoztatás legyen. Bátortalanabb 
csoportoknál a játékvezető maga indítsa el a kezdő köröket.

II. 4. 

László Gyula: Mesét látó szemüveg (részlet)

Bandukoltam, nézelődtem, 
tudod, mit találtam?
Ütött-kopott szemüvegben 
botlott meg a lábam.

Drótkerete csáléra állt,
üvege kihullott.
Csodálatos szemüveg ez, 
rögtön látható volt. 

Felemeltem, eltűnődtem, 
ugyan ki hordhatta?
Mesebeli boszorkány vagy 
tündér öreganyja?

Üvegtelen szemüvegem 
az orromra raktam, 
kettőt-hármat pislantottam,
s láttam, mit álmodtam:

(László Gyula: A csavargó villamos. 15. old., Móra Kiadó, 1982, ISBN 963 11 
2806 7)
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Kérdőív

Neve:

Beceneve:

Életkora:

Családi állapota:
Családja:

Foglalkozása:

Mi köti az óvároshoz:

Érdekesség, „különös 
ismertetőjegy”:

III. 1. Üzenet

Egymás kezét fogva kört alakítunk, majd kiküldünk egy játékost a terem-
ből. Feladót és címzettet választva megbeszéljük, hogy ki küld „üzenetet” 
és kinek. Az üzenet a kézszorítás, melyet észrevétlenül kell eljuttatni a cím-
zetthez. A visszahívott kitaláló a kör közepén állva a kezeket fi gyeli, hátha 
megpillantja az átadás pillanatát. Ha észreveszi, hogy hol tart az üzenet, 
rámutat a társára. Ha eltalálta, az a játékos lesz a kitaláló, akire mutatott. 
Ha az üzenet célba ér, mielőtt a középen álló észrevette volna, a címzett azt 
mondja: megkaptam! Ekkor új kitalálót, új feladót és új címzettet válasz-
tunk.
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II. 4. Portrék
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6. LEGENDÁK SZÜLETÉSE

Játék,
melyben földrajzi helyek legendáival ismerkedünk, és 

megálmodjuk saját településünk legendáját is.

 KÉSZÍTETTE: LÁNG RITA 
  FARKAS SZILVIA
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MODULLEÍRÁS

A MODUL CÉLJA Lényegkiemelés, tömörítés gyakorlása és produktív szö-
vegalkotás olvasott minta alapján

IDŐKERET 90 perc, 2x45perc

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 10–11 évesek

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT A krónika mint műfaj ismerete

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY Szövegek megjelenítése, szövegértés bizonyítása

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FÓKUSZAI Személyes kompetencia: Kreativitás

Kognitív kompetencia: Kommunikatív kompetencia 
képességei

Szociális kompetencia: Együttműködési képesség

MODULKAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Ember és társadalom
Magyar nyelv és irodalom
Művészetek

Modulokhoz: Milyen is a város?
Ódon falak közt
Az óváros lakói

TÁMOGATÓRENDSZER Szentirmai László: Nevelés kézzel-bábbal. Budapest, 1998, 
Nemzeti Tankönyvkiadó.
Gabnai Katalin: Drámajátékok. Budapest, 1993, Marczibá-
nyi Téri Művelődési Központ.
Kaposi László (szerk.): Játékkönyv. Budapest, 1993, Mar-
czibányi Téri Művelődési Központ, Kerekasztal Színhá-
zi Nevelési Központ.
Kaposi László (szerk.): Drámapedagógiai olvasókönyv. Bu-
dapest, 1995, Marczibányi Téri Művelődési Központ, 
Magyar Drámapedagógiai Társaság.
Előd Nóra (szerk.): Add tovább! Drámajáték-gyűjtemény. 
Candy Kiadó, Veszprém.
Székely Andrea: Bábjáték. suliNova Kht., Budapest, 2006.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Az órát bontani a II. 3. pont után érdemes.

A modulban arra szeretnénk rávezetni a gyerekeket, hogy milyen izgalmas, érdekes lehet 
egy-egy településnek, városrésznek, épületnek az eredete, a története, mennyi titok lengi 
körül. A monda fogalma már ismert, az eredetmondát is ismerik. 

Számukra akkor lesz izgalmas ez a foglalkozás, ha bátran szabadjára engedik a fantáziáju-
kat, az ismert, olvasott legendák mintájára, de teljesen újat hoznak létre. Ezért áll az óra két 
részből: egyikben szövegeken dolgoznak, a másikon saját ötleteiket viszik játékba. Biztassuk 
őket a váratlan, kalandos megoldások keresésére! Ügyeljenek a mesei és a valós elemek ará-
nyára!
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A II. 3. feladatban a csoport megkapja a ládában található képmutogató csomagot. Egy-egy 
táblán egy-egy jelenetet ábrázolnak a legendákból, és fogalmaznak hozzá egy-két lényegre 
törő mondatot, melynek alapján a többi csoport számára megelevenedik Róma legendája. Ez 
a bábos módszer még új lesz a gyerekeknek, így lehet, hogy több segítséget igényelnek majd. 
A jól megoldott előadást feltétlenül dicsérjük meg.

A II. 5. b feladat során a gyerekek használhatják a már jól ismert bábokat a ládából, de 
összerakhatnak új fi gurákat is. Valószínűleg már nagy gyakorlatuk van a bábmozgatásban, 
többet koncentrálhatnak a szövegre. Emeljük ki az ötletgazdag történeteket éppúgy, mint a 
bábtechnikailag jól megoldott jeleneteket.  

Jelmagyarázat
☺: a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést.
Római számok (I., II., III. stb.): a fő feladat 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 módszertani ajánlásban említettek szerint az óra nagy részében produktív munka folyik. 
A munka értékelésének fő szempontja a kreatív, eredeti megoldások keresése, váratlan, hu-
moros ötletek beépítése legyen. Ha ezt gyakran kapják feladatul a gyerekek, előbb-utóbb 
igényükké válik, élvezni fogják saját ötleteik megvalósítását, képesek lesznek arra, hogy ne 
sablonokból, ismert panelokból építkezzenek.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I. 1. Így hallottam… pletykajáték

(5 perc) reproduktív be-
szédképesség

frontális –
játék

melléklet 

II. 2. Ládanyitás

(1 perc)

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II. 1. Beszédgyakorlat

Helyesejtési gyakorlat nyelvi normatív és 
nyelvi korrekciós 
képességek – he-
lyesejtés

frontális –
beszédgya-
korlat

melléklet 

II. 2. Érdekességek, legendák a nagyvilágból – a szövegek megismerése

A játszók négy csoportban dol-
goznak a továbbiakban. Mind-
egyik csoport egy-egy legendá-
val ismerkedik, néma olvasással 
1. Az Óriások útja
2. A furfangos Gefjon
3. Róma története
4. A Tündértó titka
(5 perc)

olvasási képessé-
gek

4 csoport –
felfedezés

a legendák 
szövege –
szöveggyűjte-
mény

melléklet 

II. 3. Játékok a legendákhoz kapcsolódóan

☺ 1. Az Óriások útja – mímesjáték, 
narrációval
Válasszák ki a történet legfon-
tosabb pillanatait, és játsszák el 
némajátékkal. Egy gyerek nar-
rálja a látottakat.

nem nyelvi kom-
munikációs képes-
ségek, 
kreativitás

csoport –
dráma

☺ 2. A furfangos Gefjon – állókép-
sor, képaláírással
A történet kulcseseményeit 
jelenítsék meg állóképekben. 
Mindegyik képhez fogalmazza-
nak meg, vagy válasszanak ki 
a szövegből egy-egy értelmező 
mondatot.

logikai képesség csoport –
dráma
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

☺ 3. Róma története képmutoga-
tással
A történet legfontosabb esemé-
nyeit, fordulópontjait mutassák 
be a képmutogató táblákon, és/ 
vagy válasszanak ki a képekhez 
a szövegből egy-egy értelmező 
mondatot.

kreativitás csoport –
bábjáték

képmutogató 
tábla

módszertani 
ajánlás

☺ 4. A Tündértó titka bábjátékkal
Játsszák el a legenda történetét, 
kiemelve a lényeget.
(25 perc) 

logikai képesség csoport –
bábjáték

összerakható 
bábok

Lehetséges órabontás

II. 4. Az előzetes gyűjtőmunka megbeszélése

Ki milyen legendát, mondát hal-
lott, mely a saját településükre 
jellemző, ott ismert?
(5 perc)

ismeretszerző 
képesség

egyéni –
kutatás

II. 5. Saját településhez kapcsolódó legendák kitalálása (35 perc)

II. 5. a A történet megírása

A
☺

Találjanak ki saját településük-
höz, annak egy épületéhez, ut-
cájához, tavához, szobrához stb. 
egy legendát, és körmese formá-
jában mondják el a többieknek.
A szövegösszefüggés, mondatfűzés 
gyakorlását igénylő csoportnak.

írásképességek csoport –
probléma-
megoldás

B
☺

Találjanak ki saját településük-
höz, annak egy épületéhez, 
utcájához, tavához, szobrához 
stb. egy legendát, krónika formá-
jában írják meg, és a csoport egy 
tagja krónikásként olvassa fel a 
többieknek
A műfaji sajátosságok gyakorlását 
igénylő csoportnak.

írásképességek csoport –
probléma-
megoldás

II. 5. b A történet kitalálása és bemutatása képmutogatással

☺ Találjanak ki saját településük-
höz, annak egy épületéhez, ut-
cájához, tavához, szobrához stb. 
egy legendát, és a képmutogató 
táblára jelenítsék meg.

beszédképesség,
jelenetre bontás,
történetalkotás

csoport –
báb

képmutogató 
táblák, for-
mák

tanítói kézi-
könyv

A Egy gyerek mutatja be az egész 
történetet
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

B Képenként 1-1 gyerek egy pál-
cával mutatva mesélje el, akár 
verses szövegbe ágyazva a tör-
ténetet.

II. 5. c Summáját írom… krónika versben

A
☺

Találjanak ki saját településük-
höz, annak egy épületéhez, ut-
cájához, tavához, szobrához stb. 
egy legendát, írják meg a törté-
netet verses formában, és adják 
elő a többi csoportnak 
Jó beszédkészségű, nyelvileg fejlett 
csoportnak.

kombinatív ké-
pesség

csoport –
probléma-
megoldás

B
☺

Találjanak ki saját településük-
höz, annak egy épületéhez, ut-
cájához, tavához, szobrához stb. 
egy legendát, írják meg a törté-
netet verses formában, és adják 
elő a többi csoportnak. Tervezze-
nek hozzá zenei kíséretet is.
Segítségként meghallgathatjuk a 
Summáját írom Eger várának című 
krónika megzenésített változatát
Szövegalkotásban jó, zeneileg is 
kreatív csoportnak.

kombinatív ké-
pesség

csoport –
probléma-
megoldás

ritmushang-
szerek

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS

III. 1. Térkép puzzle

Saját település térképének össze-
állítása, a „legendás hely” bejelö-
lése a térképen 
(5 perc)

logikai képesség csoport –
munkáltatás

puzzle-dara-
bok

III. 2. Ládazárás

(2 perc)
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MELLÉKLETEK

I. 1. Így hallottam…

A játékosok körben ülnek. A tanító az első gyerek fülébe súg egy összetett 
mondatot. Neki tovább kell adnia a mellette ülőnek, és így megy körbe a 
mondat. Az utolsó gyerek megmondja, hogyan hallotta. 
A játék egy változata, hogy a hallott mondatot bővíteni kell egy informáci-
óval. Az utolsó már egész biztosan elferdítve adja vissza a kezdeti tényeket. 
A tanító nagyon egyszerű mondattal kezdje. Ennél a variációnál nem kell 
súgni a mondatot, sőt, hangosan könnyebb és viccesebb is.
Pl. Kati alszik. Kati az udvaron alszik. Kati az udvaron fürdőruhában al-
szik…

II. 1. Beszédgyakorlat

A következő gyakorlat a beszédtechnikai elemek széles skálájának gyakor-
lására szolgálhat. A magyar beszéd ősi ritmusa szinte teljesen kezd kiveszni 
a rádióból és a televízióból sugárzott, felgyorsult és magyartalan hangsú-
lyozások hatására.  Hagyjuk magunkra hatni ezeket az ősi magyaros verse-
léseket, kántáljuk, ritmizáljuk őket természetesen adódó dallamuk szerint!  
A nyomatékos szótagokat tapssal erősíthetjük. 

Weöres Sándor: Égi csikón léptet a nyár

Égi csikón / léptet a nyár,
tarka idő / ünnepe jár,
táncra való, /  fürdeni jó,
nagy hegy alatt / hűsöl a tó.

Hogyha kijössz, / messzire mégy,
hogyha maradsz, / csípdes a légy.
Habzik az ég / mint tele tál,
tarka idő / szőttese száll. /

(Ha a világ rigó lenne. Móra Kiadó, Budapest, 1973.)
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A ritmus lüktetését fokozhatjuk, ha félsoronként váltogatjuk a szereplőket, 
akik a szöveget mondják. 

Jelek: – nyomaték / váltás. 

II. 2. Legendák a nagyvilágból

1. Az óriások útja 

(Írország és Skócia)

Finn Mac Cool, az óriás békésen éldegélt az ír partokon, Antrim mellett. 
Napjait azzal töltötte, hogy dombokat, hegyeket formált, folyómedreket 
ásott, tavakat vájt, kedvére alakítgatta hazájának földjét.
Történt egyszer, hogy belehabarodott egy nyájas-szálas óriáslányba, aki 
– Finn Mac Cool legnagyobb sajnálatára – egy messzi skót szigeten élt. Ten-
gernyi víz választotta el a szerelmeseket egymástól, s találkozásukat meg-
nehezítette, hogy Finn Mac Cool mélységesen irtózott a víztől. Mit gondolt, 
mit nem, hamarjában nekiállt gyúrni, dagasztani, kockára formálni a szik-
lákat, aztán elcipelte egyiket a másik után a tengerpartra.  Ott szép rendben 
lerakta őket: utat akart építeni a vízen át szíve választottjához!
Nem tudni, végül miért hagyta abba a munkát. Talán meggondolta magát a 
skót óriásleány, vagy éppen Finn Mac Cool unta meg az örökös sziklagyú-
rást.
Az azonban bizonyos, hogy a gigászi építkezés nyomai ma is ott láthatók 
Antrim közelében.

Mítoszok és legendák. (Európa) 41. old., Lilliput Kiadó, 1993, ISBN 963 7839 37 2

2. A furfangos Gefjon 

(Dánia és Svédország)

A szőke hajú Gefjon még az Ázgard istenei közül is kitűnt csavaros eszé-
vel, mágikus tudományával. Megparancsolta neki egyszer Ódin, az istenek 
királya, hogy szerezzen földet az emberektől. A furfangos Gefjon fényes 
mulatságra hívta Gylfi t, Svédország királyát, és azon igyekezett, hogy va-
rázsmesterségével elbűvölje. Először a jövő titkait fedte fel vendégei előtt, 
majd színpompás tollú madarakat varázsolt elő és tüntetett el. 
Gylfi  királynak annyira megtetszett a szőke hajú Gefjon és tudománya, 
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hogy felajánlotta neki, elhordhat a földjéből annyit, amennyit egy egyszerű 
négykerekű szekérrel egy éjszaka leforgása alatt elbír. 
Nem tudta azonban a svédek királya, hogy Gefjon egykor egy óriással élt, 
s attól négy fi a született. A furfangos istennő mindjárt tüzes bikává változ-
tatta mind a négy fi át, és Svédország földjére vezette őket. Azok aztán egész 
éjszaka túrták, hordták a földet veszettül. Mire feljött a nap, terjedelmes 
sziget emelkedett a tengerben ott, ahová a bikává vált fi úk a kiásott földet 
hányták. Meg is bánta Gylfi  király, hogy ilyen egyezséget kötött a furfangos 
Gefjonnal, s keseregve tért haza. 
Azon a helyen, ahonnan Gefjon bikái a svédek földjét elhordták, ma a Ma-
elar-tó fekszik. Az új szigetet pedig Zealandnak nevezték el az emberek, s 
itt épült fel Koppenhága városa.    

Mítoszok és legendák. (Európa) 41. old., Lilliput Kiadó, 1993, ISBN 963 7839 37 2

3. Róma története

Romulus és Remus, az ikerpár már születésekor nagy dolgokra volt hivatott. 
Az ikrek a legenda szerint Mars hadisten és a szent tüzet őrző Vesta-szűz 
fi ai. Voltak azonban ellenségeik, akik nem akarták, hogy felnőtt korukban 
a trónra kerüljenek, így egy kosárba tették őket, és rábízták a Tiberis [ma:
Tevere] hullámaira. Romulus és Remus épen és egészségesen partot ért a 
Palatinus domb lábánál. Sírásukra megjelent egy nőstény farkas – Mars 
szent állata –, és tejével táplálta az ikreket, míg egy pásztor rájuk nem talált, 
s gondjaiba nem vette őket. A két testvér felnövekedve elhatározta, hogy 
várost alapít. Azon vitatkoztak, hogy kit illet a városalapítás dicsősége. 
A madárjósok Romulust jelölték meg alapítóként, ő adta a nevét Róma vá-
rosának. Romulus megölte Remust, mert az kihívóan átugrotta a jövendő 
város falait kijelölő, ekével húzott árkot. Romulus világcsavargókkal, kalan-
dorokkal vagy épp száműzöttekkel népesítette be a várost, arra emlékezve, 
hogy egykor ő is bolyongott a világban.

Új képes történelem. (Róma és a római világ története, 6. old.) Offi cina Nova 
Kiadó, 1993, ISBN 963 8185 72 4 

4. A Tündértó titka

A Duna mentén, Szigetközben, Csallóközben minden faluban mesélik az 
öregek, hogy valamikor tündérek éltek itt a szigeteken. Nagyon jó világ volt 
még akkor, Aranykertnek is hívták ezt a vidéket. Cikolasziget határában, a 
Vörösfüzesen van egy régi medermaradvány, a nép Tündértónak mondja. 
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Partját sás, nád szegélyezi, közte vízililiomok pompáznak, s a víz tükrén 
tündérrózsa nyílik.  Azt tartják róla, hogy itt volt régen a tündérek palotája. 
Csillogott-villogott a víz színén, ha rásütött a nap, mert még a zsindelye is 
aranyból volt. 
Egyszer aztán megromlott a világ. Háborúk jöttek, az emberek gyilkolták 
egymást, így a tündéreknek nem volt maradásuk. Elköltöztek innen messzi-
re. De az itteni embereket szerették, ezért ajándékot hagytak itt nekik. Azt 
mondják, hogy a hajukból lett az arany a Dunában, a palotájuk helyét pe-
dig megbabonázták. Azt hagyták az itteni emberekre, hogy aki lány Anna 
napját követő holdtölte éjjelén megfürdik a Tündértó vizében, az szebb lesz, 
egészségesebb lesz, mint volt, és azé a legényé lesz, akit szeret. Nos, azóta 
minden nyáron kijártak sokan lányok, hogy megmártsák magukat a Tün-
dértó vizében. 

Dr. Timaffy László: A Tündértó titka. 25. old., Móra Kiadó, Budapest, 1987, 
ISBN 963 11 3326 6

II. 5. b

A képmutogató tábla képeit különböző sorrendben lehet elhelyezni az áll-
ványon, ez lehetőséget ad arra, hogy összekeverjük a képeket, és így más 
sorrendben fűzhetjük tovább a történetet.
Ez a módszer arra is alkalmas, hogy egyes elemeket (lehet konkrét fi gurát 
vagy helyszínt jelölő forma) gyorsan elvihessünk, átrakhassunk más képre. 
Így a rögtönzésnek nagy teret adunk.
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Játék,
amelyben egy különleges lényt teremtünk régi írások 

titkaiba, városok legendáiba bepillantva.

 KÉSZÍTETTE: KOVÁCS HEDVIG 
  SCHMIDT MAGDOLNA
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MODULLEÍRÁS

A MODUL CÉLJA Reális önértékelési készség kialakítása

IDŐKERET 90 perc, 2x45perc

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 10–11 évesek

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Önismereti és társismereti gyakorlatok, játékok, cso-
portban való alkotás készsége

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY Önértékelési zavarok megszüntetése

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FÓKUSZAI Személyes kompetencia: Önrefl exióra való képesség

Kognitív kompetencia: Kommunikatív

Szociális kompetencia: Értékek képviselete

MODULKAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Ember és társadalom

Modulokhoz: Hogyan születik a város?

TÁMOGATÓRENDSZER Előd Nóra: Drámajátékok. Másképp Alapítvány, 1997, Bu-
dapest
Isaac Bashevis Singer: Gólem. Literatúra Kiadó, 1997, Bu-
dapest
Székely Andrea: Bábjáték. suliNova, 2006

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Modulunk Prága város történetéhez és a Gólem-legendák singeri feldolgozásához nyúlik visz-
sza. Az eredeti műveket analógiaként szánjuk fölhasználni, célunk a saját történet és saját 
lényteremtés. A gyűjteményben részletesebb információt adtunk a játékvezetőknek a Gó-
lem-legendákról. Ugyancsak itt találhatók információk magáról a legendáról mint műnem-
ről. Természetesen ennek mélységét a játékvezető dönti el, hogy miként viszi be a legenda 
fogalmát a foglalkozás ismeretszerzési területére. Kezdő játékunkban, a Tulajdonságvásárban 
nemcsak az emberi tulajdonságok bemutatása a cél, de szeretnénk az önismeretet és társis-
meretet is fejleszteni. Tartalmilag az utolsó játékunk az elsőhöz hasonlít, kíváncsiak vagyunk, 
hogy a játék során változott-e az előbb említett két ismeretünk. Ugyancsak a gyűjtemény 
része a különféle Gólem-képek bemutatása, ezt is a játékvezetőnek szánjuk, ha azonban a 
gyermekek elakadnának a lény megrajzolásában, megmutathatjuk nekik.

Jelmagyarázat
☺: a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést.
Római számok (I., II., III. stb.): a fő feladat 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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Időfelhasználás:
Természetesen egy-egy játékban több lehetőség is van, mint az ajánlott időkeret, de próbáljuk 
előre megbeszélni a gyermekekkel, hogy melyik feladatra mennyi idő áll rendelkezésre. Ön-
magában a játékok, báb- és rögtönzéses jelenetek is tovább nyúlhatnak, ha elkap bennünket 
a játék szele. Döntse el a foglalkozásvezető kolléga, hogy ha olyan dolgok történnek a cso-
porttal, ami izgalmas csoportdinamikai változást hozhat, akkor bátran hagyjon ki egy másik 
játékot.

Tér-terem elrendezése: 
Szükségünk van a szokásos üres térre, paravánra, munkaterületre.

Eszközök: 
Varázsláda, papír, ceruza, gombostű. 

Csoportok: 
A drámajátékokban és a bábjátékban nagyon fontos az együttmozgás, jó, ha ezen a foglalko-
záson az először kialakított csoportok végig együtt dolgoznak. Az első csoportalakítást bíz-
zuk a gyerekekre.
A tartalommal összefüggő differenciálási javaslat: lásd a gyakorlatok leírásánál.

Speciális javaslatok a fejlesztendő kompetenciával 
kapcsolatban: 
Az önismeret kialakulásának hosszú folyamata van, vigyázzunk, személyiségünk egész éle-
tünkön át alakul, erre hívjuk föl a gyermekek fi gyelmét. Lehet, hogy az egyik területen rosz-
nak ítélt tulajdonságunk (pl. agresszivitás) a mindennapi életünkben gátol bennünket, itt 
változtatni kell rajta, de egy speciális területen, pl. az önvédelemben segítségünkre lehet.

SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN ☺
Az értékelési mód és a tartalom összefüggésének megvilágítása: nem baj, ha értékelésünket 
az érzelmeink irányítják (tetszik, nem tetszik), de legyünk elfogadóak, megértőek a másikkal 
szemben akkor is, ha az kiváltott érzelmeinkkel nem egyezik. Ne felejtsük el, óhatatlanul 
mintát adunk a gyerekeknek.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I. 1. Tulajdonságvásár

Tulajdonságokat adunk, ve-
szünk, s megbeszéljük, mi újat 
tudunk meg így egymásról.
(10 perc)

önismeret
társismeret

Szerepjáték –
beszélgetés

játékleírás

I. 2. Ládanyitás 

 A ládában egy levelet találunk.
(3 perc)

befogadás egész csoport 
– olvasás

levél, vers 
szövege

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II. 1. Teremtmény a csomagolópapíron

A A levél utasításainak megfelelő-
en csoportokat alakítunk, s elké-
szítjük a képzeletbeli védő alakot 
papírból.
(15 perc)

együttműködés,
nyelvi kommuni-
káció

Kiscsoportos 
– rajz és felira-
tozás dráma

csomagoló-
papír
zsírkréta, szí-
nes ceruzák

játékleírás

B Készítsünk alakot hullámpapír-
ból vagy tárgyakból!
Például használhatunk fogast, 
seprűt, vonalzókat, kendőket! 
(15 perc)

együttműködés
kreativitás

Kiscsoportos 
– eszközjáték

tárgyak, 
Varázsládá-
ban
található 
kendők,
gombostűk,
olló,
csomagolópa-
pír, hullám-
papír

játékleírás,
tervrajzok

II. 2. Löew rabbi Góleme

Olvassuk el a Singer-mű részle-
tét! (2 perc)

befogadási felolvasás, 
beszélgetés

szöveg

II. 3. Beszélgessünk el a következő 
kérdésekről:
– Hogyan képzelitek el, mi segí-
tette a rabbit a munka elvégzé-
sében?
– Milyen szándékok vezérelték 
munkájában?
– Vajon mi lehetett az a szó, mon-
dat, amitől a Gólem életre kelt? 
(3 perc)

konvertálóképes-
ség
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II. 4. A lény felélesztése

A
Írjunk mi is varázsigét!
Újra dolgozzunk az előző kiscso-
portokban!
Írjunk varázsmondókát a Gólem 
felélesztésére! 
(12 perc)

szövegírás csoportmun-
ka – írás

papír,
ceruza

B
Alakítsunk varázsszertartást a 
Gólem felélesztésére!
Mutassuk be egymásnak az elké-
szült műveket!
A feladatokat variációkra vagy 
differenciálásra is választhatjuk.
(12 perc)

reproduktív
szövegalkotás

csoportmun-
ka – báb

játékleírás

Lehetséges órabontás!

II. 5.  Légzőgyakorlat

Hívjuk elő belső vizualitásunkat! 
(5 perc)

légzés,
önszabályozás

egész csoport gyakorlatle-
írás

II. 6. A Gólem tettei 

Tanári információ bevitele
Meséljük vagy mondjuk el a leírt 
szöveget!
(3 perc)

befogadás,
fi gyelem

frontális szöveg

II. 7.  Teremtett lényeink történetei

A Írjunk mi is történetet teremtett 
hősünk tetteiről!
Dolgozzunk 4 fős csoportokban! 
Felkészülés
(10 perc)

írásbeli szövegal-
kotás,
együttműködés

csoport –
írás

tanácsok,
ötletek

B Találjunk ki történetet teremtett 
lényünkről!
Válogassunk hozzá bábokat és 
tárgyakat!
 (10 perc)

történetalkotás,
együttműködés

csoport –
megbeszélés

Varázsláda 
bábjai,
saját lényünk

C Találjunk ki történetet a saját 
lényünkről, melyet színjátékos 
formában, rövid jelenetben 
adunk majd elő.
(10 perc)

történetalkotás,
együttműködés

csoport – 
megbeszélés

II. 8.

☺

Az elkészült alkotások bemuta-
tása

(20 perc)

előadói
animálás,
befogadás

előadás,
dráma,
báb
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III. 1. Önkép itt és most

Mondjuk el, ki kihez érzi most 
hasonlónak magát!
(6 perc)

önkép egyéni –
vallomás

játékleírás

III. 2. Ládazárás (1 perc)

Mondókázzunk!
(1 perc)

ötlet



SZÖVEGÉRTÉS–SZÖVEGALKOTÁS • 4. ÉVFOLYAM 142

MELLÉKLETEK

I. 1. Tulajdonságvásár

Tanári közlés: Isten megteremtette az embereket, és meg volt elégedve a 
Művel. Csakhogy hamarosan látnia kellett, hogy az emberek nincsenek 
megelégedve sem magukkal, sem egymással. Úgy döntött, hajlandó bizo-
nyos korrekciókra (javításra), és elküldte a földre Gábriel arkangyalt, hogy 
összegyűjtse az emberek óhajait. Mindenki olyan tulajdonságot igényelhe-
tett, aminek leginkább hiányát érezte. Most te is kérhetsz egyet: mi lesz 
az? 
Most egy gyerek vagy a tanár lépjen Gábriel szerepébe, és gyűjtse össze a 
kívánságokat. Ez történhet egyszerűen vagy ismétlős játékkal (memóriafej-
lesztés): mindenki megismétli az előtte elhangzott óhajokat, és aztán teszi 
a magáét hozzá. Így biztos, hogy jól megjegyzik mindenkiét, s így érdeke-
sebbé válik a játék. 
Ez azonban csak a játék egyik fele. 
Tanári közlés: Talán már az Úristen is úgy gondolta, hogy valamit valamiért 
– a kért tulajdonság ára, hogy mondj le egy meglévő jó tulajdonságodról, ame-
lyet szeretsz. Melyik lesz az? 
A játék végén beszéljük meg, mennyire esett nehezünkre dönteni; mi újat 
tudtunk meg magunkról, illetve egymásról.

(Előd Nóra: Drámajátékok)

I. 2. Ládanyitó vers

Ha van már kialakult ládanyitási szertartásunk, akkor úgy, ha nincs, java-
soljuk a következő verssel kinyitni a ládát.

Láda zárja, pattanj gyorsan,
mutasd meg a kincsed nyomban!

(Schmidt Magda)

Levél
Tisztelt Városvédők!

A várost, ahol évtizedek óta lakunk, elnyomás sújtja. Mi valamennyien ve-
zetői vagyunk ennek a városnak. Arra akarnak kényszeríteni bennünket, 
hogy hagyjuk el házainkat, a helyet, ahol eddig éltünk. Tennünk kell vala-
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mit! Szükségünk van valakire, aki megment bennünket a pusztulástól, aki 
segít nekünk, hogy a bennünket ért támadások ellen védekezni tudjunk. 
Csak egy mesebeli, erős lény segíthet! 
Hírmondó

II. 1. 

A

Teremtmény a csomagolópapíron

Alkossunk 4-5 fős csoportokat! Csomagolópapírra rajzoljuk meg az általunk 
életre kelteni kívánt fi gura körvonalait. Adjunk nevet neki. A test köré írjuk 
föl a nehezen lerajzolható tulajdonságokat. Találjunk ki a számára olyan 
történetet, amelyet ezek a vonások határoznak meg. És most tegyük hely-
zetbe a teremtményünket. Rövid felkészülés után játsszuk el, mutassuk be, 
hogy milyen tulajdonságai teszik a teremtményünket védelmezővé. 
Gólem elkészítése
1. Egy gyerek testét csomagolópapírra fektetve rajzoljuk körül! Magát az 
elkészült alakot körbevághatjuk, s a papírt akár valamelyik játszó magára is 
öltheti. A fej csak egy kerek „gömb” legyen, mint egykor Gólemé volt. Vág-
juk ki a szem- és szájrést! Biztosítótűvel tűzzük a gyerek ruhájára, a fején 
gumikarikával rögzítsük.  
2. Hullámpapírból is elkészíthetjük a Gólem-fi gurát. Ezzel a megoldással 
magasabb fi gura is kialakítható.

II. 2. 

Isaac Bashevis Singer: Gólem

Tanári közlés
„Jó négyszáz évvel ezelőtt, Prága városában élt egy Löew nevű rabbi (Sin-
gernél Leib nevű), akit mélyen elszomorított, hogy hittestvéreit a kemény 
munka és a szegénység mellett még gyűlölet és üldöztetés is sújtja. Sokat 
töprengett, hogyan segíthetne népén, mígnem eszébe jutott a gyermekko-
rában hallott legenda egy agyagból formált, ember alakú teremtményről, a 
Gólemről, amely teljesíti gazdája minden parancsát. A rabbi éjt nappá téve 
kutatott, mígnem a szent Kabbalában rábukkant az agyagszolga megalko-
tásának titkára. A Moldva-folyó partján levő agyagból el is készült a Gólem: 
nappal aludt, éjszaka viszont minden munkát elvégzett, és vigyázott a rend-
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re. A rabbi azonban szerette volna, ha jobban hasonlít az emberekre, ezért 
megtanította olvasni. A könyvekből a Gólem megtanulta, milyen embernek 
lenni, és elégedetlenkedni kezdett sorsával. Már nem akart mindig csak 
dolgozni; játszani, szórakozni vágyott. Egy nap kiszökött a rabbi házából, 
de mert mindenki csak menekült előle, feldühödött, s törni-zúzni kezdett. 
Az emberek végül összegyűltek, üldözőbe vették, ám a Gólemnek sikerült 
elszöknie előlük. Attól a naptól fogva senki sem látta…” (Tisztázandó fogal-
mak: rabbi: zsidó pap; Kabbala: misztikus tudományok szent könyve; alef: 
a héber ábécé első betűje, jelentése ’magánhangzó’)

Most olvassuk el, hogy Leib rabbi hogyan teremtette meg az ő Gólemét! Fi-
gyeljétek meg, milyen jelzőkkel illeti az író a teremtmény alakját. 

„A padláson rabbi Leib megtalálta a zsákokat, s hozzáfogott egy férfi a-
lak megformálásához. Nem vésőt használt, az ujjaival mintázta ki Gólem 
alakját. Meggyúrta az agyagot, mint a tésztát. Gyorsan dolgozott, s közben 
imádkozott, hogy siker kísérje munkáját. Az egész napot a padláson töltöt-
te, s mire eljött az esti ima ideje, hatalmas fejű, széles vállú, irdatlan kezű, 
lábú, robusztus férfi alak feküdt a padlón – egy agyagóriás. A rabbi csodál-
kozva nézett rá. A Mindenható gondviselése nélkül soha nem lett volna 
képes arra, amit csinált. Felhozta magával az imádságos könyvet, amelyre 
bölcs látogatója fölírta az Úr nevét. Rabbi Leib rákarcolta a Gólem homloká-
ra, olyan apró betűkkel, hogy csak ő tudta kiolvasni őket. Az agyagfi gurába 
abban a pillanatban élet költözött. A Gólem megmozdította kezét, lábát, s 
megpróbálta felemelni a fejét. A rabbi azonban elővigyázatos volt, nem írta 
le teljesen a szent nevet. Befejezetlenül hagyta az utolsó betűt, amely az alef 
volt, így a Gólem cselekvésképtelen maradt, míg föl nem öltöztették.”

II. 4. A lény felélesztése

Bármilyen dramatikus forma elképzelhető, tánccal, zenével, bábbal. 

II. 4. B Játsszuk el a Gólem történetét! 

Játék (megközelítőleg ezzel a szöveggel, ha megértették, improvizáljanak):
Gólem fekszik a földön.

Leib rabbi: Nagy baj fenyegeti a közösségünket. Csak Gólem segíthet. Fel-
építettem Gólemet, de nem mozdul. Téged hívlak, föld, levegő, tűz és víz, 
keltsétek életre Gólemet!
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(Ahogy a négy elemet hívja, több gyerek állja körül, és kendőket lobogtatva 
„varázsoljanak” Gólem feje körül. A varázslat végén dobálják rá a kendő-
ket.)

Leib rabbi: Homlokodra írom a Teremtő titkos, szent nevét. Kelj fel, és járj!
(Segíteni kell felállítani Gólemet, mert különben szakad a papír rajta. Gólem 
elindul visszaszerezni a kislányt. Ez lehet egy báb. Gólem nagyon nehezen 
tud lépegetni, mert a papír nagyon lefogja a mozgását.)

Gyerekek mint nép: Itt hozza Gólem a gyermeket! Éljen! Megmenekültünk!

Leib rabbi: Jól van! Pihenj meg, Gólem! Letörlöm homlokodról a szent nevet. 
(Visszafektetik a kendők közé, az „elemek” lobogtatás közben felveszik és 
eltüntetik a kendőket.)

Leibné: Gazdag akarok lenni, én, és nem más. Életre keltem a Gólemet. Té-
ged hívlak, föld, levegő, tűz és víz, keltsétek életre Gólemet! 
(Ahogy a négy elemet hívja, több gyerek állja körül, és kendőket lobogtatva 
„varázsoljanak” Gólem feje körül. A varázslat végén dobálják rá a kendő-
ket.) Homlokodra írom a Teremtő  titkos, szent nevét. Kelj fel, és járj!
Gólem: Összevissza csapkod, hajigál, a gyerekek ijedeznek, de nem  mernek közel 
menni hozzá, hiszen tűz-láng a teste. Vigyázni kell, hogy ne legyen baleset.

Leib rabbi: Állj meg, Gólem! Egyszer és mindenkorra letörlöm a homlokodról 
a szent nevet. (Visszafektetik a kendők közé, az „elemek” lobogtatás közben 
felveszik és eltüntetik a kendőket. A rabbi letépi róla a papírt.) 
 

II. 5. Légzőgyakorlat

Ha lehet, a gyakorlatot fekve, behunyt szemmel végezzük, saját, nyugalmi 
ritmusunkban lélegezzünk! A gyakorlatot ülve vagy törökülésben is végez-
hetjük. Képzeljük el, amint a testünkbe áramló levegő lassan megszínese-
dik, átjárja egész testünket, kilégzéskor körbeveszi az egész testünket és 
biztonságos burát von körénk. Szinte pillekönnyűvé válik a testünk, mint-
ha lebegnénk a burában. Egy-két perc gyakorlási idő után beszéljük meg, 
kinek milyen érzései voltak a gyakorlat közben, hogyan színesedtünk meg. 
Előfordul, hogy valakinek nem jönnek elő a színek (inkább felnőtteknél), 
nyugtassuk meg a tanítványokat, hogy nincs semmi baj, a gyakorlathoz va-
lószínűleg hosszabb időre lehet szüksége.
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II. 6. Leib rabbi Gólemének cselekedetei

Leib rabbi egyszer olyan kért a Gólemtől, ami nem a közösség, hanem fele-
sége kívánsága volt. Attól a naptól kezdve nem engedelmeskedett neki a Gó-
lem. A rabbi szerette volna jóvátenni a hibáját, s elhatározta, hogy megtanít-
ja a Gólemet az emberi viselkedésre. „A Gólem szellemi képességei azonban 
nem haladták meg az egyéves gyermekét, míg ereje felért egy oroszlánéval. 
Nem beszélt, hanem bömbölt. Ha valaminek örült, féktelenül kacagott. Ha 
bosszúság érte, szörnyű haragra gerjedt. Egy alkalommal, amikor Gende-
lel (a rabbi felesége) levest adott neki, torkába öntötte a kanalat is. Akár a 
kisgyerek, mindent játékszernek tekintett. Felkapott egy lovat, s elszaladt 
vele. Egyszer egy király bronz lovas szobra mellett ment el. Annyira meg-
tetszett neki a szobor, hogy letépte a talapzatáról, és elfutott vele. Játék volt 
neki a létra, egy halom tégla… Egyszer betévedt egy pékségbe, kilapátolta 
a kenyereket a kemencéből, s le akarta nyelni őket… Néha-néha némi jó is 
származott féktelen természetéből. Egy ízben tűz ütött ki egy házban, és a 
tűzoltók hiába viaskodtak a lángokkal. A Gólem éppen arra járt, beugrott 
a házba, és a puszta kezével elfojtotta a tüzet. Amikor sértetlenül előjött, 
fekete volt a koromtól. A tűzoltók fecskendővel mosták le róla.”

II. 7. Tanácsok

A történetíráshoz a Singer-szöveg bevitelét mintának szántuk, de természe-
tesen az önálló történetalkotás a cél. Ha azonban csoportunk a reproduká-
lásra képes, ezt is megtehetjük, bármelyik jelenet dramatizálható: Gólem a 
hentesnél, Gólem a játszótéren, Gólem a folyónál. Ha saját történetet írunk, 
dramaturgiailag fontos, hogy a mi lényünkkel is történt „valami”, amiért 
viselkedése megváltozott. A feladatokat differenciálásra, de variációként is 
használhatjuk. Legyen ez is a történetírás része, a gyerekek teremtsenek 
konfl iktushelyzetet, feszültséget. A bábjátéknál a saját lényünk lehet az 
előző játékban kialakított emberbáb. Így vegyíthetjük a báb- és színjátszó 
elemeket. A bemutatások után beszéljük meg a látott jeleneteket, kinek mi 
tetszett, így a véleménynyilvánítást is gyakoroljuk.

III. 1. Önkép itt és most

A csoportban mindenki sorban elmondja: „Én itt és most nagyon hasonló-
nak érzem magam …-hoz és nagyon különbözőnek …-től.”
A hasonlónak és különbözőnek érzett tanulók válaszolnak, elképzelésük 
szerint miért tartja őket a társuk ilyennek. Ezt követően a játékvezető is el-
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mondja, hogy mit érzett, gondolt, és megbeszélik az átéléseket.

III. 2. Ládazárás

Ha a játszóknak ötlete van, hogy milyen versikével zárjuk be a ládát, tegyük 
meg, ha önálló szertartásunk van, akkor úgy, ha egyik sem, akkor egy ajánlat:

Láda titka, újra zárulj!
Majd ha hívlak, akkor tárulj!

Gyűjtemény

LEGENDA ÉS EREDETMAGYARÁZÓ MONDA
Tájékoztató jelleggel a foglalkozásvezető részére

A legenda vallásos tárgyú elbeszélés, az egyházi és az irodalmi szóhasz-
nálatban általában a szentek történeteit jelenti. A korai kereszténység idő-
szakában az egyház még jobban szem előtt tartotta a történetiséget, de az 
5. századtól kezdődően, elsősorban a keleti, bizánci legendák befolyása kö-
vetkeztében a keresztény szentek csodálatos tetteiről készült beszámolók 
egyre fantasztikusabbak lettek. A tridenti zsinat (1545–1563) vetett véget a 
középkori legendaképződés elburjánzásának. A humanizmus, a reformá-
ció, a felvilágosodás erősen megváltoztatták a keresztény legendákat.
A népi legendákra az egyház állásfoglalása a szentek legendáinak kérdé-
sében alapvető fontosságú, és keletkezési idejük meghatározásához is segít-
séget nyújt. A népköltészetben a legenda tágabb műfaji kategória, nemcsak 
az egyház szentjeinek életéről, csodatételeiről, közbenjáró hatalmukról, a 
szent helyekkel (templom, kegyhely stb.) kapcsolatos, ugyancsak csodákról 
tudósító, ún. „miraculum” elbeszéléseket jelenti, hanem a bibliai személyek, 
Jézus, Mária, a szent család, Szent Péter stb. alakjához fűződő fantáziadús 
történeteket is. Az általánosan elfogadott szóhasználat szerint a bibliai tör-
ténetek nem minősülnek legendának, de az apokrif evangéliumok szöve-
geit, amelyek elsősorban Jézus és Mária életének eseményeit dúsították 
fel népszerűvé vált epizódokkal, már illetik ezzel a névvel. A mai európai 
népköltészetben nagy számban előforduló történetek pl. Jézus életéről a 
Kis-Ázsiában az i. sz. 2. században keletkezett Tamás-protoevangéliumra, 
a Mária-legendák a későbbi s részben erre épülő Jakab-evangéliumra és az 
ún. Pseudo-Máté-evangéliumra mennek vissza. Mária kultuszának kitelje-
sedése és ezeknek az apokrif legendáknak az elterjedése egész Európában 
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nem kis részben a Benedek-rendi szerzetesek 910-ben alapított clunyi apát-
ságából indult ki. E mozgalom hatására jelentek meg mindenfelé Európá-
ban a három apokrif evangélium fordításai, feldolgozásai. Példaként említ-
hető Wernher szerzetes 1171-ben Augsburgban megjelenő Annuntiatio beatae 
Mariae virginis c. műve, az alábbi fejezetekkel: 1. Mária élete a hároméves 
Mária bemutatásáig a templomban; 2. a szálláskeresésig; 3. az Egyiptomból 
történt hazatérésig, kitekintéssel halálára, mennybemenetelére. Az egész 
kontinenst elárasztó apokrif legendahagyomány – céljának megfelelően, 
elsősorban az alsópapság és a szerzetesek közreműködésével – a nép vallá-
sos érzelmeit erősítette, képzeletét mozgásba hozta. Ezért nem maradt hatás 
nélkül a népköltészetre sem. Az ellenreformációt követően bontakozott ki a 
legendák újabb virágkora, majd a századfordulón a legújabb, és Mária cso-
dái, a naiv-szép Krisztus-legendák és más „vita sanctorum”-ok ponyvára, 
kalendáriumokba és egyéb népszerűsítő füzetekbe kerültek, egyik nyelvről 
a másikra fordítva újra bejárták a kontinenst.
Apokrif legendák magyarul először a 17. században jelentek meg nyomta-
tásban: 1645-ben Amszterdamban Az Ó-Testamentum mellé vettetett könyvek, 
amelyek Apokryphusoknak neveztetnek c. könyv, majd 1649-ben Lőcsén Gyirwa 
Wentzel: Christus Urunknak Szent Péterrel való beszélgetése. Ezeket követte a 
ponyvák, népszerű olvasmányok hosszú sora, századunk első évtizedéig. 
Nem csoda tehát, hogy a magyar népköltészet is gazdag tárháza annak a 
hagyományos műveltségnek, amely keleti gyökerekből sarjadva bejárta Eu-
rópát, de hozzánk közvetlenül keletről, a Balkán irányából is érkezett.
Ennek az epikus hagyománynak a számottevő része aitiologikus elbeszélés, 
vagyis eredetmagyarázó monda. Mi tehát az összefüggés legenda és ere-
detmagyarázó monda között? Egyes nyelvekben a mondát is a „legenda” 
szóval jelölik, így az angolban (folk legend, religious legend) és a franciában 
legfeljebb jelzővel különítik el a légende populaire-t a légende hagiographique-
tól. A magyar népköltészetben a hagiographia (a szentek kanonizált élet-
történetei) igazán csekély szerepet játszik, nem is népi eredetű. Az apok-
rif, biblikus elbeszélések viszont szembetűnően gazdag réteget jelentenek. 
Egészen jól elkülöníthetők a legendamesék (AaTh 750–849, melyek szereplői 
ugyan Krisztus, Szent Péter, az ördög, Szűz Mária stb., de a történet didak-
tikus, novellisztikus) azoktól az epikumoktól, amelyekben ugyanezeknek a 
szereplőknek a tettei teremtést, alkotást, a meglévő világ gazdagítását vagy 
megváltoztatását eredményezik, és az elbeszélés szerkezete is e gondolat-
nak van alárendelve. A nagy hasonlóság miatt azonban a határt célszerű 
a kettő között közmegegyezéssel meghúzni, ahogy ez a már elkészült ma-
gyar legendakatalógus esetében is történt. Ez a katalógus már nem tartal-
maz eredetmagyarázó mondát.
Mivel az eredetmagyarázó mondák témája sajátosan meghatározza magát 
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az elbeszélést, könnyű a legendáktól is elhatárolni, annak ellenére, hogy 
közöttük eme célzatosságon s a világban az elbeszélt esemény után beállt 
változásra irányuló epikumszerkesztési sajátosságon kívül sem eredet, sem 
funkció dolgában eltérés nincs. A népköltészeti alkotások egymással olyany-
nyira összefüggenek, hogy szinte minden műfaji széttagolás erőltetett és 
kívülről jövő.
A mítoszhoz állnak tehát közel azok az eredetmagyarázó mondák, amelyek 
a teremtésről szólnak, leginkább tehát az Ószövetségen alapuló történetek 
(szereplőik Isten, ördög, Ádám, Éva, Noé, a próféták stb.), míg a legendák-
hoz közel álló mondák az Újszövetség eseményeinek népi változatai, azok-
nak az eseményeknek a költői megformálásai, amelyeknek megtörténtekor 
a világ már kialakult, de a földön járó istenség, „Krisztus Urunk” változta-
tott rajta, vagy más szent személyek isteni erő segítségével tették ugyanezt. 
Mivel a népköltészet a kronológiát nem tiszteli, a Bibliáét sem, természete-
sen előfordul, hogy a világ teremtésekor a teremtő Isten mellé valamelyik 
szent vagy Krisztus is odakerül.
Egyes apokrif Jézus-, Mária-, Júdás- stb. legendák félnépi verses feldolgo-
zásban is ismertek, némelyek énekelt változatban is előfordulnak, ezért a 
legendaballadák között is helyet kapnak.
(www.legenda.hu)

A NAGY RABBI LŐW ÉS A GÓLEM-LEGENDÁK
Tájékoztató jelleggel a foglalkozásvezető részére

A sok zsidó monda s legenda között, amelyeket különböző művészek meg-
örökítettek és amelyeket az újabb költészet is felhasznált, kétségtelenül a 
Gólemről szóló történetek a legszebbek. Egyetlen más zsidó mondának sin-
csen ódonszerűbb zamata vagy több ereje az olvasó elérzékenyítéséhez. An-
nál feltűnőbb, hogy e mondák egész sorozatát a Gólem-kutatás sok hivatott 
mestere fi gyelmen kívül hagyta, s így azok az olvasók előtt ismeretlenek 
maradtak. Egy héber nyelven szerkesztett füzet fekszik előttem, amelynek 
címe: Nifl áot Máhárál – Rabbi Lőw csodái. Mintegy háromszáz évvel ezelőtt 
írták, és bőven tartalmazza a tragikus epizódokat és elbájoló legendákat. 
Szerzőjének kiléte nem tűnik ki belőle, sem pedig az évszám, amely tám-
pontot adhatna az állítólag egy metzi könyvtárban őrzött eredeti példány 
korára nézve. Egy feltétlenül megbízhatatlan adat szerint a mű szerzője 
azonos Rabbi Jichák Kohen-Cedekkel, Rabbi Lőw vejével. Annyit fel lehet 
tenni, hogy az író Rabbi Lőw kortársa volt. E csodálatos történetekből kábí-
tó illat árad. Fájdalom, küzdelem, győzelem! A legendák színhelye Prága, a 
régi tiszteletreméltó zsidó község, bölcsek, tudósok, szentek és misztikusok 
hazája, ezernyi csoda és számtalan borzalom tanyája, az a Prága, amely sok 
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jeles mester művészete folytán olyan várossá alakult, hogy ősi jellegét még 
a mi napjainkig is érintetlenül átmentette. És itt felcsendül egy név, Rabbi 
Lőw neve, aki egyike a golusz leghatalmasabb oszlopainak, akinek szemé-
lye köré a legenda buja mesékből font koszorút és sok-sok kis történetet: 
akinek a valódi életéről azonban a műveltek tág köre még mindig nagyon 
keveset tud, mondhatni: semmit. E legendás fényalak a zsidó népre még ma 
is melegét és jóságát, szépségét és hűségét sugároztatja, amellyel Rabbi Lőw 
csaknem egy évszázadon keresztül (1513–1609) fáradhatatlanul segítségére 
állott szorongatott hittestvéreinek. A férfi , akinek a nép hálából és tisztelet-
ből a „Nagy” nevet ajándékozta, teljesen lírai természetű volt. Olyan szíve 
volt, amely túláradt a szeretettől, lelke igazságosságért szomjazott, kedélye 
a régi zsidó elvek: szerénység, irgalom és jótékonyság alapakkordjaira volt 
hangolva. Rabbi Lőw egyik kortársa hivalkodás nélküli egyszerű szavak-
ban és elragadó természetességgel beszéli el a nagy ember születését és if-
júkorát, vitatkozásait a prágai katolikus papsággal azon okokról, amelyek 
őt a Gólem alkotására indították, és mindama csodatettekről, amelyeket e 
Gólem útján elkövetett. Rabbi Lőwnek „az égből” tanácsolták, hogy alkos-
son egy Gólemet. És misztikus szövegmagyarázatok útján, amiket neki az 
álomban tudomására hoztak, és amelyeknek felépítését és rendjét csak ő 
volt hivatva felfogni, aki egyike volt a legjelentékenyebb kabbalistáknak, és 
amelyeknek megoldására talán még az ő szelleme sem volt képes, végrehaj-
totta, életre keltette a Gólemet. Agyagból formálta ezt, szellemi leheletet fújt 
belé és csodatevővé avatta. E borzalmas ténynek csak a tiszta emberszeretet 
volt a szülőanyja, és ez szentesítette a félelmetes jelenségét. És már ezen 
egyszerű előadásból is kicsap ama régi idő fűszeres, erős levegője, Rabbi 
Lőw nagy egyéniségének hatalma és varázsa. Meyrink Gusztáv a Gólem 
című ismert regényében ezt írja: „Természetesen nem tudhatom, mire kell 
visszavezetni a Gólem mondáját, de abban biztos vagyok, hogy valamilyen 
erő működik e városnegyedben, amely nem tud elenyészni.” Meyrink-
nek bizonyos értelemben igaza van. Emberek, akik a misztikában élnek, 
bizonyítani igyekeznek, hogy a nagy Rabbi Lőw és mindazon szentek és 
tudósok őelőtte és utána, akiknek oly erőt tulajdonítottak, hogy Gólemet 
alkottak, mély kabbalai tudásuk segítségével a kifejezett Istennevet, a Sém 
hamforást, arra tudták felhasználni, hogy az általuk formált lényekbe éle-
tet leheljenek. A Gólem földből készül, mesterét engedelmesen és hűséggel 
szolgálja, végül azonban dühöngeni kezd és az egész várost fenyegeti úgy, 
hogy mestere végül kénytelen őt ismét földdé változtatni, amelyből vétetett, 
amennyiben a Sem-et, a szent szót, az élet elvét tőle elveszi. De a Gólem 
ezzel még mindig nem hal meg! Nem válik egy egyszerű agyaghalommá, 
amelyet kiszórnak a szélbe vagy a folyóba dobnak: még az ő „holtteste” is, 
amelyet a zsinagóga padlásán őriznek, félelmet és borzadályt kelt, és épp 
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ezért tilos azt megtekinteni. Mindig és minden monda szerint a Gólemet 
az üldözött zsidók védelmére használták fel, olyan időkben, amikor tisztán 
emberi erővel és bölcsességgel már nem lehetett semmire sem menni. Nem 
az isteni segítség jelképe-e ő, amely mindig idejében érkezik meg, habár 
gyakran (mint a Gólem) a legutolsó, legkétségbeejtőbb pillanatban? Rabbi 
Lőw a Gólemet nyomozásra használta fel, főképp arra, hogy a zsidók elleni 
vérvádakat tisztázza és a felbujtót kifürkéssze. E vérvádak azóta időre időre 
mindig felbukkannak, de a Gólem is felbukkan az ő teljes erejével, kísér-
teties hatalmával különböző alakokban, hogy az évszázadok legnagyobb 
hazugsága ellen felkeljen, és mindenütt lehet vele találkozni, leginkább pe-
dig ott, ahol legkevésbé vártak reá... A Gólemről még gyermekkorunkban 
hallottunk, és azóta kitörülhetetlenül bevésődött emlékezetünkbe. A leg-
utolsó években úgyszólván európai hírre emelkedett, miután a korunkbeli 
írók és művészek foglalkoznak vele. A gettó falait akaratos erővel átütöt-
te, és most a világ vártáján áll. Lehet hallani, hogy panaszkodik a jelenkor 
szenvedései miatt, amelyekben a régi zsidó nép is bennfoglaltatik. És a lelki 
nyomottság e félelmetes napjaiban, amikor az egész világ mint egy óriási 
Gólem szemeink előtt tombol, és keleten és nyugaton, északon és délen egy 
borzasztó Gólem-atmoszféra dühöng és mindent lerombol anélkül, hogy is-
mét akadna egy bölcs Rabbi Lőw, hogy a Gólemet lecsillapítsa, jólesik Rabbi 
Lőw emlékét hűségesen felidézni, aki a prágai zsidók ellen annak idején a 
legnagyobb találékonysággal és ördögi cselekkel kitalált vérvádakat mind-
annyiszor fel tudta fedezni, és a zsidók ellenségeinek aknamunkáját mind-
annyiszor elrontotta és romba döntötte.

Ch. Bloch: „Zsidó jövő” 
(www.legenda.hu)
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Gólem-képek 
(www.legenda.hu)
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8. A NAGYVÁROS LAKÓI

Játék,
melyben mesét írunk.

Megéljük a Várost: Budapestet, Londont, Párizst és 
Athént...

 KÉSZÍTETTE: SINKÓ ISTVÁN 
  ZURBÓ PÉTER
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MODULLEÍRÁS

A MODUL CÉLJA A lakóhely és az abban való tájékozódás kognitiv és kom-
munikatív vonatkozásainak megtapasztalása komplex 
módszerek segítségével

IDŐKERET 90 perc, 2x45perc

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 10–11 éves

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Tájékozódás, érdeklődés felkeltése, motiváció

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY Drámatapasztalat elmélyítése, szerepjátékok

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FÓKUSZAI Személyes kompetencia: Önkifejezési készség, kreati-
vitás

Kognitív kompetencia: Gondolkodási kompetencia: 
kombinatív képesség, rendszerező képesség

Szociális kompetencia: Együttélési képesség, toleran-
cia, együttműködési képességek, csoportkezelési ké-
pességek

MODULKAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom, Ember a termé-
szetben, Művészetek, Mozgóképkultúra és médiaisme-
retek

Modulokhoz: Legendák születése; Látható és láthatat-
lan labirintusok

TÁMOGATÓRENDSZER 1. Kaposi László (szerk.): Drámapedagógiai olvasókönyv. 
Budapest, 1995, Marczibányi Téri Művelődési Központ, 
Magyar Drámapedagógiai Társaság.
2. Jonothan Neelands: Dráma a tanulás szolgálatában. Ford.: 
Szauder Erik. Magyar Drámapedagógiai Társaság, Mar-
cibányi téri Művelődési Központ, Budapest, 1994.
3. Székely Andrea: Bábjáték. suliNova Kht., Budapest, 
2006. 
4. Kis Gyik Könyv. Szerk: Sinkó István, Eplényi Anna, 
GYIK MŰhely Alapítvány, Budapest, 2006.
5. Panoráma Útikönyvek – Városkalauzok, Magyar vá-
rosok, Országkalauzok

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

Speciális javaslatok a fejlesztendő kompetenciával kapcsolatban
A lakóhely és az abban való tájékozódás emocionális, kognitív és kommunikatív vonatkozá-
sainak megtapasztalása komplex módszerek segítségével.
A modul szövegértési–szövegfeldolgozási blokkja mellett megjelenő, a tanártól módszertani 
rugalmasságot igénylő feladatok megvalósításához javasoljuk, hogy egyéniségére és az osz-
tályhoz szabottan válasszon a felkínált lehetőségek közül, illetve adaptálja a javasolt feladat-
megoldási módszert.
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Időfelhasználás:
Rendszeres tapasztalat, hogy az egyes modulok anyagai szétfeszítik a megadott időkereteket, 
ezen belül különösen a bábok és kellékek elkészítése vesz több időt igénybe. A felkészülés so-
rán végig lehet gondolni, hogy egyes részeket esetleg kihagyva több idő maradjon az osztály 
szempontjából fontosabb képességeket fejlesztő feladatokra.

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

Eszközök:
Bábkészlet, papír, fi lctoll, kis biztosítótűk, hullámpapír, festék, ecset, olló, CD-lejátszó, CD, 
képek

Mellékletekben: képek, CD-k

Csoportok:
A csoportok kialakításában az osztály egyéni sajátosságait (kompetencia, motiváció és szocio-
metria) mindenképpen vegyük fi gyelembe!
Szabad szerepválasztás esetén az esetenként felmerülő konfl iktusok (pl. többen jelentkeznek 
egy szerepre):
– versenyhelyzetet teremtenek (pl. mindenki elmondhatja kortesbeszédét vagy szavazással 
döntenek a gyerekek)
– ezekre a csoport egyéni megoldást dolgoz ki (pl. a csoport irányított beszélgetésben oldja 
meg a konfl iktust, ekkor a tanár segítő kérdésekkel támogathatja a gyerekeket).
Ha tanár oszt szerepet, az osztály dinamikáját és a tanulók egyéni sajátosságait fi gyelembe 
véve a periférián elhelyezkedő gyerekeknek lehetőleg adjunk vezető szerepet.

A tartalommal összefüggő differenciálási javaslat
A differenciáláskor a gyerekek egyéni sajátosságait (kompetencia, motiváció) vegyük fi gye-
lembe.

Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok
L. mellékletek

A modulban megjelenő, a tanártól esetleg szokatlan módszertani rugalmasságot igénylő fel-
adatok megvalósításához javasoljuk, hogy egyéniségére és az osztályhoz szabottan válasszon 
a felkínált lehetőségek közül, illetve adaptálja a javasolt feladat-megoldási módszert.
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Az értékelés szempontjai
Nagyon fontos, hogy délutáni foglalkozásainkon az értékelés megértésen, a másik elfogadá-
sán alapuljon. Az egyéni, esetenként szokatlan ötletek értékelésekor tanúsítsunk rugalmassá-
got, pozitív visszajelzéseket küldjünk.
Vegyük fi gyelembe 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.

Jelmagyarázat
☺: a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést.
Római számok (I., II., III. stb.): a fő feladat 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/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I. 1.  Beszédgyakorlat

Dalocska

5 perc

helyesejtés,
ritmusérzék

az egész cso-
port együtt –
beszédgya-
korlat

melléklet 1. 1.

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II. 1. A ugráló házikó

A mese elolvasása
Csoportalakítás

5 perc

beszédértési ké-
pességek

melléklet 
II. 1.

A Tanári felolvasás fi gyelem          tanári munka 
– felfedezés

szöveggyűj-
temény

B Minden gyerek olvas olvasási képesség, 
beszédképesség

egyéni mun-
ka – felfede-
zés

szöveggyűjte-
mény

C Csoportonként egy gyerek olvas olvasási képesség, 
beszédképesség

csoportmun-
ka – felfede-
zés

szöveggyűjte-
mény

II. 2. A nagyváros lakói

Mese átírása
(szereplők, városok kiválasztása )

10 perc

konvertálóképes-
ség, rendszerező-
képesség

az egész cso-
port együtt –
probléma-
megoldás

melléklet 
II. 2.

II. 3. Ládanyitási szertartás

A játékba való belépés szimboli-
kus gesztusa

2 perc

empátia az egész cso-
port együtt –
dráma

melléklet 
II. 3.

II. 4. A francia, a görög, az angol és a magyar gyerekek

☺ A szereplő bábok, zászlók elké-
szítése

10 perc

alkotóképesség,
tolerancia,
együttműködési 
képesség

csoportmun-
ka – alkotó-
munka

bábkészlet,
papír,
fi lctoll,
kis biztosító-
tűk 

melléklet 
II. 4.
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II. 5. A nagyváros lakói – bábelőadás

Javasolt szünet

II. 6. Az én városom – Az én zeném

Zenehallgatás

8 perc

kreativitás,
rendszerezőké-
pesség                       

az egész cso-
port együtt – 
Felfedezés

CD-lejátszó, 
CD

melléklet 
II. 6.

II. 7. Így táncolunk mi

☺ Bábok tánca zenére

5 perc

kreativitás csoportmun-
ka – bábjáték

Varázsláda,
bábok,
CD-lejátszó, 
CD

melléklet 
II. 7.

II. 8. A városok jelképei

A négy város legjellegzetesebb 
épületei
Megbeszélés

5 perc

kreativitás, alkotó-
képesség, beszéd-
képesség

az egész cso-
port együtt –
megbeszélés

képek melléklet 
II. 8.

II. 9. Az én Városom: Párizs, London, Budapest, Athén

Díszlet készítése

15 perc

kreativitás, alkotó-
képesség

csoportmun-
ka – alkotó-
munka

hullámpapír, 
festék, ecset, 
fi lctoll, olló

melléklet 
II. 9.

II. 10. Hogyan élünk mi?

☺ A nagyvárosi élet
Megbeszélés

5 perc

beszédképesség,
beszédértés

csoportmun-
ka – megbe-
szélés

melléklet II. 
10.

II. 11. Az én Városom – bábelőadás

☺ A csoportok bemutatói

5 perc

kreativitás,
alkotóképesség,
empátia

csoportmun-
ka – bábjáték

Varázsláda,
bábok,
díszlet

melléklet II. 
11.

A Csoportonként produktív beszéd-
képesség

B Két csoport egyszerre
   Az én városomban jobb élni, 
mert...

véleménynyilvá-
nítás
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

III. 1. Körtánc

Közös tánc az elhangzott ze-
nékre

5 perc

kreativitás,
alkotóképesség,
empátia

az egész cso-
port együtt

CD-lejátszó, 
CD

melléklet 
III. 1.

A Tánc bábokkal Bábjáték Varázsláda,
bábok

B Tánc élőben Előadás
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MELLÉKLETEK

I. 1. Dalocska

Végh György: Dalocska

Legszebb város Piripócs,
ott lakik egy medvebocs:
piripócsi medvebocs.

Ha nem volna Piripócs,
nem lenne a medvebocs
piripócsi medvebocs. 

Forrás: www.beszed.hu/archivum

A vers szövege könnyen memorizálható úgy, ha minden sorára kitalálunk 
egy mozdulatot, vagy egy közösen alkotott dallamra kántáljuk. Előző eset-
ben álljunk (üljünk) körbe, hogy mindenki jól láthassa egymást. A második 
esetben mozogjuk együtt a dallamra. A szöveges kiejtésgyakorlat különösen 
segítheti a pösze gyermekek fejlesztését. A felpattanó p hangok fejlesztik az 
ajakartikulációt. Ha megtanultuk a verset, a következő variációkkal bővít-
hetjük a gyakorlást: hányszor tudjuk elmondani a mondókát egy levegő-
vel, hányszor tudjuk elmondani egy levegővel és a legmélyebb hangunkon. 
(Ezt a legmélyebb hangot egy egyszerű ásításérzet előhívása is megmutatja.) 
Hányszor tudjuk elmondani egy levegővel a legmagasabb hangszínünkön? 
Hányszor tudjuk elmondani középhangon? (Ezt a legmélyebb hang fölött 
találjuk 4-5 hanggal.)

II. 1. Az ugráló házikó

A mese felolvasása előtt  négy csoportot kell kialakítani, akkor is, ha a tanár 
olvassa fel a  mesét. A csoportok összetételét a felkészülés során érdemes 
végiggondolni aszerint, hogy mit szeretnénk fejleszteni. A tanári felolvasás, 
az egyéni olvasás, illetve a csoportban történő felolvasás is a fejleszteni kí-
vánt képességek alapján történjen. 
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Az ugráló házikó

Az állatiskolában szünet volt. Az elsősök éppen ismerkedtek egymással. 
Mindegyikük mesélt valamit magáról: hol lakik, mit szeret.
– Én a mezőn lakom – mondta Nyuszi. – És legjobban magamat szeretem… 
meg a sárgarépát.
– Az én lakásom a kókuszpálma tetején van – mondta Majmocska. – És na-
gyon szeretem a banánt. 
Azután mesélt magáról a kis elefánt és az egérke, a sün és a béka is. Csak a 
kis kenguru nem szólalt meg. Olyan volt, mint akinek összenőtt a szája.
– Hát te meg hol laksz? – kérdezte tőle Nyuszi. – Lehet, hogy neked nincs 
is lakásod?
– Dehogy nincs! Én a… a mamámmal… az erszényében… – mondta sértő-
dötten a kis kenguru. 
– Az erszényében? – csóválta hitetlenkedve a fejét az oroszlánkölyök. – És 
akkor is az erszényben ülsz, amikor a mamád ugrál? 
– Persze! Én az erszényben alszom! – felelte a kis kenguru.
– Szóval te egy ugráló házikóban laksz? Hát ez nagyszerű! – kiáltott fel a 
sün.
– Milyen remek lakás! – vartyogta a béka. 
És ezzel egyetértett valamennyi elsős. 

Mihail Pljackovszkij: A sün, akit meg lehetett simogatni
Fordította: Réz András
Móra, Budapest, 2002, 110–111. o.

II. 2. A nagyváros lakói

A mese átírása. Az új mese címe: A nagyváros lakói
Négy szereplője legyen a mesének: egy  angol, egy görög, egy francia és 
egy magyar gyerek.
Életkoruk: tízévesek (választható más életkor is).
A városok, ahol élnek : London Athén Párizs  Budapest 
A gyerekek nevei:  Peter  Petros Pierre  Péter
 vagy   Johanna Joanna Johanne Johanna/  
          Janka
                                                                       
A tanár határozza meg: a mese címét, a gyerekek életkorát, nemzetiségét, 
a várost, ahol élnek. (Természetesen más városokat, országokat is lehet vá-
lasztani.)
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Sorsolás: a négy várost a négy csoport között.
Innentől kezdve kezdődhet a csoportmunka.

Feladatok 

Először válasszanak nevet a városukban élő gyereknek. Ha nem jut eszük-
be semmi, akkor a feljebb felsorolt példák alapján a tanár segítsen a gyere-
keknek.

Majd mindegyik csoport gondolkozzon azon, hogyan változtatható át a kis 
kenguru története ebbe az új mesébe. Ki lehet az „ugráló házikó” lakója? Ha 
semmi ötletük nincsen, akkor a tanár javasolja vagy vezesse rá őket, hogy 
egy óceánjáró hajó kapitányának a gyereke, akit egyedül nevel és minden-
hová magával visz, hasonlóan él, mint a kis kenguru. (Vagy: egy cirkuszban 
az állatidomár, kötéltáncos, zsonglőr stb. és a gyermeke, akik egyik városból 
a másik városba utazgatnak a társulattal.)

Ezek után már csak azt kell eldönteni, melyik városban lakik, ill. született a 
kis kengurut megszemélyesítő gyerek.

Mindegyik csoport fogalmazza meg, mit fog mondani a mesében. („Hol la-
kik, mit szeret.”) 
pl. – Én Párizsban lakom. És...

Azon is gondolkozzanak, mit fognak kérdezni a „hajóskapitány gyerekétől”.

Az a csoport, amelyik az utazó kisgyereket választotta, azt vitassa meg, 
hogy miket kérdezhetnek tőlük és milyen válaszokat adjanak.   

II. 3. Ládanyitási szertartás 

A mese átírása után a tanár odamegy a Varázsládához, és a megszokott 
szertartással kinyitja a ládát.
                                             

II. 4. Az angol, a görög, a francia és a magyar gyerekek

A Varázsládában található összeállítható kesztyűsbáb-készlet segítségével 
– az országra jellemző karakterek fi gyelembevételével – minden csoport ké-
szítsen egy bábot. Közben beszéljék meg, vannak-e jellegzetes külső jegyei 
az angol, olasz... stb. gyerekeknek (arcforma, hajszín, szemszín...).
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Minden csoport készítsen még zászlót, kokárdát vagy szalagot, ami egyér-
telművé teszi, hogy a báb melyik várost képviseli. Ezek a jelképek akkorák 
legyenek, hogy a bábokra fel lehessen tűzni vagy kötni. A tanárnak érde-
mes az országok zászlóit bemutatni (atlasz), ha a gyerekek nem ismerik.
Javaslat: ha a tanár úgy ítéli meg, hogy az osztálynak szüksége van előké-
szítésre (a gyerekek kevés információval rendelkeznek), akkor a foglalkozás 
előtti héten érdemes a gyerekekkel gyűjtetni képeket a négy fővárosról, il-
letve az országok zászlóit is lerajzoltatni.
Esetleg Ki mit tud?-ot rendezni a városokról és az országokról.

II. 5. A nagyváros lakói – bábelőadás

A Varázsládából kialakított paraván mögött történik az előadás.
A tanár legyen a narrátor. Ahhoz, hogy igazi bábmozgatás legyen, és a gye-
rekek ne csak rázzák vagy csak tartsák a bábokat, a tanárnak mint mesélő-
nek mozgásokat, mozdulatokat, cselekvéseket kifejező mondatokat is bele 
kell fogalmaznia a mesébe. (A foglalkozásra való felkészülés során érdemes 
végiggondolni, mik legyenek ezek a mondatok.) Nem szabad folyamatosan 
mesélni, mert így nem lesz lehetősége a gyerekeknek a báb mozgatására. 
A tanár a paraván elől nézi az előadást, így meg tudja ítélni, mikor és mivel 
folytassa a mese történetét. Fontos, hogy a gyerekek mozgathassák a bábo-
kat és megmutathassák kreativitásukat. 
A csoportokban megbeszélt párbeszédes részeket a szereplő gyerekek 
mondják.
Minden csoportból egy gyerek szerepel.

II. 6. Az én városom – Az én zeném

Az egész csoport együtt meghallgat mind a négy városhoz társított zenéből  
egy 20-20 másodperces részletet.

London: Sárga tengeralattjáró – Beatles
Athén: Görög népzene
Párizs: Francia táncmester – Palya Bea
Budapest: Guta maga egy város – Ghymes

(A zenei CD-n megtalálható művek. Az itt felsorolt zeneszámok természe-
tesen csak javaslatok.)

Feladat: Minden csoport kiválasztja a városának megfelelő zenét.
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Ha nem tudják eldönteni, melyik az ő városukra jellemző zene, a tanár pró-
bálja meg rávezetni őket (a nyelv, a ritmus, a korszak stb. segítségével).
 

II. 7. Így táncolunk mi

A csoportokból egy-egy gyerek a paraván mögött a saját zenéjére (30 má-
sodperces részlet) táncoltatja a bábot. Ismét a bábmozgatásra helyeződjön a 
hangsúly.
Feladat: Úgy mozgassák a bábokat, hogy az kifejezze a zene ritmusát, han-
gulatát. Mozgatásnál használják a báb kezét, fejét. A báb teste is mozogjon 
ritmusra. Ugráljon, forogjon, hajoljon, tapsoljon, nyújtózkodjon stb. (Ez a 
rész kihagyható, ha másra több idő szükséges.) 

II. 8. A Városok jelképei

A csoportok rövid megbeszélés után kiválasztják a városukra legjellemzőbb 
épületet.
Ha önállóan nem sikerül ilyen épületet találniuk, a tanár segítségét kérhe-
tik, és megnézhetik az előkészített képeket.

II. 9. Az én Városom: Párizs, London, Budapest, Athén

A csoportok elkészítik a választott épület felhasználásával a városuk dísz-
letét. 
(Ez lehet egy épület, akár panorámakép is, a csoportok döntése szerint.)
Hullámkartonból akkora darabokat vágjanak le, amilyen széles a paraván. 
Vékony lécekkel érdemes megoldani, hogy tartható legyen a díszlet. (De a 
falra is föl lehet ragasztani celluxszal, és elé helyezni a paravánt.) A díszlet-
hez rajzszenet vagy festéket használjanak. 

II. 10. Hogyan élünk mi?

A csoportok megbeszélik, milyen lehet az élet az ő városukban – hangsú-
lyozva az előnyöket és hátrányokat. A tanár minden csoportnál kapcsolód-
jon be a beszélgetésbe, és ha szükséges, irányítsa azt.



SZÖVEGÉRTÉS–SZÖVEGALKOTÁS • 4. ÉVFOLYAM 170

II. 11. Az én Városom – bábelőadás

A csoportok a paraván mögött, a díszlet előtt eljátsszák a többieknek váro-
suk életét, annak előnyeit és hátrányait kiemelve. Itt is érdemes a gyerekek 
fi gyelmét felhívni, hogy mozgassák a bábokat. 
a Csoportonként egy gyerek a bábjával bemutatja a városukat az előző cso-
portmegbeszélés alapján.
b Két csoportból egy-egy gyerek a bábjaik segítségével beszélgetnek (vitat-
koznak) arról, hogy „Az én városomban jobb élni, mert...”.

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés

III. 1. Körtánc

Az egész csoport együtt táncol a négy zenére. Improvizáció.
Instrukciók: ugyanaz, mint a II. 7-nél.

a bábokkal (paraván mögött) 
b élőben (bábok nélkül, paraván előtt)

Minden csoportból egy-egy gyerek táncol az adott zenére, majd a követke-
ző zenét másik négyes táncolja el, hogy mindenki sorra kerüljön.
A saját zenére táncoló gyerek a szólótáncos (aki „otthon” van), aki körül a 
három másik („idegen”) kört alkotva mozog.



8. A NAGYVÁROS LAKÓI 171

Városképek

1. kép    Budapest, Parlament
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2. kép  Athén, Akropolisz

3. kép  Párizs, Eiffel-torony
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4. kép  London, Westminster-palota



9. LÁTHATÓ ÉS LÁTHATATLAN 
LABIRINTUSOK 

Játék,
amelyben kiderül, hogy „be vagyunk hálózva.” 

A városi hálózatok csápjai messzire elérnek, a hálózatok 
meghibásodása pedig még egy egész ház meselakóit is 

csapdába ejthetik.

 KÉSZÍTETTE: SCHMIDT MAGDA 
  KOVÁCS HEDVIG
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MODULLEÍRÁS

A MODUL CÉLJA Meglévő, praktikus ismereteink fölidézése, bővítése a 
városi hálózatok témájában. Drámás, bábos készségek 
fi nomítása

IDŐKERET 90 perc, 2x45perc

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 10–11 év

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Együttműködési, együttalkotási készség megléte. Cso-
portban dolgozás képessége

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY Egyéni alkotókészség kibontása

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FÓKUSZAI Személyes kompetencia: Önkifejezés

Kognitív kompetencia: Kommunikatív

Szociális kompetencia: Kapcsolatkezelés

MODULKAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Dráma és tánc, Vizuális kultúra

Modulokhoz: A nagyváros lakói, Utazás a házak között, 
Közös épületeink

TÁMOGATÓRENDSZER Önmagukat író történetek. Tanári kézikönyv, Bíbor Ki-
adó, 2000.
Bagdy Emőke – Telkes József: Személyiségfejlesztő mód-
szerek az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 
2002.
Székely Andrea: Bábjáték. suliNova Kht., 2006.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Sokfelé elindulhattunk volna, hogy a városok hálózatainak titkait bemutassuk. Mi egy városi 
panelházat választottunk színhelyül, ahol mesebeli szereplők laknak, akiket magunk szemé-
lyesítünk meg. Békés Pál meseregénye jó alkalmat ad a bábozásra, ezért a modul II. 4-es 
pontjától választhatunk, hogy bábosan vagy drámásan alakítjuk az órát. A modul lényeges 
eleme a csoportban való dolgozás képességének fejlesztése. A csoportmunkára való felkészü-
lés alatt a játékvezető körbejárhat, segíthet, értékeléseket tehet. Próbáljuk az időket tartani, 
egy-egy játékot természetesen tovább is lehet játszani. A modul tanításához az optimális lét-
szám: 15 fő.

Jelmagyarázat
☺: a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést.
Római számok (I., II., III. stb.): a fő feladat 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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Időfelhasználás: 
A csoportunkat ismerve válasszunk úgy a differenciált feladatok közül, hogy beleférjünk a 
keretbe. A fogókat, kígyójátékot drámafoglalkozásokon, testnevelési órákon hosszabb ideig 
is játszhatjuk.

Tér-terem elrendezése: 
A szokásos üres térre van szükségünk, a székeket tegyük a fal mellé, vagy kéredzkedjünk 
be a tornaterembe. Legyen helye a játék- és munkatérnek. A legjobb, ha egyik sarokban a 
paraván van, a csoportmunkák egy-egy sarokban zajlanak, a jelenetek bemutatásakor pedig 
külön néző- és játszóteret rendezünk be.

Eszközök: 
Varázsláda, papír, íróeszköz.

Csoportok: 
Ha már tapasztaltak a csoportmunkában (és szeretik), akkor a pedagógus alakítson a gye-
rekek együttműködésének fejlesztése szempontjából olyan csoportokat, amelyek még nem 
dolgoztak eddig együtt. 

A tartalommal összefüggő differenciálási javaslat: 
A bábos feldolgozást javasoljuk azoknak, akiknek átélő képessége még alakulóban van, de 
egyszerűen azért is, ha szeretünk bábozni. A drámás változat jó szövegreprodukciós csapa-
toknak javasolt.

Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok: 
Legyen segítőnk a feladatok kiosztásában: pl. hivatalos levél, így gyorsabbak lehetünk.

Speciális javaslatok a fejlesztendő kompetenciával 
kapcsolatban: 
A csoportban dolgozás szelleme néha együtt jár a versengési szellem kialakításával, az utolsó 
játékban rátérhetünk arra, melyik csoportot tartjuk (szavazzuk meg közösen) legérdekesebb-
nek. Tegyük hozzá azt is, hogy miért.

SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN ☺
Személyes érzékenység fi gyelembevétele: a munkák értékelésekor az egész csoport munkáját 
értékeljük, ne az egyéni teljesítményeket, most az együttdolgozáson van a hangsúly. 
Az értékelési mód és a tartalom összefüggésének megvilágítása: a „színjátszói” teljesítmény 
önmagunkhoz mérten viszonylagos. A bátor tehetségeseket ne hasonlítgassuk az ügyetle-
nebb, de szárnyaikat és szándékaikat már bátran használó játszókhoz.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1. Gubanc!

a Csomózzuk ki az összegubanco-
lódott szálakat!
(5 perc)

kombinatív dráma –
egész csoport

gyakorlatle-
írás

b Hálózzuk be egymást! Nagy 
mozgást igénylő csoport számára 
ajánljuk!
(5 perc)

mozgás,
fi gyelem

dráma –
egész csoport

gyakorlatle-
írás

I. 2. Hálók a városban

A Az előző gyakorlatban a háló a 
halászok eszköze volt. Beszélge-
téssel derítsük ki, hogy hányféle 
„háló” hálózza be egy város 
életét!
(10 perc)

meglévő ismeretek
aktivizálása

egész csoport,
beszélgetés,
ötletbörze

B Az előző gyakorlatban a háló 
a halászok eszköze volt. Cso-
portmunkával írjuk össze, hogy 
hányféle „háló” hálózza be egy 
város életét!
a) az út alatt, a földben
b) az úton
c) a levegőben
d) a víz alatt, a vízen
(10 perc)
Önálló munkát igénylő csoportoknak.

meglévő ismeretek
aktivizálása

kiscsoportos,
írás és előadás

papír, ceruza

I. 3. Ládanyitás 

Ládanyitó vers vers

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II. 1. A panelház meselakói

A téma felvezetése: tanári nar-
ráció.
Olvassunk egy részletet a me-
séből! Békés Pál: A kétbalkezes 
varázsló
(8 perc)

befogadás frontális,
egyéni

szöveggyűjte-
mény

szöveggyűj-
temény

II. 2. Mesebeli családok

Alakítsunk mesebeli családokat!
Mutatkozzanak be a lakók!
(20 perc)
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

A Bábbal
Nehezebben megnyíló, gátlásosabb 
gyerekek.

kapcsolatkezelés báb Varázsláda 
kellékei

ajánlás

B Élő szereplőkként kapcsolatkezelés dráma ajánlás

II. 3. Lakógyűlés áramszünettel!

Áramkimaradás helyzetének 
eljátszása
(2 perc)

érzelem kifejezése egész csopor-
tos, rögtönzés
vagy tabló

játékleírás,
tanári nar-
ráció

Lehetséges órabontás

II. 4. A mese bábos feldolgozása

a Bábos feldolgozás. Ajánljuk 
azoknak a csoportoknak, ame-
lyeknek a fejlesztésében a bábok 
használata jobban bevált. 

Paraván megépítése, bábok kivá-
lasztása
(10 perc) 
Történet egyeztetése, bábok ki-
próbálása
(5 perc)
Bábjelenetek bemutatása
(25 perc)

animálás,
előadói,
nyelvi kommuni-
kációs

egyeztetés,
megbeszélés,
bábjáték

Varázsláda,
huzalok, dró-
tok, 

bábos feldol-
gozás,
ajánló,
tanári kézi-
könyv

b Hogyan változhat meg az éle-
tünk az áram nélkül? 

1. A családok előzetes egyeztetés 
és megbeszélés után mutassanak 
be élőképeket, hogy kiket miben 
akadályoz az áramszünet! Az 
élőképek sorozatából állítsanak 
össze egy rövid történetet!

kombinatív,
előadói

tabló,
csoportos

ajánlások

2. A családok mutassanak be jele-
netet, ahol az áramkimaradás 
hatásait láthatjuk!

kombinatív,
előadói

báb,
dráma,
csoportos

Varázsláda

3.
☺

Gyűjtsük össze, hogy az áram 
nélkül maradt eszközöket ho-
gyan pótolhatnánk! Írjuk össze, 
hogy mit tehetnénk, ha nem 
működne a vasaló, telefon, szá-
mítógép, a mosógép, a televízió, 
a tűzhely, nem lenne melegvíz… 
stb.! 
(20 perc)

kombinatív,
fogalmazás

bemutatás,
csoportos

papír, ceruza
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II. 5. A lakógyűlés határozatot hoz megbeszélés,
frontális

Hivatalos levél
Írjunk közösen kérvényt a hiba 
elhárítására az illetékes szervek-
hez!
(10 perc)

írásbeli
szándéknyilvá-
nítás

egyéni vagy 
csoportos

hivatalos 
levélforma

hivatalos 
levélforma

II. 6. Újabb bonyodalom

Eltört a vízvezeték!
Menekülnek a lakók! Vak kígyó 
játék
(5 perc)

együttműködés egész csoport,
dráma

játékleírás

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III. 1. Értékelés

Bábos feldolgozás, értékelés
(5 perc) ☺

önértékelés megbeszélés,
egész csoport

tippek, öt-
letek

III. 2. Egy út van, vissza a mesékbe!

A csoportok készítsenek varázs-
verset, szöveget, szertartást, 
amellyel visszajuthatnak a me-
sékbe!
A szöveg mondása egyben le-
gyen beszédtechnikai gyakorlat 
is, ügyeljünk a magunk alkotta 
mű artikulált, ritmusos előadá-
sára!
(8 perc)

szövegalkotás,
testbeszéd,
helyesejtés

szertartás,
csoportos

bármely esz-
köz

ajánló

III. 
3.

Ládazárás (2 perc) mondóka
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MELLÉKLETEK

I. 1. Gubanc

a Csomózzuk ki az összegubancolódott szálakat!

Egy nagy hálózat tagjai vagyunk. Álljunk körbe, fogjuk meg egymás kezét. 
Így zárjuk le a rendszert. Két játékost válasszunk ki a körből. Az egyikük a 
kör tagjait szépen összegubancolja, átlépteti a kezeken, átbújtatja az össze-
fonódott karokon: összegabalyítja a hálózatot. A másik játszó természetesen 
nem látja, hogy a társa hogyan gubancolja össze a szálakat, őt küldjük ki, s 
a feladata az, hogy az összegabalyodott kört kibogozza. A gyerekek nagyon 
szeretik ezt az egyszerű, kedves játékot. Ügyeljünk azonban egymás épsé-
gére, addig facsarjuk csak ki a másikat, amíg az ízületek engedik. A kezeket 
nem szabad elengedni, s a bogozás után ugyanolyan tartásban kell lennie 
mindenkinek. Ha ügyesek és gyorsak voltak a játszók, többször megismé-
telhetjük a gyakorlatot. Játszhatjuk időre is. 

b Hálózzuk be egymást!

A játék több néven ismeretes (halászfogó). Nagy tér szükséges hozzá. Je-
löljünk ki egy halászt a csoportból. A többiek halak lesznek. A halász fog a 
kezében egy madzagot, melyet egyelőre összetekerve tart, ez a hálója. A fel-
adata, hogy minél több halat megfogjon. Akit megfogott, az halásszá válik, 
s megfogja a hálót, madzagot. A fogóknak nem szabad elengedni a hálót. 
Ha újra fognak egy halat, az is halásszá válik, s megint hosszabb lesz a háló. 
A játék akkor ért véget, ha mindenkit behálóztak, megfogtak a halászok. 

I. 3. Ládanyitó vers

Ha van kialakult szertartásunk, akkor azzal, ha nincs, a következő versiké-
vel nyissuk ki a ládát:

Nyílj ki, láda teteje!
Jöjjön elő a mese!

(Schmidt Magda)
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II. 1. A panelház meselakói 

Tanári fölvezetés

Békés Pál: A kétbalkezes varázsló c. meseregénye a panelházak világába vezeti 
az olvasót. Fitzhuber Dongó, a varázslóképző iskola frissen végzett hallga-
tója nem éppen a legjobb tanulók közül került ki. Az álláskereső varázslók 
közül csak a legvégén kapott egy lakótelepi körzeti varázslói állást. Már-
már beletörődik abba, hogy pályafutása langyos eseménytelenséggel telik, 
amikor társául szegődik egy Éliás Tóbiás nevű kisfi ú. Egy-kettőre kiderül, 
hogy cselekedni kell. A panelház apró lakásaiban, padlásszobáiban, pincé-
jében egy szanált mesebeli palota lakói élik a betonba zárt családok elkülö-
nült életét. Kicsit elesettek, kicsit szomorúak, örülnek a rájuk nyitó vendé-
geknek, és nagyon szeretnének találkozni, visszaérkezni régi meséjükbe. 
A ház „hálózata” hol barátként, hol ellenségként részesévé válik Dongó és 
Tóbiás kereső munkájának. 

Békés Pál: A kétbalkezes varázsló. 
Osiris Kiadó, Budapest, 1999, ISBN 963 379 467 6 
 

Részlet a műből

„Tengernyi csillag ragyogott az égen, és könnyű esti szellő fújdogált a tágas 
betontérségen. Dongónak és Éliás Tóbiásnak igen jólesett végre egy kis friss 
levegő a szűk lépcsőfordulók izzasztó melege után. Még ki sem szuszoghat-
ták magukat, amikor érces hang zendült meg valahol a közvetlen közelük-
ben. 
– Itt vagytok végre.
Körülnéztek, de csak a háztetőre szerelt hatalmas központi tévéantenná-
kat látták meg a rengeteg apróbb, nagyobb, összevissza hajlítgatott réz- és 
acélcsövet, a házilag felszerelt kisebb antennákat, melyek a kettes, majdani 
hármas, négyes, ötös, hatos, hetes világcsatorna vételét segítik elő.
– Talán megint az ajtó nagyképűsködik – súgta Éliás Tóbiás a varázslónak.
– Semmiféle ajtó – zendült meg az iménti hang –, nem láttok a szemetektől? 
Itt állok az orrotok előtt.
– Pontosabban itt állunk – tette hozzá egy lágyabb zönge.
Dongó meregette a szemét, Éliás Tóbiás még ernyőt is formált a kezéből 
homloka elé, de semmit sem láttak.
– Nahát, édesem – szólt az érces –, láttunk mi már ilyen ügyefogyott nép-
séget? 
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– Semmi fantáziájuk – tódította a zönge –, ugye, drágám?
– Hát… hát… ti beszéltek? – dadogta Éliás Tóbiás.
– Mi bizony – egyenesedett fel a hajlékony acélrúd…
– Anton vagyok – mondta a magasabbik –, ez pedig imádott hitvesem: An-
tenna.
– Csupa meglepetés az élet – nyögte Fitzhuber Dongó, csak hogy mondjon 
valamit. Igyekezett fi lozófi kus csengést adni bölcs megállapításának. 
– És ugyebár – folytatta a bölcselkedést zengve Anton – minél kevesebbet 
tud valaki, annál több meglepetéssel találkozik. Egyébként már vártunk 
benneteket. 
– Vártatok? 
– Már vagy egy órája megkaptuk a drótot. 
– Hogyhogy megkaptátok a drótot? – súgta a kisfi ú. 
– Hogy is mondjam – tépelődött Dongó –, nem is tudom.
– Mit nem értetek?
–  A drótok jelentették érkezésteket – magyarázta Anton. – A Drótorján csa-
lád. Mi ugyanis mindenről tudunk, ami a házban vagy a házon kívül törté-
nik. Drótorjánék jelzik a fontost és a fontatlant.
– Kik azok a Drótorjánék? 
– Menjetek a tető szélére, de csak óvatosan, nehogy lepottyanjatok, és meg-
látjátok őket – zöngte Antenna. Dongó és Éliás Tóbiás hasra vágták magu-
kat, és a tető szélére kúsztak.  Míg ezt a kényes műveletet végezték, hátuk 
mögött újra felhangzott az enyelgés.
– Drágám.
– Édesem.
Majd fémes cuppanások következtek. A ház oldalán, ameddig a szem el-
látott, drótok libegtek, akár valami őserdei liánfüggöny, bebújtak minden 
résbe és ablakba, és onnan hajladoztak fölfelé a tetőre, Antonhoz és Anten-
nához.

– Jó napot, jó napot – zizegték a drótok –, hogy ityeg a fi tyeg, Éliás Tóbiás, 
hogy ityeg a fi tyeg, Fitzhuber Dongó?
– Köszönjük, jól – felelte a varázsló meg a kisfi ú, mert hát mit is felelhettek 
volna erre a kérdésre?
– Mi vagyunk a Drótorján család – zizegték a drótok –, ha tudni akartok 
valamit, csak kérdezzétek meg a főnöktől meg a főnökasszonytól.
– Miért nem közvetlenül tőletek? – érdeklődött Dongó.
– Be kell tartani a hivatalos utat – zizegte a Drótorján család –, ez a világ 
rendje. Hová jutnánk, ha csak úgy ukmukfukk továbbítanánk a híreket? 
– Na viszlát, viszlát, dolgozunk – zizegték a Drótorjánok, s némán libegtek 
tovább. 
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A varázsló meg a kisfi ú visszaóvakodtak a tetőszélről.
– Mindent értek – mondta Éliás Tóbiás.
– Mit értesz? – kérdezte Dongó.
– Hogy miért küldött ide minket Irma néni. Mert Anton és Antenna min-
dent tudnak. És így azt is meg tudják mondani, hogy hol raboskodik a szép-
séges Lanolin királykisasszony.
– Valóban – rikkantotta a kétbalkezes varázsló. – Hogy én erre nem gon-
doltam! – s azzal a két szerelmeshez fordult: – Kedves Anton és Antenna, 
káprázatos királyi pár… 
– Semmi hízelgés – zendült Anton –, legjobb, ha tudomásul veszitek, hogy 
szépséges Antennának, hitvesemnek csak én udvarolhatok! Csakis én ked-
veskedhetek neki, én mondhatom, hogy káprázatos! Világos?!
– Hogyne, hogyne, világos.
– Szóval – vette át a szót Éliás Tóbiás a megfélemlített Fitzhuber Dongótól 
–, mi azt szeretnénk tudni, hogy hol lakik a szépséges Lanolin királykisasz-
szony, Első Badar legkisebbik leánya.
– Csak ezt?
– Hogyhogy csak? – hökkent meg Tóbiás. – Ez nem akármilyen csekély-
ség…
– Persze nem. Éppen ezért nem is különösebben érdekes. Mert mi, Antenna 
meg én, akik mindent tudunk, bármilyen hihetetlen apróságot elmondunk, 
ha érdekel. Hogy valaki mit reggelizett, mikor fűzte be a cipőjét, hány lyuk 
van a zokniján és hány tömés van a fogain. Tudjuk, hogy mit gondol reggel, 
délben, este, és miről álmodik, sőt mi az, amiről még csak nem is álmodik. 
Hallani akarod mindezt Lanolin királykisasszonyról?
– Nem! – kiáltotta Éliás Tóbiás. – Nem – tette hozzá csendesen. – Én csak azt 
akarom tudni, hol van. És biztosan megstoppolja a zokniját, a foga hibátlan, 
és ha akarja, majd elmondja nekem, hogy mire gondol és miről álmodik.
– Hát – zendült Anton kissé csalódottan –, ahogy óhajtod. Hé, Drótorjánok! 
Hé!
– Igen, Anton! Itt vagyunk – telt meg zizegéssel a levegő. – Hogy ityeg a 
fi tyeg?
– Ti mindig ezt a marhaságot ismételgetitek! – zengett Anton ércesen. – Fel-
adat következik, Drótorjánok! Tudjátok meg, hol lakik bizonyos Lanolin ki-
rálykisasszony, Első Badar király legszebbik lánya!
– Igen, Anton, indulunk, megtudjuk hamarost!
– Ti addig várjatok. Helyezzétek magatokat kényelembe. 
Máris hitveséhez fordult, és folytatta a megunhatatlan enyelgést.
– Édesem!
– Drágám.
És fémes cuppanások.”
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A Drótorjánok hamarosan hozzák a hírt, Lanolin királykisasszony hollété-
ről. A 10. emelet 111-es szobában szenvedi rabságát. A kétbalkezes varázsló 
és Éliás Tóbiás elhatározzák, hogy kiszabadítják.

II. 2. Mesebeli családok

Hogyan képzeljük el a szanált mesebeli palota családjait? Alakítsunk 4-5 
fős csoportokat. Találjuk ki a nevüket, szerepeiket! Mutassuk be egy nap-
juk jellegzetes pillanatát. A szereplőket tegyük helyzetbe, találjunk ki róluk 
történést! Ajánlott témák: együtt vacsorázik a család, és arról beszélgetnek, 
hogyan juthatnának vissza a mesékbe. Milyen „hálózatot” tudnának hasz-
nálni a visszatérésre? 

II. 3. Lakógyűlés áramszünettel!

Tanári narráció: Dongó, a kétbalkezes varázslótanonc lakógyűlésre hívta a 
ház lakóit. Éppen mondandójába kezdett volna, amikor az összesereglett 
családok nagy rémületére kialudt a villany a teremben. Milyen arcokat lát-
hattunk volna a sötétben, hogyan reagáltak a lakók a váratlan sötétségre? 
Mutassuk meg együttes élőképben a pillanatot! Vagy: mutassuk be mini 
rögtönzésben szöveggel és hanggal a sötétség utáni egy percet!

II. 4.

a Hogyan bábozzuk el a történetet?

Technikai ötletek. A paraván széle kínálja a 10. emelet tetőterének helyszínét. 
Megtekert és meg nem tekert drótokkal kiegészíthetjük a bábkészletet. Don-
gót a varázsláda bábkészletéből, a Drótorjánokat más drótokból. Antont és 
Antennát fi gurálisabbra tekerjük, hogy kiemelkedjenek a többi báb közül.
Javasolt jelenetfelosztások:

1. jelenet: Dongó és Tóbiás a tetőre érkeznek, és a középen lévő Anton és Anten-
na közelébe érnek. Javasoljuk eljátszani magát a bolyongást a tetőre érkezve. 

2. jelenet: A megszólaló Antontól megijednek. Keresgélik, hogy ki szólt. An-
ton újra szól, és a szereplőink megint lázas keresgélésbe fognak.
Végre bemutatkoznak a szerelmes házasok. A varázslók is előadják, hogy 
miért jöttek.
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3. jelenet: Anton és Antenna magához rendeli a Drótorjánokat, és utasítja 
őket a királykisasszony megkeresésére.
Dongó és Tóbiás engedelmesen helyet foglal, Anton és Antenna folytatják a 
szerelmes évõdést.

A főszerephez éppen nem jutott antennák zizegéssel, ill. suttogással tart-
ják egymással a kapcsolatot. A főszereplők: Dongó, Éliás Tóbiás, Antenna 
és Anton a hangos beszédből adhatnak példát, amikor a zajongó antennák 
fölé tudjuk emelni a hangjukat. A jeleneteket próbáljuk meg szereplőcseré-
vel előadni. 

b Hogyan változik meg az életünk áram nélkül?

A feladatot nehezíti, hogy a gyerekeknek a már kitalált mesei szerepet meg-
tartva és a mai élet tárgyait vegyítve kell most jeleneteket készíteni. Köny-
nyen kiderülhet, hogy Hófehérke varrógéppel szúrta meg az ujját. A három 
feladat variációkra és differenciálásra is alkalmas. Az elkészült alkotások 
megbeszélése lehetőséget adhat a véleménynyilvánításra és az értékelésre. 
Ha lehet, a csoportok egymás munkáját értékeljék.

II. 5. 

Hivatalos levél

Tanári narráció: a kétbalkezes varázslóinas bevallotta, hogy sajnos az ő va-
rázstudománya sem segíthet az áram visszahozatalában. Ezért írjunk hi-
vatalos levelet az illetékes szervnek, hogy hárítsák el a hibát. A hivatalos 
levélformát a mai vagy képzeletbeli hivatalhoz is írhatjuk. A következők 
szerepeljenek benne:

Címzett = kinek írjuk a levelet; tárgy = mi az oka a levélírásnak; megszólítás = 
udvariassági formula és a címzett pontosítása; kérelem = mit szeretnénk kérni a 
címzettől; indoklás = miért szeretnénk ezt kérni; aláírás = ki küldi a levelet; feladó 
= pontosan hol található; dátum = mikor született a kérelem.

Erre hívjuk fel a tanulók fi gyelmét!
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II. 6.

Bizalomjáték

Tanári narráció:
Az eltört vízvezetékből zubog a víz, s a lakók csak egymás segítségével tud-
nak kimenekülni. Álljunk egy sorba, az első játszó lesz a vezető, ő a va-
rázsló, a többiek egymás mögött a vállukat fogják. Egyedül a varázsló látja, 
hogy hova lehet lépni, hogy a vízbe ne essünk, a többiek a sötét miatt nem 
látnak, tehát hunyják be a szemüket! A játék a vak kígyó egyik változata. 
A vezetőnek ügyelnie kell arra, hogy senki ne essen a vízbe, esetünkben ne 
ütközzön semminek. Egy idő után az első ember a sor végére megy, becsuk-
ja a szemét, s így a második lesz az első, a vezető, de már nyitott szemmel 
természetesen.

III. 1. 

Az értékelés szempontjai

Beszéljük meg, hogy a látvány létrehozása hogyan sikerült. Milyen érzése-
ket tudtunk a megépített térrel közvetíteni? Hogyan működtek a hálóza-
tok?  A szereplők mennyire tudták érzékeltetni, hogy az antennaerdő háló-
zatában elveszettek az emberszereplők. 

III. 2. Szertartás

A varázslások történhetnek énekkel, verssel, tánccal, mozgással. Visszajut-
hatunk a mesékbe varázsszőnyegen, seprűnyélen… 

III. 3.

Ládazáró vers

Láda, most hát újra zárulj, 
a mi titkunk el ne áruld!

(Schmidt Magda)
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Játék,
amelyben kipróbálhatsz minden közlekedési eszközt, 

megtervezheted az otthonod közlekedési térképét, és még 
a jövőbe is bepillanthatsz...

 KÉSZÍTETTE: CSEKEINÉ VAGÁCS ZSUZSA 
  PRÁCSERNÉ KÓBOR ERIKA
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MODULLEÍRÁS

A MODUL CÉLJA A szóbeli kommunikáció minél hatékonyabb, ponto-
sabb, változatosabb alkalmazása

IDŐKERET 90 perc, 2x45perc

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 10–11 évesek

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Csoportban történő együttműködés, beszédbátorság; 
Hír, riport készítése; Szövegértő olvasás fejlesztése: lé-
nyegkiemelés, verstani alapismeretek; Eszközszintű 
íráshasználat

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY Az együttműködés különböző formái, a felmerülő prob-
lémák megoldási módjai, konszenzuskeresés

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FÓKUSZAI Személyes kompetencia: Kreativitás; Önfejlesztő és ön-
szabályozó képesség

Kognitív kompetencia: Gondolkodási kompetencia; 
Tudásszerző kompetencia

Szociális kompetencia: Együttműködési képesség

MODULKAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Ember- és társadalomismeret; Magyar 
nyelv és irodalom; Művészetek, dráma, tánc

Modulokhoz: A nagyváros lakói; Közös épületeink, Fé-
nyek, üzletek; Tájékozódás – tér, idő, távolság; Jármű-
vek I., Járművek II.

TÁMOGATÓRENDSZER Kaposi László (szerk.): Játékkönyv. Budapest, 2002.
Gabnai Katalin: Drámajátékok. Budapest, 1999.
Hajas Zsuzsa: Kommunikációs gyakorlatok. Pedellus Tan-
könyvkiadó.
Baji-Gál Ferencné: Drámapedagógia alkalmazása. Pedellus 
Tankönyvkiadó.
Budai Éva: Játsszunk nyelvtant! Korona Kiadó, 2000.
Székely Andrea: Bábjáték. suliNova Kht., 2006.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A modul a II. 7. pontban, a reklámkészítés közben bontható. Ily módon alkalom nyílhat 
elõzetesen felkészülni a reklámkészítésre is.

Ennél a modulnál egyébként is jó, ha előre ismertetjük a témát, így a gyerekek hozhatnak 
be érdekes térképeket, cikkeket, képeket, fényképeket közlekedési eszközökről, amelyek a 
modul során jól felhasználhatók.

A modulban Budapest térképét használjuk, de bármely más, nagyobb várostérkép is épp-
úgy megfelelő. Itt fontos, hogy az adott város közlekedési hálózata minél változatosabb le-
gyen.

A közlekedési eszköz megformálására több változatot is javasol a modul. Ha rajzlapból vág-
ják ki a gyerekek, akkor kérjük, hogy ne rajzolják meg előre a formát, csak az ollót használják! 
Homokból terepasztalon, illetve érdekesebb megoldásként – árnyképként – írásvetítőn lehet 
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megformázni, majd kivetíteni a közlekedési eszközöket.
A II. 5. és 6. játékoknál a differenciálás alapja a gyerekek beszédkészsége. Mindkét esetben 

az „A” variáció könnyebb nyelvi megformálásra ad lehetőséget.
A reklámkészítés előtt beszélgessünk röviden a reklám fogalmáról, fajtáiról (írott sajtó, pla-

kátok, képi, zenei reklámok stb.), és legfőképp a reklámok céljáról. A bemutatás, meggyőzés, 
a sűrítés, a pozitívum-kiemelés lehetőségeiről. A gyerekeket buzdítsuk a lehetőségek, eszkö-
zök minél ötletesebb, gazdagabb felhasználására. Készítsenek plakátot az előzetesen gyűjtött 
képek segítségével, alkossanak szlogent, használják a láda bábjait, esetleg a foglalkozáson 
hallott zenei anyagot is. A reklám időtartamát korlátozzuk egy percre.

A térképen való közlekedéskor jó, ha a gyerekeknek valami nevezetességig kell eltalálniuk, 
pl. Opera, Nemzeti Színház stb. Az útvonalat minden esetben jegyezzék le papírlapra.

Az útvonalkereső játék nehezíthető, ha az útvonalba gyalogos szakaszokat is beiktatunk.  
A közlekedési makett elkészítésének többféle módját is javasolja a modul, a választás a ren-

delkezésre álló alapanyagok, eszközök, helyiség függvénye. Bízzunk a gyerekek fantáziájá-
ban!

Jelmagyarázat
☺: a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést.
Római számok (I., II., III. stb.): a fő feladat 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 fi gyelembevétele
– Az értékelési mód és a tartalom összefüggésének megvilágítása

A modul során mindenképpen értékeljük, hogy a vers összeállításakor mennyire alkalmazták 
a gyerekek már meglévő verstani ismereteiket.
A kreativitás, problémafeltárás, problémamegoldás értékelése is fontos volna, de ezeknél 
semmiképp ne direkt dicséretet alkalmazzunk, sokkal inkább a megbeszélés módszerét. 
A reklám készítése után értékelhetünk úgy, hogy a gyerekek leírják annak a közlekedési esz-
köznek a nevét, amelyikkel a reklám hatására szívesen utaznának, majd ezt egy zsákba dob-
ják. Az összesítéskor pontosan lemérhető, hogy melyik reklám volt sikeres. 
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I. 1. A ládanyitás szertartása

A ládában egy nagy boríték-
ban egy vers szavai, írólapok, 
fonalak, gyufák, hungarocell 
tábla, fi lctollak, olló, ragasztó, a 
láda emberbábjai, összerakható 
bábok, közlekedési eszközök 
képei, térképek, 4 db budapesti 
térképrészlet, gyufásdoboz
(1 perc)

együttélési képes-
ség

frontális 
– dráma 

Varázsláda a láda tartal-
ma

I. 2. Rakd össze a verset!

☺ Varró Dániel: Buszvezetők című 
versének összeállítása szavakból 
(2 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képességek, 
nyelvi normatív és 
nyelvi korrekciós 
képesség

frontális – al-
kotó munka, 
megbeszélés

a vers szavai 
lapon

a vers szöve-
ge, nagymé-
retű boríték

I. 3. Beszédgyakorlat 1.

Játék a Varró Dániel-verssel 
(2 perc)

kreativitás, 
nyelvi kommuni-
kációs képességek

frontális – be-
mutatás

Buszvezetők c. 
vers, szöveg-
gyűjtemény

I. 4. Beszédgyakorlat 2.

Játék a közlekedési zajokra 
(3 perc)

kreativitás,
nyelvi kommuni-
kációs képességek

frontális – be-
mutatás

játékleírás

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II. 1. Közlekedjünk! 

II. 1. Az utca zaja

Mozgás az utcán: térkitöltő játék 
(4 perc)

nem nyelvi kom-
munikációs képes-
ség,
kapcsolatkezelői 
képesség

frontális 
– dráma

hangzótár, 
játékleírás,
Hangok, 
zörejek, CD
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II. 2. Utcazaj

Idézzük meg az utca hangjait! 
Hangjáték az esőerdő mintájára 
(2 perc)

nem nyelvi kom-
munikációs képes-
ség, kreativitás, 
együttműködési 
képesség, kombi-
natív képesség

frontális 
– dráma

játékleírás

II. 3. Utazás járművön

II. 3. Mivel utazunk?

Készíts tablót! :A hangbejátszás 
alapján felismert közlekedési 
eszközön való utazás megjele-
nítése
– biciklin
– autón
– vasúton
– autón
– BKV-n (szignálok)
(4 perc)

kreativitás, 
együttműködési 
képesség

frontális 
– egyéni drá-
ma

játékleírás, 
hangeffektek 
a hangzótár-
ból,
Hangok, 
zörejek,
CD

II. 4. Melyik a kedvenced? (5 perc)

a
☺

 Tépd ki papírból! kreativitás egyéni – al-
kotó munka, 
bemutatás

írólap

b
☺

 Rajzold meg egy vonallal! kreativitás egyéni – al-
kotó munka, 
bemutatás

papírlap, 
fi lctoll

c
☺

Árnyképben: vágd ki papírból! kreativitás egyéni – al-
kotó munka, 
bemutatás

papírlap, olló fényforrás, 
paraván

d
☺

Árnyképben: rakd ki homokból 
az írásvetítő üveglapján!

kreativitás egyéni – al-
kotó munka, 
bemutatás

homok írásvetítő

II. 5. Védd a kedvencedet!

A Kötött mondatkezdés
 Én azért szeretem legjobban ezt 
a közlekedési eszközt, mert… 
(3 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képesség

egyéni – drá-
ma

játékleírás

B Roham a tábla ellen!
Miért ez a kedvenced? Két perces 
szógyűjtés a kedvenc közlekedé-
si eszközökről
(3 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képesség, 
kombinatív ké-
pesség

kooperatív 
csoport – drá-
ma

csomagoló-
papírok más-
más közleke-
dési eszköz 
nevével, ké-
pével, fi lctoll 
vagy tábla és 
kréták

játékleírás
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II. 6. Bíróságon a közlekedés!

II. 6. Védőbeszéd, vádbeszéd egy közlekedési eszköz ügyében (5 perc)

A Védőbeszéd, vádbeszéd írása nyelvi kommuni-
kációs képesség, 
alkotóképesség, 
logikai képesség

kooperatív 
csoport – al-
kotómunka

papír, toll

B
☺

Rögtönzött beszédek egy perc-
ben

nyelvi kommuni-
kációs képesség,

egyéni – be-
mutatás

II. 7. Reklámozd a kedvenced!

☺ Reklám készítése valamely köz-
lekedési eszközről 
(25 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képesség, 
csoportkezelő-ké-
pesség

csoport 
– probléma-
megoldás, 
kooperatív 
munka, be-
mutatás

a láda bábjai, 
papírlapok, 
fi lctollak, 
olló, ragasztó, 
közlekedési 
eszközök 
képei, CD, 
hangszerek

Ajánlott modulbontási pont

II. 8. Térképkavalkád

Mire jó a térkép?

A ládában talált térképek (dom-
borzati, világtérkép, földrész-, 
ország-, város-, városi közlekedé-
si térkép stb.) felismerése, össze-
hasonlítása, bogarászgatása
Kövessük a különféle közlekedé-
si eszközök útvonalait! (4 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képesség, 
kombinatív ké-
pesség

frontális térképek

II. 9. a) Közlekedjünk a térképen!

A
☺

Juss el Budapesten A pontból B 
pontba 
– minél több,
– minél kevesebb közlekedési 
eszközzel 
(6 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képesség, 
konvertáló képes-
ség

csoport 
– probléma-
megoldás

térképek, toll, 
papír

B
☺

Hová jutottam?
„A” pontból indulva, a megadott 
közlekedési eszközökön, meg-
adott megállókon keresztül hová 
juthattam el?
(6 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képesség, 
konvertáló képes-
ség

csoport 
– probléma-
megoldás, 
kooperatív 
munka, be-
mutatás

térképek, tol-
lak, papírok

játékleírás
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

 II. 9. b A mi városunk közlekedési makettje

Készítsük el a mi közlekedési 
makettünket
– fonalakból, hungarocellből, 
papírból, 
– homokasztalon, fonalakkal, 
papírokkal,
– papírdobozokból, szalagokból,
– fakockákból
(20 perc)

konvertálóképes-
ség, logikai képes-
ség, kreativitás, 
alkotóképesség, 
nyelvi kommuni-
kációs képesség 

koopera-
tív csoport 
– probléma-
megoldás, 
fantáziajáték

színes fona-
lak, gyufák, 
gombostűk, 
gyufásdobo-
zok, anyagok, 
fi lctollak, 
rajzlapok, pa-
pírdobozok, 
színes fona-
lak, színes 
szalagok,
fakockák

II. 10. A jövő közlekedése 

Indíts be a képzeleted! 
Ötletbörze a jövő közlekedéséről 
Gianni Rodari: A mozgó járda c. 
szövege alapján
(6 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képesség

frontális 
– dráma, be-
mutatás 

szöveggyűj-
temény

II. 11. A jövő közlekedési eszköze 

II. 11. a Váljunk mérnökökké!

Alkossuk meg jövő közlekedési 
eszközét!
– Dobozokból, színes papírból, 
gyufásdobozból, hurkapálcával 
stb.

kreativitás, alkotó-
képesség

egyéni – alko-
tómunka

dobozok, 
hurkapálca, 
színes papír, 
fadarabok, 
gyufásdo-
bozok, olló, 
ragasztó

II. 11. b A mi XXII. századi közlekedési eszközünk!

Építsük meg magunkból! Szerke-
zetek c. játék

kreativitás, alko-
tóképesség, nyelvi 
kommunikációs 
képesség

csoport – drá-
ma

játékleírás

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III. 1. Ki a vezető? 

A karmesterjáték közlekedési 
változata 
(5 perc)

együttműködési 
képesség

frontális 
– dráma

játékleírás

III. 2. Utazzunk!

Bizalomjáték 
(5 perc)

együttműködési 
képesség

frontális 
– dráma

játékleírás

III. 3. A ládazárás

A láda szertartásszerű bezárása 
(1 perc)

együttélési képes-
ség

frontális 
– dráma
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MELLÉKLETEK

I. 2.

Varró Dániel: Buszvezetők

A buszvezetők mindig mogorvák,
odacsukják az utasok orrát.
Ahogy az orrok ellilulnak,
a buszvezetők felvidulnak. 

Friss tinta! (Mai gyerekversek)
Pagony Csimota, Budapest, 2005.

 A  buszvezetők 

 mindig  mogorvák,

 odacsukják  az 

 utasok  orrát.

 Ahogy  az  orrok 
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 ellilulnak,

 a  buszvezetők 

 felvidulnak. 

I. 3. 

Játék a Buszvezetők c. verssel
Üljünk körbe.  Mondjuk el a verset először közösen. Találjuk meg az együtt-
mondás közös ritmusát. A második körben mondjuk el a verset úgy, hogy 
mindenki egy szót mondhat csak. Próbáljunk „rálépni” az előttünk szóló 
szavára. Játsszunk el a verssel! Mondjuk el úgy, mintha a kedvenc sportcsa-
patunknak szurkolnánk. Mondjuk el úgy, mintha titkot súgnánk. Játszhat-
juk azt is, hogy egy levegővétellel hányszor tudjuk elmondani a verset!
Cél: az ajakartikuláció edzése, a ritmus és időtartam, hangsúly, hanglejtés 
érzékeltetése.

I. 4. 

Hanggyakorlat közlekedési zajokra. 
Maradjuk körben. A játék a következő: képzeljük el, hogy mi magunk va-
gyunk a csühös vonat. A sihuhuhu hangsort hangoztatva induljunk el las-
san, majd gyorsuljuk, lassuljunk, fékezzünk. 
A második körben legyünk Trabant autó. Berregjünk dombnak föl, hegy-
nek le, gyorsuljunk, lassuljunk, fékezzünk. A gyakorlatot közösen vagy 
egyénileg is végezhetjük. 
(Lehetünk még: autóbuszok, villamosok, kopogó lovak.) 

II. 1

A játszók a tér minél egyenletesebb kitöltésére törekedve járják be az adott 
helyiséget. A játékvezető időnként bejátszik egy-egy utcazajt (Hangok, zö-
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rejek CD, 41–46), ekkor a játszók megállnak, és megfi gyelik a tér kitöltését, 
majd mindenki egy lépéssel korrigálhatja helyét. Minden újraindulásnál a 
cél a tér legoptimálisabb kitöltése.

II. 2.

Utcazaj: Álljunk körbe! A játékvezető megkéri a játszókat, hogy egyenként, 
láncban kezdjék el valamely utcai zaj megidézését: ez lehet berregés, csat-
tanás, süvítés stb. A játékvezető kezdi a hangadást, majd egyenként bekap-
csolódik mindenki a saját hangjával. Mikor a kör bezárul, a játékvezető egy 
intéssel elnémítja az utcát, azaz mindenkit. Csönd lesz. Ami egy városban 
soha nincs.

II. 3.

Tablókészítés, az utca megidézése.
Szabad mozgásból egy adott jelre mozgásstop, majd megállás után kötött, 
általában rövid időn belül kell csoportos tablót, vagyis állóképet létrehozni. 
Ebben a játékban a mozgástér egy képzeletbeli utca, a megállás jele pedig a 
CD-ről bejátszott szignál, illetve egy közlekedési eszköz hangja. A tablóban 
a játszóknak erre a hangra adott testválaszt kell megjeleníteniük.

II. 10.

Gianni Rodari: A mozgó járda

A Bah nevű ország Beh nevű fővárosában találták a mozgójárdát, amely 
körbejár az egész városban. Lényegében olyan, mint a mozgólépcső, csak-
hogy nem lépcső, hanem járda, és igen lassan halad, hogy a járdán közle-
kedők kényelmesen nézegethessék a kirakatokat, s hogy orra ne bukjanak, 
akik fel- vagy lelépnek róla. A járda szélén padocskák vannak azok számára, 
akik ülve szeretnek utazni, mint például az öregek és a bevásárlásból haza-
térő háziasszonyok. Az öregek, amikor már belefáradtak a parkokban való 
üldögélésbe és ugyanannak a fának a nézegetésébe, felkerekednek, és kör-
utat tesznek a mozgójárdán. Kényelmesen és kellemesen utazgatnak; van, 
aki újságot olvas, van, aki szivarozik, mások szundikálnak is egy kicsit.
E nagyszerű találmány egy csapásra feleslegessé tette a villamosokat, a tro-
libuszokat, autóbuszokat és autókat. A kiürült és elcsöndesült utcákat a gye-
rekek futballpályának használják, s ha egy rendőr el akarja venni tőlük a 
labdát, akkor büntetést fi zet.
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Boszorkabál
Vál., szerk.: Sulyok Magda. 
Móra, Budapest, 1987. Fordította: Sziráky Judit

II. 11. b

A csapat feladata, hogy egy különleges szerkezetet, képzeletbeli járművet 
hozzanak létre a saját testükből. A játék elkezdhető oly módon, hogy a ját-
szók előzetesen megbeszélik, hogy milyen járművet képzelnek el, és min-
denki annak megfelelően kapcsolódik a járműhöz. De egyenként belépve 
(egy-egy elemként) is megalkothatjuk a járművünket. A lényeg, hogy vala-
kinek a csoportból az utas szerepét kell vállalnia, és a járművel egy rövid 
utat meg kell tennie.

III. 1. Karmesterjáték

Ki vezeti a járművünket?
Egy játékost kiküldünk a teremből, a többiek körben állnak. Eztán a bent 
maradók kiválasztják a járművezetőt, ő irányítja majd a mozgást. Az ő moz-
dulatait fogják majd leutánozni a többiek, az utasok, hisz a járművekben 
mindenki egyformán mozdul, kanyarodáskor, fékezéskor, gyorsításkor stb. 
A kitaláló feladata az, hogy megnevezze, ki is vezeti a járművet, és adott 
esetben, hogy milyen járművel is utaznak a többiek. Ha sikerül neki, a ve-
zetőből lesz az új kitaláló.
 A játékban fontos, hogy a játszók próbáljanak ne egyszerre nézni a vezető-
re, mert így könnyen kitalálható a személye.

III. 2. 

Csak jól összeszokott csapattal játsszuk! A csoport egyik tagját fejmagasság 
fölé emelik a többiek. Az emelés után egy ideig tartják, esetleg lassan elin-
dulnak vele. Majd óvatosan leteszik a földre. Közben az utazó lazít, csukva 
van a szeme. Amennyiben időnk engedi, kerüljön sorra mindenki.



11. KÖZÖS ÉPÜLETEINK

Játék,
melyben megtudod, milyen eltévedni nemcsak a világban, 

hanem az ügyes-bajos dolgaink intézése közben is, és 
amelyben nemcsak saját bankkártyád lehet, hanem még 

bankautomatává is válhatsz…

 KÉSZÍTETTE: CSEKEINÉ VAGÁCS ZSUZSA 
  PRÁCSERNÉ KÓBOR ERIKA
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MODULLEÍRÁS

A MODUL CÉLJA Az együttműködés szükségszerűségéből adódó pon-
tos, precíz nyelvi megformálások fontosságának meg-
tapasztalása, az együttműködés fontosságának átélése, 
hivatalos nyomtatványok kitöltési menetének bemuta-
tása, gyakorlása

IDŐKERET 90 perc, 2x45perc

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 10–11 évesek

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Levélírás, kommunikációs játékok, szóbeli szövegalko-
tás, szövegtömörítés

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY Együttműködés különböző formái, a felmerülő problé-
mák megoldási módjai, konszenzuskeresés

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FÓKUSZAI Személyes kompetencia: Önszabályozási képesség

Kognitív kompetencia: Kommunikatív kompetencia 
képességei, gondolkodási kompetencia, tudásszerző 
kompetencia

Szociális kompetencia: Együttélési és együttműködési 
képesség

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

Modulokhoz: Látható és láthatlan labirintusok – víz, 
villanyáram, gáz, telefon, internet; Kapcsolatfelvétel; 
Utazás a házak között; Kapcsolattartás – mobil, chat

TÁMOGATÓRENDSZER Kaposi László (szerk.): Játékkönyv. Budapest, 2002.
Gabnai Katalin: Drámajátékok. Budapest, 1999.
Hajas Zsuzsa: Kommunikációs gyakorlatok. Pedellus Tan-
könyvkiadó.
Baji-Gál Ferencné: Drámapedagógia alkalmazása. Pedellus 
Tankönyvkiadó.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A modul a II. 6. pontban bontható. 

A modulban a játék elején hasznát vennénk előzetes gyűjtőfeladatnak. Hisz a könyvtárból 
kölcsönvett könyvek mellett akkor volna igazi a ráhangoló játék, ha a gyerekek saját élmé-
nyüket felidéző képeslapokat, fényképeket hoznának be a saját településükről, Magyaror-
szágról, de akár a világ bármely részéről is. Így válna igazán közelivé, sajáttá a játék. Ilyenkor 
alkalom nyílik arra is, hogy megbeszéljük, miben hasonlítanak, ill. különböznek a település-
formák az országban, ill. a világ számos pontján. 

Ennek a modulnak a célja a kommunikációs készség koncentrált fejlesztésén túl az, hogy 
a gyerekek bepillantást nyerjenek az alapintézmények működésébe, s egyben megismerjék 
a legalapvetőbb nyomtatványokat, megtanulják azok pontos kitöltési módját. A játék során 
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több pont is kínál differenciálásra alkalmas feladatokat. A differenciálás vagy éppen a variá-
ció alapját adhatja a gyerekek beszédkészsége, oly módon, hogy melyik a leginkább fejlesz-
tendő terület. Szóbeli vagy inkább az írásbeli kommunikációt, avagy a nyelvi, ill. metakom-
munikációs készséget szeretnénk-e fejleszteni inkább. Mindezt a fejlesztendő készségeknél, 
képességeknél emeltük ki.

A nyomtatványokat lehetőség szerint mindenki egyénileg töltse ki, de ha úgy ítéljük meg, 
akkor a táviratfeladás, e-mail írás történhet páros munkaformában is. A bankkártyakészítés 
előtt beszéljük meg, hogy mi is az a bankkártya, mi a kártya szerepe, milyen adatokat kell 
feltétlenül tartalmaznia és mi mindenre használható. Jó, ha ezt címszavakban nagy csoma-
golópapírra fel is jegyezzük. A bankautomatás játéknál természetesen nem várható el, hogy 
a gyerekek pontosan ismerjék az „automatanyelvet”. A gyerekekkel beszéljünk meg, esetleg 
a csomagolópapírra fel is jegyezhetünk néhány mondatot, de az is jó megoldás, ha a gyűjte-
mény alapján megkapja az „automata” a szaknyelvet, azaz az automata hangját játszó gyerek 
felolvassa azokat. Ilyenkor azonban egy-két tranzakció után kérjük el a segédletet, és próbál-
kozzanak önállóan. Súgót természetesen alkalmazhatunk. Jó, ha mindenki kipróbálja magát 
mindkét szerepben. 

A páros kommunikációs játékokban először mindig önállóan játszanak szerep-, ill. párcse-
rével, majd mindig hallgassunk meg több párbeszédet is közösen. A páros játékban annak a 
gyermeknek is alkalma nyílik megszólalni, aki kevésbé magabiztosan kommunikál, de külön-
böző megoldások kipróbálására is lehetőséget ad. Fontos azonban, hogy a párosok közül mi-
nél több a társak előtt is bemutassa a párbeszédeket, hisz ezek nagyon tanulságosak lehetnek. 
Ez a játék a legjobb lehetőség az értékelésre, a helyzetek kiértékelésére is.

Érdekes megoldás az értékelésre a boríték-feladásos játék. Ez a játék akkor a legjobb, ha a 
megcímzett, kicserélt borítékok a tanulságos, egymásnak szóló üzenetekkel tényleg postán 
keresztül érkeznek meg a gyerekekhez, akik a következő foglalkozásra be is hozhatják a le-
veleket.

Levelet kapni jó, pláne, ha ez egyben mindenki saját sikere is. 

Jelmagyarázat
☺: a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést.
Római számok (I., II., III. stb.): a fő feladat 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 elsősorban a nyomtatványok pontos kitöltését, ill. a kommunikációs kapcsolat-
felvételt tudjuk értékelni a megadott játékok segítségével. Ezek a játékok oly módon értékel-
nek, hogy a gyerekek pontosan tisztában lesznek az esetleges hibákkal, ill. jó megoldásokkal, 
anélkül, hogy nekünk egy szóval is értékelnünk kellene. 
– Személyes érzékenység fi gyelembevétele
– Az értékelési mód és a tartalom összefüggésének megvilágítása
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I. 1. a Városok a nagyvilágban

Itt élünk mi, emberek!
Könyvek, képek, képeslapok 
nézegetése, gondolataink, véle-
ményünk megbeszélése (5 perc)

összefüggéskeze-
lő-képesség

frontális gyűjtött ké-
pek, képesla-
pok

a világ váro-
sait bemutató 
könyvek

I. 1. b Beszédgyakorlat: A városunk utcáin

Beszédgyakorlat
Lélegezz!
Érzelmek és a levegővétel meg-
fi gyelése

(5 perc)

fi gyelem,
önszabályozási 
képesség,
összefüggéskezelő 
képesség

egyéni –
dráma

játékleírás

I. 2. Séta a városban

Milyen napszak lehet?
Térkitöltő játék a napszakok vál-
takozásának megjelenítésével
(5 perc)

csoportkezelő 
képesség, érdekér-
vényesítő képesség
együttműködő-
képesség

frontális 
– dráma

játékleírás

I. 3. A ládanyitás szertartása

A ládában egy kisfi ú levele (aki 
világgá akar menni), három 
rajzlap, fi lctoll, adatlapok, táv-
iratblanketták, mindenféle író-
szerszámok, csomagolópapírok, 
összerakható bábok, emberbá-
bok, kendők, dobozok, ollók, 
ragasztók 
A levél felolvasása (2 perc)

értékek képvise-
lete, kombinatív 
képesség, nyelvi 
kommunikációs 
képesség

frontális – 
megbeszélés, 
magyarázat

a láda tartal-
ma, levél

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II. 1. Világgá mentem!

a Kezdettől a végig c. játék
Szólánc alkotása a megszöktem 
szótól az eltévedtem szóig 
(5 perc)

asszociáció, nyelvi 
kommunikációs 
képesség, fi gyelem

frontális 
– megbeszélés 

csomagolópa-
pír, fi lctoll

játékleírás

b Sajnos–szerencsére c. játék
Történetalkotás a világgá men-
tem és eltévedtem témára
(5 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képesség, 
fi gyelem

frontális 
– dráma, meg-
beszélés

játékleírás
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II. 2. Eltévedtem!

II. 2. a Mutasd be, mit érzel!

A Térkitöltő játék, melyben szob-
rokban megmutatjuk az érzel-
meinket is. 
(5 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képesség, 
önkifejezési kész-
ség

frontális 
– dráma

játékleírás

B Félelmek eljátszása kendőkkel, 
esetleg zenei aláfestéssel.
Az érzéseiket nehezen kifejező, 
szorongó gyerekeknek
(3 perc)

nem nyelvi kom-
munikációs ké-
pességek, nyelvi 
kommunikációs 
képesség,

frontális 
– dráma, báb

kendők zenei CD

C Rajzold le érzelmeidet (arcrajz)
– rajzlapra
– árnyképben
– homokárnnyal
A vizuális kifejezést kedvelő 
csoportoknak
(5 perc)

kreativitás, nyelvi 
kommunikációs 
képesség

egyéni – báb Rajzlap, fi lc-
toll, papírlap, 
fólia, homok, 
írásvetítő, 
összerakható 
bábkészlet 

II. 2. b Mondd el, mit érzel! 

Sétálj, és mondd ki! Az érzelmek 
kibeszélhetők…
Térkitöltő játék hangadással
(3 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képességek

frontális 
– megbeszélés

játékleírás

II. 2. c Eltévedtek a bábok!

Önálló jelenetek, párbeszédek 
az eltévedtem szó kapcsán: játék 
bábbal:
 – összerakható bábbal 
– emberfi gurás bábbal a paraván 
mögött
(7 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képességek

csoport 
– egyéni,
báb

a láda össze-
rakható báb-
jai, emberbáb-
jai, paraván

II. 3. Segítség!!! 

Kérj segítséget! c. játék 
Keress, szólíts meg, kommuni-
kálj! Alkoss párbeszédet!
(5 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képességek

páros–
dráma, be-
szélgetés

játékleírás

II. 4. A rendőrségen!

Töltsd ki az adatlapod, hogy 
megtaláljuk a szüleid (adatlapok 
pontos kitöltése)!
(5 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képességek, 
rendszerező ké-
pesség,
kombinatív ké-
pesség

egyéni 
– probléma-
megoldás

adatlapok, 
tollak
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II. 5. Pontosságellenőrzés!

a
☺

Megtudhatjuk, milyen pontosan 
töltötted ki az adatlapod!
Kit keresek c. játék
(5 perc)                                     

nyelvi kommuni-
kációs képességek, 
Logikai képesség

frontális 
– dráma

játékleírás

b
☺

Elérem-e a szüleidet?
Telefonálj! c. játék
(5 perc) 

nyelvi kommuni-
kációs képességek, 
logikai képesség

frontális 
– dráma

játékleírás

Ajánlott modulbontási pont

II. 6. A postán! (5 perc)

II. 6. a Táviratozz! (5 perc)

A
☺

Táviratfeladás írásban
A pontos, tömör megfogalmazás 
írásban

nyelvi kommuni-
kációs képességek, 
íráskészség, kom-
binatív képesség

egyéni, páros 
– megbeszé-
lés, probléma-
megoldás

távirati blan-
ketta, toll

B
☺

Táviratfeladás telefonon
Pontos, tömör megfogalmazás 
játéka

nyelvi kommuni-
kációs képességek, 
kombinatív ké-
pesség

páros – meg-
beszélés, 
bemutatás, 
probléma-
megoldás

játékleírás

II. 6. b Küldj e-mailt!

Fogalmazzunk e-mailt
A tömörítés művészete

nyelvi kommuni-
kációs képességek, 
írásképesség, kom-
binatív képesség

egyéni, páros 
– megbeszé-
lés, bemuta-
tás, probléma-
megoldás

papír, toll

II. 7. Megkaptad az üzenetem?

Légy pontos, gyors és koncent-
rálj!
Üzenet c. játék
(5 perc)

nem nyelvi kom-
munikációs képes-
ségek, kreativitás, 

frontális 
– dráma, játék

játékleírás

II. 8. A bankban!  Vegyünk fel pénzt! Bankkártyakészítés

Mi is az a bankkártya?
Kis kartonpapírból színes, névre 
szóló saját bankkártya készítése
(5 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képességek,
kreativitás, 
együttműködési 
képesség

frontális 
– megbeszé-
lés, egyéni
alkotómunka

kartonlapocs-
kák, fi lctoll, 
zsírkréta

csomagoló-
papír, fi lctoll, 
különféle 
bankkártyák
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II. 9. Készítsünk saját bankautomatát!

Közös automatamodell készítése 
dobozból vagy kartonpapírból
(10 perc)

kreativitás, 
együttműködési 
képesség

csoport – ko-
operatív alko-
tómunka

nagy dobo-
zok vagy 
kartonpapír, 
olló, ragasz-
tó, festék, 
zsírkréta 

II. 10. Használd az automatát!

☺ „Komoly” ügyleti párbeszédek 
az „automata” és az ügyfelek 
között
(8 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képességek, 
kombinatív képes-
ség, rendszerező 
képesség

frontális 
– magyarázat,
 Koopera-
tív csoport 
– megbeszé-
lés, vita

játékleírás

II. 11. Elromlott a gép! 

Csekk-kitöltés, feladás, a pénztá-
ros szerepében a tanár
(5 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képességek, 
írásképesség, kom-
binatív képesség

egyéni, páros 
– probléma-
megoldás

pénzfeladási 
csekkek, 
tollak, játék-
pénzek

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III. 1. Találd ki, ki vagyok!

Ki vagyok c. játék foglalkozásne-
vekkel
(5 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képesség, 
kombinatív ké-
pesség

frontális 
– dráma

névkártyák, 
biztosítótű

játékleírás

III. 2. Adj tanácsot! 

III. 2. a) Egy mondat-egy tanács

Fogalmazz meg egy jó tanácsot 
társaidnak, a mai ügyintézéseid 
tanulságaképpen!
(1 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képességek, 
kombinatív ké-
pesség

egyéni 
– probléma-
megoldás

papírdarab, 
toll

III. 2. b) Levélben üzenj!

Írd meg tapasztalataidat, üzenj 
egy társadnak! Címezz meg ma-
gadnak egy borítékot, majd cse-
réld el! Adjátok postára a levelet! 
Ki, mit üzenhetett? Megtudod, 
ha jól címeztél!
Levélírás, borítékcímzés 

nyelvi kommuni-
kációs képességek, 
írásképesség, kom-
binatív képesség, 
rendszerezőké-
pesség

egyéni 
– probléma-
megoldás

papír, boríték, 
toll, bélyeg
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

III. 3. A ládazárás szertartása

– Olvasd fel a megfogalmazott 
jó tanácsok egyikét, majd dobd 
a ládába!
– A postázásra szánt levelek add 
fel, dobd a ládába!
A láda bezárása (3 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képességek

egyéni, fron-
tális – bemu-
tatás
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MELLÉKLETEK

I. 1. a

Ez a játék előzetes gyűjtőmunkát igényel, amelynek hiányában a modul az 
I. 1. b játékkal kezdődik.

I. 1. b

1. Üljünk valamely kényelmes, laza testhelyzetben. Testünk izmait tudato-
san lazítsuk el.
2. Végezzünk normál belégzést az orrunkon keresztül. 
3. Lélegezzünk ki lassan, mélyen és egyenletesen, míg üresnek nem érez-
zük a tüdőt. A levegőt a szájunkon keresztül engedjük ki.
4. Ügyeljünk a laza testhelyzetre a kilégzés alatt, és gondosan fi gyeljük meg 
a lélegzet hehezetes hangját. A ritmust és az egyenletességet mindvégig 
tartsuk fenn.
5. A hangsúly a lassú és mély, egyenletes kilégzéseken van. A gyakorlatot 
végezzük két percig.
6. A játékvezető ezután különféle érzéseket mond, s arra kéri a játszókat, 
hogy levegővételükkel fejezzék ki a hallott érzést.
Megjeleníthető érzelmek: futástól kifáradt légzés, sírástól elcsukló légzés, 
hirtelen örömérzet kifejezése légzéssel, a megkönnyebbülés érzése, elszánt-
ság légzése. 
A gyakorlatot együtt és egyénileg is végezhetjük. Cél az érzelmek és a lég-
zés összefüggésének megfi gyelése. 
(Az alapgyakorlat B. K. S. Iyengar: Pránájáma új megvilágításban c. művében 
található, FILOSZ Kiadó, Budapest, 2005, 175. old.)

I. 2.  

A kialakított tér most az utca. A játszóknak úgy kell az üres térben mozog-
niuk, hogy ne érjenek egymáshoz. Miközben ezt gyakorolják, kiadjuk az 
instrukciókat, hogy éppen melyik napszaknak megfelelően sétáljanak. Más 
lehet a mozgás ritmusa, a mozdulatok fajtája reggel, délben és este. Járás 
közben adhatunk olyan instrukciókat is, amelyek még plusz információt 
is tartalmaznak, pl. ebédidő, késésben vagy, elgondolkozol, meglátsz egy 
ismerőst, keresel valakit, ideges vagy, vársz valakire stb. Az utolsó instruk-
ciónak adjuk azt, hogy megérkezel egy nyugodt helyre. 
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I. 3. 

Levél

Kedves Apa, Anya és Tesó!

Mikor ezt a levelet olvassátok, én már messze járok.
Ne keressetek, mert úgysem találtok meg! Elhatároztam, hogy keresek magam-
nak egy új családot, új apukával, anyukával és a húgom helyett inkább egy 
báttyal, aki majd klassz játékokat játszik velem, és nem nyafog egész nap a 
fülembe.
Gyalog indulok, aztán villamossal, a többit még nem tudom. Majd azért írok 
nektek!

Világgá ment fi atok: Gergő

II. 1. a

Közös szógyűjtéssel alkossunk szóláncot: a MEGSZÖKTEM kezdőszótól 
jussunk el az ELTÉVEDTEM szóig, oly módon, hogy a lánc következő sza-
va az előző utolsó betűjével kezdődjön. A szóláncot jegyezzük fel egy cso-
magolópapírra. Ha a játék nagyon elhúzódna, a játékvezető belenyúlhat a 
szóláncba, azaz segíthet a játszóknak egy segítő szóval, ami közelebb visz 
a megoldáshoz. A játék aktivizálja a szókincset, fi gyelmet igényel.

II. 1. b

Világgá mentem: Sajnos–Szerencsére
A körmesék egyik formája. A történet a világgá ment kisfi úról szóljon! Az 
első játszó kezdi a történetet. Például: elhatároztam, hogy mielőtt világ-
gá megyek, írok egy levelet szüleimnek. Sajnos nem találtam üres papírt. 
A következő játékos csak egy mondatot mond, ami a történet folytatása, és 
a szerencsére szóval kezdődik. Például: szerencsére találtam egy borítékot. 
A következő megint a sajnos szóval kezdődő mondatot mond, és így tovább. 
A történetmesélés véget érhet ott, hogy a kisfi ú eltévedt, de ha kimaradt 
valaki, tovább is gondolható. A fi gyelmet hívjuk fel arra, hogy maradjunk a 
témánál, és a mondatok kapcsolódjanak egymáshoz.
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II. 2. a

A tér ugyanaz az utca, mint a modul elején. Most járás közben az eltévedt 
kisgyereket kell megjeleníteniük a játszóknak. Három fázisban játsszuk 
a játékot. Először kérjük meg a gyerekeket, hogy érzékeltessék azt: nem 
tudják, hogy hol vannak. A második instrukcióként kérjük, hogy mutas-
sák be, hogy rájönnek: eltévedtek, majd harmadikként azt, hogy már órák 
óta bolyonganak az utcán. Tapsra állítsuk meg a játszókat, akik szoborban 
mutassák meg, hogy az utolsó fázisban mit éreznek. Majd hangosítsuk ki a 
szobrokat. Sorra érintsük meg a vállukat, és játszók kiáltsák, suttogják a vi-
lágba, hogy milyen gondolatok járnak a fejükben több órás bolyongás után. 
A már megszólalt játékosok üljenek le a földre. 

II. 2. b

A tér az utca, ahol a gyerekek eltévedtek. Miközben ezt járásukkal megje-
lenítik, adjuk ki az insrukciót: mondd ki, mit gondolsz! A gyerekek együtt 
végzik ezt a feladatot, ezért ez elég zajos játék. Mielőtt elkezdenénk a já-
tékot, kérjük, hogy akinek nincs több mondanivalója, az hallgasson el, és 
üljön le. Hívjuk fel a fi gyelmet arra is, hogy ne ismételgessék ugyanazokat a 
mondatokat, gondolatokat, próbáljanak újakat mondani, de ne nagyon gon-
dolkodjanak. Mondják, ami jön. A játékot csak egyszer játsszuk, hisz csak 
így lesz élményszerű. 

II. 3.

A játék szintén az utcán játszódik. A csoportot két részre osztjuk, az egyik 
csoport minden tagja eltévedt, és a másik csapatból valakihez oda kell men-
nie, és segítséget kérnie. Egy-egy eltévedt emberke próbálkozzon több em-
bertől is segítséget kérni, közben fi gyeljék meg, hányféleképp reagálhat va-
laki ugyanarra a kérdésre. A különbségeket a játék végén beszéljük meg! 
Félidőben cseréljen a két csapat szerepet.
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II. 4. 

Adatlap

Név:

Leánykori név:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Lakcím:

Értesítési cím:

Telefon:

E-mail cím:

Munkahely pontos címe:

Telefon:
 

II. 5. a

A játékban a kitöltött adatlapokat összekeverjük, majd mindenki húz egyet. 
Három tetszőleges adat felolvasásából rá kell ismernie a tulajdonosnak a 
sajátjára.

II. 5. b

Az előző játékban kitöltött adatlapokat összekeverjük, majd mindenki húz 
egyet. A kezdő játékos felveszi a telefont, és elkezd beszélni az adatlap alap-
ján valamelyik szülőnek arról, hogy eltévedt a gyermeke. Ha az adatlap 
tulajdonosa rájön, hogy róla van szó, felveszi a telefont, és most mint saját 
szülője bekapcsolódik a telefonbeszélgetésbe. Nem baj, ha a játékban ha-
sonló mondatok kerülnek elő, hiszen a lapon szereplő adatok is hasonlóak.

II. 6. a

A játék a szóbeli kommunikációt fejleszti. A táviratot feladni kívánó gye-
rek, az ügyfél telefonon hívja a postáskisasszonyt. Hívjuk fel a fi gyelmet a 
telefonálás illemtanára: köszönés, bemutatkozás, probléma elmondása stb. 
Mindkét fél ügyeljen ezekre az illemszabályokra. A telefonbeszélgetés so-
rán a postáskisasszonynak fel kell vennie az adatokat, le kell írnia azokat, 
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míg a feladónak ügyelnie kell a pontos, tömör válaszadásra.
Fontos adatok: a feladó neve és címe;
                         a címzett neve és címe;
                         a távirat szövege (tömör, rövid, de értelmes szöveg).
A telefonálás végén az illemszabályoknak megfelelően köszönjenek el. 
A játékot kipróbálhatják párokban, majd hallgassunk meg lehetőleg min-
den párt. 

II. 7.

A játékosok körben állnak. Amikor egy játékos kimegy a teremből, a töb-
biek eldöntik, hogy kitől kinek megy az üzenet, azaz ki lesz a feladó és 
ki lesz a címzett. Az üzenetet kézszorítással kell eljuttatni a címzetthez. 
A kiküldött játékost behívják, aki a kör közepére állva próbálja észrevenni 
a kézszorításokat, elfogni az üzenetet. Ha sikerül, rámutat és megnevezi a 
küldőt, és helyet cserél vele. Ha nem, az üzenet célba ér, ilyenkor a címzett 
hangos „Megkaptam” kiáltással jelez. A játék folytatásához új küldőt és új 
feladót választunk.

II. 10.

Az automata nagyságától függően egy játékos belebújik vagy a fejére húzza 
a „gépet”, és ő lesz az automata hangja. A gyerekek egyenként lépnek az 
automatához, és a bankkártyájuk segítségével valamely műveletet hajtanak 
végre.
Az automaták működésének megfelelően kéréseket intéz az ügyfélhez (az 
előtte álló gyerekhez). Csak a megfelelő választ fogadja el, majd az ügylet-
nek megfelelő kérdésekre is kéri a választ. Az ügyfél szóban is válaszolhat, 
de egy számológép billentyűzetébe is begépelheti a kért adatokat. Ha van 
játékpénz, azt is használjuk, ha nincs, üres papírokra is írhatunk a tranz-
akciók során. Jó, ha van egy segítője is az automatának, aki a pénzeket, 
papírokat kezeli. 

Az automaták standard szövegei:
Üdvözöljük az/a … Bank automatájánál!
Kérem, helyezze el a nyílásba bankkártyáját!
Gépelje be/mondja meg a négyjegyű PIN-kódját!
Válasszon az alábbi tranzakciók közül: 
– Pénzfelvét bizonylattal
– Pénzfelvét bizonylat nélkül           
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– Pénzbefi zetés
– Vegye el a borítékot! Helyezze bele a pénzt! Tegye a nyílásba a borítékot!
– Telefonfeltöltés
– Egyenleg lekérdezése
– PIN-kód megváltoztatása
Kérem, gépelje be/mondja meg a felvenni, betenni kívánt összeget!

Kérem, gépelje be a feltölteni kívánt telefonszámot!
Ismételje meg a telefonszámot!

A tranzakció folyamatban!
Vegye el a kártyát!
Vegye el a pénzt!
Vegye el a bizonylatot!

A tranzakciót a gép hibás adatok miatt nem tudja elvégezni!
A gép pillanatnyilag nem üzemel!

III. 1.

A játékban a gyerekek hátára biztosítótűvel felerősítünk egy-egy névkár-
tyát, amin egy foglalkozásnév található. A sajátját tehát senki nem isme-
ri, de mindenki másét igen. A játékban meg kell tudni, hogy mi áll a saját 
névkártyán, a többiek kérdezgetésével. Kérdezni bárkitől bármennyit lehet, 
de válaszolni csak igennel és nemmel szabad. Ez egy kétirányú játék, mert 
egyszerre szerepel mindenki kérdezőként és válaszadóként. Egy megadott 
jelre kört alakítunk, majd mindenki kimondja azt a nevet, amit saját magá-
ról gondol a kérdéseire kapott válaszok alapján. A játék többször is játszha-
tó, de ha nem új névkártyákkal játsszunk, akkor mindig egyre könnyebbé 
válik, hiszen a játszók egyre inkább ismerik a kártyákon szereplő foglalko-
zásokat, és célzottabban kérdeznek. Javasolt névkártyák:
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MENTŐS  
 
POSTÁSKISASSZONY 

POLGÁRMESTER  

ORVOS

MÚZEUMI TEREMŐR   

SZÁLLODAI PORTÁS 

TELEFONKEZELŐ   

ÁPOLÓNŐ  
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POSTÁS  

ÚJSÁGKIHORDÓ  

BIZTONSÁGI ŐR   

BENZINKUTAS 

RENDŐR 

TŰZOLTÓ  

SZÍNÉSZ 

ELADÓ
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12. FÉNYEK, ÜZLETEK

Játék,
amelyben kissé megmérettetünk: hiszékenyek vagyunk 
vagy sem… és miért… és hogyan… és mit tehetünk?

 KÉSZÍTETTE: FARKAS ZSUZSANNA 
  RÓZSA ILDIKÓ
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MODULLEÍRÁS

A MODUL CÉLJA A tömegkommunikációs rendszerekben megjelenő üze-
net (hír, vélemény, személyiség, történet, reklám) hatá-
sa. A tömegkommunikáció néhány jellegzetes módsze-
rének megismerése. Feladatsor a tudat alatt érvényesülő 
hatások, a különböző manipulációs technikák megis-
merésére, azok feldolgozására. Reklámok – gazdasági 
drámák – vizsgálata aktív, kritikai befogadóként; reklá-
mok létrehozása

IDŐKERET 90 perc (2x45perc)

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 9–11 évesek

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT A tömegkommunikációs rendszerekben megjelenő üze-
netek ismerete

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY Manipulációs technikák az élet más területén

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FÓKUSZAI Személyes kompetencia: Befogadói, önkifejezési kész-
ség és nyelvi kreativitás fejlesztése

Kognitív kompetencia: Nyelvi és nem nyelvi kommu-
nikációs képesség, gondolkodási és tudásszerző kompe-
tencia fejlesztése

Szociális kompetencia: Tisztességes játékra való képes-
ség: tolerancián alapuló együttműködés ösztönzése

MODULKAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Mozgóképkultúra és médiaismeret, jelleg-
zetes médiaszövegek, műsortípusok, a reklám

Tantárgyakhoz: Magyar nyelv és irodalom; Dráma és 
tánc

Modulokhoz: 1. modul: Vándorúton; 9. modul: Látható 
és láthatatlan labirintusok; 11. modul: Közös épülete-
ink

TÁMOGATÓRENDSZER 1. Felhasznált irodalom, zene, kép (források): videoka-
zettán ismert, sokat játszott reklámok
2. Bemutatásra nem szánt, csak javasolt, ill. ajánlott 
anyagok: reklámfi lmek, nyomtatott reklámanyagok

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

Időfelhasználás:
A foglalkozást érdemes szünet nélkül megtartani, hogy a tanulók jobban elmélyülhessenek 
a témában. Továbbá mert az idő nagy részében szerepben vannak. Ha megszakítjuk a foglal-
kozást, lehet, hogy elvész a szerep és a szituáció, ami viszont feltétele annak, hogy a tanulók 
valójában át tudják gondolni a témát és érintetté váljanak. 
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Tér-terem elrendezése: 
Könnyedén átrendezhető, mozgásos játékra, jelenetkészítésre és csoportmunkára egyaránt 
alkalmas tér

Eszközök:
A gyermekek számára ismerős termékek, ill. csomagolások (pl. fogkrém, játékok, mobiltele-
fon, mosópor, csokoládé, müzli, stb.), példamondatok, videólejátszó, televízió, videókazettán 
ismert, sokat játszott reklámok. (Olyat válasszunk, ami a legtöbb manipulációs technikát so-
rakoztatja fel!) Szövegrészletek: reklámok, hirdetések, papír, csomagolópapír, rajzeszközök, 
magnó vagy diktafon, képmutogató tábla, olló.

Speciális javaslatok a fejlesztendő kompetenciával kapcsolatban 
Rendkívül fontos, hogy senki ne érezze magát úgy, hogy rajtakapták a hazugságon. Kezeljük 
megfelelő humorral azt, ha a gyerekek önmagukkal szembesülnek, és biztosítsuk őket arról, 
hogy a felnőttek sem tökéletesek… Teremtsünk olyan hangulatot, amelyben együtt örülhe-
tünk annak, hogy felismertük, milyen hiszékenyek tudunk lenni néha… A tanítási dráma 
konvencióit (ha nem ismerősek a gyerekek számára) részletesen mondjuk el. Mi lesz a fel-
adat, hogyan valósítjuk meg, mennyi idő áll rendelkezésre, hogy mutatjuk be… stb.

Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban 
A II. 6. jelű feladat a foglalkozás tulajdonképpeni értékelése. Indirekt értékelés, tehát a tanár 
a tanulók feladatmegoldásának minőségéből (alkalmazzák-e a technikákat, s milyen szinten) 
kap információkat. Hasonló módon a tanulói önértékelés is rejtetten történik meg, vagyis a 
tanuló a saját ötleteinek mennyiségéből és minőségéből tapasztalja meg, mit sajátított el 
a foglalkozáson. A társak értékelése szintén spontán zajlik, hiszen a legjobb ötletek (manipu-
lációs technikák vagy ugyanúgy a „direkt” igazmondás) egészen biztosan nagy derültséget 
váltanak ki. Ez a pozitív visszajelzés válik egyfajta nem számszerűsített „jutalommá”, a többi-
ek számára összehasonlítási alappá.  Így az önértékeléshez is további támpontot nyújt. 
Az értékelés tehát rejtetten ugyan, de normához (társak) és kritériumhoz (a feladat maga) 
viszonyítottan is megjelenik.
A III. 2. jelű játék szintén egyfajta értékelés. A foglalkozás sikerességének mércéje ugyanis az, 
hogy a tanulók a tanultakat továbbviszik-e, vagyis alkalmazzák-e a megfi gyelő technikákat, 
felismerik-e a manipulációt, reagálnak-e rá s hogyan stb. a foglalkozást követően. Az elsajá-
títás, a „megérintődés” mértékére már a feladatválasztásból (ki mit, mennyit vállal), majd a 
megoldást követően (annak mennyiségéből és minőségéből) következtethetünk. A szociá-
lis kompetencia fejlesztését akkor tekinthetjük sikeresnek, ha a tanulók konvertálják valódi 
életükre a foglalkozáson tanultakat, gondolkodnak a felvetéseken, és akár tovább is adják 
tapasztalataikat! Ezért bármilyen jellegű későbbi visszajelzést fogadjunk – amennyire lehet-
séges – kíváncsian és érzékenyen.

Jelmagyarázat
☺: a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést.
Római számok (I., II., III. stb.): a fő feladat 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/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I. Miben hasonlítotok, miben különböztök? 10 perc

A Sétálunk a térben. Amikor azt 
mondom: stop!, forduljatok oda 
ahhoz, aki épp mellettetek áll, 
találjátok ki, miben hasonlítotok! 
(Közös tulajdonságként egyaránt 
elfogadható megoldás a külső és 
a belső tulajdonság is.)
Sorban mondjátok el, mi az!
(Célcsoport: könnyebb verzió, 
kevésbé jó megfi gyelőknek.)

a szókincs moz-
gósítása (tények, 
tulajdonságok),
spontán beszédké-
pesség

kapcsolatfelvétel

páros – moz-
gásos dráma-
játék,
frontális 
– megbeszélés

B Ugyanaz a játék, de nem lehet 
külső tulajdonságot mondani!
(Célcsoport: nehezebb verzió, 
jobb megfi gyelőknek.)

a szókincs moz-
gósítása (tények, 
tulajdonságok),
spontán beszédké-
pesség

kapcsolatfelvétel

páros – moz-
gásos dráma-
játék,
frontális 
– megbeszélés

C Ugyanaz a játék, csak nem pá-
rokat, hanem 3-as csoportokat 
képezünk.
(Célcsoport: nehezített verzió, 
koncentráltabb, jobb megfi gye-
lőknek.)

a szókincs moz-
gósítása (tények, 
tulajdonságok),
spontán beszédké-
pesség,
kapcsolatfelvétel

csoportos 
– mozgásos 
drámajáték,
frontális 
– megbeszélés
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II. 1. Reklámfi lm megnézése, csoportalakítás 10 perc

– Varázsláda kinyitása
– Ládanyitó versike elmondása 
(különböző hangsúlyokkal: ked-
vesen, mérgesen, türelmetlenül, 
erőszakosan)
– A ládában a gyermekek szá-
mára ismerős termékek (csoma-
golásai) vannak, amelyek a fog-
lalkozás időpontjában gyakran 
szerepelnek reklámokban (pl. 
fogkrém, játékok, mobiltelefon, 
mosópor, csokoládé, müzli stb.)
– A tanulóknak a fentiek közül 
egy semleges tárgyról (pl.: fog-
krémről) szóló reklámfi lmet 
játszunk le.
– 4 csoportot alakítunk.
A tanulókat megkérjük, hogy 
mint „fogyasztóvédő szakembe-
rek” a fi lm minden mondatát cá-
folják. A mondatokat a csoportok 
írásban kapják, minden csoport 
kb. 4 mondatot.
A tanár a csoportmunkában 
adjon segítséget (példamondatok 
alapján).
A mondatokat így kezdjük: 
„Igen, de…” vagy: „Igaz, de…”
– A csoportok megbeszélik vála-
szaikat, majd sorban hangosan 
elmondják.

a kontextus meg-
teremtése

1. melléklet

a kontextus meg-
teremtése,
a reklám üzeneté-
nek befogadása,
ellenvélemény 
megfogalmazása 

nyelvi manipulá-
ciós és egyéb tech-
nikák (intuitív) 
felismerése 

a manipuláció 
elleni védekezés 
stratégiáinak meg-
alapozása,
kérdezés,
vita,
kritika

csoportos 
– dráma

kooperatív 
csoportmun-
ka

kooperatív 
csoportmun-
ka – csoport-
szóforgó

fogkrém, 
játékok, mo-
biltelefon, 
mosópor, 
csokoládé, 
müzli stb.,
példamon-
datok

II. 2. Pocsék áruk találkája (létrehozás) 8 perc

4 fős csoportokat alakítunk.
Találjatok ki egy teljesen hasz-
nálhatatlan terméket! Minél 
értelmetlenebb, annál jobb!
Választható:

a kontextus mé-
lyítése, szerepbe 
helyezkedés

csoportos 
– probléma-
megoldás, 
szakértői 
dráma

szövegrész-
letek:
reklámok, 
hirdetések

a A teremben fellehető tárgyak 
segítségével
(javasolt gyors, kreatív gyere-
keknek)

a kontextus mé-
lyítése, szerepbe 
helyezkedés

csoportos 
– probléma-
megoldás

a teremben 
fellehető tár-
gyak

b Rajzolással
(Javasolt lassúbb gyerekeknek.)

a kontextus mé-
lyítése, szerepbe 
helyezkedés

csoportos 
– probléma-
megoldás

csomagolópa-
pír, rajzesz-
köz
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II. 2. Pocsék áruk találkája (reklámszöveg írása) 5 perc

– A 4 fős csoportok továbbra is 
együtt:
Hirdessétek a rádióban a szolgál-
tatásotokat!
Készüljetek fel a hangfelvételre: 
írjátok meg a reklám szövegét! 
Mindannyiótoknak szerepelni 
kell!
– Rögzítsük a szövegeket dikta-
fonra

manipulációs 
technika alkalma-
zása, felismerése

csoportos 
– dráma

papír, toll magnó vagy 
diktafon

II. 3. Pocsék áruk találkája (óriásplakát-készítés) 8 perc

– A 4 fős csoportok továbbra is 
együtt:
– Készítsétek el a terméketek 
óriásplakátjának tervét! Írjatok 
mellé rövid szlogeneket!
(Pl.: ismétlés, felszólító mód, 
vágykeltő szavak, összehasonlí-
tás, idegen szavak használata.) 
– Milyen nyelvi rábeszélőtech-
nikákat alkalmaztunk, hogy 
termékünket kívánatosabbá 
tegyük? Becsületes ez?

nyelvileg manipu-
latív reklám létre-
hozása,
sűrítés,
lényegkiemelés

csoportos – 
fantáziajáték, 
dokumentum 
létrehozása

frontális 
– megbeszélés

papír, rajzesz-
köz

II. 4. Pocsék áruk találkája (reklámfi lm-tervezés) 13 perc

– A 4 fős csoportok továbbra is 
együtt:
– Felkészülés TV–shop-szerű 
eladásra
– Tervezés: 5 perc
– Az összes bemutatása: 4x4 perc

manipulatív rek-
lám létrehozása,
sűrítés, lényegki-
emelés

csoportos 
– probléma-
megoldás

II. 5. Te szeretnél olyan lenni? 12 perc

– Párválasztás
– „Ilyen volt…” és „ilyen lesz!” 
fi gura elkészítése
– Bemutatásuk „csodaszerestül”

összefüggéske-
zelő-képesség, 
kreativitás, önkife-
jezési készség

páros – felfe-
dezés, problé-
mamegoldás, 
bemutatás

csomagoló-
papírra írt 
szavak: „tető-
től talpig”

a Rajzolva humorérzék, 
együttműködés

páros – felfe-
dezés, problé-
mamegoldás

papír, fi lctoll 2. melléklet a

b Képmutogatással
(absztrakt gondolkodásban erő-
sebbeknek)

humorérzék, 
együttműködés,
absztrakt gondol-
kodás

páros – felfe-
dezés, problé-
mamegoldás

képmuto-
gatótábla és 
elemei

2. melléklet b
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II. 6. Minden eladó!... Minden eladó? 5 perc

☺ Reklámozzátok egy csoporttár-
satokat! 

Nincs felkészülési idő, minden 
csoporttagnak mondani (és mu-
tatni) kell valamit!

a feladat összefog-
lalja, hogy mit ér-
tettek és tanultak 
meg a gyerekek,
rendszerező ké-
pesség

csoportos 
– improvizá-
ció

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS 

III. 1. Te hogy gondolod? 5 perc

A terem két sarkát kijelöljük 
végpontnak.
Az egyik jelentése: „Nagyon 
egyetértek”, a másiké: „Egyálta-
lán nem értek egyet.”
Helyezkedj el úgy a vonalon, 
hogy az kifejezze a véleménye-
det!
A tanulóktól lehet indoklást kér-
ni. Ennek módja, hogy megkér-
dezzük: „Miért állsz itt?”

a tanulók aktuális 
gondolkodásmód-
jának felmérése,
ellenőrzés

vélemény kinyil-
vánítása,
érvelés

kooperatív 
csoportmun-
ka – 
véleményvo-
nal

3. melléklet

ötletek a 
véleményvo-
nalhoz

III. 2. Légy szemfüles! 2 perc

☺ – Nézzetek reklámokat, hir-
detéseket, készítsetek nekünk 
rejtvényt!
– Írjatok le egy reklámot (egyé-
nileg, párban vagy csoportban 
is dolgozhatnak) az „Igen, de…” 
technikával, nekünk csak ezeket 
a mondatokat mondhatjátok el.
– A mi feladatunk az lesz, hogy 
kitaláljuk, melyik reklámról van 
szó.

a tanultak konver-
tálása a valós élet-
re az alkalmazás 
révén

a fi gyelem fenn-
tartása

egyéni, páros, 
csoportos 
– probléma-
megoldás
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MELLÉKLETEK

1. melléklet

II. 1. „Igen, de…”, „Igaz, de…”  játék leírása

Pl.: 
Ha a reklámban ez hangzik el   Ez egy lehetséges válasz, igen,  
       de:

Tisztábbra mos –     Minél tisztábbra?
Kalciumot tartalmaz –    És még mit tartalmaz?
Egészséges, mert magvakat tartalmaz – A cukor is egészséges?
Hűtés nélkül is eltartható –    Akkor hogy lehet benne friss 

tej?
Jobban fogja érezni magát –    Honnan tudja, hogy én mitől 

érzem jól magam?
Nem ég le az étel benne –   A másik edényben sem ég le.
Fogorvosok Egyesületének ajánlásával – Van ilyen egyesület?

Minden mondatra kérdezzünk vissza minél többféleképp!

2. melléklet

II. 5. Te szeretnél olyan lenni?

Írjuk fel jól látható helyre: haj, bőr, szemek, fülek, orr, száj, fogak, körmök, 
hónalj, lábak, alak, ruha, cipő.
A gyerekek párokban válasszanak maguknak egyet a fenti szavak közül 
(döntésük után húzzák is ki a lapon, hogy más már ne választhassa ugyan-
azt).
A feladat: a páros egyik tagja azt mutassa meg, milyenek vagyunk a reklám-
szakemberek szerint (pl. zsíros, korpás, kócos a hajunk…), a társa pedig azt, 
milyenek lehetünk majd a reklámszakemberek szerint (pl. ragyogó, fényes, 
dús, erős, rugalmas… hajúak), ha a terméküket megvesszük. Fantázianevet 
is adjanak a kitalált csodaszernek (pl. makuláris hajkoronásító: MAXIBUN-
DI).
„A” változat: ezt a szólítás sorrendjében egymás után egy-egy nagy (közös) 
csomagolópapírra rajzolják le és kommentálják (egyikre az „ilyen volt”, má-
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sikra az „ilyen lesz” kerüljön).
      „B” változat: a párok 1-1 képmutogató táblára a meglévő elemekből pró-
báljanak kialakítani formákat, majd azokat egy-egy mozdulattal, 1-1 elem 
feltételével, elvételével kell átalakítani a reklámszöveg szerint.
Ezután a szólítás sorrendjében egymás után képmutogatással (mutatópálcá-
val a kézben) kommentálják alkotásukat.
Nagyon jó alkalom a felszabadult kacagásra… Éljünk a lehetőséggel!

3. melléklet 

III/1. Ötletek a véleményvonalhoz

1. Aki elhiszi a reklámot, az ostoba.
2. Én megnézném, mi van egy termékre írva, mielőtt megveszem.
3. A kereskedők azért nem árulják el a termékről az igazat, mert akkor senki 
nem venné meg.
Stb.
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Játék,
amelyben először ijesztőnek tűnik a városi forgatag, a 

nagy tömeg! Ám van egy nagy titok. Ha rájöttök, mi az, 
akkor senkinek nem kell félni, hogy egyedül marad!!!

 KÉSZÍTETTE: FARKAS ZSUZSANNA 
  RÓZSA ILDIKÓ



13. EGYÜTT ÉS EGYEDÜL 229

MODULLEÍRÁS

A MODUL CÉLJA Tudatosság növelése a (verbális és nem verbális) kom-
munikációban az elszigetelődés és a konformitás  meg-
előzésének érdekében. Az empátiás készség fejlesztése, 
az empátia mint „középút” felmutatása.
Az egyéni felelősség vállalása: mérlegelés és (helyzettel 
adekvát) döntés meghozatala, annak kommunikálása. 
A felelősségmegoszlás jelenségének megismerése a se-
gítségnyújtás (és kérés) kérdésében

IDŐKERET 90 perc – 2x45 perc

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 10–11 évesek

A MODUL TARTALMA Képességfejlesztő drámajátékok, kooperatív tevékeny-
ségek a proszociális viselkedés erősítésére és a szándék 
valós élethelyzetekben való nyelvi megformálására

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Személyes élmények felidézésének képessége, igénye, 
felhasználás munkaanyagként

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY A kötelező segítségnyújtás mint közös felelősség egyéni 
útjainak további kidolgozása

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FÓKUSZAI Személyes kompetencia: Önszabályozó, önfejlesztő ké-
pesség

Kognitív kompetencia: Konvertálóképesség

Szociális kompetencia: Együttélési képességek (em-
pátia). Együttműködési képességek: felelősségvállalás, 
segítségnyújtás

MODULKAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz 
Dráma és tánc: Verbális és nem verbális kommunikáció 
fejlesztése. Rögtönzési és együttműködési képességek 
fejlesztése. A csoportos játékhoz és a megjelenítéshez 
szükséges képességek fejlesztése, készségek kialakítása. 
Spontán mozgásos improvizáció, térkitöltő játékok
Magyar nyelv és irodalom: Saját vélemény megfogal-
mazása és megvédése a témának és beszédhelyzetnek 
megfelelően. Mások véleményének meghallgatása, 
megértése többszereplős helyzetekben. Saját vélemény 
megvédése és korrekciója
Törekvés a kifejező és mások számára érthető beszédre
Gondolatok, információk, érzelmek és vélemények egy-
szerű, érthető és hatékony közlése
Törekvés empatikus viszony kialakítására a beszédpart-
nerrel. A testbeszéd, a térközszabályozás és az arcjáték 
néhány jelének ismerete, tudatos alkalmazása

Modulokhoz: Kapcsolat; Vágy, szerelem, honvágy… stb.

TÁMOGATÓRENDSZER Buda Béla: Az empátia, a beleélés lélektana.
Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája. 
Kulcsár Zsuzsanna: Morális fejlődés, empátia és altruizmus.
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

Időfelhasználás: 
A foglalkozást érdemes szünet nélkül megtartani.

Tér-terem elrendezése: 
Csoportmunkára és a bemutatókra alkalmas teret hozzunk létre.

Csoportok: 
A csoportok és a párok alkotása ezen a foglalkozáson minden esetben a tanulók szabad vá-
lasztása alapján történjen. Egy feltételt szabjunk csupán: nem lehetnek egynemű csoportok.

A tartalommal összefüggő differenciálási javaslat:
A kooperatív csoportmunkában történő munka során lényegében eleve differenciálás törté-
nik, hiszen a tanulók különböző feladatokat kapnak. A feladatok több esetben nehéznek bizo-
nyulhatnak. Ezeket azzal tudjuk könnyíteni – főleg az önismereti jellegű feladatok esetében 
–, ha folyamatosan biztatjuk és támogatjuk őket (a csoportokat és az egyéneket is). Ha vala-
melyik tanuló valami oknál fogva nem szeretné a nyilvánosság elé tárni, amit leírt vagy meg-
fogalmazott, tehetünk kivételt. A legfontosabb, hogy ne érje kudarc a tanulókat.

Eszköz: 
Fényképezőgép, írásvetítő vagy projektor (ha nincs egy nagy ív csomagolópapír); variálható 
kesztyűbábok.

Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok: 
Ha gyakorlatlanok a tanulók a technikák alkalmazásában (pl. állókép), akkor szervezzük úgy 
az órát, hogy a gyakorlásra több időt szánjunk.

Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban
Az értékelési mód és a tartalom összefüggésének megvilágítása: a játékok megoldásakor fi -
gyeljük a gyermekeket. A tevékenységek úgy lettek felépítve, hogy az adott gyakorlat egyben 
egy korábbi feladat értékelése is. 
A foglalkozás sikerességének mércéje ugyanis az, hogy a tanulók a tanultakat továbbviszik-e, 
vagyis alkalmazzák-e a megismert technikákat, felismerik-e a segítségnyújtás lehetőségeit, 
cselekszenek-e, miként, változnak-e tekintetben, gondolkodnak-e a továbbiakban saját ak-
tuális állapotukról, megpróbálják-e azt kommunikálni környezetük felé stb. a foglalkozást 
követően. Az elsajátítás, a „megérintődés” mértékére már a feladatválasztásból (ki mit, meny-
nyit vállal), majd a megoldást követően (annak mennyiségéből és minőségéből) következ-
tethetünk. A szociális kompetencia fejlesztését akkor tekinthetjük sikeresnek, ha a tanulók 
konvertálják valódi életükre a foglalkozáson tanultakat, gondolkodnak a felvetéseken, és 
akár tovább is adják tapasztalataikat! Ezért bármilyen jellegű későbbi visszajelzést fogadjunk 
– amennyire lehetséges – kíváncsian és érzékenyen.
A segítségadás kérdése permanens aktualitással bír. Osztályunkat érintő konfl iktushelyze-
tekben és bármely szituációban – akár preventív jelleggel is – utalhatunk a foglalkozáson 
átélt közös élményünk valamelyikére. Ez lehet a foglalkozás plusz hozadéka! Amennyiben 
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felismerjük a mindennapi életünkben azokat a helyzeteket, ahol „gyakorolhatjuk” az itt ta-
nultakat, s ebben segítjük tanulóinkat, azzal a foglalkozás hatását megsokszorozhatjuk!

A dramatikus tevékenységek alkalmazása során a résztvevők (egyének és a csoportegész) tel-
jesítményének értékelése minden esetben a korábbi szinttel való összehasonlításban jelenik 
meg, vagyis nem normához viszonyítottan. Amennyiben az adott tevékenységet a tanulók si-
keresen végrehajtották, a kritériumhoz viszonyított értékelést (tudja-e a tanuló, ami a tovább-
lépéshez szükséges) megoldottnak tekinthetjük. A tevékenységek felépítésüknél fogva ki-
mondatlanul is nyilvánvaló teszik a tanulók számára, hogy a legjobb tudásukat nyújtották-e.
Amennyiben sikerül azt a légkört megteremteni, hogy „csak együtt lehetünk sikeresek”, a po-
zitív példa (a normatíve jobb teljesítmény) motivációt és nem legyőzöttséget jelent az egyes 
tanulók számára. A többiek teljesítményéhez való viszonyítás tehát látensen jelenik meg a 
játékok során, ez lesz a tanulói önértékelés alapja. Az óra önismereti jellegű feladatokra épül, 
ezért a teljesítmény, s főleg a megoldás minőségének direkt értékelése kerülendő, mivel ez-
által (burkoltan) a gyermek személyisége kerülne értékelésre! Csak az aktivitás szintje érté-
kelhető!

Jelmagyarázat
☺: a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést.
Római számok (I., II., III. stb.): a fő feladat 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/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I. 1. Bocs, nem érek rá! 5 perc

Varázsláda nyitó szertartása, 
szöveg elmondása

A tanulók elkezdenek a térben 
sétálni a helyszínt  a tanár adja. 
Minden feladat után megfogal-
mazzuk érzéseinket

felismertetni, hogy 
mindenkire szük-
ség van

nem nyelvi képes-
ségek:
térközszabályozás,
tekintet,
nyelvi képességek: 
spontánbeszéd-ké-
pesség

egész csopor-
tos –
dráma

1. melléklet,
a vers szö-
vege,
szöveggyűj-
temény 1.– 
Vár, mesebeli 
várak

2. melléklet,
játékleírás

I. 2. Te mit tettél volna? 10 perc

a

☺

A tanulók a térben sétálnak. Fel-
adatuk, hogy miközben a tanár 
olvassa a verset, annak megfele-
lően, folyamatosan mozogjanak. 
Mindent játsszanak el, amit csak 
tudnak abból, amit hallanak.
Feldolgozás:
Kijelöljük az A és a B pontot a 
teremben egymástól távol. A je-
lentése: „Én biztosan segítettem 
volna!” B jelentése: „Én biztosan 
nem segítettem volna.”
Eztán érveket kérünk mindkét 
oldalról: „Miért állsz itt?” 
Végül a vers szövegét jól látha-
tóan kivetítjük, s megkérjük a 
tanulókat, hogy a kiemelt sort (a 
szituációnak megfelelően: eső, 
vihar, zárt ajtó) mondják el több-
féleképpen (őszintén és szelíden, 
nem őszintén és szelíden, mér-
gesen, nagyon mérgesen, elége-
detlenül stb. és a gyerekek ötletei 
alapján is)

átélni, hogy a se-
gítségnyújtással 
kapcsolatos döntés 
nem könnyű, fel-
ismertetni, hogy 
épp ezért a másik 
döntését el lehet 
fogadni

vers és prózamon-
dás befogadása
nem nyelvi képes-
ségek:
empátia

problémamegoldó 
képesség: 
döntés–választás

nyelvi normatív és 
korrekciós képes-
ségek:
artikuláció, hang-
súly, tempó

egész csopor-
tos – dráma

csoport –
kooperatív vé-
leménysarok 
technika

frontális 
– dráma

3. melléklet,
a vers szö-
vege

3. melléklet,
a vers szö-
vege
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

b A tanulók körben ülnek. Így 
láthatják egymást. Ez azért 
előnyös, mert csak kézjátékkal 
nehezebb a feladat. Ily módon 
azonban tudnak ötleteket venni 
egymástól. Ezt el is mondhatjuk 
a játék elején. Feladatuk, hogy 
miközben a tanár olvassa a ver-
set, a kezükkel mutatják a törté-
néseket. Pl. megállapodhatunk 
abban, hogy az egyik kezünk 
Sün Balázs (tüskéit széttárt ujja-
inkkal jelezzük, mutatóujjunk az 
orrocskája, a másik kezünk és a 
testünk az, amivel minden mást 
mutatunk: szél, süntestvérek, 
házikó, ágy stb.)

Feldolgozás: ugyanaz, mint az 
elõzõ verzióban.

Elképzelhető, hogy a gyermekek 
az elhelyezkedés miatt „társul-
nak”, és négykezest játsszanak. 
A feladat megkezdése előtt dönt-
sük el (ha fegyelmezetten dol-
goznak, nincs akadálya), megen-
gedjük-e, mert közben már nem 
tudunk instruálni.

átélni, hogy a se-
gítségnyújtással 
kapcsolatos döntés 
nem könnyű, fel-
ismertetni, hogy 
épp ezért a másik 
döntését el lehet 
fogadni

vers- és prózamon-
dás befogadása,
nem nyelvi képes-
ségek:
empátia

problémamegoldó 
képesség: 
döntés – választás

nyelvi normatív és 
korrekciós képes-
ségek:
artikuláció, hang-
súly, tempó

egész csopor-
tos – báb

kézjáték 

csoport –
kooperatív 
véleménysa-
rok –
technika

frontális –
dráma

I. 3. Segíts nekem! Vedd észre, mi baj! 8 perc

a Az osztályt két részre osztjuk. 
Az egyik csoportot megkérjük, 
hogy csak mozgással fejezze ki, 
miben szorul segítségre. 3-ra 
szoborrá merevednek. A másik 
csoportból mindenki odamegy 
valakihez, és segít, az alapján, 
amit lát. Ha „jól” segít, a szobor 
megmozdulhat. Ezután csere. 
A végén néhány mondatban 
megbeszélik, mit mutattak, mit 
gondoltak a segítők, s hogy jól 
segítettek-e.
Egy megoldást újrajátszhatnak 
(akik szeretnék), úgy, hogy min-
denki megnézi.

felismertetni, hogy 
a segítségkérés 
nem csak szóban 
érkezik,
felelősségünk van 
a felismerésben

empátia

egyéni –
dráma 

páros –
megbeszélés

frontális –
bemutatás
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

b Párban készítik el a szobrot 
(mindkettő segítségre szorul 
ugyanabban, és a párja segít)
Csoportban dolgoznak (minden-
ki segítségre szorul, és csoport 
segít)
Ezután úgy zajlik, mint az elõzõ 
verzió.

felismertetni, hogy 
a segítségkérés 
nem csak szóban 
érkezik –
felelősségünk van 
a felismerésben

empátia

egyéni, páros 
és csoportos 
– dráma 

állókép

I. 4. Segíts nekem, vedd észre, mit kérek! 10 perc

A
☺

Egy tanulót kiválasztunk, aki az 
osztály elé áll. Nem tud elmoz-
dulni, ezért segítségre szorul, és 
beszélni sem tud.
A tanár megsúgja, hogy mit kér-
jen a másiktól.
„Válassz valakit és vedd rá arra, 
amit a borítékban található papí-
ron olvasol! (A tanuló húz egyet.)
 Ha kész, tapsold meg!” 

felismertetni, hogy 
szavak nélkül is 
képesek vagyunk 
egymást megér-
teni, cselekvésre 
ösztönözni, ha 
fi gyelünk

nem nyelvi kom-
munikációs képes-
ségek

proszociális maga-
tartás

egyéni, páros 
és csoportos –
dráma

4. melléklet,
borítékokban 
felírva az 
ötletek

B
☺

Ugyanaz a játék, a tanulók saját 
ötleteivel. „Mit szeretnél? Mu-
tasd el! Addig mutass, amíg nem 
teszi pontosan azt, amit gondol-
tál!”

felismertetni, 
hogy nem szabad 
kihasználni, ha 
valaki segít abban, 
amit kérni szeret-
nénk

egyéni, páros 
és csoportos –
dráma

a Egy tanulót kiválasztunk, aki 
bábot választhat. A báb segítsé-
gével mutogatja el, amit szeretne, 
ez esetben azonban hangadással 
segítheti az instrukciókat. Biztas-
suk, hogy ha a játszó nem jól érti 
őt, azt is a bábbal mutassa (pl. 
fejrázás).
Úgy, mint az A és B verzióban 
játszhatjuk előre megírt anyag 
alapján (válasszunk olyan felada-
tokat, amelyekben a hétköznapi 
életükben szükségük lenne egy-
más segítségére!) és a tanulók 
saját ötleteivel is.

nem nyelvi kom-
munikációs képes-
ségek 

proszociális maga-
tartás

egyéni, páros 
és egész cso-
portos – báb

a láda bábjai
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II. 1. Segítsetek egymásnak! 5 perc

A csoportok kifejezések, monda-
tok szavait kapják szókártyákon 
összekeverve. „Rakjátok ki az ér-
telmes mondatokat minél gyor-
sabban! Ha kész, válasszatok 
egyet! Hol hallottátok, mit jelent? 
Beszéljétek meg! Válasszatok egy 
szóvivőt, aki elmondja a többi-
eknek!”

gondolatébresztés
szókincs mozgó-
sítása

nyelvi probléma-
megoldó
képesség,
rendezés

csoport–
kooperatív 

szóforgó,
csoportszófor-
gó – technika

5. melléklet,
szókártyák 
összekeverve
minden cso-
portnak

II. 2. Képes vagy-e segíteni? 10 perc

A tanár kivetíti a 6. mellékletet 
úgy, hogy mindenki lássa.
1. Válaszd ki magadban, rád 
melyik ábra jellemző jelenleg!
2. Egészítsük ki az ábrát! (Lásd 
feladatleírás!)

Ha valaki „középen” áll, mi a 
teendő? Mitől kerülhet valaki 
balra? Mi történik, ha az próbál 
segíteni, aki a jobb oldalon van? 
Mi történik, ha valaki mindig 
csak ad, és sosem kap? 

felismertetni, hogy 
fontos tisztában 
lennünk aktuális 
állapotunkkal,
s aszerint mérle-
gelni

ábrázolás, ábraol-
vasás,
megértés,
önrefl exió

egyéni 

frontális –
megbeszélés

6. melléklet,
ábrák
minden tanu-
lónak

6. melléklet,
ábrák,
feladatleírás

II. 3. Jog a segítséghez – 5 perc

A szöveg felolvasása. Az alkot-
mány fogalmának rövid értel-
mezése.
Mindenkinek joga van megkap-
ni a segítséget! Kinek a feladata 
(kötelessége) megadni a segítsé-
get? Az államnak mi a feladata? 
Milyen segítő szervezeteket 
ismertek? Te mint állampolgár, 
hogy segíthetsz?

szöveg befoga-
dása,
a kötelező segít-
ségnyújtás elvének 
megismerése

megértés

frontális –
bemutatás,
magyarázat

frontális –
beszélgetés

7. melléklet,
az alkotmány 
rendelkezé-
se segítség 
igénybevéte-
léről
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II. 4. Segítenék, de… 12 perc

☺ Találjatok ki a csoporttal olyan 
szituációt, amikor valamilyen 
okból nem segítetek, pedig lát-
szik, hogy kellene. Fejezzétek be 
írásban a mondatot!
Segítenék, de… (pl. félek, nincs 
pénzem, én is bajba kerülhetek, 
nem vagyok benne biztos, hogy 
célba ér az adakozás). A tanulók 
kigondolják a szituációt, amit be 
is mutatnak. A kigondolt mon-
datnak el kell hangoznia.
Bemutatjuk a jeleneteket. 
Elemzés: véleményvonal

a nemsegítésből 
adódó folyamatos 
frusztráció oldása

írásbeli szövegal-
kotás (kiegészítés)

csoportos –
dráma

csoport –
kooperatív
véleményvo-
nal technika

8. melléklet,
ötletek a 
véleményvo-
nalhoz

II. 5. Azért is segítek! 8 perc

a „Csoportokban gyűjtsetek ötle-
teket, hogy egy árva kislánynak 
hogyan segítenétek. 5 percet 
tölthettek vele (a kisgyerekkel)! 
De: amivel segítetek, nem kerül-
het pénzbe!” 

3 perc múltán a csoportok rövid 
jelenetben bemutatják a legjobb 
ötletüket. A felvetéseket beszél-
jük meg: mit gondolunk, miért jó 
ötlet? (Minden ötletet fogadjunk 
el!) Hagyjuk, hogy a tanulók 
spontán is reagáljanak mások 
ötleteire.

Eldönthetjük, hogy néma jelene-
tet vagy szöveges improvizációt 
kérünk a tanulóktól.

a segítségnyújtás 
(a cselekvés) alóli 
legismertebb fel-
mentés (hiányzó 
anyagiak) ellen 
való fellépés, fel-
ismertetni, hogy 
ennek kizárólagos 
érvként való hasz-
nálata nem elfo-
gadható,
kreativitás,
empátia

csoport –
kooperatív 

ötletbörze,
csoportszófor-
gó technika

csoportos –
dráma
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

b A tömeg és magány illusztrá-
lására a gyerekek csoportban 
gyűjtenek olyan tárgyakat a 
teremben, amiből sok van (pl. 
ceruzák, tolltartók, cipők), és 
egy egyedi tárgyat. A tárgyak 
felhasználásával azt mutatják 
meg néma jelenetben, hogy mit 
tesznek a feladatban megadott 
szituációban

Eldönthetjük, hogy hangadással 
vagy anélkül játsszák-e a gyere-
kek a jeleneteket

a segítségnyújtás 
(a cselekvés) alóli 
legismertebb fel-
mentés (hiányzó 
anyagiak) ellen 
való fellépés, fel-
ismertetni, hogy 
ennek kizárólagos 
érvként való hasz-
nálata nem elfo-
gadható;
kreativitás,
empátia,
nem nyelvi kom-
munikációs képes-
ségek

csoportos –
báb,
tárgyjáték

9. melléklet

ötletek boríté-
kokban

gondolatéb-
resztő
vers szövege

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III. 1. 20-ig számolás – kollektív és egyéni felelősség (5 perc)

„Körben állunk. Úgy kell elszá-
molnunk egyesével 20-ig, hogy
– nem beszéljük meg a sorrendet,
– mindenkinek legalább egy 
számot mondania kell,
– egyszerre csak egy valaki 
mondhat.
Ha egyszerre mondunk, kezdő-
dik elölről.
Közben fi gyelhetjük a reakció-
kat, biztassunk, s kérdezhetünk:
Miért nem megy eddig? Hogy 
sikerülne tovább elszámolni?” 
stb. 

a játék segítségével 
ráébreszteni, hogy 
nincs hibás, amed-
dig nem sikerül 
a játék, de mégis 
van egyéni fele-
lősség (hozzá kell 
adni a közöshöz és 
lemondani tudni 
érte.)

koncentráció

csoportos –
dráma

III. 2. Számíthatunk egymásra? 10 perc

Csoportos állóképet alakítunk 
ki. Címe: Segítjük egymást!
„A szoborba egyenként állunk 
be, anélkül, hogy a sorrendet 
megbeszéljük. Akkor mozdulhat 
a következő, ha a másik már 
elhelyezkedett! Aki beáll, annak 
érintkeznie kell valakivel!”
Amikor kész: „Adjunk másik 
címet a szobrunknak!”
A végén beszéljük meg, ki miért 
állt oda, ahova, milyen érzés volt 
stb.

átélni a kollektív 
felelősségvállalás 
élményét

empátia,
önkifejezési kész-
ség

csoportos –
dráma

csoportos 
állókép tech-
nika
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

III. 3. Segíts jól! 2 perc

☺ Válassz az alábbi lehetőségek 
közül! Csak úgy és akkor segíts, 
ha őszintén érzed, s valóban a 
másiknak szóljon! 
– Válassz valakit az osztályból, s 
fi gyeld egy napig, miben tudnád 
segíteni (ha tudsz, segíts!)
– A közvetlen környezetedből 
válassz valakit (család, lakóhely.)
–Nézz körül az utcán olyan 
szemmel, hogy ki miben szorul 
segítségre (ha tudsz, segíts!)
Legközelebb számolj be, ha gon-
dolod! 

A tanulók a fenti ötletekhez képi 
segítséget is kapnak.

a „kötelező se-
gítségnyújtás” 
szempontja szerint 
cselekedni 
személyes, loká-
lis és társadalmi 
szinten

segítségnyújtás

egyéni 10. melléklet,
képek min-
den tanuló-
nak
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MELLÉKLETEK

1. melléklet

A vers szövege

Kiss Ottó: Varázsláda nyitó vers

Érjen el most ide hozzánk
a bábok nagy varázslába:
a meséket idehozzák,
nyíljon ki a Varázsláda!

Csiribú, csíribá, láda, nyílj ki!

2. melléklet

Játékleírás 

A tanulók a térben sétálnak. 
Először azt mondja a tanár: „Egy erdőben sétálsz egyedül. Figyeld meg az 
érzéseidet!” A tanulók körülbelül két percig sétálnak. Amikor végrehajtot-
ták a feladatot (megnyugodtak, elkezdtek magukra fi gyelni – hiszen „egye-
dül vannak”), egy hangos stop!-pal megállítjuk őket. Aki szeretné, elmond-
hatja, milyen érzései voltak.
A második feladat: „Egy forgalmas, zsúfolt városközpontban haladsz, na-
gyon sietsz valahova! Ha valaki szembejön, nincs időd megállni és ránézni, 
csak annyit van időd mondani: »Bocs, nem érek rá, sietek!« Figyeld meg az 
érzéseidet!” Amikor megállítjuk a mozgást, szintén kikérdezhetjük az érzé-
seket.
Harmadik esetben: „Szintén a forgalmas városi utcán vagyunk, de most 
megállunk, ha szembejön valaki, ránézünk és kezet fogunk. Eközben meg-
nézzük a szemét, és mondunk valamit róla.” 
A formula a következő: (pl.) „Kék szemű Vali” vagy „Mosolygós szemű Évi.” 
Amikor ez megtörtént, továbbmegyünk.
Megkérdezzük, milyen érzéseket váltott ki a feladatsor.
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3. melléklet

A vers szövege

Csukás István: Sün Balázs 

Erdőszélen, 
erdőszéli 
tölgy tövében 
volt egy ház. 
Abban lakott 
hét süntestvér: 

Sün Aladár, 
Sün Piroska, 
Sün Adorján, 
Sün Dorottya, 
Sün Demeter, 
Sün Tihamér 
s a legkisebb: 
Sün Balázs. 

Hogyha jól be– 
vacsoráztak, 
szűk lett nékik 
az a ház, 
s előfordult, 
ilyenkor, hogy 
kívül rekedt 
Sün Balázs. 

Furakodott, 
nyomakodott, 
morgott, perelt, 
dühöngve, 
semmit se ért, 
mit tehetett, 
lefeküdt a 
küszöbre. 

Telt az idő, 
múlt az idő, 
éjre éj és 
napra nap. 
Egyre többször 
fordult elő, 
hogy a házból 
a legkisebb 
kimaradt. 

„Ebből elég! 
Torkig vagyok!” – 
kiáltott fel 
Sün Balázs. 
„Sokan vagyunk, 
s kicsi nékünk 
ez a ház!” 

„Éppen ezért 
én elmegyek. 
Szerbusz néktek 
hat testvér: 
Sün Aladár, 
Sün Piroska, 
Sün Adorján, 
Sün Dorottya, 
Demeter és 
Tihamér!”

Miután így 
elbúcsúzott, 
fogta magát, 
elindult, 
lába nyomán 
porzott a vén 
gyalogút. 

Így baktatott, 
így poroszkált, 
szomszéd tölgyig 
meg sem állt. 
Ottan aztán 
sürgött-forgott, 
árkot ásott, 
falat emelt, 
tetőt ácsolt, 
ajtót szegelt, 
és mire a nap le-
szállt, 
épített egy 
kalyibát. 

„Így ni! – mondta. – 
Most már végre ké- 
nyelmesen 
alhatok! 
Nem tolnak ki 
a küszöbre 
a nagyok!” 

Falevélből 
ágyat vetett, 
kényelmeset, 
belé feküdt, 
hortyogott, 



13. EGYÜTT ÉS EGYEDÜL 241

hogy csörögtek 
s remegtek
az ablakok. 

Éjféltájban 
vihar támadt, 
hajlítgatta 
a vén fákat, 
fújt a szél 
nagy zajjal ám. 
S arra ébredt, 
hogy zörögnek 
a kalyiba 
ajtaján. 

„Ki az? – szólt ki 
fogvacogva. – 
Ki kopogtat 
éjnek idején?” 

„Mi vagyunk az! – 
szóltak kintről. – 
Mi vagyunk a 
hat testvér: 

Sün Aladár, 
Sün Piroska, 
Sün Adorján, 
Sün Dorottya, 
Demeter és 
Tihamér!” 

„Elvitte a 
szél a házunk, 
engedjél be, 
ázunk-fázunk 
idekint, 
csuromvíz a 
kabát rajtunk 
és az ing.” 
„Jól van, jól van – 
szólt Sün Balázs. – 
Jövök már!”*** – 
s fordult a kulcs, 
nyílt a zár. 

Betódultak 
mind a hatan, 
tele lett a kalyiba. 
Kérdezte is 
Sün Tihamér: 
„Mondd csak, testvér, 
nincs csak ez az 
egy szoba?” 

Lefeküdtek, 
elaludtak. 
S arra ébredt

Sün Balázs: 
újra kicsi 
lett a ház! 
Mert az éjjel 
ide-oda 
lökődve, 
kiszorult a 
küszöbre. 

„Ejnye! – mondta 
fejvakarva. – 
Mit tehetnék? 
Megnövök! 
S akkor talán 
nem lesz ágyam, 
nem lesz párnám 
a küszöb!”

***A beszédgyakorlathoz a vastag betűvel szedett mondatot használjuk!

Forrás: http://www.babanet.hu/ujgep/discus4/messages/39/8203.
html?1034427127
 Csukás István (2001): Sün Balázs. Gesta Könyvkiadó, ISBN 9638229608
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4. melléklet

Feladatötletek

Könnyebb feladatok (egyedül megoldható):

Vedd rá, hogy nyissa ki az ablakot!
Törölje le a táblát!
Menjen ki!
Álljon fel egy székre!
Húzza el a függönyt!
Guggoljon le 3-szor!
Stb.

Nehezebb feladatok (másvalakit is bevon a játékba):

Válassz valakit és vedd rá!

Üljön valaki ölébe!
Adjon át egy képzeletbeli virágot valakinek!
Simogasson meg valakit!
Menjen oda valakihez, és fogjanak kezet!

Legnehezebb (többeket von be):

Vedd rá a többieket, hogy álljanak fel!
Álljanak fel és fussanak!
Feküdjenek a földre!
Álljanak körbe kézen fogva!
Stb.

Megjegyzés

Ha az A jelű játékot kezdeményezzük, de a tanulóknak közben saját ötle-
tük támad, akkor azt valósítsák meg. Amíg szükségét érezzük, mielőtt a 
saját ötletet elkezdi, kérjük meg, hogy súgja meg nekünk. (Ugyanis a játék 
során hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy mit akartunk eredetileg, mert 
nagyon élvezetes, hogy azt csinálja, amit mondok.)
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5. melléklet
Szókártyák az összerakós játékhoz

SEGÍTS HOGY SEGÍTHESSÜNK SEGÍTS MAGADON

ISTEN IS MEGSEGÍT SEGÍTŐ SZÁNDÉK

UTCAI SEGÍTŐ SEGÍTSÉG APA LETTEM

, , , ! !

Megoldás: A feladatmegoldás után kapják meg, s önmagukat ellenőrzik.

Segíts, hogy segíthessünk!
Segíts magadon, Isten is megsegít!
segítő szándék
utcai segítő
Segítség, apa lettem!

Megbeszélés 
(szóforgó és csoportszóforgó)

A csoport tagjai – körben ülve – a választott mondattal, kifejezéssel kap-
csolatban sorban néhány gondolatot megfogalmaznak (szóforgó). A szóvivő 
feladata, hogy fi gyeljen, s a közös megbeszéléskor, amikor a csoportok sor-
ban következnek, foglalja össze a csoport gondolatait (csoportszóforgó).

6. melléklet

Szemléltetőeszköz

A tanár a következő ábrát mutatja a gyerekeknek, oly módon, hogy min-
denki jól lássa (csomagolópapíron vagy írásvetítő, esetleg projektor segítsé-
gével):

1. Középen vagy te. A körülötted levő kis csomagok azt jelképezik, hogy 
mennyi „plusz” van benned, hogy adj másoknak, hogy segíts!
Hogy érzed magad? Melyik ábra jellemző rád most inkább?
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SOK   KÖZEPES  ALIG  SEMMI   ÉN KÉRNÉK  KÖZEPESET  SOKAT
                          KÉRNÉK        KÉRNÉK

 
 

  

Segítség az ábra tanulókkal való közös értelmezéséhez:

Sok: Sok az energiám, olyan állapotban vagyok, hogy tudok segíteni, na-
gyon nyitottnak érzem magam mások problémáira, magamtól segítek stb.
Közepes: Közepes az energiám, olyan állapotban vagyok, hogy nem a ma-
ximumot, de tudok segítséget nyújtani, ha szükséges.
Alig: Alig van energiám, éppen hogy, de még tudok adni, ha nagyon mu-
száj, tudok segíteni, most nem tudok nyitott lenni mások problémáira.
Semmi: „Nullán” vagyok. Most nem tudok adni, különben „lemerülök”. 
Képtelen vagyok most másnak segíteni.

2. Hogyan lehetne folytatni az ábrát? 

Megoldás:
Más színű körökkel jelölni a hiányt, vagy befele mutató nyilakkal. Amit 
javasolnak, a szerint befejezzük az ábrát. (A tanár is.)
Ennek is megbeszéljük az értelmezését.
Az előzőekhez hasonlóan mit jelent az, hogy 

– Én kérnék (kisebb problémáim vannak, amik megoldásához segítséget 
kérek, arra vágyom, hogy jobban fi gyeljenek rám stb.).
– Közepeset kérnék (olyan problémáim vannak, amelyeket nem tudok 
egyedül megoldani, mindenképp a környezetem kiemelt fi gyelmére van 
szükségem).
– Sokat kérnék (Tele vagyok problémákkal, ha nem segítenek, úgy érzem, 
bajba kerülök, de már nem vagyok elég erős ahhoz, hogy kérjek, vegyék 
észre, hogy bajban vagyok!)
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Az értelmezés után a tanulók választanak, és bekarikázzák a jelen állapo-
tuknak megfelelő ábrát.

A tanár, miközben a tanulók önállóan gondolkodnak, egyénileg segíti a fel-
adatmegoldást. 

Megbeszélés: Ahhoz, hogy adni tudjunk, hogy nyitottak legyünk más 
problémájára, hogy – akár önszántunkból – segítsünk, „feltöltött állapot-
ban” kell lennünk. 

A megbeszélést segítő gondolatok:
1. Aki szeretné, elmondhatja, mit jelölt és miért. Igen tapintatosnak kell len-
nünk, mert elképzelhető, hogy lesz, aki negatív élményt fogalmaz meg. Ne 
oldjuk meg a problémáját, csak vegyük fi gyelembe. A foglalkozás után, ha 
szükségesnek érezzük, térjünk vissza rá!
2. Te mivel töltődsz fel?
3. Abban az esetben, ha a jobb oldalon helyezkedik el – lehet, hogy segítség-
re szorul. Ha komoly a probléma, biztosan nem tud adni ebben az állapot-
ban. Ha kevésbé komoly, lehetséges!
Miért? Mit gondolnak erről? 
(Mert van olyan eset, amikor gyógyító az, ha máson segítünk, amikor mi is 
bajban vagyunk. Ám ez csak úgy lehetséges, ha tisztában vagyunk azzal, 
hogy milyen állapotban vagyunk! Erre való ez a játék.)

7. melléklet

Szövegrészlet

Az alkotmány 70. paragrafusa szerint minden magyar állampolgárnak joga 
van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ezt a Magyar 
Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az orvosi 
ellátás megszervezésével, a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az 
épített és a természetes környezet védelmével valósítja meg.

Forrás:
MAGYAR EGÉSZSÉGVÉDŐ LIGA 2004
http://www.datanet.hu/pharma/phorient/144/144liga.htm

Magyarország elsőrendű okiratában (ha szükséges, beszéljük meg, mi az 
alkotmány) megfogalmazódik tehát, hogy mindenkinek joga van ahhoz, 
hogy segítséget kapjon mind testi, mind lelki értelemben.
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8. melléklet

Játékleírás

Kijelölünk a teremben egy vonalat. A kérdéseket azzal válaszoljuk meg, 
hogy a megfelelő helyre állunk.

A terem bal sarkának jelentése: valószínűleg inkább igen, jobb sarkának je-
lentése: valószínűleg inkább nem. Középen: Attól függ. 
A középen állókat mindig megkérdezzük, hogy „mitől függ?”.

A feladat célja, hogy ráirányítsuk a fi gyelmet arra: a stratégiánkat a hely-
zethez érdemes igazítani, mert ettől lesz adaptív, s ettől jobban érezhetjük 
magunkat. Azt a szorongást például, hogy „rossz ember vagyok, mert nem 
adtam aprópénzt a koldusnak” vagy „nem segítettem az árvízkárosulta-
kon”, muszáj feloldani. A feloldás útja, hogy rugalmasak legyünk: ne legyen 
bennünk egyértelmű elhatározás (adott szituációban vagy adok, vagy nem, 
vagy mindenkit segítek, vagy senkit). Ez különösen az élet más területein 
érvényes, és érdemes átgondolni. A középen állók tulajdonképpen azzal, 
hogy ott állnak, már döntöttek. Mindenképp kérdezzük meg őket, hogy 
valódi válaszuk van-e, mert lehet, hogy azért állnak ott, mert azt gondolják, 
hogy nem tudják eldönteni. Ezt a választ ne fogadjuk el.

1. Az utcán egy felnőttet látsz, aki gorombán üti a gyerekét. Beavatkozol-e?
2. Egy hajléktalan aprópénzt kér tőled a villamoson.
3. Egy idegen lassít melletted az autójával, és útbaigazítást kér.
4. Valaki az utcán megkérdezi tőled, hány óra van.
5. Egy idegen megkérdezi az utcán, segítenél-e vinni a táskáját, mert ne-
héz.
Stb.

A fenti ötletek nagyvárosokban valószínűleg előforduló jelenségek.
Az ötletek bővíthetjük a környezetünkben jellemző(bb) szituációkkal.
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9. melléklet

a Ötletek a tárgyjátékhoz (borítékokban)

1. Elveszett kiskutyát találtok a főtéren.
2. Hajléktalant pillantottatok meg egy parkban, a padon fekszik.
3. Idős hölgy áriát énekel a metrón.

(Az ötleteket bővítsük aszerint, hogy tanulóink a saját, valós életükben mi-
lyen szituációval találkoznak gyakran.)
A felvetett ötletekből is próbáljunk ki egyet-egyet, akkor is, ha nem talál-
koznak ilyesmivel, mert ezáltal új jelenségeket ismerhetnek meg.

b Vers

A feladat kiadása előtt felolvashatjuk ezt a gondolatébresztő versikét. Meg-
beszélés nem szükséges.

Kosztolányi Dezső: Öreg, megindító magánhivatalnok a Lipót-körúton

Szomorú a baktatása,
A kezében aktatáska.
Úgy megy, mint egy vak tatácska.

10. melléklet

Gondolatébresztő képek és gondolatok

Tömeg vagy magány? Egyedül vagy együtt? Egyformaság vagy különböző-
ség? Van-e lehetséges középút?
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1.     

      
                                                 
Forrás: Réber antológia. (Szerk. Widengärd Krisztina.) Holnap Kiadó, 2003, 
22. o., ISBN 963 346 581 8 
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2.

Forrás: Réber antológia (Szerk. Widengärd Krisztina.) Holnap Kiadó, 2003, 
64. o., ISBN 963 346 581 8 
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3.

Forrás: Réber antológia (Szerk. Widengärd Krisztina.) Holnap Kiadó, 2003, 
64. o., ISBN 963 346 581 8 
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Játék,
amelyben megtervezzük utazásunkat messzi tájakra, s be 

is csomagolunk az útra.

 KÉSZÍTETTE: SINKÓ ISTVÁN 
  ZURBÓ PÉTER
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MODULLEÍRÁS

A MODUL CÉLJA Az utazás, készülődés, csomagolás emocionális, kogni-
tív és kommunikatív vonatkozásainak megtapasztalása 
komplex módszerek segítségével

IDŐKERET 90 perc, 2x45perc

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 10–11 évesek

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Tájékozódás, érdeklődés felkeltése, motiváció

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY Szerepek differenciálása, drámatapasztalat elmélyítése, 
kreatív alkotómunka

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FÓKUSZAI Személyes kompetencia: Önkifejezési készség, kreati-
vitás

Kognitív kompetencia: Gondolkodási kompetencia 
– kombinatív képesség, rendszerezőképesség

Szociális kompetencia: Együttélési képességek – cso-
portkezelési képesség, tolerancia
Együttműködési képességek: felelősségvállalás, sza-
bálykövetés

MODULKAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom, Művészetek 
(mozgóképkultúra és médiaismeret), Ember a termé-
szetben

Modulokhoz: A nagyváros lakói; Együtt és egyedül

TÁMOGATÓRENDSZER 1. Thorbjörn Egner: Semmit se talál az ember. (Az én szívem-
ben… Kaláka zenéskönyv, Móra, 1988.)
Bőrönd Ödön, Gryllus, 1996, GMC 013  
2. Drámapedagógiai olvasókönyv. Szerk. Kaposi László. Ma-
gyar Drámapedagógiai Társaság, Marczibányi Téri Műve-
lődési Központ, Budapest, 1995, Színházi Füzetek VII.
3. Jonothan Neelands: Dráma a tanulás szolgálatában. Ford. 
Szauder Erik. Magyar Drámapedagógiai Társaság, Mar-
czibányi Téri Művelődési Központ, Budapest, 1994,
Színházi Füzetek VI.
4. Székely Andrea: Bábjáték. suliNova Kht., Budapest, 2006
5. Kis Gyik Könyv. Szerk: Eplényi Anna és Sinkó István. 
GYIK MŰHELY Alapítvány, Budapest, 2006.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A csomagolás, készülődés, az utazás előkészítése játékos formában jelenik meg. A gyerekek sík-
bábok készítésével, azok használatával eljátszhatják a tárgyak sorsát, melyek az utazás részesei. 
A bőröndbe csomagolás, előbb a bőrönd elkészítése még kézzelfoghatóbbá teszi a várakozás, a 
tervezés, elindulás élményét. Lehetőséget adhat a tanár a gyerekeknek, hogy egyszerű játékok-
kal meséljenek saját útiterveikről, az indulás- és utazásélményeikről. Lehetőségeket kínálunk 
a síkbáb- és a tárgykészítés alkalmával a technikai előkészítés, az anyag- és eszközhasználat 
széles körű megismerésére, a játék, a verbális és képi nyelv együttes alkalmazására.
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Szocializációs szempontból sem elhanyagolható, mely tárgyakat választ ki a gyermek (cso-
port) a bőröndbe való bepakoláshoz. Így alkalom nyílik egy életvitellel kapcsolatos beszél-
getésre is, melyet a mindennapi tárgyainkon keresztül vezethet le a tanár – épp a bábozás 
során.

Időfelhasználás:
Rendszeres tapasztalat, hogy az egyes modulok anyagai szétfeszítik a megadott időkereteket, 
ezen belül különösen a bábok és kellékek elkészítése vesz több időt igénybe. A felkészülés so-
rán végig lehet gondolni, hogy egyes részekre kevesebb időt tervezünk, így más feladatokra 
több idő jut.

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

Eszközök: 
Fekete karton, színes pasztellkréta, olló, cellux, papír, toll, sniccer, hullámkarton, ragasztó, 
ecset, festék, kartondobozok, CD-lejátszó, CD.

Csoportok: 
A csoportok kialakításában az osztály egyéni sajátosságait (kompetencia, motiváció és szoci-
ometria) mindenképpen vegyük fi gyelembe!

A tartalommal összefüggő differenciálási javaslat: 
A differenciáláskor a gyerekek egyéni sajátosságait (kompetencia, motiváció) vegyük fi gye-
lembe.

Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok
Lásd mellékletek!

A modulban megjelenő, a tanártól esetleg szokatlan módszertani rugalmasságot igénylő fel-
adatok 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 délutáni foglalkozásainkon az értékelés megértésen, a másik elfogadá-
sán alapuljon. Az egyéni, esetenként szokatlan ötletek értékelésekor tanúsítsunk rugalmassá-
got, pozitív visszajelzéseket küldjünk.
Vegyük fi gyelembe 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.
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Jelmagyarázat
☺: a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést.
Római számok (I., II., III. stb.): a fő feladat 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/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE 

I. 1. Beszédgyakorlat

Bemelegítő hang- és légzőgya-
korlat

6 perc

koncentráció, rep-
roduktív beszéd-
készség

az egész cso-
port együtt –
beszédgya-
korlat

melléklet I. 1.

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II. 1. Tárgyaink

Hol a nadrágom: svéd gyermek-
vers szöveges, illetve megzenésí-
tett változatának meghallgatása                                    

4 perc

koncentráció,     
analizálás

az egész cso-
port együtt –
felfedezés

melléklet 
II. 1.,
szöveggyűj-
temény

II. 2.  Utazási lista készítése fontos tárgyainkról

Milyen tárgyakat vinnénk ma-
gunkkal egy utazáshoz?
Összeírás, rangsor felállítása

5 perc

beszédképességek, 
kiválasztás 

az egész cso-
port együtt –
megbeszélés

melléklet 
II. 2.

II. 3. Készítsünk tárgyakat!

☺  a
Síkbábok készí-
tése: 
A gyerekek 
saját választása 
alapján néhány 
tárgy (ruhada-
rab, használati 
tárgy, eszköz) 
megrajzolása 
fekete kartonra, 
színes pasz-
tellel.
A tárgyak 
körbevágása 
és merevítése 
hurkapálcával  

15 perc

 b)
Tárgyak készí-
tése plasztikus 
formákból:
Készíthetnek 
tárgyakat (pl. 
fogkefe, ru-
hakefe, látcső, 
iránytű, szap-
pan, kés stb.) 
dobozokból, 
papírgurigák-
ból térben, 
színes papírral 
bevonva 

                             
                             
     

kreativitás,
önértékelési ké-
pesség

egyéni –
alkotómunka

Fekete kar-
ton,
színes pasz-
tellkréta,
hurkapálca,
olló, cellux

melléklet 
II. 3.
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

 II. 4. Ládanyitási szertartás

A játékba való belépés szimboli-
kus gesztusa

2 perc

empátia az egész cso-
port együtt –
dráma

melléklet 
II. 4.

II. 5. Ki a legfontosabb? A tárgyak versenye 

Mindenki egy saját tárgyával 
eljátszhatja a tárgyak vetélke-
dését. Melyik tárgy ér többet a 
másiknál?
Vita, bábozással

13 perc

produktív (spon-
tán) nyelvi képes-
ség,  vitakészség,   
tolerancia

egyéni –
bábjáték

Varázsláda,
síkbábok

melléklet 
II. 5.

a Szabad választás önértékelés,
tolerancia

b) A tanár oszt szerepet

Javasolt szünet

II. 6. A bőrönd megtervezése és elkészítése

Kivitelezés kartondobozokból. 
Vágás, méretezés, ragasztás, 
színezés
                                                             
                    

25 perc

kreativitás, alkotó-
képesség 

Papír, toll, 
sniccer, hul-
lámkarton, 
olló, ragasztó, 
ecset, festék, 
kartondobo-
zok

melléklet 
II. 6.

a A munkafolyamat formája: 
egyéni

egyéni –
alkotómunka

b A munkafolyamat formája: 
az egyes részeket csoportokban 
készítik el

együttműködési 
képesség

csoportmun-
ka – alkotó-
munka

II. 7. Bőrönd Ödön – zene és játék a várakozásról  

☺ A gyerekek meghallgatják Tam-
kó Sirató Károly: Bőrönd Ödön 
című versét, esetleg a Kaláka 
együttes által megzenésített 
változatot.
Játsszuk el, ki hogyan várakozik!

15 perc

együttműködési 
képesség, 
kreativitás

csoportmun-
ka – dráma

melléklet 
II. 7.,
szöveggyűj-
temény

a rögtönzés beszéd nélkül nem nyelvi kom-
munikációs képes-
ségek

b rögtönzés beszéddel beszédképességek
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III. 1. Kezdődjék az utazás 

Mielőtt elindulunk a nagy útra, 
búcsúzzunk el a barátainktól

5 perc

empátia az egész cso-
port együtt –
dráma

CD-lejátszó, 
CD

melléklet 
III. 1.
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MELLÉKLETEK

I. 1. Légző- és beszédgyakorlat

A légzés az automatikus szabályozás és a szándékos vezérlés együttesét 
megvalósító alapvető életfunkciónk. Típusa egyéni variációkat mutat. Nyu-
galmi helyzetünkben optimális a nyugodt légzés. Ha szervezetünk pihen, 
alvás közben megváltozik a légzés ritmusa. Lassúbb, mélyebb. Ez a légző-
gyakorlatunk most éppen ezért nem is „gyakorlat”. Célja nyugodt testhely-
zetünk és nyugodt légzésünk életre hívása, megfi gyelése. Üljünk körbe, 
laza testhelyzetben (ha megtehetjük, a legoptimálisabb fekve lélegezni, de 
minekutána életünk egy részét ülve tesszük meg, nem árthat, ha ülve is 
megtanuljuk „nyugodttá lélegezni” magunkat). Két mondatot adhatunk 
támpontul. „Átadom magam a légzésnek.” Vagy: „Légzésem egyenletes és 
nyugodt.” Három perc után beszéljük meg élményeinket. Ki hol tudott ella-
zulni, ki hol érzett még testében, lelkében feszültséget. Végezetül varázsol-
juk át magunkat az „utazáshoz” a következő mondóka megtanulásával és 
közös elmondásával: 

Cucc kerekedjék,
lapis domborodjék,
mindjárt ott legyek –
ahol akarok.
Huss!

(A mondogató Gabnai Katalin gyűjtése) 

II. 1. Tárgyaink

Thorbjörn Egner:
Semmit sem talál meg az ember

   Hol a nadrágom? Hol a nyaksálom?
   Hol a folt, ami hátul volt a nadrágon?

             Hol a bal zoknim? Hol a nem t’om mim?
           
   Hol a lyuk a lyukas kanalamon? Nem látom!
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 REFR.
   Este megvolt, becs’szavamra megvolt,
   este megvolt, megvolt még.

   Hol a kék sipkám? Hol a rossz szipkám?
   Hol a jó kicsike hatlyukú furulyám?

   Hol a varrótű? Hol az LY betű?
             Hol a kicsi piros orvosságos skatulyám?

 REFR. 
   
             Hol a koppantó? Hol a pukkantó?
             Hol a tegnapi rettenetes haragom?

         
   Hol a kampóvas? Hol a korgó has?
   Hol a karimátlan, tetejetlen kalapom?

 REFR. 
   
       Este megvolt, becs’szavamra megvolt,
   
   Este megvolt, megvolt még.
   Megvolt még, megvolt még, megvolt még. 

(A Kaláka együttes megzenésítette a verset.)

II. 2. Utazási lista készítése fontos tárgyainkról

Hova utazzunk? Mennyi időre? Kivel? Milyen céllal? Hol lesz a szállásunk?...  
stb. Ezekre a kérdésekre kell először válaszolni. A tanár eldöntheti, hogy 
előre megmondja az úticélt és a körülményeket vagy a gyerekekkel találják 
ki. Ezek után lehet összeírni az utazáshoz szükséges tárgyak listáját.

II. 3. Készítsünk tárgyakat!

a Síkbábok készítése

A/3 méretű fekete fotókartonokat osztunk ki a gyerekeknek (4-5 db/fő).
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Ezekre gyors ceruzavázlattal, esetleg fehér ceruzával, krétával vázolják fel 
a tárgyak körvonalait. Azután erőteljes színekkel, színes pasztellkrétával, 
lehetőleg  pontosan – akár a maguk elé helyezett tárgyak megfi gyelésével 
– készítsék el a színes tárgyrajzokat. A tanár biztassa a lendületes rajzra, a 
részletek pontos kidolgozására, a tárgyak karakterének színben, formában 
történő kifejezésére a gyerekeket. 
Amint elkészültek, hajlakkal vagy pasztellfi xírrel fújjuk le a rajzokat (vé-
gezhetik a gyerekek is).
Ezután néhány mm-re a rajz szélétől kis fekete kontúrt hagyva vágják kör-
be a rajzokat.
A másik oldalon celluxszal rögzített hurkapálcával merevítsék. A hurkapálca 
annyira lógjon ki a rajzból, hogy fogható legyen a bábozáshoz. Esetleg a tár-
gyak egyes részeit érdemes mozgathatóvá tenni miltonkapocs segítségével.

b Tárgyak készítése plasztikus formákból

A síkbábok mellett WC-papír gurigájából, gyufaskatulyából, kockacukros 
dobozból alakíthatnak összeépítéssel, ragasztással tárgyakat. Pl. két gu-
rigából látcsövet, amire színes fólia kerül, vagy két gyufásdoboz összera-
gasztásából és gyufaszálakból cipőkefét, kockacukros dobozból iránytűt 
alakíthatnak. A dobozokat temperafestékkel befestik vagy színes papírral 
borítják, ragasztás segítségével. Az eszközöket asztali játék keretében is 
mozgathatjuk.

II. 4. Ládanyitási szertartás

Ládanyitási szertartás után a tanár a gyerekek segítségével felépíti a paravánt.

II. 5. Ki a legfontosabb? A tárgyak versenye 

Csoportalakítás, csoportonként maximum négy gyerekkel. A gyerek vagy a 
tanár választ egy tárgyat, amivel részt vesz a tárgyak versenyében. 
Feladat
A csoportok a paraván mögött vagy az asztalon előadnak egy egy-két per-
ces jelenetet. A jelenet címe: „Én vagyok a legfontosabb!” 
Mindegyik gyerek próbálja meggyőzni a többieket arról, hogy ha őt nem 
viszi magával a gazdája az utazásra, akkor jobb el sem indulni.
Akik nézik az előadást, döntsék el, hogy ők melyik tárgyat vinnék maguk-
kal mindenképpen a hallottak alapján. (Vagyis: ki érvelt legjobban.)
Vizsgáljuk meg, hogy az elkészült tárgyaknak hol lehet a fejük, szemük 
– amivel néznek, szájuk – amivel beszélnek, esetleg karjuk – amivel geszti-
kulálnak. Próbáljuk meg eszerint mozgatni a fi gurákat!
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II. 6. A bőrönd megtervezése és elkészítése

A foglalkozás előtt 3-4 nappal meg kell kérni a gyerekeket, hogy hozzanak 
otthonról kisebb magnós-rádiós kartondobozt vagy cipősdobozt.

Dobozbőrönd készítése

A gyerekek egyénileg vagy két-háromfős csoportban készíthetik a bőrön-
döt.

Sniccer, olló, vonalzó, cellux és ragasztó felhasználásával alakítják ki a gye-
rekek a dobozból a téglatest alakú bőröndöt.

A doboz tetejét ki lehet vágni egy másik doboz lapjából. Illesztéssel, pánttal 
vagy ragasztással a fület is ráapplikálhatják.

A doboz bevonható barna vagy fehér csomagolópapírral (a kasírozás tapéta-
ragasztóval történik).

Rá, mint a régi bőröndökre, város- vagy hotelcímkék ragaszthatók, melye-
ket a gyerekek színes papírból vágnak ki vagy zsírkrétával rajzolnak meg, 
és így ragasztanak rá a bőrönd oldalára.

Az elkészült bőröndbe be lehet óvatosan csomagolni az előzőleg készített 
tárgyakat (síkbábokat, illetve minidobozokból, papírgurigákból készült 
plasztikus tárgyakat).

II. 7. Bőrönd Ödön: zene és játék a várakozásra

Tamkó Sirató Károly: Bőrönd Ödön

Bőrönd Ödön 
a Köröndön
ül a kövön,
ül a kövön
fekete színű bőröndön.

Arra száll egy helikopter,
lerádióz a riporter:
Bőrönd Ödön!
Bőrönd Ödön!
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Miért is ülsz itt 
a Köröndön 
feketeszín 
bőröndödön?

Visszafelel Bőrönd Ödön
csepp zsebrádió-adóján:
Azért ülök a Köröndön
feketeszín bőröndömön,
várom, hogy a tearózsa,
várom, hogy a tearózsa,
kinyíljon az aszfaltkövön,

s a 4-es busz begörögjön!

Tamkó Sirató Károly: Tengerecki Pál. General Press Kiadó, Budapest.

Várakozás. Játsszuk el, ki hogyan várakozik!
Milyen helyszíneken lehet várakozni utazás előtt? Ötletgyűjtés (pályaud-
var, repülőtér, hajóállomás, otthon... stb.).
Még egy óra van az indulásig. 
Az előzőekben kialakított csoportok válasszanak maguknak helyszínt, és 
rövid megbeszélés után rögtönözzenek egy egyperces jelenetet, „Hogyan 
várakozunk?” címmel (beszéddel vagy beszéd nélkül).
A bőröndök kellékként szerepeljenek a jelenetekben.

III. 1. Kezdődjék az utazás

Mindenki megfogja a bőröndjét (akinek nincs bőröndje, az a síkbábjait), és 
elköszönnek egymástól. Minél több búcsúzkodási gesztust (kézfogás, öle-
lés... stb.) alkalmazzanak. Lehetőleg mindenkitől egyenként búcsúzzanak 
el. A játék Presser Gábor: Nagy utazás című zenéjére kezdődjön, amikor is 
mindenki össze-vissza elkezd járkálni a teremben, és akivel találkozik, attól 
elköszön. A játék befejezése lehet, hogy ténylegesen kimennek az osztály-
teremből. 
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Játék,
amelyben a gyerekek vidám karneváli forgatagban 

búcsúznak a városi kalandoktól.

 KÉSZÍTETTE: SINKÓ ISTVÁN 
  ZURBÓ PÉTER
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MODULLEÍRÁS

A MODUL CÉLJA A projekt összegzése, a modulok kognitív és kommuni-
katív vonatkozásainak megtapasztalása komplex mód-
szerek segítségével – érzelmek, hangulatok, élmények 
lezárása

IDŐKERET 90 perc, 2x45perc

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 10–11 évesek

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Tájékozódás, érdeklődés felkeltése, motiváció

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY Drámatapasztalatok, szerepjátékok, élmények összefog-
lalása, felelevenítése

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FÓKUSZAI Személyes kompetencia: Önkifejezési készség, kreati-
vitás

Kognitív kompetencia: Gondolkodási kompetencia 
– kombinatív képesség, rendszerezőképesség

Szociális kompetencia: Együttélési képesség, toleran-
cia, együttműködési képességek, csoportkezelési ké-
pességek

MODULKAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom, Ember a termé-
szetben, Művészetek, mozgóképkultúra és médiaisme-
retek

Modulokhoz: A negyedikes modulok összessége

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 Társa-
ság – Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest, 
1994, Színházi Füzetek VI. 
3. Székely Andrea: Bábjáték. suliNova Kht., Budapest, 
2006.
4. Kis Gyik Könyv. Szerk: Sinkó István – Eplényi Anna. 
GYIK MŰhely Alapítvány, Budapest, 2006.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

Speciális javaslatok a fejlesztendő kompetenciával kapcsolatban
A modul szövegértési–szövegfeldolgozási blokkja mellett megjelenő, a tanártól módszertani 
rugalmasságot igénylő feladatok megvalósításához javasoljuk, hogy egyéniségére és az osz-
tályhoz szabottan válasszon a felkínált lehetőségek közül, illetve adaptálja a javasolt feladat-
megoldási módszert.
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Időfelhasználás:
Rendszeres tapasztalat, hogy az egyes modulok anyagai szétfeszítik a megadott időkereteket, 
ezen belül különösen a bábok és kellékek elkészítése vesz több időt igénybe. A felkészülés so-
rán végig lehet gondolni, hogy egyes részeket esetleg kihagyva több idő maradjon az osztály 
szempontjából fontosabb képességeket fejlesztő feladatokra.

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

Eszközök: 
Dob, xilofon, triangulum, porszívócső, a terem bútorai, az előző modulok kellékei, Varázs-
láda, papír, toll, arcfesték, ecsetek, CD-lejátszó, CD.

Csoportok
A csoportok kialakításában az osztály egyéni sajátosságait (kompetencia, motiváció és szocio-
metria) mindenképpen vegyük fi gyelembe!
Szabad szerepválasztás esetén az esetenként felmerülő konfl iktusok (pl. többen jelentkeznek 
egy szerepre):
– versenyhelyzetet teremt (pl. mindenki elmondhatja kortesbeszédét, vagy szavazással dön-
tenek a gyerekek);
– a csoport egyéni megoldást dolgoz ki (pl. a csoport irányított beszélgetésben oldja meg a 
konfl iktust, ekkor a tanár segítő kérdésekkel támogathatja a gyerekeket).
Ha tanár oszt szerepet, az osztály dinamikáját és a tanulók egyéni sajátosságait fi gyelembe 
véve a periférián elhelyezkedő gyerekeknek lehetőleg adjunk vezető szerepet.

A tartalommal összefüggő differenciálási javaslat: 
Differenciáláskor a gyerekek egyéni sajátosságait (kompetencia, motiváció) vegyük fi gyelembe.

Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok
Lásd mellékletek!

A modulban megjelenő, a tanártól esetleg szokatlan módszertani rugalmasságot igénylő fel-
adatok 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 délutáni foglalkozásainkon az értékelés megértésen, a másik elfogadá-
sán alapuljon. Az egyéni, esetenként szokatlan ötletek értékelésekor tanúsítsunk rugalmassá-
got, és pozitív visszajelzéseket küldjünk.
Vegyük fi gyelembe 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.
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Jelmagyarázat
☺: a modul írója ezen a ponton javasolja az értékelést.
Római számok (I., II., III. stb.): a fő feladat 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/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I. 1. Weöres Sándor: Vásár – Érkezik a vándorcirkusz…

A vers meghallgatása – a tanár 
előadásában

2 perc

megértési és em-
patikus képessé-
gek

az egész cso-
port együtt –
felfedezés

melléklet I. 1.,
szöveggyűj-
temény

I. 2. Zenés kíséret komponálása                                                                       

Komponálás, ritmusélmény a 
vers nyomán
Egyéni vagy kollektív alkotás

5 perc

kreativitás,
alkotókészség 

dob, xilofon, 
triangulum,
porszívócső

melléklet I. 2.

A Csoportos komponálás együttműködési 
képesség

csoportmun-
ka – alkotó-
munka

B Egyéni komponálás önkifejezés egyéni mun-
ka – alkotó-
munka

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II. 1. Az utcabál

Milyen egy utcabál? – Ötletgyűj-
tés

5 perc

verbális képessé-
gek

az egész cso-
port együtt –
beszélgetés

melléklet 
II. 1.

II. 2. Ládanyitási szertartás

A játékba való belépés szimboli-
kus gesztusa

2 perc

empátia az egész cso-
port együtt –
dráma

melléklet 
II. 2.

II. 3. A mi Utcánk – a helyszín

Milyen legyen az Utca?
Ötletgyűjtés
Az Utca kialakítása

15 perc

verbális képessé-
gek,
együttműködési 
képesség,
motorikus képes-
ségek

az egész cso-
port együtt – 
dráma, 
alkotómunka

a terem bú-
torai,
az előző mo-
dulok kellé-
kei,
Varázsláda

melléklet 
II. 3.
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TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II. 4. Polgármester-választás

A karnevál irányító személyei-
nek kiválasztása
(egy polgármester és egy vagy 
kettő polgármester-helyettes)

5 perc

papír,
toll

melléklet 
II. 4.

A A tanár jelöli ki a polgármestert 
és a helyetteseit

tolerancia frontális 
munka

B Demokratikus választás véleménynyilvá-
nítás,
verbális képessé-
gek,
együttműködési 
képesség

az egész cso-
port együtt –
megbeszélés

Javasolt szünet

II. 5. Szereplők

Kik a szereplők, résztvevők? 
Szerepválasztás

5 perc

verbális képessé-
gek

az egész cso-
port együtt –
megbeszélés

melléklet 
II. 5.

II. 6. Kik vagyunk mi? 

A szerep külső jegyeinek kiala-
kítása
A szerepek kidolgozása

10 perc

kreativitás, 
együttműködési 
képesség

csoportmun-
ka – dráma

az előző mo-
dulok kellé-
kei,
Varázsláda, 
arcfesték, 
ecsetek, zselé, 
hajcsat, fésű, 
Varázsládából 
kendők

melléklet 
II. 6.

II. 7. Ilyenek vagyunk?

Egyperces jelenetek
Szerepbelépés

5 perc

megértési és em-
patikus képessé-
gek

csoportmun-
ka – dráma

melléklet 
II. 7.



15. UTCABÁL – ZÁRÓMODUL 269

TEVÉKENYSÉGEK – 
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA/FEJLESZTEN-

DŐ KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK/MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II. 8. A karnevál színpadi programjának összeállítása

Produkciók megtervezése

15 perc

verbális képessé-
gek,
együttműködési 
képesség,
kreativitás

csoportmun-
ka

CD-lejátszó, 
CD,
bábok, pa-
raván, vers-
gyűjtemény,
Varázsláda, 
szöveggyűjte-
mény

melléklet 
II. 8.

A Csak bábprodukció tervezése bábjáték

B Csak élőprodukció tervezése előadás

C Báb- és élőprodukció tervezése dráma

II. 8. A polgármester beszéde

A polgármester megnyitja a kar-
nevált – ünnepi beszéd

3 perc

verbális képessé-
gek,
befogadás

egyéni mun-
ka – dráma

melléklet 
II. 8.

II. 9. A karnevál

A tervezett előadások megvaló-
sítása
8 perc

kreativitás,
önkifejezés,
befogadás

csoportmun-
ka – előadás

melléklet 
II. 9.

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III. 1. Össztánc

A karnevál fi náléja

4 perc

önkifejezés,
együttműködési 
képesség

az egész cso-
port együtt –
bemutatás

CD-lejátszó, 
CD

melléklet 
III. 1.

III. 2. A búcsú – a program zárása

A tanár összegzi az eddigi ta-
pasztalatokat

4 perc

befogadás,
empátia

frontális 
munka –
megbeszélés

melléklet 
III. 2.

A Bábelőadás keretében frontális 
munka –
megbeszélés

Varázsláda,
az eddigi 
bábok,
kellékek

  B Záróbeszéd formájában frontális 
munka –
megbeszélés

III. 3. Ládazárási szertartás

A játékból való kilépés szimboli-
kus gesztusa
2 perc

empátia az egész cso-
port együtt –
dráma

melléklet 
III. 3.
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MELLÉKLETEK

I. 1. Szöveggyűjtemény a tanár számára

Weöres Sándor: Vásár
Érkezik a vándorcirkusz…

Érkezik a vándorcirkusz,
Hoznak elefántot,
Tarka bohóc vezeti,
Füsti Pisti követi,
Ilyet sose látott.

(...)

Sátor alól kikiáltó szétnéz:
„Itt látható a nagyhírű bűvész!
A lábával karikázik,
A kezével citerázik,
Az orrával orgonázik,
A fülével fi gurázik,
A szemével gurgulázik,
A szájával vacsorázik!”

Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne. Móra, Budapest, 1973

I. 2. Zenés kíséret komponálása

A felsorolt eszközök (és bármi egyéb, elérhető hangkeltő eszköz) segítségé-
vel vagy tapssal, dobogással zenét komponál a csoport a vers ritmusára.

II. 1. Az utcabál

Milyen egy utcabál?
Ötletgyűjtés. A tanár természetesen segíthet, ha megakadna a csoport. Se-
gítő kérdések: Milyen programok lehetnek? Milyen alkalmakkor rendezik? 
Milyen a helyszín? Kik vesznek részt az utcabálon? (Külföldiek is?)
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II. 2. Ládanyitási szertartás

A tanár a foglalkozás előtt helyezze a ládába (illetve a láda mögé, ami nem 
fér bele) az előző modulok során elkészített kellékeket, bábokat stb. (lásd II. 
3. melléklet)!

Messzi libben a madár,
kezdődik az utcabál, 
nyíljon ki hát ez a zár!

II. 3. A mi Utcánk – A helyszín

A megbeszélés után a terem berendezési tárgyainak, valamint a Varázsláda 
és az eddig elkészített kellékek felhasználásával az utca kialakítása.
Készíthetnek kirakatokat, ahol az eddig elkészített tárgyaikat, bábjaikat he-
lyezik el, például: 
bőröndbolt, ruhabolt (Tervek, új utak modul), 
játékbolt, ahol bábokat árusítanak (Látható és láthatlan labirintusok, Az 
óváros lakói, A nagyváros lakói stb.),
képeslapáruda (Ódon falak közt modul), 
utazási iroda (A nagyváros lakói, díszletek).
A cégéreket (Óváros modul) is akasszák ki.
 

II. 4. Polgármester-választás

A polgármester fogja megnyitni a karnevált, és beszédet mond.

Azoknak a gyerekeknek, akiket megválasztanak, nagyon fontos feladatuk 
lesz. Ők fogják összefoglalni az egy éves munkát.
A beszéd címe: A MI VÁROSUNK
A beszédben említést kell tenni:
– a város kialakulásáról;
– hol fekszik a város;
– az óvárosról;
– a város legendáiról;
– a város lakóiról;
– a város közlekedéséről, hálózatairól, intézményeiről, üzleteiről;
– no és természetesen arról, hogy mit ünnepelnek most ezzel a karnevál-
lal.
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A választásnál fontos, hogy jó verbális képességű gyerek legyen a polgár-
mester. Ezért érdemes végiggondolni azt, hogy a tanár jelölje-e ki a gyere-
keket vagy a jelentkezők közül szavazással az osztály. Mindenképp előre el 
kell mondani részletesen a polgármesternek és helyetteseinek a feladatát, 
hogy tudják, mire számítsanak. 
A felkészülésre kb. 30 percük lesz. A továbbiakban ők hárman, függetlenül 
az osztálytól, csak ezzel foglalkoznak félrevonulva.
Emlékeztetőül érdemes odaadni nekik az összes modulból kivett „Játék, 
amelyben...” összefoglaló mondatokat.
A tanárnak, amikor lehetősége van, segítsen „a város vezetőinek” a felké-
szülésben.
A beszédet lehetőleg írják is le (vázlatpontokban mindenképp).
Az instrukciókat a szünetben érdemes a három gyereknek elmondani.

II. 5. Szereplők

Tanári kérdések
Kik vesznek részt egy karneválon (az ország lakosai, a város lakói, külföl-
diek)?
Milyen életkorúak (gyerekek, fi atalok, idősek)?

A tanár az osztályt három csoportra bontja, és a csoportoknak háromfajta 
szereplehetőséget ajánl fel. Külföldiek, fi atalok (huszonévesek), középkorú-
ak (idősek). Ha vita van a szerepválasztásnál, érdemes kisorsolni a szerepe-
ket.

II. 6. Kik vagyunk mi?

A csoportok feladatai

Ha lehetőség van rá, külső jegyekben is mutassák meg azt, hogy ők kül-
földiek (az arcra lehet festeni hazájuk zászlóját, mint a sportversenyeken a 
szurkolók), fi atalok (lezser öltözék, hajviselet), középkorúak, idősek (mere-
vebb öltözék, hajviselet). Szükséges eszközök: arcfesték, zselé, hajcsat, fésű, 
Varázsládából kendők...
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A csoportok külön feladatai

Egyperces bemutatkozás.
Külföldiek: idegen nyelven beszélgessenek, mutassák be magukat. „I am...” 
vagy magyarul: „én lenni olasz, jönni karnevál...” 
Fiatalok: csak mozgással játsszák el „fi atalságukat”. Hogyan mozognak, mit 
csinálnak a szerelmesek, egyetemisták. Szabadidejüket mivel töltik (biliárd, 
kocsmázás...)?
Középkorúak, idősek: állókép, melyben megmutatják életük egy pillanatát, 
akár otthon, akár a munkahelyükön... stb.

II. 7. Ilyenek vagyunk?

Az egyperces jelenetek előadása, illetve megtekintése. Rövid megbeszélés. 

II. 8. A karnevál színpadi programjának összeállítása

(A három variáció közül a báb- és élőprodukció alkalmazását javaslom.)

Egy utcabálon programok is kellenek. Bábelőadás, irodalmi összeállítás, 
tánc.

Feladatok a csoportoknak

Külföldiek: 

Mivel nem tudnak magyarul, ezért ők táncprodukcióval lépjenek fel. Még-
pedig „A nagyváros lakói” című modul négy zeneszáma közül válasszanak 
egyet, és arra a zenére készítsenek koreográfi át élőben (eszközök: CD-leját-
szó, CD).

Középkorúak, öregek: 

Õk nagypapák és nagymamák is lehetnek a koruk alapján, így az unoká-
juknak valamelyik verset válasszák ki a negyedikes modulok közül, és ad-
ják elő báb- vagy élőprodukcióval (eszközök: bábok, paraván, versgyűjte-
mény).
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Fiatalok: 

Õk lelkesek, tettre készek, ezért egy jelenetet állítsanak össze a negyedikes 
modulokban előfordult legendából, történetből, meséből. 
Lehet báb- vagy élőprodukció is (eszközök: Varázsláda, szöveggyűjte-
mény).

Az előadások időtartama 2-3 percnél ne legyen hosszabb!

II. 8. A polgármester beszéde

Kezdődjön a karnevál! A polgármester felolvassa vagy elmondja megnyitó-
beszédjét.                     

II. 9. A karnevál

A polgármester-helyettesek sorra felkonferálják a műsorszámokat.  

III. 1. Össztánc 

A polgármester felkér valakit a karneváli közönség közül, és megnyitja a 
hajnalig tartó táncmulatságot.

Zene: Sárga tengeralattjáró – Beatles vagy bármi más (zenei CD).

III. 2. A búcsú – a program zárása  

Ha a tanár stílusosan akarja lezárni ezt az évet, akkor a paraván mögött egy 
bábfi gurával bábozva értékel és köszön el a „nagyváros lakóitól”.

III. 3. Ládazárási szertartás 

Túl már utcán, tereken,
hegyeken és ereken,
mese alszik láda mélyén,
így jelzi  a játék végét.




