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1. TENGERRE SZÁLLÁS

KÉSZÍTETTE: LÁNG RITA 
FARKAS SZILVIA

Játék,

amelyben egy utazási 
iroda alkalmazottaiként 

bontakoztathatjuk ki képességeinket. 
Feladatunk többek között tengeri 

utazásokat népszerűsítő reklámok 
készítése. Bátran velünk tarthat 

bárki, felkínáljuk neki az egész 
világot…
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MODULLEÍRÁS

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 11-12 évesek

AJÁNLOTT IDŐKERET 2x45 perc / 90 perc

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA A téma bevezetése, tájékoztató szövegek megértése, 
létrehozása

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Csoportban történő együttműködés, beszédbátorság
Produktív beszéd- és írásképességek

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY Önálló jelenetkészítés

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FÓKUSZAI Személyes kompetencia: kreativitás

Kognitív kompetencia: tudásszerző kompetencia

Szociális kompetencia: együttműködési képességek

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

Modulokhoz:
A távoli keleten, Lótuszvirág, A kenguruk birodalmában, Jég-
világ

TÁMOGATÓ RENDSZER A Magyar Drámapedagógiai Társaság honlapja: www.
drama.hu

Gabnai Katalin: Drámajátékok. Marczibányi Téri Műve-
lődési Központ, Budapest, 1993.

Heathcote–Bolton: Tanítsunk drámával.  Drámapedagó-
giai Magazin 17. szám

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

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

Székely Andrea: Bábjáték. Sulinova, Budapest, 2006.
Szentirmai László: Nevelés kézzel-bábbal. Nemzeti Tan-

könyvkiadó, Budapest, 1998.
Videofilm: Színházi konvenciók a drámatanításban. 

Magyar Drámapedagógiai Társaság 1999.
Yesudian, Selvarajan –Haich Erzsébet: Sport és jóga. 

Budapest, Magyar Világ Kiadó

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

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

A foglalkozáson a II/4. pont után érdemes szünetet tartani.
A foglalkozás a szakértői jellegű játékok menetét követi. A gyerekek egy cég dolgozóinak 

szerepében vannak, de szerepeiket nem kell mélyen kidolgozni. A lényeg, hogy mi a cég pro-
filja. Ezt a tanító adja meg, de a cég jellegét (név, logó stb.) a gyerekek találják ki. A játék az 
önálló ismeretszerzésre épít, ezért a tanító feladata, hogy az önálló ismeretszerzéshez szüksé-
ges anyagokat a rendelkezésükre bocsássa, és a munkát koordinálja.

A tanítónak előre el kell készíteni (fénymásolni és kivágni) a kontinensek sziluettjeit, a 
maszkkészítéshez szükséges eszközöket, anyagokat, menetrendeket. 

A maszkkészítésnél hívjuk fel a figyelmet, hogy egy-két oldal irányú bevágással a maszk 
térbelivé tehető.

A maszkos reklámjelenetekre való felkészülés során a gyerekeknek sok jó ötletük lesz, de 
szükség van a tanító koordináló jelenlétére, tanácsaira. Szabjuk meg a jelenet időtartamát 
előre (kb. 2-3 perc), hogy minden csoportra ugyanannyi idő juthasson! 

A jelenet típusáról a tanító is dönthet, de a gyerekekre is rábízhatja, hogy mit szeretnének 
szívesebben csinálni. A 6/A variáció a legegyszerűbb, de ehhez hanganyag szükséges (pl. Né-
pek zenéje című hangkazetták), amit a gyerekek fel tudnak használni, de maguk is adhatnak 
hozzá zenei kíséretet rögtönzött vagy ritmushangszerekkel. A leplek itt utalhatnak pl. föld-
rajzi környezetre. (Pl: Afrika, kannibál maszkok, zöld lepel ütemes mozgatása = dzsungel, 
tábortűzropogás = zörejek, tanulói hangadás + maszkok tánca = rítustánc.) Az ötletes, jó 
megoldásokat feltétlenül emeljük ki, dicsérjük meg!

A 6/B variáns annyival nehezebb, hogy reklámszöveget is kell fogalmazni, és összhangba 
kell hozni az előzőekkel. A legnehezebb a C variáns, amikor is a szereplők nem bújnak para-
ván mögé, hanem az egész testükkel részt vesznek a játékban. 

A cég mint a játék kerete további foglalkozásokon is felhasználható.

SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN: 
☺
Ebben a modulban többször is van lehetőség értékelésre, beszélgetésre, véleményalkotásra a 
játékok során.

Az ötletbörze játékban jó lenne, ha kitérnénk a gyerekek már meglévő tudásanyagára, kü-
lönösen, ha valaki kiemelkedő ismeretekkel rendelkezik.

Arculatterv: Itt az eredetiséget, a kreativitást, a fantáziát ismerjük el.
Az utak tervezése c. játékban értékelhetjük a levél értelmezésénél a legügyesebbeket, azo-

kat, akik emlékeznek a formai, tartalmi jellemzőkre.
Majd a tervezés, a reklám után a tanár mint vezérigazgató értékeljen. Fontos, hogy a végén 

elfogadja az összes felajánlott anyagot. Beszéljünk a csoporton belüli munkamegosztásról is.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1. Beszédgyakorlat: légzőgyakorlat

A Esztelen rigmusok (angol népi 
gyerekvers)
memorizálásban kevésbé jó csoport-
nak

reproduktív be-
szédképesség

frontális
tanulás

melléklet

B Tamkó Sirató Károly: Országjá-
rás
(8 perc)
memorizálásban  jó csoportnak

reproduktív be-
szédképesség

frontális
tanulás

melléklet

I/2. Sziluett-játék: 

A hat kontinens kivágott körvo-
nalrajzát vetítjük a falra.
Mihez hasonlít? Mi lehetne? 
(asszociációk) Mi ez valójában?
(8 perc)

rendszerező ké-
pesség

frontális

felfedezés

I/3. Ötletbörze: egy-egy kontinenshez kapcsolódóan

A Tematikus szóválogatás: melyik 
kontinensre jellemző?
(10 perc)
kevésbé tájékozott csoportnak

rendszerező ké-
pesség

frontális

munkáltatás

melléklet
szókártyák

B
☺

Tematikus szógyűjtés: melyik 
kontinensről mi jut eszedbe? 
(10 perc)
tájékozott, ötletgazdag csoportnak

összefüggés-keze-
lő képesség

csoport

kutatás

csomagoló-
papír,
filctollak

I/4. Maszkkészítés

☺ Egy-egy kontinensre jellemző 
figurák elkészítése (pl, sárkány-
mintás ázsiai, bennszülött fekete, 
elegáns európai stb.)
(15 perc)

gazdag fantáziával bíró gyerekeknek

vizuális kreati-
vitás

csoport

munkáltatás

tempera, 
karton, rafia, 
tűzőgép, 
ecsetek, olló, 
színes krepp- 
papírok
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. Tanári narráció

Legyünk tagjai egy különleges 
utazási irodának, amely csak 
fiataloknak szervez utakat, az 
egyes földrészekre, a Föld bár-
mely pontjára.
Ötletbörze: milyen egy jó, nép-
szerű utazási iroda? Milyen tulaj-
donságokkal rendelkezzen, aki 
itt dolgozik?
(5 perc)

konvertáló képes-
ség

frontális

megbeszélés

II/2. Tervezzük meg az iroda arculatát!

☺ Találjuk ki a nevét és jelmonda-
tát!
Rajzoljuk meg a  logóját!
Írjuk meg a szórólapjukat, me-
lyen magukat reklámozzák!
Előtte gyűjtsük össze az egyes 
feladatok megoldásához szüksé-
ges információkat:
Milyen a jó cégnév? Mit tartal-
mazzon egy hatásos jelmondat?
Mit kell megjeleníteni egy logó-
ban, mitől lesz figyelemfelkeltő?
Milyen információkat tartalmaz-
zon egy szórólap? Milyen a hosz-
sza, hangvétele? Stb.
(15 perc)

alkotó képesség 3 csoport

vita

rajzlapok,
filctoll vagy 
zsírkréta

II/3. Szerepfelvétel

Ki-ki mondja el, hogy miért sze-
ret itt dolgozni?
Milyen munkára emlékszik visz-
sza legszívesebben?

Állóképek csoportokban vagy 
frontálisan: néhány fontos, em-
lékezetes pillanatról az iroda 
életéből. 
A tanító adhat ötleteket: pl. kép 
az alapító buliról, egy zűrös 
napról, egy közös piknikről, egy 
elismerő levél olvasásakor…
(10 perc)

produktív beszéd-
képesség

egyéni
és csoportos/ 
frontális

magyarázat, 
dráma
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/4. Szertartás: ládanyitás

Benne: felkérés érkezik egy 
cégtől

szerkesztés csoport Varázsláda melléklet

II/5. Felkérés

A felkérést küldő cég munkatár-
sait, fiatalokat szeretne utaztatni 
a világ minden tájára. 
Javaslatot kér az utazáshoz, a 
távolságokról, az utazási lehető-
ségekről (reklám).
(3 perc)
Lehetséges órabontás

olvasási képesség frontális

dráma

4. melléklet
felkérő levél

II/6. A tervezés

☺ Utak, utazási formák megterve-
zése térkép és utazási informáci-
ók alapján
Az elkészült anyagok bemutatása
(25 perc)

ismeretszerző 
képesség

csoport

kooperatív 
tanulás

5. melléklet
menetren-
dek, térké-
pek,
képes atlasz

II/7. Reklámkészítés, mely népszerűsíti az iroda útjait az egyes földrészekre 

A
☺

Maszkokkal a földrészre jellem-
ző zenére, paraván mögött 
Előtte a reklám tartalmi és for-
mai jellemzőinek megbeszélése

visszahúzódóbb, gátlásosabb gyere-
keknek

nem nyelvi kom-
munikációs ké-
pesség
kreativitás

csoport

báb

maszkok,
zenei CD,
ritmushang-
szerek,
paraván

B
☺

Maszkokkal, szöveggel paraván 
mögött

verbálisan jobb csoporttal

produktív beszéd-
képesség

csoport

báb

maszkok,
közösen 
megalkotott 
reklámszö-
veg,
ritmushang-
szerek

C
☺

Maszkokkal, leplekkel, szöveggel 
paraván nélkül
(15 perc+15 perc)
kreatív, jó előadói képességekkel ren-
delkező, jól együttműködő csoportnak

produktív beszéd-
képesség

csoport

dráma

maszkok, 
leplek,
közösen 
alkotott rek-
lámszöveg

II/8. Ládazárás 

szerkesztés csoport Varázsláda melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

III. HANGULATI LEVEZETÉS

III/1. Megkezdett mondatok befejezése egyéni ötlet alapján

Olyan utazásra vágyom…
Sosem utaznék…
Az utazásban az a jó…
Az utazásban az a rossz…
Az utazás akkor izgalmas, ha…
Az utazáson attól félek, hogy…
stb.
(5 perc)

összefüggés-keze-
lő képesség

frontális

dráma

III/2. Weöres Sándor: Tengermozgás 

A vers megtanulása
Elmondása közben nagy kék 
lepel közös 
mozgatása váltakozó gyorsaság-
gal
(10 perc)

reproduktív be-
szédképesség

frontális

játék

nagy kék 
lepel,
6. melléklet
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MELLÉKLETEK

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I/1.A 

Esztelen rigmusok
(angol népi gyerekvers)

Járom a kerek világot,
Hát csak hallom: „Hol  a lábod?”
Nézem, s mondom meglepetten:
„Nem az ágyban felejtettem?”

A gyakorlathoz szék szükségeltetik.
„Üljünk körbe. A talpakat helyezzük a földre. Hátunkat kényelmesen tá-

masszuk meg. A gyakorlatot levegő kiengedéssel kezdjük. Kiengedjük a le-
vegőt, közben befelé húzzuk a has izmait, teljesen kifújjuk orron keresztül a 
levegőt. Pici légzésszünet közben kiemeljük a has izmait, s utána engedjük, 
hogy a levegő beáramoljon. Ez a hasi légzés. A gyakorlat közben csak a has 
izmai mozognak. Csináljuk meg a gyakorlatot ütemtartással. Mindig kilég-
zéssel kezdjünk! Kienged a levegő: kettő, három, négy. Légzésszünet, emel 
a has: áramlik a levegő három, négy. Csináljuk meg a gyakorlatot csukott 
szemmel. Lazítsuk el az egész testet. Picit nyissuk ki a szájat. Belégzésnél 
képzeljük el, hogy fentről a levegőből engedjük be az éltető energiát, kilég-
zésnél koncentráljunk a földre, a lábunk alá, itt elengedjük a feszültséget.”

Támogató irodalom: Selvarajan Yesudian–Haich Erzsébet: Sport és jóga. Ma-
gyar Világ Kiadó

A gyakorlat után mondjuk el az Esztelen rigmusok c. verset egyetlen hasi 
légzéssel. 



SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS • 5. ÉVFOLYAM 12

I/1.B 

Tamkó Sirató Károly: Országjárás 
(részlet)

Balátára malátáért,
Galántára palántáért,
Rabizára paprikáért,
Soroksárra salátáért,

Mocsoládra kocsonyáért,
Kocsonyádra mazsoláért,
Cserenyésre cseresznyéért,
Szerencsérre szerencséért,
Pécelre mézért, 
Mézeskútra pénzért.

Gyakorlatok
1. Mondjuk el a verset versszakonként egy hasi levegővel. 
2.  Váltogassuk soronként a hangszínünket, kezdjük mélyen, ásítósan, majd 

soronként emeljük a hangmagasságot!
3.  Mondjuk el a verset csak a magánhangzókat ejtve! Ügyeljünk a hosszú-Mondjuk el a verset csak a magánhangzókat ejtve! Ügyeljünk a hosszú-

ságukra!
4.  Mondjuk el a mély hangrendű magánhangzós sorokat mélyen, a maga-Mondjuk el a mély hangrendű magánhangzós sorokat mélyen, a maga-

sakat magasan!

I/3.A 

Melyik kontinensre jellemző? 
Szavak a válogatáshoz 

Természetesen nem kell a tanárnak az összes szót felkínálni ennél a játék-
nál, szabadon választhat az adott csoport érdeklődéséhez, képességeihez  
illően. De jó, ha az összes szó megvan szókártyán, mert a későbbi játékok-
nál (reklámkészítés, ajánlás és útvonaltervezés) a gyerekeknek ezzel segít-
séget nyújthat.

Az a csoport, amelyik maga gyűjti az ismereteket a kontinensekről is 
kaphat kiegészítésként néhány szókártyát.

EURÓPA
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BIKAVIADAL
FLAMENCO OLAJFA

SPAGETTI
CANNES-I  

FILMFESZTIVÁL
MONT BLANC

SHAKESPEARE WHISKY
BERLINI FAL  

LEROMBOLÁSA

ETNA GONDOLA NAPRAFORGÓ

BARNAMEDVE OLAJBOGYÓ PARTHENON

MECSET JÁVORSZARVAS ÉSZAKI FÉNY

KIS HABLEÁNY SZOBRA KAVIÁR
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ÁZSIA

MEKKA OLAJSEJK SZÁRI

MUZULMÁN FŰSZEREK BENGÁLI TIGRIS

TAJ MAHAL MOUNT EVEREST KÍNAI NAGYFAL

SELYEMFESTÉS PAGODA RIZSTERMESZTÉS

AUTÓGYÁRAK ELEKTRONIKA
BUDDHISTA  
SZERZETES

GUMIFA KORALLZÁTONYOK PARADICSOMMADÁR
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AFRIKA

GEKKÓ PAPIRUSZ NÍLUSI KROKODIL

GÍZAI PIRAMISOK UGRÓEGÉR KILIMANDZSÁRÓ

GYÉMÁNTBÁNYA ZULUK
NÁDFEDELŰ  

KUNYHÓK

FLAMINGÓ
ALBERT SCHWEITZER 

KÓRHÁZ
DATOLYAPÁLMA
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AMERIKA

AMERIKAI FUTBALL JUHARFA NAGY-RABSZOLGA-TÓ

TŐKEHAL HOLLYWOOD DZSESSZ

RIÓI KARNEVÁL LÁMA GYAPOT

TORTILLA AZTÉK ROMOK

ESŐERDŐ CUKORNÁD MAJA ROMOK

KUKORICA INDIÁNOK KÁVÉ

INKA ROMOK PÁNSÍP
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AUSZTRÁLIA

EUKALIPTUSZ OPÁL BÁNYA KENGURU

NAGY- HOMOKSIVATAG AYERS ROCK KRIKETT

SYDNEYI OPERAHÁZ KACSACSŐRŰ EMLŐS LÉGI ORVOSI ELLÁTÁS

ISKOLA RÁDIÓN  
KERESZTÜL
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ANTARKTISZ

DÉLI-SARKI FÉNY
DÉLI MÁGNESES  

SARK
JÉGTÖRŐ HAJÓ

AMUNDSEN–SCOTT  
KUTATÓÁLLOMÁS

ELEFÁNT FÓKA ALBATROSZ

SARKKUTATÓ DÉLI SARKKÖR
ELLÁTMÁNYT  

SZÁLLÍTÓ  
REPÜLŐGÉP

JÉGHEGY
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II. Új tartalom feldolgozása

II/4. Ládanyitás – Kiss Ottó: Varázsláda versike 

Varázsláda nyitó:

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

II/5. Felkérés 

Felkérő levél

Tisztelt Irodavezető! Úr / Asszony!

A nagymúltú, angol érdekeltségű GAFF cég, amely pályakezdő fiata-
lok külföldi munkavállalásának szervezésével foglalkozik és a közel-
múltban nyitotta meg kirendeltségét Budapesten, a következő megbí-
zást adja az Önök utazási irodájának:

Szervezzenek meg a cég újonnan belépő  fiatal munkatársai számára 
olyan utakat, melyek során több kontinensre eljuthatnak.

Tervezzenek meg útvonalakat, repülővel és hajón történő utazással.
Készítsenek olyan, az úticélt reklámozó rövidfilmet, mely felkelti a 

leendő utazók érdeklődését és felhívja figyelmüket néhány érdekes-
ségre, látványosságra, hangulatra.

Bízunk abban, hogy – mint értesüléseink szerint máskor is – kiváló 
munkát végeznek majd. 

Kérem, hogy a munka elfogadásáról és az irányárakról, határidők-
ről történő személyes egyeztetés érdekében szíveskedjen képviselőjük 
személyesen megkeresni.

GAFF székház: Budapest,  Váci út 37. VII. emelet

                                                                                                                            
         Üdvözlettel:  
 Albert Johnson Gaff  
 elnök-vezérigazgató nevében  
 dr. Király András  ügyvezető igazgató

Budapest, 2005. április 25.
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A levelet az elolvasás után értelmezni kell: Mire vonatkozik a felkérés, mit 
várnak tőlünk pontosan…

Természetesen meg kell egyeznünk abban, hogy vállaljuk a munkát. Ha 
esetleg a gyerekekben felmerül, hogy nem, akkor a tanár hivatkozzon arra, 
hogy egy ilyen nagyszabású feladat nagy előrelépés a cég életében, és anya-
gilag sem kis munka!

II/6. 

Az osztály hat csoportban dolgozik tovább, minden egyes csoport egy-egy 
kontinenssel foglalkozik.

1. feladat: 
A rendelkezésekre álló repülőgép menetrendek (lásd gyűjtemény) közül 
válasszák ki, azt, amelyik az általuk képviselt kontinensre visz.

Tanulmányozzák és rögzítsék az úticélt, a repülési időt, az átszállások 
számát stb. Jelöljék térképen is!

2.feladat:
Az érkezési helyről kiindulva térkép segítségével tervezzenek meg egy ten-
geri utazást hajóval. Ennek csupán útiránya és úticélja tervezendő.

3. feladat:
Találjanak ki a láda maszkjai és az általuk készített maszkok segítségével 
reklámfilmet, mely az utat népszerűsíti.

Minden csoport számoljon be az eredményekről, mutassa be a reklámfil-
met! Hogy a játék keretét megtartsuk, a tanár zárja azzal a játékot, hogy a 
GAFF cég a beküldött ötleteket elfogadta!
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Menetrendek:

1. INDULÁS: BUDAPEST (BUD) 24-04-2005 ÉRKEZÉS: BARCELONA (BCN)

Indulás Érkezés Légitár-
saság Járat Géptípus Átszállás Repült idő Közle-

kedik

08:15 12:45 MA-MA 820-7450* CRJ-737 PRG 4:30 D
09:50 17:00 MA-MA 580-7550* 73G-738 MAD 7:10 X 1

INDULÁS: BARCELONA (BCN) 24-04-2005 ÉRKEZÉS: BUDAPEST (BUD)

Indulás Érkezés Légitár-
saság Járat Géptípus Átszállás Repült idő Közle-

kedik

09:25 17:30 MA-MA 7551*-581 738-73G MAD 8:05 X 1,2,5
13:35 18:05 MA-MA 7451*- 6823* 737-735 PRG 4:30 X 6

JELMAGYARÁZAT:

D-Naponta   X-Kivéve   1-Hétfő   2-Kedd   3-Szerda   4-Csütörtök   5-Péntek   6-Szombat   7-Vasárnap

2. INDULÁS: BUDAPEST (BUD) 24-04-2005 ÉRKEZÉS: NEW YORK (JFK)

Indulás Érkezés Légitár-
saság Járat Géptípus Átszállás Repült idő Közle-

kedik

14:50 00:30 MA 92 762 Non-Stop 9:40 X 2,4,6

INDULÁS: NEW YORK (JFK) 24-04-2005 ÉRKEZÉS: BUDAPEST (BUD)

Indulás Érkezés Légitár-
saság Járat Géptípus Átszállás Repült idő Közle-

kedik

20:10 04:45+1 MA 93 762 Non-Stop 8:35 X 2,4,6

JELMAGYARÁZAT:

D-Naponta   X-Kivéve   1-Hétfő   2-Kedd   3-Szerda   4-Csütörtök   5-Péntek   6-Szombat   7-Vasárnap

3. INDULÁS: BUDAPEST (BUD) 24-04-2005 ÉRKEZÉS: CAIRO (CAI)

Indulás Érkezés Légitár-
saság Járat Géptípus Átszállás Repült idő Közle-

kedik

23:10 02:25+1 MA 220 73G Non-Stop 3:15 2,4,7

INDULÁS: CAIRO (CAI) 27-04-2005 ÉRKEZÉS: BUDAPEST (BUD)

Indulás Érkezés Légitár-
saság Járat Géptípus Átszállás Repült idő Közle-

kedik

03:10 06:35 MA 221 73G Non-Stop 3:25 1,3,5

JELMAGYARÁZAT:

D-Naponta   X-Kivéve   1-Hétfő   2-Kedd   3-Szerda   4-Csütörtök   5-Péntek   6-Szombat   7-Vasárnap
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4. INDULÁS: BUDAPEST (BUD) 25-04-2005 ÉRKEZÉS: PEKING (PEK)

Indulás Érkezés Légitár-
saság Járat Géptípus Átszállás Repült idő Közle-

kedik

14:30 05:50+1 MA 6070* 763 Non-Stop 9:20 1,3,5

INDULÁS: PEKING(PEK) 27-04-2005 ÉRKEZÉS: BUDAPEST (BUD)

Indulás Érkezés Légitár-
saság Járat Géptípus Átszállás Repült idő Közle-

kedik

01:20 05:30 MA 6071* 763 Non-Stop 10:10 1,3,5

JELMAGYARÁZAT:

D-Naponta   X-Kivéve   1-Hétfő   2-Kedd   3-Szerda   4-Csütörtök   5-Péntek   6-Szombat   7-Vasárnap

 5. INDULÁS: BUDAPEST (BUD) 25-04-2005 ÉRKEZÉS: SHANGHAI (SHA)

Indulás Érkezés Légitár-
saság Járat Géptípus Átszállás Repült idő Közle-

kedik

14:30 10:45+1 MA-MA 6070*-
7072* 763-733 PEK 14:15 1,3,5

INDULÁS: SHANGHAI (SHA) 01-05-2005 ÉRKEZÉS: BUDAPEST (BUD)

Indulás Érkezés Légitár-
saság Járat Géptípus Átszállás Repült idő Közle-

kedik

19:50 05:30+1 MA-MA 7073*-
6071* 733-763 PEK 15:40 2,4,7

JELMAGYARÁZAT:

D-Naponta   X-Kivéve   1-Hétfő   2-Kedd   3-Szerda   4-Csütörtök   5-Péntek   6-Szombat   7-Vasárnap

6. INDULÁS: BUDAPEST (BUD) 25-04-2005 ÉRKEZÉS: TORONTO (YYZ)

Indulás Érkezés Légitár-
saság Járat Géptípus Átszállás Repült idő Közle-

kedik

17:40 21:25 MA 96 762 Non-Stop 9:45 1,3,5

INDULÁS: TORONTO (YYZ) 02-05-2005 ÉRKEZÉS: BUDAPEST (BUD)

Indulás Érkezés Légitár-
saság Járat Géptípus Átszállás Repült idő Közle-

kedik

23:25 14:00+1 MA 97 762 Non-Stop 8:35 1,3,5

JELMAGYARÁZAT:

D-Naponta   X-Kivéve   1-Hétfő   2-Kedd   3-Szerda   4-Csütörtök   5-Péntek   6-Szombat   7-Vasárnap
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7. INDULÁS: BUDAPEST (BUD) 02-05-2005 ÉRKEZÉS: DARWIN (DRW)

Indulás Érkezés Légitár-
saság Járat Géptípus Átszállás Repült idő Közle-

kedik

BUD/  
19:25

CDG / 
21:45 KLM AF 97 762  X 25.25 3

CDG 
/23:15

SIN   / 
17:40+1 AF 207 X

SIN  / 
22:15+1

DRW / 
04:20+2 AF 251 X

  INDULÁS: DARWIN (DRW)10-05-2005 ÉRKEZÉS: BUDAPEST (BUD)

Indulás Érkezés Légitár-
saság Járat Géptípus Átszállás Repült idő Közle-

kedik

DRW / 
15:55

SIN    
/18:50 KLM AF8087 762  X 26:40 3,

SIN   / 
23:20

CDG / 
06:30+1 AF257 X

CDG  
/08:50+1

BUD  / 
11:05+1 AF2794 X

ÁTSZÁLLÁSOK:

REPÜLŐTÉR  ORSZÁG

BUD  Budapest – Ferihegy   Hungary

CDG   Paris – Charles De Gaulle   France

DRW   Darwin   Australia

SIN   Singapore – Changi   Singapore

JELMAGYARÁZAT:

D-Naponta   X-Kivéve   1-Hétfő   2-Kedd   3-Szerda   4-Csütörtök   5-Péntek   6-Szombat   7-Vasárnap

III. Hangulati levezetés

III/2. 

Weöres Sándor: Tengermozgás

A hullámok, a hullámok, tengerhabból hegy meg árok,
Fodrosulnak a hullámok, a hullámok, mint az álmok,
Part-szegélyről visszahullnak a hullámok,  a hullámok.



2. IDŐN ÉS TÉREN ÁT

KÉSZÍTETTE: LÁNG RITA 
FARKAS SZILVIA

Játék,

amelyben morfondírozunk az időn 
és a távolságon. Talán ha jobban 

gazdálkodnánk az IDŐnkkel, kisebb 
lenne a TÁVOLSÁG közöttünk! 

Majd önarcképünk megfestésével 
megpróbálunk tükröt 

tartani magunknak, emberi 
kapcsolatainknak. 
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MODULLEÍRÁS

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 11-12 évesek

AJÁNLOTT IDŐKERET 2x45 perc/ 90 perc

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Szövegtartalom és az egyéni élmények összekapcso-
lása

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Dramatikus formák: jelenet, forró szék, állókép isme-
rete

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY A modulban tanultak alkalmazása a Kapcsolattartás c. 
téma kapcsán

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FÓKUSZAI Személyes kompetencia: kreativitás

Kognitív kompetencia: gondolkodási kompetencia

Szociális kompetencia: együttműködési képesség

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

Modulokhoz: 
kapcsolatban maradni

TÁMOGATÓ RENDSZER A Magyar Drámapedagógiai Társaság honlapja: www.
drama.hu

Gabnai Katalin: Drámajátékok. Marczibányi Téri Műve-
lődési Központ, Budapest, 1993.

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

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

Neelands, Jonathan: Dráma a tanulás szolgálatában, Bu-
dapest,  Marczibányi Téri Művelődési Központ, Ma-
gyar Drámapedagógiai Társaság, 1994.

Székely Andrea: Bábjáték. Sulinova, Budapest, 2006.
Szentirmai László: Nevelés kézzel-bábbal. Nemzeti Tan-

könyvkiadó, Budapest, 1998.
Videofilm: Színházi konvenciók a drámatanításban. 

Magyar Drámapedagógiai Társaság 1999.
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

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).
A foglalkozáson belül a II/6. pont után érdemes szünetet tartani.

A foglalkozás az idő és a távolság kérdésével foglalkozik. Mindkét fogalom önmagában elég-
gé elvont, ezért sajátos életkori problémákra vonatkoztatva tárjuk a gyerekek elé. (Kevés az 
időnk egymásra, ugyanakkor felgyorsult az információcsere, ezáltal nem érezzük oly nagy-
nak a távolságokat…)

Az óra célja, hogy az idő-távolság fogalmát szó szerint és átvitt értelemben is körüljárja. 
Szükséges és fontos az átvitt értelem magyarázata, a sorok mögé láttatás, az elsődleges jelenté-
sen túli gondolkodás, mely a szövegértés egyik fontos feltétele.

A foglalkozás legfontosabb kérdése, hogy az emberi viszonylatokban hogy jelenik meg e 
két fogalom (fizikai és lelki értelemben egyaránt)  milyen hatással van  a kapcsolatokra, mit 
tehetünk egymásért ebben a felgyorsult, ugyanakkor eltávolodó világban.

Az óra bevezető és záró játékai nem titkolt szándékkal a fizikai távolság csökkentésére, az 
együttmunkálkodásra, az érintésre koncentrálnak.

Az óra egy részében maszkokat / álarcokat használnak majd a gyerekek. Saját önarcképüket 
készítik el.

A maszk használatának célja kettős: egyrészt a személyesség eltávolítása, melyre a téma 
kapcsán a gyerekeknek igénye lehet, másrészt az, hogy a szereplők átgondolják szerepeiket, 
hiszen a testtel, gesztusokkal való játék lép előtérbe a mimika helyett.

SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN: 
☺
A modul egyik célja bemutatni, hogy az emberi viszonyokban hogyan jelenik meg az idő és a 
távolság. Személyes élmények és érzelmek kerülhetnek felszínre a foglalkozás során. 

Az első játéknál a szemkontaktus felvételekor és megtartásakor próbáljunk értékelő beszél-
getést kezdeményezni.

A szituációs játékok, jelenetkészítés során értékelhető a választott szerkezet és a szituáció 
kapcsolata, együttműködő készség.

A versmondásnál beszéljük meg a szükséges értékelési szempontokat. (Tempó, hangsúly, 
hangerő, szöveghűség, testbeszéd…)
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1. Szemkontaktus c. játék

(5 perc) nem nyelvi kom-
munikációs képes-
ségek

páros
dráma

melléklet 

I/2.a Egyszerre indulni c. játék

(5 perc)
egymást régóta ismerő csoportnak

együttműködési 
képességek

páros
dráma

melléklet

I/2.b Távolságtartás c. játék

(5 perc)
egymást kevéssé ismerő csoportnak

együttműködési 
képességek

páros
dráma

melléklet

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. Asszociációk

Szógyűjtés: mi jut eszedbe a kö-
vetkező két szóról: idő, távolság?
(tárgyak, hangok, színek, hangu-
latok…)
Szóban vagy írásban is történhet 
a gyűjtés.
(8 perc)

logikai képesség 2 csoport

megbeszélés

II/2. Szókapcsolatok megadása az IDŐvel kapcsolatosan
Beszélgetés, értelmezés

Szószerkezetek:
időben van, van rá ideje, eljött az ő 
ideje, itt az idő, időről-időre, időtlen-
időkig, időhiányban szenved, időre 
elkészül, időt szán rá, kellő időráfor-
dítás, időben szól, az idő körforgása, 
beosztja az idejét, időt nyer
Beszélgessünk arról, hogy me-
lyik vonatkozhat emberi kapcso-
latokra, melyik befolyásolhatja 
azokat, melyiket hol hallották, 
milyen összefüggésben, stb.
(10 perc)

összefüggés-keze-
lő képesség

frontális

megbeszélés

csomagoló 
papírra írt 
szószerke-
zetek

II/3. Jelenetkészítés

☺ Egy-egy szószerkezet kiválasztá-
sa és szituációba helyezése
(10 perc)

rendszerező ké-
pesség

csoport
megbeszélés
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/4. Ládanyitás
Ingrid Sjöstrand Sietek c. verse

A vers megismerése néma olva-
sással
(3 perc)

olvasási képesség egyéni
munkáltatás

melléklet

II/5. Önarckép festése 

Készítsünk képet magunkról. 
Lehet humoros vagy akár élethű 
is, a lényeg, hogy ötletes legyen.
(15 perc)

gazdag fantáziájú gyerekekkel

vizuális kreati-
vitás

egyéni

munkáltatás

tükör,
rajzlapok,
vízfesték,
tempera, 
zsírkréta
ecsetek,
olló

II/6. Ingrid Sjöstrand Sietek c. versének elmondása az önarcképek felhasználásával

A
☺

A vers közös elmondása: kifejező 
versmondás álarcban
(10 perc)
A vers elmondásának előkészíté-
se: csoportonként, a sorokat egy-
más közt elosztva adják elő. Le-
hetőség van arra is, hogy egyes 
sorokat, szavakat ismételjenek, 
más-más hangsúllyal adják elő.
Az önarckép, mint álarc haszná-
latának megbeszélése, kapcsolása 
a versmondáshoz

szerepjátékban kevésbé jártas cso-
porttal

reproduktív be-
szédképesség,
nyelvi kreativitás

csoport

dráma

A vers szö-
vege
Szöveggyűj-
temény

B)
☺

A vers közös elmondása: a meg-
rajzolt önarcképek maszkként 
való mozgatásával 
(15 perc)
Az önarckép, mint maszk mozga-
tásának megbeszélése, kapcsolá-
sa  a versmondáshoz

a memorizálásban jó, a bábjáték gya-
korlását igénylő csoportnak

reproduktív be-
szédképesség

csoport

báb

A vers szö-
vege
Szövegyűjte-
mény,
megrajzolt 
önarckép
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

C)
☺

A vers közös elmondása: az 
önarcképet álarcként magukra 
erősítve, a kéz mozgatásával
 (15 perc)
Az önarckép mint maszk hasz-
nálata és a kiegészítő gesztusok 
szerepének megbeszélése, kap-
csolása a versmondáshoz.

a memorizálásban jó, a gesztusnyel-
vet jól alkalmazó csoporttal

reproduktív be-
szédképesség
nem nyelvi kom-
munikációs ké-
pesség

csoport

báb

A vers szö-
vege
szövegyűjte-
mény
megrajzolt 
önarckép, 
álarcként
gumiszalag

II/7. Barak László Időbolt című verse

Tanítói bemutatás
(3 perc)

befogadás frontális
bemutatás

melléklet

II/8. Ha vehetnél időt ebben a boltban, mit kezdenél vele? 

A
☺

A lehetőségek bemutatása mímes 
játékkal
(10 perc)

a testbeszéd megjelenítésében és 
értelmezésében jártas vagy a beszédet 
nehezebben alkalmazó gyerekeknek

nem nyelvi kom-
munikációs képes-
ségek

csoport

dráma

melléklet

B)
☺

A lehetőségek bemutatása álló-
képsorral
(10 perc)

a lényegkiemelés, sűrítés gyakorlását 
igénylő gyerekekkel

nem nyelvi kom-
munikációs képes-
ségek

csoport

dráma

C)
☺

A lehetőségek bemutatása forró 
szék c. játékban 
(8 perc)

a szerepjátékban kevésbé jártas cso-
porttal

beszédképességek csoport
dráma

melléklet

II/9. Szókapcsolatok megadása a TÁVOLSÁGgal kapcsolatosan
Beszélgetés, értelmezés

Szószerkezetek:
megtartja a 3 lépés távolságot, távol 
álljon tőle, leküzdi a távolságot, távol-
ba néz, távolinak tűnik, távolságtartó, 
távlatokban gondolkodik, távol van 
tőle, eltávolodik tőle…..
(5 perc)

logikai képesség frontális

megbeszélés

csomagoló
papírra írt 
szószerke-
zetek

II/10. Jelenetkészítés

☺ Egy-egy szószerkezet kiválasztá-
sa és szituációba helyezése
(10 perc)

problémamegoldó 
képesség

csoport
dráma
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/11. Beszélgetés

Idő és távolság összekapcsolása: 
beszélgetés arról, hogy napjaink-
ban a kapcsolattartás lehetőségei 
térben és időben megváltoztak. 
Jó-e ez?
Mit értünk azon, hogy lerö-
vidült az idő? Miként tudunk 
rövidebb idő alatt kapcsolatot 
teremteni/felvenni valakivel? 
Miként befolyásolja ez az emberi 
kapcsolatokat? (Pl. SMS-t írunk 
képeslap helyett, mert az hama-
rabb odaér…)
Jelent-e ez eltávolodást az embe-
rek között vagy éppen összehoz-
za őket?

(8 perc)
Ládazárás

összefüggés-keze-
lő képesség

frontális

vita

II/12. Beszédgyakorlat – légzőgyakorlat

(5 perc) nyelvi korrekciós 
képesség

frontális
beszédgya-
korlat

melléklet

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS

III/1.a Játékok együttműködéshez

Láncjáték 
(5 perc)

együttműködési 
képesség

frontális
dráma

melléklet

III/1.b Játékok együttműködéshez

Kupac
(5 perc)

együttműködési 
képesség

frontális 
dráma

melléklet

III/1.c Játékok együttműködéshez

☺ A szabadulás útja
(5 perc)

együttműködési 
képesség

frontális 
dráma

melléklet
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MELLÉKLETEK

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I/1. 

Szemkontaktus c. játék

A játszók párt választanak. Eltávolodnak egymástól a teremben, de meg-
tartják  a szemkontaktust. Elkezdenek mozogni (mindegyik pár egyszerre), 
de közben a szemkontaktusnak nem szabad megszakadnia. Ha másik pár 
kerül a látóterükbe, egy pillanatnyi kihagyás után újra találkozzon a párok 
tekintete.

I/2.a. 

Egyszerre indulni

Egyszerű feladat – mégis nagy öröm lehet a játszóknak a sikeres végrehajtás. 
A párok egymás mellett állnak, de nem érhetnek egymáshoz, s nem nézhet-
nek egymásra. Koncentrálás után – mindenféle jelzés nélkül egyszerre kell 
elindulniuk, meghatározott számú lépést megtenniük, majd megállniuk. 
Ha párosával már jól megy, játszhatják hárman vagy négyen is.  
 

I/2.b. 

Távolságtartás c. játék

Párokban játszunk. A pár egyik tagja a – „hipnotizőr” – tenyerét társa arca 
elé tartja (kb. 20-30 cm-re), majd lassú kézmozdulatokba kezd. A pár másik 
tagjának követnie kell társa kezét anélkül, hogy a kéz és az arc közötti távol-
ság változna. Az irányító lehetősége: ha jobb kézzel kezdett, filmes szóhasz-
nálattal “átúsztathat” a bal kezére (és vissza). Így bonyolult „mutatványok” 
is megoldhatók (pl. átbújhat a „hipnotizőr” lába alatt/között az irányított).
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II. Új tartalom feldolgozása

II/4. 

Ingrid Sjöstrand: Sietek

Sietek.
Nem érek rá
leckét írni,
kivinni  a szemetet,
kitakarítani.
Be kell majszolnom az egész világot,
mint egy paradicsomot,
mielőtt megöregszem,
mielőtt meghalok.

II/7. 

Barak László: Időbolt 
(részlet)                  

Tegnapelőtt titokban 
időboltot nyitottam.
Kapható volt minden nap: 
a holnapután s a tegnap…
Hol van már  a tavalyi hó?

Nem gondoltam, hogy a boltban
olyan lesz a forgalom,
hogy a percek,
másodpercek
nyitás után mind elkelnek….
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II/8.A 

Mímes játék

Ez a tevékenység a mozdulatokat, a cselekvést és a fizikai reakciókat he-
lyezi előtérbe. A játék során a gyerekek szavak nélkül, csak testbeszéddel 
adják elő a jelenetet. A mozgás, a nem nyelvi eszközök, mimika, gesztusok, 
testtartás kapják a nagyobb hangsúlyt. A beszédnélküliség felerősíti a moz-
dulatok erejét, segít kiemelni a lényeget. Lehet lassítva is játszani. A meg-
beszélésnél térjünk ki arra, hogy mennyire volt értelmezhető a látott játék. 
Kezdeti hiba: elnagyolják, elsietik a mozdulatokat. Javításkor akár megis-
mételtethetjük a jelenetet, vagy kérhetjük a lassítást.

II/8. B 

Forró szék

A csoport tagjai többnyire szerepek felvétele nélkül dolgoznak: kérdéseket 
tehetnek fel, interjút készíthetnek a játék (szerepben vagy nem szerepben 
lévő) egy vagy több résztvevőjével. Jelen esetben a játszók szerepen kívül, 
saját véleményüket fogalmazzák meg a többiek kérdéseire válaszolva.

Az improvizáció leállítható, a kérdezettek mentesülhetnek a válaszadás 
alól. A játék módot ad a szereplők jellemének és motivációinak  megvilágí-
tásához, az események és az általuk kiváltott állásfoglalások, vélemények 
kapcsolatrendszerébe való betekintéshez, és a viselkedés tudatos végiggon-
dolására késztet.

II/12. 

Beszédgyakorlat-légzőgyakorlat a hét napjaival

A játszók körben állnak. A hét napjait mondják el hétfőtől vasárnapig, egy 
levegővétellel. Azután két hetet sorolnak fel, majd hármat és végül négyet.
Ha ez már jól megy, megpróbálhatják visszafelé sorolnia a napokat, egy-
szer, kétszer…
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III. Hangulati levezetés

III/1.a 

Láncjáték 

A játék során meg kell fogni egymás kezét, sőt a testek is egymáshoz érnek 
– míg a résztvevők a feladat végrehajtására, a szabály betartására figyelnek, 
a vezető számára igazából erről szól a játék. Kört alakítunk, megfogjuk a 
mellettünk álló kezét. Egy játékos a körön kívül, háttal áll a többieknek. A 
kezek kapcsolódását, a lánc folytonosságát végig megtartva (szabály: a játék 
végéig nem szabad elengedni a szomszédok kezét!), a kapcsoló kezek alatt 
átbújva, felettük átlépve összebogozzuk a láncot. A csomót a kezdetben hát-
tal álló játékosnak kell kibontania, feladat az eredeti helyzet visszaállítása. 
(Nagy létszám esetén két kitaláló is lehet, fontos az idő, mert fárasztóak a 
pózok!)

III/1.b 

Kupac 

Kört alkotunk, majd a csoport tagjai csukott szemmel mennek a kör közepe 
felé, ahol megpróbálnak a lehető legkisebb „csomóban” összegyűlni.

III/1.c 

A szabadulás útja 

Egymástól kb. fél-fél méterre, körben áll a társaság, egy játékos a kör köze-
pén. A körből egy vagy két irányba („kapun”) lehet kimenni. A közepén 
álló nem tudja, hogy melyik az az egy vagy két út, éppen ezt kell kitalálnia. 
Ha rossz felé indul, akkor a játékosok karjukkal elzárják az utat. A játék 
lényege az, hogy mindenki összpontosít a feladatára. A tanuló pillanatnyi 
szerepétől függően tekintetével próbálja hívni (vonzani) vagy küldeni (ta-
szítani ) a kör közepén álló játékost. A kitalálónak ” lelki rést” kell keresnie 
ahhoz, hogy kiszabaduljon.



3. KAPCSOLATBAN MARADNI

KÉSZÍTETTE: RÓZSA ILDIKÓ

Játék,

amelyben megismerkedünk egy kislánnyal,  
aki szomorú, mert magányos. Szeretne egy  

igaz barátot találni, de nem tudja, mit tegyen.
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MODULLEÍRÁS

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 11-12 évesek

AJÁNLOTT IDŐKERET 2 tanítási óra (90 perc)

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Az újfajta írásbeliség és szóbeliség (virtuális kommu-
nikáció) eszköz- és szabályrendszerének megismerése, 
gyakorlati alkalmazása. Együttgondolkodás az alkal-
mazhatóságról: előnyök, hátrányok

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Csoportmunka alkalmazása
Alapvető dramatikus tevékenységek ismerete 

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY Együttműködési készség további fejlesztése
Indirekt önértékelés, társértékelés és tanári értékelés 
gyakorlása

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FÓKUSZAI Személyes kompetencia: önszabályozási képességek

Kognitív kompetencia: vita, érvelés képessége
Kommunikatív kompetencia: nyelvi kommunikációs ké-
pességek
Gondolkodási kompetencia: konvertáló képesség
Tudásszerző kompetencia: összefüggés-kezelő képesség

Szociális kompetencia: együttélési képességek

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM:
Egyszerű, érthető és hatékony közlés változatos kom-
munikációs helyzetekben
A testbeszéd, az arcjáték, a szemkontaktus működésé-
nek megfigyelése
Saját vélemény megfogalmazása és megvédése a té-
mának és beszédhelyzetnek megfelelően
Az aktív és passzív szókincs gazdagítása különböző 
szövegösszefüggésekben
Az új szóbeliség, az elektronikus kommunikáció és tö-
megkommunikáció néhány új formájának megfigye-
lése
Személyes tapasztalatok megfogalmazása  nem irodal-
mi szövegek segítségével

DRÁMA ÉS TÁNC:
A csoportos játékhoz és a megjelenítéshez szükséges 
képességek fejlesztése, készségek kialakítása: téri ori-
entációs gyakorlatok, gondolatkövetés, telefonbeszél-
getés, állókép
A kifejező közlés alapjainak elsajátítása: artikulációs 
gyakorlatok, fantáziajátékok elképzelt személyekkel, 
elképzelt helyzetekben, csoportos improvizációs gya-
korlatok, bábkészítés
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KAPCSOLÓDÁSI PONTOK VIZUÁLIS KULTÚRA:
Felületek dekoratív kialakítása
Rögtönzött eszközök készítése, saját elképzelés meg-
valósítása, egyszerű önkifejező technika választása

Modulokhoz:
Vizek hátán, Idõn és téren át

TÁMOGATÓ RENDSZER Bagdy Emőke – Telkes József: Személyiségfejlesztő mód-
szerek az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995.

Johnstone, Keith: Impro. (Improvizáció és a színház.) A 
Közművelődés Háza, Tatabánya, 1993.

Előd Nóra: Drámajátékok 3. Másképp Alapítvány, 1997.
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél. Szépirodalmi, 1981.
Gabnai Katalin: Drámajátékok. Marczibányi téri Műve-

lődési Központ, 1993.
Drámajáték a NAT-ban. (szerk. Kulcsár Marianna) 

Kecskeméti Drámapedagógiai Műhely, 1997.
Saint-Exupéry, Antoine De: A kis herceg. Móra, 1971.
Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája. Gondo-

lat–Kairosz, 1997.
Montágh Imre: Nyelvművesség. Múzsák, 1989.
Hernádi Sándor: Beszédművelés. Osiris, 1999.

Kooperatív tanulás az interneten:
http://www.hkt2000.hu/
http://www.oki.hu/cikk.php?kod=2002-02-kf-Foldes-
Kooperativ.html
http://alternativiskola.lap.hu/
http://nostromo.pte.hu

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

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).

Időfelhasználás:
Az órát érdemes egyben megtartani.

Tér-terem elrendezés:
A szükséges tér egy átlagos méretű osztályterem padok és székek nélkül, így a csoportmun-
kákhoz is alkalmas tereket nyerünk.
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Csoportok:
A foglalkozás akkor a leghatékonyabb, ha maximum 15-16 fős csoporttal dolgozunk.

A tartalommal összefüggő differenciálási javaslat:
Az ABC jelű feladatok ugyanannak a játéktípusnak (tevékenységnek) különböző nehézségű 
fokozatai: cél, hogy a követő alkalmazások során jussunk el a C fokozatig az egyes játéktípu-
sok tekintetében. 

Speciális javaslatok a fejlesztendő kompetenciával kapcsolatban: 
Az óra alcíme: Sivárság vagy gazdagság? (Előre- vagy félrelépést jelent az elektronikus kap-
csolattartás térhódítása?)

Módszertani szempontból rendkívül lényeges, hogy a foglalkozást vezető pedagógus igye-
kezzen elkerülni, hogy a fenti kérdésre adott saját válaszát bármiféle módon sugalmazza a 
gyerekeknek. Pozitív és negatív tapasztalatokkal egyaránt rendelkezünk e téren, viszont be 
kell látni, hogy egyértelmű válasz nincs a fenti kérdésre. Az óra célja, hogy együttgondolkod-
junk a fenti felvetésről, s ezáltal lehetőséget teremtsünk tanítványainknak arra, hogy keressék 
a maguk adekvát válaszait. A foglalkozás egyetlen veszélye az lehet, ha „közös”, „jó”, „he-
lyes” megoldást keresünk és találunk, mert ennek megfogalmazásával lezárjuk a kérdést. A 
foglalkozás ezzel szemben akkor tekinthető sikeresnek, ha a gyermekek az óra végére olyan 
nyílt végű kérdésekkel gazdagodnak, amelyek megválaszolására motiváltak, és ezáltal gya-
korlati életükre, mindennapjaikra valódi hatást gyakorolnak.

SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN: 
☺
Személyes érzékenység figyelembevétele: 
A dramatikus tevékenységek alkalmazása során a résztvevők (egyének és a csoport) teljesít-
ményének értékelése minden esetben a korábbi szinttel való összehasonlításban jelenik meg, 
vagyis nem normához viszonyítottan. Amennyiben az adott tevékenységet a tanulók sikere-
sen végrehajtották, a kritériumhoz viszonyított értékelést (tudja-e a tanuló ami a továbblé-
péshez szükséges) megoldottnak tekinthetjük. A tevékenységek felépítésüknél fogva kimon-
datlanul is nyilvánvalóvá teszik a tanulók számára, hogy a legjobb tudásukat nyújtották-e. 
Amennyiben sikerül azt a légkört megteremteni, hogy: „csak együtt lehetünk sikeresek”, a 
pozitív 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. Jelezve van az a pont, amikor szükség van 
a tanári értékelés és tanulói önértékelés verbalizálására. Ebben az esetben is csak az aktivitás 
szintje értékelhető. Az óra önismereti jellegű feladatokra épül, ezért a teljesítmény, s főleg 
a megoldás minőségének direkt értékelése kerülendő, mivel ezáltal (burkoltan) a gyermek 
személyisége kerülne értékelésre! 

Az értékelési mód és a tartalom összefüggésének megvilágítása: Az értékelés latens, alapja 
nem a kivitelezés minősége, hanem az aktivitás (a tanár minden ötletet elfogad).
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A modul alkalmazása során a vezetőnek nagyon kell figyelnie, hogy saját gondolatait, vélemé-
nyét ne fogalmazza meg. Ne keressünk közös jó megoldásokat. Értékelésünket szorítsuk csak 
a szövegalkotás vagy -értés nyelvi formáinak értékelésére. A legjobb visszajelzés, ha a modul 
végén mindenki tovább gondolkodik, nem hagyja nyugodni a téma. Az órán az aktivitás az, 
ami értékelhető.

A nyelvi játékok során értékelhető a gyerekek szókincse, reagáló képessége, beszédbátor-
sága, egyéni szövegalkotása (az „Olvasd fel a történetet egy üres lapról” c. játékban) vagy 
monológtechnikája („Beszélj a bátorságról” c. játék).

Írásbeli szövegalkotás: az SMS-ek, csetelés során szövegalkotás, sűrítés, szövegkiemelés ke-
rülhet értékelésre.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1. Verbális ráhangolódás – asszociációs játékok 5 perc

A
☺


Mondd ki a szót, amely erről 
a szóról eszedbe jut!  (pl. játék, 
hétvége stb.) 

aktív és passzív 
szókincs mozgósí-
tása, szemkontak-
tus felvétele

nyelvi normatív és 
nyelvi korrekciós 
képességek

frontális
dráma

melléklet: 
játékleírás

B
☺


Mondjon valaki egy szót, mi jut 
róla eszünkbe. (pl. barátság)

aktív és passzív 
szókincs mozgósí-
tása, szemkontak-
tus felvétele

nyelvi normatív és 
nyelvi korrekciós 
képességek

egyéni ötletek 
alapján, fron-
tális
dráma

melléklet: 
játékleírás

C
☺


Mondjon valaki egy szót! Add 
tovább valakinek! (pl. barátság) 

aktív és passzív 
szókincs mozgósí-
tása, szemkontak-
tus felvétele

nyelvi normatív és 
nyelvi korrekciós 
képességek

egyéni ötletek 
alapján, fron-
tális
dráma

melléklet: 
játékleírás

I/2. Szósoroló játék 4 perc

A Nevezz meg mindent, amit látsz! a beszédbátorság 
növelése, a tér 
bejárása

nyelvi normatív és 
nyelvi korrekciós 
képességek

egyéni
dráma

melléklet: 
játékleírás 

B
☺


Nevezz mindent másképp, mint 
ami valójában!

a beszédbátorság 
növelése, a tér 
bejárása

nyelvi normatív és 
nyelvi korrekciós 
képességek

egyéni
dráma

2. melléklet:
játékleírás 
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I/3. Szódobáló játék 4 perc

A
☺


Szavak „kidobálása” a képzelet-
beli szózsákból

aktív és passzív 
szókincs mozgó-
sítása

nyelvi kommuni-
kációs képességek

egyéni
dráma

melléklet: 
játékleírás

B
☺


Olvasd fel a történetet erről az 
üres lapról! (Címe: Én és a leg-
jobb barátom)

a beszédbátorság 
növelése, egyéni, 
spontán szöveg-
alkotásra való 
késztetés

nyelvi kommuni-
kációs képességek

páros
dráma

üres lapok melléklet: 
játékleírás

C
☺


Beszélj a barátságról egy percig! a beszédbátorság 
növelése, egyéni, 
spontán szöveg-
alkotásra való 
késztetés

nyelvi kommuni-
kációs képességek

csoportos
dráma

melléklet: 
játékleírás

I/4. Nem verbális ráhangolódás – Mutasd az érzelmet! 10 perc

A Mutasd az arcoddal ezt az érzel-
met! – irányított kezdés – megfi-
gyelés, megnevezés

érzelmi ráhango-
lódás

verbális és nem 
verbális önkife-
jezés,
empátia

frontális
dráma

előre elkészí-
tett szókár-
tyák + kép:
„alkalmi 
szemek”

melléklet: 
játékleírás

B Mutasd az arcoddal az érzelmet! 
– irányítatlan kezdés – megfigye-
lés, részletes leírás

érzelmi ráhango-
lódás

verbális és nem 
verbális kifejező-
készség,
empátia

páros, majd 
frontális
dráma

üres, színes 
szókártyák

melléklet: 
játékleírás

C Érzelmek kifejezése csoportos 
állóképben – irányítatlan kezdés 
– megfigyelés, részletes leírás, 
címadás

érzelmi ráhango-
lódás

verbális és nem 
verbális kifejező-
készség,
empátia

csoportos, 
majd frontális
dráma

üres, színes 
szókártyák

melléklet: 
játékleírás 
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. Utazás a barátságlabirintusba 3 perc

Szertartás: ládanyitás
A láda tartalmának megnézése
Előkerül a hullámpapír (labirin-
tus: a magánytól a barátságig).
Előbújik a történet.

a téma felvetése, 
konkretizálása a 
láda tartalmának 
megtekintésével

együttműködési 
képesség

frontális
dráma

melléklet:
ládanyitó 
versike Va-
rázsládában:
hullámpapír
a teljes törté-
net (napló)

 II/2. Mi történt? 1 perc

A A történet 1. részének meghall-
gatása

dokumentum 
bevitelével feszült-
ség előidézése

beszédértés ké-
pességek

frontális
dráma

melléklet:
a történet 1. 
része

B A történet 1. részének kiscsoport-
ban történő elolvasása

dokumentum 
bevitelével feszült-
ség előidézése

együttműködési 
készség, beszédér-
tési képességek

csoportos
dráma

melléklet:
a történet 1. 
része

melléklet:
a történet 1. 
része

II/3. Mit érez a főszereplő? 1 perc

☺ Mutasd meg állóképben, mit érez 
a főszereplő!

önkifejezésre való 
mozgósítás

nem verbális kife-
jezőkészség
empátia

egyéni
dráma

melléklet:
Játékleírás

II/4. Te mit mondanál a helyében? 5 perc

Ha te lennél a helyében, mit 
mondanál egy mondatban?

önkifejezésre való 
mozgósítás

önálló szövegal-
kotás, lényegki-
emelés

egyéni
dráma

1melléklet:
játékleírás
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/5. Milyen egy igaz barát? 5 perc

A Tanári narráció:
„Hogyan jutunk el a magánytól 
egy igaz barát megtalálásáig?
Tudnunk kell, milyen az, akit 
keresünk! Írjuk fel a tulajdonsá-
gokat a szókártyákra, és tűzzük 
fel a barátságfalra! Azonos ötlet 
csak egyszer kerüljön fel!”
Majd már meglevő érzelemkár-
tyák, kiválogatása, feltűzése a 
hullámpapírra

az elhangzottak 
összegzése

felidézés,
lényegkiemelés

választás - ren-
dezés

frontális
dráma

hullámpapír,
üres
szókártyák,
már elkészí-
tett
szókártyák 

melléklet:
játékleírás

B Rákárdezős barkochba játékkal 
egy igaz barát tulajdonságainak 
összegyűjtése

Majd ugyanaz a tevékenység, 
mint az előbb, de a tulajdonságo-
kat csoportokban gyűjtik, írják, 
és tűzik fel.

az elhangzottak 
csoportokban tör-
ténő összegzése

felidézés, lényeg-
kiemelés, válasz-
tás – rendezés, 
együttműködés

csoportos
dráma

hullámpapír,
üres
szókártyák,
már elkészí-
tett
szókártyák

melléklet:
játékleírás

II/6. A történet folytatása 1 perc

A A történet 2. részének meghall-
gatása

dokumentum 
bevitelével feszült-
ség előidézése

beszédértési ké-
pességek

frontális
dráma

melléklet:
a történet 2. 
része

B A történet 2. részének kiscsoport-
ban történő elolvasása

dokumentum 
bevitelével feszült-
ség előidézése

együttműködési 
készség, beszédér-
tési képességek

csoportos
dráma

melléklet:
a történet 2. 
része

II/7. SMS-játék 5 perc

☺ Társkereső SMS-hirdetés „feladá-
sa” jeligeválasztással

A hirdetések felolvasása, spontán 
reakciók meghallgatása

Lehetséges órabontás

az énkép és a 
tulajdonított én-
kép összehason-
lítása

lényegkiemelés
szöveg kiegészí-
tése

egyéni
dráma

frontális
megbeszélés

melléklet:
kiegészítendő 
szöveg
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

 II/8. Jeligekészítés 5 perc

Jelige elkészítése rajzban, 

Jeligés hirdetés feltűzése a hul-
lámpapírra
Tanári narráció: „A hirdetés 
alapján kit választanál, elegendő 
információ-e ez valakinek a meg-
ismeréséhez? Mire lenne még 
szükség?”

önkifejezésre 
késztetés a rajz 
segítségével

kreativitás
sűrítés

egyéni

páros, csopor-
tos megbe-
szélés

üres rajzkár-
tyák,
rajzeszköz

II/9. A történet folytatása 1 perc

A A történet 3. részének meghallga-
tása, tanári felolvasás

dokumentum 
bevitelével feszült-
ség előidézése

beszédértési ké-
pességek

frontális
dráma

melléklet:
a történet 3. 
része

B A történet 3. részének kiscsoport-
ban történő elolvasása kiscso-
portban történő felolvasás

dokumentum 
bevitelével feszült-
ség előidézése

beszédértési ké-
pességek

csoportos
dráma

melléklet:
a történet 3. 
része

II/10. Csetelő játék bevezetése 4 perc 

Cset-szobák kialakítása, beszél-
getés, név felírása. „Melyiket vá-
lasztanád, ha a helyében lennél?”
A közel azonos témaköröket, pl. 
számítógépes játék és Internet, 
egy témakörbe soroljuk, 3 (maxi-
mum 4) csoportot hozunk létre.

a közös érdeklő-
dés felismerése

önkifejezés,
társismeret

frontális
dráma

megbeszélés

7. eszköz 
színes szókár-
tyák

II/11. Csetelő játék 5 perc

☺ Cset-szobák neveinek feltűzése 
a hullámpapírra, helyfoglalás a 
választott helyen.
Mit üzennél az általad választott 
témában? Kihangosított csetelés 
csoportokban

a kommunikációs 
helyzetek külön-
bözőségének felis-
merése (előnyök, 
hátrányok.)

sűrítés, lényegki-
emelés, kreativitás

csoportos
dráma

frontális 
megbeszélés

melléklet:
játékleírás

II/12. A történet folytatása 1 perc

A A történet 4. részének meghallga-
tása, tanári felolvasás

dokumentum 
bevitelével feszült-
ség előidézése

beszédértési ké-
pességek

frontális
dráma

melléklet:
a történet 4. 
része
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

B A történet 4. részének kiscsoport-
ban történő elolvasása

dokumentum 
bevitelével feszült-
ség előidézése

együttműködési 
készség, beszédér-
tési képességek

csoportos
dráma

melléklet:
a történet 4. 
része

II/13. Telefonos játék 10 perc




Szertartás: ládanyitás, előkerül-
nek a bábok
Telefonbeszélgetés különböző 
karakterű (a tanulók által készí-
tett) bábbal

kommunikációs 
szabályok, nor-
mák megismerése

társismeret, vizu-
ális kreativitás, 
nyelvi kommuni-
kációs képességek

bábjáték 
páros 
bábkészítés

varázsládából
bábok, hul-
lámpapír

melléklet:
játékleírás

II/14. A történet folytatása 1 perc

A A történet 5. részének tanári 
felolvasása

dokumentum 
bevitelével feszült-
ség előidézése

beszédértési ké-
pességek

frontális
dráma

melléklet:
a történet 5. 
része

B A történet 5. részének kiscsoport-
ban történő elolvasása

dokumentum 
bevitelével feszült-
ség előidézése

együttműködési 
készség, beszédér-
tési képességek

csoportos
dráma

melléklet:
a történet 5. 
része

II/15. Találkozós játék 8 perc

Találkozós játékok,
téri orientációs és kapcsolatfelvé-
telt segítő játék

kommunikációs 
szabályok ismere-
te, kapcsolatfelvé-
tel ösztönzése,
viszonzása, me-
takommunikáció 
dekódolása

szándéknyilvání-
tás fogadása,
nem nyelvi kom-
munikációs ké-
pességek

frontális
dráma

melléklet:
játékleírás
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

III. HANGULATI LEVEZETÉS

III/1. Hogyan tartsunk kapcsolatot? 5 perc

Mi egy igaz barát megtalálásá-
nak legjobb módja?
SMS, cset (e-mail), telefon kontra 
személyes jelenlét

késztetés a szinté-
zisre

önálló vélemény-
alkotás, vitakul-
túra, érvelés, 
indoklás

csoportos vita melléklet

III/2. Összegzés 5 perc

☺ Megbeszélés, tablónk végigjárása

Értékelés: „Ki melyik tevékeny-
ségben érezte magát a legaktí-
vabbnak? A legpasszívabbnak? 
Miért?”

Ládazárás
Ládazáró versike elmondása

szöveges önérté-
kelés,
hangulati leve-
zetés,
összefüggések 
felismerése

logikai képesség

frontális
megbeszélés

lásd II/1. 
melléklet

III/3. Ajánló 3 perc

Irodalom ajánlása: 
Döbrentey Ildikó: Égből pottyant 
mesék: Duci
Antoine de Saint-Exupéry: A kis 
herceg (részlet)

önművelés frontális meg-
beszélés

melléklet melléklet
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MELLÉKLETEK

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I/1. 

Asszociációs játék

A)

Körben ülünk. A tanár kimond egy tetszőleges szót, a mellette ülő gyermek 
folytatja azzal a szóval, ami arról a szóról eszébe jut, végig a körön. Ha kör-
beért, új szóval kezdünk. Általában 4-5 kör szükséges ahhoz, hogy a játék 
elérje a hatását. Minden szót elfogadunk, passzolni nem lehet.

Az értékelést a játék magában rejti: a 2. körtől biztathatjuk őket, hogy 
minél gyorsabban mondják a szót. Mindenki maga érzi, sikerült-e.

Hívjuk fel a figyelmet a szemkontaktus megtartására és a helyes artiku-
lációra.

B)

Az 1/A jelű játék változata, a kezdő szót egy gyermek mondja.

C)

Az előző játékok változata: a szavakat nem körben mondjuk, hanem „átad-
juk” valakinek. A szó kimondásával egyidőben felvesszük a szemkontak-
tust valakivel, és egyértelműen rá is mutatunk és így tovább.

A játék magában rejti az értékelést: ha nem egyértelmű a szemkontaktus 
és a rámutatás, nem tudjuk addig folytatni, amíg a játékos nem korrigál.

I/2. 

Szósoroló játék

A)

A kialakított üres térben sétálunk, úgy, hogy nem érhetünk hozzá senkihez 
és semmihez. Miközben ezt gyakorolják, kiadjuk az instrukciót: Mutass rá 
minden tárgyra, amit látsz, és nevezd is meg! A tanár bemutatja, ezzel beál-
lítja a tempót és a (közép)hangerőt. A gyerekek egyszerre végzik a feladatot, 
ezért meglehetősen zajos játék. Az első próbálkozás után le lehet állítani, és 
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a tempót, hangerőt, artikulációt javítani, ha szükséges.
A játékot újra kezdjük: ezután aki 3 másodpercig nem szólal meg, az ön-

ként megáll. A végén egy gyermek marad, aki még mindig sorolja a szava-
kat. Ezután még egyszer megismételhetjük. 

A játék az önértékelést magában rejti: a szabálytartás a játékból adódik, 
akik elhallgattak, meg fognak állni, mert érzik, hogy nem képesek, ezért 
nem is szeretnének egyedül megmaradni a végére.

B)

A játék a 2/A jelű játék változata. Ugyanúgy zajlik, csak ez esetben: „Min-
dent lehet mondani arra, amire rámutatsz, csak azt nem, ami valójában!”

Egyre érdemes vigyázni: a gyerekek itt egymásra is mutatni fognak – s mi-
vel az asszociáció rendkívüli módon megindul a játék hatására –előfordulhat, 
hogy elhangzik olyan, amit valaki sértőnek érez. Ezért előre jó felhívni a fi-
gyelmet, hogy a szó nem annak szól személyesen, akire mutattak, mert azért, 
hogy milyen szavak ugranak ki a fejünkből, nem vagyunk felelősek.

I/3. 

A)

Szódobáló játék

A gyerekek leülnek és maguk elé veszik a képzeletbeli „szózsákot”. Eljátsz-
szuk, kinek mekkora  a zsákja (jó nagyokat mutatnak), és „kinyitjuk”, ki-
kötjük a zsák száján a madzagot. „A nagy zsákba jó sok szó fér, dobáljuk ki 
mindet belőle.” A jobb és a bal kezünkkel felváltva kiveszünk egy-egy szót, 
kimondjuk mi az, és a hátunk mögé „hajítjuk”.  A tanár a bemutatással a 
helyes artikulációt, a hangerőt és a kívánatos tempót is bemutatja. Körbej-
árva ellenőriz, mutatja, ha nem hallja, nem érti az elhangzó szavakat, illetve 
biztat: „Hopp, ott az alján nézd meg, van még ott valami!” stb. Akinek üres 
a zsákja, csöndben marad. Aki a végén marad, jó példa arra, hogy nem is 
olyan nehéz ez a feladat.

B)

Üres lap játék

Párokat alakítunk. Az egyik gyermek kap egy üres lapot, amelyre az „Én és 
a legjobb barátom” című történet van írva, csak véletlenül kimosták, ezért 
az írás nem látszik (vagy láthatatlan tintával íródott).  A párok egy időben 
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dolgoznak. A tanár úgy ellenőriz, hogy körbejárva a folyamatos beszéd-
re biztat: „Mondd, mi van odaírva!” Másfél perc múlva a párok cserélnek. 
Végül a tanár kiválaszt egy párt, akiknek ez a feladat a legjobban ment, és 
megismételteti a többiek előtt. 

C)

Beszélj egy percig!

4 fős csoportokat alakítunk. A csoporton belül sorrendet alakíttatunk ki: ki 
lesz az 1., 2. stb. játékos. Instrukció: „egy percig kell folyamatosan beszélni 
a barátságról, a többiek hallgatják”. A tanár méri az időt, az egy perc végén 
jön a következő játékos. A tanár körbejárva ellenőriz, ha szükséges, biztat, 
gondolatébresztő kérdéseket tesz fel az elakadt játékosoknak. A gyerekek 
folyamatosan ébrednek rá, hogy többféle műfajt alkalmazhatnak, mivel 
nincs tiltva semmi, csak a téma kötött. Valaki mesét mond, valaki úgy csi-
nál, mintha levelet olvasna fel stb. A legjobb ötletet meg is ismételtethetjük 
a többiek előtt.

I/4. 

Mutasd az érzelmet!

A)

Érzelmi állapotokat kifejező képeket teszünk a gyerekek elé (pl.: mérges, vi-
dám, haragos, unott stb.). Elolvasás után megkeverjük őket, mindenki húz 
egyet. Körben ülve mutatjuk meg. 3-tól visszaszámolunk, 1-re kell mutatni, 
és legalább 3 másodpercig megtartani. A többiek megnevezik, szerintük mit 
mutatott a társuk.

B)

Üres szókártyákra a gyerekek írják fel az érzelmi állapotokat kifejező sza-
vakat (párokban). Ketten mutatják be az ötleteiket a többieknek, akik kita-
lálják, mit mutatnak. Megpróbálják részletesen is leírni, hogy az arc mely 
része változott, dolgozott (pl. abból látjuk, hogy meglepődött, hogy felhúzta 
a szemöldökét stb.). Elképzelhető, hogy ismétlődnek az ötletek: ekkor egy 
érzelmet két párnál is megfigyelhetünk. A gyakorlat végén a szókártya „ér-
tékel”: megmutatjuk, abból látható, hogy sikeresek voltunk-e.
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C)

4 csoportban gyűjtjük az érzelmi állapotokat, és írjuk fel a szókártyákra. 
Most nemcsak arccal, hanem egész testtel mutatjuk be. A csoport kiválasztja 
az egyik kártyát, majd 3-tól visszaszámolva állóképet készítenek. A többiek 
részletesen leírják az arcok és a mozdulatok jellegzetességeit. Ezután címet 
is adunk az állóképnek, minden ötletet elfogadunk. 

II. Új tartalom feldolgozása

II/1. 

Varázsláda-nyitó versike:

Csiribí-csiribá,
Láda nyílj ki!

Varázsláda-záró versike:

Íbirics-ábirics,
Láda zárulj be!

II/2. 

(Panni naplója)

15.05
Itt ülök a szobámban, unatkozom. Beraktam egy filmet a házimoziba, de 
nem bírok koncentrálni. Tévézni sincs kedvem, pedig megvan az összes 
csatorna, a zenetévék is. Csak mászkálok fel alá, nincs kihez szóljak. Apa és 
anya dolgoznak, kiraktak egy csomó pénzt megint, hogy menjek le a bolt-
ba: vegyek akármit. A bolt közel van, nagyon kedves az öreg eladó néni is, 
de nincs erőm. 

II/3. 

Mit érez a főszereplő?

Ugyanazt játsszuk, mint a 6. játékban.
A tanár elmondja az instrukciót. „Mutasd meg egy állóképben, hogy mit 
érez most Panni!” Elszámol 3-ig, erre a tanulók állóképbe merevednek. A 
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tanulók felét megkéri, hogy engedjék el a mozdulatot, és nézzék meg a töb-
bieket. Azután fordítva.

II/4. 

Te mit mondanál?

Körben ülve játszottuk az előző gyakorlatot (6. játékleírás alapján), meg-
mutattuk az érzelmeket. Most párokat alakítva két kört képezünk (belső és 
külső kör, arccal a kör közepe felé). „Mit gondol vajon a kislány magában? 
Mondd el egy mondatban, egyes szám első személyben! A belső körben ál-
lók megsúgják a mondatot a külső körön álló párjuknak: „Ő fogja mondani 
helyetted, ő lesz most a hangod!” Ha kész, a belső körön állók visszafor-
dulnak, a beszámolásra újra mutatják az előző érzelmet kifejező arcukat, 
és addig tartják, amíg a tanár körbe nem ér a külső körön. Sorban haladva 
megérint mindenkit, aki erre elmondja társa mondatát. Nagyon hatásos já-
ték, kritizálni nem lehet, hiszen a gyerekek nem azt mondják el, amit a kis-
lány érez, hanem amit ők (és biztosan érezték már magányosnak magukat 
valaha.) Majd a két kör cserél (a belső körben állók átmennek a külső körre). 
Így ismételjük meg a játékot.

II/5. 

B)

Rákérdezős barkochba

Tanári narrációval kezdődik a játék: „Lehet, hogy ez a kislány nem is tudja 
milyen az a barát, akit keres, s ezért nem találja? Segítsünk neki, milyen egy 
igaz barát?”

Körben ülünk, egy valaki középen. Kigondol egy lehetséges választ arra 
a kérdésre, hogy milyen egy igaz barát (pl. ’megbízható’), amit a tanár-
nak megsúg. A körben ülők megpróbálják „kitalálni” mire gondol. Sorban 
„tippelnek”. A középen levő csak igennel és nemmel válaszolhat, a tanár 
abban tud segítséget nyújtani, ha a tipp közelít a megoldáshoz – esetleg 
szinonimája annak – akkor jelzi, hogy fogadjuk el a megoldást. Ezután az 
megy középre, aki „kitalálta”, ha nincs ötlete, akkor egy önként jelentkező. 
A barkochba játék e változatának a célja tehát nem is elsősorban az, hogy 
kitaláljuk a középen ülő gondolatát, de a gyerekek így élik meg, ettől válik 
izgalmassá. Tulajdonképpen a játék arra való, hogy minél több ötletet sorol-
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junk az adott témában, hiszen a gyermekek saját (baráttokkal kapcsolatos) 
gondolataikat mondják, amikor „tippelnek”. Amikor a tippelést megkezdik, 
érdemes szólni, hogy igyekezzenek minél több ötletet megjegyezni.

Ezután együtt vagy csoportmunkában felidézzük az elhangzottakat, felír-
juk a szókártyákra, és feltűzzük a hullámpapírra.

II/6. 

15.55 
Mit csináljak, kit hívjak? Előkaptam a vadiúj mobilom. Ezzel egyszerre tu-
dok az összes osztálytársamnak SMS-t küldeni. „Szia! Átjössz? Van egy cso-
mó új filmem!” 

II/7. 

Én egy ..................... éves ..................... (lány, fiú) vagyok. Szabadidőmben leg-
szívesebben .............................................. Szeretek még ..........................................., 
.............................................. Azt mondják rólam, hogy .......................................... 
vagyok. Választ a  .............................................. jeligére várok.

II/9. 

16.28
Elküldtem kb. húsz helyre, de alig válaszoltak. Na, most jött egy rövid válasz 
Nóritól. Nem ér rá. Miért ilyen hűvös velem? Csetelek egyet, hátha valaki 
épp itt lóg a hálón, akit érdeklek. De mindenki csak poénkodik. Attól félek, 
nem kíváncsiak rám. Most választottam egy új, izgi jeligét, meg bedobtam 
pár komolyabb témát is. Egyelőre semmi. Addig is kinézek az ablakon: a 
játszótéren sok zsibongó kölyök. Gondolom, mindenki ismer mindenkit, ha 
lemennék, úgyis kinéznének maguk közül. 

II/11. 

Cset-játék

A gyermekek csoportokat alakítanak aszerint, melyiküket melyik téma ér-
dekli. Mindenki álnevet választ, amivel a csetre bejelentkezik. A csoportta-
gok egymásnak háttal ülnek le, kikötés, hogy nem szabad oldalra fordulni. 
Így kell megkezdeni a csetelést az adott témában: megbeszélési idő nincs, 
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azonnal kezdik, a többi csoport hallgatja. Feladatuk, hogy stoppoljanak, ha 
úgy gondolják, hogy szerintük valami nem megfelelő. A tanár is stoppolhat, 
illetve minden esetben stoppol, amikor egy konkrét kommunikációs sza-
bályt jól alkalmaznak, vagy éppen nem, de a gyerekeknek ezt kérdésben te-
szi fel: Pl.: Miért volt jó ötlet az, hogy megkérdezte a többieket hány évesek? 
Mit mulasztottak el a bejelentkezéskor? Szoktak-e a cseteléskor ilyen sok 
szöveget egyszerre beírni? (nem) És így tovább. A játszók körben haladva 
sorban mondhatnak valamit. A gyerekek önkéntelenül is oda fognak for-
dulni ahhoz, akihez beszélnek. A végén megbeszéljük, miért volt nehéz tar-
tani a szabályt.  (Miért jó, ha beszélgetés közben láthatjuk egymást? stb.) 

II/12. 

17.01
Valaki lehülyézett a cseten. Hagyom az egészet! Közben kipróbáltam a leg-
újabb játékprogramokat is. Apa szerezte őket, nagyon rendes, mindig min-
dent megszerez, de most ez sem tud lekötni. A legjobban az fáj, hogy a 
többiek nem is írnak. Lehet, otthon sincsenek. Biztos fociznak, vagy épp 
moziba mentek a plázába. Én vagyok a hibás! Nem törődtem velük soha! 
Miért szeretnének engem? Kétszer is elkezdtem tárcsázni, de megijedtem, s 
gyorsan lenyomtam a telefont. Nem igaz, hogy ilyen béna vagyok… – mo-
tyogom magamnak, újratárcsázva Klári számát: kicseng… 

II/13. 

Telefonos játék (bábjáték)

A varázsládában található kesztyűsbábelemek (különböző fejformák, ruhák, 
az arc kialakítását segítő szem, orr, fülek és száj) összerakásával a diákok 
különböző karakterű figurákat alakítanak ki. Így a történet főszereplőjének 
és a beszélgető társnak a jellemét is stilizáltan ábrázolják. A bábok kialakí-
tásával vizuális támaszt is kapnak a játékosok, s az éles karakterizálással a 
kommunikációt is más szintre helyezik.

A bábos megfogalmazás által érdekes hangsúlyok, új értelmezések jelen-
hetnek meg a párbeszédben. A telefonbeszélgetést párokban bonyolítják le, 
előzetes felkészülési idő nélkül, a megfigyelési szempontok szerint.

Tapasztalatok, vélemények kikérdezése minden jelenet után az előzetes 
megfigyelési szempont alapján: Hogy függ össze a kommunikációs stílus 
az eredményességgel? Milyen volt, illetve volt-e: köszönés, bemutatkozás, 
kérés, annak milyen volt a stílusa, elbúcsúzás stb.
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II/14. 

17.31
…de nem veszi fel. Talán jobb is, mert kezd elszakadni a cérna. Na, még 
a naplóm is összekentem, úgy sírok. „Utálom a szobámat, utálom a játé-
kaimat!” – mondtam apának, mikor végre hazaért. Azt mondta erre, hogy 
nem érti, miért kiabálok vele. Este anyának el tudtam mesélni ezt az egész 
szerencsétlen délutánt. Azt tanácsolta, legyek bátor, s inkább holnap az is-
kolában próbáljak meg barátot találni. Ha az olyan könnyű volna! Félek!

II/15. 

Találkozós játék

Körben állunk. A játékot a tanár kezdi. Felveszi valakivel a szemkontaktust, 
akivel megpróbálnak (némán) elindulni egymás felé. Amikor középen ta-
lálkoznak
a)  megállnak, és megtartják a szemkontaktust, majd továbbmennek (helyet 

cseréltek). Az indít, akit választottak.
b)  Ugyanaz, mint az a), de egy néma, barátságos üdvözlő gesztust tesznek, 

mielőtt továbbmennek.
c)  Ugyanaz, mint az a) és b), de saját nevükön be is mutatkoznak egymás-

nak.
d) Ugyanaz, mint az a), b) és c), de akárhogy üdvözölhetik egymást.

III. Hangulati levezetés

III/1. 

Vitajáték

2 csoportot alakítunk ki, a tanulók egymással szemben helyezkednek el.

1. csoport: Az sms-ben, telefonon, e-mailben, cseten folytatott kommuniká-
ció jó és izgalmas, ha választanom kellene e mellett döntenék a személyes 
találkozás és kommunikáció helyett.

2. csoport: Ha választanom kell, a fenti csatornákat nem használnám, in-
kább a személyes találkozást, beszélgetést részesítem előnyben.

A játék menete: egy érvet mondhat az egyik csoport egy tagja,  a másik cso-
port egy tagja válaszolhat erre, majd ők kezdeményeznek.
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Időnként lehetőséget adunk a helyváltoztatásra: „Ki gondolja úgy, hogy átül 
a másik oldalra, mert meggyőzték?”
Összefoglaló gondolkodtató kérdés: „Miért nehéz egyértelműen állást fog-
lalni?” 
(Mindennek van negatív és pozitív oldala egyaránt.)

A vitajáték elején mindenképpen hívjuk fel a figyelmet az érvelés előtér-
be helyezésére. Aki mond valamit, indokolja meg. Ugyanígy a válaszadó 
is. Óvakodjunk attól, hogy levonjuk a tanulságot! Nyilván mindkét „oldal-
nak” igaza van, minden kommunikációs formának létjogosultsága van, a 
kellő mennyiségben, időben, és helyen, és mindenkinek egyéni joga an-
nak kialakítása, hogy a saját életében milyen egyensúlyt tart e tekintetben. 
Hagyjuk meg a tanulóknak, hogy ők összegezzék (akár kimondatlanul) a 
tapasztalatokat.

III/3. 

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg (részlet)

Akkor jelent meg a róka.
– Jó napot! – mondta a róka.
– Jó napot! – felelte udvariasan a kis herceg. Megfordult, de nem látott 

senkit.
– Itt vagyok az almafa alatt – mondta a hang.
– Ki vagy? – kérdezte a kis herceg. – Csinosnak csinos vagy…
– Én vagyok a róka – mondta a róka.
– Gyere, játsszál velem – javasolta a kis herceg. – Olyan szomorú va-

gyok...
–  Nem játszhatom veled – mondta a róka. – Nem va gyok megszelídítve.
– Ó, bocsánat! – mondta a kis herceg. Némi tűnődés után azonban hoz-

zátette: – Mit jelent az, hogy „megszelí díteni”? 
– Te nem vagy idevalósi – mondta a róka. – Mit kere sel?
– Az embereket keresem – mondta a kis herceg. – Mit jelent az, hogy 

„megszelídíteni”?
– Az embereknek  – mondta a róka –  puskájuk van, és vadásznak. Mond-

hatom, nagyon kellemetlen! Azonfölül tyúkot is tenyésztenek. Ez minden 
érdekességük. Tyúko kat keresel?

– Nem – mondta a kis herceg. – Barátokat keresek. Mit jelent az, hogy 
„megszelídíteni”?

– Olyasmi, amit nagyon is elfelejtettek – mondta a ró ka.  – Azt jelenti: 
kapcsolatokat teremteni.
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– Kapcsolatokat teremteni? .
– Úgy bizony – mondta a róka. – Te pillanatnyilag nem vagy számomra 

más, mint egy ugyanolyan kisfiú, mint a többi száz- meg százezer. És szük-
ségem sincs rád. Ahogyan neked sincs énrám. Számodra én is csak ugyan-
olyan róka vagyok, mint a többi száz- meg százezer. De ha megszelídítesz, 
szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon. És én is 
egyetlen leszek a te számodra…



4. SZELEK SZÁRNYÁN

KÉSZÍTETTE: FARKAS ZSUZSANNA

Játék,

amelyben azzal a gondolattal is eljátszhatunk,  
hogy mit tennénk, ha valóban megadatna  

nékünk a repülés csodája…
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MODULLEÍRÁS

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 10-12 évesek

AJÁNLOTT IDŐKERET 90 perc (2x45perc)

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA A téma (repülés) minél sokoldalúbb megközelítése, ön-
kifejező, kognitív és együttműködő vonatkozásainak 
megtapasztalása komplex módszerek segítségével. A 
képzelet mozgósításával művészetek iránti fogékony-
ság, önkifejezési igény fejlesztése

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT V/2. Időn és téren át

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY V/5. Vizek hátán véges-végtelen

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FÓKUSZAI Személyes kompetencia: önkifejezési készség és vizuális, 
zenei, nyelvi kreativitás fejlesztése

Kognitív kompetencia: nyelvi és nem nyelvi kommuni-
kációs képesség, gondolkodási és tudásszerző kompe-
tencia fejlesztése

Szociális kompetencia: tolerancián alapuló együttműkö-
dés ösztönzése, együttélési képesség fejlesztése

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

Modulokhoz:
Idő, távolság, Járművek II., Utazás a végtelenbe

TÁMOGATÓ RENDSZER Előd Nóra (szerk.): Add tovább! Veszprém, 2003.
Gabnai Katalin: Drámajátékok. Budapest, 1999.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

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).

Gondolatébresztő: Miért vágyik az ember ősidők óta a magasba? Az álmok ... és megvaló-
sításuk ...

A foglalkozás változatos tevékenységekkel igyekszik körüljárni a fenti kérdésfelvetést, a 
repülés témakörét:
– különféle művészeti ágak társításával,
– kihasználva a bábos-drámás lehetőségeket,
– főként a gyerekek fantáziájára, asszociációira építve.
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Időfelhasználás:
A foglalkozást szükség esetén a II/2. pont után ajánlott megszakítani. A foglalkozást logikailag 
és időben feszesre terveztem, de így, az összes feladattal együtt érzem teljesnek. Ha mégis 
időt szeretnénk nyerni, végszükségben átugorhatjuk az I/4.vagy II/2. feladatot.

Tér-terem elrendezés:
Alapos felkészülést igényel a térszervezés átgondolása.

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: három becsomagolt, fel-
iratozott tárgy (zene, képek, film), magnó, szavak a táblán (vagy szókártyákon vagy csoma-
golópapíron), papír, ceruza, labda, fénymásolt kép(ek) részben kivágva, fénymásolt kép(ek) 
szétvágva, új kép, lap a kitakaráshoz, ládabéli textilek (esetleg a teremből), csomagolópapír, 
filctoll, könyvek, papírcsíkok, gombos- vagy biztosítótűk, fénymásolt vers, videó, bábok, 
maszkok, színes festék, léggömb(ök)

Csoportok:
Két helyen is javasolt a fiú/lány csoportbontás (I/6. és II/6.). Ezt a nemek sajátosságaiból adódó 
különböző, csak rájuk jellemző megközelítésmódok miatt tartottam fontosnak. A csoportok 
munkáját segítő-ösztönző módon koordináljuk. Ahol szimultán (egyidejűleg) dolgoznak a 
gyerekek, érdemes alaposan átgondolni, ki – mikor – mit csinál, hogy minél pergőbben me-
hessen minden.

A tartalommal összefüggő differenciálási javaslat:
Az egyes csoportok meghatározásánál mindig vegyük figyelembe a gyerekek egyéni sajátos-
ságait (kompetencia, motiváció).

Speciális javaslatok a fejlesztendő kompetenciával kapcsolatban:
Gyakran több alternatíva közül is lehet választani. Gondoljuk végig, melyiket– miért érdemes 
választani, a csoport számára melyik a legmegfelelőbb. Az I/3–4. és az utolsó feladattal (III/1.) 
gyermekeinket új oldalukról/másféleképp ismerhetjük meg.
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SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN: 
☺
Személyes érzékenység figyelembevétele: A művészeti ágak egymás mellé rendelésével 
(zene-képzőművészet) szabad asszociáció, szövegalkotás a feladata a gyerekeknek. Ezt óvatos 
nyelvhasználattal értékelhetjük, irányíthatjuk, de hagyjuk érvényesülni a gyerekek gondola-
tait, érzéseit (pl. a szövegalkotás félig kitakart képről). Óvatosan értékeljünk, inkább örüljünk 
a jó, ötletes megoldásoknak!

Az értékelési mód és a tartalom összefüggésének megvilágítása: A II/4. feladatban az Ika-
rosz-történet egy részletének megjelenítésénél a jelenet kiválasztásakor a gyerekeknek érte-
niük kell a szöveget, mert csak így találhatják meg annak lényegét. Itt – a jót kiemelve – érté-
kelhetjük figyelmüket, lényeglátásukat, következtetéseiket.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1. Ládanyitás: …benne három csomag…

Három becsomagolt, feliratozott 
tárgy kerül elő:
Zene: Jean Michael Jarre: Oxigen
Képek: repülés és álom…téma-
köréből
Animációs film: Ikarosz
(1 perc)

befogadás, él-
ményszükséglet

frontális be-
mutatás

melléklet, 
előzetes 
csomagolás, 
bekészítés

I/2. Relaxálás – avagy: „Utazás a szempillám mögött...”

Bontsuk ki a „zene” feliratú cso-
magot
Szómagyarázat: asszociáció
Zenehallgatás közben lazítás, 
relaxálás, szabad asszociációk
(5-10 perc)

befogadás, megér-
tés, komfortszük-
séglet

frontális 
magyarázat, 
relaxálás

melléklet,
zenerészlet 
(Oxigen), CD 
játszó

I/3. Képzettársítás – avagy: „Zene – szó – kép...”

Szavak társítása a hallott zenéhez
Beszélgetés (véleménynyilvání-
tás, indoklás)

gondolkodási ké-
pesség, kreativitás

frontális meg-
beszélés, vita

melléklet

A Képzettársítás szavak válogatá-
sával (szóhalmazból) (szegénye-
sebb szókincsű, kevésbé fantázia-
dús gyerekeknek)

gondolkodási ké-
pesség kreativitás

frontális 
probléma-
megoldás

szavak a 
táblán (v. 
szókártyákon 
v. csomagoló-
papíron)

A) melléklet

B Képzettársítás szavak írásával
(gazdagabb szókincsű és fantázi-
ájú gyerekeknek)

gondolkodási ké-
pesség kreativitás

frontális 
probléma-
megoldás

papír, ceruza B) melléklet

☺ Bontsuk ki a „képek” feliratú 
csomagot
Képek társítása a hallott zenéhez
bemutatásra ajánlott, ill. javasolt 
képek: mellékelve
Beszélgetés (véleménynyilvání-
tás, indoklás)

befogadás, gon-
dolkodási képes-
ség, kreativitás

frontális be-
mutatás, meg-
beszélés, vita

melléklet 
képek

Eredeti cím közlése: Oxigen
(5-10 perc)

megértés frontális

I/4. Asszociációs játék: „Erről az jut eszembe ...”

Szabad asszociáció a „levegő” 
témakörében

logikai képesség frontális melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

A Könnyebb verzió
(lassúbb reakcióidejű, kevésbé 
gazdag szókincsű és fantáziájú 
gyerekeknek)

logikai képesség, 
eredetiség

frontális drá-
majáték

labda A) melléklet

B Nehezebb verzió
(gyorsabb, gazdagabb szókincsű 
és fantáziájú gyerekeknek)

logikai képesség, 
eredetiség

frontális drá-
majáték

B) melléklet

C Nehéz verzió
(gyors, jó memóriájú, gazdag 
szókincsű és fantáziájú gyere-
keknek)
(3 perc)

logikai képesség, 
eredetiség

frontális drá-
majáték

C) melléklet

I/5. Képkirakó: „Képvadászat”

☺ Vizuális észlelést segítő játék a 
„levegő” témakörében

megfigyelés, kö-
vetkeztetés

frontális be-
mutatás

melléklet

A Képrészletek azonosítása, majd 
beillesztése az egész képbe (ed-
dig bemutatott képekből)
(vizuális észlelésben gyengéb-
beknek)

összefüggés-ke-
zelő képesség, 
következtetés, 
szintézis

frontális/cso-
portos problé-
mamegoldás, 
megoldható 
egyidejű fel-
adatmegoldás 
is! (szimultán 
A-B-C)

fénymásolt 
kép(ek) rész-
ben kivágva

A) melléklet

B Puzzle (az eddig bemutatott 
képek egyikéből)
(vizuális észlelésben jobb, jól 
együttműködő gyerekeknek)

összefüggés-ke-
zelő képesség, 
következtetés, 
szintézis együtt-
működés

frontális/cso-
portos problé-
mamegoldás, 
megoldható 
egyidejű fel-
adatmegoldás 
is! (szimultán 
A-B-C)

fénymásolt 
kép(ek) szét-
vágva

B) melléklet

C Szövegalkotás részben kitakart 
képről (új kép)
(vizuális észlelésben, szövegal-
kotásban jó, gazdag fantáziájú 
gyerekeknek)
(3-5 perc)

összefüggés-ke-
zelő képesség, 
következtetés, 
analízis-szintézis

frontális/cso-
portos problé-
mamegoldás, 
megoldható 
egyidejű fel-
adatmegoldás 
is! (szimultán 
A-B-C)

C) melléklet
új kép, lap a 
kitakaráshoz

I/6. Látványkomponálás zenére – avagy: „Táncolnak az anyagok...”

☺ Látványkomponálás textilekkel 
zenére 1 percben: 
–  tervezés és felkészülés  

(max. 5 perc)
–  bemutatás egymás előtt  

(1-1 perc)

absztrahálás, 
önkifejezés, ere-
detiség, együtt-
működés

szimultán 
csoportos (A 
és B egyidejű-
leg) tárgyjáték

ládabéli texti-
lek (esetleg a 
teremből)

melléklet
zenerészlet 
(Oxigen)
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

A Fiúcsoport együttműködés csoportos 
tárgyjáték

textilek

B Lánycsoport (8 perc) együttműködés csoportos 
tárgyjáték

textilek

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. Irányított beszélgetés: „Repülni jó!...De miért is ?”

☺ Kérdésfelvetés: Miért vágyott az 
ember mindig is a levegő meghó-
dítására?
Kulcsszavak, a „falon”:
szabadságvágy, elvágyódás, hó-
dítás, szabadulás a földi kötött-
ségektől
(10 perc)

összefüggés-ke-
zelő képesség, 
következtetés, 
gondolkodási 
képesség

frontális 
bemutatás, 
magyarázat, 
megbeszélés

melléklet 
(csomagoló-
papír, filctoll)

II/2. Szógyűjtés és könyvajánlás: „Repülő csodák...”

☺ Tematikus szógyűjtő verseny
Könyvajánlás: „Az álmok és 
megvalósulásuk”(5 perc)

versengés
befogadás

egyéni felfe-
dezés frontá-
lis bemutatás

papír, ceruza melléklet 
(könyvek)

lehetséges órabontás

II/3. Mozgás zenére – avagy: „Mi is repüljünk!”

☺ A repülés megjelenítése a moz-
gásban tempóváltással zenére

önkifejezés, analí-
zis-szintézis

frontális ma-
gyarázat

CD melléklet
zene (Oxi-
gen)

A Tárgy nélkül / egyedül
(kevésbé jó mozgáskoordinációjú 
gyerekeknek)

önkifejezés, analí-
zis-szintézis

frontális be-
mutatás egyé-
ni kísérletezés

A) melléklet

B Tárgy beiktatatásával / társsal
(jó mozgáskoordinációjú, jól 
együttműködő gyerekeknek)
(5 perc)

önkifejezés, ana-
lízis-szintézis 
együttműködés

páros bemu-
tatás kísérle-
tezés

tárgyak B) melléklet

II/4. Daidalosz és Ikarosz három lépésben – avagy: „Madarak útján...”

☺ Első lépés – a görög rege felele-
venítése

befogadás frontális ma-
gyarázat

melléklet

A „Kerengő-következtető”c. játék-
kal cselekményvázlat alapján
(verbálisan kevésbé jó, kevésbé 
fantáziadús gyerekeknek)

következtetés, 
rendezés

egyéni felfe-
dezés

papírcsíkok, 
gombos- vagy 
biztosítótűk

A) melléklet

B Körmesével
(verbálisan jobb képességűek-
nek)

következtetés, 
szabálykövetés

frontális drá-
majáték

B) melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

C Animációs film megtekintésével, 
megbeszélésével: bontsuk ki a 
„film” feliratú csomagot
(a verbálisnál a vizuális kép-
nyelvet jobban értő, fantáziadús, 
kreatív gyerekeknek)

befogadás, megér-
tés empátia

frontális be-
mutatás

film, videó

II/5. Második lépés

A rege/mítosz eredeti szövegének 
tanítói bemutatása
(Megfigyelési szempont: Hány 
állóképre bonthatnánk a történe-
tet a képi megjelenítéshez?)

befogadás megfi-
gyelés

frontális be-
mutatás

melléklet 
szöveg

II/6. Harmadik lépés

☺ Megjelenítés önkifejezés frontális ma-
gyarázat

A egy csoportkép kimerevítésével
(célcsoport: kevésbé jó előadói 
képességűeknek)

önkifejezés, 
együttműködés

frontális drá-
majáték

B Több csoportképpel
(jól együttműködő, jó előadói 
képessé-gű gyerekeknek)

önkifejezés, 
együttműködés

frontális drá-
majáték

C A csúcspont megjelenítése 
mozgásos jelenettel: „lassított 
felvétel”
(a „műfajban” jobbnak bizonyuló 
gyerekeknek)
(15-20 perc)

önkifejezés, 
együttműködés

frontális drá-
majáték

II/7. Beszédgyakorlat: „Ragok, regék”

☺ Szöveggyakorlat /kiejtésgya-
korlat
(Kiss Dénes: Ragok, regék c. ver-
sével)

helyes ejtés, kon-
centráció

frontális be-
szédgyakorlat

melléklet

a) Lapról…ha új vers helyes ejtés, kon-
centráció

frontális be-
szédgyakorlat

fénymásolt 
vers

b) Kívülről…ha ismerik
(5 perc)

helyes ejtés kon-
centráció

frontális be-
szédgyakorlat
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/8. Időutazás képzeletben: „Hipp-hopp, ott legyek, ahol akarok!”

☺ „Időutazás mesés repüléssel” 
múltba vagy jövőbe
szempontok, szabályok:
– mesés „repülőeszköz” kitalá-
lása
– „indító” varázsige vagy mondó-
ka kitalálása
– játék mozgással vagy bábokkal, 
maszkokkal, anyagokkal
– hanggal, beszéddel vagy anél-
kül
– hely, idő, cselekmény, szemé-
lyek: egyértelműen!
– játékidő max. 3 perc 
– tervezés
– felkészülés
– bemutatás egymás előtt

együttműködés, 
önkifejezés erede-
tiség

frontális ma-
gyarázat,
szimultán 
csoportos (A 
és B egyide-
jűleg) problé-
mamegoldás 
megbeszélés 
kísérlet drá-
ma/báb

bábok, masz-
kok, anyagok 
a ládából

melléklet

A Fiúcsoport együttműködés szimultán 
csoportos

B Lánycsoport
(15-20 perc)

együttműködés szimultán 
csoportos

III. HANGULATI LEVEZETÉS

III/1. Vágyak, fantáziák megfogalmazása: „Ha lenne egy varázsszőnyegem...”

Fantáziaindító mondat közlése: 
Ha lenne egy varázsszőnye-
gem…
Vágyak, fantáziák megfogalma-
zása:

önkifejezés, erede-
tiség, kreativitás

frontális be-
mutatás

A Rajzolással: kitéve vagy a ládába 
téve (sok idő!)
(szövegalkotásban bátortalanok-
nak javasolt)

önkifejezés, erede-
tiség, kreativitás

egyéni prob-
lémamegol-
dás

színes festék 
vagy ceruza/
filc, papír

b Írásbeli szövegalkotással lég-
gömbre vagy papírrepülőre írva: 
szélnek eresztve…
(verbálisan gátlásosabb gyere-
keknek javasolt)

önkifejezés, erede-
tiség, kreativitás

egyéni prob-
lémamegol-
dás

léggömb(ök) 
és filctoll 
vagy papír, 
ceruza

c Szóbeli szövegalkotással (kevés-
bé időigényes) (verbálisan bátrab-
baknak javasolt)
(3-5 perc)

önkifejezés, erede-
tiség, kreativitás

frontális meg-
beszélés

III/2. Ládazárás
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MELLÉKLETEK

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I/1. 

Ládanyitás: …benne három csomag…: a csomagok bekészítése előtt érde-
mes végiggondolni és összesíteni, mit is fogunk használni a modulban aján-
lottakból. Pl. mely képeket fogjuk bemutatni az ajánlottakon kívül, vagy 
bemutatjuk-e az animációs filmet? A három csomag tartalmához részletes 
javaslatok az adott feladatoknál találhatók (zene: . melléklet, kép: . mellék-
let, film vagy más helyette: . melléklet).

I/2. 

Relaxálás – avagy: „Utazás a szempillám mögött...”: teremtsük meg a pi-
henés feltételeit (besötétítés, hely, kényelmes pozitúra – lehetőleg fekvés 
– csend stb.). Ha még nem találkoztak a gyerekek ilyen feladattal (ha még 
nem voltak hasonló helyzetben), készítsük fel őket arra, mi várható, és tu-
datosítsuk bennük azt is, hogy a pihenés sikeressége rajtuk is múlik. Fontos, 
hogy mi magunk is nyugalmat árasszunk.

I/2. zene: Jean Michael Jarre: Oxigen (1. zenerészlet)

I/3. 

Képzettársítás – avagy: „Zene – szó – kép...”

Szavak társítása a hallott zenéhez:

I/3.A) 

A javasolt szavakat terítsük ki szókártyákon, vagy írjuk fel jól láthatóan táb-
lára/csomagolópapírra. Mindenki némán tekintse át a szavakat és szópá-
rokat, majd hangosan nevezze meg azt az egyet-kettőt, amelyik szerinte 
leginkább illik a zenéhez.

I/3.B) 

Szavak lejegyzése, melyek a zenéről először eszükbe jutnak.
Mindkét esetben (A és B) beszélgetés (véleményalkotás, indoklás) kezdemé-
nyezhető... Végül mondjuk meg a zene eredeti címét.
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I/3.A)B) 

Szóhalmazjavaslat: (földön, falon, asztalon)
lebegés, támadás, lélegzet, fáradt–élénk, nevetés–sírás, repülés, puha–érdes, 
szomorúság, fölfelé–lefelé, nyugalom, félelem, fájdalom, harmónia, bukdá-
csolás, lassú–gyors, szárnyalás, ingerültség, tánc, bámészkodás, menekülés, 
elvágyódás, szűk–bő, szabadság–rabság …stb.

Képek társítása a hallott zenéhez:
ajánlott képek:
festmény (Egry József: Szivárvány)
plasztika (Babos Pálma: Hullámverés)
iparművészet (Mayer Berta: Víz és ég)
fotó (világűr)
építmény (Jörn Utzon: Sydneyi Operaház) – a mellékletben a képek kellenek
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I/4. 

Asszociációs játék: „Erről az jut eszembe ...”
Alapjáték: ezzel a játékkal megtanulható az asszociáció technikája: „Mon-
dok egy szót/mondatot – mondj rá egy másikat, ami  leghamarabb az eszed-
be jut róla!” Nincs jó vagy rossz megoldás.

I/4.A) 

Körben ülünk, labdagurítással játsszuk! A türelmi idő 5-3 másodperc, amit 
hang nélkül, csupán az ujjak felmutatásával jelezhetünk. Mondatokat mon-
dunk. Pl.: tanító: „levegő...” – „nekem a levegőről a repülő jut eszembe” 
– „nekem a repülőről a magasság jut eszembe” ... stb.
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I/4.B) 

Tekintetátadással játsszuk! A türelmi idő max. 3 mp. Szavakat mondunk.

I/4.C) 

Tekintetátadás, nincs türelmi idő, a szavakat (ha végigért a kör) visszafelé is 
elmondjuk.

I/5. 

Képkirakó: „Képvadászat”

I/5.A) 

Az eddig bemutatott képek mindegyikének fénymásolatából kivágunk egy 
darabot. A képeket és részleteiket összekeverjük. Feladat: megkeresni és ösz-
szeilleszteni az összetartozókat.

I/5.B) 

Az eddig bemutatott képek közül egyet, vagy a csoport létszámától függően 
többet szétvágunk (fénymásolat). Feladat: összerakni.

I/5.C) 

Új kép (Salvador Dali: Fej felhőkkel) egy részletét megfelelő helyen kitakar-
va valóságos „rejtvényt” varázsolhatunk a gyerekek elé: a látható képdarab 
részleteiből számtalan gondolatuk születhet arról, mit is ábrázolhat a kép 
nem látható része, illetve az egész kép. Nem az a fontos, hogy az igazat ta-
lálják ki, hanem az, hogy minél több lehetséges változatot mondjanak!

I/6. 

Látványkomponálás zenére – avagy: „Táncolnak az anyagok...”: A fiú/lány 
csoportbontást azért javaslom, mert pontosan a nemek  különbözőségéből 
fakadó sajátosságok tehetik rendkívül érdekessé ezt a feladatot. Ha van ide-
jük és kedvük, fényeket is használhatnak.

I/2. zene: Jean Michael Jarre: Oxigen 
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III. Hangulati levezetés

II/1. 

Irányított beszélgetés: „Repülni jó!...De miért is ?”: Az ajánlott kulcsszava-
kat (szabadságvágy, elvágyódás, hódítás, szabadulás a földi kötöttségektől…) 
előzetesen írjuk táblára/csomagolópapírra. A kérdésfelvetés után jelezzük a 
diákoknak, hogy a válaszadásban segíthetnek a kulcsszavak. Segíthetjük a 
tématartást utalásokkal is:
– szabadságvágy, elvágyódás (utalás pl.: Ikarosz, költemények, szólások)
– hódítás (utalás pl.: fejlesztések, repülő csodák, Leonardo)
–  szabadulás a földi kötöttségektől (utalás pl.: mese és mitológia…„hipp-

hopp, ott legyek, ahol akarok!”: repülő szőnyeg, -láda, -kastély…)
– egyéb javaslatok pl.:

könyvek:
Volt egyszer egy Leonardo da Vinci (polihisztor…)
Antoine de Saint- Exupery (életútjában sajátságosan fonódik össze a való-
ságos és képzeletbeli repülés…)
Magyar népmesék
Az ezeregyéjszaka meséi
költemények.:
Batsányi János: A rab és a madár
Arany János: A rab gólya
szólások, kifejezések:
nyesegeti a szárnyát…
szárnyakat kap…
szárnyra kél a hír…
földhözragadt… 
szűk látókörű
nincs rálátása a dolgokra…

II/2. 

Szógyűjtés és könyvajánlás: „Repülő csodák...”

Tematikus szógyűjtő versenyfeladat: 1(-2) perc alatt minél többféle repülő 
alkalmatosság lejegyzése. Az idő letelte után mindenki összeszámolja, meny-
nyi szót gyűjtött. A győztes felolvassa, a többiek kiegészítik a sajátjukkal, 
ami kimaradt.

Könyvajánlás: „Az álmok…és megvalósulásuk...”
A repülés (Szemléltető képes szótár)
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Leonard de Vries: Furcsa találmányok
A levegő és a víz (Mi micsoda sorozat)
Volt egyszer egy Leonardo da Vinci

II/3. 

Mozgás zenére – avagy: „Mi is repüljünk!”: A téma szabadon választható, 
most érthetően a repülés javasolt. Cél: a „lassított felvételekkel” többek közt 
a repülés mozgásfázisainak megértése – ábrázolása.

II/3.A) 

a tanító kézmozgással jelezze, milyen tempóban kell mozogni a teremben. 
Kéz mellmagasságban: normál tempó, majd ahogy lassan leengedjük a ke-
zünket, úgy legyen a mozgás is egyre lassabb.

II/3.B) 

nehezítés: tárgy beiktatásával, melyet egy társ mozgat, mint egy bábot (szin-
tén lassítva repül!) pl. : labdadobás, labdarúgás, kőhajítás stb. 

A zene segítheti és hangulatosabbá teszi a játékot.

II/4. 

Daidalosz és Ikarosz – avagy: „Madarak útján...”

Első lépés: a görög rege felelevenítése: 

II/4.A) 

cselekményvázlat a kerengő-következtetőhöz:

Daidaloszt száműzik
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Daidalosz menekülési terve

Daidalosz szárnyakat alkot

Daidalosz okítja fiát, Ikaroszt

Apa és fia együtt repül

Ikarosz magasabbra szárnyal

Ikarosz szárnya megsemmisül

Ikarosz lezuhan
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Az apa siratja fiát

II/4.A) 

Kerengő-következtető: A vázlatból (papírcsíkokon) egyenként vagy páro-
sával kapnak egyet, melyet a hátukra tűzünk (elég az is, ha jól láthatóan 
maguk előtt tartják.). A gyerekek járkálnak, elolvassák a többiek cédulá-
ját. Aki úgy gondolja, hogy megtalálta az őt megelőző vázlatpontot, az azt 
viselő(k) mögött menjen  tovább…végül sorban olvassa fel mindenki a saját 
vázlatpontját, így kiderül, ki(k) döntött(ek) jól…Ha a létszám miatt nem jut 
mindenkinek papírcsík, ajánljuk fel a segítő/zsűri szerepköröket (segítsenek 
a feltűzésben, illetve felolvasás után döntsenek a megoldás helyességéről).

II/4.B) 

Körmese: A gyerekek körben ülnek. Mindenki egy mondatot mond: az első 
elkezdi a történetet (Daidalosz és Ikarosz). A többi folytassa úgy, hogy a  
kör végére érve befejeződjön, de nagy „bakugrásokat” se tegyenek! (Kis lét-
szám esetén két kör mehet.)

II/5. A rege/mítosz eredeti szövegének tanítói bemutatása 

Daidalosz és Ikarosz (a görög rege/mítosz szövege):
Daidalosz, az athéni ezermester, féltékenységből megölte unokaöccsét és 
tanítványát, Talószt, a fazekaskorong és a fűrész feltatálóját. Ezért halálra 
ítélték, de ő Krétába menekült, és itt Minósz király szolgálatába állott. Mi-
kor Minósz feleségének, Pasziphaénak, félig bika alakú gyermeke született, 
a Minótaurosz, Daidalosz építette számára a labirintust. De Minósz azután 
sem engedte el maga mellől.

(…) Daidalosz megunta a hosszú számkivetést, és megérintette lelkét a 
honvágy, de minden oldalról tenger állta útját.

– A földön és a tengeren feltartóztathat, de az ég bizton nyitva áll – gon-
dolta magában – , meneküljünk arra! Mindent elfoglalhat, de nem foglalja 
el a levegőt Minósz.

(…) És elmerült a még ismeretlen művészetben, és megújította a termé-
szetet. Tollakat rakott szépen egymás mellé, a legkisebb után egyre nagyob-
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bakat, majd a legnagyobbakat egyre kisebbre váltva, mintha halmon nőttek 
volna, vagy mint ahogy a pásztorsípon a különböző nagyságú nádszálak 
sorakoznak egymás után lassú emelkedéssel. Aztán a közepén lenfonállal 
fűzte össze őket, alul viasszal kötötte meg, s amint így összeállította, egy ke-
véssé meghajlította, hogy az igazi madarakat utánozza vele. Mellette állt fia, 
Ikarosz, s nem tudta, hogy a saját vesztében gyönyörködik. Ragyogó arccal 
a szélben libegő pelyhek után kapdosott, majd hüvelykujjával a sárga viaszt 
puhítgatta, és játékával hátráltatta atyja csodálatos munkáját.

(…) Mikor az utolsó simítást is elvégezte alkotásán a művész, a kettős 
szárny közé lendítette testét, és függve maradt a meglebegtetett légben. Ki-
tanította gyermekét is:

–Mindig középre tarts, nehogy, ha alant repülsz, a tenger habja nehezít-
se el tollaidat, ha pedig magasabban, a tűz égesse össze! A középen haladj, 
nem kell a csillagokat se vizsgálnod, hogy tájékozódj, elég, ha engemet kö-
vetsz!

(…) S megmutatta, hogy kell repülni, és a fiú vállához illesztette az újfajta 
szárnyakat. Míg evvel babrált, és oktatgatta fiát, könny áztatta ráncos, öreg 
arcát, és remegett az apai kéz. Megcsókolta, mintha tudta volna, hogy ezek 
az utolsó csókok, s szárnyán felemelkedve, ő repült elöl, és aggódott útitár-
sáért, mint a madár, mikor gyönge fiókáját a magas fészkéből az égi útra 
bocsátja. Még biztatta, hogy jöjjön utána, és tanítgatta a vészt hozó művé-
szetre, s mozgatta a saját szárnyát, és hátra-hátranézett fiára.

(…) Megbámulta őket a halász, miközben remegő nádszállal leste a zsák-
mányt, egy pásztorember, botjára támaszkodva, szántóvető az eke szarva 
mellett. S aki látta, amint a levegőt szelték, isteneknek hitte őket.

(…) S már bal felől Héra szigete, Szamosz és Délosz, és Parosz mind el-
maradtak, jobbra Lebinthosz volt, és a mézben gazdag Kalümné, mikor a 
fiú örülni kezdett a vakmerő repülésnek, elhagyta vezetőjét, és az ég felé 
vágyódva, magasabbra vette útját. A hevesen tűző nap szomszédságában 
meglágyult a viasz, ami összetartotta a tollakat, és szétfolyt. Szárnyát  el-
vesztve, meztelen két karját már hiába rázta, nem tudott a levegőben meg-
kapaszkodni. Zuhanás közben még atyja nevét kiáltotta. De hamarosan el-
nyelte a kék víz, amelyet aztán róla neveztek el Ikaroszi-tengernek.

(…) A szerencsétlen apa – de már nem is apa – utána kiáltott:
– Ikarosz! Ikarosz! Hol vagy? Merre keresselek? Ikarosz! – ismételte han-

gos szóval, amíg csak meg nem pillantotta a tollakat a habokban. Akkor 
már mindent értett, és elátkozta saját művészetét, és fia holttestét átadta a 
sírnak. Ahol eltemette, Ikaroszról kapott nevet a vidék.

Regősök ne
görnyedjetek
régi garral6

regéljetek

Ragok ragok
arany rögök5

rakosgatok
aranyrögöt

Rokkant regék
ne rágjatok
regölősök
kurjantsatok

Ragyogjatok
arany ragok
régi regék
ríkassatok7
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II/7. Beszédszakorlat: „Ragok, regék” 

Fontos, hogy törekedjünk a következőkre: pergő „r” hangok, hosszú ma-
gánhangzók, gyors, pontos beszéd, versszakonként egy levegővel, gördü-
lékenyen…

Kiss Dénes: Ragok regék

Ragyogjatok
régi regék1

rokkant ragok
görbe mesék

Régi regét
rikkantgatok
öreg ragot
ragozgatok

Koros2 regét
ígéretet
regős igric3

regélgetek4

Szómagyarázat:
1rege: szájhagyományban élő (ősi) mesés történet
2koros: idősebb
3igric: középkori énekmondó
4regél: regét mond
5rög: csomóba összeállott száraz földdarab
6garral: nagy garral: nagy hangon, hangoskodva
7ríkat: azt okozza, hogy valaki, valami ríjon (sírjon)

II/8. 

Időutazás képzeletben: „Hipp-hopp, ott legyek, ahol akarok!” A fiú/lány 
csoportbontást itt is azért javaslom, mert a nemek sajátosságaiból adódó kü-
lönböző, csak rájuk jellemző megközelítésmódok tehetik rendkívül érde-
kessé ezt a feladatot.
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Ajánlott kiegészítő anyagok:

a) ismeretterjesztő és szépirodalom: 

Volt egyszer egy Leonardo… Móra Kiadó, 1989.
A repülés. Szemléltető képes szótár sorozat. Lux Primo, 1993.
Leonard de Vries: Furcsa találmányok. Könyvklub, 1989.
A levegő és a víz (Mi micsoda sorozat)
Andersen A repülő láda. In: A világ legszebb meséi. Juventus, 1993.
Az ezeregyéjszaka meséi. Móra Kiadó, 1966.
Mark Twain: Tamás úrfi léghajón. Athenaeum, 1990.
Tamás István: A potyautas Unió, 1993.
Batsányi János: A rab és a madár (költemény)
Arany János: A rab gólya (költemény)
szólások, kifejezések

b) zene: 

Szabad élet, szabad madár…(Muzsikás)
…más „madaras” népzene

c) képek: 

festmények:
Szinyei Merse Pál: A léghajó
Nagy László: Szárny és piramis
Pablo Picasso: Alvó nő
Georges Braque: L percEstagne-i házak
Winifred Gaul: Szemlélődés
William Turner: A norhami vár: napfelkelte
Victor Vasarely: Lomblin
Claude Monet: Impresszió: a felkelő nap

szobrok/kerámiák:
Umberto Boccioni: Izmok sebességben
Szamothrakéi Niké (görög)
Jóna Gudvardardóttir: Mosoly, égbe tűnő
Probstner János: Ikarosz szárnya

iparművészet:
Bohus Zoltán: Üres tér
Polyák János: Levegős helyzet
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fotók:
Madarak repülése
Sárkányrepülő
építmények:
Eiffel-torony
Felhőkarcolók
Gótikus katedrálisok
Tange Kenzo: Santa Maria katedrális
Luigi Nevri: Hangár
Eero Saarinen: Repülőtéri épűlet

d) film: természetfilmek 

Felhasznált irodalom, zene, kép (források):

Daidalosz és Ikarosz :Trencsényi- Waldapfel Imre:Görög regék. Budapest, 
1976, Móra Kiadó

Kiss Dénes: Ragok regék: Szabó Eszter–Zsolnai Józsefné: Irodalom. NYIK. 
Nemzeti Tankönyvkiadó , Budapest, 1998. 

zene:Jean Michael Jarre: Oxigén 
festmény: Egry József: Szivárvány – Óváriné Furján Rita: Képek könyve. Rajz 

1–3. Tankönyvkiadó, Budapest,1989.
plasztika: Babos Pálma: Hullámverés – A magyar iparművészet az ezredfordu-

lón. Magyar Művészeti Akadémia Alapítvány, Budapest, 2003.
építmény: Jörn Utzon: Sydneyi Operaház – Környeiné Gere Zsuzsa–Reegn-

né Kuntler Teréz: Tér-forma-szín . Rajz 5–8. Tankönyvkiadó, Bp.,1982.
iparművészet: Mayer Berta:Víz és ég – A magyar iparművészet az ezredfordulón. 

Magyar Művészeti Akadémia Alapítvány, Budapest, 2003.
fotó: világűr – Óváriné Furján Rita: Képek könyve. Rajz 1–3. Tankönyvkiadó, 

Budapest, 1989.
Salvador Dali: Fej felhőkkel – Környeiné Gere Zsuzsa-Reegnné Kuntler Te-

réz: Tér-forma-szín. Rajz 5–8. Tankönyvkiadó, Budapest, 1982.
Ikarosz (animációs film) 
A modul játékaihoz felhasznált könyvek/kiadványok, melyekből ötletet 

merítettem: I/4–5.: Add  tovább! (szerk.: Előd Nóra) Candy, 2003.
II/4.: Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Önkonet, 2001.



5. VIZEK HÁTÁN

KÉSZÍTETTE: FARKAS ZSUZSANNA

Játék, 

amelyben utazást tehetünk a múltból a jelenen át a jövőbe
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MODULLEÍRÁS

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 10-12 évesek

AJÁNLOTT IDŐKERET 90 perc (2x45perc)

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA A téma (vízi utazás…a valóság és képzelet határán) sok-
oldalú megközelítése, önkifejező, kognitív és együtt-
működő vonatkozásainak megtapasztalása komplex 
módszerek segítségével. A képzelet és a „rejtett” isme-
retek mozgósításával művészetek iránti fogékonyság, 
önkifejezési igény fejlesztése

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Tengerre szállás, Idõn és téren át, Szelek szárnyán

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY V/6. Lakatlan sziget, Új világok, Ősi világok

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FÓKUSZAI Személyes kompetencia: önkifejezési készség és vizuális, 
zenei, nyelvi kreativitás fejlesztése

Kognitív kompetencia: nyelvi és nem nyelvi kommuni-
kációs képesség, gondolkodási és tudásszerző kompe-
tencia fejlesztése

Szociális kompetencia: tolerancián alapuló együttműkö-
dés ösztönzése, együttélési képesség fejlesztése

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

Modulokhoz:
Tengeri utazás a föld körül, Járművek I.

TÁMOGATÓ RENDSZER Gabnai Katalin: Drámajátékok. Bp., 1999.
Előd Nóra (szerk.): Add tovább! Veszprém, 2003.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

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).

Szokatlanul, csak az első óra végén nyitjuk ki a ládát. Ennek három oka is van: 
–  Az első részben (az előző modulhoz hasonlóan) változatos tevékenységek segítik a téma kö-

rüljárását, a gyerekek (rejtett) ismereteinek felszínre hozását. E tevékenységek viszonylagos 
egységet képeznek, épphogy beférnek az órakeretbe, és remekül előkészítik a második órai 
játékot.

–  Csaknem az egész második részt egy szakértői jellegű alkotójáték tölti ki, melyhez az V/1. 
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modul cég-játékát használjuk keretként. A játékban való elmélyülés („Fedezzük föl a víz 
alatti várost!”) igényli a harminc-negyven percet!

–  Végül: mivel a ládából „rejtélyes” dolgok kerülnek elő az óra végén, valószínűleg izgatottan 
fogják várni a folytatást…

Időfelhasználás:
A foglalkozást a szakértői jellegű játék előtt (II/5. a ládanyitás után!) ajánlott megszakítani, 
ha szükséges. Ha csúszunk az első részben, és időt szeretnénk nyerni, a feladatvariációk kö-
zül válasszuk a rövidebbeket. (Ezek az alternatívák tágas időintervallumot tesznek lehetővé, 
ezáltal is gazdálkodhatunk az idővel.) Nagy kár, de végszükségben átugorhatjuk a II/2., 3., 4. 
feladat egyikét.

Tér-terem elrendezés:
Alapos felkészülést igényel a térszervezés átgondolása.

Eszközök:
A tervezetben szereplő összes eszköz  kivétel nélkül megtalálható itt (az alternatívák is!), a fel-
adatok sorrendjében felsorolva (mindet csak egyszer írtam le). Természetesen ezek közül ki 
kell válogatni azokat, amelyeket valószínűleg használni is fogunk: ládabéli bábok és anyagok 
a térrendezéshez, képek, szó/kép-rejtvény, cselekményvázlat papírcsíkokon, szétszabdalt tör-
ténet papírcsíkokon, zenék, magnó, ládabéli bábok, anyagok, tárgyak, csomagolópapír, színes 
filctollak, újságpapírok, palackposta, levél, borítékolt megbízások, „szakértő”feliratú kártya, 
„kutatóbázis” feliratú tábla, eddig készült árnybábok, díszletek, fény, árnyparaván, háló, pa-
pír, színes fólia, áttetsző anyag, székek, nagy kék lepel.

Csoportok:
A „szakértői” csoportok (II/6.) bővíthetők/szűkíthetők a csoport létszámától és a gyerekek ké-
pességeitől/érdeklődési körétől függően. Ahol szimultán (egyidejűleg) dolgoznak a gyerekek, 
érdemes átgondolni, ki – mikor – mit csinál, hogy minél pergőbben mehessen minden.

A tartalommal összefüggő differenciálási javaslat:
Az egyes csoportok meghatározásánál mindig vegyük figyelembe a gyerekek egyéni sajátos-
ságait (kompetencia, motiváció).

Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok:
A filmes/árnyjátékos csoportnak (II/6.) azért javasolt a magasabb létszám (öt-hat fő), mert ne-
kik lesz a legtöbb dolguk (pl. ha még nincs árnybáb/díszlet: időigényes!), s a több kéz gyorsab-
ban halad, többet tud bemutatni.

Speciális javaslatok a fejlesztendő kompetenciával kapcsolatban:
A szövegalkotás a modul második felében a „Felfedezzük a víz alatti várost!” c. játéknál jele-
nik meg legerőteljesebben. A tanulók önállóan dolgozzanak, mi csak koordináljuk a munkát, 
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biztosítsuk a szükséges eszközöket és segítsünk, ha szükséges.

SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN: 
☺
Személyes érzékenység figyelembevétele: Bátortalan vagy peremhelyzetű diáknak adjunk 
„anyagbeszerző/kellékes/technikusi” szerepet! (II/6)

Az értékelési mód és a tartalom összefüggésének megvilágítása: A szakértői játék során 
megfigyelhetjük/értékelhetjük a feladat megértését, a tervezést, problémamegoldó képessé-
get, fantáziát, eredetiséget, rugalmasságot, a figyelem tartósságát, a témákhoz igazodó nyelvi 
formák alkalmazását. Óvatosan értékeljünk, inkább örüljünk a jó, ötletes megoldásoknak!
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1. A Vízözön-történet kitalálása: „…Mi lehet ez? Mire emlékeztet?”

☺ Következtetés a múltbéli törté-
netre

megfigyelés frontális be-
mutatás

melléklet

a Meghökkentő térrendezésből 
(időkímélő!)
(játékos, rejtett humorra is fogé-
kony csoportnak javasolt)

megfigyelés, kö-
vetkeztetés

frontális be-
mutatás, egyé-
ni felfedezés

melléklet 
előzetes 
térrendezés 
a ládabéli 
bábokkal 
anyagokkal

b Képek bemutatásából (időigénye-
sebb)
(vizuális képnyelvre fogékonyab-
baknak javasolt)

befogadás, megfi-
gyelés, következ-
tetés

frontális be-
mutatás, egyé-
ni felfedezés

melléklet 
képek

I/2. A Vízözön-történet felidézése: „…Jól emlékszel?”

☺ A múltbéli történet felidézése megfigyelés frontális ma-
gyarázat

melléklet

A Cselekményvázlat időrendbe 
állításával
(időkímélő!)
(lassabban olvasó, olvasási-szö-
vegértési problémákkal küzdő 
gyerekeknek)

megfigyelés, kö-
vetkeztetés, szin-
tézis

frontális be-
mutatás, egyé-
ni felfedezés 
megoldható 
egyidejű fel-
adatmegoldás 
is! (szimultán 
A-B)

cselek-
ményvázlat 
papírcsíko-
kon

melléklet

B A „szétszabdalt” történet idő-
rendbe állításával
(időigényes)
(gyorsabban, jobban olvasó, szö-
vegértésben jobb gyerekeknek)
(3-5 perc)

megfigyelés, 
következtetés, 
szintézis, olvasási 
képesség

frontális be-
mutatás, egyé-
ni felfedezés, 
megoldható 
egyidejű fel-
adatmegoldás 
is! (szimultán 
A-B)

szétszabdalt 
történet pa-
pírcsíkokon

melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I/3. A Vízözön-történet bemutatása: „Így is történhetett...”

☺ A múltbéli történet egy részleté-
nek eljátszása zenére – munkafo-
lyamatok:
–  zenerészlet meghallgatása a 

feldolgozáshoz
–  a zenerészletek ismételt meg-

hallgatásával tervezés, megbe-
szélés( max.5 perc)

– próbajáték zene nélkül
– próbajáték a zenére
– bemutatás zenére

együttműködés, 
önkifejezés, krea-
tivitás

frontális 
magyarázat 
frontális/cso-
portos problé-
mamegoldás, 
lehet egyidejű 
feladatmeg-
oldás is! (szi-
multán A-B)

melléklet 
zenei CD

A A „bárkaépítés és zűrzavar” c. 
rész mimetikus játékkal (1. zene-
részletre)
(mimetikus játékban jártasab-
baknak)

együttműködés, 
önkifejezés, krea-
tivitás

frontális/cso-
portos mime-
tikus játék, 
lehet egyidejű 
megoldás is! 

zenei CD

B A „bárkában és várakozás” c. rész 
ládabéli bábokkal, anyagokkal, 
tárgyakkal (2. zenerészletre)
(bábjátékban ügyesebbeknek)
(10-15 perc)

együttműködés, 
önkifejezés, krea-
tivitás

frontális/cso-
portos báb-
játék, lehet 
egyidejű meg-
oldás is! 

ládabéli bá-
bok, anyagok 
(tárgyak)

zenei CD

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. Ötletbörze – avagy: „Teáskanna a vízen – repülés a víz alatt”

Szókincs és ismeretek aktivizálá-
sa a Szóháló-pókháló c. feladattal 
(2 csoportban egyidejűleg),
a feladatmegoldásra/gyűjtésre 
szánt idő: 2-3 perc

összefüggés-keze-
lő képesség

szimultán 
csoportos (A 
és B egyidejű-
leg) probléma-
megoldás

melléklet 

A Téma: utazás a víz felszínén / 
„teáskanna” a vízen.. (vegyes 
képességű csoport javasolt)

együttműködés, 
összefüggés-keze-
lő képesség

szimultán cso-
portos problé-
mamegoldás

csomagoló-
papír, színes 
filctollak

B Téma: utazás a víz alatt / „repü-
lés” a víz alatt… (vegyes képessé-
gű csoport javasolt)

együttműködés, 
összefüggés-keze-
lő képesség

szimultán cso-
portos problé-
mamegoldás

csomagoló-
papír, színes 
filctollak

☺ „Szópókhálók” bemutatása a 
másik csoportnak
–  ha szükséges, tanári kiegészíté-

sek, utalások (könyv, zene, film, 
képzőművészet stb.)

(10 perc)

befogadás, isme-
retszerző képes-
ség

frontális be-
mutatás melléklet: 

javaslatok

II/2. Mozgásos játék: „Sziget a tengeren”

Újságtánc c. játék zenére:
Pl. Beatles: Sárga tengeralattjáró
(5 perc)

együttműködés, 
élményszükséglet, 
versengés

frontális játék újságpapírok melléklet
zenerészlet
zenei CD
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/3. „Vizes” helyzetgyakorlatok: „Hullámverésben...”

☺ Vizes témájú helyzetgyakorlatok
(5 perc)

megfigyelés, önki-
fejezés

frontális drá-
majáték

melléklet

II/4. Tükörjáték: „Víz–tükör–kép...”

☺ Koncentrációs játék
(5 perc)

együttműködés, 
empátia

páros dráma-
játék

melléklet

II/5. Ládanyitás – avagy: „…Titkok a víz alatt”

A ládából „rejtélyes” dolgok ke-
rülnek elő:
– palackposta
– levél egy „Cégtől”
– megbízások borítékolva
(1 perc)

befogadás, együtt-
működés

frontális be-
mutatás

palackposta, 
levél, boríté-
kolt megbí-
zások

lehetséges órabontás

II/6. Szakértői jellegű játék: „…Felfedezzük a víz alatti várost!”

A szakértői jellegű játék ismerte-
tése bontogatással:
–  szerepbe lépés felajánlása (a ta-

nító Kutatásvezető, a gyerekek 
a Kutatóbázis munkatársai)

–  a palackposta felbontása, elol-
vasása

–  a cég-levél felbontása, elolva-
sása

–  a feladatok pontosítása
–  a szakértői csoportok kialakí-

tása
–  a feladatokat tartalmazó bo-

rítékok kiosztása, felbontása, 
elolvasása 

befogadás, megfi-
gyelés, megértés

frontális ma-
gyarázat

melléklet, 
„szakértő”fe
liratúkártya, 
„kutatóbázis” 
feliratú tábla

☺ Munkafolyamatok ismertetése:
–  megbeszélés – tervezés 

(10-15 perc)
– próbák (5-10 perc)
–  bemutatás egymás előtt 

(csoportonként 1-3 perc)

problémamegol-
dás, együttműkö-
dés, rugalmasság 
önkifejezés

szimultán 
kiscsoportos 
(a, b, c, d, e 
egyidejűleg) 
probléma-
megoldás, 
bemutatás

melléklet

Javasolt (választható) szakértői 
csoportok:

melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

a Filmes csoport (min. 5-6 fő)
feladatuk: árnyjáték zenére: 
választható az eddig bemutatott 
zenerészletek közül bármelyik
(árnyjátékban jártas, gyors, jól 
együttműködő gyerekeknek 
javasolt)

problémamegol-
dás, együttműkö-
dés, kreativitás, 
rugalmasság, 
önkifejezés

kiscsoportos 
probléma-
megoldás, 
megbeszélés

zene, (ed-
dig készült 
árnybábok, 
díszletek), 
fény, árnypa-
raván, háló, 
papír, színes 
fólia, áttetsző 
anyag, stb.

melléklet

b Riporter – szociológus csoport 
(2-3 fő)
feladatuk: interjúkészítés
(szóbeli szövegalkotásban na-
gyon jó, exhibicionista, fantázia-
dús gyerekeknek javasolt)

problémamegol-
dás, együttműkö-
dés, kreativitás, 
rugalmasság, 
önkifejezés, írás-
képesség

kiscsoportos 
probléma-
megoldás, 
megbeszélés

ha szüksé-
ges, bármi 
használható 
kelléknek a 
teremből/lá-
dából, bábok 
is!

melléklet

c Újságíró csoport (2-3 fő)
feladatuk: „színes hírek” készí-
tése
(írásbeli szövegalkotásban jó, 
ötletes, fantáziadús gyerekeknek 
javasolt)

problémamegol-
dás, együttműkö-
dés, kreativitás, 
rugalmasság, 
önkifejezés, írás-
képesség

kiscsoportos 
probléma-
megoldás, 
megbeszélés

papír, ceruza melléklet

d Kulturális-művészeti csoport 
(3-5 fő)
feladatuk: kulturális „csemegék” 
gyűjtése, leírása (művészetekre 
fogékony, fantáziadús gyerekek-
nek javasolt)

problémamegol-
dás, együttműkö-
dés, kreativitás, 
rugalmasság, 
önkifejezés, írás-
képesség

kiscsoportos 
probléma-
megoldás, 
megbeszélés

papír, ceruza, 
tárgyak „más-
képp”

melléklet

e Természettudományos csoport 
(2-3 fő)
feladatuk: magyarázatok kere-
sése
(tudományokra fogékony gyere-
keknek javasolt)
(35-40 perc)

problémamegol-
dás, együttműkö-
dés, leírás, kreati-
vitás, önkifejezés, 
gondolkodási 
képesség

kiscsoportos 
probléma-
megoldás, 
megbeszélés

papír, ceruza melléklet

III. HANGULATI LEVEZETÉS

III/1. Ládazárás: „Megbízatás teljesítve!”

A ládába kerüljön be minden cso-
port produktuma, mely igazolja 
az előző megbízatás teljesítését
(1 perc)

együttműködés kiscsoportos az előző fel-
adat összes 
produktuma

III/2. Hangulati lezárás: „Hullámok hátán…”

Mozgásos/pihentető játék: élményszükséglet frontális ma-
gyarázat

a Hullám-játék
(javasolt, ha játékos, fáradt a cso-
portunk)

élményszükséglet, 
együttműködés

frontális játék székek melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

b Halászfogó
(javasolt, ha nagy mozgásigényű 
a csoportunk)

élményszükséglet, 
együttműködés

frontális játék 9.b) melléklet

c Lazítás/relaxálás zenére (pl. De-
bussy: A tenger)
(javasolt, ha nyugtalan, „túlpör-
gött” a csoportunk)

komfortszükség-
let

frontális rela-
xálás

9.c) melléklet, 
zene

d Weöres Sándor: Tengermozgás c. 
versének felelevenítése mozgás-
sal együtt
(javasolt,…ha ezt nagyon meg-
szerették…)
(5 perc)

élményszükséglet, 
együttműködés

frontális játék nagy kék 
lepel

9.d) melléklet
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MELLÉKLETEK

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I/1. 

A Vízözön-történet kitalálása: „…Mi lehet ez? Mire emlékeztet?”: A meg-
fejtéseket bemondhatják szóban, vagy leírhatják egy cetlire. (Az utóbbival 
mindenki esélyt kaphat a tippelésre, ezért inkább ezt javaslom.)

I/1.a) 

Meghökkentő térrendezés: Még a foglalkozás előtt kiterítünk (egy ládabé-
li) nagy kék leplet a földre (víz), ráhelyezünk egy dobozt, vagy kosarat, vagy 
rekeszt vagy nyitott ernyőt fejjel lefelé stb. (bárka), majd a terem különbö-
ző pontjaira (falra, függönyre, szekrény tetejére, lepelre, rekeszbe, lámpára 
stb.) elhelyezzük, felaggatjuk az állat-, emberforma bábokat (menekülők), 
minél több helyen csimpaszkodjanak!

I/1.b) 

Képek bemutatásához javaslatok:
Bármelyik képes Bibiliából bemutatható kép – bár ezek alapján nem nehéz a 
felismerés, s igen változó művészi színvonalat képviselnek... (pl. Gyermek-
biblia, Európai mítoszok és legendák stb.).

Noé bárkája
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Noé bárkája-részlet a Budapest Bábszínház előadásából_ rendező: Kovács 
Géza_tervező: Boráros Szilárd
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Edward_Hicks: Noé bárkája

Französischer_Meister: Noé bárkája
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Jan Brueghel: Noé bárkája

Ajánlott: 
„Az állatok beszállnak Noé bárkájába” – miniatúra (könnyű!)
Noé bárkája szárazföldet ér – miniatúra
Noé a galambbal – részlet a verduni oltárról
Ferenczy Noémi: Noé bárkája (gobelin)
Kiss Roóz Ilona: Noé bárkája (kerámiatál)

I/2. 

A Vízözön-történet felidézése: „…Jól emlékszel?”: A szöveg fénymásolatát 
előzetesen értelemszerűen vágjuk szét. A papírcsíkok kiosztása után ismer-
tessük a feladatot: mindenki (magasabb létszámnál páronként) húzzon egy 
papírcsíkot. Ezek néma áttekintése után a történetet az időrendnek megfe-
lelően kell sorrendbe állítani úgy, hogy az első elkezdi olvasni a történetét, 
a többiek pedig tapssal jelezzék, ha szerintük az ő részletük következik. Így 
lesz követő olvasással teljessé a cselekményvázlat/történet.

I/2.A) 

Cselekményvázlat:

Isteni döntés: pusztulás!
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Az Egek Urának tanácsa  
Noénak

Bárkaépítés

40 napos eső

150 nap bezárva

A holló útra bocsátása

A galamb útra bocsátása

Apadás
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A szárazföld újra lakható

Szivárvány az égen

I/2.B) 

„felszabdalt” történet:

Megbánta egy napon az Úristen, hogy te-
remtményeivel benépesítette a világot. Go-
noszul élt ember, állat egyaránt, s bűneik 
haragra gerjesztették az Egek Urát, aki vé-
gül így határozott:

„Eltörlöm az embert a Földnek színéről, 
pusztuljon a barmokkal, a csúszómászó 
állatokkal és az ég madaraival együtt!
Csak a jámbor Noénak kegyelmeztek, le-
gyen ő a Föld új nemzedékének ősatyja.”



SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS • 5. ÉVFOLYAM 94

És szólott az Úr Noéhoz, aki abban az idő-
ben már a hatszázadik életévét taposta:
„Építs bárkát azon nyomban, mert nemso-
kára megemelkednek a vizek, és elpusztul 
minden, ami él.
Vedd magadhoz feleségedet, fiaidat, fiaid-
nak feleségeit s minden földi állatból, ba-
romból, csúszómászóból és égi madárból
kettőt-kettőt, szálljatok be a bárkába, s vár-
játok meg ott, míg haragom lecsillapul.”

Az ősz Noé megfogadta az Úr tanácsát, ösz-
szehívta családját, és háromszintes bárkát 
ácsoltak sietve.
Az alsó szintre a csúszómászók és más szá-
razföldi állatok közül vitt be Noé egy-egy 
párat, a felső szintre
a madarak seregletéből költöztetett be egy 
hímet és egy nőstényt, a középső szintre 
pedig ő maga vonult be családtagjaival.
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A bárka éppen elkészült, amikor megnyíl-
tak az ég csatornái. Negyven napon és 
negyven éjen át megállás nélkül ömlött az 
eső,
és amikor Noé először ki merte dugni a fe-
jét a bárka ablakán, már a hegyek csúcsait 
sem lehetett látni.
Szennyes áradat kavargott a szegényes tá-
kolmány körül, mindenféle szemetet so-
dorva magával.
Ebben a mocskos lében lelte halálát a Föld 
lakossága, senki sem maradt életben, csak 
akit Noé magával vitt.
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A negyvenedik napon csendesedni kez-
dett az eső, ám körös-körül szürke volt 
még az ég, és víz borított mindent, amerre 
a szem ellátott. Százötven hosszú napon 
át hánykolódott a bárka, a hullámok játék-
szerként dobálták, s a zúgó szél hol erre, 
hol arra taszította.
Végül a hetedik hónap tizenhetedik nap-
ján megfeneklett az Ararát hegyén.
Az ősz Noé és három fia ekkor összedug-
ták a fejüket, meghányták-vetették, hogy 
mitévők legyenek.

Végül úgy határoztak, kiküldik a hollót, 
nézze meg, van-e szárazföld a közelben. A 
holló tudvalevőleg irtózik a víztől,
s mindjárt megtalálja a legrövidebb utat a 
part felé. El is repült a holló, nagy távolsá-
got fürkészett végig, ám másnap kimerül-
ten visszaérkezett, és megtelepedett Noé 
vállán.
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Ezután Noé újra útra bocsátott egy mada-
rat, ezúttal egy galambot, ám hamarosan 
az is visszatért.
Napokig szorongott ember és állat a fé-
lelemtől, hogy nem látnak többé zöldellő 
mezőket és virágokat. A hetedik nap reg-
gelén, immáron a kétségbeesés határán, is-
mét kiküldték a galambot, mely alkonyat-
kor olajággal a csőrében tért vissza!

A jámbor Noé hálát rebegett az Úrnak, s 
boldogan adta tudtára fiainak és leányai-
nak az örömhírt:
a vizek végre apadni kezdtek, s a távolban 
valahol már felbukkant a szárazföld.
Kis idő múlva Noé harmadszor is felröpí-
tette a galambot, s a madár most már nem 
tért vissza. Így bizonyosodtak meg a bárka 
lakói arról, hogy a szárazföld újra lakható-
vá vált.
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Amikor az Ararát hegyének környéke is 
felszáradt, Noé és családja kiszállt a bárká-
ból. Szélnek eresztették az állatokat,
s boldogan vették birtokukba a földet. Ne-
kiálltak szántani-vetni, szőlőt termeszteni, 
új életet teremteni.
Látta az Egek Ura, hogy elérte célját: megtisz-
tult a világ mindentől, ami gonosz volt, im-
máron csak a jók nemzetsége él a Földön.
Megáldotta hát az embereket és az állato-
kat: „Legyetek termékenyek, szaporodja-
tok és töltsétek be a földet!”
Jóakaratának jeleként hét színben tündök-
lő szivárvány jelent meg az égen.

I/3. 

A Vízözön-történet bemutatása: „Így is történhetett...”: Ha van arra lehető-
ségünk, hogy két csoport – két magnóval – két helyen (tehát egymást nem 
zavarva, szimultán) próbáljon, feltétlenül javaslom mindkét téma (A: mímes  
és B: bábos) feldolgozását egyidejűleg. Ez kicsit több időt igényel (kb. 15 perc), 
időt nyerhetünk azonban, ha csak egy témát dolgoz fel az egész csoport.

A zenerészlet első meghallgatása előtt közöljük a gyerekekkel a hozzá 
kapcsolódó témát, hogy már ekkor elindulhasson a „belső képek”,egyéni 
elképzelések „vetítése” fejben. A másodszori meghallgatás előtt ossza meg 
mindenki a többiekkel saját vízióit, elképzeléseit a zenével és témával kap-
csolatban. Tervezzenek közösen, így az ismételt meghallgatásnál kialakít-
hatják az előadás fő vázát, irányait, ritmusát. Ezután következhetnek a dön-
tések, egyezkedések és a próba zene nélkül, végül a „főpróba” a zenére.
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Ajánlott zenei részlet:  Debussy: A tenger 
F. Grofé: Grand Canyon 
R. Wagner: Walkürök lovaglása 
Beatles: Sárga tengeralattjáró

II. Új tartalom feldolgozása

II/1. 

Ötletbörze – avagy: „Teáskanna a vízen – repülés a víz alatt”: Itt is javas-
lom két csoport szimultán felkészülését, így (mindkét téma egyidejű feldol-
gozásával) teljesebb, hatékonyabb az ismeretek aktivizálása.(Jelen esetben 
nem zavarják egymást a csoportok egymás mellett sem.) 

Szóháló-pókháló:
A csoport minden tagjának legyen saját színe, amivel a csomagolópapírra ír. 
A lap közepére a tanító írja fel nagy betűkkel a témát: 
A) téma: utazás a víz felszínén, avagy: „teáskanna” a vízen.…
B) téma: utazás a víz alatt, avagy: „repülés” a víz alatt…
Feladat: írjanak köré kulcsfogalmakat, a témához tartozó kifejezéseket – ol-
vasmány-, film-, zenei élményeket is beleértve –, mindent, ami erről eszük-
be jut! (Mindenki a saját színével.) Ezután a szorosan összetartozó kifejezé-
seket kössék össze egy vonallal: így alakul a szó-pókháló.

Tanári kiegészítésekhez javaslatok:

könyv:
Verne összes
Homérosz: Odüsszeia
Ezeregyéjszaka/Szindbád utazásai
Pán Péter
Swift: Gulliver utazásai
Boda–Kecskés: Tengertánc
Marjai Imre: Készítsünk hajómodellt!
Vikingek (Mi Micsoda sorozat)
Hajók (Mi Micsoda sorozat)
Hajók (Az idő műhelyében)

zene:
Debussy: A tenger
Beatles: A sárga tengeralattjáró

film:
Beatles: A sárga tengeralattjáró (animáció)
Atlantisz
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Nemo kapitány…
Égből pottyant mesék: Hajómanó, A 3 kalóz

képzőművészet:
Babos Pálma: Hullámverés (lásd V/4 modul)
Bukrán Edit: Tálak
Pázmándi Antal: Szerda este a napszél…
H. Barakonyi Klára: Pacsirtaként nézem őket
Mayer Berta: Víz és ég (lásd V/4 modul)
Mondrian: A tenger
Ősi bárkaábrázolások

bábjáték:
Spárga-tengeralattjáró (Kolibri Színház)

II/2. 

Mozgásos játék: „Sziget a tengeren”: Újságtánc néven ismert. Minden csa-
lád (4-5 gyerek) kap egy jó nagy újságlapot. Ezt letesszük a földre, és ezen 
kezdődik a zenére a tánc. Amikor a zene leáll, leugranak az újságlapról, 
kettéhajtják, s úgy folytatják rajta a mozgást. Aki nem fér rá a lapra, kiesik. 
Az a „család” győz, amelyik a legtovább együtt marad. 

A játék meséje most: az újságlap sziget a tengeren. A dagály/árvíz egyre 
magasabbra emelkedik…Melyik családból menekülnek meg a legtöbben? 
Világos, hogy ez nemcsak ügyesség, hanem összetartás, ötletes összeka-
paszkodás kérdése is. A gyerekeknek rá kell jönniük, hogy csak együttmű-
ködéssel – egymás segítésével győzhetnek.

Zene a játékhoz: zenei CD, 
pl. Beatles: Sárga tengeralattjáró

II/3. 

„Vizes” helyzetgyakorlatok: „Hullámverésben...” Frontálisan játsszuk, de 
mindenki egyéni mozgást végez. A tanító a gyerekek között járkálva mond-
ja/meséli a feladatot oly módon, hogy megélhessék azt. Folyamatosan, a 
„mesébe” ágyazva (a jót kiemelve) értékeljünk.
Javaslatok:
–  Szúrós köveken, sziklákon próbálunk egyre beljebb jutni a vízbe, ami hi-

deg is számunkra.
–  Mennünk kell a hullámokkal szemben, de folyton egyensúlyunkat veszt-

jük a hullámzás miatt. Próbálunk talpon maradni.
–  A tengerben állunk. A víz a szánkig ér, csak fejünket hátrahajtva, orron át 

tudunk lélegezni. Vigyáznunk kell, nehogy mélyebb helyre lépjünk. Lá-
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bunkkal igyekszünk elérni a vízbe esett karórát (karkötőt, szemüveget), s 
megpróbáljuk kiemelni. A hullámzás nehezíti a dolgunkat.

–  Hátunkon (fekve) ringatózunk a víz hullámain, élvezzük a napot, szelet, 
vizet. A kezünkhöz ér valami. Hirtelen kizökkenünk nyugalmunkból, 
majd megpróbálunk felkapaszkodni a csónakra, ami a riadalmat okozta.

II/4. 

Tükörjáték: „Víz–tükör–kép...”: Párban játsszuk. Úgy kell a mozgást utá-
nozni (és olyan mozgásokat kitalálni), hogy elképzeljük a vizet – mint tük-
röző felületet. A pár tagjai egymással szemben állnak, olyan távolságban, 
hogy kinyújtott karjuk (ujjbegyük) összeérjen. Egyikük az irányító, aki el-
mozdulhat, grimaszolhat, gesztikulálhat. Társának feladata: mintha ő len-
ne a (víz)tükör, utána csinálni – a lehető legpontosabban, szinte vele együtt 
végezni az összes mozdulatot (balra jobb a válasz!). A fokozatosság elvét 
betartva előbb lassú kézmozdulatokat, majd gyorsabbakat, végül akár az 
egész testre kiterjedő mozdulatsorokat. A legérdekesebbeket lehetőleg mu-
tassák meg a többiek előtt is.

II/6. 

Szakértői jellegű játék: „…Felfedezzük a víz alatti várost!”: Megelőzően 
készítsünk elő mindent, és feliratozzuk a borítékokat.

A ládabéli tárgyak megtalálása után tűzzünk ki a ruhánkra egy kártyát 
az alábbi felirattal:

KUTATÁSVEZETŐ

Tegyünk ki egy táblát (pl. az ajtóra) a következő felirattal:

KUTATÓBÁZIS
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Ezzel egyértelművé válik a szerepbe lépés.
–  Már szerepbe lépve közöljük a gyerekekkel, hogy az általunk vezetett ku-

tatóbázis rendkívüli felkérést kapott egy szenzációs felfedezéssel kapcso-
latban, és ennek megoldásához mindenkire – minden szakértőre – szük-
ségünk van. Ezután ismertessük a leveleket/feladatokat.

–  Az összes levél és megbízás felolvasása után győződjünk meg arról, hogy 
értik-e a feladatokat, majd kérjük meg őket a kutatócsoportok kialakításá-
ra. Valószínűleg eleve olyan szerepet választanak majd, amiben jártasab-
bak, sikeresebbek, de finoman irányíthatjuk is őket. Tudatosítsuk bennük, 
hogy a csoportalakításhoz most a szimpátiánál-barátságnál fontosabb a 
hozzáértés, a „szakértelem”.

–  Munkájuk közben kísérjük figyelemmel, koordináljuk, segítsük a csopor-
tokat, biztosítsuk az (előkészített) eszközöket, jelezzük a múló időt.

– Zene (árnyjátékhoz): választható zenei CD-n található zenerészletek

„Palackposta”: előzetesen tegyük egy palackba és dugaszoljuk be az alábbi 
üzenetet: 

Az üvegbe zárt üzenet (javaslat):

Hajótörést szenvedtünk 1999. április elsején. Azt hiszem, csak én ma-
radtam életben. Csodálatos víz alatti városban tértem magamhoz. Itt 
szokatlan, gyönyörű és rendkívül érdekes minden, de már elegem van 
a bezártságból. Szeretnék végre a szeretteimhez hazajutni Magyaror-
szágra, Budapestre. Cím: Görögék, Szalag u. 11. Innen eddig senki nem 
jutott ki, titokban írom ezt a levelet is. Aki megtalálja, segítsen!

 Farkas Zsuzsanna

Ha még „csavarni” szeretnénk a történeten, és szívesen bíbelődünk ilyesmi-
vel, valamiféle térképet is mellékelhetünk. Sőt, levél helyett lehet a palack-
ban akár egy „ősrégi” térképtöredék is... (titkosírás, kódok stb.).
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Levél a „Cégtől”:A levelet tartalmazó borítékra írjuk rá előzetesen (az V/1. 
modulból már megismert) a GAFF-emblémát, valamint a „SZIGORÚAN 
TITKOS!” feliratot. A levél (javaslat):

Tisztelt Kutatócsoport-vezető Úr / Asszony!

A „Nemo” utazási iroda ajánlására hivatkozta rendkívüli megbízást 
ajánlunk Kutatóbázisuknak:

Cégünk birtokába jutott a mellékelt palckban talált – szakértőink ál-
tal hitelesített – ígéretes lelet. A megadott koordináták hitelesnek bi-
zonyultak, ám e szenzációs felfedezés bejelentésének kizárólagos jogát 
magunknak kívánjuk fenntartani. Ezért megbízatásuk sürgős és szigo-
rúan titkos!

Megbízásuk részletes feladatait kutatócsoportonként borítékoltuk.

Bízunk abban, hogy – mint értesüléseink szerint eddig is – kiváló mun-
kát végeznek majd. Az expedíció sikeressége esetén cégünk részesedést 
kínál a bejelentés után várható bevételekből. A képviselőjükkel történő 
személyes egyeztetést követően haladéktalanul indítsák az expedíciót!   
Az utazáshoz hajót, tengeralattjárót biztosítunk.
GAFF cég leányvállalata: GAFF székház: Budapest, Kalap út 6.

 Üdvözlettel:
 Dr. Császár Péter
 a GAFF cég leányvállalatának ügyvezető igazgatója
 Albert Johnson GAFF elnök-vezérigazgató nevében

Budapest, 2005. május 4.

 
Megbízások borítékban: A megbízásokat tartalmazó borítékokra írjuk rá 
előzetesen (az V/1. modulból már megismert) a GAFF-emblémát, valamint a 
kutatócsoportok elnevezését.

FILMES CSOPORT
Készítsenek a víz alatti városról/környékéről színes filmfelvételt, külö-
nös tekintettel az állat- és növényvilágra! Zenei aláfestés mellékelve!
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RIPORTER–SZOCIOLÓGUS CSOPORT 
Készítsenek interjút az városban élőkkel, valamint a hajótöröttel! Pró-
báljanak minél érdekesebb személyiségeket megszólaltatni! (Különös 
tekintettel a társadalom felépítésére: vezető, király?)

ÚJSÁGÍRÓ CSOPORT 
Állítsanak össze „kis színes” híreket az írott sajtó részére! Keressék a 
különlegességeket!

KULTURÁLIS CSOPORT 
Járjanak utána a víz alatti város eredettörténetének! Gyűjtsék össze a 
városban fellelhető legendákat, kulturális „csemegéket” (pl. sajátságos 
nyelvjárások, versek, közmondások, szórakoztatási formák, játékok, ze-
nék, egyéb művészetek stb.).

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS CSOPORT 
Keressék a tudományos hátterét annak, hogyan teremtették meg az ott 
élők a víz alatti élet feltételeit! Írják/rajzolják le a különleges (esetleg 
mutáns) fajokat!

III. Hangulati levezetés

III/2. Hangulati lezárás: „Hullámok hátán...” 

III/2.a) 

Hullámjáték: A játékosok szorosan egymás mellé helyezett székeken ülnek 
körben: ez a „hajó”. Középen áll a „kapitány”: ő irányítja a játékot. „Hul-
lám jobbról!” – kiáltja, erre mindenkinek egy székkel balra kell ülnie. „Hul-
lám balról!” – figyelmeztet, és a játékosok egy székkel jobbra ülnek (mivel 
a jobbról jövő hullám balra sodorja a hajót – és fordítva…). Az utasítások 
gyors egymásutánban hangozzanak el ! Ugyanazt többször is lehet ismé-
telni. Közben a „kapitány” éberen figyel, és ha valahol üresen hagyott he-
lyet talál, arra gyorsan leül. Akinek nem jut hely, az lesz az új „kapitány”. 
A „kapitány” azonban olykor „Dagály!”-t is kiálthat, ekkor „kitör a káosz”: 
mindenkinek összevissza kell helyet cserélnie, így ő biztosabban helyhez 
jut…(Ha még nem ismerik ezt a típusú játékot, eleinte a tanító maradjon a 
„kapitány”.)
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III/2.b) 

Halászfogó: A fogó a halász, a többiek a halak. Akit egyszer a fogó megfo-
gott, annak nem engedi el a kezét: ezután csak ketten, majd hárman, négyen 
stb. „halászhatnak” együtt, és a „zsákmányt” – azaz a társaikat – a láncuk 
képezte hálóval körülkerítve kell kifogniuk/megfogniuk. Minél hosszabb 
a lánc, annál nagyobb a balesetveszély! Könnyebb verzió: elég, ha két vagy 
három gyerek kapaszkodik össze: így több „halászcsapat” alakul ki egy-
szerre, kevésbé balesetveszélyes, és mozgalmasabb a játék.

III/2.c) 

Lazítás/relaxálás zenére: Teremtsük meg a pihenés feltételeit (besötétítés, 
hely, kényelmes pozitúra – lehetőleg fekvés – csend stb.). Javasolt Debussy: 
A tenger c szimfonikus költeményének nyugalmasabb részlete, de (a modul 
témájához illő) más, nyugalmat árasztó zene is jó. (Pl. az előző modulból 
Jean Michael Jarre: Oxigen c. művéből)

III/2.d) 

Weöres Sándor: Tengermozgás: Feladatleírás és szöveg az V/1. modulban a 
III/2. pontban.

Ajánlott kiegészítő anyagok:

a) ismeretterjesztő és szépirodalom: 

Verne Gyula: Nemo kapitány és a víz alatti város
Szindbád, a tengerész hét utazása (A világ legszebb meséi sorozat) 
Homérosz: Odüsszeia 
A Vikingek (Mi Micsoda sorozat) 
Hajók (Mi Micsoda sorozat )
Hajók (Az idő műhelyében sorozat)
Leonard de Vries: Furcsa találmányok
Sző, fon, nem takács (találós kérdések)

b) zene: 

Beatles: A sárga tengeralattjáró 
Spárga-tengeralattjáró (Kolibri Színház)

c) kép,ábra: 

régi hajóábrázolások (metszetek)
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d) film: 

Égből pottyant mesék (Hajómanó, A három kalóz stb. )
Verne-feldolgozások (pl. Némo kapitány…)
filmek az Atlantisz-legendáról
természetfilmek
Gál József–Fa Nándor útja az Equatorral

Felhasznált irodalom,zene, kép (források):

Noé bárkája: Gilles, Ragache: Európai mítoszok és legendák. Paris,1992. (Ford.: 
Kristóf Ildikó. Lilliput, Budapest, 1993.)

Debussy: A tenger
A modul játékaihoz felhasznált könyvek/kiadványok:
II/2. III/2.a) D. Kósa Vilma–Dr.Előd Nóra–Juhász Magdolna–Kovács And-

rásné–Szűcsné Pintér Rozália: Add tovább! Candy, Veszprém, 2003.
II/4.: Kaposi László: Játékkönyv. Színházi füzetek/IV. Kerekasztal Színhá-

zi Nevelési Központ, Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest, 
2002.

II/3.: Debreczeni Tibor. Szín-kör-játék
II/1.: Spencer Kagan: Kooperatív tanulás 



6. LAKATLAN SZIGET

KÉSZÍTETTE: LÁNG RITA
FARKAS SZILVIA

Játék,

amelyben szigetek közt utazunk, és mindegyiken gyakori 
emberi tulajdonságokkal találjuk szembe magunkat. 
Végül egy lakatlan szigetre érkezünk… Talán nem 

véletlenül vált lakatlanná? Megfejtjük a sziget történetét, 
és marionettbábjaink tánca talán feledteti velünk keserű 

tapasztalatainkat.
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MODULLEÍRÁS

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 11-12 évesek

AJÁNLOTT IDŐKERET 2x45 perc / 90 perc

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA A kreativitás fejlesztése különböző műfajokban, szöve-
gek közvetett információinak megláttatása, megértése

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Jelenetkészítés, a jelenet mint dramatikus forma is-
mérvei

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY Szövegek folytatása saját ötletek alapján

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FÓKUSZAI Személyes kompetencia: önszabályozási képességek

Kognitív kompetencia: olvasási képességek

Szociális kompetencia: együttműködési képességek

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

Modulokhoz:
Ősi világok, új világok; Időn és téren át

TÁMOGATÓ RENDSZER A Magyar Drámapedagógiai Társaság honlapja: www.
drama.hu

Gabnai Katalin: Drámajátékok. Marczibányi Téri Műve-
lődési Központ, Budapest, 1993.

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

Kaposi László /szerk/: Drámapedagógiai olvasókönyv. 
Marczibányi Téri Művelődési Központ, Magyar Drá-
mapedagógiai Társaság, Budapest, 1995.

Neelands, Jonothan: Dráma a tanulás szolgálatában. Mar-
czibányi Téri Művelődési Központ, Magyar Dráma-
pedagógiai Társaság, Budapest, 1994.

Székely Andrea: Bábjáték, Sulinova, Budapest, 2006.
Szentirmai László: Nevelés kézzel- bábbal. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.
Videofilm: Színházi konvenciók a drámatanításban. 

Magyar Drámapedagógiai Társaság 1999.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

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

Az órán a II/5. pont után érdemes szünetet tartani.
A foglalkozás középpontjában álló történet egy képzeletbeli tengeri utazás olyan szigetek-

re, melyeken érdekes emberi tulajdonságokkal szembesülhet az utazó. 
A játék ezeknek a tulajdonságoknak a megtapasztalása, megvizsgálása a történeten keresz-

tül az utazók szerepében. A szövegek, amelyekkel a gyerekek ismerkednek, nem nyújtanak 
tálcán minden információt, ezért gyakran a sorok között is kell olvasniuk. Fontos, hogy a 
tanító izgalmasan, érdekesen tálalja az eseményeket, a fordulatokat az óra alatt, mert akkor 
várható a játszóktól, hogy egyéni, eredeti ötletekkel, megoldásokkal állnak elő ők is. 

Az órában a csoportmunkák során mindvégig négy csoportban, ezúttal fiú-lány bontásban 
dolgozzunk. A történet szerepei szerint (királyok, királynék, fiatal leányok, harcosok) ez indo-
kolt, és megkönnyíti a csoportbontást is.

A történetnek van olyan része (a sziget négy részre bomlásának története), ahol a négy 
csoport négyféle megoldást hoz majd. Itt nem kell egyet kiválasztanunk, amelyet minden-
ki elfogad, hanem már a játék bevezetésekor hivatkozhatunk a szájhagyományra, miszerint 
mindenki másként ismeri a történetet, bármelyik módon megeshetett.

Az utazási prospektus megtalálásakor utalhatunk az 1. modulban megalakított utazási irodára!

A témához kapcsolódóan egyszerű marionettbábokat készítsenek a gyerekek színes textilda-
rabokból. Ezáltal is érzékeltethetővé válik, hogy a szigetlakók légies szereplők. Biztosítsunk 
számukra annyi színes, jó esésű, egyszínű és apró mintás anyagdarabot (legalább 30x30 cm-
eset), ahányan vannak! (Hozhatják otthonról is, de mindenkinek legyen!)

Először az anyag felső egynegyedének közepén kötözzenek el egy fejet (tömőanyaggal ki-
tömve), majd a két felső sarkot csomóra kötve (vagy kitömve, elkötözve) ki tudják alakítani a 
kezeket. Ehhez hasonlóan a két alsó sarokból a lábakat. (Ha szükséges, mert pl: a királynéknál 
nem kell! A harcosoknál azonban köthetnek bele kavicsot is, így kopogni fog, ha jár.)

Erős kötözővel rögzítsenek két pálcát keresztbe egymáshoz, majd a kereszt közepéhez erő-
sítsék damillal a fejet. A keresztbe levő bot két végéhez kössék a két kezet.  A kereszt mozga-
tásával valósul meg a báb mozgatása.

Az óra végén elmondhatjuk a gyerekeknek, hogy a történet alapjául a Máeldun csodálatos 
utazása című írországi kelta monda szolgált. Ajánljuk nekik a monda elolvasását. (Megtalál-
ható: Drámapedagógiai Magazin, 8.szám 1994.)

SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN: ☺
A modul sikeressége csak akkor valósulhat meg, ha a vezető izgalmasan, érdekesen adja elő 
az eseményeket, mert így születnek majd az egyéni ötletek.

A szövegek, amelyekkel a modul során megismerkednek a gyerekek nem egyértelműen 
nyújtják az információkat, hanem olvasnunk kell a sorok között. Értékelésünket, megbeszélé-
sünket ennek megvitatására hegyezzük ki.

Szövegalkotási területek a modulban: lexikonszerű, lényegre törő jellemzés, ellentétes je-
lentéstartalmú mondatok összefűzése, jelenetkészítés, üzenet írása, olvasott szöveg megérté-
se, értelmezése, lefordítása saját magunk számára. 

Bármelyik területen végezhetünk értékeléseket, de ötödik osztályban az önértékelés, eset-
leg óvatos nyelvhasználattal a társértékelés kell, hogy előtérbe kerüljön.



SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS • 5. ÉVFOLYAM 110

MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1. „Szigetek” című játék

(5 perc) segítségnyújtás frontális
dráma

melléklet
4-5 db zenei 
CD, újság-
papír

I/2. a Szoborjáték

☺ Alkossunk szigetet a testünk-
ből. Pálmafák, kiemelkedések, 
barlang… a hullámpapírt is bele-
építhetjük.
Ötletgyűjtés: mi lehet egy szige-
ten, és abból mit tudunk megje-
leníteni a testünkkel? (A hullám-
papírt is használhatjuk!)
Pl. hogyan alakíthatunk ki 
barlangot, pálmafát, növénye-
ket…stb.
(8 perc)

vizuális kreati-
vitás

frontális

dráma

I/2. b Jelbeszéd c. játék

(8 perc) nem nyelvi kom-
munikációs ké-
pesség

frontális
dráma

melléklet

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. Ládanyitás
Benne: utazási prospektus vagy szórólap

A játszók a kezükbe kapják, 
önálló olvasás, majd megbeszélés
A szórólapból kiderül, hogy egy 
rendkívüli tengeri utazás részt-
vevői lehetünk!
(3 perc)

olvasási képessé-
gek

4 csoport: 
2 lány csoport,
2 fiú csoport
(a csoportokat 
végig tartsuk 
meg!)
megbeszélés

szórólapok melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/2. Hová vezet az utunk? Játékok csoportonként

☺ Különös szörnyek szigete: 
szörnyalkotás testünkből moz-
gással, hangokkal, a különös 
szörny bemutatása, lexikonsze-
rűen
Malomsziget:
harag és irigység megjelenése 
az életünkben, rövid jelenetek 
készítése
Bárányok szigete:
kétszínűség: mást mond, mást 
gondol, a háta mögött kibeszé-
li… ellentétes mondatpárok 
gyűjtése, elmondása esetleg 
bemutatása jelenetben
Nevető emberek szigete:
a nevetés sokféle variációja 
(gúnyos, örömteli, kínos, meg-
lepett…), bemutatásuk hangalá-
festéssel
(20 perc)

nem nyelvi kom-
munikációs ké-
pesség

kombinatív ké-
pesség

rendszerező ké-
pesség

nyelvi kreativitás

4 csoport

dráma

II/3. a  SMS küldése a szigetekről

☺ Amely véleményüket, a sziget 
jellemzőit, az ott uralkodó han-
gulatot…tartalmazza.
Szorító körülmény: maximum 3 
mondat lehet!
(5 perc)

(nehezen fogalmazó, tömörítés gya-
korlását igénylő gyerekeknek)

írásbeli szövegal-
kotás

4 csoport

munkáltatás

II/3.b Palackposta megírása: üzenet a szigetekről

☺ Röviden foglalják össze miért 
volt érdekes az ott tartózkodás, 
mit tanultak a szigeten, mit 
üzennek az utánuk érkezőknek
(10 perc)

(jól fogalmazó, tömörítés gyakorlását 
igénylő gyerekeknek)

írásbeli szövegal-
kotás

4 csoport 

munkáltatás

4 db palack
(v. hosszú 
papírhenger)
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/4. A lakatlan sziget: a krónika 1. részletének elolvasása vagy felolvasása

Részlet a Máeldun csodálatos 
utazása c. ír-kelta mondából
Az olvasottak/ hallottak rövid 
értelmezése, a további játékhoz 
szükséges információk kigyűjté-
se a szövegből
Mit tudunk erről a szigetről?
Valaha kik lakták?
Miért éppen ők?
Hogyan élhettek?
Miért?
KözvetKözvetlen és közvetett 
információk megbeszélése a 
szöveg kapcsán
(5 perc)

beszédértési ké-
pesség vagy
olvasási képessé-
gek

frontális

kutatás

melléklet

II/5. Vajon miért bomlott négy részre a sziget?

A Találjuk ki! Körmese formájában 
mondjuk el a történetet. Minden-
ki egy-két mondattal folytassa az 
előzőeket.
(10 perc)

(szerepjátékban járatlan, vagy azt 
kevéssé szerető csoportnak)

produktív beszéd-
képesség,
logikai képesség

4 csoport 

dráma

B
☺

Jelenetkészítés: a legfontosabb 
esemény, a fordulópont elját-
szása
Több megoldás is legyen, hisz 
ez csak ötletelés, nem kell egy jó 
megoldást keresnünk!
(15 perc)
(a megjelenítésben jártas, a szí-
nészi kifejezés
 fejlesztését igénylő csoportnak)

Lehetséges órabontás

kombinatív ké-
pesség

4 csoport 

dráma

II/6. A történet folytatása

 A krónika 2. részletének megis-
merése

beszédértési ké-
pesség vagy olva-
sási képességek

frontális
munkáltatás

melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/7. Egyszerű marionettbáb készítése textilből csomózással

☺ Kik élhettek a szigeten? A képze-
letbeli szigetlakók megjelenítése 
marionettbábként
(15 perc)

vizuális kreati-
vitás

4 csoport

munkáltatás

színes texti-
lek, kötöző 
zsinegek, tö-
mőanyagok, 
nádpálcák 
vagy faágak, 
damil

II/8. Bábjáték: mozgások

A szigetlakók bemutatkozása, 
találkozása, beszélgetése, ünnepi 
tánca
(15 perc)

produktív beszéd-
képesség

4 csoport
báb

elkészített 
bábok

II/9. A történet befejezésének kitalálása: Vajon miért lett lakatlan a sziget?

A Találjuk ki! Körmese formájában 
mondjuk el, miért lakatlan ma a 
sziget.
(10 perc)
(szerepjátékban kevésbé jártas 
vagy nehezen improvizáló cso-
portnak)

összefüggés-keze-
lő képesség

4 csoport

dráma

B
☺

Játsszuk el bábokkal azt az ese-
ményt, amely a sziget lakatlanná 
válásához vezetett.
(15 perc)
(a bábjátékot kedvelő, beszéd és 
mozgás összehangolásának gya-
korlását igénylő csoportnak)

konvertáló képes-
ség

4 csoport

báb

A láda bábjai 
vagy az elké-
szített bábok

C
☺

A krónika folytatása „képre-
gény” formájában
(15 perc)
(a tömörítés, lényegkiemelés gya-
korlását igénylő gyerekeknek)

Ládazárás

nem nyelvi kom-
munikációs ké-
pesség

4 csoport

dráma

melléklet

III. HANGULATI LEVEZETÉS

III/1. Beszédgyakorlat

Tájékozódás hang után
(5 perc)

segítségnyújtás frontális
játék

melléklet

III/2. Sziget c. játék

(8 perc) szabálykövetés frontális
játék

melléklet
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MELLÉKLETEK

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I/1. 

Szigetek c. játék

A) Elhelyezünk a földön 4-5 kiterített újságpapírt. Dallamos muzsika szól 
magnóról. Mindenki mozog, táncol a papírok között. Ha leáll a zene, min-
denki az újságpapír szigetre vagy megrajzolt körbe lép. Már aki ráfér. A 
lemaradók kiesnek a játékból. Eggyel kevesebb papír /kör marad a földön. 
Továbbengedjük a zenét, majd ismét csend. Újból ugrás a papírra / körbe. 
Addig folyik a játék, míg csak egy papír /kör marad.
A csendreflexre épül a játék, koncentrációra késztet, de akár azt is megtud-
hatjuk belőle, hogy ki segíti a másikat, ki erőszakos stb.

B) Felvezethető a játék úgy is – és a mi foglalkozásunkon ez lenne a cél 
és az ajánlott változat –, hogy feladatul társaink/egymás segítségét adjuk: 
próbáljunk meg egyre kisebb helyre összegyűlni, csoportszinten “a legke-
vesebb lábon állni” stb. (ebben az esetben – természetesen – nem kiesésre 
játszunk).

I/2.b 

Jelbeszéd c. játék

Körben ülünk a földön. Minden csoporttag választ magának egy „beszé-
lő nevet” (lásd az indián történetekben szereplő neveket). Sorban közöl-
jük azokat, és bemutatjuk nonverbális jelzésüket is. Például egy csettintés, 
legyintés, fenyegető ujj mozdulat, lehajtott fej… stb. Innen beszéd nélkül 
folytatjuk. A kezdő játékos először a saját jelét mutatja, majd valaki másét. 
A hívott fél megismétli a sajátját, majd hív egy másik játékost és így tovább. 
Aki téveszt, az kiesik. 
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II. Új tartalom feldolgozása

II/1. 

Utazási prospektus 
(készült a Máeldun csodálatos utazása című monda alapján)

Tengeri kalandozás misztikus szigetek között

Különleges kalandtúránkon öt szigetet járhat be  
a vállakozókedvű, kíváncsi utazó

1. nap: Az első szigeten, melyre ellátogatunk nem élnek emberek, 
csak különös szörnyek. Különlegesek, de nem félelmetesek. Nem 
bántják az embereket, mégis nagyon mások. Hogy miben? Ha meg 
akarjuk őket ismerni, el kell fogadnunk a másságukat!
2. nap: A következő szigeten egy hatalmas malomkövet találunk, 
egy óriás molnár őröl itt, de nem gabonát. A világ minden részéről 
ide hordják az emberek a haragot és az irigységet, azt őrli a ma-
lomban. Egymás után hozzák a tele zsákokat a világ minden orszá-
gából. Hogy mit őröl? Megtudhatjuk a szigeten.
3. nap: A következő szigetet egy bronzfal két részre osztja. A fal 
egyik oldalán fehér bárányok legelnek, másik oldalán pedig feketék. 
Egy öreg ember vigyáz  a bárányokra, és néha egy fehér bárányt 
áttesz  a fal másik oldalára, mire az rögtön feketévé változik. Más-
kor fekete bárányt tesz a fehérek közé, s az azonnal maga is fehér 
lesz. Mi is megváltozhatunk így, emberek? Mi is lehetünk kétszínű-
ek? Megtudhatjuk a szigeten.
4. nap: A következőkben a nevető emberek szigetén kötünk ki. Itt 
minden csupa vidámság! Vagy mégsem? Nevethetünk másként, má-
sért is? Ezt is megtudhatják, ha velünk utaznak.
5-6. nap: Utunk végén egy ma már lakatlan szigetre érkezünk. Fel-
fejtjük a sziget titkát, találkozunk, és bepillantunk a régmúltba, a 
sziget történetébe.

Várjuk jelentkezésüket kalandos, varázslatos, 
tanulságos tengeri utunkra!
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II/4. 

Hiányos szöveg: A lakatlan sziget krónikája  1. rész 
(a krónika régi, egérrágta, vízmosta…, ezért nincs meg minden része! )  

A következő szigeten hatalmas vár állott, melyhez üveghíd vezetett. 
A híd elején sárgaréz kopogtató volt. Valaha régen nagy békességben 
együtt éltek itt a királyok, a királynék, a fiatal leányok és a harcosok. 
Telt múlt az idő, ám ..................................................................
Ezután nem éltek már együtt. A szigetet négy kerítés osztotta ketté: 
egy arany-, egy ezüst-, egy réz- és egy kristálykerítés. Az egyik részben 
éltek eztán a királyok, a másikban a királynék, a harmadikban a fiatal 
leányok és a negyedikben a harcosok.

II/6. 

A sziget krónikája 2. rész 

Sokáig éltek külön, nem is találkoztak, még a pillantásaik sem. Ám 
egy napon megcsendült a sárgaréz kopogtató, és mély álmot bocsájtott 
mindannyiukra. Álmukban újra együtt voltak. Ébredés után emlékez-
tek a gyönyörű álomra, és elhatározták, hogy legalább évente egyszer 
újra találkoznak. Kiválasztották a megfelelő napot, és minden évben 
ekkor tánccal, zenével köszöntötték egymást .........................................

A történet folytatásához, miszerint ma már lakatlan a sziget, vissza kell utal-
nunk az utazási prospektusra. Vajon mi történhetett? A természeti kataszt-
rófát zárjuk ki a lehetőségek közül!
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II/9.C 

A képregény mint dramatikus forma a következőképpen működik:
Az eseményeket, mint egy képregényben, állóképsorral (5-6 kép) mutatják 
be a játszók. Mindegyik képhez kitalálnak képaláírást, hogy a néző számá-
ra a látottakon túl verbális információk is segítsék a megértést.

A cél és a játék nehézsége, hogy az események szempontjából a leglénye-
gesebb mozzanatokat kell kiemelni és bemutatni. Ha a csoport dolgozott 
már az állóképformával, ez nem lesz nehéz feladat, de izgalmas. 

III. Hangulati levezetés

III/1. 

Beszédgyakorlat

A csoportot két részre osztjuk. A csoport egyik fele a mentő fél, a másik fele 
az eltévedt fél. A gyakorlat a legfőbb beszédszervünk: a FÜLÜNK élesíté-
sére is szolgál. A Mentők párt választanak az Eltévedtek közül maguknak. 
A két csoportot a terem két szélső részére küldjük. A párok megegyeznek 
egy egyezményes hangban: ez lehet jól hangoztatható magánhangzó vagy 
sziszegés, vagy zöngés mássalhangzó. A feladat a következő. Az Eltévedtek 
eltévedtek a lakatlan szigeten, este van, csak hangok után tudnak tájéko-
zódni.  

A Mentők hangjukkal hívják és irányítják becsukott szemű társaikat. A 
Mentők és Eltévedtek egyszerre játszanak.

CÉL: épségben hazasegíteni a társunkat. A hangkavalkádból kell kivá-
lasztani a jó utat.

 A gyakorlatot nehezíthetjük úgy is, hogy a térben akadályokat helye-
zünk. A Mentők a hang erejével és színével tájékoztassák az Eltévedteket, 
mielőtt akadályba ütköznének. A gyakorlatot végezzük el párcserével is.
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III/2. 

Sziget c. játék

Ez a játék a Bagoly vagy Goofy néven ismert játék erre az órára adaptált 
változata.

A játszók becsukják a szemüket. A tanár valakinek megérinti a fejét. Ő 
lesz a “sziget”, és kinyithatja a szemét, míg a többieké csukva marad. Ezután 
mindenki elindul óvatosan járkálva, és ha valakivel összetalálkozik, meg-
kérdezi tőle: Sziget? Ha az illető csukott szemű, akkor kérdéssel válaszol: 
Sziget? Ekkor egymást elengedve csukott szemmel keresnek tovább. Ha az 
egyikük nyitott szemű, akkor a “sziget” kérdésre nem válaszol, csak némán 
áll. Ekkor a csukott szemű is kinyithatja a szemét, ő is “szigetté” válik, és így 
járkál tovább. A játék célja, hogy előbb-utóbb mindannyian szigetek legye-
nek. Természetesen a nyitott szeműek nem bújhatnak el a társaik elől, de 
nem is kell társaik közvetlen közelébe tolakodniuk.

A játéknak nagyon jó hangulata van, óra végén nyugtató hatású.



7. ŐSI VILÁGOK, ÚJ VILÁGOK

KÉSZÍTETTE: CSEKEINÉ VAGÁCS ZSUZSA
PRÁCSERNÉ KÓBOR ERIKA

Játék,

amelyben megelevenednek az ókori világ istenei, és 
amelyben a trójai háborúból Odüsszeusz  falovának 

történetét közvetíti a média.
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MODULLEÍRÁS

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 11-12 évesek

AJÁNLOTT IDŐKERET 90 perc, 2x45perc 

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Az ok-okozati összefüggések feltárása különböző szö-
vegtípusok alkalmazásával
Az írásbeli és szóbeli szövegalkotás fejlesztése

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Csoportban történő együttműködés, beszédbátorság
Hír, riport készítése
Szövegértő olvasás fejlesztése: lényegkiemelés
Eszközszintű íráshasználat: gyakorlati típusú szöveg 
(nyomtatvány) kitöltése

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY Önálló jelenet készítése
A felmerülő problémák megoldási módjai, konszen-
zuskeresés
Szövegtömörítés különféle formákban
Változatos dramatikus formák kipróbálása

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FÓKUSZAI Személyes kompetencia: kreativitás

Kognitív kompetencia: nyelvi kommunikációs képesség, 
gondolkodási kompetencia

Szociális kompetencia: együttélési kompetencia

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

Modulokhoz:
Kapcsolatban maradni
Időn és téren át

TÁMOGATÓ RENDSZER Képes divattörténet az ókortól napjainkig. Prága, 1974, Cor-
vina 

Homérosz: Iliász, Odüsszeia 
Mítoszok földjén. Magyar Könyvklub, 1993. 
Az antik világ. A Művészet Története. Corvina, Buda-

pest, 1986.
A görög csoda. Madách, Pozsony – Móra Könyvkiadó, 

Budapest, 1980.
A világ nagy csodái. Magyar Könyvklub, 2002. 
Petz György: Igen-Nem. Kérdések és válaszok a görög mito-

lógiáról. Göncöl kiadó KFT.
Film: Odüsszeusz. Rendezte: Andrei Konchalovsky 
A rómaiak. Usborne Képes világtörténelem. Park 

Könyvkiadó, 1997. 
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

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).

A modul görög-római témát dolgoz fel, ezért célszerű akkor elővenni, amikor a gyerekek már 
megismerkedtek a görög-római eseményekkel, mítoszvilággal.

A modul szükség/igény esetén az 5. pont után bontható.
Az Útilapu kitöltését a gyerekek önállóan végezzék, hisz az élet minden területén szám-

talanszor kell hasonló adatlapokat kitölteni. Hívjuk fel a figyelmet a megadott négyzetek, 
betűtípusok (nagy, ill. nyomtatott) pontos kitöltésére.

A légzőgyakorlat levezetésénél a módszertani útmutatónak megfelelően járjunk el. Hívjuk 
fel a figyelmet a teljes ellazulásra! A gyakorlat akkor jó, ha a játszók szinte belesüppednek a 
szőnyegbe.

Az istenek neveinek helyes kiejtésére feltétlenül szakítsunk időt!
Az állóképbe rendeződésnél komoly vitákat válthat ki a fontossági sorrend meghatározása. 

Hagyjuk a játszókat érvelni, vitatkozni, de az időkeret vége felé kérjük fel őket a kompromisz-
szumos megoldásra.

Az üzenetjátékot többször játsszuk el, hisz a megfigyelő szerepében a gyerekek éberebbek, 
taktikásabbak lehetnek, így az üzenet elküldése is egyre nehezedik.

A zanzásítás egy szöveg tartalmi összefoglalását egy mondatban, míg az SMS-írás több, pár 
szavas egyszerű mondat megfogalmazását jelenti.

A trójai faló történetének háromféle feldolgozását javasolja a modul. A választás csak ér-
deklődési körtől függ. Az A) típusú feladatok mindegyike publicisztikai szövegalkotás. A „Mi 
lett volna, ha létezik ez a műfaj az ókorban?” kérdéskört boncolgatja szóbeli, ill. írásbeli for-
mában.

A riport műfaja nagyon nehéz, a kérdéstípusok megbeszélésére is szakíthatunk időt. A ki-
egészítendő kérdések használatára hívjuk fel a figyelmet, s arra, hogy nem kell 4-5 kérdésnél 
többön gondolkodni. A legegyszerűbb megoldás a kérdéseket leírni, és a válaszolókat kije-
lölni. Nehezebb, ha a kérdező (riporter) tetszőlegesen választ riportalanyokat, mert ilyenkor 
nekik rögtönözni kell. Jó, ha ezt a feladatot a média minél több sallangjával kiegészítve oldják 
meg: pl. úgy hogy választanak egy stúdióban lévő műsorvezetőt is, aki kapcsolja a helyszínen 
tartózkodó riportert, majd a riport végén megköszöni a bejelentkezést. Teremtsünk minél 
életszerűbb médiavilágot!

A híreket lehet közösen és egyénileg is megbeszélni, megalkotni. Az egyéni megoldásoknál 
a csoporton belül kell eldönteni, hogy melyiket mutassák be a többieknek.

A dramatikus megoldásnál a szerepkiosztással, szerepvállalással lehetnek problémák. A já-
tékot feltétlenül próbálják el, mielőtt társaiknak bemutatják, és ötletekkel segítsék egymást! 
Lehetőség szerint mindenki vegyen részt a jelenet megtervezésében. A vicces, ill. csavaros 
történetben közösen találják ki, hogy hol és hogyan változtatják meg a történetet.

A tudósítás egyéni műfaj, a másik két feldolgozási forma mellett is kiadható. Egy, de akár 
több gyerek is megpróbálkozhat vele. Alkalmas a bábos megjelenítésre, többféle formában is. 

A feldolgozási módok tulajdonképpen tetszés szerint keverhetők, akár az összes lehetőség 
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megemlíthető, s ekkor a gyerekek ebből választhatnak néhányat, kedvük szerint!
A vitakultúra fejlesztésére ad lehetőséget a Fórum színház nevű játék, mely az érvelés 

képességének fejlesztésére is szolgál. A játékot úgy tudjuk csak eljátszani, ha az előtte lévő 
játékokra kevesebb idő szánunk, vagy a II/2-3-4 feladatokból egyiket elhagyjuk, mivel ezek 
hasonló párosító jellegű játékok.

A görög táncnak a körtáncforma a lényege. Jó, ha a csoportvezető ismer néhány görög tánc-
lépést, de ha nem, a görög zene, a ritmus is ad egyfajta mozgási alapot.

SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN: 
☺
Értékelnünk kell, hogy megfelelően alkalmazták-e a gyerekek a hír, a tudósítás és a riport 
formai és tartalmi követelményeit.

A legérdekesebb értékelés a falóból jövő tudósítás megbeszélése lehet.
A modul végén beszélnünk kell arról is, hogy mennyire sikerült az ókori témát modernizál-

ni, átültetni nyelvileg és formailag a XXI. századba. Az állókép-játék is lehetőséget nyújt az 
értékelésre: 
– milyen gyorsan találnak egymásra,
– hogyan képesek felvenni a kontaktust (észlelés),
– mennyire hasonlít tartásuk, mozgásuk?
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1. A ládanyitás szertartása 

A ládában kitöltetlen Útilapukat 
találunk, különféle kártyákat és 
pecsétet, papirusztekercset az 
isteni családról, lepedőket, bizto-
sítótűket.
(2 perc)

értékek képvise-
lete

frontális, 
megbeszélés

a ládában 
kitöltetlen 
Útilapukat 
találunk, 
különféle 
kártyákat és 
pecsétet, pa-
piruszteker-
cset az isteni 
családról, 
lepedőket, 
biztosítótű-
ket

I/2. Mondd, ami eszedbe jut!

Képek a görögökről, ill. római-
akról
  – szógyűjtés a képek alapján
(3 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képesség, 
beszédképesség

frontális, be-
szélgetés

könyvek, 
képek
(melléklet)

I/3. Időutazásra indulunk!

Töltsd ki az Útilaput!
(4 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képesség, 
kombinatív ké-
pesség

egyéni problé-
mamegoldás

Útilapu 
(melléklet),
íróeszközök

I/4. Beszállás az időgépbe

Ellazulás, elutazás légzőgyakor-
lattal az Olümposz hegyére
(Az s, z, sz, zs hangok ejtése)
(7 perc)

nyelvi normatív és 
nyelvi korrekciós 
képességek

egyéni, dráma pecsét

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. Ki legyek? Átváltozás, átalakulás

Az Olümposz hegyén a görög és 
római istenek nevének kiosztása, 
névkiejtés, névtanulás. Az isteni 
szerep kiválasztása. Maszk készí-
tése (gyűrve, pödörve, legyező 
hajtással)
Öltsünk tógát! (szómagyarázat-
tal, tóga megkötésének rajza a 
kézikönyvben)
(15 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képesség, 
csoportkezelői 
képesség, kreati-
vitás

csoport, egyé-
ni, vita, alkotó 
munka

könyvek,
képek,
kártyák az 
istenek nevé-
vel, kártyák 
az istenek 
szerepével 
(melléklet),
biztosítótűk, 
lepedők

kézikönyv
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/2. Melyik a tiéd?

Az istenek a papirusztekercs 
alapján jelképet választanak 
maguknak.
(2 perc)

kombinatív képes-
ség, összefüggés-
kezelő képesség

egyéni, drá-
ma, magya-
rázat

a tárgyak, 
illetve a 
tárgyképek

II/3. Keresd a családod!

A görög és római istenek egy-
másra találása
Állókép
(5 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képesség, 
rendszerező ké-
pesség, nem nyel-
vi kommunikációs 
képesség

csoport,  
dráma

melléklet: 
játékleírás 

II/4. Keresd a párod!

A görög és római istenek párok-
ba rendeződése
(3 perc)

rendszerező ké-
pesség, nem nyel-
vi kommunikációs 
képesség

páros, dráma

II/5. Kötött mondatkezdés

Az ókorban az üzenetküldés 
nehéz volt, mert…
(3 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képesség, 
kombinatív ké-
pesség

egyéni,  
magyarázat, 
dráma

Ajánlott órabontás

II/6. Küldj üzenetet!

Üzenet c. játék
(4 perc)

nem nyelvi 
kommunikációs 
képesség, szabály-
követés

frontális,  
dráma

melléklet: 
játékleírás 

II/7. Mit jelent: a trójai faló?

Két különféle stílusú szöveg 
elolvasása, értelmezése. SMS és 
zanzásított szövegalkotás
(13 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képesség, 
konvertáló képes-
ség

egyéni, prob-
lémamegoldás 

papír,
toll,
szöveg

szómagyará-
zat (mellék-
let)

II/8. A hírközlés céljai

A 4 csoport alakul, és húznak egy-
egy kártyát.
– Hír – görög hírmondók
– Hír – római hírmondók
– Riport – Görög Klub TV
– Riport – Római Klub TV
(A riport helyszínének kialakí-
tását, a hír TV berendezését, a 
hírműsor felkonferálását külön 
feladatként kioszthatjuk)
(30 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képesség, 
csoportkezelő 
képesség

csoport, prob-
lémamegol-
dás, koope-
ratív munka, 
bemutatás

papír,
toll,
mikrofon,
magnó,
székek, 
varázsláda,
lámpa
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

B Dramatikus játék
(A utolsó három téma előadható 
a görög színház megidézésével, 
álarcban)
– Némajáték: Az eredeti történet 
előadása
– A történet előadása vicces for-
mában
– Csavar a történetben: a trójaiak 
rájönnek a csalásra
Valamelyik isten beleavatkozik a 
történetbe, ami fordulatot hoz
(30 perc)

nyelvi kommuni-
kációs képesség, 
nem nyelvi kom-
munikációs képes-
ség, csoportkezelő 
képesség

csoport, prob-
lémamegol-
dás, bemuta-
tás, dráma, 
báb

kártyákon a 
feladatok

videokame-
ra,
lejátszó

C Tudósítás a faló belsejéből!
(Csak Önöknek, csak most, csak 
tőlem!)
– bábbal síkbáb, bolond báb, faló 
bábja, 4. különféle érzelmet (féle-
lem, öröm, izgalom, kíváncsiság) 
tükröző alapbáb, a varázsláda  
mint színhely szerepel
– mimetikus játékkísérettel
(30 perc)

nyelvi kommu-
nikációs képes-
ség, nem nyelvi 
kommunikációs 
képesség

egyéni, bemu-
tatás, báb

papír,
toll,
varázsláda,
a választott 
bábhoz anya-
gok

II/9. Érvelj, indokolj!

Fórumszínház (5 perc) nyelvi kommuni-
kációs képesség

frontális, vita, 
dráma

melléklet: 
játékleírás

III. HANGULATI LEVEZETÉS

III/1 Visszatérés a Földre!

Ládazárás együttélési képes-
ség,
tolerancia

szertartás Varázsláda

Görög tánc 
(5 perc)

együttélési képes-
ség, kreativitás

frontális, tánc zenei CD
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MELLÉKLETEK

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I/2. 
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I/3. Útilapu 

      ODA-VISSZA

ÚTILAPU
ÚTI CÉL AZ OLÜMPOSZ HEGYE

NÉV:

BECENÉV:

IDNULÁSI IDŐ:

INDULÁSI HELYE:

AZ UTAZÓ HOBBIJAI                                          ,

IDŐGÉPBE
Pecsét 
helye
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II. Új tartalom feldolgozása

II/1. 

GÖRÖG MINEK AZ ISTENE? MI A JELKÉPE? RÓMAI

Zeusz Az ég ura, az isteni család feje villám Jupiter

Poszeidón a tenger ura háromágú szigony neptunusz

hádész az alvilág ura tűz pluto

héra a házasság istennője gyŰrű juno

héphaisztosz az istenek kovácsa kalapács vulcanus

pallasz athéné a bölcsesség istennője könyv minerva

aphrodité a szépség és szerelem istennője tükör vEnus

artemisz a vadászat istennője íj diana

erósz a szerelem istene szív amor

hermész az istenek követe papirtekercs mercurius

II/3. Keresd a családod c. játék 

A játék lényege, hogy a nagy csoport két kisebb összetartozó csoportra bo-
moljon szét. A tanár azonban nem mondja meg mi az osztódás alapja, a 
gyerekeknek kell kitalálni, hogy két nép isteneit jelenítik meg, így két cso-
port (római, ill. görög) jöhet létre. A játékosok egy adott jelre elindulnak 
megkeresni a családjukhoz tartozókat. A görög istenek a görögöket, a római 
istenek a rómaiakat. A keresés során azonban nem szólalhatnak meg, csak 
a nonverbális eszközkészletet használhatják. 

A játék során a testnyelv értelmezése, az egymásra figyelés, az egész cso-
portos együttműködés kap kiemelt szerepet.
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Állókép c. játék 

A játékosok, jelen esetben az istenek egy közös képet hoznak létre. Az álló-
képbe először a főistenek lépnek be, és felvesznek egy rájuk nagyon jellem-
zőnek tartott mozdulatot. Az állóképbelépés további sorrendjét a játszók 
döntsék el! A döntés alapja lehet az, hogy szerintük ki áll a főistenhez leg-
közelebb, de az is, hogy milyen fontossági sorrendet állítanak fel az istenek 
között. A két csoport teljesen külön dolgozzon, így az állókép is eltérő lesz.
A játék nagyon elhúzódhat, ha sokáig vitatkoznak a sorrenden, ilyenkor a 
tanárnak be kell avatkoznia, kompromisszumkötésre kell sarkallnia a ját-
szókat! 

A játék során az értékek, értékrendek kerülnek felszínre, a meggyőzőerő, 
a kompromisszumkészség fejlődik.

II/6. Üzenet c. játék 

A játékosok körben állnak, ill. ülnek. Amikor egy játékos kimegy a terem-
ből, a többiek eldöntik, hogy kitől, kinek küldenek üzenetet, azaz választa-
nak egy „Feladót” és egy „Címzettet”. Az üzenetet kézszorítással – észrevét-
lenül – kell eljuttatni a címzetthez. A kiküldött játékost behívják, aki a kör 
közepén állva próbálja észrevenni a kézszorításokat, elfogni az üzenetet. 
Ha sikerül, rámutat, megnevezi az ügyetlen küldőt, és helyet cserél vele. Ha 
nem, az üzenet célba ér, ilyenkor a címzett hangos „Megkaptam” kiáltással 
jelzi ezt. A játék folytatásához új feladót, új címzettet válasszunk! 

Ez a játék a koncentrációt fejleszti, és annál nehezebb minél kevesebb 
fővel játsszák.

II/7. Szöveg 

Zanzásítás: tömörítés, egy mondatban lényegkiemelés
SMS: rövid, több mondatból is összerakható tartalom, mely a lehető legegy-
szerűbb megfogalmazási módot követi. Általában tőmondatok jellemzik.

Hana Doskočilová:
A Trójai Faló

Hosszú-hosszú évszázadokkal ezelőtt állt a tenger partján egy Trója neve-
zetű dicső és pompás város. Körös-körül erős fal védte, mely ellenállt min-
den fegyvernek, soha semmiféle ellenség nem tudta sem áthágni, sem szét-
rombolni, sem más módon bevenni…

A görög királyi hadak immár tíz éve eredménytelenül ostromolták Tróját, 
amikor az egyik hősnek, a leleményes Odüsszeusznak remek ötlete támadt, 
miféle csellel keríthetnék kézre a trójaiakat. Hatalmas falovat építtetett, s 
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néhány társával annak üreges belsejébe rejtőzött. A többiek visszavonulást 
színlelve hajóra szálltak, és vitorlát bontottak. Csak a falovat hagyták a par-
ton engesztelő ajándékul Trója városának.

A hatalmas szobor azonban nem fért be a városkapun, így hát a háború 
végének örvendező trójaiak önkezűleg lebontották bevehetetlen erődítmé-
nyük egy részét, és ujjongva a város belsejébe vontatták a falovat. Késő éj-
szakáig vigadoztak, akkor a bor és a fáradtság hatalmába kerítette mindan-
nyiukat.

Odüsszeusz és társai erre a pillanatra vártak. Nesztelenül kicsusszantak a 
faló öblös hasából, harcképtelenné tették a szendergő őrséget, majd fáklya-
lánggal jelzéseket küldtek a tenger felé. A hajók a sötétség leple alatt észre-
vétlenül visszatértek. A partra kiugró harcosokat a fáklyák fénye egyenesen 
a várfal hiányzó részéhez vezette. Azon át könnyedén a városba jutottak, 
kifosztották és elpusztították.

Trója szomorú véget ért. Nem harc, cselszövés okozta vesztét…
Ám a győztesek sorsa nem volt irigylésre méltó. Hazafelé menet a hadi-

zsákmánnyal megrakott hajók nagy része sziklához csapódott, a görögök 
többségét elnyelték a tenger hullámai.

Leleményes Odüsszeusz ismeretlen tájakon bolyongott hosszú évekig. 
Nagy nehézségek árán megszabadult Küklópsz, az egyszemű óriás fogsá-
gából, megmenekült Kirké istennő varázslatától, mely a hajó legénységét 
röfögő disznókká változtatta, ellenállt a Szirének csábító énekének, elhajó-
zott két veszélyes szirt között, melyet a roppant ugató szörny, Szkülla és a 
szürcsögő örvény, Kharübdisz őrzött.

Majd eme sok és még ennél is több megpróbáltatás után, amikor Odüsz-
szeusz végre partra szállt, megcsókolta szülőföldjét, és szülőházába lépett, a 
koldus vándorban senki sem ismerte fel a királyt. Egyedül Argó, a hűséges 
kutya tudta, ki érkezett meg, ám a várakozás évei alatt jártányi ereje sem 
maradt, hogy gazdáját üdvözölhesse.

 A Diogenész hordója.  
 Madách Kiadó, Pozsony – Móra Kiadó, Budapest, 1988. (12. o.)
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Trója eleste

Tíz éve folyt már Trója ostroma. A háború mindkét oldalon neves hősök 
életét követelte, de a trójaiak végig bátran tartották magukat a görögökkel 
szemben.

Odüsszeusz, Ithaka királya is a görög csapatokat erősítette erejével és ra-
vaszságával. Amikor látta, hogy a várost erővel nem lehet elfoglalni, ravasz 
cselt eszelt ki. Megbízta Epeioszt, az ácsot, hogy építsen egy olyan lovat 
fából, amelynek a belseje üreges. Epeiosz ügyes mesterember volt, maga 
Pallasz Athéné tanította meg a fával bánni. Most sem telt sok időbe, míg egy 
remekbe szabott, hatalmas lovat ácsolt.

Mikor a jókora állat elkészült, Odüsszeusz vezetésével görög harcosok 
bújtak el a belsejében. A többiek pedig Trója kapujához vonszolták a falovat, 
aztán felgyújtották a táborukat. Ezután, mint akiknek elege van a háború-
ból, hajóra szálltak, és elvitorláztak.

A trójaiak ujjongó örömmel látták, hogy a görögök elhajóznak. Kifutot-
tak a városból, megcsodálták a falovat, és gondtalanul járták be az elmúlt 
harcok színtereit. A hatalmas lóval persze nem tudtak mit kezdeni. Voltak, 
akik bizalmatlanul szemlélték, de mások be akarták vinni a városba. Ekkor 
Laokoón, Apollón főpapja sietett ki a városból, és már messziről kiáltozott:

– Ne higgyetek a görögöknek, polgártársaim! Csak nem gondoljátok, 
hogy valóban elhajóztak? Vagy a faló belsejében lapulnak, vagy más módon 
akarják a várost kikémlelni, de valamilyen csel biztosan van a dologban.

Hogy szavainak nagyobb nyomatékot adjon, lándzsáját teljes erejéből a 
faló oldalába vágta. Kongó hang hallatszott a ló belsejéből azt bizonyítva, 
hogy üreges az építmény. Azonban senki sem hitt Laokoónnak. Hát még 
amikor a tengerből két hatalmas kígyó kúszott elő! A szörnyek a papra és 
két fiára tekeredtek, és megölték őket. A trójaiak ezt égi jelnek vélték, és már 
indultak is, hogy a lovat bevontassák a városba, amikor egy fiatal görögöt 
vezettek elő a város környékén legeltető pásztorok, és Priamosz király elé 
lökték.

– Ezt a falovat miért hagyták itt a társaid? – kérdezte a király.
Csak erre a kérdésre várt Szinón, a görög, akit Odüsszeusz oktatott ki.
– Áldozati ajándék ez Trójának és Pallasz Athénének. De vigyázzatok, 

mert cselből épült ilyen nagyra! Ugyanis egy jóslat szerint ha valahogyan 
megsérül az istennőnek szánt ajándék, nagy veszedelem vár rátok, de ha 
épségben bejut Trójába, a város legyőzhetetlen lesz.

Minden szavát elhitték, és a városfalat lerombolva bevontatták a hatal-
mas lovat Trójába. Aznap este nagy mulatságot tartottak a város polgárai, és 
utána hosszú idő óta először tértek gondtalanul nyugovóra.

Lassan elcsendesedett a város. Erre várt csak a ravasz Szinón! Kiszaladt a 
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tengerpartra, és fáklyával integetve jelt adott a görög flottának a támadásra. 
Aztán visszament a városba, és kiengedte társait a lóból a titkos csapóajtón 
át. Szörnyű pusztítás vette kezdetét! A mulatozásban kifáradt, lerészegedett 
férfiak nem jelentettek ellenfelet a bősz görög harcosoknak. Aki nem tudott 
idejében elmenekülni a lángoló városból, azt lemészárolták, a nőket pedig 
rabszíjra fűzték.

A város kincseiből hadizsákmány lett. A gyönyörű Helené, akinek szöké-
se kirobbantotta a háborút, visszatért férjéhez. Menelaosz pedig asszonya 
páratlan szépségétől megilletődve megbocsátotta hűtlenségét.

Miután a görögök maguk mögött hagyták a porig rombolt város füstölgő 
romjait, a háború véget is ért. Csakhogy még rengeteg megpróbáltatáson 
kellett átesniük, amíg végre hazatérve megpihenhettek.

 Ezeréves történetek. Graph-Art Stúdió, 2003. 

II/9. Fórum színház 

A játszók két egymással szemben álló csoportra bomlanak, aszerint, hogy 
a görögöknek vagy a trójaiaknak adnak-e igazat, hogy melyik félnek druk-
koltak. Mindkét csoportból egy-egy ember kilép a színpadra, a terem köze-
pére, szemben egymással, és megfogalmazza az érveit a véleménye mellett. 
A másik fél szószólója meghallgatja azt, s megpróbál erre válaszolva, rea-
gálva saját érveket felsorakoztatni. A másik csoport véleményét nem bírál-
va, próbálja meggyőzni őt az igazáról. Ha a csoportból valaki más is szólni 
kíván, tapssal jelzi ezt, s a társának ilyenkor helyet kell vele cserélnie. Ha 
valaki megváltoztatja a véleményét, átállhat a másik csapathoz.

A játék célja az, hogy érveket sorakoztassunk fel, ütköztessünk egymás-
sal, hogy győzzünk meg másokat, de hagyjuk magunkat is meggyőzni! A 
meggyőzés még nem legyőzés!

A játék nehézsége, gátja lehet, ha mindenki mindenáron ragaszkodik az 
álláspontjához, vagy, ha bugyuta, érdektelen érveket sorakoztat fel.  



8. A TÁVOLI KELETEN

KÉSZÍTETTE: POLLÁGHNÉ RÓZSA ILDIKÓ

Játék,

amelyben Ázsia különleges világába csöppenünk,  
s megismerünk egy mesét, amelyben a tolvaj nagyon 

furcsán viselkedik.
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MODULLEÍRÁS

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 11-12 évesek 

AJÁNLOTT IDŐKERET 2 tanítási óra (90 perc)

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Irodalmi szövegek élményszerű, érzékekre ható fel-
dolgozásán, kommunikációs csatornák (írás, verbális 
és nem verbális) alkotó használatán keresztül a kü-
lönböző kultúrák eltérő létmódjának, szemléletének 
megtapasztalása. Heurisztikus tanulás útján az egész 
személyiségre ható, a valós életre konvertálható tudás-
tartalom megszerzése

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Csoportmunka alkalmazása
Alapvető dramatikus tevékenységek ismerete 

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY Együttműködési készség, ön- és társismeret további 
fejlesztése
Indirekt önértékelés, társértékelés és tanári értékelés 
gyakorlása

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FÓKUSZAI Személyes kompetencia: önszabályozási képességek, ön-
kifejezés, kreativitás

Kognitív kompetencia: 
Kommunikatív kompetencia: nyelvi kommunikációs és 
nyelvi normatív és nyelvi korrekciós képességek
Gondolkodási kompetencia: konvertáló képesség
Tudásszerző kompetencia: összefüggés-kezelő képesség

Szociális kompetencia: együttélési képességek: tolerancia

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM:
Negatív attitűdök megelőzése és korrekciója, pozitív 
viszonyulások kialakítása és megerősítése (szeretet, 
empátia, nyíltság, barátság, bizalom), személyközi vi-
szonyok észlelése, őszinteség, nyitottság, kíváncsiság 
preferálása

DRÁMA ÉS TÁNC:
Preventív konfliktuskezelés az empátia fejlesztésével: 
testi és pszichikus önismeret, énkép, társismeret, önki-
fejezés, reális önértékelés fejlesztése; kapcsolatfelvétel-
megtartás

VIZUÁLIS KULTÚRA:
Vizuális kódok információvá alakítása, létrehozása, 
gondolatok, érzések kifejezése önálló képi konstruk-
ció létrehozásával
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KAPCSOLÓDÁSI PONTOK ÉNEK-ZENE:
Pozitív viszonyulások kialakítása távoli kultúrák zenei 
alapkarakterének (dallamvariációk, refrének, hang-
szín) megismertetése, táncos megjelenítése

Modulokhoz:
Lótuszvirág, Afrika földjén, A kenguruk birodalma, A tenge-
ren túl, Jégvilág

TÁMOGATÓ RENDSZER Bagdy Emőke–Telkes József: Személyiségfejlesztő mód-
szerek az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995.

Johnstone, Keith: Impro. (Improvizáció és a színház) A 
Közművelődés Háza, Tatabánya, 1993.

Előd Nóra: Drámajátékok 3. Másképp Alapítvány, 1997.
Hernádi Sándor: Szórakoztató szóra késztető. Móra, 1987.
Hernádi Sándor: Beszédművelés. Osiris, 1999.
Gabnai Katalin: Drámajátékok. Marczibányi téri Műve-

lődési Központ, 1993.
Drámajáték a NAT-ban (szerk. Kulcsár Marianna) Kecs-

keméti Drámapedagógiai Műhely, 1997.
Eck Júlia: Drámajáték a középiskolai irodalomórán. Orszá-

gos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 2000.
Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája. Gondo-

lat–Kairosz, 1997.
Montágh Imre: Nyelvművesség. Múzsák, 1989.
Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Ökonet Kft., 2001. 
Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában. Vastagh Zol-

tán (szerk.) I–IV., JPTE, PTE, 1996–2003. 

Taoizmus, buddhizmus, krisna: 
http://www.terebess.hu
http://www.krisnaudvar.com
http://www.azsia.lap.hu/kultura

Japán mesék:
http://www. mediagiude.hu

Mandala:
www.mandala.hu

Fotók, harcművészetek, webkamera, országok, földrajz:
http://www.azsia.lap.hu
http://sulinet.hu

Zene:
Ravel: Seherezádé – 3 dal (Ázsiáról)

A tibeti láma éneke, lámaista szertartás zenéje
http://www.sulinet.hu

Krisna zene (mantra)
www.krisna.hu
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

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).

Időfelhasználás:
A foglalkozás célja, hogy valódi lehetőséget biztosítsunk tanulóink számára olyan stratégiák 
megismeréséhez, amelyeket alkalmazni tudnak. Ezt nyugodt, békés atmoszféra kialakításá-
val, egyfajta meditatív hangulat biztosításával érhetjük el, hogy tanulóink valóban képesek 
legyenek aktívan pihenni, befelé fordulni, s ezáltal személyes tapasztalatokkal gazdagodja-
nak a keleti filozófiákat illetően. Az atmoszféra kialakítása tehát eszköz és cél is egyben, a 
foglalkozás hatékonysága e kettősségben való „egyensúlyozás” függvénye, éppen ezért nem 
tanácsos szünettel megszakítani. 

Tér-terem elrendezés:
A – minél nagyobb – teret úgy rendezzük be, hogy alkalmas legyen jelenetek bemutatására 
(színpad, nézőtér).

Eszközök:
A foglalkozásra mindenki hozza el a legkedvesebb tárgyát.

Csoportok:
Heterogén, 4-5 fős csoportokkal dolgozzunk. Úgy osszuk el a tanulókat, hogy a csoportokban 
különböző képességű gyerekek legyenek, ismereteink alapján vegyük figyelembe azt is, hogy 
mindenki hozzá tudjon tenni a közös munkához. (Pl. lehet, hogy valaki kevésbé kreatívan 
gondolkodik, viszont a jelenetkészítésnél biztosan sikere lesz, és hasznos a csoportnak stb.)

A tartalommal összefüggő differenciálási javaslat:
Az órán több frontális elem és az elvárhatónál kevesebb differenciálási lehetőség adódik. Az 
óra célja az empátia fejlesztésén alapuló (preventív) konfliktuskezelés. Az empátia fejlesztése 
3 irányt jelöl ki: önmagunk, a külvilág tárgyai (állatai, növényei) és társaink felé. A foglalko-
záson az első kettőt eszköznek tekintjük, a hangsúlyos a harmadik tényező. Azért van több 
közös tapasztalaton nyugvó élményszerzési lehetőség, hogy a „megosztás” – a keleti filozófi-
ák alapmotívuma – minél jobban érvényesüljön.



8. A TÁVOLI KELETEN 137

Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok:
A csend az egész foglalkozás alatt kívánalom, a tanár feladata megteremteni, hogy e mun-
kafeltétel fegyelmezés nélkül működjön. A gyerekek valószínűsíthetően már az előkészítő 
feladatok során ráéreznek a „hangulatra”, amihez igen könnyű alkalmazkodni. A tanárnak 
abban a meggyőződésében megingathatatlannak kell lennie, hogy a nyugalom, a béke, a pi-
henési lehetőség mindenkinél prioritást élvez. Ha kitartóak vagyunk meggyőződésünkben, 
a könnyebben alkalmazkodók (azok, akik esetleg otthoni körülményeikhez hasonlatosnak 
találják a helyzetet) segítségünkre lesznek abban, hogy együtt sikeresen bevonjuk azokat is, 
akiket elsőre esetleg meglep a szituáció. Nem kizárt, hogy egyesek gyanakvással fogadják, 
hogy a tanár tényleg azt akarja, hogy (az iskolában) pihenjenek. Ez teljesen érthető. Őket 
kitüntetett türelemmel kell segíteni – hiszen ők szorulnak rá leginkább! –, hogy bizalommal 
legyenek, és minél jobban azonosuljanak a számukra ismeretlen helyzettel.

SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN: 
☺
Személyes érzékenység figyelembevétele:
Az órán a gyerekek által elmondott információkat igyekezzünk a későbbiekben pozitívan 
hasznosítani, segíteni a tanulókat az órán szerzett önmagukkal kapcsolatos felismeréseik újra-
gondolásában, változtatási szándékaikat támogassuk.

Az értékelési mód és a tartalom összefüggésének megvilágítása: Az óra abszolút eredmé-
nyességi mutatója az, ha a gyerekek a későbbiekben kérik a játékok megismétlését, illetve 
beszámolnak arról, hogy alkalmazzák a tanultakat. 

A modul az ismeretterjesztő, illetve dokumentum jellegű szövegek megértésére, feldolgo-
zására épít. Értékelhető területek:

–  Improvizációs játék során a szerepbe lépés, kapcsolatfelvétel, a beszédtechnikai elemek 
megfelelő használata.

– A beszélgetés során a kötetlen beszéd, beszédbátorság, véleményalkotás. 
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1. Egyperces játék 2 perc

☺ 1 perc múlva „kelj fel!” áthangolódás a 
foglalkozás témá-
jára
„befelé fordulás”

önirányítás,
önellenőrzés

frontális
dráma

melléklet:
játékleírás

I/2. Egyperces játék 2 perc

☺ 1 percig figyeld a zajokat! önirányítás,
önellenőrzés

frontális 
dráma

melléklet: 
játékleírás

I/3. Egyperces játék 2 perc

☺ 1 perc alatt hányszor hallod az 
elsőnek hallott zajt?

koncentráció,
önirányítás,
önellenőrzés

frontális 
dráma

melléklet: 
játékleírás

I/4. Saját légzés 3 perc

 Légzőgyakorlat
Saját légzés megfigyelése

önirányítás,
önellenőrzés,
önszabályozás

frontális

dráma

melléklet: 
játékleírás

I/5. Távozz, rossz gondolat! 3 perc

 Légzőgyakorlat 
„Rossz gondolatok” eltávolítása a 
kifújt levegővel együtt 

önirányítás,
önellenőrzés,

frontális

dráma

melléklet: 
játékleírás

I/6. A levegő színe 3 perc

 Légzőgyakorlat 
Színes légzés

önirányítás,
önellenőrzés,
pszichikus önis-
meret, verbális 
kifejezőkészség

frontális melléklet:
játékleírás

I/7. Beszédgyakorlat 3 perc

 Beszédgyakorlat (Weöres Sán-
dor: Kínai templom)

nyelvi normatív és 
nyelvi korrekciós 
képességek

frontális
dráma

melléklet
a vers szö-
vege

melléklet:
játékleírás
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. Ládanyitás 3 perc

☺ Ládanyitó versike mondogatása, 
amíg a levegőnk tart

Ládanyitás, a láda tartalmának 
megnézegetése
Ázsia-térkép, Ázsia országai

nyelvi normatív és 
nyelvi korrekciós 
képességek

frontális 
dráma

varázsláda melléklet:
játékleírás,
szöveg

II/2. Milyen a keleti ember? 2 perc

Mi jellemző a „keleti emberre” (a 
„nyugati ember”-hez képest)? 
„Kép a falon” technikával

gondolatok, szó-
kincs mozgósítása, 
véleményalkotás,

érvelés

frontális
dráma

hullámpapír melléklet

II/3. A keleti ember és az idő 4 perc

A
☺

Tanári narráció:
A „keleti ember” és az idő viszo-
nya
Felírás a képre
Pihenőidő-kártyák kiosztása 
Te mivel töltöd/töltenéd ezt az 
időt?

ónszabályozás,
önkifejezés

kooperatív 
csoportmun-
ka
csoportszó-
forgó

melléklet melléklet:
játékleírás

B
☺

Tanári narráció:
A „keleti ember” és az idő vi-
szonya 
Pihenőidő-kártyák kiosztása 
Te mivel töltöd/töltenéd ezt az 
időt?

figyelmes hallga-
tás,
önismeret,
önkifejezés

egyéni
szóforgó

melléklet melléklet:
játékleírás

II/4. Csendjáték 15 perc

A Hány percet kértek a csend me-
séjének meghallgatására?
Mit mesél a csend? (Belső „film” 
készítése)
állókép, gondolatkihangosítás

megfigyelés, 
rövid megőrzés,
felidézés,
önkifejezés

páros
dráma

melléklet:
játékleírás

B Relaxáció, aktív pihenés
Mi jellemzi a keleti embert: fel-
írás a képre

önszabályozás
megfigyelés, 
rövid megőrzés,
felidézés

egyéni 
dráma
megbeszélés

hullámpapír melléklet

Lehetséges órabontás (nem ajánlott)
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/5. A keleti ember és a természet 7 perc

A Tanári narráció:
A „keleti ember” viszonya a ter-
mészettel és a földi javakkal
(Tao Te King alapján: miben ha-
sonlítasz, miben különbözöl?) 
Új információk felírása a képre

a nézőpontok gya-
rapítása dokumen-
tum segítségével

lényegkiemelés,
érvelés

frontális
dráma

megbeszélés

hullámpapír
melléklet

melléklet

B Tanári narráció:
A „keleti ember” viszonya a ter-
mészettel és a földi javakkal
(Tao Te King alapján: miben ha-
sonlítasz, miben különbözöl?)
Új információk felírása a képre

lényegkiemelés,
érvelés

csoportos
dráma

hullámpapír
melléklet

melléklet

II/6. Japán mese 3 perc

A Tanári narráció:
Eddig Kínában és Indiában jár-
tunk (taoizmus, buddhizmus).
Most egy másik vidékre uta-
zunk.
Japán mese 
Új információk felírása a képre

új, lehetséges né-
zőpontok keresése 
a dokumentum 
segítségével

figyelem

frontális
tanári
felolvasás

kép a falon

hullámpapír melléklet

B Tanári narráció:
Eddig Kínában és Indiában jár-
tunk (taoizmus, buddhizmus).
Most egy másik vidékre uta-
zunk.
Japán mese 
Új információk felírása a képre

Új, lehetséges né-
zőpontok keresése 
a dokumentum 
segítségével

figyelem
együttműködés

csoportos
dráma

melléklet,
hullámpapír

 

II/7. Lassított film játék 4 perc

A történet bemutatása lassítva
Csoportos mozgásos improvi-
záció

a történet fel-
idézése, „befelé 
figyelés”

önszabályozás
lényegkiemelés,
empátia

csoportos
dráma

zene
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/8. Mondd el másképp! 10 perc

☺ A szöveg feldolgozása
a)  lehetőség: a szegény ember 

naplója az eset után
b)  lehetőség: újsághír a történ-

tekről egy magyar újságban + 
bemutatás

c)  lehetőség: versírás az esemény 
hatására +  előadás

d)  lehetőség: feladatgyűjtemény 
készítése egy tankönyvbe a 
meserészletet ábrázoló képhez 
+ bemutatás

e)  helyszíni közvetítés (egy ripor-
ter látta az esetet) + eljátszás

f)  lehetőség: a tolvaj telefonon 
meséli el barátjának a történe-
tet + eljátszás 

Megfigyelési szempont: Milyen 
új elemeket tartalmaz az adott 
csoport alkotása az eredeti mesé-
hez képest?)

legfontosabb 
stílusjegyek meg-
ismerése, alkalma-
zása, összefüggés 
feltárása a „keleti 
ember” mentali-
tásával kapcsola-
tosan

írásbeli szövegal-
kotás,
együttműködés,
kreativitás

csoportos 
dráma

melléklet
a létszámnak 
megfelelő 
példányban

kép

II/9. Kedvenc tárgy játék 8 perc

☺ Tanári narráció: A mese Japánból 
való. A „keleti ember” pénzhez 
való viszonyát mutatja.
Mi hogy vélekedünk erről?
Saját tárgy játék 
Bemutatás
Őrzőjáték
Megválás saját értékünktől

szóbeli szövegal-
kotás,

bizalom

egyéni és 
frontális drá-
ma

gyerekek 
saját kedvenc 
tárgyai

melléklet

II/10. Te hogyan vigyázol rám? 3 perc

A
☺

Őrizd a társad a szemeddel! figyelem,
empátia

páros
dráma

melléklet

B
☺

Őrizd a társad a szemeddel! figyelem,
empátia

páros
dráma

melléklet

II/11. Mandalakészítés 8 perc

Minták bemutatása 
Mandalakészítés

Megválás saját értékünktől 
– ajándékozási rítus
Mondatbefejezés:
Azért szeretném neked adni, 
mert te…!
Tanári narráció: homokmanda-
lák
Új információk felírása a képre

kreativitás,
vizuális önkife-
jezés

társismeret
empátia

egyéni
dráma

frontális 
dráma

szóforgó

melléklet
mandaláról 
szóló szöveg 
+ képek + 
mandala 
sablon + rajz-
eszközök + 
zene

melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

III. HANGULATI LEVEZETÉS

III/1. Kapuzó játék 4 perc

A
☺

Közös légzőgyakorlat (kapuzó 
játék) zenére
Végén: ládazáró szertartás

hangulati leve-
zetés

önszabályozás,
együttműködés

frontális 
dráma

3-4. melléklet melléklet
zene

B
☺

Közös légzőgyakorlat beszédgya-
korlattal (Weöres Sándor: Kínai 
templom)

Hangulati leve-
zetés

önszabályozás,
együttműködés

frontális 
dráma

3-4. melléklet melléklet

halk zene 
(vagy anél-
kül)

III/2. Ajánló 1 perc

Internet:
taoizmus, buddhizmus,
további japán mesék,
további mandalák,
harcművészetek

jegyzetelés frontális 
önművelés

melléklet
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MELLÉKLETEK

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I/1–3. 

Egyperces játékok

Körben ülünk. Megkérjük a gyerekeket, hogy csukják be a szemüket. Ha 
úgy érzik, hogy eltelt egy perc, nyissák ki, és figyeljék meg, mennyire talál-
ták el az időt. Ezt onnan tudják, hogy a tanár 55 másodpercnél a bal kezét 
kinyitott ujjakkal feltartja, és sorra csukja be az ujjait, amíg pontosan az egy 
perchez nem ér. Ezután a jobb kezét ökölbe szorítva mutatja fel, és sorra 
kinyitja az ujjait, amíg 1 perc 5 másodperchez nem ér. 

Ha van olyan gyerek, aki ekkor még „alszik”, azt óvatosan „felébresztik”. 
Aki sokkal előbb kelt fel, az vár (aki egyszer kinyitotta, az már nem csukhat-
ja vissza a szemét). Végül minden gyerek elmondja, mennyivel előbb vagy 
később „ébredt fel”. Érdemes megkérdezni, hogy milyen stratégiával dol-
goztak. Ezeket nem minősítjük, még akkor sem, ha esetleg karórán mérte, 
mert nem volt tiltva semmi. Valamint nem firtatjuk, hogy „csalt-e” valaki, 
és ezt a gyerekeknek sem engedjük, mert bízunk a tanulók őszinteségében, 
és úgyis rájönnek, hogy magukat csapják be! Megkérdezhetjük, hogy rö-
vidnek vagy hosszúnak tűnt-e inkább az 1 perc.

A játék célja a pihenés, a koncentrált állapotba jutás. Elképzelhető, hogy 
lesznek olyan tanulók, akiket szándékosnak tűnő rendbontásra ingerel a 
csend. Ezt semmiképpen ne szankcionáljuk, csak ébresszük fel a gyereke-
ket, és kezdjük újra az egész játékot, ugyanis – minden máshoz hasonlóan 
– az aktív pihenést, más pihenőidejének a tiszteletben tartását is tanulni 
kell, és most épp ezt tesszük.

Szintén 1 percet mérünk az óránkon, de nem ellenőrizzük. Azt a feladatot 
adjuk, hogy figyeljék meg a körülöttük levő zajokat, és jegyezzék meg, mit 
hallottak. Egy perc múltán sorban kikérdezzük őket. A 2. tanulótól csak azt 
kérdezzük, ami még nem hangzott el és így tovább. Nagyon megörülnek, 
hogy sokan ugyanazokat hallották. Érdemes megkérdezni, hogy előbb is 
hallották-e ezeket a zajokat. Rá lehet mutatni, hogy nem mindegy, hogy 
mire figyelünk, és mennyire figyelmesen teszünk valamint. (Kedves moz-
zanat, hogy ha van óra a teremben, most meghallják a ketyegést, ami az 
előbbi játékban nagy segítségükre lett volna!) A játék szépsége, hogy meg-
hallják a természet hangjait (madárcsicsergés, szélfúvás) és egymás „hang-
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jait” (levegővétel, cipősurrogás), és saját hangjaikat (szívverés). Ennek na-
gyon örüljünk, mert éppen ez a célunk a játékkal: már meg is teremtettük 
a hangulatot, elértük, hogy a gyerekek „befelé” forduljanak, s mindezt úgy, 
hogy örömüket lelik e tevékenységben.

A játék az előző folytatása. Most azt kérjük, hogy figyeljék meg az első zajt, 
amit hallanak, és számolják meg, hányszor ismétlődik az 1 perc alatt. Na-
gyon jó hangulatú játék. Nagyon örülnek neki, hogy ugyanazt hallották, és 
annak is, ha valaki mást hallott. Ez a játék szépen segíti a gyerekeket abban, 
hogy ne versengjenek egymással (mivel ez esetben lehetetlen, hiszen nem 
tudunk dönteni, kinek van igaza!), és elfogadóan közelítsenek egymáshoz. 
Ezt a tanár humorral tudja még inkább elősegíteni: No, most akkor 12 busz 
ment el, vagy 3? Hadd halljam, hányszor füttyentett az a madár? Esetleg 
kérdezzük meg őt? Stb. 

A fenti 3 játék – fegyelmezés helyett – bármikor „bevethető” tanóra alatt is. 
A gyerekek megnyugszanak, és meg is hálálják „gondoskodásunkat”! 

Ha többször megismételjük, elképzelhető, hogy ráéreznek az ízére, és 
nem kizárt, hogy találunk időnként csukott szemű gyerekeket, akik önálló-
an játsszák a játékot! Ez mindannyiunk számára óriási nyereség!

I/4–7. 

I/4. Légzőgyakorlatok 

Saját légzés

Ülve és fekve is játszhatjuk ezt a játékot. A feladat az élettani légzés megfi-
gyelésére ad alkalmat. Nyissunk ablakot. A tanár a következőképpen irá-
nyítja a játékot:
–  Tedd a tenyered a hasadra, és 5 másodperc alatt fújj ki minden levegőt, 

ellenőrizd, teljesen lapos-e a hasad! (1,2,3,4,5)
–  Nyomd ki a pocakod (mintha mutatnád: „nézd milyen nagy!”), majd 5 má-Nyomd ki a pocakod (mintha mutatnád: „nézd milyen nagy!”), majd 5 má-

sodperc alatt szívjál annyi levegőt a hasadba, amennyit tudsz! (1,2,3,4,5)
– 2 másodpercig tartsd benn a levegőt (1,2),
– 5 másodperc alatt egyenletesen fújd ki (1,2,3,4,5)!

Ötször, hatszor megismételjük, közben körben járva nézegetjük, hogy ki-
nek sikerült a hasi légzést megvalósítani.

Ezt követően megkérjük a gyerekeket, hogy 2-3-szor ismételjék meg ön-
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állóan a gyakorlatot. Nem baj, ha nem sikerül, az is nagyon hasznos (és jól 
vezeti be következő tevékenységeinket), ha egyszerűen felfedezik, hogy lé-
legeznek, és megfigyeléseket tesznek ezzel kapcsolatban: észre sem veszik, 
hogy önmagukkal törődnek, és képesek maguktól megnyugodni. A cél ép-
pen ez, továbbá a „keleti ember”- ként emlegetett társainkkal kapcsolatos 
általános vélekedések felidézése előtt (és a megértés elősegítésére) saját, elő-
hívható (ettől függetlenül is hasznos) élmény, tapasztalat nyújtása.

I/5. Távozz tőlem, rossz gondolat! 

Az előző tematikát folytatjuk, azzal az instrukcióval, hogy a levegő kifújá-
sakor kifújjuk a „rossz gondolatokat”, „elhessegetjük gonosz szellemeinket”, 
szomorúságunkat. Egyszer elvégezzük a gyakorlatot, majd megkérdezzük, 
ki mitől szabadult meg. A tanár kezdi a sort, pl. így: „kikergettem egy csú-
nya, kövér mérgességet, szétkenődött az ablakon!” Te mit fújtál ki? Amikor 
tele van a tér a kifújt rosszakkal, rituálisan kikergethetjük őket az ablakon. 

I/6. A levegő színe 

Az előző játék folytatásaként telefújjuk az osztályt mindenféle jóságos dol-
gokkal. Most kilégzéskor egy vidám színes levegőt fújunk ki. A tanár kezd-
heti a sort, pl. így: „fújtam egy rózsaszínű örömgombócot, ott van a csillá-
ron!” Te mit fújsz ki?

I/7. 

Weöres Sándor: Kínai templom

Szent  fönn  négy  majd
kert  lenn  fém  mély
bő  tág  csend  csönd
lomb  éj  szép  leng
tárt  jő  jó  mint
zöld  kék  hír  hült
szárny árny  ran  hang.

Forrás: Montágh Imre. Nyelvművesség. A beszéd művészete. 
Múzsák Közművelődési Kiadó, 1989.

Együtt és akár valamilyen felosztás alapján is mondhatjuk a szöveget. A 
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beszédgyakorlat során hívjuk fel a figyelmet az artikulációra, helyes ejtésre, 
a hangulatnak megfelelő tempóra, ritmusra, hangszínre, tehát ezen lehető-
ségek alkalmazására, variálására. Kérjünk ötleteket a gyerekektől, hogy mi-
után megismerték a szöveget, másodszorra és harmadszorra milyen hang-
súllyal, hangerővel, stílusban stb. mondjuk el újra a verset. 

II. Új tartalom feldolgozása

II/1. 

Ládanyitó szertartás

A ládanyitó versikét annyiszor ismételjük, amíg egy levegő tart.

Ládanyitó (és záró) versike (szöveges légzőgyakorlat) szövege:

Varázsláda-nyitó versike:

Csiribí-csiribá,
Láda nyílj ki!

Varázsláda-záró versike:

Ricsibú, ricsibá, 
láda zárulj be!

Megnézegetjük a térképet, kérdezzük az országok neveit. A térkép alapján 
állítások megfogalmazását kérjük, a földrajzi elhelyezkedést, az országok 
neveit, méretét stb. illetően.

Varázsláda tartalma (az összes kellék, eszköz felsorolása):
– gyűjtemény
– hullámpapír
– ritmuseszköz
– zenék (meditációs zene, Krisna zene stb.)
– pihenőidő-kártyák (A/5-ös méret) pl.:

– saját (otthonról hozott) legkedvesebb tárgy
– színes ceruzák, zsírkréták

5 perc
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Térkép:

Forrás: kki-darany.hu/new/letolt/felso.ppt
+Bármely, az ázsiai országok neveinek leolvasására  

alkalmas földrajzi atlasz megfelelő oldala

II/2. Milyen a keleti ember? 

– hullámpapír
– hullámpapírra feltűzött csomagolópapír az alábbi szabadkézi ábrával:

A „KELETI EMBER”

A kép a falon technikát fogjuk az egész órán alkalmazni. Jól látható helyre 
kitesszük az emberalakot. Ezzel a játékkal az a célunk, hogy felmérjük a ta-
nulók előzetes ismereteit a kelet-nyugat kérdéskörben. A sztereotípiák elke-
rülése végett szavazunk, hogy egyetértünk-e az elhangzott információval 
vagy nem, és ezt elkülönítve, de mindet felírjuk, kivéve, ha az, aki mondta, 
úgy dönt, hogy ne! (Előkerülhetnek ilyen információk, mint pl.: „a kínaiak 
ellepik az országot” vagy: „elveszik a magyarok munkáját” stb.)

A továbbiakban, amikor a technika jelezve van, felírjuk az új információ-
kat, amiket éppen megtudtunk. Fontos szem előtt tartanunk, hogy a kép 
az óra végén egyrészt nem ad teljes képet, s hogy nem igaz minden keleten 
élő emberre, s nem azt jelenti, hogy a nyugaton élőkre biztosan nem igaz. 
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Ám az ténykérdés, hogy vannak jól körülírható különbségek. Az óra folya-
mán azokat az elemeket vesszük sorra (példákkal illusztrálva) amelyek szá-
munkra is érvényes, hasznos felismerések lehetnek egy másik kultúra gon-
dolkodásmódjából (miközben azt megismerjük, és ezzel közelebb kerülünk 
annak elfogadásához). Tulajdonképpen a keleti filozófiákról tanulunk, de a 
gyerekeknek könnyebb egy emberről gondolkodni, amit a kép is realizál.

II/3. A keleti ember és az idő 

Felírjuk a képre, mi derült ki a szövegből.
Érdemes visszacsatolni az első játékban átélt élményeinkre!

Pihenőkártya: Kártyát osztunk, amelyre annyi idő van felírva, amennyit a 
gyerekek kértek. Egyénileg vagy csoportban felírják, mivel töltenék ezt az 
időt szívesen, hogyan pihennének. Lesznek akik azt írják fel, ahogyan pi-
henni szoktak, mások most találják ki, mert nagyon gyakori a gyerekeknél 
(sőt a felnőtteknél is), hogy nem is tudják, hogy „mindenkinek jár a pihe-
nő”, s ha nem zavar senkit, akkor „ezt mindenkinek kötelessége tiszteletben 
tartani”, valamint, hogy a stratégiát mindenkinek „magának kell kitalálni”, 
ennek hiányáért más nem okolható (=egyéni felelősség)!

A visszakérdezésben (szóforgó vagy csoportforgó) tehát igen körültekintő-
en szükséges eljárni: minden ötletet el kell fogadni. Fel lehet hívni a figyel-
met, hogy próbálják ki otthon, amit kitaláltak: ez legyen a „hatékonysági 
mutató”.

II/4.A) 

Csendjáték

Tényként közöljük, hogy a csend „mesél”. Ezt követően arra kérjük a gyere-
keket (utalhatunk az első 3 játékban szerzett tapasztalatainkra), hogy nézzék 
meg belső „filmjüket”. Amikor 3-4 perce pihennek, megkérjük őket, hogy 
válasszanak ki egy képet a látottakból, ill. ha nem láttak képeket (ami nem 
probléma) idézzék fel mire gondoltak addig, s azzal kapcsolatosan konstru-
áljanak egy képet (mintha egy filmben kimerevítenénk egy képkockát). A 
játékban a tudatalattiból kerülhetnek elő gondolatok. Ezért a bemutatás so-
rán, mikor állóképet kérünk, igen óvatosan kérdezzünk. A lényeg az, hogy 
a válaszoló informálja a hallgatóságot arról, hogy hol, mikor, ki (esetleg: 
mit) cselekszik. 
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Ez a játék a „befelé fordulás” mellett már az élmények kifele történő „meg-
osztását” is kéri. Ennek megfelelően nehezebb, mint az előzőek.

II/4.B) 

Ha relaxációban jártas csoporttal van dolgunk, relaxáljunk. A közreadott 
szöveg orvosi relaxációs „formaszöveg”, amellyel nem lehet ártani, még 
gyakorlatlan csoportnak sem, de csak abban az esetben, ha a kikérdezés 
nagyon körültekintő. Rendkívül fontos, hogy mind a negatív, mind a po-
zitív élmények elmondására adjunk lehetőséget minden gyereknek. Bizto-
sítanunk kell a gyerekeket arról, hogy a fantáziánkért (relaxált állapotban 
átélt élmények) nem vagyunk felelősek! Sem szégyenkeznünk, sem magya-
rázkodnunk nem kell!

Szöveg a relaxációhoz:

Relaxáció
Megnyugszom, ellazulok. Eltávolodik tőlem minden külső zaj és belső 
gond. Átadom magam a nyugalomnak, átadom magam a vágynak, hogy 
testi, lelki, szellemi harmóniát teremtsek magamban. Gondolatban sorra 
veszem testrészeimet. Lábfejem lágyan nyugszik a padlón, lábujjaim is el-
lazulnak. Ellazul a sarkam, lábszáram, térdem. Combom és csípőm rásimul 
a padlóra. A hátam szinte kiszélesedik. Ellazul a vállam, karom. Könyököm 
és csuklóm elengedem. Ujjaim könnyedén érintik padlót. Ellazul a nyakam, 
fejem. Szemhéjam rásimul a szememre, a tekintetem megpihen. Arcizmaim 
is ellazulnak, nyelvem szinte betölti a számat. Az állkapcsom is elengedem. 
A homlokom kisimul. Nyugodt vagyok, ellazultam. A jobb karom elnehe-
zedik. A jobb karom nehéz. A bal karom elnehezedik, a bal karom nehéz. 
Mindkét karom elnehezedik, mindkét karom nehéz. Mindkét lábam elne-
hezedik, mindkét lábam nehéz. Egész testem elnehezedik, egész testem ne-
héz. Egész testem átmelegedik. Egész testem meleg. Úgy fekszem, mint egy 
macska a meleg homokban. Érzem, ahogy ereimben lüktetve áramlik a vér.  
Követem a szívem dobogását. A szívem dobog. A szívem meleg. A szívem 
melegen dobog. Átadom magam a légzésnek. Követem az orromon ki-be 
áramló levegő útját. Követem mellkasom emelkedését, süllyedését. Köve-
tem a hasam emelkedését, süllyedését. Követem a levegő útját a legkisebb 
tüdőhólyagocskámig. Sugárzó meleg árad szét a hasamban. Homlokom kel-
lemesen hűvös, fejem tiszta. Gondolataim szabadon áramlanak.

Lelki szemeim előtt megjelenik egy kép. Egy olyan helyen vagyok, ahol 
nagyon jól tudok pihenni. Körülnézek. Mi vesz körül? Megfigyelem saját 
érzéseimet.
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Visszahívás: Karom, lábam izmait megfeszítem, elengedem. Kezemet ököl-
be szorítom, nagyot nyújtózkodom, mélyet sóhajtok, szememet frissen ki-
nyitom.

Kérdés: Mi volt a legfontosabb benyomásod?
Ha semmit nem láttál, mit gondolsz, miért? Zavar-e ez az érzés?

II/5. A keleti ember és a természet 

Részletek a Tao Te King-ből

„A természettől csak kihízelegni szabad titkait, és azt a keveset is, amit meg-
tudunk tőle, hálával kell fogadni!”

„A látszólagos hasonlóság ellenére a keleti ember egészen másképp gon-
dolkodik a kincsről, mint a nyugati. Mindenki egy maga választotta élet-
helyzetben él, mindenki a maga szerencséjének kovácsa, hisz a lehetőség 
mindannyiónknak adott. Már csak az a kérdés, melyikünk ismeri fel, és tud 
vagy akar élni vele.”

Forrás: http://www. mediagiude.hu

Részletek a Tao Te King-ből:

A) (Alkotni, adni)
Arannyal, ékkővel teli kamra: 
megőrizni senkise bírja. 
Kincs, gőg, rang egyszerre: 
mekkora szerencsétlenség! 
Alkotni, adni, majd visszavonulni: 
ez az égi bölcsesség.
Megalkotni és nem birtokolni, 
hatalmaskodás nélkül vezetni: 
ezt kell a legnagyobb jónak nevezni.

B) (Önzés)
Ha megszüntetik a ravaszságot, a hasznosságot, 
nem lesznek többé tolvajok, betyárok. 
Három jele a kevés-bölcsességnek. 
Mutassák meg az ember-népnek 
az egyszerűséget, az épséget, 
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hogy az önzésnek, az epedésnek vessenek féket. 

Ezért a bölcs 
egyenes és mást meg nem rövidít, 
önzetlen és mást meg nem károsít.

C) (Erőszak)

Aki erőszakkal birodalmat foglal, 
kudarcot vall: ez a tapasztalat.
Az önjelölt vezérek és királyok 
helyükön nem szilárdak.

Ezért a bölcs
győz, de sohasem erőszakoskodik. 

D) (A valódi gazdagság)

Hatalmas, aki másokat legyőz; 
aki önmagát legyőzi: erős. 
Aki törekszik: nincs híján akaratnak; 
aki megelégszik: gazdag. 

E) (A hozzáállásról)

Ezért a bölcs
nem kerüli a dolgok nehezét, 
az erőlködés mégse veti szét.

   Weöres Sándor fordítása

II/6–8. 

A japán mese szövege

Mese a kincsről
Tolvaj kóborol éjnek évadján a falucskában.
Besurran egy házba, mindent fölforgat, de semmit nem talál.
Ekkora nyomorúság láttán egészen elfacsarodik a szíve, s fölrázza a házi-

gazdát álmából.
Az rémülten kérdi ki ő, mire bemutatkozik: – Tolvaj vagyok, s épp ide jöt-
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tem lopni. De látom, hogy kend még nálam is szegényebb!
Kétszáz tallért nyom a megrökönyödött házigazda kezébe, s ígéri, máskor 

is segít, ha teheti.
A házigazda hálálkodik: – Az isten áldja meg Tolvaj úr!
A tolvaj elbúcsúzik, és vidáman keresi következő áldozatát, amikor kiálto-

zást hall a háza mögött:
Tolvaj! Tolvaj! – kiabálja a házigazda a nyomában loholva.
Micsoda hálátlan gazfickó! – gondolja a tolvaj, s futásnak ered.
A házigazda végül lihegve megáll, s értetlenül néz a tolvaj után. Valamit 

szorongat a markában: 
Tolvaj úr, a dohányzacskóját nálam tetszett felejteni.

Képek:

Forrás: A szegények tolvaja (homok animáció) Tervező: Cakó Ferenc 
2000 Interarc BT – Animikon Stúdió

  http://www. mediagiude.hu

II/9. 

Játékleírás
Kedvenc tárgy

Tanári narráció:

A fenti mesét mások is feldolgozták. Ők így vélekedtek a történetről:

„Életünk sorsfordítója mennyire nem a pénz, a vagyon vagy a szerencse, 
hanem sokkal inkább mi magunk vagyunk a vonzódásainkkal, választása-
inkkal, tetteinkkel vagy éppen a döntéseinkkel!

A pénz, a vagyon mennyisége és a vele való elégedettség tőlünk függ, és 
csak döntéseinktől, hogy mennyivel vagyunk képesek (tudunk és akarunk) 
boldogok lenni.”

Forrás: http://www. mediagiude.hu
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A mese felolvasása és feldolgozása után a következő játékfüzérrel folytatjuk 
a munkát:

1. Körben ülünk. A gyerekekkel elővetetjük az otthonról hozott legkedvesebb  
tárgyukat. 

Mindenkinek annyi ideje van „kincsét” bemutatni, amíg a helyéről körbe 
nem ér a gyerekek által közrefogott belső körön, miközben beszél, minden-
kinek meg is mutatja, amit hozott.

2. A gyerekek a térben úgy helyezkedjenek el, hogy biztonságban érezzék  
magukat a tárgyukkal együtt. Lényeg, hogy úgy helyezzék a földre a tárgyat,  
hogy meg tudják kerülni. Ezután álljanak a tárgy mögé. 

Tanári utasítások: 
a)  Mostantól tőled függ a tárgyad „biztonsága”! Őrizd úgy a szemeddel, 

hogy egy pillanatra se veszítsd el! Ha úgy érzed, lépj egyet balra (majd: 
jobbra, hátra, járd körbe), úgy, hogy ne veszítsd szem elől.

b)  Továbbra sem érhetsz a tárgyhoz! Mutasd meg 3-ra, hogyan őrzöd a ke-
zeddel! 1,2,3! (A gyerekek védőburkot képeznek a tárgy köré, ki-ki, ahogy 
gondolja.) Bontsd le a szobrot!

c)  Mutasd meg, hogy védelmezed csak a lábaddal! 1,2,3! Bontsd le a szob-
rot!

d)  Mutasd meg, hogy vigyázol rá csak a lábaddal! 1,2,3! Bontsd le a szob-
rot!

e) Csak a fejeddel! 1,2,3! Bontsd le a szobrot!
f) Egész testeddel! 1,2,3! Bontsd le a szobrot!

3. Fogjuk meg a tárgyunkat és üljünk körbe! 

A játék nagyon komoly koncentrációt igényel. A gyerekek nagyon mély ér-
zésekről számolnak be a játék után, de e nélkül is látszik, hogy érzelmileg 
ugyancsak érintetté válnak. Látványos, hogy másképp érintik meg a tár-
gyat. A játék olyan atmoszférát teremt, amely képes az archaikus élménye-
ket felidézni. A gyerekeket felruházza azzal a tulajdonsággal, hogy képesek 
felelősséget vállalni valami másért. (Az óra végén ezt úgy visszük tovább, 
hogy valaki másért kell majd vállalni a felelősséget.)
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4. A folytatásban kiterjesztjük az empátiát a külvilágra. A megválási rítus  
(utalhatunk a Tao Te Kingre) a fenti előzményekkel nem lesz nehéz. 

Körben ülünk. A gyerekek leteszik maguk elé a tárgyaikat. Megkérjük őket, 
hogy gondolják át, van-e olyan, akire egy kis időre rá mernék bízni a tár-
gyukat. (Hogy pár percre „örökbe fogadja”.) Aki úgy gondolja, vigye oda 
a tárgyát ahhoz, akire gondolt, s adja át neki. Az elindulás sorrendjét nem 
szabjuk meg, de egy szabály van: egy időben csak egy valaki mozdulhat. 
Ha már senki nem indul, várjunk egy kicsit. 

(A gyerekek ez idő alatt igen összetett folyamaton mennek át. Gondol-
kodnak – tulajdonképpen azon, hogy megbíznak-e valakiben, ami komoly 
önismereti kérdés, akármi is a válasz – kihez menjenek. Érzik, hogy jelen-
tősége van annak, hogy jelöltjeik közül kit választanak. Továbbá nagyon 
kíváncsiak (és félnek a kudarctól), hogy bennük megbízik-e valaki. Végül, 
látják, hogy van, akinél több tárgy is van, és van, aki nem kapott semmit. 
Ez rendkívül elgondolkodtató.)

5. A fenti feszültséget úgy oldjuk fel (részben), hogy a következőkben  
lehetőséget adunk a kívánságok megfogalmazására. Vagyis, lehet kérni:  

Oda kell menni a társhoz, és pl. azt mondani: „Szívesen vigyáznék a macid-
ra!” Ezzel vágyakat fejeznek ki arra vonatkozólag, hogy kinek a bizalmát 
szeretnék élvezni. A társ ekkor dönthet, hogy adja, vagy nem. Olyat is el 
lehet kérni, ami eredetileg nem az illetőé, de a valódi gazdáját is meg kell 
kérdezni!

A játék végén minden tárgyat visszaadunk, ugyanazzal a rítussal: egyszer-
re egy mozdulhat.

A foglalkozás után érdemes megfigyelni a gyerekeket, hogyan bánnak 
egymással, saját és társaik tárgyaival napközben. Mindenképpen változást 
fogunk tapasztalni.

II/10. 

Te hogyan vigyázol rám? 

Párokban ülünk egymással szemben, úgy hogy egymás térdét elérjük. A 
párok kialakítását vagy a gyerekekre bízzuk, vagy mi döntjük el. Az előbbi 
erősíti a barátok közti bizalmat, az utóbbi új kapcsolatok kialakítását céloz-
za. Ha az utóbbit választjuk, eljárhatunk úgy, hogy véletlenszerűen páro-
sítjuk őket, és úgy is, hogy azt mondjuk „Válaszd azt párnak, aki szerinted 
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nem gondolná, hogy őt választod!” (Az előző játékok után ez könnyen fog 
menni. Lehet, hogy berzenkednek, de akkor zárjuk rövidre: „Ez egy rövid 
játék lesz! A végén döntsd el, megbántad-e!”

Kiválasztjuk ki az őrző, ki az őrzött. Az őrzött becsukja a szemét, innen-
től az őrző gondjaira van bízva. Feladat: „Őrizd úgy a társadat, hogy az 
élete rajtad múlik!”(Utalás: „úgy, mint a tárgyőrző játékban!”)

Az őrző koncentrál, majd egy idő után úgy dönt, hogy „nem őrzi tovább”. 
Az őrzöttnek jeleznie kell, ha úgy érzi „elhagyták”, tegye a társ térdére a 
kezét. 2-szer ismételjük, majd kézfeltartással jelezzék, sikerült-e.

A párok szerepet cserélnek, ezt is 2-szer megismételjük, és megkérdezzük, 
sikerült-e.

(Átlag 80%-ban sikerül, aminek hihetetlenül örülnek. Valóban nem kis 
teljesítmény.)

Valójában azt fedezzük fel együtt, hogy vannak láthatatlan energiák, 
amelyeket működésbe tudunk hozni. Utalhatunk a zajfigyelő játékra, ahol 
szintén a koncentráció erejéről bizonyosodtunk meg, csak nem ilyen nyil-
vánvalóan.

A játék nagyon fárasztó.

(Ha akarják, felírhatják a képre, amit tapasztaltak.)

II/11. 

A mandalát bemutató képek

Néhány szóban bemutatjuk a mandala eredetét, történetét, jelentését, a szí-
nezés módját. Mindenképpen hangozzon el egy utalás, hogy ez is egyfajta 
„pihenés”, ezért mindenki csak önmagára figyeljen. Valamint, hogy emlé-
kezzenek arra, hogy a színes légzésben milyen színt milyen érzelemhez tár-
sítottak. Halk (bármilyen meditációs zenével) segíthetjük az elmélyülést. 
Előre mondjuk meg, hogy amikor a zene lehalkul, mindenki jöjjön a körbe 
művével együtt, attól függetlenül kész van-e vagy sem. Megmutatjuk a ké-
peket, átadjuk a mandalasablonokat és a színes ceruzákat, valamint kitesz-
szük a színek jelentésére vonatkozó leírást. 

Ha mindenki körbe ült, mesélünk a homokmandaláról. Annyit, amennyit 
szükségesnek érzünk. Célja, hogy rávilágítsunk, nem a birtoklás az igazi 
gazdagság a keleti filozófiákban (ismét utalhatunk a Tao Te Kingre).
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Ezután mindenkit megkérünk, tegye művét középre. (A 8-as feladat már 
orientált afelé, hogy megszabaduljanak a birtoklási vágytól, ezért jelenlegi 
kérésünket könnyedén teljesíteni fogják.)

A következő mondat befejezésével ajándékozzuk el mandalánkat (de ezt 
örökbe adjuk).

„Azért szeretném neked adni, mert te/téged ……….!”
Itt szabály, hogy a végén mindenkinek legyen ajándéka. A játék plusz 

hozadéka az előzőekhez képest, hogy a döntésben már nemcsak az egyéni, 
hanem a kollektív felelősség is előkerül: ugyanis ahhoz, hogy mindenki 
kapjon, nem tarthatjuk meg a sajátunkat, és nem feltétlen annak adunk, 
akinek szeretnénk. A feladat tehát csak csoportszinten oldható meg. A ki-
egészítendő mondat olyan, hogy ne kelljen „hazudni” (ne kelljen feltétlenül 
kedveskedést mondani), tehát be lehet egyszerűen így is fejezni: „Azért sze-
retném neked adni, mert neked még nincs!”

Végül felírjuk a képre, mit tapasztaltak.

Mandalák képei:

Forrás: http://www.kep-tar.hu

A mandalák elkészítéséhez:
a minták alapján előre gyártott – alakítható, bővíthető – sablonok, létszám-
nak megfelelő mennyiségben

A mandalák színei és a színek jelentése: 

Fehér: megkönnyebbülés, tökéletesedés, együttérzés, nyugalom.
Fekete: titok, megérzés, belátás, újjászületés.
Áttetsző: lelki gyógyulás, szelídség, szeretet, szerelem, hűség.
Sárga: barátságosság, fogékonyság, természet, intelligencia.
Kék: elégedettség, ellazulás, harmónia.
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Tűzpiros: rettenthetetlenség, hatalom, változás.
Bíbor: emberszeretet, idealizmus, bölcsesség.
Rózsaszín: érzékenység, a „belső gyermek” gyógyulása, egyetemes gyó-

gyulás.
Narancs: önkontroll, vitalitás, becsvágy, megérzés.
Sárgászöld: növekedés, bizalom, szerelem, kapcsolat, gyógyulás.
Barna: földközeliség, stabilitás, tudatos kötődés a környezethez.
Ezüst: érzékfölötti, természetfölötti képességek, áradó érzelmek, jólét.

Forrás: http:// www.velvet. hu

Leírások (tanári segédanyag):

1.

Aki néha ecsetet ragad, jól tudja, hogy milyen elégedettséggel tölthetik el az 
alkotás pillanatai. Aki fest vagy rajzol, az egyedül van önmagával, a gondo-
lataival, pozitív vagy negatív érzelmeivel, azzal, ami éppen foglalkoztatja. 
A feszültségek feloldódnak festés közben, utána az ember nyugodtabb, de-
rűsebb, mint előtte.

A mandalafestés különleges módon hat a szellemre és a lélekre. Ez a ha-
tás kettős alapon nyugszik: egyrészt a festés technikáján, amely már önma-
gában véve meditáció, másrészt pedig a mandalaformán, amelyben minden 
a középpont felé törekszik.

A mandala szó – magyarul: kör, ív, körszelet, korong – az ősi indiai szent 
nyelvből, a szanszkritból származik. 

Mi a mandala? 
•  A mandala kör alakú: a legtökéletesebb forma.
•  A mandala az egész világot, az embert, az életet, a teremtést jelképezi. 
•  A kör úgynevezett archetípusos szimbólum, vagyis őskép. Az emberiség 

kollektív tudatalattijában gyökerezik, és meghatározza a természet belső 
rendjét. 

A mandalameditáció a pszichoterápia eszköztárában is helyet kapott, mint 
módszeres lazítógyakorlat. Már Carl Gustav Jung a jeles svájci pszichológus 
behatóan foglalkozott a kör alakú képeknek a lélekre gyakorolt hatásával. 
Kutatásait főként gyerekek között végezte, mert ők jóval könnyebben ráve-
hetőek a színezésre, mint a felnőttek. Megállapítása szerint mind a betegek, 
mind az egészséges emberek számára nyugalmat, ellazulást hoz a manda-
lák kiszínezése. A nyughatatlan „nehéz” gyerekek különösen jól reagáltak 
a mandalákra.
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A mandalában hívők szerint a kör alakú képek a közös emberi tudatta-
lan mélyéről bukkannak fel, újra összefogják a lélek és a szellem szétzilált 
elemeit. A mandalák a meditáció révén fejtik ki hatásukat. A módszert úgy 
sajátíthatjuk el, hogy hosszan szemléljük, hatni hagyjuk a mandalát, majd 
kiszínezzük a formákat.

A mandala elrendezése 
•  A mandala kezdete és vége a középpont. 
•  A mandalában fellelhető minden forma és alakzat e középpont köré ren-

deződik, sugarasan, vagy koncentrikusan. 
•  A középpontot kör, szanszkritül mandala veszi körül. 
•  A mandalában minden geometriai alakzat - négyszög, kör és vonal - ösz-

szeköttetésben áll egymással. 

A mandala kiszínezése
Ne fogjunk neki rögtön a színezésnek, előbb tanulmányozzuk egy ideig a 
mandalát. A motívum szemlélése megnyugtat, s közben új vonalakat, min-
tákat is kitalálhatunk, amelyeket fekete filctollal vagy tussal behúzhatunk 
az ábrába.
A mandala kiszínezésének két nagyon egyszerű alapszabálya van:
1.  A kezdők tartsák magukat a megadott határokhoz, de ezeken belül en-

gedjék szabadjára képzeletüket.
2.  Mandalánkat mindig a külső széltől befelé haladva színezzük ki. Ez 

szimbolikus értékű cselekedet, ami idővel hatással lesz ránk: elvezet saját 
énünk középpontjához.

Csakis rajtunk áll, milyen eszközökkel dolgozunk. Választhatunk vízfesté-
ket, színes ceruzát, viasz- és zsírkrétát vagy bármi mást – azzal színezzünk, 
amivel szeretünk.

A színes ceruzát finom, köröző mozdulatokat végezve 
enyhe nyomást kifejtve mozgassuk. Így a papíron keverhet-
jük ki a színt, és végül nem vonalakat látunk majd, hanem 
szép, egyenletes felületet. Ugyanez igaz a vízfestékre is. Pró-
báljuk magán a papíron kikeverni a színt! Ha mindig vala-
mivel több vizet veszünk, mint festéket, és elég türelmesek 

vagyunk, előbb-utóbb sikerül eltalálni a kívánt tónust. Erősebb árnyalat el-
éréséhez hagyjuk kicsit száradni a papírt, nehogy szétázzon. 

A lelki nyugalomból fakadó önbizalom
A mandalákkal való foglalkozás nemcsak abban segít, hogy negatív érzel-
meinket, félelmeinket leküzdhessük, hanem egyszersmind erősíti az ősbi-
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zalmat is. Ősbizalomról akkor beszélhetünk, ha képesek vagyunk megint 
afelé fordulni, amitől korábban visszariadtunk, ami előtt leblokkoltunk. Az 
ősbizalom visszanyerése után újból fájdalom nélkül foglalkozhatunk kelle-
metlen témákkal, nehezen feldolgozható lelki folyamatokkal.

Forrás: http://www.radio.hu

2.

A létezés és az elmúlás, az evilági kirándulás és az ismeretlen 
túlvilág. A van és a nincs játéka. Vajon mi lehet a túlsó par-
ton? Sári László kelet-kutató szavaival ráébreszt bennünket: 
a lényeg nem a megfejtésben, hanem a gondolatok játékában 
van… Ennek eszköze a mandala is… 

A földkerekség minden vallása kitárja előttünk a föl-
dön túli világ kapuját, s a messzeségbe irányítja tekinte-
tünket. A kitárult kapu mögött az ember a „túlsó partit”, 
az anyagon túlit fürkészi, a messzi távolban keresi a vi-
gasztalást, a megnyugvást, mely majd az elmúlás után 
vár rá. Olyannyira boldogítónak és véglegesnek képzeli a majdani átválto-
zást, hogy gyakran már földi életében áhítozik rá, s megpróbálja levetni ma-
gáról anyagiságát. Megpróbálja elérni a tiszta szellemiség állapotát, hogy 
utazást tehessen a rá váró jövőbe, az öröklétbe. 

Ehhez az utazáshoz dolgozott ki technikát a buddhista 
vallás, s alkotta meg hozzá eszközként a mandalát, a világ-
mindenség mágikus ábráját. A mandala „kör, korong” je-
lentésű szanszkrit szó, mely utal a buddhista ábra alakjára 
is. A síkba terülő rajzolatot valóban kör fogja össze, a kör-
ben egy négyzetet találunk, amelybe újabb kört rajzolnak 
a szerzetesek. Ennek a belső körnek a területét általában 

egy nyolc vagy több szirmú lótuszvirág tölti ki, mely a sötét anyagiságától 
már megszabadult tiszta szellemi létezést jelképezi. Egyben a női kezdetet, 
a teremtést és az örökkévalóságot, a vég nélkül, ciklikusan múló időt is. 
Éppen ezért ide, a lótuszkehely közepébe helyezi magát meditációjával az 
ember, s további összpontosítással ide idézi az istenséget, akivel azonosulva 
túlparti utazását megvalósítja. A mandala elmélyült szemlé-
lésének, a meditációnak a célja tehát a földön túlival, az iste-
nivel való azonosulás, vagyis a földi világtól való elszakadás. 
A gyakorlatot akár üdvtechnikának is nevezhetnénk, ha arra 
gondolunk, hogy e cél megnevezése a vallási irodalomban: 
üdvözülés. 

Forrás: http://www.velvet.hu
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Ajánlás a homokmandaláról szóló tanári narrációhoz (és képek):

A selyemre, vászonra festett színes formák, az égtájak 
emeletes kapui, a mandalák pompás palotáiban lakozó 
különféle istenségek szemet gyönyörködtető ábrázo-
lásai lenyűgözik az egyszerű, civil nézelődőt is. Még 
szebb, és még inkább tűnődésre ösztönöz minket a fes-

tett homokszemekből kirakott mandala. Még maga Tendzin Gjaco, a ma 
Indiában élő tibeti dalai láma is írja önéletrajzi könyvében, milyen nagy 
hatással volt rá az a homokmandala, amelyet először látott 
életében. Amikor még kisfiúként majdnem beleszaladt a föl-
dön kifeszített hatalmas vászonra kirakott képbe, előbb az 
ijedtségtől, aztán a mandala káprázatos színeitől akadt el a 
lélegzete. Sokáig magához sem tért, csak állt lábujjhegyen a 
kép szélén, és meredten bámulta a csodálatos látványt. 

Amin pedig gyerek és felnőtt egy-
formán hosszan eltűnődhet, az a mandalakészítő szer-
zeteseknek az a szokása, hogy a homokmandalák szí-
nes porát – alighogy hosszú hetek türelmes, aprólékos 
munkájával elkészül a kép – széjjelsöprik, a szélnek 

engedik. Vagy lepedőbe fogják, és lassan, szertartartásos mozdulatokkal 
kibontva, a folyóba szórják. Így elevenítik meg előttünk a keletkezés és az 
elmúlás misztériumát. Mi pedig a szétszóródó színes homokszemek látvá-
nyából értjük meg talán a múlandó világból való szabadulás vágyát, bárki 
szívében is támadjon ezután.

Forrás: http://www.radio.hu

III. Hangulati levezetés

III/1. 

Kapuzó játék

A

Körben állunk, halk zene szól. Tenyerünket összeérintve kaput tartunk. 
Tanári irányításra végezzük a légzőgyakorlatot. Belégzésre: fel a kéz, meg-
tart, kilégzésre le a kéz. („Mint az óra elején!”) Cél, hogy ne szakadjon el a 
kapu, egyszerre, igen lassan kell mozogni. A gyerekek hamar panaszkod-
nak, hogy fáj a kezük. Ekkor a kézmozgást nem fel-le, hanem középre elő-
re és lefele végezzük. Le is guggolhatunk és ugyanezeket a gyakorlatokat 
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végezzük. Ha jól megy, meg lehet próbálni kinyújtott karokkal hátra-előre 
dőlni, amennyire együtt tudunk. (Mintha szétnyílna és becsukódna egy 
virág kelyhe.)
B

Ugyanaz, mint az előző, csak – levegővétel után – a karok emelkedésével 
egy időben a Kínai templom szövegét mondjuk, tetszőleges módon variálva 
a szavakat, a sorokat, a hangszínt és a tempót. A gyerekek is kezdeményez-
hetnek. A zene igen halkan szóljon, ha úgy döntünk, hogy használjuk.

III/2. 

További szövegek:

Taoizmus, buddhizmus, krisna: 
http://www.terebess.hu
http://www.krisnaudvar.com
http://www.azsia.lap.hu/kultura

Japán mesék:
http://www. mediagiude.hu

Mandala:
www.mandala.hu

Fotók, harcművészetek, webkamera, országok, földrajz:
http://www.azsia.lap.hu
http://sulinet.hu

Zene:
Ravel: Seherezádé – 3 dal (Ázsiáról)
A tibeti láma éneke, lámaista szertartás zenéje
http://www.sulinet.hu
Krisna zene (mantra)
www.krisna.hu



9. LÓTUSZVIRÁG

KÉSZÍTETTE: KOVÁCS HEDVIG
ZURBÓ PÉTER 

SCHMIDT MAGDOLNA

Játék,

amelyben megtudhatjuk, hogy mi a különbség  
virág és virág között egy ázsiai és egy európai  

kisgyerek szemével nézve.
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MODULLEÍRÁS

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 11-12 évesek

AJÁNLOTT IDŐKERET 90 perc, 2x45perc 

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Dokumentumjellegű szövegtípusok feldolgozása, 
magyarázó jellegű információk megértése. Ismeret-
terjesztő szövegeken keresztül a különböző kultúrák 
eltérő létmódjának, szemléletének megtapasztalása. A 
jó és a rossz, az igazság és az igazságosság: az ítélkezés 
mint cselekedet felismerése szövegek, vizuális élmé-
nyek, zene segítségével, önálló véleményalkotás, az 
empátia fejlesztése

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Bábos formák ismerete, árnyjáték, pálcás báb
Az Ősi világok c. modulban tanultak

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY Így játszunk mi, Új világok

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FÓKUSZAI Személyes kompetencia: önfejlesztő és önszabályozó ké-
pesség

Kognitív kompetencia: nem nyelvi kommunikációs ké-
pesség

Szociális kompetencia: együttélési képességek, értékek 
képviselete

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz:
anyanyelv, zenei és vizuális kultúra

Modulokhoz:
A távoli keleten

TÁMOGATÓ RENDSZER Kaposi László: Játékkönyv. Színházi füzetek. Budapest, 
Marczibányi Téri Művelődési Központ, Kerekasztal 
Színházi Nevelési Központ, 1993.

Kagylókürt c. periodika (Természetes életmód, keleti 
bölcselet, ökológia, társadalomkritika)

Székely Andrea: Bábjáték, Budapest, Sulinova, 2006.
Vinczéné Bíró Etelka: Én is tudok beszélni. Budapest, 

Tankönyvkiadó, 1992.
Kazanlár Emil: A bábjáték. Műhelytitok sorozat. Buda-

pest, Corvina, 1973.
Kós Lajos: Kéz és mozgás. Bábjátékos oktatás. Népműve-

lési Propaganda Iroda, 1982.
Bruno Bettelheim: A mese bűvölete. Gondolat, 1985.
Indiai regék és mondák. Budapest, Móra Ferenc Könyv-

kiadó, 1963.
A bábok világa CD
www.homoludens.hu
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

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).

A hindu mentalitás különbözősége, eltérő volta az európaitól a vallási különbségből fakad.
Mélyen hisznek az emberi élet sorsszerűségében, és nagy belenyugvással figyelnek a megtör-
tént dolgokra. Létüket átmeneti állapotnak tudják, hisznek a halhatatlan lélekben és a lélek-
vándorlásban.

Az, hogy a következő létükben hogyan reinkarnálódnak, vagyis milyen földi valóságban 
jelennek meg, az attól függ, hogy milyen érdemeik voltak az előző életükben. 

Ezért van az, hogy a hindu ember jobban figyel a dolgok belső megértésére, isteni voltának 
felfogására. Ezt meditáció – csöndes befelé fordulás – és Istenre figyelés útján éri el. Tartózko-
dik a vadabb dolgoktól, táplálkozásában is a növényi erőforrásokat részesíti előnyben, óvako-
dik a vérontás útján szerzett ételektől.

Mélyen tiszteli az öregeket, a tanult embereket.

Mi kerüljön a varázsládába?
Füstölő, gyufa, poharak, képek az indiai kultúráról, megfelelő számú – önálló elolvasásához 
– kinyomtatott szöveg a Majomkirályról, kézműves anyagok, eszközök: fotókarton, hurkapál-
ca, olló, sablonok, ragasztó.

SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN: 
☺
A modul során értékelhetjük az új információk megértését, felhasználását a mese befejezé-
sének improvizációjánál, az önálló szövegértést, a spontán véleményalkotást a különböző 
meselezárások összehasonlításánál, a vitakultúrát.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1. Beszédtechnika

Légzőgyakorlat
(3 perc)

helyes ejtés,
önkontroll

frontális melléklet

I/2. Pantomim

A/ Megérteni egy virágot… 
(5 perc)

nem nyelvi kom-
munikációs ké-
pesség

frontális, vál-
takozva egyé-
nivel

melléklet.
lehetőleg élő 
virág, annyi 
szál, ahány 
gyerekkel 
foglalkozunk

I/3. Szertartások

Ládanyitási szertartás
(1 perc)

empátia frontális varázsláda

Teaszertartás
(5 perc)

szabálykövetés, 
kötődési képesség

csoportos tea és a 
hozzávaló 
felszerelés, 
adottságtól 
függően

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. Mese

Tamkó Sirató Károly:
Medirám királylány mesélő kertje:
A lótuszvirág meséje
Tanári felolvasás – részlet
(„… elindul… világgá.”)
(3 perc)

befogadás,  
megértés

frontális melléklet

A A mese felolvasása a megjelölt 
részig.
Beszélgetés a magára maradt 
kisfiúról.
A mesében különleges helyzetet 
teremt az a tény, hogy az apa 
nem állt ki a fia mellett, amikor a 
mostohaanya megalázta.
„Apja azonban egy szót sem 
szólt…”
Milyen gondolatokkal indult 
útnak Dhruva?
(5 perc)
Próbálkozások a mese folytatásá-
ra, befejezésére.

kombinatív képes-
ség,
problémamegoldó 
képesség, tole-
rancia

frontális, vál-
takozva egyé-
nivel
csoportos

melléklet:
a mese 1. 
része
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

B A varázsládában meglévő bábok-
kal kiscsoportos improvizáció
Kiscsoportok alakítása

csoportkezelő 
képesség

kiscsoportos varázsláda melléklet

II/2. Tovább mesélünk

A A mese befejezése
Tanári felolvasás
(5 perc)

befogadás, értés frontális melléklet:
a mese 2. 
része

B Beszélgetés
A kitalált befejezések és az írói 
befejezés
összehasonlítása
Az Északi Csillaggá válás értel-
mezése
(irányadó fény, halhatatlanság, 
dicső örök hírnév)

konvertáló képes-
ség

frontális,
csoportos

melléklet

II/3. Jóga

Csoportos egyeztetés
Mit tudtok a jógáról?
Néhány jóga és mudra a gyakor-
latban.
(8 perc)

rendszerező ké-
pesség

csoportos melléklet

A kelet világának asszociációs 
behívása
Harcművészetek – önvédelem
(5 perc)

asszociáció frontális melléklet

Egy híres harcos
Majomkirály – Ramajana
A történet önálló elolvasása
Bemutatása képről
(2 perc)

befogadás,
olvasás, értés

frontális vál-
takozva egyé-
nivel

melléklet

II/4 Bábkészítés bábozás

Vajang bábok készítése
(20 perc)

vizuális kreati-
vitás

kiscsoportos varázsláda

Árnyjáték
Zenei aláfestéssel
(6 perc)

csoportkezelő 
képesség,
nem nyelvi kom-
munikáció

kiscsoportos varázsláda CD
CD-lejátszó
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

III. HANGULATI LEVEZETÉS

III/1.  Megérteni egy virágot

A Visszacsatolás a modul nyitógon-
dolatához
Pantomim

csoportkezelő 
képesség,
kapcsolatkezelő 
képesség,
nem nyelvi kom-
munikáció

frontális melléklet
cserepes 
virág

III/2. Szertartás

A Ládazárási szertartás
Az árnybábok hangsúlyosan 
gondos eltevése

empátia frontális Varázsláda
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MELLÉKLETEK

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I/1. 

Beszédgyakorlatok, légzõgyakorlatok

A légzőgyakorlat három elemből áll össze: hasi, közép és mellkasi légzésből. 
A gyakorlatokat mindig levegő kifújásával kezdjük.

Az egyik kezünket tegyük a mellkasunkra, a másikat a hasunkra. Ve-
gyünk két-három levegőt. Figyeljük meg, hogy a mellkasunk vagy a ha-
sunk emelkedett-e? Vagy mindkettő? (Megfigyelés, megbeszélés fél perc.) 
Ha a hasunk, akkor hasi légzést végeztünk, ha a mellkasunk, akkor mell-
kasi légzést végeztünk. Először végezzünk egy hasi légzést. A gyakorlatot 
ülve vagy fekve végezzük. Engedjük ki a levegőt orron keresztül, közben 
pedig a has izmait erőteljesen húzzuk be a bordák felé. Ezzel nyomást idé-
zünk elő a hasűri szervekben. Légzésszünet közben emeljük ki a pocakun-
kat, majd engedjük, hogy a levegő csak beáramoljon a tüdőnk alsó részébe. 
A mellkas izmai most nem mozdulnak. A légzés üteme tehát: kifúj a leve-
gő, behúz a has három és, légzésszünet emel a has, enged a levegő három 
és. Végezzünk 2-3 hasi légzést. A következő gyakorlatnál a has izmai nem 
mozdulnak, csak a bordák és a vállak tágulnak felfelé és oldalirányban. Ki-
fújjuk a levegőt orron, három és, beenged a levegő három és. Most kössük 
össze a két légzést. Közben számoljunk.

4 ütemre kifúj a levegő, behúz a has, négy ütemig légzésvisszatartás, elő-
re enged a hasizom, négy ütemig levegő beengedés orron keresztül, 4 üte-
mig légzésszünet. Két-három légzést végezzünk. Érezzük a has és a mellkas 
emelkedését. Belégzésnél először a has, majd a mellkas emelkedjen, kilég-
zésnél először a has, majd a mellkas süllyedjen. Így hullámzó mozgást vé-
gez a felső testünk.

A következő mélylégzéshez egy ászanát is tanuljunk meg. Az ászana lég-
zés közben végzett sajátos kéz-lábtartást jelent. A trikoászana jelentése há-
romszögtartás.

Kivitelezése a következő:
Álljunk kis terpeszben. Fújjuk ki a levegőt. 4 ütemre engedjük be a le-

vegőt a tüdőnkbe, közben a két karunkat emeljük oldalsó magastartásba, 
nyújtózzunk az ég felé. Tartsuk ki a pózt pár másodpercig, a kilégzés meg-
kezdésekor kinyújtott karunkkal végezzünk jobbra előre hajlást, és érint-
sük meg a jobb bokánk mellett a talajt. Közben tekintetünk nézzen fölfelé a 
másik kinyújtott karunkra. Tartsuk a pózt két másodpercig, majd belégzés-
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sel emelkedjünk föl oldalsó középtartásba. Tartsuk a pózt, majd kilégzéssel 
engedjük le a kezünket. A gyakorlatot ismételjük meg a bal oldalra is. Ez a 
gyakorlat segít frissen tartani a testünket és a lelkünket is.

I/2. 

Megérteni egy virágot… pantomim
 
Mi a különbség az európai és az ázsiai ember között?

Az európai ember, ha meg akar ismerni egy virágot, akkor leszedi, és ízekre 
szedi. Az ázsiai leül mellé, figyeli, és megpróbálja megérteni.
(Abhay Narayan hindu tudós egyetemi előadásán elhangzottak alapján)

Ezt a foglalkozást e köré a gondolat köré akarjuk felépíteni. A gyerekek az 
óra elején európai módon fognak közeledni a virághoz, reméljük, hogy a 
végén sikerül egy kicsit „ázsiaivá” válniuk.

Mindezt ne közöljük előre a gyerekekkel csak annyit: „Találsz egy virá-
got. Meg akarod ismerni. Játszd el ezt az eseményt szó nélkül!”

Feltehetően úgy fogják eljátszani, hogy széttépik, eldobják a virágot. Ez 
itt és most nem baj.

I/3. 

Ládanyitási szertartás
A ládanyitás varázsigéje: Csiribú, csiribá, láda tárulj!

Teaszertartás
Poharakat és egy szál füstölőt készítünk a varázsládába.

Természetesen nem tudjuk míves porcelán csészékben tálalni, de leg-
alább szóljunk róla.

Ma a filteres teák, teaízesítők, ice-tea-k korában érdekességszámba megy 
a valódi teafű.

A teát készítsük el előre ízesítve, kancsóban. Ha van igazi tealevél, ak-
kor azt is szagoltassuk meg a gyerekekkel. Üljenek le törökülésbe. Gyújtsuk 
meg a füstölőt, és a teát osszuk szét. Lehetőleg ne hörpintsék fel, hanem 
ízlelgessék a teát. Amíg kóstolgatják, addig olvassuk fel a mese első részét.
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II. Új tartalom feldolgozása

II/1. 

Tamkó Sirató Károly: A lótuszvirág meséje

A mesefűzér alapötletét az adja, hogy Medirám királylány a jóságos kirá-
lyapjától egy kertet kért a születésnapjára. A jó király varázslat segítségével, 
azzal tudja kedves lánya meglepetését tetézni, hogy minden növény egy-
egy mesét mond, ha a királylány mellé telepedik.
Indiában történt

Medirám királylány egy nyári estén kertjében sétálva arra gondolt, hogy 
Mindenttudok mesternek ez a csodálatos mesélő növényvilága mennyi, 
modern időkből származó mesét is mondott már el neki, de a régi mesevi-
lágból még egyet sem. Pedig ő azokat is szerette.

Éppen a lótuszvirág előtt állott, s a következő pillanatban már fordult is 
hozzá:

– Szépséges lótuszvirágom, ki oly nagy és emlékezetes szerepet játszot-
tál a Keleti Világ múltjában, mondj nekem valami régi-régi szép mesét a te 
hazádból...

Leterítette kis szőnyegét a lótuszvirág elé, ráült, maga is lótuszülésben, és 
egy mélyet sóhajtott.

A lótuszvirág kigyúlt, és már mondta is a mesét:
– Messze... messze innen ... Ha elindulunk Jóttesz király birodalmából 

kelet felé, mindig kelet felé tartva, és aztán dél felé szállunk vizeken, szá-
razföldeken, hegyeken és síkságokon át.. . egyszer csak eljutunk egy híres-
neves régi országba, Indiába és annak is a legnagyobb és legmagasztosabb 
folyójához, a Gangeszhez ...

Ennek a folyónak a partján állott India királyának, Uttanapadának gyö-
nyörű palotája. A palota kertje sok illatos növényével olyan üdítő volt, mint 
maga a levegő a Gangesz vize fölött.

A király szeretett kertjében, a folyóparton üldögélni, nagy családja kör-
ében. Most is ott ült pálmafái és díszcserjéi között. Gyermekei ott játszadoz-
tak körülötte.

Ahogy ott játszadoznak, hétéves fiacskája, Dhruva, akinek édesanyja már 
nem élt, és árvaságában anyja helyett is csak édesapját szerethette, ez a kis 
Dhruva felmászott Uttapadana király térdére, és boldogan ült ott.

Meglátta ezt mostohaanyja, a király új hitvese, kinek gyermeke szintén 
ott játszott a fűben. Ráripakodott Dhruvára:

– Nem mész le onnan, te semmirekellő! Az a magas hely nem illet meg 
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téged! Oda csak az én gyermekem ülhet.
Dhruva nem mozdult. Apjára nézett. Apja azonban egy szót sem szólt. (!!!)
A királyné erre lerántotta a kisfiút a király térdéről, és a játszó gyermeke-

ken túl, kilódította jó messzire... úgy, hogy az beleesett egy
gödörbe...
– Oda való vagy te! A gödörbe! Nem a magasba!... – kiáltotta. – Ott maradj!
Dhruva sírt, zokogott a gödörben. És ott maradt. Amikor beesteledett, 

akkor is ott maradt, és nem ment haza a többiekkel. Fájt, fájt nagyon neki
ez a megaláztatás. És ahogy nyirkosodott az éjszaka, elhatározta, nem is 

megy haza többé a királyi palotába, hanem elindul... világgá!
És nekiindult a Gangesz folyó mentén...
Ment, ment az éjszakában. Otthon senki sem kereste, és nem is jöttek 

utána, hogy felkutassák, hová lett. Ő pedig csak ment, ment, vándorolt to-
vább a folyóparton. Mikor elálmosodott, egy nagy kenyérfa léggyökerei közt 
aludt. S ahogy hajnalodott, már vándorolt is tovább. Egyszer csak bejutott 
egy hatalmas erdőbe. Kanyargós gyalogösvényeken lépdelt tovább a sűrű 
erdőben, és egy nagy tisztáshoz ért. Ekkor csak elámult: a tisztáson három 
párducbőrön három szakállas öregember ült csendben, magába mélyedve.

Dhruva csodálkozott. Sosem látott még ilyen szép öregembereket így ülni 
csendben. Kissé távolabb tőlük kíváncsian leült ő is a fűbe, és várt,
várt. Mikor azok befejezték csendes elmélkedésüket,, a kisfiúhoz fordultak, 
és megkérdezték tőle:

– Mi van veled, te kis legény ? Hogy kerültél ide ?
Dhruva elpanaszolta szomorú sorsát, méltatlan megaláztatását, és így fe-

jezte be szavait:
– Eljöttem hazulról! Valami olyat szeretnék tenni, hogy igenis megilles-

sen engem is a magas hely!
A három öregnek megtetszett a bátor kis legény, és így válaszoltak:
– Na, ha a magasba törekszel, akkor éppen jó helyre jöttél. Csak gyere 

velünk, mi majd megtanítunk arra, hogy kell elérni azt, amire vágyol.

Medirámnak nagyon tetszett ez a régi mese, amelyet még nem ismert. Pedig 
nagyon sok régi mesét ismert gyermekkora óta. És azt is sejtette rögtön, hogy 
a három öreg nem lehetett más, mint három jógi. Hiszen a jógikról egykori 
jógatanítója: Tamó Priszter sokat mesélt neki, amikor a gyermekjóga üdítő és 
fejlesztő gyakorlataira oktatta. Feszülten figyelte hát tovább a lótusz meséjét.

Dhruva elindult a három öreggel, és megérkeztek egy különös erdei tele-
pülésre. Gallyakból és lombokból készített kunyhók, kalyibák állottak ott. 
A bokrok és fás ligetek közt pedig állatbőrökön különböző korú vékony, 
nyúlánk testű férfiak feküdtek, ültek, álltak a fél lábukon vagy éppen a fe-
jükön.
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„Ez egy jógatelep! Egy achram!” – mondta magában Medirám.
Dhruva maga is kapott egy kisebb leopárdbőrt, s az első öreg, aki kézen-

fogva vezette, mindjárt magával vitte a kunyhójába.
És tanítani kezdte.

Elmondta, hogy India legféltettebb szellemi kincstárába került: egy jógaisko-
lába. Ahová csak azok juthatnak be, akiket a jógik maguk hívnak körükbe.

Aztán megmagyarázta a jóga szó értelmét.
– Harminchatféle értelme van a jóga szónak. És mindegyik megfelel egy-

egy olyan jógairányzatnak, amely egyetlen a maga nemében, mással nem 
tévesztendő össze és fel sem cserélhető! De mindegyik jógának van egy kö-
zös tulajdonsága: mindegyik út, amely a magasba visz! De hogy ki meddig 
jut el rajta... – az öreg jógi itt elhallgatott.

Dhruva izgatottan figyelt tanítójára, hiszen éppen ez az, amire ő vágyott 
titokban: fel... fel... a magasba...

Első tanítójától megtanulta az öt parancsot és az öt tilalmat, amelyhez 
minden jógázónak alkalmazkodni kell, különben semmire sem jut, sőt sú-
lyos katasztrófákba kerül.

„A Yama és a Niyama parancsai” – mondta magában Medirám, és elége-
detten bólintott az erkölcsi parancsok hallatára.

A második jógitól megtanulta a kis Dhruva a testtartásokat, amelyeket a 
jógatanulónak naponta gyakorolnia kell.

„Az ászanák!” – suttogta magában Medirám.
A harmadiktól megtanulta a légzésszabályozást, a jógalégzéseket, ame-

lyek felüdítik és erősítik a testet, és megvédenék a betegségek ellen.
„A pránayama!” – mormolta Medirám mosolyogva, és maga is végzett 

három teljes légzést, együtt a kis Dhruvával.

Ezután a jógafejlődés négy felső foka következett, amelyekre azonban Me-
dirám már nem nagyon figyelt, mert ezeket a túl bonyolult eljárásokat nem 
szerette.

Akkor kezdett újra figyelni a mesére, mikor Dhruva tanulási ideje lejárt, 
s vállán a párducbőrrel, elbocsátották az achramból, hogy végre saját útját 
járhassa.

Ment, ment Dhruva tovább a Gangesz folyó mentén, időnként meg-megál-
lott, letelepedett a párducbőrre, és elvégezte napi jógagyakorlatait. Kitűnő 
erdei gombákkal táplálkozott, virágkelyhekből harmatot ivott. És naponta 
megfürdött a Gangeszban.

Egyszer csak elérkezett India és a jógik másik legendás folyójához, a Jum-
nához. Itt, a Jumna és a Gangesz összefolyásánál egy őserdei tisztáson lete-
lepedett.
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És akkor ott, az őserdei tisztáson elkezdte komoly, nagy, céltudatos jógá-
zását. Kizárva magából minden más gondolatot, teljesen elmélyedve csak 
jógázott... jógázott... jógázott. Egyre elmélyültebben. Egyre erősebb meg-
győződéssel. Óriási összpontosítással. Jógázott... jógázott... jógázott...

A lótuszvirág itt ünnepi díszben ragyogott, ahogy ezt a részét mutatta be 
a mesének.

A kis Dhruva olyan erőt fejtett ki jógázásával, hogy odafenn a Himaláján 
az istenek – elsősorban a jóga ura és megteremtője: Siva isten – érezni kezd-
ték, hogy valami szorítja a torkukat, mintha természetfeletti erő fojtogatná 
őket...

Kutatni kezdték, honnan jön ez az irtózatos erő, amely így szorítja a mell-
kasukat. Átkutatták egész Indiát, és így jutottak el a Jumna és a Gangesz 
összefolyásához és ott is az őserdei tisztáshoz, és ott is az izmos kis legény-
kéhez: Dhruvához.

Kérlelni kezdték: hagyja abba a jógázást.

Dhruva azonban nem engedett. Sőt még nagyobb erővel, még szigorúbb 
gondolatösszpontosítással és még jobban összeállított programokkal foly-
tatta jógázását.

Erre az istenek, hogy szorításától és fojtó erejétől szabaduljanak, nem te-
hettek mást: teljesítették óhaját.

De nagy elszántságáért és hajthatatlan akaraterejéért még kitüntető juta-
lomban is részesítették. Olyan magas helyre emelték, amelynél magasabb 
hely nincs is a földi világban: belőle alkották meg az Északi Csillagot!

A lótuszvirág televíziós lombjai közt most zárójelben megjelent ez a 
mondat:

(Íme, ez a régi-régi India legszebb meséje: a Sarkcsillagmese.)

Medirám királylány tapsolt örömében, úgy tetszett neki ez a mese. Két rö-
videt sóhajtott, mire a lótuszvirág elsötétedett. S hogy megköszönje neki a 
régi szép, klasszikus mesét, kis szőnyegén maga is végzett egy ászanát: egy 
jógamudrát, az indiai hála és köszönet testtartását, térdülésből nyújtott kar-
ral földre borult a lótuszvirág előtt, majd a derült égen a sarkcsillagra nézve, 
meghatottan tért vissza hálószobájába a sziklakertből.

Tamkó Sirató Károly: Medirám királylány mesélő kertje. 
Budapest, Móra, 1982.
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II/1. 

A tanár kiteszi szemlére a bábokat. A gyerekek megnézik, és ebből a készlet-
ből választhatnak szereplőket. Próbára nincs lehetőség, mivel több csoport 
van, és lehet, hogy ugyanazokat a bábokat választják, ezért a mozgatás rög-
tönzött játék lesz, előre megbeszélt terv alapján.
Tehát a rögtönzés felépítése nagyjából a következő lesz:
– A csoportok megalakulnak.
– Megtervezik a mese folytatását, megoldását.
– Eltervezik a bábos improvizációt.
–  Kiválasztanak egy szószólót, aki elmondja, hogy meddig jutottak a terve-

zésben.
–  A kulcsfontosságú jelenetet eljátsszák a bábokkal.

Természetesen a szereposztást a csoportok önállóan végzik, valamennyi 
gyerek részvételével. 

II/2. 

A tanár felolvassa a mese befejezését. 
Beszélgetés: „Miért merőben más az indiai mese befejeződése?” „Értel-

mezzük a Sarkcsillag motívumot!” (magasabbra emelkedik, mint ahonnan 
származik)

Tanári narráció: „Egy egészen más, távoli kultúráról van szó. Egészen 
más gondolkodású emberekkel történnek az események.”

II/3. 

Jóga
Tegyünk fel szitár- vagy más indiai zenét.
Jógázzunk (lótuszülés stb. és a I/1. feladat ismétlése).

Mudrák
Indiai hagyományos táncok (kathakali) és imák kifejező és gyógyhatású 
kézmozdulatai.

A kathakali, az indiai hagyományos tánc, az ujjak és a kezek mozgásával, a 
tekintetek megadott rendszerével annyi jelet képes létrehozni, hogy egész 
történetet képes elmondani. Ezt a táncot az indiaiak tökéletesen képesek 
dekódolni, ráadásul gyógyító hatását is számon tartják.
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Mudaramutató
Megjelent a Kagylókürt c. periodikában

Elnevezése: garuda mudra; jelentése: Garuda madár. A táncművészet ked-
velt alakja Garuda, akinek születése, kikelése a tojásból, harca a kígyókkal 
különleges előadásmódot igényel. A kígyó legyőzése a sötétség feletti győ-
zelmet jelenti, a fény hatalmát mindenek felett. A hindu hitvilágban Visnu 
hátasmadara, a levegő királya, a kígyók ellensége. Teste hatalmas, erős, éles 
látású, ragadozó madárhoz hasonló. (A magyarok őstörténetében is szere-
pel egy nagytestű madár, a turul.)

Egyensúlygyakorlat. 
 

Ez a mudra hihetetlen nagy erőket képes mozgósítani, ezért óvatosan kell 
használni, tudni kell alkalmazni.

Aktiválja a vérellátást, élénkíti a szerveket, a jobb és bal oldal energiáit 
egyensúlyban tartja.

Elnevezése: hanszaszja mudra, jelentése: hattyú, flamingó. Az egyik leg-
többet használt mudra. A tiszta tánc díszítő elemként használja, míg cse-
lekményt bemutató táncban jelenthet madárcsőrt, tisztaságot, gyöngyöt, 
jázmin virágot, valaminek a megírását, lefestését, illetve csomókötést. Ez 
az egyik legegyszerűbb kéztartás, csavarás, hajlítás nélkül. Számos képző-
művészeti alkotáson is fellelhetjük ezeket a jeleket. Buddha-ábrázolásokon 
magát a tanítást jelenti, szavainak mérhetetlen súlyát hangsúlyozza. Bizánci 
ikonokon Krisztust is ezzel a kéztartással ábrázolják. A hétköznapi életben 
Amerikában azt jelenti, minden rendben, Franciaországban viszont nullát, 
értéktelent, míg Japánban a pénzt jelzi.

A jógában gjána vagy csín mudra a neve. Ha az ég felé tartják gjána, ha 
lefelé, a föld felé, akkor csin a neve. Ez a kéztartás az emberi 
(mutatóujj) és az isteni (hüvelykujj) kapcsolatát szimbolizálja. 
Egymás érintésével zárul az „áramkör”, a mikrokozmosz és 
a makrokozmosz kapcsolatba kerül egymással. Ez az inspi-
ráció (külső energia) és az intuíció (belső energia) összekap-
csolódása.

Elnevezése: sankha mudra, jelentése kagylókürt. A kétkezes mudrák cso-
portjába tartozik, első látásra is rögtön felismerhető, teljesen egyértelmű. 
Jelentése csak egy van: kagylókürt; szimbólumértéke az isteni hang s így a 
lélek győzelme az anyag felett; Vísnu állandó szimbóluma.
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A kagylókürt minden más hangszer közül ki-
emelkedik, hiszen nem emberi kéz alkotta, hanem 
a tengerek mélyéről származik. Azt az ősi hangot 
lehet vele megszólaltatni, amit a jóga-folyamatok 
a szent OM hangként határoznak meg. Nincs két 
azonos hangzású kagylókürt, így mindegyiket 

egyedi hangszernek kell tekinteni, amelyeket az istentiszteleteken hasz-
nálnak India templomaiban. Sajátos búgó hangja messzire elhallatszik. 
Az oltár megnyitása előtt szólaltatják meg, jelezvén, most az emberek 
számára is láthatóvá teszik az imádott istenség formáját. A mudrát ki-
bontva a mi „belső templomunkban” is megnyílik az isteni fény számára 
az út a szívünkhöz.
Álmatlanság, depresszió, magas vérnyomás ellen hatásos. Megszünteti a 
torokproblémákat, és hangulatunkra is jótékony hatással van, nyugalmat 
áraszt az egész testre.

Elnevezése: anydzsalí mudra, jelentése: összeérintett két tenyér. Ez a hó-
dolat kéztartása. Fej felett tartva az Istennek ajánlott hódolatot jelenti, az 
arc előtt tartva a gurunak szánt hódolatot, míg a mellkas előtt tartott két 
kéz a minden élőlény iránti hódolatot jelenti. Indiában ezt 
a mudrát találkozáskor kézfogás helyett alkalmazzák, vagy 
amikor a templomban köszöntik Isten valamelyik formáját az 
oltáron. Középkori festményeken, szobrokon is látható, ahol 
a szentek és angyalok áhítatát, alázatosságát, imádságos álla-
potát jeleníti meg.

A mellkas előtt összetett kezek elősegítik a belső összeszedettséget, har-
móniát, kiegyensúlyozottságot, békét, nyugalmat. Rövid ideig kitartva akti-
válja a jobb és bal agyfélteke koordinációját. Megnyugtatja a gondolatokat, 
kitisztítja a fejet.
 
„Mit hallottatok a távol-keletről?”

A gyerekek eddigi tapasztalatainak az óvatos nyelvhasználattal történő 
szóbeli aktivizálása.

Ha magától nem történne meg, akkor hívjuk fel a figyelmet a keleti harc-
művészetekre.

Egy híres „harcművész”: Hanumán a majomkirály

Hanumán a Ramajana egyik fő alakja. Rama király Visnu isten megteste-
sült alakja. A hindu vallási ünnepeken ősi idők óta úgy elevenítik fel évről 
évre az alakját, mint a keresztényeknél a Megváltót, születése vagy passiója 
környéki ünnepeken.
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Önálló olvasásra szánt szöveg.

Rama királynak és gyönyörű feleségének, Szitának az a kényszerű sorsa, 
hogy megharcoljanak a rakszasák (óriások) hadával. A rakszasák vezetője, 
a jellemtelen és gonosz Ravana egy rossz pillanatban legyőzhetetlenséget 
kapott az istenektől. Amikor látják, hogy Ravana mennyire visszaél ha-
talmával, akkor az istenek Visnu isten csodálatos lelkét költöztetik Rama 
király halandó testébe, csak ő győzheti le Ravanát.

Rama és Szitá rengeteget vándorolnak. Találkoznak barátokkal, ellen-
ségekkel. Szitát elrabolja Ravana. Rama ekkor találkozik Majomkirállyal, 
aki hűséges fegyvertársa lesz. Majomkirály emberfeletti erejével, robba-
nékony mozgásával a végső harcban legyőzi az ellenséget, segít Szitá ki-
rálynő visszaszerzésében.

II/4. 

Bábkészítés

A 3 csoportnak a 3 Rama, a 3 Majomkirály, és a 3 óriás Ravana vajong (way-
ang) árnyfiguráit a mellékelt ábrák (az itt másolt, az ősi eredeti, bivalybőrből, 
áttört selyemmel és festékkel színezett figurák) alapján a tanár vágja ki a fog-
lalkozásra készülve fotókartonból. (Az ábrákat A/4-es méretre nagyítsa fel)

Csak a körvonalak, és a szem „kiszúrása” a fontos, de lehet olyan figurát 
is kivágni, amelyik jobban megközelíti az európai emberábrázolást.

A foglalkozáson a gyerekek összeállítják az árnyfigurákat. (A karrészeit 
miltonkapoccsal ízesítsék a vállhoz. A test tengelyében és a csuklóra
ragasszunk függőlegesen hurkapálcát.)

Mozgassuk meg a bábokat a indiai zenére! Ez a jelenetsor tulajdonképpen 
csak a Majomkirály, Ráma, valamint ellenségei, a rakszasák harcából kell 
hogy álljon, hanem az árnyak kicsinyítésével és nagyításával lehet érzékel-
tetni ki van erõfölényben. (A lámpához való közelítéssel, távolítással érjük 
el a hatást.) Vigyázat, a bábok könnyen sérülnek. Nem kell „erőből” báboz-
ni. Valójában nem is érintik egymást a bábok.
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III. Hangulati levezetés

III/1. 

Megérteni egy virágot… pantomim

Tegyünk élő virágot a terem közepére.
„Találsz egy virágot. Meg akarod ismerni. Játszd el ezt az eseményt szó 

nélkül!

A foglalkozás elején is ez volt a feladat, és most is. Próbáljuk most ezt úgy 
megcsinálni, ahogy ezt egy indiai gyerek tenné. Üljük körbe lótuszülésben. 
Fogjuk meg egymás kezét. Hunyjuk be a szemünket. Gondoljunk a növé-
nyünkre és a természet csodáira. Értsük meg a növényt!”
– A gyerekek körbeülnek, a már megismert lótuszülésben.
– Megfogják egymás kezét.
– Figyelnek a lélegzetvételre.
– Koncentrálnak a növényre.
– Beszámolhatnak a gondolataikról.

III/2. 

Ládazárási szertartás

„Nem ez volt az utolsó utazás, mert még messzi tájakra utazunk, de meg-
ígérem, hogy a Majomkirály történetéhez még visszatérünk. Most nagyon 
óvatosan tegyük el a bábokat. Az év utolsó foglalkozásán még szükség lesz 
rájuk.”  Ricsibú, ricsibá, láda zárulj!

MAJOMKIRÁLY
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RAMA

RAVANA



10. AFRIKA FÖLDJÉN

KÉSZÍTETTE: RÓZSA ILDIKÓ

Játék, 

amelyben megismerkedünk Abdullahhal, aki 
Magyarországon él, és éhező afrikai családját szeretné 

megmenteni, de ebben segítségre van szüksége.
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MODULLEÍRÁS

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 11-12 évesek

AJÁNLOTT IDŐKERET 2 tanítási óra (90 perc)

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Dokumentumjellegű szövegtípusok feldolgozása, ma-
gyarázó jellegű információk megértése. Ismeretterjesz-
tő szövegeken keresztül a különböző kultúrák eltérő 
létmódjának, szemléletének megtapasztalása. A jó és a 
rossz, az igazság és az igazságosság: az ítélkezés mint 
cselekedet felismerése szövegek, vizuális élmények, 
zene segítségével, önálló véleményalkotás, az empátia 
fejlesztése

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Csoportmunka, alapvető dramatikus tevékenységek 
kooperatív tanulási technikák alkalmazása

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY Együttműködési készség további fejlesztése
Indirekt önértékelés, társértékelés és tanári értékelés 
gyakorlása

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FÓKUSZAI Személyes kompetencia: önfejlesztő és önszabályozó ké-
pesség

Kognitív kompetencia: kommunikatív kompetencia

Szociális kompetencia: együttélési képességek

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM:
Levél, újsághír szövegének, térkép jelrendszerének de-
kódolása, információvá alakítása
Meglevő és új ismeretek szintetizálása, gyakorlati alkal-
mazása 

DRÁMA ÉS TÁNC:
Negatív viszonyulások megelőzése
Önálló gondolati konstrukciók létrehozása

VIZUÁLIS KULTÚRA:
Pozitív viszonyulások kialakítása műalkotások és saját 
alkotások segítségével
Rögtönzött eszközök készítése

ÉNEK-ZENE:
Távoli kultúra eltérő zenei karakterének megfigyelteté-
se, táncos megjelenítése (csoportos rögtönzések)

Modulokhoz:
A távoli keleten, Lótuszvirág, A kenguruk birodalmában, A 
tengeren túl, Jégvilág
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TÁMOGATÓ RENDSZER Bagdy Emőke–Telkes József: Személyiségfejlesztő módsze-
rek az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995.

Johnstone, Keith: Impro (Improvizáció és a színház) A Köz-
művelődés Háza, Tatabánya, 1993.

Az afrikai világ atlasza. (szerk. Murray, Jocelyn) Helikon, 
1998.

Előd Nóra: Drámajátékok 3. Másképp Alapítvány, 1997.
Horváth Péter: Történelem (Az általános iskolák 5. évfo-

lyama számára) Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003.
Hernádi Sándor: Szórakoztató szóra késztető, Móra. 1987.
A világ országai (szerk. Szegedi Nándor) Kossuth, 1990.
Hernádi Sándor: Beszédművelés. Osiris, 1999.
Gabnai Katalin: Drámajátékok. Marczibányi téri Művelő-

dési Központ, 1993.
Drámajáték a NAT-ban. (szerk. Kulcsár Marianna) Kecs-

keméti Drámapedagógiai Műhely, 1997.
Eck Júlia: Drámajáték a középiskolai irodalomórán. Orszá-

gos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 2000.
Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája. Gondo-

lat–Kairosz, 1997.
Földrajzi atlasz. Művelődési és Közoktatási Minisztéri-

um, 1993.
A természet ezernyi csodája. (Szerk. Falcsik Mária), 2002.
Próbáld Ferenc: Regionális földrajz. Nemzeti TK, 1994.
Montágh Imre: Nyelvművesség. Múzsák, 1989.
Abdurahman H. H. Aden: Szomáli bölcsességek. (Terebess 

Gábor és Terebess György fordítása) Terebess Kiadó, 
Budapest, 1999.

Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Önkonet Kft. 2001. 
Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában. Vastagh Zol-

tán (szerk.) I–IV., JPTE, PTE, 1996–2003.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

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).

Időfelhasználás:
Az órát érdemes egyben megtartani. Az óra tervezése sok előkészületi munkát kíván meg 
a tanártól. Ez a munka azonban a foglalkozáson „megtérül”. Ugyanis az órán a tanárnak a 
tevékenységek koordinálását kell csak végeznie, mert a gyerekek – a megfelelő eszközök bir-
tokában – többnyire önállóan dolgoznak.

A foglalkozás során a tanulók szerepeket vállalnak, ezért nagyon fontos, hogy a tanár folya-
matosan erősítse, mélyítse a szereptudatot, a kontextust.
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Elképzelhető, hogy a gyerekek, amennyiben kevésbé vagy egyáltalán nem ismert tevékeny-
ségformában dolgoznak, bizonytalankodni kezdenek. A tanár ekkor igyekezzen minél többet 
biztatni, dicsérni őket.

Fontos, hogy a tanár az óra megkezdésekor felkészültnek érezze magát, érdemes előzetesen 
átgondolni a tényanyagot érintő lehetséges kérdéseket, a szervezési feladatokat, és a lehetsé-
ges akadályokat. Mivel a foglalkozás olyan regisztereket mozgósíthat a tanulókban, amelyek 
nem feltétlenül voltak tapasztalhatóak eddig, valószínűsíthetően – a tanórához képest – „zajo-
sabbak” lesznek a gyerekek. Amennyiben dolgoznak, ez nem probléma, sőt annak jele, hogy 
sikerült motiválni őket, és érintetté váltak!

Az óra legfontosabb célja a pozitív viszonyulás kialakítása, minden más ennek rendelődik 
alá: ezért rendkívül lényeges, hogy a foglalkozásvezető maga is kifejezetten motivált, továbbá 
hiteles és empatikus legyen, ezzel megsokszorozhatja a hatást.

Tér-terem elrendezés:
A szükséges tér egy átlagos méretű osztályterem padok és székek nélkül, így a csoportmun-
kákhoz is allkalmas tereket nyerünk.

Eszközök:
Ami a foglalkozáshoz szükséges részletesen fel van tüntetve. Szintén jelezve van, amikor a 
mellékletben megjelölt eszköz csak ajánlat, tehát helyettesíthető más, funkciójában hasonló 
eszközzel (pl. zene, kézműves kellékek, képek, térképek).

MÓDSZERTANI MAGYARÁZAT:

Szóforgó, csoportforgó:
Mindenki egy gondolatot közölhet, majd továbbadja a szót. 

Minden csoport egy gondolatot mondhat el (az aktuális szóvivő), majd továbbadják a szót. 
A játék addig tart, amíg van gondolat. Ha a lényeges gondolatok kiválasztatása a fő célunk, 

szabályozhatjuk is a megszólalások számát (ekkor előzetesen felkészülési időt hagyunk). Ha 
a játék hatására érdemi beszélgetés alakul ki (tehát megsérül az alapszabály: egy gondolat, 
sorrendtartás) a tanárra van bízva, figyelmeztet-e azok betartására, vagy nem; mivel érdemes 
megfontolni, hogy „beléjük fojtjuk-e a szót, ha gyerekeink adott témában egymást meghall-
gatva, értelmesen  érvelnek és beszélgetnek egymással…

Feladatküldés:
A kooperatív csoportmunka egyik technikája. A gyerekek az általuk megtanult ismereteket 
feladat formájában adják tovább a többi csoportnak. Az értékelést is együtt végzik.

Színkódolás:
Annak érdekében, hogy a kooperatív csoportmunkában érvényesüljön az egyéni felelősség 
elve, saját válaszait mindenki egy általa választott színnel írja. Így az (ön)értékelés során – a 
csoport egészének teljesítménye mellett – az egyéni teljesítmény is nyomon követhető, mér-
hető.
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Szakértői mozaik:
A szakértői mozaik jelen óravázlatban úgy jelenik meg, hogy a csoportban megtanult infor-
mációkat a gyerekek olyan csoportban adják tovább egymásnak, amelyben minden eredeti 
téma „szakértője” képviselteti magát. A feladatot ellenőrzés követi, mivel a tanulók visszatér-
nek eredeti csoportjukhoz, ahol az újonnan szerzett ismereteket újfent megosztják egymás-
sal. (Az értékelést csak ebben az esetben tudják végrehajtani.) 

Szakértői dráma:
A drámapedagógia módszertanában alkalmazott eszköz a ’komplex drámajáték’ egyik mun-
kaformájában, a ’tanítási drámában’ alkalmazható módszer. Lényege, hogy a tanulókat célja-
inknak megfelelően szakértői szerepbe helyezzük. A státus ilyen módon való megnövelése, a 
szerepkör vonzó volta megkönnyíti a gyerekek véleményalkotását (a szakértő mindent tud!), 
és megsokszorozza ötleteiket (a szakértőnek igaza van!). Ha a szerepet valóban felveszik és 
megtartják, meglepően komoly összefüggéseket és objektív(!) gondolatokat képesek ily mó-
don megfogalmazni, ezekre nem kell őket biztatni és figyelmeztetni.

SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN: 
☺
Személyes érzékenység figyelembevétele: 

A modul során a vezető leginkább a nyelvi feladatokban értékelhet, a többi résznél hagyni 
kell a gyerekeket önállóan dolgozni, önellenőrzésre, önértékelésre bíztatni.

A bevezető nyelvi feladatoknál az értékelés során sokat segít, ha magnót használunk. Az 
állókép-játéknál értékelhetjük az elhangzó kérdéseket, válaszokat.

A feladatmegoldó gyakorlatnál bíztassuk a gyerekeket az önértékelésre, illetve arra, hogy 
vállalják hibáikat. A feladatmegoldás csak úgy lehetséges, ha figyelik és megértik az ismeret-
terjesztő szöveget.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1. Az esőerdő hangjai játék 5 perc

☺


A tanulók körben ülnek, s olyan 
hangokat hallatnak, amelyek 
együttesen olyan hangzást te-
remtenek, mintha az esőerdőben 
volnának.

érzelmi ráhango-
lódás

nem nyelvi termé-
szetű hangadás

frontális
dráma

melléklet:
játékleírás

I/2. Rabszolga szökésben című rádiójáték 5 perc

A
☺


Az előző játék folytatása, az eső-
erdő hangjai mellett olyan han-
gokat is ki lehet adni, amelyek 
együttesen egy rabszolga szöké-
sének a folyamatát szimulálják. 
Mindenkinek legalább egyszer 
be kell kapcsolódni. A tanár sze-
repbe lépésével segítheti a tanu-
lókat. Pl. egy üldöző szerepébe 
lép, fareccenés hangját hallatja 
stb. Fontos, hogy a gyerekek 
egymás hangját ne nyomják el, 
figyeljenek egymásra, ki mit kez-
deményez, s ahhoz igyekezzenek 
kapcsolódni.

nyelvi normatív és 
nyelvi korrekciós 
képességek

empátia

frontális
dráma

melléklet:
játékleírás

magnó
vagy dikta-
fon a hang-
rögzítéshez

B
☺


Ugyanaz, mint az előző játék, 
de a tanár a gyerekekre bízza 
a megoldást, nem ad ötleteket, 
csak bíztatja őket. 

nyelvi normatív és 
nyelvi korrekciós 
képességek

empátia

frontális
dráma

melléklet:
játékleírás 
magnó
vagy dikta-
fon a hang-
rögzítéshez

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. Ládanyitó szertartás 2 perc

Ládanyitás, ládanyitó versike 
elmondása, a láda tartalmának 
megnézegetése

figyelem,
felidézés

frontális
dráma

varázsláda,
hullámpapír,
maszkok a 
varázsládá-
ban
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/2. A levél 3 perc

A A kontextus megteremtése ta-
nári narrációval: : „A mai órán 
Abdullahhal, egy afrikai fiúval 
ismerkedünk meg, aki Magyar-
országon él. Ezt a levelet küldi 
családjának Afrikába. Képet is 
mellékel magáról.” 
A  levél elolvasása után:
„Miért jött Abdullah Magyaror-
szágra?”

Afrikai néger fiú levele Afrikába 
– tanári felolvasás

kontextusterem-
tés, negatív viszo-
nyulás megelőzése

figyelmes hallga-
tás, lényegkieme-
lés

frontális
dráma

melléklet:
levél + fény-
kép

B Ugyanaz, mint az előzőekben, 
csak a levelet mindenki egyéni-
leg olvassa el, utána megvála-
szolják a kérdést.

kontextusterem-
tés, negatív viszo-
nyulás megelőzése

figyelmes olvasás,
lényegkiemelés

egyéni
dráma

melléklet:
levél + fény-
kép

C A levelet csoportokban olvassák 
fel.

kontextusterem-
tés, negatív viszo-
nyulás megelőzése

figyelmes olvasás 
és hallgatás,
lényegkiemelés

csoportos
dráma

melléklet:
levél + fény-
kép

II/3. Az élet Afrikában 10 perc

A A kontextus mélyítése (tudás 
felmérése)
Hogyan él Abdullah törzse Afri-
kában?
„Családok” alakítása: térrende-
zés, névválasztás, foglalkozások, 
pillanatkép a család életéből: 
bemutatás állókép és gondolatki-
hangosítás technikával.

együttműködés,
fantázia, verbális 
és nem verbális 
kommunikáció

csoportos
dráma

hullámpapír,
minden 
hasznosítható 
tárgy a térben

melléklet:
játékleírás

B A kontextus mélyítése (tudás 
felmérése)
Hogyan él Abdullah törzse Afri-
kában?
„Családok” alakítása: térrende-
zés, névválasztás, foglalkozások, 
pillanatkép a család életéből: 
bemutatás jelenetkészítéssel.

együttműködés,
fantázia, verbális 
és nem verbális 
kommunikáció

csoportos
dráma

hullámpapír,
minden 
hasznosítható 
tárgy a térben

melléklet:
játékleírás
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/4. Az újsághír 3 perc 

Újsághír Afrikáról
Tanári narráció: “Abdullah 
elkeseredik, önmagát vádolja 
családja helyzetéért! Olvassátok 
el az újsághírt! Mit érezhet Ab-
dullah?”
A kérdés megválaszolása cso-
portonként: megbeszélés, majd 
a csoportok sorban (egy valaki) 
tolmácsolják a többi csoportnak. 
Addig tart a megbeszélés, amíg 
van gondolat.

figyelmes olvasás,
lényegkiemelés,
empátia, önálló 
véleményalkotás

csoportos
dráma

frontális meg-
beszélés
csoportszófor-
góval

melléklet:
az újsághír 
szövege 

II/5. Igaz-hamis játék elkészítése10 perc

Tanári narráció:
„Miért került ilyen helyzetbe a 
családja? Ki a hibás?”
A törzsek elemezzék ezeket a 
térképeket és szövegeket, hátha 
így választ kapunk: Hibás-e 
Abdullah?” 
(A csoportok térképet és szöveget 
választanak. A tanár segítséget 
nyújt a térképek, jelek és a szö-
veg értelmezésében.) 
Térkép és szöveg alapján igaz-
hamis játék készítése („Fogal-
mazzatok meg 5 igaz és hamis 
állítást a megszerzett informá-
ciók alapján, mindenki írja be a 
táblázatba!”)

1. csoport
(Lehetséges életmód Afrika 
éghajlati térképe alapján – mező-
gazdaság)

szimbólumok, 
jelek értelmezése,
lényegkiemelés,
információk fel-
dolgozása,
összefüggés ke-
resése

kooperatív 
csoportmun-
ka, feladatkül-
dés

melléklet:
térkép,
hozzájuk 
tartozó szöve-
gek,
igaz-hamis 
játék feladat-
lap

2. csoport
Lehetséges életmód Afrika csa-
padéktérképe alapján – mező-
gazdaság 
Térkép és szöveg alapján igaz-
hamis játék készítése

szimbólumok, 
jelek értelmezése,
lényegkiemelés,
információk fel-
dolgozása,
összefüggés ke-
resése

kooperatív 
csoportmun-
ka, feladatkül-
dés

melléklet:
térkép, hoz-
zájuk tartozó 
szövegek, 
igaz-hamis 
játék feladat-
lap

3. csoport
Lehetséges életmód Afrika dom-
borzati térképe alapján – mező-
gazdaság, kereskedelem, ipar
Térkép és szöveg alapján igaz-
hamis játék készítése

szimbólumok, 
jelek értelmezése,
lényegkiemelés,
információk fel-
dolgozása, össze-
függés keresése

kooperatív 
csoportmun-
ka, feladatkül-
dés

melléklet:
térkép, hoz-
zájuk tartozó 
szövegek, 
igaz-hamis 
játék feladat-
lap
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

4. csoport
Lehetséges életmód Afrika ipar-
térképe alapján – ipar
Térkép és szöveg alapján igaz-
hamis játék készítése

szimbólumok, 
jelek értelmezése,
lényegkiemelés
információk fel-
dolgozása
összefüggés ke-
resése

kooperatív 
csoportmun-
ka, feladatkül-
dés

melléklet:
térkép, hoz-
zájuk tartozó 
szövegek, 
igaz-hamis 
játék feladat-
lap

5. csoport
Lehetséges életmód Afrika föld-
rajzi elhelyezkedése alapján – ke-
reskedelem
Térkép és szöveg alapján igaz-
hamis játék készítése

szimbólumok, 
jelek értelmezése,
lényegkiemelés,
információk fel-
dolgozása,
összefüggés ke-
resése

kooperatív 
csoportmun-
ka, feladatkül-
dés

melléklet:
térkép, hoz-
zájuk tartozó 
szövegek, 
igaz-hamis 
játék feladat-
lap

II/6. Igaz-hamis játék 7 perc

☺ Az elkészített igaz-hamis játék 
megoldása
A tanár csoportonként 3 külön-
böző színű íróeszközt készíttet 
elő (ezzel biztosítja az egyéni 
felelősség meglétét, a részvételt).
Engedélyezi a csoporton belüli 
megbeszéléseket, de nem cé-
lozza, hogy közös álláspontra 
jussanak.

A csoportok sorban felolvassák 
az összes állítást egyenként.
Amikor egy elhangzik, a tanulók 
maguknak  írják a megoldásu-
kat, eközben a csoportok egy 
közös lapra is különböző színek-
kel írják saját válaszukat (I=igaz, 
H=hamis)
(3, 5 fős csoport esetén 25 állítás)

Lehetséges órabontás (nem ajánlott)

választás-döntés kooperatív 
tanulás 
színkódolás

melléklet:
a játék meg-
oldáshoz 
szükséges 
segédeszköz
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/7. Az igaz-hamis játék csoportos értékelése 5 perc

☺ Az  igaz-hamis játék értékelése 
csoportokban 3, 5 fős csoportot 
alakítanak, minden csoportban 
egy tanuló van az eredeti tör-
zsekből. A tanár koordinálja a 
csoportalakítást és a tudásanyag 
átadását, motiválja őket, hogy az 
információkat osszák meg egy-
mással, beszéljék is meg, mi mi-
ért igaz, miért hamis, mit láttak a 
térképen, mit olvastak (kifejezet-
ten ajánlja azok használatát).
A tanulók magukhoz veszik a 
saját kitöltött igaz-hamis megol-
dásaikat.
A többiektől szerzett informá-
ciók alapján (akik ismerik a jó 
megoldást és azokat indokolni is 
tudják) javítást végeznek.

információk rend-
szerezése, felidé-
zése, átadása a 
tanulótársaknak,
ön és társértékelés

kooperatív 
csoportmun-
ka, szakértői 
mozaik

a jó meg-
oldásokat 
tartalmazó 
feladatlap

a saját megol-
dott feladat-
lap

II/8. Az igaz-hamis játék közös értékelése 5 perc

☺ Az előzőekben tanult tények 
alapján a 3. játékban elhangzó 
ötletek felülbírálata A törzseket 
összehívja táborhelyükre.
A tanár felhívja a figyelmet arra, 
hogy egymástól is tanulhatnak, 
nem érdemes egymást hibáz-
tatni:
„Beszéljétek meg, mit gondolta-
tok másképp, miért.”
„Mit mutatnátok, mondanátok, 
csinálnátok másképp a családo-
tokról készült állóképben (ill. 
jelenetben) a megismert tények-
kel összhangban?”

előzetes és új 
ismeretek szinte-
tizálása, segítség-
nyújtás, vélemény-
nyilvánítás,
önellenőrzés,
önértékelés

kooperatív 
csoportmun-
ka, szóforgó
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/9. Törzsalapítás 10 perc

☺ Hol szeretne élni a törzsetek 
Afrikában? „Hova költöznétek 
Afrikában, ha ti lennétek Abdul-
lah családja?”

A tanulók megnézik az új infor-
mációkat jelentő képeket.
Törzsenként megállapítják, 
hova költöznek, hangosan in-
dokolják is.
Megfogalmazzák, milyen segít-
ségre van a legnagyobb szükség 
(pl. víz, gyógyítás stb.). Megal-
kotják a törzs jelképét.
Megnézik egymás alkotását, 
röviden bemutatják egymásnak.

vizuális élmény 
befogadása (eszté-
tikai viszonyulás),
információk fel-
használása,
tárgyi szimbólum-
képzés,
sűrítés,
indoklás

csoportos
dráma

melléklet:
képek,
Afrika orszá-
gait megjele-
nítő térkép
fellehető 
tárgyak (vi-
rágcserép, 
dobozok, bá-
bok, szalagok, 
krepp-papír 
stb.) 

II/10. Afrika nyelvei, beszédgyakorlat 5 perc

☺


Mi még az Afrikai kontinens 
lemaradásának oka? (A felzárkó-
zás további nehézsége Abdullah 
hazájában.) Milyen nehézséget 
okoz, ha ennyi különböző nyelv 
él egy kontinensen?
Nyelvi rétegzettség bemutatása 
térkép segítségével, a tanulók 
megnézik, állításokat fogalmaz-
nak meg.

A tanár átadja a csoportoknak a 
zulu nyelvű szöveget.
„Vajon miről szól ez a vers, mi-
lyen a hangulata? Találjátok ki, 
és ennek megfelelően, dolgoz-
zátok fel, a hangerő, hangsúly, a 
hanglejtés, a tempó, a hangszín 
változtatásával az első (vagy első 
kettő) versszakot, úgy hogy be is 
tudjátok mutatni!”

Végül a tanár elárulja, hogy me-
lyik dal szövegét kapták.

nyelvi normatív és 
nyelvi korrekciós 
képességek

kreativitás

csoportos
dráma

melléklet:
a Csendes 
éj című dal 
szövege zulu 
nyelven

térkép
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/11. Maszkkészítés 10 perc

A


Szertartás (ünnepi rítus) terve-
zése – (választható pl.: tűztánc, 
törzsfőnökválasztás, termékeny-
ségi varázslás stb.).
Maszkos tánc afrikai zenére.
Tanári narráció: „Vajon hogyan 
ünnepelnek, minek örülnek 
Abdullah családtagjai?” (Meg-
mutatja a képeket.) “Tervezzetek 
ünnepi táncos szertartást az 
alábbi maszkok segítségével!”
Miközben a maszkokat készítik, 
szól az afrikai zene
„Készüljetek fel a bemutatásra, 
újra meghallgatjuk a zenét, arra 
tervezzétek meg pontosan a 
mozgást!” (Ez a rítus lényege)
Megfigyelési szempont: 1. vajon 
mit ünnepelnek, 2. mi tetszett az 
előadásban?

kreativitás,
eredetiség,
kooperáció,
ritmusérzék

csoportos
dráma

melléklet:
maszkok 
képei,
afrikai zene

kézikönyv

B


Ugyanaz a feladat, csak a tanár 
nem ad ötleteket.

kreativitás,
eredetiség,
kooperáció,
ritmusérzék

csoportos
dráma

melléklet:
maszkok 
képei,
afrikai zene

zenei CD

II/12. Segélyszervezet alapítása 5 perc

A Abdullah újsághíreket kap csa-
ládjától.
Segélyszervezet alapítása
A tanulók 3 csoportot alakítanak 
(mások, mint a szakértői drámá-
ban!), rövid megbeszélés után a 
csoport egy „szóvivője” mondja 
el közös gondolatukat, arról, 
hogy milyen segélyszervezetet 
alapítottak, mi a feladatuk, majd 
továbbadja a szót, addig tart a 
játék, amíg van ötlet, mindig más 
„szóvivővel”.

pozitív viszonyu-
lás kialakítása,
lényegkiemelés,
empátia,
önálló vélemény-
alkotás és indoklás

koopertív cso-
portmunka

csoportszó-
forgó

melléklet: 
újsághírek 
Afrikából
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

III. HANGULATI LEVEZETÉS

III/1. Ládazárás 3 perc

 Ládazárás, ládazáró versike 
elmondása a zulu nyelv hangzás-
világával összhangban halandzs-
anyelven

kreativitás,
közös szövegal-
kotás,
szövegtanulás

frontális

III/2. Érdekességek 2 perc

könyvajánló
múzeumajánló
honlapajánló
filmajánló

önművelés frontális
megbeszélés

melléklet
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MELLÉKLETEK

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I/1. 

Az esőerdő hangjai

Körben ülünk. A tanár kezdi a játékot. Kiad egy hangot, pl. mintha a szél 
susogna: sss! Amikor a mellette levő átvette a hangot, akkor jön a követke-
ző, és ő is átveszi. Már hárman susognak. Figyelni kell egymásra, tartani 
a sorrendet. Amikor vége a körnek, más hanggal indítunk, ha van ötlet, 
akkor tanuló kezdi. 8-10 kört játszunk, eddigre teljesen megnyugszanak, 
átveszik a hangulatot. Ha türelmesek vagyunk, jól tudunk kommunikálni 
egymással a játék közben: ugyanis akarva-akaratlanul hangosodik, halkul 
a zaj, elkezdik kezüket, lábukat használni, fütyülnek, csettintenek stb., ez-
által egy történet jön létre (pl.: vihar).

I/2. 

Rabszolga szökésben (rádiójáték)

Az előző játék folytatása, változata. 3 ponton módosítjuk a szabályt:
a) Megadjuk a kontextust: A rabszolga üldözői elől szökik az őserdőben.
b)  Bárki, bármikor kezdeményezhet hangadást (szöveg is lehet), az veszi 

csak át, aki akarja.
c)  Némán kell megoldanunk a befejezést (nem beszélhetjük meg, hogyan, 

mikor fejeződjön be).

Alapszabály: Akkor lesz örömünkre ez a játék, ha nem nyomjuk el egymás 
hangját! Amennyiben magnóra rögzítjük a játékot (ez nagyon tanácsos), hi-
vatkozhatunk arra, hogy ha nem figyelünk oda egymásra, egy nagy zajt 
fogunk visszahallani, semmi mást. Ellenkező esetben valóban művészi ér-
tékű produkció születik! Visszahallgatása valódi élmény, növeli az önbizal-
mat, erősíti a csoportkohéziót!

A B) változatban a tanár egyáltalán nem vesz részt a játékban.
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II. Új tartalom feldolgozása

II/1. 

Abdullah képe

A kép címe: 
Silluk férfi Szudánból

A kép forrása (ajánlat, más kép is megfelelő):
Jocelyn Murray: Az afrikai világ atlasza.(szerk. Megyesy Zsófia) Helikon Ki-
adó Kft., Budapest, 2003. 29. o.

Abdullah levele (fordítása)

Drága családom!
Egy hónapja Magyarországon vagyok! Igyekszem munkát találni, remélem, 
ebben az országban sikerrel járok, már három hónapja próbálkozom, de 
nem könnyű! Kérlek benneteket, tartsatok ki! Amint lesz állásom, küldöm 
a pénzt, addig is fogadjátok szeretettel ezt a csomagot! (A konzervek és a 
ruhák egy itteni segélyszervezet adományai.) Szeretettel: fiatok
ui: „Amit nem fog meg kezed, szád hiába várja.” Fülembe cseng ez a szomá-
li bölcsesség, amit tőletek tanultam. Ígérem, szem előtt tartom!

A közmondás forrása: www.mek.oszk.hu

Abdurahman H. H. Aden: Szomáli bölcsességek. (Terebess Gábor és Terebess 
György fordítása) Terebess Kiadó, Budapest, 1999.

II/3. Az élet Afrikában 

a) A gyerekek 5 törzset alapítanak.
b)  Elhelyezik a hullámpapírt, ezzel kijelölik az „ország” határait (ez teremti 

meg a kontextust, elősegíti a szerepbe lépést).
c) A törzsek elkülönülve helyezkednek el egy általuk jónak érzett helyen. 
d)  Megegyeznek egy közös névben (mélyíti a kontextust, segíti a szerepbe 
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lépést).
e)  Kitalálják, ha szeretnék, a gyerekek is kérdezhetik egymást, ki milyen 

családtag, mi a foglalkozása.
f)  Állóképben megmutatják a család egy pillanatát egy hétköznapi napon. 

(Ha mindegyik kész, egy törzset megkérünk, tartsa az állóképet, a többi-
ek addig leengedik, majd ha ők következnek, újraépítik a szobrot.)

A tanár kikérdezi a szobrokat (ellenőrzés is egyben, az a)–f) kérdésekre 
adott válaszaikat most tudjuk meg). Pl.: Megérinti, és ezzel “életre kelti” a 
szobrot: „Ki vagy?” „Mit csinálsz éppen? „Mi van a kezedben?” stb. Minden 
ötletet elfogad. 

g)  Ha jelenetet kértünk, akkor nincs kikérdezés, de felhívjuk a figyelmüket, 
hogy az a)–f) feladatokra adott válaszaik mindenképpen derüljenek ki a 
jelenetből.

A játék fő erénye, hogy azok is könnyen megszólalnak, akik amúgy nem.
A tanár azzal tudja folyamatosan mélyíteni a kontextust, ha a gyerekek 

vállalt szerepeit megjegyzi, választott neveiken szólítja őket. Kritikai meg-
jegyzésre végig nincs mód, ugyanis a gyereket magát nem lehet kívülről 
megszólítani, mivel ő már egy szereplő!

II/4. Újsághír Afrikából 

Afrika elmaradt az öt évvel ezelőtt vállalt fejlődési célkitűzésektől, továbbra 
is messze lemarad a fejlődő világ többi részétől. Emberek milliói szenved-
nek a fegyveres konfliktusoktól. 

Csökkentenék a mintegy egymilliárd embert érintő szegénységet, visz-
szaszorítanák az AIDS és a malária terjedését, és 2015-ig mindenkinek biz-
tosítanák az elemi szintű oktatást. 

A jelenlegi helyzet azonban meglehetősen elkeserítő: a legfrissebb ENSZ-
statisztika szerint Fekete-Afrika lakosságának mintegy fele továbbra is ke-
vesebb, mint napi egy dollárból él, minden ötödik gyerek meghal, mielőtt 
elérné az ötéves életkort, és a lakosság egyharmada éhezik. A kongói, libé-
riai és szudáni harcok miatt is nőtt a szegénység, de még olyan országok, 
mint Nigéria sem tudták számottevően csökkenteni a gyerekhalandóságot 
és az írástudatlanságot.

Forrás: www.magyarhirlap.hu
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II/5. Igaz-hamis játék elkészítése 

Térképek (bármely földrajzi atlasz) és szövegek:

1. csoport 

Afrika éghajlati térképe (segítségképpen mellé tehető Európa éghajlati tér-
képe)

Szöveg: A lakosság nagy része az éghajlatnak megfelelő, általában önellátó 
gazdálkodást folytat. Az esőerdőben égetéses és talajváltó földműveléssel 
maniókát, batátát, jamszgyökeret, kukoricát, zöldségféléket termelnek. A 
szavannák terménye a köles, a rizs és a földimogyoró. A magasabb fennsí-
kokon, szárazabb területeken nomád állattartást folytatnak, szarvasmarhát, 
juhot és kecskét legeltetnek. A falvak környékén a kunyhók körül baromfi-
ak, kecskék, disznók kóborolnak.

2. csoport 

Afrika csapadéktérképe (segítségképpen mellé tehető Európa csapadéktér-
képe)

Szöveg: Afrikában a legkisebb a megművelt területek aránya. A Dél-afrikai 
Köztársaságban a legfőbb gond a vízhiány. A szárazföld belsejébe merész-
kedő utazóknak meg kell küzdeniük a forró párás éghajlattal, a sűrű esőer-
dővel és a trópusi betegségekkel.

3. csoport 

Afrika domborzati térképe (segítségképpen mellé tehető Európa dombor-
zati térképe)

Szöveg: A Ráktérítő mentén elhelyezkedő Szahara Földünk legnagyobb te-
rületű sivatagja. A Szaharától délre húzódó Szudán átmeneti terület a si-
vatag és az esőerdő között. Atlasz-hegység szerkezete és éghajlata alapján 
egyaránt idegen elem Afrika területén.

4. csoport 

Afrika ipartérképe (segítségképpen mellé tehető Európa ipartérképe)

Szöveg: A forró éghajlati övön nem volt szükség ruházkodásra, tartós haj-
lékok építésére, sőt a termények raktározására sem. A vasból készült szer-
számok igen lassan terjedtek el. Csak néhány ásványi nyersanyaggal (pl.: 
kőolaj, gyémánt) és terménnyel (pl.: kávé, kakaó, rizs) rendelkeznek. A 
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XIV–XIX. században Afrikát francia és brit rabszolgakereskedők lepték el, 
a lakosságot arra kényszerítették, hogy a bányászatban és az ültevényeken 
dolgozzanak.

5. csoport 

Világtérkép – Afrika földrajzi elhelyezkedése

Szöveg: Afrika partjain kevés a jó kikötő. A folyók természetes útvonalait 
vízesések, zuhatagok szakítják meg. A Szaharát alig néhány karavánút szel-
te át, ami védelmezte, de el is szigetelte a földrészt.

Forrás: Probáld Ferenc: Regionális földrajz. 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 1994. 133–149. o.

Az igaz-hamis játék segédeszköze

ÁLLÍTÁSAINK IGAZ
(Ha igaz az állítás, 
ide tegyél egy X-

et!)

HAMIS
(Ha nem igaz az 
állítás, ide tegyél 

egy X-et!)

1.

2.

3.

4.

5.
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II/6. Igaz-hamis játék 

Önértékelő és a közös értékeléshez szükséges segédeszköz

1db saját válaszokkal kitöltve
1 db közös (színkódolással kitöltve)

1. 6. 11. 16. 21.

2. 7. 12. 17. 22.

3. 8. 13. 18. 23.

4. 9. 14. 19. 24.

5. 10. 15. 20. 25.

II/9. 

Képek (hangulati elemek)

1. Aratás

2.Nigériai falu kerek, kúpos fedelű kunyhói
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3. Táncosok 

4. Ünnepség

5. Arcfestés

6. Afrikai férfi

7. Ogun istenség imádata a joruba hitvilágban

Forrás: Jocelyn Murray: Az afrikai világ atlasza.
(szerk. Megyesy Zsófia) Helikon Kiadó Kft., 

Budapest, 2003.
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II/10. Afrika nyelvei 

A nyelvi rétegzettséget bemutató térkép
(A kontinensen több mint 1000 különböző nyelv alakult ki.)
A zulu nyelv a bantuk (fekete afrikaiak) 75%-ának nyelve.

Forrás: Jocelyn Murray: Az afrikai világ atlasza. 
(szerk. Megyesy Zsófia) Helikon Kiadó Kft.,  

Budapest, 2003.

A beszédgyakorlat szövege:

Busuku obuhle (zulu) 

Busuku obuhle.  
Kuthulile konke nya.  
Emuzini eBethlehema,  
uMsindisi azelwe kuwo.  
Akadunyiswe uJesu!  
Akadunyisw’ uJesu! 
Busuku obuhle,  
abelusi nampaya  
bethandaza eBethlehema,  
Nengelosi zihuba zithi:  
„Gloria, Gloria, Gloria  
in excelsis Deo.” 
Busuku obuhle,  
uMsindisi nanguya.  
Eze kithi eBethlehema,  
Uze kusisindisa thina.  
Asimdumise simbonge  
kuze kube nini.  Forrás: www.afrika.hu
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II/11. Maszkkészítés 

Forrás: Jocelyn Murray: Az afrikai világ atlasza.
(szerk. Megyesy Zsófia) Helikon Kiadó Kft., 

Budapest, 2003. (belső borító)

II/11. Segélyszervezet alapítása 

Újsághírek Afrikából

 

Szaharától délre fekvő afrikai területek

Az AIDS áldozatainak több mint kétharmada ebben a régióban él. A szak-
értők az elhunytak számának további növekedésére számítanak, a legrosz-
szabb időszakok az elkövetkezendő évtizedben és azután várhatóak. Több 
országban egyre nagyobb erőfeszítéseket tesznek a megelőzés érdekében, 
de mivel a HIV fertőzöttek aránya kimagaslóan magas, még egy rendkí-
vül sikeres kampány is csak fokozatosan tudja lecsökkenteni a halálozási 
arányokat. Eddig 14 millió ember halt meg a világon AIDS-ben, többségük 
afrikai (11 millió).

Forrás: www.bbc.co.uk
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Dél-Afrikában ezer emberből csak 190-nek van mobiltelefonja, míg Angliá-
ban ugyanez az arány 727! 

Míg a világ internet használóinak 91 százaléka a világ népességének 19 
százalékát adó fejlett világból származik, addig a világ népessége 13 száza-
lékának otthont adó kontinens csupán a szörfölők 1 százalékát adja.

Forrás: www.computerworld.hu

Gyermekbénulás járvány fenyeget Nigériából Nyugat-Afrika felé. A járvány 
15 millió gyereket fenyeget. (2003)

Forrás: www.ujember.katolikus.hu

III. Hangulati levezetés

III/2. Érdekességek 

A foglalkozás tervezését és kivitelezését támogató segédeszközök és anya-
gok a gyűjtemény megfelelő helyein kerültek feltüntetésre.
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További tájékozódási lehetőségek: 

Könyvajánló
Az afrikai világ atlasza. (szerk. Murray, Jocelyn) Helikon, 1998.
Horváth Péter: Történelem (Az általános iskolák 5. évfolyama számára) Nem-
zeti Tankönyvkiadó, 2003.
Hernádi Sándor: Szórakoztató szóra késztető, Móra, 1987.
A világ országai (szerk. Szegedi Nándor) Kossuth, 1990.
Hernádi Sándor: Beszédművelés. Osiris, 1999.
Földrajzi atlasz. Művelődési és Közoktatási Minisztérium, 1993.
A természet ezernyi csodája. (Szerk. Falcsik Mária) 2002.
Próbáld Ferenc: Regionális földrajz. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.
Abdurahman H. H. Aden: Szomáli bölcsességek. (Terebess Gábor és Terebess 
György fordítása) Terebess Kiadó, Budapest, 1999.

Múzeumajánló
Néprajzi Múzeum, Budapest: Afrika-gyűjtemény
Afrika Múzeum: Balatonlelle: Afrika állandó kiállítás

Honlapajánló
www.afrika.hu
www.afrika.lap.hu
www.afrika.linkcenter.hu
www.mek.oszk.hu
www.neprajz.hu
www.utazas.com
www.fna.hu
www.fototar.origo.hu
www.mozinet.hu:  

A Serengeti Nemzeti Park Afrikában (DVD) megrendelhető



11. A KENGURUK BIRODALMA

KÉSZÍTETTE: RÓZSA ILDIKÓ

Játék,

amelyben megoldásokat keresünk arra,  
hogy a bennszülöttek szent helyét hogyan védhetjük  

meg a pusztítástól. 
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MODULLEÍRÁS

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 11-12 évesek

AJÁNLOTT IDŐKERET 2 tanítási óra (90 perc)

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Ismeretterjesztő, dokumentumjellegű szövegek feldol-
gozásán és alkotásán keresztül a különböző kultúrák 
eltérő létmódjának, szemléletének megtapasztalása, 
környezettudatosság

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Csoportmunka, alapvető dramatikus tevékenységek 
(szerepbe lépés-megtartás, állókép, némajelenet, inter-
júkészítés, csoportos improvizáció), kooperatív tanu-
lási technikák alkalmazása

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY Együttműködési készség további fejlesztése. A drama-
tikus többlet foglalkozáson túli kezelése
Indirekt önértékelés, társértékelés és tanári értékelés 
gyakorlása

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FÓKUSZAI Személyes kompetencia: önkifejezési készség

Kognitív kompetencia: kommunikatív képességek

Szociális kompetencia: együttélési képességek

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM:
Analízis, szintézis, összefüggések felfogása, ítéletalko-
tás, adatkeresés, lényegkiemelés, önálló tanulásterve-
zés-szervezés, jegyzetelés-szövegtömörítés, adaptív, 
praktikus kommunikációs stratégiák gyakorlása a 
munka világának megismerése érdekében

DRÁMA ÉS TÁNC:
Tanulási-önszabályozási képességek, önkifejezés, reá-
lis önértékelés fejlesztése; egyéni felelősség szerepének 
felismertetése kooperációban, a kitartás és az önbiza-
lom erősítése szerepjáték, alkotójáték alkalmazásával

VIZUÁLIS KULTÚRA:
Vizuális kódok információvá alakítása, létrehozása, 
gondolatok, érzések kifejezése önálló képi konstruk-
ció létrehozásával árnyjáték formájában 

ÉNEK-ZENE:
Pozitív viszonyulások kialakítása távoli kultúra zenei 
alapkarakterének (ritmus, tempó) megfigyeltetése, 
táncos megjelenítése, alkotó alkalmazása

Modulokhoz:
A távoli keleten, Lótuszvirág, Afrika földjén, A tengeren túl, 
Jégvilág 
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TÁMOGATÓ RENDSZER Bagdy Emőke–Telkes József: Személyiségfejlesztő mód-
szerek az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995.

Johnstone, Keith: Impro. (Improvizáció és a színház) A 
Közművelődés Háza, Tatabánya, 1993.

Előd Nóra: Drámajátékok 3. Másképp Alapítvány. 1997.
Hernádi Sándor: Szórakoztató szóra késztető. Móra. 1987.
A világ országai (szerk. Szegedi Nándor) Kossuth, 1990.
Hernádi Sándor: Beszédművelés. Osiris, 1999.
Gabnai Katalin: Drámajátékok. Marczibányi téri Műve-

lődési Központ, 1993.
Drámajáték a NAT-ban (szerk. Kulcsár Marianna) Kecs-

keméti Drámapedagógiai Műhely, 1997.
Eck Júlia: Drámajáték a középiskolai irodalomórán. Orszá-

gos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 2000.
Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája. Gondo-

lat–Kairosz, 1997.
Földrajzi atlasz. Művelődési és Közoktatási Minisztéri-

um, 1993.
A természet ezernyi csodája. (Szerk. Falcsik Mária), 2002.
Próbáld Ferenc: Regionális földrajz. Nemzeti Tankönyv-

kiadó, 1994.
Montágh Imre: Nyelvművesség. Múzsák, 1989.
Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Önkonet Kft. 2001. 
Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában. Vastagh Zol-

tán (szerk.) I–IV., JPTE, PTE, 1996–2003.

Honlap (minden egy helyen): 
http://www.ausztrália.lap.hu

Kooperatív tanulás az interneten:
http://www.hkt2000.hu/
http://www.oki.hu/cikk.php?kod=2002-02-kf-Foldes-

Kooperativ.html
http://alternativiskola.lap.hu/
http://nostromo.pte.hu

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

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:
Az órát célszerű egyben megtartani.

Az óra tervezése sok előkészületi munkát kíván meg a tanártól. Ez a munka azonban a 
foglalkozáson „megtérül”. Ugyanis, az órán a tanárnak a tevékenységek koordinálását kell 
csak végeznie, mert a gyerekek – a megfelelő eszközök birtokában – többnyire önállóan dol-
goznak.

A foglalkozás során a tanulók szerepeket vállalnak, ezért nagyon fontos, hogy a tanár folya-
matosan erősítse, mélyítse a szereptudatot, a kontextust.

Tér-terem elrendezés:
A szükséges tér egy átlagos méretű osztályterem padok és székek nélkül, így a csoportmun-
kákhoz is alkalmas tereket nyerünk.

Eszközök:
Ami a foglalkozáshoz szükséges részletesen fel van tüntetve. Szintén jelezve van, amikor a 
mellékletben megjelölt eszköz csak ajánlat, tehát helyettesíthető más, funkciójában hasonló 
eszközzel (pl. zene, kézműves kellékek, képek, térképek).

MÓDSZERTANI MAGYARÁZAT

Csoportok:
Elképzelhető, hogy a gyerekek, amennyiben kevésbé vagy egyáltalán nem ismert tevékeny-
ségformában dolgoznak, bizonytalankodni kezdenek. A tanár ekkor igyekezzen minél többet 
biztatni, dicsérni őket.

Az óra előtt érdemes bővebben megismerkedni a kooperatív tanulási technikákkal. Az óra 
megtartásához elengedhetetlen az alábbiak ismerete:

Véleményvonal:
A foglalkozáson az önértékelés egy módjaként kerül alkalmazásra. Kijelölünk két stabil pon-
tot a térben (pl. két fal), az egyik a 0 a másik a 10 pont. A közötte levő tér a tulajdonképpeni 
skála. Amikor a kérdés elhangzik, az a gyerek, aki elsőnek áll a véleményvonalra, megmondja 
„hányason áll”, a többiek ehhez viszonyítva állnak mellé balra vagy jobbra. Ha egy pontra 
többen helyezkednek, ők egymás mögött foglalnak helyet. Amikor minden gyerek „meg-
mondta” véleményét, pár másodpercet várunk (ezalatt körül lehet nézni), és folytatjuk a kö-
vetkező kérdéssel.

Ötletbörze:
A szokásos ötletgyűjtő tevékenységekhez képest óriási előnye, hogy szabályozatlan és irá-
nyítatlan, mivel akkor a legeredményesebb, ha sikerül teljesen belefeledkeznünk a feladatba 
(lazul a kontroll a tudatalatti tartalmakat, a passzív szókincset illetően, továbbá aktiválódik a 
„kreatív potenciál”. Egyúttal a reveláció élményét nyújtja, és rejtett kompetenciák kerülnek 
felszínre, ami erősíti a közösséghez tartozás élményét, és növeli az önbizalmat. 
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Diákkvartett:
Neve ellenére úgy is alkalmazható ez a kooperációs tanulási technika, hogy egy csoportban 
5-en vagy 6-an stb. vannak. A csoportokat megszámozzuk, azon belül a gyerekeket jelekkel 
(A, B, C, D, E, F) látjuk el. A tanár feltesz egy kérdést, a csoport megbeszéli a választ. Amikor 
a diákok meggyőződtek arról, hogy mindegyikőjük helyesen válaszolna a kérdésre, valaki 
kihúzza, melyik csoport melyik tanulója adjon választ. A játék folytatódik a következő kér-
déssel (esetleg meg lehet ugyanazt kérdezni mástól is, attól függ, miben állapodunk meg).

A technika kiváló módszer arra – mivel a csoport csak együtt lehet sikeres –, hogy a gye-
rekek örömmel megosszák egymással tudásukat (ne elrejtsék), megtanítsanak egymásnak 
tényeket, módszereket, átéljék kompetenciájukat. Tényanyag megtanítására és visszakérde-
zésére is alkalmas. Gyakori – a játékosságot hangsúlyozó, és a fenyegetettség-érzést mellőzni 
tudó – alkalmazása növeli a tanuló-tanuló, a tanuló-tanár közötti bizalmat. Ugyanis kevesebb 
egzakt információt kapunk közvetlenül a gyerekek (egyéni) teljesítményéről, de ezért még 
nem gondoljuk azt, hogy nincs is. Ezáltal a belső kontroll erősödik, mivel a diákot a csoport-
társaival való szolidaritás, a játék izgalma és az egyéni felelősség jelenlététének együttese szo-
rítja rá a feladat elvégzésére, nem a tanár.

Színkódolás:
Annak érdekében, hogy a kooperatív csoportmunkában érvényesüljön az egyéni felelősség 
elve, saját válaszait mindenki egy általa választott külön színnel írja. Így az (ön)értékelés so-
rán – a csoport egészének teljesítménye mellett – az egyéni teljesítmény is nyomon követhe-
tő, mérhető.

Dramatikus többlet:
A foglalkozás akkor tekinthető sikeresnek, ha a gyerekek az óra végére olyan nyílt végű kér-
désekkel gazdagodnak, amelyek megválaszolására motiváltak, és ezáltal gyakorlati életükre, 
mindennapjaikra valódi hatást gyakorolnak. A foglalkozás alatt megvalósul a készségfejlesz-
tés (ami a tanár célja), valamint megjelenik a (rendkívül motiváló) dramatikus technikáknak 
(játékos forma) köszönhetően az örömérzet (a gyerek célja ez). Minden foglalkozás esetében 
adott az a lehetőség, hogy ezen túlmenően számoljunk (és ezt előre tervezve beépítsük az 
óravázlatba) azzal, hogy a foglalkozásnak lesz (legyen) utóélete. Minél inkább érintetté válnak 
tanulóink, annál szerteágazóbb az a többlet, amit a gyerekek „tovább visznek”. E jelenség 
előidézése akár tekinthető a foglalkozás legvégső céljának is, hiszen a készségfejlesztés csak 
akkor eredményes, ha a készségek kompetenciákká koncentrálódnak: vagyis ha a megszer-
zett tudás konvertálható a valódi életre.

Tanári szerepbe lépés:
A tanár attól kezdve, amikor a gyerekeket szerepbe helyezte, maga is szerepbe léphet. Olyan 
szerepet vállaljon, amelyben hitelesnek érzi magát. A tanári szerepbe lépés megtöbbszöröz-
heti a foglalkozás hatását. Ha a tanár ezt biztonsággal vállalni tudja, akkor ez könnyebséget 
jelenthet számára, jelen esetben kifejezetten, hiszen a hagyományos tanárszerephez közelál-
ló szerepbe lépésre nyílik lehetőség. Lehetséges szerep: az ausztrál kormány megbízottja „el-
lenőr”. Ez egy felső státust jelentő (hatalmi) szerep, de nem annyira magas pozíció, amelyből 
bizonyos instrukciók már nem volnának kiadhatóak. Az „ellenőr” kérhet és számonkérhet, 
de őszintén biztathat is, amennyiben hitelesen kommunikálja a téma iránti érzékenységét 
szerepen belül és kívül egyaránt. 



11. A KENGURUK BIRODALMA 209

Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok:
Fontos, hogy a tanár az óra megkezdésekor felkészültnek érezze magát, érdemes előzetesen 
átgondolni a tényanyagot érintő lehetséges kérdéseket, a szervezési feladatokat és a lehetsé-
ges akadályokat. Mivel a foglalkozás olyan regisztereket mozgósíthat a tanulókban, amelyek 
eddig nem feltétlenül voltak tapasztalhatóak, valószínűsíthetően – a tanórához képest – „zajo-
sabbak” lesznek a gyerekek. Amennyiben dolgoznak, ez nem probléma, sőt annak jele, hogy 
sikerült motiválni őket, és érintetté váltak!

Az óra legfontosabb célja a pozitív viszonyulás kialakítása, minden más ennek rendelődik 
alá: ezért rendkívül lényeges, hogy a foglalkozásvezető maga is kifejezetten motivált, továbbá 
hiteles és empatikus legyen, ezzel megsokszorozhatja a hatást.

SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN: 
☺
Az értékelési mód és a tartalom összefüggésének megvilágítása:

A modul leírásában több értékelési mód is szerepel, ezeket az önértékelésre lehet, illetve 
kell használnunk (véleményvonal, diákkvartett, színkódolás).

Az előkészítő feladatoknál is lehetséges az értékelés, de ez irányított legyen, adjunk vagy fo-
galmazzunk meg értékelési szempontokat. Értékelhetjük a ritmusérzéket, együttműködést.
A modul során a szövegalkotás többféle útját ismerhetjük meg – lényegkiemelés, értelmezés, 
nyilvános beszéd, szűkítés, időrendbe állítás, kérdésfelvetés, indoklás, érvelés – ezek is érté-
kelhetőek, ha a tanulók az adott tevékenység megkezdésekor tájékozottak abban, hogy mit 
fogunk értékelni.



SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS • 5. ÉVFOLYAM 210

MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1. Tapsjáték 2 perc

☺ Egy tapsra két taps, két tapsra 
egy taps – játék

koncentrált álla-
potba jutás

együttműködés

frontális 
dráma

melléklet

I/2. Ritmusjáték 4 perc

A
☺

Ritmustenisz
Adom a ritmust, add vissza!

koncentrált álla-
potba jutás, rit-
musérzék

együttműködés

frontális
dráma

melléklet

B
☺

Ritmustenisz
Add a ritmust, visszaadjuk!

koncentrált álla-
potba jutás, rit-
musérzék

együttműködés,
kreativitás

egyéni
dráma

melléklet

C
☺

Ritmustenisz
Adjátok a ritmust, visszaadjuk!

koncentrált álla-
potba jutás, rit-
musérzék, 
együttműködés, 
kreativitás

csoportos
dráma

melléklet

I/3. Ládanyitó szertartás 4 perc

Ládanyitó versike elmondása a 
tanulók spontán ritmuskísére-
tével
Láda tartalmának megnézege-
tése

a téma felvetése

együttműködés, 
kreativitás

frontális
dráma

melléklet zenei CD

I/4. Ritmusgyakorlat 4 perc

A
☺


Szöveges ritmusgyakorlat
(szöveg utánmondásával)

hangulat megte-
remtése,
ritmusérzék,

együttműködés

frontális
dráma

melléklet

B
☺


Szöveges ritmusgyakorlat
(adott hosszúságú szövegrész 
vállalása csoportokban)

hangulat megte-
remtése
ritmusérzék,

együttműködés,
kreativitás

csoportos
dráma

melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I/5. Dobjáték 5 perc

☺ Közös dobolás hangulat elmélyí-
tése

ritmusérzék,
együttműködés,
önkifejezés

frontális
dráma

melléklet,
dobok, rit-
mushangsze-
rek, ritmizá-
lásra alkal-
mas tárgyak

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. Neked mi ad erőt? 5 perc

Te miben hiszel? Mi ad erőt, 
amikor bajban vagy? 
Mindenkinél van egy korong, 
amikor beszélni szeretne valaki, 
leteszi a korongot. Minden ko-
rongnak el kell fogyni. A tanár 
azzal segítheti a megszólalást, 
hogy csoportosítja a válaszokat. 
Pl. babonaságok, „minden elren-
deződik végül”-hite, istenhit stb.

aktív és passzív 
szókincs mozgó-
sítása,
szemkontaktus 
felvétele

önjellemzés,
társismeret

frontális

szóforgó 

korongok 
(vagy más 
apró tárgyak)

II/2. Utazás Ausztráliába 3 perc

Az Ayers Rockot (Uluru) bemutató 
szöveg felovasása
(utazás Ausztráliába, térkép 
megnézése)

figyelem frontális
megbeszélés

térkép melléklet

II/3. Változz valamivé! 5 perc

☺ Változz valamivé a szikla közelé-
ben vagy a barlang belsejében! 

kreativitás a vá-
laszadásban

empátia,
önkifejezés

páros 
megbeszélés

melléklet

II/4. Milyen Ausztrália? 2 perc

Az őslakosok élete napjainkban 
(egy ausztráliai külvárosról szóló 
szöveg kontra gyönyörű látkép)

figyelem frontális 
dráma
megbeszélés

képek melléklet

II/5. A minisztérium levele 3 perc

☺ Dokumentum bevitele, levél a 
minisztériumtól 
Szakértői csoportok alakítása az 
őslakosokból Nemzeti Park létre-
hozására, az értékek megóvására

lényeges informá-
ciók kiemelése, 
értelmezése 

önismeret,
önértékelés

kooperatív 
csoportmun-
ka

melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/6. A küldetés 1. része 8 perc

☺ 6 feltételt kell teljesítenünk, hogy 
megvédjük a sziklánkat! 
1. feltétel: 
A környezet értékeinek feltárása 
(állatok)
dramatikus tevékenység: gyűlés

Lehetséges órabontás

dokumentum 
bevitelével a kon-
textus mélyítése

lényeges informá-
ciók kiemelése, 
értelmezése,
vélemény indok-
lása, nyilvános 
beszéd retorikai 
elemeinek megfi-
gyelése, alkalma-
zása

kooperatív 
csoportmun-
ka

melléklet

II/7. A küldetés 2. része 6 perc

2. feltétel:
Nemzeti Park létrehozása a szik-
la körül turisták számára (térkép 
megrajzolása, útvonal tervezése, 
bemutatása, indoklása: beszámo-
lás a riportereknek)

kontextusmélyítés 
interjúkészítéssel

címadás,
szimbólumok 
alkalmazása,
együttműködés,
kreativitás

kooperatív 
csoportmun-
ka

melléklet

mikrofon

II/8. A küldetés 3. része 6 perc

☺ 3. feltétel:
Egy általunk választott állat na-
pirendjének megtervezése (mire 
van szüksége: ellátás, törődés 
stb.)

lineáris időrend, 
betartása,
ok-okozati össze-
függések, kérdés-
típusok megisme-
rése

együttműködés

kooperatív 
csoportmun-
ka

melléklet

hullámpapír

II/9. A küldetés 4. része 7 perc

4. feltétel:
Munkaterv kidolgozása:
Szükséges feladatkörök, idő- és 
pénzbeosztás, turisták (leendő 
látogatók) számára értelmes 
szabályrendszer megalkotása, 
szankciók
diákkvartett és színkódolás tech-
nikával

kooperációra,
egyéni és kollektív 
felelősségvállalás-
ra való késztetés

írásbeli szövegal-
kotás: sűrítés,
lényeges és lényeg-
telen információk 
különválasztása

kooperatív 
csoportmun-
ka

melléklet

papír, külön-
böző színű 
íróeszköz

melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/10. A küldetés 5. része 5 perc

5. feltétel:
Konfliktushelyzetek megelőzése 
a látogatókkal, lehetséges sza-
bálysértések

a szerepek mélyí-
tése

sűrítés, vélemény 
megvédése, indok-
lása, érvelés

kooperatív 
csoport-
munka: 1. 
és 2. csoport 
egymással; 3. 
és 4. csoport 
egymással

melléklet

II/11. A küldetés 6. része 8 perc

 Érkeznek az első turisták:
6. feltétel: 
Bemutatkozó előadás (árnyjáték) 
megtartása (ősi szokás, a felnőtté 
avatási szertartás bemutatásával: 
milyen próbatételek elé állítaná-
tok a gyermekeiteket?)

gondolatok kife-
jezése mozgással, 
árnyjátékkal 
önálló 
tervezéssel,

együttműködés,
lényegkiemelés,
rendszerezés,
kreativitás

kooperatív 
csoportmun-
ka

árnyjáték kel-
lékei: lepedő, 
lámpa, zene

melléklet

II/12. Sikerült-e a próbatétel? 5 perc

☺ Magatok is átestetek a felnőtté 
avatási szertartáson! Gondoljuk 
át, milyen próbák voltak játé-
kunk során erre vonatkozóan!
Te miben feleltél meg leginkább 
az általad előzőekben támasztott 
feltételeknek?

önértékelés,
társértékelés véle-
ményvonal techni-
kával,
 információk cso-
portosítása:
kategóriák létre-
hozása, frontális 
ötletbörze

kooperatív 
csoportmun-
ka

melléklet

III. HANGULATI LEVEZETÉS

III/1. Ládazáró szertartás 3 perc

Visszapakolás a ládába
Ládazáró versike elmondása 
ritmussal kísérve, felidézve az 
óra eleji ritmust

hangulati leve-
zetés

ritmusérzék,
együttműködés, 
kreativitás

csoportos 
dráma

3. melléklet

III/2. Ajánló 1 perc

Könyvajánló
Honlapajánló
Műsorajánló
Valós történet felkínálása ottho-
ni elolvasásra

önművelés frontális 
megbeszélés

11. melléklet 11. melléklet
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

III/3. Tánc 4 perc

Közös tánc hangulati leve-
zetés

figyelem, után-
zás, kezdemé-
nyezőkészség

frontális 
dráma

melléklet
zenei CD
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MELLÉKLETEK

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I/1. 

Tapsjáték

Egy tapsra két taps, két tapsra egy taps:
A tanár a gyerekekkel szemben áll, lényeg, hogy mindenki lássa őt. Ha 

egyet tapsol, arra a gyerekek két tapssal válaszolnak. Ezt többször kipróbál-
ják, majd a tanár kettőt tapsol, amire a gyerekek egy tapssal válaszolnak, 
amit szintén többször kipróbálnak.

Ha mindkettő megy (a gyerekek gyorsan válaszolnak és hozzávetőlege-
sen egyszerre), akkor variálja a két lehetőséget. Ha már jól működik a játék, 
lehet gyorsítani. Ha nagyon nem megy, meg lehet győződni róla (egyen-
ként néhány tanulónál), mi az oka ennek, ekkor megkérjük, hogy csak ő 
„válaszoljon”, ami alatt gyakorol, s így már biztosan menni fog.

Koncentrációs játék („fáradt” csoport koncentrált állapotba hozására jól 
alkalmazható, fegyelmezés helyett óra közben is igen hasznos).

I/2. 

Ritmusjáték

A, B, C

Ritmustenisz:
Körben állunk. A tanár ad egy ritmust, amelyet a gyerekek „visszapasz-

szolnak”. A B és C változatban egy gyerek kezdeményez (illetve egy cso-
port rövid megegyezés után), és azt adja vissza mindenki. Ha nem sike-
rül, megismételtethetjük (a bemutatást is, ha szükséges). A gyerekek hamar 
rájönnek, hogy a ritmuskeltésnek rengeteg eszköze van a testünkön (taps, 
dobbantás, csettintés ujjal, nyelvvel, arc felfújása-kipukkantása, dobolás a 
testrészeinken, a földön, kopogtatás a padlón, körömmel hangadás stb.). A 
szabály csak annyi, hogy olyan ritmus utánzását kérhetjük csak, amit mi is 
meg tudunk ismételni. 
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I/3. 

Ládanyitó versike szövege 

Csiribí-csiribá,
Láda nyílj ki!

Ládazáró versike

Íbirics-ábirics,
Láda zárulj be!

Varázsláda tartalma (az összes kellék, eszköz felsorolása): hullámpapír
színes borítékok a feladatokkal (csoportonként 6 darab+a feladatok leírásai)
dobok, ritmuseszközök, hangadásra alkalmas tárgyak
korongok (létszámnak megfelelő számban)
különböző színű tollak (csoportonként annyi, ahány fős a csoport)
A, B, C, D, E, F jelű kártyák (annyi, ahány fős egy csoport)
lepel és megvilágítás az árnyjátékhoz

Zene: dob zene

I/4. 

Papp Tibor: Pogány istentisztelet (részlet)

zene zúg 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 kong bong  /cseng – – –
síp szava siklik   /s tűz ég fű közt
dobszó kürtszó   /csík száll égig a
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rozsdás égig    /fölcsap csíkban a
füst – – –    /dob dob zene
üsd – –duda    /dob dob dob duda
dob duda dob duda  /üsd – – –

A versből a fenti (vagy más) felosztás alapján vállalható adott mennyiségű 
szövegrész. A szünetjelek helyére doboljunk a combunkon. A szöveget rit-
mizáljuk, eközben megtanuljuk.

A B) változatban a tanulók adott hosszúságú szövegrészt választanak, sa-
ját konstrukcióban dolgozzák fel.

Forrás: Montágh Imre: Nyelvművesség. 
A beszéd művészete. Múzsák Közművelődési Kiadó, 

Budapest, 1989. 171. o.

I/5. 

Dobolós

Az előző játék szövegével játszunk. A gyerekeknek ritmushangszereket 
adunk. Lehetőséget biztosítunk, hogy először kipróbálják azokat. Ezt kö-
vetően, kevés megbeszéléssel csoportosan improvizálunk. Cél a szöveg és 
a ritmus összhangjának megteremtése, s hogy egymásra odafigyelve do-
boljunk. A ritmust kérdés-felelet formájában is üthetjük, a tanulókra van 
bízva, mit kezdeményeznek. Amikor sikerül az együtthangzást létrehozni, 
maguk is hallják, hogy ez „jó”. Ekkor ismételjük meg. 

II. Új tartalom feldolgozása

II/2. 

Az Ayers Rock-ot bemutató szöveg

Térkép:

Forrás: http://kki-darany.hu/new/letolt/felso.ppt
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Ayers Rock (Uluru):

Forrás: http://www.sulinet.hu

Szöveg (Ayers Rock (Uluru) története)

Az eredetileg nomád halász-vadász-gyűjtögető életmódot folytató csopor-
tokban a hatalmat az idősebbek gyakorolták. A bennszülöttek életmódját 
alapvetően egy álomkorszak (Dreamtime) eljövetelébe vetett hit határozta 
meg, amikor majd földöntúli hatalommal felruházott lények, akik a konti-
nens (világ) megalkotói és egyben a saját őseik, megérkeznek, és ők uralják 
a földeket és az emberi sorsot egyaránt. Természetimádók voltak, hittek a 
lélekben, amely örökéletű, és egyik emberi formát a másik után ölti magára. 
Az ausztrál őslakosok mondavilága szerint a kontinens geológiai képződ-
ményei, az állatok a világ teremtőinek szellemét idézik Sziklarajzok, fafa-
ragványok és homokrajzok tanúskodnak a múlt több tízezer éves ősi művé-
szetéről, amelyet napjainkban  is széles körben ápolnak. 

Azt, hogy az Uluru mit jelent, senki sem tudja, állítólag csak egy név. Az 
itt élő őslakos emberek számára ez a hely szent, minden egyes hasadéká-
hoz, szurdokához mitológiai események kötődnek. 

A legmagasabb pontján 340 méter magas, 9,4 kilométer átmérőjű kőtömb 
a környékén élő ausztrál bennszülöttek számára szent hely.

A szent szikla egyébként tabu, vagyis tiltott dolog számukra. Felmászni 
rá nekik egyáltalán nem szabad.

Forrás: http://www.sulinet.hu

Tanári narráció: „Elképzelhető, hogy valakik egy sziklában higgyenek?” 
Valószínűleg igennel válaszolnak, mert egy komoly vallomáson vannak túl 
(„Te miben hiszel?” – játék).

A szöveg hatására előkerülő reakciók közül a  tanár csak azokat hagyja 
kimondani, amelyek nem adnak (zárt) választ a továbbiakban feltevésre ke-
rülő kérdésekre. (Ebben az esetben felkínálja a következő játékot.)
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II/3. 

Változz valamivé!

Nagy figyelmet igénylő játék. Érdemes a mechanizmust megtanítani, mert 
más téma feldolgozására is jól használható. Több részből áll:
 
a)  A gyerekek szerepet választanak az instrukció alapján: „Változz valami-

vé a szikla közelében, a sziklán vagy a barlangban!” Mindenki kitalálja, 
mivé fog változni. (A gyerekek mindenféle izgalmasat fognak kitalálni.: 
kavics, barlangrajz, eldobott műanyag flakon, állati maradvány stb.) 

b)  A tanár közli, hogy a következő játékban mi leszünk a feladványok a talá-
lós kérdésekben. Hármat lehet kérdezni mindenkitől, mindig ugyanazt, 
ebben a sorrendben. Kérdések és válaszok, ha a feladvány pl. a barlang-
rajz.

– Mit csinálsz?
 „Fenn vagyok a falon!”
– Miért csinálod ezt, ki mondta, hogy ezt csináld?
 „Iderajzoltak és itt hagytak!”
– Mi a célod azzal, hogy ezt csinálod? 
 „Hírt adok a régi időkről, az ősemberekről.”

Akkor folytatjuk, ha a gyerekek megtanulták a kérdéseket.

c)  Megkérjük a gyerekeket, hogy váljanak két egyenlő részre. Az egyik cso-
port átváltozik „szoborrá” (tabló, állókép), és addig úgy marad, amíg vége 
nincs a kérdezősködésnek. A másik csoport feladata, hogy a fenti kérdé-
seket feltéve igyekezzen egyenként  mindenkiről kitalálni micsoda. 
A szobrot úgy lehet megszólítani, hogy gyengéden megérintjük előtte.
A válaszadók igyekezzenek ne mindig ugyanazt a választ adni!
Ne fukarkodjanak az információval, de ne is áruljanak el mindent!
 A kitalálónak közben tilos megmondani a megfejtést, ha úgy érzi tudja, 
menjen tovább a következőhöz.
 A tanár is kikérdezheti őket: érdemes, mert nagyon érdekeseket monda-
nak.

Kérdések és válaszok, ha a feladvány pl. a barlangrajz:

– Mit csinálsz?
 „Fenn vagyok a falon!” vagy: „Mutatom magam”
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– Miért csinálod ezt, ki mondta, hogy ezt csináld?
 „Iderajzoltak és itt hagytak!” vagy: 
 „Nem mondta senki, nem tudok elmozdulni!”
– Mi a célod azzal, hogy ezt csinálod?
 „Hírt adok a régi időkről, az ősemberekről” vagy: „Hogy lássanak!”
Stb.

d)  A tanár egyenként megérinti a szobrokat, s megkérdezi a többieket, mi 
a tippjük. Ha elhangzik a jó válasz, a szobor „lebontja magát”. Ha nem 
találták ki, elárulja mi volt.

e)  A két csoport cserél, most a kérdezők változnak át. Ugyanúgy zajlik, mint 
előbb.

A játék előnye: a gyerekek variálják a válaszaikat ugyanarra a kérdésre.
Nem a tanár kérdez. Valódi kíváncsisággal fordulnak egymás felé tanít-

ványaink. Kiélhetik kreativitásukat, mozgósítja a fantáziát.
Előny a konkrét játékban: a gyerekek tárgyak és élőlények helyzetébe élik 

bele magukat, ami belehelyezi őket a későbbi szituációba is. Kevés olyan já-
ték van, amely ennél jobban segíti a valódi átélést, az empátia fejlesztését. 
Ezáltal megteremtődik a kontextus: nem lesz nehéz elképzelni (és sajátunk-
ként megélni) a sziklát és az ahhoz kapcsolódó játékot.

II/4. 

Milyen Ausztrália?

Városi látképek:

Forrás: http://www.iranyausztralia.hu

Forrás: http://www.utazona.hu
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Szöveg (az őslakosság élethelyzete napjainkban):

A fehér telepesek által behozott európai betegsé-
gek és a kegyetlen népirtás nyomán az eredetileg 
1 millióra becsült lélekszámról az 1930-as évekre 
mintegy 30 000-re csökkent az őslakosság. Auszt-
rália egyik „szégyene” talán az, hogy a bennszü-
löttek helyzete igen sanyarú (hasonlóképpen a 
segélyen tengődő észak-amerikai indiánokéhoz). 

Életkörülményeik minden tekintetben rosszabbak a fehérekénél. Várható 
élettartamuk húsz évvel rövidebb, a lakáskörülményeik nyomorúságosak, 
és ez tanulási és munkavállalási lehetőségeiket is hátrányosan befolyásolja. 
A legeurópaibb ausztrál város, Adelaide utcáin is szembetalálkozhatunk a 
parkokban alvó, fürdő, élő, sokszor ittas bennszülöttekkel, akik munkale-
hetőség és képzettség, állami segítség híján az utcára szorulnak.

http://www. sulinet.hu

A bennszülöttek 1967-ben kaptak egyáltalán állampolgári és szavazó jogot 
azon a földön, melyen őseik már idestova 40 000 éve éltek. Sokan, főleg 
Északon, turistalátványosságként élnek (táncok, ünnepek esti programként 
való előadása stb.), jó páran élnek az ajándéktárgy készítésből. Nagyon fel-
kapottak, a világ számos múzeuma által kedveltek a bennszülött művészek 
munkái.

Forrás: http://www.utazona.hu (Mercz Éva)

Miután a tanár felolvasta az őslakosok jelenlegi problémáit, élethelyzetét 
bemutató szöveget, megmutatja a turistáknak készített városképet. Majd 
így folytatja: „Turistalátványosságot akarnak csinálni a szent sziklából, ami-
től pár hónap alatt elpusztulna az egész!” Segítő kérdéseket tesz fel: „Mi az 
oka a kialakult helyzetnek?” „Ki tehet erről szerintetek?” 

A gondolatok visszamondásával erősíti, hogy szembesüljenek ellentmon-
dó (általánosító, előítéletes) gondolataikkal, nem engedi veszekedés kiala-
kulását.
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II/5. A minisztérium levele 

Szükséges eszközök

A canberrai környezetvédelmi minisztérium levele

John Winston Howard
kormányfő
Commonwealth of Australia 
(Ausztrál Államszövetség)

Tisztelt Hölgyeim/Uraim!

Kérem, olvassák figyelmesen levelünket, annak érdekében, hogy megfontolt 
döntéseket tudjanak hozni!

Az ausztrál kormány felelősséget kíván vállalni az önök problémáival kapcso-
latban! Tisztában vagyunk azzal, hogy önök az évezredek alatt tetemes meny-
nyiségű értéket, tudást halmoztak fel főként a környezetvédelem, a művésze-
tek terén. Nem szeretnénk, hogy ezek a kincsek elvesszenek, ezért egyezséget 
ajánlunk. Először is meg kell érteniük, hogy a szikla mint turistalátványosság, 
olyan idegenforgalmi bevételeket hoz az országnak, amelyről a kormány nem 
mond le. Ugyanakkor tiszteletben tartjuk, hogy az önök számára ez egy szent 
és sérthetetlen hely, tehát megértjük felháborodásukat és küzdelmüket, amit 
eddig a terület megvédésért folytattak.

Az Ayers Rock körüli hosszú évtizedes nézeteltéréseket békés úton szeretnénk 
rendezni: ezennel átadjuk önöknek azt a 6 pontot tartalmazó feltételrendszert, 
amelynek maradéktalan teljesítése esetén lehetőség nyílik arra, hogy az ősla-
kosság helyzete megváltozzon,
– tisztességes jövedelem biztosításával javuljon az élethelyzet,
– és teljesülnek az Ayers Rockkal kapcsolatos kéréseik.

A feltételek teljesítéséhez kérjük hozzák létre a szükséges szakértői csoportokat! 
Annak érdekében, hogy mindenki egyformán élvezhesse ajánlatunk előnyeit, 
kérem igazságosan osszák fel egymás között a teendőket! Reméljük mindany-
nyian a legjobb tudásuk szerint, örömmel látnak neki a munkának!

2005. 05. 12.

Barátsággal,
John Winston Howard kormányfő
Commonwealth of Australia (Ausztrál Államszövetség)
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Tanári narráció: „Levelet kaptatok a canberrai Környezetvédelmi Minisz-
tériumtól! Mint őslakosok, minden zegzugot ismertek a környéken, a kör-
nyezetvédelem szakértőivé váltatok az idők során. Most lehetőséget kaptok, 
hogy tudásotokat kamatoztassátok, és úgy javítsatok az élethelyzeteteken, 
hogy az állam számára is hasznos a tevékenységetek.” 

„Úgy alakítsátok meg a szakértői csoportokat, hogy mindenhova jusson 
egy-egy szakértő közületek, aki a matematikában, a természetismeretben, 
az irodalomban, a rajzban, ill. a mozgásban (testnevelés) a ’legjobb’!” – Ez 
a csoportalakító mechanizmus a gyakorlatban nem jár majd közvetlen ha-
szonnal, de az egyéni felelősséget (a következő játékok során) hangsúlyoz-
za, ami segít, hogy 
– a gyermekek szerepbe kerüljenek,
– az abból származó feladataikat komolyan vegyék,
–  higgyenek magukban, ami megsokszorozza az előhívható latens tudattar-

talmakat.

A tanár – ha konzekvens tud maradni a játék végéig – ettől kezdve magáz-
hatja a gyermekeket, ami jelentősen növeli a státusukat.

A tanulók:
–  Nyilatkoznak önmagukról, melyik témában tartják magukat inkább szak-

értőnek.
–  Az információk alapján módosíthatnak is, a lényeg, hogy legyen egy kivá-

lasztott kompetenciaterület.
– Megalakítják a csoportokat (körbeülnek).

A szakértői csoportok elolvassák a kísérőlevelet, s megkapják a lezárt borí-
tékot. 

A 6 feltétel: 

A játék egésze tanári narrációval kezdődik:
„A minisztérium 6 feltételt szabott, ha önök teljesítik a feltételeket, megóv-
hatják a sziklát és annak környezetét! Eközben saját és családjuk helyzetén 
is változtathatnak, mivel jövedelemhez jutnak, de csak akkor, ha mindan-
nyiuk szakértelméről meggyőződik a minisztérium! Kérem, olvassák el az 
1. feltételt, amit a zöld (vagy más színű) borítékban kaptunk! Használják 
ki, hogy van önök között egy szövegértésben, szövegalkotásban jártasabb 
szakértő! Kérjék ki a véleményét!” 
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II/6. 

1. feltétel (1. boríték)

„Indokolják, hogy miért jogosak az aggályaik! Igazolják tényekkel, hogy 
miért lenne a környezetre káros, ha a térséget ellepnék a turisták! Az élőlé-
nyek bemutatásával biztosan hatni tudnak azokra is, akik a környezet meg-
óvásával eddig nem törődtek!

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy egy nyilvános helyszínen a nagykö-
zönség is megismerje az önök álláspontját!

A csoportok készüljenek fel egy békés, figyelemfelhívó tüntetésre a város 
főterén! Válasszanak jelmondatot, s gyűjtsenek minél több érvet, miért nem 
engedhetjük, hogy a turisták szabadon mászkáljanak a térségben!” 

A tanár a kiscsoportos munkában segítséget nyújt: pl. mindenki szólal-
jon meg, minden információt hasznosítsanak, osszák ki a feladatokat, ez 
egy békés gyűlés, tehát az a cél, hogy tájékoztasson, ill. megelőzze a prob-
lémákat.

A tanulók részletesen megtervezik a demonstrációt. Felkészülnek az élő-
lények bemutatására, indokolják a véleményüket, hangoztatják jelmonda-
tukat a csoportok bemutatkozása során.

Állatok képei és a szövegek:
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Forrás: http://kki-darany.hu/new/letolt/felso.ppt

Öreg Penant-papagáj 

A Penant-papagáj az egyik legszebb tollazatú és leg-
gyakoribb madár Új-Dél-Wales szárazabb, ligetes 
területein. A kisebb csapatokban és párosan mozgó 
madarat nem nehéz lefotózni: elég bizalmasan visel-
kednek az emberrel, még a fészkelő üregeik közelé-
ben is. 
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Immatur Penant-papagáj

A fiatal Penant-papagáj zöldes színű tollazata az ivar-
érettség elérésével a mellen és hastájékon gyönyörű 
kárminvörössé válik. Az ilyen fiatal vedlő madarak 
egy ideig még felemás tollruhában láthatók, ám már 
ekkor is gyakorta összeállnak idősebb madarakkal, 
és költésbe kezdenek. 

Lármás csukjásmadár

Ez a madár az egyik legnagyobb termetű mézevő-
madár faj Ausztráliában, majdnem varjú nagyságú. 
Fantasztikus, hangos kakattoló énekét órákig képes 
hallatni kedvenc helyéről.

Ausztrál íbisz

Az ausztrál íbisz a magyar batlátával rokon íbiszféle, 
nagyon gyakori, akár Sydney belvárosában is megfi-
gyelhető madár. Fantasztikus látvány, amikor a par-
kokban szedegető, kukázó madarak némelyike a fel-
hőkarcolók között repül át az egyik belvárosi parkból 
a másikba. 

Kacagó Jancsi portré

E hatalmas termetű jégmadárral sokfelé találkozni 
Új-Dél-Walesben. Itt nem annyira bizalmasak, mint 
Brisbane környékén, ahol simán kirabolják az ember 
kezéből a szendvicset az erdei pihenőhelyeken. Főleg 
rovarokkal és hüllőkkel táplálkoznak. 

Rózsás kakadu

Ez a papagájfaj gyakori és elterjedt, általában kisebb 
csapatokban lehet látni. Meglehetősen nagy termetű, 
tollazatának fehér és rózsaszín színeivel szárnyainak 
és hátának mosogatórongy színű szürkesége nagyon 
kontrasztos. Hihetetlenül csúnya és idegesítő hangja 
van! 
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Legyezőfarkú kakukk

Ez a kakukkféle a déli tavasz kezdetén (október ele-
jén-közepén) tér meg a trópusi telelőterületekről. 
Halvány színei és szemgyűrűje nagyon tetszetőssé 
teszik, hangja pedig eléggé eltér a magyarországi ka-
kukk hangjától. 

Feketefarkú gyurgyalag

A Magyarországon élő gyurgyalagnál jóval kisebb 
termetű, gyönyörű színű apró madár. A keleti part-
vidék mentén él. Jellegzetes „puttypurutty” hangot 
ad.

Embervadász

Ez az egyik nagyon veszélyes, házak körül, kertek-
ben is előforduló, nagyon lapos testű és nagy terme-
tű, mérges harapású pókféle. Két érdekes pókfaj él 
még Új-Dél-Walesben: az egyik a sydney funnel-web, 
a másik pedig a Red-backed, amely a fekete özvegy 
rokona.

Vombat

Föld alatti járatokban él, növényekkel, gyökerekkel 
táplálkozik. Éjszaka aktív.

Erszényes ördög

Tasmániában él, a lakott településeken is gyakori. 
Ragadozó és dögevő. Ha megtámadják, éles, ijesztő 
hangot ad. 

Forrás: http://www.sulinet.hu
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II/7. 

2. feltétel (2. boríték)

Tanári narráció: „Egyezségünk fontos része, hogy felajánljuk, tervezzenek 
Nemzeti Parkot a szikla köré! Ezzel az értékeket is megóvjuk, de a turisták 
is – bizonyos feltételekkel – látogathatnák a környéket! „Az Ausztrál Tele-
vízió tudomást szerzett az önök tevékenységéről! Készítsék fel emberüket, 
aki a televíziónak nyilatkozni fog! Miután megtervezték a Nemzeti Parkot, 
egy valaki mutassa majd be úgy, hogy az ötletek tolmácsolásával bemutatja 
kollégáit is! A mellékelt térképre tervezzenek turistaútvonalat! Készüljenek 
fel egy televíziós interjúra, mivel mostanára a sajtó biztosan érdeklődni fog 
munkájuk iránt!” 

Egy tanulóval a másik csoport egy tagja készít interjút. Rákérdez a ter-
vekre, sorra véve, ki mit javasolt, mi valósult meg, esetleg mi volt vita tár-
gya, és mi alapján döntöttek.

Amikor minden csoporttal elkészült az interjú, felhívja a figyelmet né-
hány összefüggésre (hasonlóságok, különbözőségek), de nem bocsátja vi-
tára – az önértékelés a társak meghallgatása során megtörténik, nem cél, 
hogy kiderüljön, kié a „jobb” megoldás (lehetetlen is).

Biztatja őket: „Ha legjobb tudásotok szerint dolgoztok, akkor többet nem 
tehettek, reménykedünk, hogy ezt a minisztérium is belátja és értékeli 
majd!”

A tanár javaslatot tesz a kiscsoportoknak, hogy alkalmazzanak rajzos 
szimbólumokat, csak azt az ötletet fogadják el, amellyel mindenki egyet-
ért. Nem kizárt, hogy a gyerekek ezen a ponton már elkezdik kérdezgetni, 
hogy „Mit szól a minisztérium?” Készüljünk fel a válasszal.

Térkép:

A szikla
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II/8. 

3. feltétel (3. boríték)

Tanári narráció: „Önökön múlik, hogy a jövőben milyen sorsa lesz itt az 
élőlényeknek! Ez annak függvénye, milyen módon tervezik a látogatási idő-
ket. Ennek megfelelően tervezzék meg egy önök által különösen pártfogolt 
állatfaj napirendjét! Azért, hogy számunkra is egyértelműek legyenek ter-
veik, kérjük, adják írásba munkájukat az alábbi táblázatban!”

•  Tájékoztatást ad arról, hogy az állatok mostantól zárt helyen lesznek, ami 
a védelmüket biztosítja, e feltételen belül kell a legjobb körülményeket 
megteremteni, és lehetőséget adni a turistáknak a megfigyelésre. Néma 
jelenet készítésére hív fel. A tanulók közösen kialakítják a teret a hullám-
papír segítségével. Megtervezik egy általuk választott állat napirendjét 2 
órás egységekben és beírják a táblázatba 

•  Némajátékkal mutatják be a jeleneteket, melyben a kiválasztott ember 
instruálja a többieket, aszerint, hogy mi a kialakított napirend, a többiek 
mindannyian a kiválasztott állatot alakítják.

•  A többi csoport nézi, majd elmondja, hogy mit látott (pl. etetés, itatás, or-A többi csoport nézi, majd elmondja, hogy mit látott (pl. etetés, itatás, or-
vosi ellátás, játéklehetőség biztosítása, védelem az időjárás ellen, simoga-
tás, törődés, látogatók közel engedése stb.) 

A tanár igyekezzen kerülni, hogy versenyhelyzet alakuljon ki abban a te-
kintetben, melyik jelenet volt a „jobb”. Ha egymástól vesznek ötletet, akkor 
kijelenti, hogy: „Az annyira jó volt, hogy még ők is úgy gondolták, hogy 
hasznosításra érdemes és ennek örülünk!” A gyerekek maguktól is látják a 
másik csoport jó ötleteit, az sem kizárt, hogy amit előzőleg láttak, beépítik 
a saját jelenetükbe, ha nem is tervezték előre.

Táblázat
Az általunk választott állat neve:

Óra A feladat megnevezése Olyan tevékenységek, amelyek hosz-
szabb ideig tartanak például egész 

délelőtt stb.
  0–2
  2–4
  4–6
  6–8
  8–10
10–12
12–14
14–16
16–18
18–20
20–22
22–24
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II/9. 

4. feltétel (4. boríték):

„Egy Nemzeti Park fenntartása csak az ott dolgozók összefogásával valósít-
ható meg színvonalasan! Kérjük tervezzék meg a szükséges munkaköröket, 
feladatokat! A kormány napi 500 dollárt ajánl fel a fenntartásra. Osszák be 
legjobb belátásuk szerint! Tervezzék meg a látogatókra vonatkozó szabályo-
kat is!”
– Ezután a tanár megszámozza a csoportokat /1., 2., 3., 4. (5.)/A, B, C, D, E (F) 
– létszámnak megfelelő – kártyát oszt ki a csoportokon belül. 

– Felteszi az első kérdést:
Milyen beosztásokat terveztek? (gondozó, őr, idegenvezető stb.) 
– Minden kérdés után csoportban megbeszélik, meggyőződnek róla, hogy 
mindenki tudja a választ.
– Mindenki a saját színével írja a saját ötleteit.
– Valaki kihúzza, melyik csoportból ki fog válaszolni (pl.: 2. csoport, B ta-
nuló).

– A második kérdés:
Hogyan osztják el az 500 dollárt ami az egész Nemzeti Park egy napi fenn-
tartására áll rendelkezésre?
– A tanár felteszi a harmadik kérdést:
Milyen szabályokat hoznak (tiltások) a látogatók számára?
– A tanulók ugyanúgy, húzás alapján válaszolnak, mint az első esetben.

Kártyák a diákkvartetthez:
A diákkvartett és színkódolás leírását lásd a módszertani ajánlásnál 5. o.

A B C

D E F
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II/10. 

5. feltétel (5. boríték)

Tanári narráció: „Készüljenek fel a látogatókkal kapcsolatos vitás helyzetek 
megelőzésére! Tervezzenek jeleneteket, amelyben a rendbontó és önök sze-
repelnek! Minden eshetőségre gondoljanak! Tervezzék meg, hogyan győz-
nék meg a látogatót a szabályok betartásának fontosságáról!” „Mire számít-
hatunk, a turisták milyen károkat okozhatnak a parkunkban? Gondoljuk 
ki jó előre, és játsszuk is el, hogy ne fordulhasson ilyen eset elő!” A tanulók 
ötleteteket gyűjtenek: pl. szemetelés, rongálás, állatok zaklatása, védett nö-
vények letépése stb. (Azt fogják felsorolni, amit minden valószínűség sze-
rint maguk is elkövettek már! Jelenlegi szerepükben nem magukat fegyel-
mezik, de a hatása ez lesz!) 

– A tanár jelenetek bemutatását kéri.
–  Felhívja a figyelmet, hogy a célunk a meggyőzés, igyekezzenek érvelni, 

egy megszólalás az egyik oldalon egy megszólalás a másik oldalon.
–  A támadó magatartást „leállítja” (bemondja, hogy stop!), kéri az érvet a 

gyalázkodás helyett („Érvelj, mert ha szidod, mérges lesz, és nem érjük el 
a célunkat! A minisztérium elégedetlen lesz, visszavonja az egyezséget” 
stb.) Egy csoport kiválaszt egyet az ötleteik közül, pl.: szemetelés, a má-
sik csoport megpróbálja meggyőzni őket, miért felelőtlen ez a magatartás. 
(A csoportok egy emberként lépnek fel: nem mindannyian szemeteltek, 
hanem egy valaki: mindenki ugyanez az ember, tehát egyes szám első 
személyben fogalmaznak, ugyanígy a számon kérő csoport is!)

II/11. 

6. feltétel

Tanári narráció: „Ez az utolsó feltételünk az egyezség megkötése előtt! Itt a 
lehetőség, hogy bemutatkozzanak! Tervezzenek olyan árnyjátékot, amely-
ben ősi szokásukat, a felnőtté avatási szertartást mutatják be! Dolgozzátok 
ki, hogy milyen próbatételek elé állítanátok gyermekeiteket! Mikor tekint-
hető valaki felnőttnek? Legalább 6 dolgot gyűjtsetek össze!” A tanulók cso-
portban összegyűjtik, felírják az ötleteket (nagyon komoly önismereti jelle-
gű feladat: saját magukkal kerülnek szembe, de a játékban ez nem nyilvá-
nul meg, csak a foglalkozás után él tovább, mint „dramatikus többlet”, ha a 
tanuló érintetté válik.)

•  „Tervezzétek meg a felnőtté avatás szertartását árnyjátékkal! Fontos, hogy 
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a látogatók pontosan értsék, mi történik! Egyben ez az utolsó lehetősé-
günk is! Válasszatok ki egyet az ötleteitek közül és azt valósítsátok meg!” 
A tanulók csomagolópapírra írják az ötleteiket, majd fel is olvassák min-
det (pl.: beosztottuk a pénzt stb.).

• Valószínűleg az egész foglalkozásra jellemző dolgokat emelik ki:
•  A tanár segíti a felkészülést, ha szükséges. (A példa esetében: játsszátok el, 

hogy elmegy dolgozni, megkapja a pénzt, hazaviszi, majd hogy ezért mi 
módon „avatják felnőtté”.)

• Bekapcsolja a zenét (dob-zene).
•  Biztosítja, hogy minden csoportnak egyforma ideje legyen kipróbálni a 

mozgásokat. A csoportok tervezik, hogy mit mutassanak be, próbálják a 
mozgásokat a lepel mögött.

(Pl.: kigondolták, hogy az tekinthető felnőttnek, aki „eltartja saját magát”.) 

A tanár sorban szólítja a csoportokat, a jelenetek után kikérdezi mit láttunk, 
s mi volt az alapötlet. Sorban bemutatják a jeleneteket, a nézők megpró-
bálják kitalálni, mi történt, a végén mindenképp elmondják, mit szerettek 
volna.

II/12. Sikerült-e a próbatétel? 

Az ötletbörze és véleményvonal technikák leírását lásd a módszertannál!
A gyerekek a véleményvonal technikával értékelik önmagukat.

Amikor az instrukció elhangzik (emlékeznek, hogy melyik játékról van 
szó), a megfelelő helyre állnak. Az elvégzett tetemes feladatmennyiség vé-
leményvonallal történő felidézése után az elvégzett munka öröme lesz a 
jutalom!

III. Hangulati levezetés

III/2. 

Ajánló 

A történet valós befejezése:
A homokos síkságból kiemelkedő Ayers Rock s a közeli Mount Olga szik-

laalakzatai egyre több turistát vonzottak, akik megsértették a bennszülöt-
tek szent helyét. Amikor köztudott lett, hogy a területre nemzeti parkokat 
terveznek, az őslakosok visszakövetelték sziklájukat. Végül egyezséget kö-
töttek: az őslakosság 99 évre bérbeadta a területet az ausztrál kormánynak. 
Az ausztrál őslakosok által lakott területeken elhelyezkedő nemzeti parko-
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kat az ausztrál állam az őslakosokkal közösen vezeti. A nemzeti parkok fel-
ügyeleti szervével (Parks Australia) együttműködve ezen nemzeti parkokat 
őslakos többségű vezetőség irányítja: ellátja a természetvédelmi feladato-
kat, megszervezi a látogatók fogadásával kapcsolatos teendőket, ugyanak-
kor védi az őslakos földtulajdonosok érdekeit. Az Uluru-Kata Tjuta Nemze-
ti Parkot, illetve a Kakadu Nemzeti Park egy részét az ausztrál kormány az 
őslakos földtulajdonosoknak adományozta. A helybéli törzsek részesedést 
kapnak a parkok bevételeiből is. A nemzeti parkból eltávolítottak minden 
idegenforgalmi létesítményt, s 14 km-re a sziklától a park határán túl építet-
ték meg a modern Yulara turistaközpontot. 
A nyolcvanas években az őslakosok mind határozottabban követelték, hogy 
ápolhassák kultúrájukat, tradícióikat, használhassák nyelvüket. Ma már 
van saját újság, tévé, rádió, táncszínház, múzeum, jogsegélyszolgálat.

Forrás: http://www.sulinet.hu
Probáld Ferenc: Regionális földrajz. 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994. 210. o.

III/3. 

Tánc:
Körben állunk. A zene két részre osztható: dallamos és dobos rész. A dal-

lamos rész alatt ritmusra megyünk körbe. A zenében könnyen felismerhetők 
azok a részek, ahol a dob hangja külön hallatszik. Ezekre a részekre a gye-
rekek mutatják, hogy hogyan dobolnak, a többiek utánozzák. (Ugyanúgy, 
mint a ritmusjátéknál, bármi lehetséges: saját arcunkon, fejünkön, hasun-
kon, lábunkon, fenekükön stb.) A következő dobos rész előtt némán rámu-
tatunk arra, ki lesz a következő ötletadó.

Ha úgy gondolja a tanár, hogy megoldható, dobolhatunk egymáson is 
(pl.: egymás hátán, körben).
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KÉSZÍTETTE: SCHMIDT MAGDOLNA

Játék,

amelyben az óvilágból elvándorlunk az újvilágba, 
felfedezzük az ősi kultúrák nyomait mai kultúránkban.
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MODULLEÍRÁS

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 11-12 évesek

AJÁNLOTT IDŐKERET 2x45perc /90 perc

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Meglévő ismeretek és nyelvi ismeretek aktivizálása, 
véleményalkotás. Különböző szempontok felismerése. 
Probléma megfogalmazása

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Csoportmunka ismerete, dramatikus játékformák al-
kalmazása, önálló szövegalkotás

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY Önértékelés, együttműködési készség fejlesztése

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FÓKUSZAI Személyes kompetencia: önkifejezési készség fejlesztése

Kognitív kompetencia: produktív és reproduktív beszéd-
készség

Szociális kompetencia: empátia, tolerancia.

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz:

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM:
Különféle stílusú nyelvi közlések megfogalmazása 
(közlő, értékelő, leíró jellegű szövegekben)
Stilisztikai különbözőségek megfigyelése, hivatali 
nyelv és köznyelv, argó
Nyelvi kreativitás 

DRÁMAJÁTÉK, BÁBJÁTÉK:
Szabályjátékok ismerete, szakértői játék ismerete
Rögtönzés és kreativitási készség
Relaxáció és elmélyült megfigyelések
Játék kesztyűs bábokkal

Modulokhoz:
A kenguruk birodalma, Jégvilág

TÁMOGATÓ RENDSZER Bagdy Emőke- Telkes József: Személyiségfejlesztő mód-
szerek az iskolában. Budapest, Nemzeti Tankönyvki-
adó, 1995.

Észak Amerika. Képes földrajz. Budapest, Móra Ferenc Ki-
adó, 1976.

Kende B. Hanna: Gyermek pszichodráma. Budapest, Osi-
ris Kiadó, 2000.

Önmagukat író történetek. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2000.
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

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).

Ennek a modulnak nem új ismeretek megtanítása a célja, hanem a gyerekek meglévő ismere-
teinek aktivizálása. A játék során a pedagógus tájékozódhat arról, hogy az újságokból, filmek-
ből, zenéből milyen információkat szereztek a gyerekek Amerikáról. A felidézést szolgálja az 
ötletbörze játék. Képet kaphatunk tanítványaink érdeklődési köréből. A legtöbb információ 
valószínűleg a filmek világából fog előkerülni.

A foglalkozásban teret kap a csoportépítés. A modul az egymástól való tanulás lehetőségét 
szeretné felkínálni a foglalkozáson résztvevőknek. A foglalkozás második részében a tanítá-
si drámában alkalmazott eszközökből merítünk, melyben a növendékeknek egy újságcikk 
nyomán kell egy képzeletbeli esemény után eredniük. Itt alkalmazzuk a tanítási drámában 
is használt konvenciókat. Ezek a konvenciók gyakorlatilag munkaformák és módszerek, nem 
kell tőlük megijedni. A játékleírásokban részletesen ismertetjük alkalmazásukat.

A kreativitás egyik legjobb ösztönzője a szerepjátszás, ezért alkalmazzuk a második rész-
ben ezt a játékformát. Cél még a divergens gondolkodásmód előhívása, a könnyed, rugalmas 
gondolkodási készség elsajátíttatása.

Fontos, hogy a tanár végig figyelemmel kísérje a tanulók munkáját, ne erőltesse rá a cso-
portra saját véleményét. Ezen a foglalkozáson a játékok irányítójaként vegyen részt. A felada-
tok megbeszélésekor adjunk teret az értékelésnek és az önértékelésnek is. 

ÉRTÉKELÉS
A modul során értékeljük az egymásra figyelést, az együttműködő készséget, a kedvet, mert 
a modul egyik célja az egymástól tanulás feltételének megteremtése. A tanulóknak a megbe-
szélések során biztosítsunk önértékelési lehetőséget. Beszélgethetünk például saját képírá-
sunkról, vagy előzetes ismereteinkről Amerikával kapcsolatosan, pl. az „Amerika kalapban” 
c. gyakorlat nyomán. A megírt cikkeknél beszélhetünk a stílusjegyek használatáról, a törté-
nethez, témához illő nyelvhasználatról. Beszéljük meg, mondtunk-e egymásnak újdonságot 
a témában.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1. Észlelés fejlesztése tapintásos játékokkal

A A játék megkezdése előtt ren-
dezzük át a teret, hogy mozogni 
tudjunk a teremben.

Észlelésfejlesztés páros és csopor-
tos játékokkal
Ismerjük fel egymást érintéssel! 
(5 perc)

szenzibilitás,
térérzékelés, 
társfelismerés

páros,
egész csoport,
dráma

A játékleírás

B Észlelésfejlesztés tárgyérzéke-
léssel

Ismerjünk fel a tárgyakat csukott 
szemmel!
(5 perc) 

szenzibilitás,
koncentráció

egyéni,
gyakorlat

játékleírás, 
különféle 
kisméretű 
használati 
tárgyak, me-
lyek kézbe 
vehetők:
kulcs, toll, 
ceruza, radír-
gumi, faragó,
könyv, papír-
zsebkendő 
stb.

I/2. Kötélhúzás

Melegítsük be izmainkat egy 
képzeletbeli kötél húzásával!
(3 perc)

koncentráció,
imitáció

páros / kiscso-
portos
mímes játék, 
erőgyakorlat

játékleírás

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. Ládanyitás, a ládában Amerika vaktérképe

A „Amerikából jöttem!”
Imitációs játék. Az ismert kitalá-
lós játék egy változata

(8 perc)

fantázia,
meglévő ismeretek 
aktivizálása

páros
és egész osz-
tály
mimetikus 
játék

játékleírás

B Amerika a falon. Ötletbörze alap-
ján gyűjtsük össze ismereteinket 
Amerikáról! Jegyezzük be a vak-
térképbe!
(8 perc)

emlékezet,
meglévő ismeretek 
aktivizálása

frontális,
beszélgetés

vaktérkép, 
íróeszköz

C Amerika a kalapban!
Ismeretek felidézése kártyák 
segítségével
(8 perc)

emlékezet,
meglévő isme-
retek felidézése, 
bővítése

frontális,
párkeresés

kártyák 
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/2. Indiánírás

Alkossunk szavakat, a cseroki 
indiánok írásának mintájára!
Alkossuk meg saját szavaink kép-
írásjeleit is!
(8 perc)

leírási készség,
árnyalatok megfo-
galmazása,
empátia

egyéni,
írás, rajzolás,
beszélgetés

papír, íróesz-
köz

játékleírás
tanári nar-
ráció

II/3. Beszéljünk a kezünkkel - mint az indiánok!

Kommunikációs, érzelemkifejező 
játék a kezekkel
(15 perc)

nem verbális kom-
munikáció,
érzelmek kifeje-
zése

páros,
dráma

szemkötők játékleírás

II/4. Váljunk Füllé!

Hangmegfigyelő, figyelem és 
emlékezet játék.
(6 perc)

hallás,
memória,
vizualizáció

egyéni,
dráma

játékleírás

II/5. Mi van egy hangban?

Érzelemkifejező páros improvi-
zációs játék.
(6 perc)

érzelembefogadás páros,
rögtönzés

szemkötők játékleírás

lehetséges órabontás

II. 6. Zsarolás az iskolában

Egy képzeletbeli esemény bemu-
tatása tanári narrációval. Szerep-
be léptetés
(2 perc)

tényszerű infor-
mációk befoga-
dása, rögzítés, 
transzponálás

frontális tanári nar-
ráció

Alakítsunk csoportokat, készít-
sük el a cikkeket!
(10 perc)

élményszerű szö-
vegalkotás

fogalmazás,
csoportos

papír, íróesz-
köz

Olvassuk föl az alkotásokat!
(4 perc)

előadói készség egyéni

II/7. Hatás, ellenhatás játéka

A Páros jelenetkészítés a leleplezett 
fiúk reakciójáról.
(4 perc)

fantázia,
verbális kifejező-
készség

egyéni,
csoportos

játékleírás

B Képzeljük el a cikk hatását! Mu-
tassuk meg tablóképben, szobor-
ban, hogy mit érezhetett a két fiú 
a leleplezés lehetőségére!
(4 perc)

érzelemkifejezés,
előadói készség

csoportos,
egyéni
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

III. HANGULATI LEVEZETÉS

III/1. A lelepleződés

Tanári narráció. Mi történt a szer-
tárban?
A történet folytatásának elmon-
dása
(4 perc)

befogadás,
figyelem

frontális,
előadás

III/1. tanári 
narráció

Szerepbe léptetés, egyeztetés 
megbeszélés
(3 perc)

frontális,
megbeszélés

Védő és vádbeszédek meghallga-
tása, előadása
(10 perc)

előadói készség,
érvelés

előadás,
egyéni

III/2. Összegzés

A
☺

Egyéni vélemények, ítéletek meg-
hallgatása,
az óra értékelése
(8 perc)

értékelési,
önértékelési ké-
pesség

beszélgetés Lásd a mód-
szertani 
ajánlóban!



SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS • 5. ÉVFOLYAM 240

MELLÉKLETEK

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I/1.A) 

A Észlelés-irányítási gyakorlat. Ismerjük fel egymást érintéssel! 
 
Párban szemben állunk egymással. Kartávolságra helyezkedjünk el, fogjuk 
meg egymás kezét, majd hunyjuk be a szemünket! A feladat: egymás kezé-
nek tapintásos megtapasztalása. Beszéljük meg benyomásainkat. A gyakor-
latot ismételjük meg másik párral is. Amikor már mindenki, mindenki kezét 
megtapasztalta, akkor a következőképpen tehetünk próbát: kört alakítunk, 
egy embert beküldünk a kör közepére, neki be kell hunynia a szemét. A fel-
adata az, hogy a feléje nyújtott kezek gazdáját tapintás alapján felismerje.

I/1.B) 

Észlelés-irányítási gyakorlat. Ismerjünk fel tárgyakat!
 
Ülő helyzetben hunyjuk be a szemünket. A vezető mindenkinek ugyanazt 
a tárgyat adja körbe. A csoport tagjai tapintással érzékelik a tárgyat. Nem 
szabad megnevezni a dolgot, amit körbeadunk. Amikor visszaért a tárgy 
a vezető kezébe, kinyithatjuk a szemünket. A feladatunk, hogy azokat a 
tulajdonságokat soroljuk el, amelyeket a kezünkben lévő tárgyon megta-
pasztaltunk.

A játék úgy is játszható, hogy sok tárgyat adunk körbe (kb. 10-et, 12-t tu-
dunk megjegyezni, ha nem gyakoroltuk ezt a memória játékot),

és a végén elsoroljuk, hogy mi is volt a kezünkben. Ebben a formában a 
tapintás mellett a memóriát is fejlesztettük. 

I/2. 

Kötélhúzás képzelt kötéllel
 
A csoportot párokra osztjuk. Az egyes párok elképzelik, hogy egy kötelet 
húznak kétfelől. Megpróbálnak minél jobban egymásra hangolódni. A né-
zők figyelik, hogy hogyan sikerült az egymásra hangolódás. A játék célja, 
hogy a lehető legtökéletesebben utánozzuk a kötélhúzást. Ha nagyon ügyes 
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csoportunk van, egy képzeletbeli kötelet négyen vagy hatan is húzhatnak. 
A játékot előzze meg a megbeszélés.

II. Új tartalom feldolgozása

II/1.A) 

Amerikából jöttünk

A játék bizonyára közismert. Ketten kimennek a teremből, vagy félrehúzód-
nak, és valamilyen mesterséget vagy elfoglaltságot kitalálnak. Két szóval 
kell megnevezniük a feladványukat, de csak a két szó kezdőbetűjét szabad 
megmondaniuk. Ezután eljátsszák a mesterséget, mégpedig valamilyen elő-
re megbeszélt munkamegosztással. A csoport többi tagja igyekszik kitalálni, 
hogy milyen mesterséget jelenítettek meg. Ha ez sikerül, akkor a következő 
két játékos megy ki. A játékot most a mi esetünkben a következőképpen 
fejlesztettük tovább. Nemcsak mesterségeket, hanem jelenségeket, szemé-
lyeket, cselekvéseket lehet elmutogatni, a kikötés viszont az, hogy ennek 
kapcsolatban kell lennie Amerikával.  (Néhány ötlet, amit a gyerekek fülébe 
súghatunk, hogy elmutogassák: pl. híres énekesek megmutatása, indián-
tánc bemutatása, aranyásás, nyomolvasó, cowboy, szabadságszobor, Kolum-
busz – Amerika felfedezője, indiánok – az őslakosok.)

II/1.B) Amerika a falon 

A játék a szerep a falon elnevezésű tanítási drámaórán használt konven-
cióhoz hasonló

A foglalkozásvezető előre elkészít egy nagyméretű csomagolópapírt, ez az 
amerikai földrészt mintázza, és kérdéseket tesz fel Amerikáról. Közösen fel-
elevenítjük, hogy mit is tudunk ennek a földrésznek a földrajzáról, termé-
szeti kincseiről, történelméről, művészetéről, sportjáról, államairól, híressé-
geiről stb. A felsoroltak közül kerüljenek a táblára a fontosabbak és később 
rögzíteni kívántak, pl. az államok nevei, földrajzi helyek. (Segítségül lásd a 
Gyűjteményben felsoroltakat.)

II/1.C) Amerika a kalapban 

A tanár előre elkészíti a kártyákat. A kártyákon Amerikára jellemző fél-
mondatok vannak, két kártyát húz, s meg kell keresnie a kijelentései párját. 
Hogy mindenkinek legyen párja a foglalkozásvezető két kalapból húzathat, 
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az egyikben a meghatározások, a másikban a megnevezettek vannak.
A fél kártyákon vagy papírcsíkokon a következő félmondatok lehetnek:

Alaszka 

rénszarvasok  
paradicsoma

Grönland

a jégsziget

Kanada

Niagara vízesés
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New York

a felhőkarcolók 
városa

Mississippi

a leghosszabb 
folyamóriás

rezervátum

az indiánok elzárt 
településhelye
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Kuba

a szivarok és a cukor 
országa

juharlevél

Kanada jelképe a 
zászlóján

Bill Gates

a világ leggazdagabb 
embere, programozó
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Hollywood

az álomgyártó város 
(a filmezés őshona)

 

II/2. 

Indiánírás
 
Tanári narráció:
1821-ben egy Sequoya nevű cseroki indián kitalált népe számára egy ábé-
cét. Eredetileg egy képírásjeles vagy jelképes írásrendszert alkotott. Rájött 
azonban, hogy ez a rendszer kényelmetlen lenne, és így megalkotta a cse-
roki ábécé alapjául szolgáló szótag- és szóírásrendszert. Ez az írás az írott 
szón szemlélődve értelmezte a világot. Alkossuk meg mi is saját írásjelein-
ket! Ebben a játékban most feltalálunk magunknak néhány szót és annak 
jeleit. Legyen ez a mi szavunk. A feladat a következő: a cica szót pl. minden-
ki ismeri. Egyike a gyerekként megtanult első szavainknak. Vegyük most 
példának ezt a főnevet. 

– Gondolkodjunk el azon, hogy számunkra mit jelent a szó. 
– Milyen tulajdonságai vannak a szónak? (Pl. a cica szőrös, gyengéd, für-

ge, lopakodó, kényes stb.)
– Készítsünk egy képes betűt, egy képírásjelet, ami kifejezi számunkra a 

szót. Próbáljuk meg egyetlen folyamatos vonallal elkészíteni a képet.
– Ugyanezt tegyük meg egy igével – egy cselekvést jelentő szóval.
– Ugyanezt tegyük meg egy érzéssel. (Bluestone: Az idők jelei)

II/3. 

Kézbeszéd
 
Narráció, játékleírás
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A kezek mindig is az egyetemes nyelvről gondoskodtak. Az amerikai benn-
szülött kultúrák annyi nyelvvel büszkélkedtek ahány törzsük volt. A külön-
böző népek tagjai között gyakran problémás volt a szóbeli kommunikáció. 
Így a kézzel való beszéd lett a fő kommunikációs forma az észak-amerikai 
kontinens korai népei között. Ebben a játékban csak a kezünkkel beszé-
lünk. Szükség van mindenki számára egy szemkötőre. Négy vagy ötfős 
csoportokat alkossunk. A tanár játékvezetőként tevékenykedik. 

– Alkossunk két egyenlő számú csoportot.
– Álljunk be egy belső és egy külső körbe, mindkettőben arccal befelé. 
– Mindenki felveszi a szemkötőt.
– A külső körben lévők megfogják egymás kezét, és hármat lépnek jobb-

ra. A belső körben lévők ugyanezt teszik. 
– A belső körben lévők megfordulnak, arccal a külső kör felé.
– Mindenki megfog egy társat.
– Innentől kezdve, csupán a kezünket használva kommunikáljunk.
– Üdvözöljük egymást, fejezzünk ki kíváncsiságot, fejezzünk ki egy ér-

zést a társunk iránt, a belső személy az irányító, a külső válaszol. Majd bú-
csúzzunk el és párcsere.

A játékot kövesse megbeszélés és egy másik játék. A párokban kézzel beszél-
getők figyeljék meg most nyitott szemmel a társuk kezét, pontosan írják le, 
hogy milyen az illető keze, ujjai, bőre stb. Cseréljünk szerepet, és a társunk 
is mondja el ugyanezt. (Az idők jelei)

II/4. 

Füllé válva
 
Tanári narráció:
Az indiánok nemcsak a jelekből, de a hangokból is következtetni tudtak 
a természetben zajló jelenségekre. Intuitív érzékeink ma is működnek, és 
akaratlanul becsukjuk a szemünket. Ebben a játékban hagyjuk egy kis idő-
re „megvakulni” magunkat, és csak „füllé” váljunk. Figyeljük meg a körü-
löttünk hallható hangokat. A tanár vezeti a gyakorlatot.

– Először a közvetlen környezetünkben lévő hangokat figyeljük meg. Je-
gyezzük meg őket!

– Majd koncentráljunk távolabbi hangokra is.
– Milyen gondolatok kavarognak az elménkben?
– Milyen érzések vannak bennünk?
– Felidéznek-e a zajok emlékeket?
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A megfigyelés második részében a gyakorlatvezető egy kis „történetet” ad-
hat elő. Pl.: kopogás, ajtónyitás, lépések zaja, puffanás, nyikorgás, leül, le-
esik valami, távolodó léptek. Stb.

A megfigyelések után beszéljük meg tapasztalatainkat, igyekezzünk mi-
nél érzékletesebben leírni azt, amit hallottunk, találjunk ki a zajokhoz egy 
történetet! (Az idők jelei)

(Tetszés szerint zenei betéteket is használhatunk. További játék lehet, hogy 
valamelyik növendék ad elő zajjal egy történetet, amit a többieknek kell 
kitalálni.)

II/5. 

Mi van egy hangban?
 
Narráció: 
Hangunk rendkívüli módon árulkodik arról, hogy valójában milyenek is 
vagyunk. A probléma az, hogy nem igazán figyelünk másokra és magunk-
ra sem. Nem figyeljük meg hangjátékunkat. Ebben a játékban nem a sza-
vakra kell figyelni, hanem a hangra a szavak mögött. Arra figyeljünk, amit 
a hang mond nekünk. Mindenkinek kell egy szemkötő.

Alkossunk két csoportot. 
Az egyik csoport felköti a szemkötőt, és szétszéled a teremben. 
Minden szemkötő nélküli személy egy szemkötős előtt áll meg. A szem-

kötő nélküliek elkezdenek beszélni a társukhoz. A témának jellegtelennek 
kell lennie (pl. az időjárás). A szemkötős személynek csak a hangra kell fi-
gyelnie a szövegre nem. Kb. 1-2 perc múlva a szemkötő nélküli abbahagyja 
a beszédet. A gyakorlat után beszéljük meg, mit tapasztalt a szemkötős sze-
mély, milyen indulatokat, ízeket érzett, gondolt a másik szövegében. Ismé-
teljük meg a gyakorlatot párcserével. (Az idők jelei)                          
                                                  

II/6. 

Zsarolás az iskolában
 
Tanári narráció:
Foglalkozásunk második részében egy képzeletbeli esetnek eredünk a nyo-
mába. A történet egy amerikai iskolában esett meg, ahol két fiú (14 évesek) 
úgynevezett „védelmi pénzt” zsaroltak ki társaiktól annak fejében, hogy 
azoknak bántódása ne essen. A két fiú az iskola felsőbb osztályába járt, és 
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előszeretettel zsaroltak meg náluk kisebb fiúkat. Ha valaki nem akart fizet-
ni, azt veréssel fenyegették meg, de erre eddig nem került sor, de elvették 
a holmijukat, telefonokat, játékokat. A nagyfiúk azzal hencegtek, hogy szü-
leik révén mindent el tudnak intézni, egyikük édesapja tagja volt az iskolai 
tanácsnak.  Joe és Nick emberére talált, amikor egy olyan kisfiút zsaroltak 
meg, aki tagja volt az iskolai újság szerkesztőségének. És bár félt a nagyfi-
úktól, de megírta az esetet az iskolai újságban, ami nagy port kavart fel az 
iskolában.

Feladatunk az, hogy képzeljük magunkat most a megzsarolt kisfiú he-
lyébe, hogy írjuk meg a cikkét. Ne felejtsük el, hogy mert bizonyítéka nem 
volt, a történteket úgy fogalmazta, meg, hogy a valódi szereplőkre nem le-
hetett ráismerni.

A cikkírásban segíthetünk a csoportoknak, különösen az újságírói stílusje-
gyek alkalmazásában.

II/7. 

Hatás és ellenhatás. Mit érzett a két fiú?
 
Narráció

A
Képzeljük el, hogy a két fiúban milyen hatást válthatott ki a cikk elolvasása. 
Készítsetek páros jeleneteteket, hogyan képzelitek ezt el a beszélgetést.

A csoportot párokra bontjuk. Fontos, hogy a szövegben érzelmekkel teli 
szövegek kerüljenek megalkotásra és elmondásra. A feladat választható, any-
nyi megoldást nézzünk meg, ahány elkészült.

B
Amennyiben csoportunk még nem jártas szöveges rögtönzésben, akkor 
tablóképek formájában mutassák meg a hallgatók, hogy milyen érzelmeket 
válthatott ki az elolvasott cikk a bűnösökben. Ebben a játékban mindenki 
vegyen részt. A játékvezető kérje meg a csoport felét, hogy mutassa meg 
a fiúk érzelmekkel teli arckifejezését, gesztusait szoborban. A pózt tapsra 
vegyék fel a gyerekek, és legalább fél percig tartsák ki, hogy a többiek meg-
figyelhessék. A gyakorlatot kövesse megbeszélés.
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III. Hangulati levezetés

III/1. 

A lelepleződés
 
Tanári narráció
A két fiú a cikk elolvasása után elhatározta, hogy bosszút áll Emilen. A kis-
fiú utolsó órája testnevelés volt, s szertárosként ő pakolt az épület elhagyott 
szertárában. Ide toppant be a két nagyfiú, hogy kérdőre vonja. Joe és Nick 
agresszíven és nagyhangúan fenyegette meg a kis Emilt, hogy mi mindent 
fognak most vele tenni, amikor váratlanul előlépett a homályos szertárból 
a tanár, aki mindent hallott. A fenyegetőző srácok hiába tagadták volna le 
az esetet, minden kiderült. A tanár ezek után az ügyben a döntést a diák-
tanácsra bízta, összehívatta az iskola diáktanácsát, akik megtárgyalták és 
megbeszélték a „bűnesetet”. A diáktanácsban lehetőség nyílt a bűnösök és 
a megzsaroltak meghallgatására is, s a tanács, mint egy igazi tárgyaláson 
ítéletet is hozott. Most képzeljük el, hogy mi magunk vagyunk a diáktanács 
tagjai, és az áldozatok is. A következő csoportos jelenetben szükségünk lesz 
egy vádlóra, aki elmondja a vádakat, és a büntetés kiszabását kéri az iskola 
vezetésétől, egy ügyvédre, aki megpróbál enyhítő körülményeket találni a 
bűnösök számára. Hallgassuk meg a megzsaroltakat is, és szót kaphatnak 
a vétkesek. Alakítsunk csoportokat a szerepek kitalálására. A feladatot cso-
portosan beszéljük meg, a beszédeket adjuk elő. Az értékelés beszélgetés 
legyen.



13. JÉGVILÁG

KÉSZÍTETTE: SCHMIDT MAGDOLNA

Játék,

amelyben a világ egyik legcsodálatosabb földrészének 
kutatói lehetünk, és amelyből megtudhatjuk, hogy a 

kietlen jégvilágban millió élet él, és élni akar.
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MODULLEÍRÁS

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 11-12 évesek

AJÁNLOTT IDŐKERET 90 perc, 2x45perc 

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Dokumentumjellegű szövegtípusok feldolgozása, ma-
gyarázó jellegű információk megértése, narratív és 
élményt nyújtó szövegalkotás, szókincsfejlesztés az 
ismeretterjesztés köréből

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Élményszerű íráskészség, egyszerű következtetés, 
komplex háttérismeretek alkalmazásának képessége, 
dramatizálási ismeretek, rögtönzési készség

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY A foglalkozást követheti természettudományos isme-
retterjesztő film megtekintése az Antarktiszról. Továb-
bi szakértői játékra alapozó szerepjáték

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FÓKUSZAI Személyes kompetencia: kreativitás

Kognitív kompetencia: kombinatív képesség

Szociális kompetencia: együttműködő képesség

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz:
Magyar nyelv és irodalom: véleményalkotás és nyelvi ki-
fejezőkészség fejlesztése, élményszerű szövegalkotás, 
forgatókönyv készítés
Dráma és tánc: fantáziajátékok, szerepbe léptetés, ér-
zékszervi finomítás
Vizuális kultúra: élmények megfogalmazása perfor-
mance jellegű alkotásban

Modulokhoz:
Tengerre szállás címû modul

TÁMOGATÓ RENDSZER A modulhoz konkrét ismereteket adhat a Fagyos Oá-
zis Kutató és Filmes Expedíció alkotásainak megtekin-
tése. Bővebb információ a www.antarktisz.hu webol-
dalon található.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

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).

A foglalkozás nem a hagyományos értelemben vett irodalmi szöveg feldolgozása. Az óra a 
tanulók meglévő háttérismereteire épít, a filmek, az internet, az újságok és a sajtóban fellel-
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hető információk világából. Éppen ezért bátran el is térhetünk a megadott tematikától, ameny-
nyiben a csoport ismeretei egy megadott területen mélyebbek. A foglalkozásokba beépített 
ötletbörze technikák egyszerre alkalmasak a meglévő ismeretek felidézésére és a probléma 
megfogalmazására is. 

A foglalkozás voltaképp egy kutatás köré szerveződik. Ajánlott, hogy a játékvezető peda-
gógus úgy próbáljon ismereteket  átadni, hogy maga is a kutatóexpedíció tagja, s így  a gye-
rekekkel gondolkozzon, dolgozzon együtt. Éppen ezért fontos a felvetett ötletek kapcsán az 
„óvatos” nyelvhasználat. Ha lehet, ne minősítsünk, ne értékeljünk a szó hagyományos értel-
mében, inkább beszélgetve mondjuk el véleményünket.

A megadott időkeretek tájékoztató jellegűek, bátran időzhetünk tovább egy-egy feladatnál, 
beszélgetésnél.

A teret alakítsuk úgy ki, hogy alkalmas legyen a mozgásos és az írásbeli feladatok elvégzé-
sére is. A közös beszélgetéshez üljünk körben, és a légzőgyakorlatot is így végezzük. A terem-
ben meglévő tárgyakat: padok, székek, egyéb tárgyak bátran mozgassuk meg. 

ÉRTÉKELÉS
A modul egy kutatás. A kutatások során pedig lehet tévedni. Nincsenek jó és rossz megoldá-
sok, hanem vélemények, gondolatok vannak. Igyekezzünk minél több felmerült témát megvi-
tatni. Az előzőekben ajánlott óvatos nyelvhasználat lényegében azt jelenti, hogy a „szerintem, 
úgy gondolom” kifejezéseket használjuk. Sajnos mai világunkban a vélemények ütköztetése 
szinte már harccá fajult, ez inkább most nálunk megbeszélés legyen. A kétpólusú gondolko-
dás helyett (minden csak jó-rossz vagy fehér-fekete lehet) próbáljuk a jóban is megtalálni az 
esetleges árnyoldalakat, az úgynevezett rosszban pedig a pozitív lehetőségeket. Arra is kitér-
hetünk, hogy más nézőpontból más számít jónak vagy rossznak. 

A szövegértés fejlesztése a hiányos szöveg kiegészítésében, értelmezésében, feldolgozásá-
ban érvényesül. A gyerekekkel dolgozzunk együtt! 
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1. Légzőgyakorlatok

A Közös légzés
Rendezzük körbe a székeket. La-
zán, oldottan, behunyt szemmel 
végezzük a gyakorlatot. 
(3 perc)

önérzékelés,
társérzékelés,
koncentráció

gyakorlat,
frontális

székek A gyakorlat-
leírás

B Színes légzés
(3 perc)

testérzékelés,
vizualizáció

gyakorlat,
frontális

gyakorlatle-
írás

I/2. Bemelegítés lassított futással 

A gyakorlatot vigyázva és kon-
centráltan végezzük. A lassított 
mozgás célja a figyelem előhívá-
sa. A székek között is végezhet-
jük a gyakorlatot, akár lassított 
mozgással rá is ülhetünk. 
(3 perc)

nagymotorika
egyensúly
testközéppont

egyéni,
gyakorlat

székek gyakorlatle-
írás

I/3. Páros erőgyakorlatok
(4 perc)

egyensúly,
koncentráció

páros,
gyakorlat

gyakorlatle-
írás

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. Kutató expedíció alakítása, útiterv készítése

Ládanyitás közös, kialakult szertartás szerint

☺ A tanári narráció elhangzása 
után a tanulók alakítsanak ki-
sebb csoportokat (6 fő) és készít-
senek útitervet az utazásra.
Segítségül használhatnak tér-
képeket is. Ezeket előzőleg he-
lyezzük bele a ládába. A ládából 
kerüljön elő a feladat szövege is.
(12 perc)
A feladatok elvégzése után 
egyeztessük és beszéljük meg a 
megoldásokat!
(3 perc)

problémamegol-
dás, következtetés

csoportos,
megbeszélés

térképek tanári nar-
ráció

II/2. Úti jármű készítése
Fantázia gyakorlat – utazás az 
Antarktiszra
(5 perc)

fantázia,
együttműködés

csoportos,
rögtönzés

a teremben 
fellelhető tár-
gyak, székek, 
asztalok, 
illetve a va-
rázsláda kel-
lékei, kendők, 
hullámpapír

játékleírás
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/3. A megtalált napló
A naplótöredék kiegészítése. 
Alakítsunk három csoportot, s 
a napló három részletét egészít-
sük ki.
Utána egyeztessük az elhangzot-
takat! Idézzük fel a kiegészített 
információkat!
(15 perc)

meglévő ismeretek 
aktivizálása,
fél reproduktív 
szövegalkotás

csoportos,
írásbeli
kiegészítés

naplótöredé-
kek

játékleírás
ajánlás

II/4. Ha a csoportunk gyors, és hama-
rabb befejezi a feladatot, akkor 
egy ötletbörze beszélgetéssel 
zárjuk a foglalkozás első részét. 

Mi minden rombolja a természe-
tet? És miért?
A felmerülő gondokat hogyan 
lehetne kiküszöbölni?

(lehetséges órabontás!)

ötletbörze
két csoport/
vagy szerep-
játék

ötletbörze

II/5. Az élet hosszú lánca

Szövegfeldolgozás megadott 
szempontok alapján. 4-5 fős cso-
portokban dolgozzunk!
(20 perc)

szövegelemzés,
transzponálás,
szövegalkotás

csoportos,
leírás készítés,

szemelvé-
nyek,
képek

feladat leírás
ajánlás

II/6. Interjú a kihaló félben lévő állatokkal

A Készítsünk riportot egy kihaló 
félben lévő állattal a meglévő 
ismereteink alapján. A feladatot 
bábjátékban oldjuk meg!
(15 perc)

animálás,
rögtönzés

páros,
báb

varázsláda 
bábjai

játékleírás

B A tenger világa! Az A és a B 
gyakorlatot variálhatjuk úgy is, 
hogy a vállalkozóbb kedvűek 
riportot készítenek,  a csoport 
többi része pedig közös kézjáté-
kot játszik el. Ha a csoportunk 
nagyon bátortalan, akkor előre 
mondhatjuk az eseményeket!
Kézjáték
(15 perc)

animálás,
képzelet

csoportos
báb

Varázsláda 
kellékei

játékleírás

III. HANGULATI LEVEZETÉS

III/1. Csoportrajz

☺ Közös installációkészítés. Leve-
zető, performációs gyakorlat
(10 perc)

manuális,
vizuális

egyéni,
frontális

fonalak, tex-
tildarabok, 
kavicsok

III/1. játékle-
írás
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MELLÉKLETEK

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I/1. 

Légzőgyakorlat
 
A LÉGZŐGYAKORLATOK ELŐTT MINDIG SZELLŐZTESSÜNK!

A) Közös légzés
Háton fekve vagy széken ülve is végezhetjük a gyakorlatot. Ha ülünk, akkor 
a hátunkat támasszuk a szék támlájának. Egyik kezünket tegyük a mellka-
sunkra, a másikat a hasunkra. Figyeljük meg a mellkas és a has süllyedé-
sét. Aztán figyelmünket vigyük át a levegő áramlásának megfigyelésére, 
ahogyan be- és kiáramlik a tüdőnkből. Figyeljük meg a levegő útját. Majd 
koncentráljunk a szívverésünkre. 

Egy perc elteltével kezdjük el figyelni a társaink légzésének ritmusát ad-
dig, amíg egy ritmusban nem lélegzik a csoport.

B) Színes légzés
Háton fekve vagy széknek dőlve behunyt szemmel, saját ritmusban léleg-
zünk. Képzeljük el, hogy a beszívott levegő megszínesedik, átjárja egész 
testünket, kilégzéskor kiáramlik, és körülveszi testünket, mint egy védő-
burok. Érezzük, hogy oxigéndús színes gomolygás vesz körül. A testünk 
pillanatok alatt könnyűvé válik. Egy perc gyakorlatvégzés után elemezzük, 
kinek mi volt a választott színe, és hogyan érezte magát a gyakorlat alatt.

I/2. 

Lassított futás
 
Magas térdemeléssel, magas sarokemeléssel, ritmust lassítva majd kissé 
gyorsítva, karlendítéssel kísérve, karkörzéssel kapcsoljuk egybe a futást, 
mintha egy egész nagy teret szeretnénk lefoglalni. Figyelmeztessük a nö-
vendékeket, hogy figyeljék a testközéppontot, mely az egyensúlyt meg-
tartja. Koncentráltan mozogjunk. A gyakorlatot végezhetjük lassú ütemű, 
szöveg nélküli zenére is. A gyakorlat lényege az egyensúly megtartása, a 
súlypontok változásának megtapasztalása.
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I/3. 

Páros egyensúly erőgyakorlat
 
A csoport tagjai párban állnak. Egyikük lefekszik a földre, neki az a felada-
ta, hogy felálljon. A másiknak meg kell akadályoznia ezt. Figyelem! Fon-
tos! Egyszerre csak egy testrészt mozdíthat meg az, aki fel akar állni. Majd 
csere. A gyakorlat második részében a páros egyik tagja, mint egy fababa 
mereven ül. A derékszöget szigorúan tartani kell. A párja elkezdi finoman 
hintáztatni. Először a felsőtestet, majd az alsó testet hintáztatja. A derékszö-
get végig tartani kell! Komoly egyensúly- és hasizomgyakorlat. Vigyázzunk 
egymásra! 

II. Új tartalom feldolgozása

II/1. 

Kutató expedíció alakítása
 
A tanár narrációban felvezeti, hogy egy szerepjátékra hívja fel a csoport 
tagjait. A csoportnak szerepet ajánl. Mindnyájan a Fagyos Oázis Kutató 
Expedíció tagjai leszünk, akik elindulnak az Antarktisz élővilágát és föld-
rajzát, valamint éghajlatát tanulmányozni. (Az expedíció valóban létezett, 
lásd: www.antarktisz.hu) A kutató központ a déli szélesség 62 fok, nyugati 
hosszúság 58 fokánál fog táborozni. Az expedíció tagjai között vannak me-
teorológusok, biológusok, földrajztudósok hegymászók, környezetvédelmi 
szakemberek, halbiológusok, geológusok, jégkutatók. A gyerekek most a 
mentőexpedíció tagjai. Csoportokban dolgozzunk, egy csoportba maxi-
mum 6 tanuló kerüljön. Mindenki válassza ki, hogy milyen szerepet vál-
lalna az expedícióban. A csoportok feladata közös. Egyrészt útitervet kell 
kidolgozniuk, amivel a (leggyorsabban, legbiztonságosabban, legolcsóbban) 
eljuthatnak a célpontig, valamint össze kell állítaniuk annak a csomagnak 
a tartalmát, amelyre feltétlenül szükség van az Antarktiszon. Mivel nincs 
a közelben lakott település, a kapcsolatról, élelemről, esetleges javításokról 
gondoskodniuk kell. A tanár segítse a csoportok munkáját. A csoportoknak 
választásukat indokolniuk kell. A feladat tehát útitervkészítés és a felszere-
lések összeállítása. 
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II/2. 

Úti jármű készítése
 
Az előzőekben ismertetett utazási módokból válasszunk egyet (hajó, repülő, 
autó, léggömb stb.), és építsük meg közösen a járművünket, amellyel utazni 
fogunk. A játék szabálya: bármilyen tárgyat használhatunk alkatrésznek, 
de nem rendeltetésének megfelelően (a szék nem lehet szék). Az elkészített 
járműbe üljünk is be, és képzeletben röpüljük egy perc alatt az Antarktisz-
ra. Egy másik variációban a tárgyakat mellőzhetjük is, és magunk lehetünk 
a képzeletbeli jármű alkatrészei.

II/3. 

Naplótöredék kiegészítése
 
A következő játékban a csoportvezető elmondja, hogy egy naplótöredékre 
bukkantak az egyik szélvédett jégsziklácska öblében. Talán egy előző ex-
pedíció tagjai hagyták itt. A napló valószínűleg megfigyeléseket tartalmaz, 
melyeket azonban nem lehet jól olvasni. A feladat a hiányzó részek megfej-
tése. 

1. Naplórészlet 

A szöveget osszuk három részre, és három csoportban dolgozzuk fel a ré-
szeket. 

Az első csoport szövege: 

„Ma éjjel csodálatos volt a sarki fény. Fantasztikus hely ez a 
földrész. Egyszerre gyönyörű és életet adó. Itt található az élet-
hez legszükségesebb anyag az …………80%-a a Földön…. 

Nem csoda, hogy Világparkká nyilvánították. Olyan soká-
ig úgy gondoltuk, hogy az Antarktisz és az Arktisz jéggel fe-
dett szárazföld, pedig valójában az Arktisz csak egy befagyott 
………….. Az Antarktisz a világ…………………………………..
földrésze.

………………………………… akkora, mint Ausztrália. Ne-
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héz, de szép itt az élet, hiszen itt nincsenek ………………
Hihetetlen, de a nap itt egy évben egyszer egy 

…………………………. nem megy le. Itt a nyár december és 
………. között tart. 

És mégis ezen a zordon, hideg vidéken, ahol –70 fokot is 
mértek már, pálmafák maradványaira találtak. A magyarázat 
az, hogy …. millió évvel ezelőtt egy hatalmas őskontinens lé-
tezett, a Pangea (ejtsd: Pángea), s ennek éghajlata trópikus, 
mérsékelt volt. Amikor 50 millió évvel ezelőtt a Föld belse-
jének áramló mozgásai darabokra tördelték a szárazföldet, a 
földrészek különváltak egymástól. Az Antarktisz lassan le-
sodródott mostani helyére és el…………….. „ (édesvíz, óceán, 
legnagyobb jeges, kétszer, lakott települések, hónapig, febru-
ár, 50 millió, eljegesedett) 

A második csoport szövege:

„A világ semmi pénzéért nem úsznék itt soha. Rengeteg itt a jéghegy. 
A leghíresebb, legnagyobb hajó a ………. elsüllyedését is egy jéghegy 
okozta, ami a tengerben úszott. A katasztrófát az okozta, hogy az óri-
ási jéghegynek csak töredékét látták a felszínen a tengerészek, mert 
nagy része a víz alatt volt, s szinte kettészelte az óriás hajót, amelyen 
……….. utaztak.

Azért érdekes lenne egy jéghegy hátán beutazni a világot.  A jég-
hegyek azért tudnak úszni, mert a megfagyott víz kitágul és köny-
nyebb lesz, mint a folyékony állapotú víz. Egyes jégmezők kiterjedése, 
még……………. ország területét is elérik. 1986-ban az Antarktisz 
szárazföld északi részén található Fleicher jégmezőről leszakadt egy 
Kiskunságnyi jégdarab és kiúszott a Weddel-tengerre. A tömb még 
két ……………………………..is magával ragadt.

Volt olyan jéghegy, amely egészen a meleg égövig a 
……………………………. jutott el. A világ leghidegebb hőmérsékle-
tét is itt mérték 1983-ban. A Vosztok kutató állomáson -  ……fok volt. 
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De itt található a világ leggyönyörűbb tűzijátéka a ……………..
Ezt a jelenséget az összeütköző naprészecskék és a föld mágneses 

tere hozzák létre.”(Titanic, közel háromezren, Franciaország, kutató 
állomást, trópusokig, –83, sarki fény)

A harmadik csoport szövege:

„ Itt él a világ legnagyobb állata: a ……………………………………. 
30 méter hosszú, mint két óriási kilenc emeletes toronyház és 130 ton-
na. Nevét a színéről kapta. Olyan nehéz, hogy kiteszi ……………….. 
elefánt súlyát. Elnéztem az óriáshal kecses mozgását és eltűnődtem 
azon, hogy mennyit is eszik egy nap.

És pusztán csak planktont és krilleket eszik. Valószínű, hogy egész 
nap és egész éjjel folyamatosan ennie kell. A krillek apró rákocskák, 
alig hét centiméteresek. Mára már a teljes kihalás fenyegeti a világ 
legnagyobb állatát, mert a halászok orvul vadásszák. 

Itt él a világ legnagyobb számú állatfaja is a rákevő fóka. Ők még 
……………………. millióan vannak. A tenger farkasa, a kardszár-
nyú delfin igazságtalanul kapta a …………… bálna nevet. Hiszen 
csak az élelemért öl. Csuda állat a sarki csér is. Egy évben kétszer 
járja körül a világot az Antarktiszról az Arktiszra. S mindezt a nagy 
……………….. miatt. Azt, hogy miért nem olvad meg a jég a jeges-
medve talpa alatt, senki sem találná ki. Azért, mert az időjáráshoz 
alkalmazkodva………………….. a lábai. „ (kékbálna, 25, 35 millió, 
gyilkos, téli hideg miatt, teljesen hidegek)

 (Forrás: Joachim Mallwitz: A sarkvidékek. (16.o.)

II/4. 

Mi rombolja a természetet? Ötletbörze
 
A játékosok feladata, hogy minél több 1) természetes, 2) mesterséges dolgot 
gyűjtsenek össze, ami csak a természetet károsítja. Az a csapat az ügyesebb, 
amelyik a megadott időn belül a legtöbb dolgot gyűjti össze, és a feladat má-
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sodik részében a legtöbbre talál megoldást az ártalmas erők megfékezésére. 
Ebben a feladatban is a szerepjátékban felvett figura alakjába bújjanak bele 
a gyerekek.

II/5. 

Az élet hosszú lánca
 
A gyakorlat alapja a gyűjteményben található szemelvényrészlet, illetve 
képjegyzék. (Pirossal jelöltük az ajánlott szövegrészeket.) A szöveget teljes 
terjedelmében természetesen képtelenség felhasználni, válasszunk belőle 
rövid részleteket! A www.sulinet.hu oldalon egyéb érdekességeket is ta-
lálhatunk a témában. A kiemelt szöveg érdekessége: hogy magyar kutatók 
munkáját közli. Ugyanakkor nehéz, tudományos szövegről van szó.  Osz-
szuk a gyermeket 4-5 fős csoportokba. A növendékek megkapják a szemel-
vényrészleteket, képeket. Ha lehet, maradjanak választott szerepük szerinti 
szakértők. A bemutatás többféleképpen történhet. Külön csoport dolgozhat 
a képek alapján, mellyel az Antarktisz állatvilágáról készítenek bemutatót. 
Külön csoportok dolgozhatnak a földrész geológiáját bemutató cikk részle-
tein. Ha lehet, a gyerekek használjanak szótárakat az idegen szavak fordítá-
sához, hiszen a cikkeket először magyarra kell fordítaniuk.

Feldolgozásra javasolt cikkrészletek és kérdések:

1. Élet az Antarktisz belsejében – Minek a forrása az Antarktisz?

Kőlakók
Élet az Antarktisz belsejében

Bolygónkon az Antarktisz éghajlata a legzordabb, ott vannak a le-
gextrémebb élőhelyek. Az alapkőzetet átlagosan 2 kilométer vastag 
jégtakaró fedi, s a felszínen az erős szelek, a hihetetlenül alacsony 
hőmérséklet, az aszály, a hoszszú sötét periódusok szinte lehetet-
lenné teszik a szárazföldi élőlények megtelepedését. A földrészről 
mindössze két magasabb rendű növény került elő, nem élnek ott szá-
razföldi emlősök, hüllők, kétéltűek és édesvízi halak sem. A partokon 
az állatvilágot néhány madárfaj (pingvinek, sirályfélék, halfarkasok), 
továbbá kétszárnyú rovarok képviselik.
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Friedmann Imre 
(Schmidt Antal 

felvétele)

2.  Friedmann Imre kutatásai (Bevezető) – Miért korszakalkotó a munkás-
sága?

Az Antarktiszt élővilága szerint két zónára oszt-
hatjuk: az egyik a tengeri (maritim), a másik a 
szárazföldi (sivatagi) terület. A tengerparton 
tundraszerű területek vannak mohákkal és zuz-
mókkal, a virágos növényeket mindössze két fűfé-
le képviseli, ezért ez a tundra egészen más, mint 
a szibériai, ahol még törpe fák is tengődnek.

A hideg sivatagi zóna élővilágának kutatása tulajdonképpen csak 
az 1970-es évek közepén kezdődött. Azt a szenzációs felfede-
zést, hogy az antarktiszi sivatagok homokköveiben egysejtű élőlé-
nyek húzzák meg magukat, elsőként egy magyar származású ame-
rikai biológus (1998 óta az MTA külső tagja), dr. Friedmann Imre 
közölte a Science című tudományos folyóiratban (1976). Fried-
mann professzor 1961-ben az izraeli Negev-sivatagból származó 
homokkő- és mészkődarabokban fedezte fel a kövek belsejében 
meghúzódó úgynevezett kriptoendolitikus mikroorganizmusokat. 
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Ez a felfedezés életre szólóan meghatározta tudományos tevé-
kenységét: az extrém élőhelyek biológiai, elsősorban ökológiai ku-
tatásával kezdett foglalkozni. Az antarktiszi sivatagok kutatását 
feleségével, Roseli Friedmann mikrobiológussal közösen végezték. 
Az elmúlt 25 évben tizenhétszer jártak a Déli-sarkvidéken, de az 
automatikus mérőműszerek közben is gyűjtötték az adatokat, és 
műholdas közvetítéssel eljutottak az amerikai központba. A Fri-
edmann házaspár tudományos eredményei a közelmúltban a mars-
béli élet keresésére irányuló kutatások kapcsán kerültek reflek-
torfénybe (erről írtunk az ÉT 1998. évi 4. számában. – A szerk.).  
Friedmann professzort arra kértem, hogy az Élet és Tudomány olva-
sói számára foglalja össze az Antarktisz sivatagi életközösségeiről 
szerzett ismereteit.

Nincs élet. A nagyon keskeny tundrasávot nem számítva az Antark-
tisz belseje csaknem teljesen élettelen. A partok közelében, ahol 
viszonylag enyhébb az éghajlat, néhány szikla felületén találtak rajta 
élő (epilitikus) zuzmókat, de erről is nagyon kevés megfigyelés van. A 
jégtakarót megszakító kis olvadási lyukakban időlegesen hóalgák is 
megtelepedhetnek. A szárazföld belsejében, az Antarktiszt borító 
hatalmas jégtáblán – amely a póluson 4 kilométer vastag – gyakorla-
tilag nincs élet. De ott is vannak hó- és jégmentes területek. Ezek 
az „oázisok” sivatagi szárazságú völgyek. Létrejöttüket a Transzan-
tarktiszi-hegylánc 4 millió évvel ezelőtti kiemelkedése magyarázza, 
amely elzárta a tenger felé csúszó óriási gleccserek útját. Az ál-
landóan fújó főn jellegű, száraz szelek a hegyeken átbukva kiszárí-
tották és sivataggá tették az északi fekvésű völgyeket, amelyekről 
sokáig azt hitték, hogy élettelenek. A legnagyobb kiterjedésű és a 
legjobban ismert terület a mintegy 5000 négyzetkilométer területű 
Ross-sivatag
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3. Ötszáz év egy esztendő – Hogyan jelenik meg az idő a földrészen?

Ötszáz óra egy esztendő. Az Antarktiszon voltaképpen nincs talaj, 
csak elporladt ásványok, s e közegben a mikroklíma még zordabb: 
se víz, se fény, se időszakos felmelegedés. Az élet utolsó menedéke 
a sziklák belseje. Az endolitikus élet alapja a víz és a kövek belse-
je felé csökkenő fénygrádiens. A másik érdekes, bár nem meglepő 
megfigyelés, hogy a több ezer éves életközösségek a lét és a nemlét 
határán billegnek, mert nincs semmi tartalékuk. Jobbára fagyott ál-
lapotban tengődnek, életműködésük évente mintegy 500 órára te-
hető, ennek is túlnyomó része (90 százaléka) fagypont alatt telik el. 
Mégis nagyon hosszú ideig fennmaradnak, tehát valahogy átvészel-
ték az éghajlatváltásokat is. A hideg időszakokban megkövesednek, 
s ez az egyedüli hely a Földön, ahol a mikroorganizmusok hideg és 
száraz körülmények között fosszilizálódnak. Asztrobiológiai szem-
pontból ez különösen érdekes, mert földi analógiái lehetnek azoknak 
az eseményeknek, amelyek akár a Marson is lejátszódhattak.

 
4.  Mit keresünk a Marson? – Miért segíti az űrkutatást az antarktiszi élet 

kutatása?

Mit keresünk a Marson? Az Antarktiszon folytatott kutatások öt-
letet adhatnak arra is, hogy az élet nyomai után kutatva mit és hol 
kell keresni a Marson. Igazi talaj a Marson sincs, ha volt is, akkor 
sem maradt meg belőle semmi a felszín közelében. Talán a sziklákban 
és a mélyben, az állandóan fagyott talajban lehet életjeleket találni. 
A több millió éves szibériai fagyott talajban (permafrost) mínusz 
10 Celsius-fokon életképes, tehát kitenyészthető baktériumokat ta-
láltunk. Az antarktiszi fagyott földben, mínusz 23 Celsius-fokon is 
találtunk ilyen élőlényeket. A Mars permafrostjának hőmérséklete 
mínusz 70 Celsius-fokon, de nem zárható ki, hogy a mélyben a geo-
termális hatások melegítik a talajt. Ilyen irányú kutatásokat – tech-
nikai feltételek híján – egyelőre nehéz elképzelni. Amit tenni lehet, 
az egyrészt a földi analógiák kutatása, másrészt a Marsról szárma-
zó meteoritok anyagának, összetételének elemzése. Eddig tizennégy 
marsbeli meteoritot ismerünk, de közülük tizenhárom „mindössze” 
1,3 milliárd éves. A Mars akkor már száraz volt és élettelen. De van
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egy 4 milliárd éves meteorit is, ez abból az időből származik, ami-
kor még lehetett élet a Marson. Ennek a kődarabnak nagyon nagy 
szerepe lehet a kérdés eldöntésében. Én is kaptam mintát ebből a 
különleges értékű meteoritból. Azt már tudjuk, hogy vannak benne 
szerves vegyületek, de hogy ezek biológiai eredetűek-e vagy sem, az 
még tisztázásra vár. Akár igen, akár nem, nagy horderejű, mondhat-
nám szenzációs lesz a válasz.

A csoportoknak a megadott kérdésekre kell megadniuk a választ meglévő 
tudásuk és a cikkek alapján.

II/6. 

Interjú az állatokkal
 
A következő játékokban a bábjáték eszközeit alkalmazva kapcsolódhatnak 
be a növendékek az Antarktiszon megismert állatok életébe, személyiségé-
be. A feladatok a következők:

A)  Párokban készítsenek interjúkat a gyerekek a kihalóban lévő állatokkal: 
a kékbálnával, a cetekkel, a nerccel. A jelenetekhez segítsünk címadással: 
Pl. Miért üldöznek az emberek? (A kékbálna monológja elveszett társa 
miatt.) Mentsük meg az óceánt! A cetek felhívása tárasaikhoz. Az interjú-
kat bábjátékban adják elő. Amennyiben nem áll rendelkezésre megfelelő 
báb, kendő vagy anyaghajtogatással készítsük el a bábjainkat!

B)  Csoportos feladat. A tenger egy napját jelenítsék meg a csoportok bábjá-
tékként úgy, hogy csak a kezüket használhatják. A kézjáték a következő 
történetet meséli el: alszanak az állatok, felkel a nap, a reggeli, játszado-
zás egymással, idegen betolakodók a víz alatt, megbékélés és pihenés. 
Mindent a kezükkel kell kifejezni. Cél az imitációs készség fejlesztése, 
absztraháció.

III. Hangulati levezetés

III/1. 

Csoportrajz
 
A terem közepére terítsük ki a csomagolópapírt. Tegyünk mellé különféle 
alapelemeket: papírokat, kavicsokat, fonalakat, anyagdarabkákat, különféle 
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típusú maradék rongyocskákat, vattát, selyempapírt. Készítsünk el közösen 
egy alkotást, egy installációt. Egy ember egyszerre csak egy anyagot vehet a 
kezébe, és egy képrészletet készíthet el, a következő ember tovább folytatja 
a komponálást. Az alkotás közben ne beszéljünk. Addig játsszuk a játékot, 
amíg úgy nem érezzük: a mű elkészült. A játék megkezdése előtt adjunk 
nevet a készülő alkotásnak, a végén beszéljük meg, ki mit lát bele a műbe. 
Ajánlott cím: Antarktisz.

Ajánlások

 Javasolt egyéb feldolgozandó szövegek és képek: www.sulinet.hu

A kövek színe árulkodik a bennük lakó élőlényekről

Sehova se menj egyedül! Az első élettel teli antarktiszi követ kéré-
semre Wolf Vishniac mikrobiológus gyűjtötte élete utolsó expedícióján 
(1973). De kutatás közben megszegte az Antarktisz íratlan törvényét: 
sehova se menj egyedül! Ez az életébe került. Vishniac tragikus fagyha-
lála miatt a kövek csak a következő évben jutottak el hozzám. Nagyon 
érdekes minta volt, kizárólag cianobaktériumok (kékalgák) voltak benne. 
Ez ritka eset, a kövekben legtöbbször nagyon is összetett élőlénytár-
sulás jön létre algákból, cianobaktériumokból, baktériumokból és gom-
bákból. Évekig tartott, míg megtudtuk, a társulás melyik tagja milyen 
csoportba sorolható. Lassan megértettük, miért élettelen a sziklák fe-
lülete, és miért van élet néhány milliméterrel e réteg alatt. 

A hosszú évek tapasztalatai alapján könnyen felismerem azokat a 
sziklákat, amelyek élőlényeket zárnak magukba. A felületükön jól ész-
revehetők a mállás nyomai: foltosak, a színük a fehértől a barnáig vál-
tozik. Ha az ember feltör egy ilyen követ, 1-1,5 milliméterrel a kéreg 
alatt 4-5 milliméteres fekete-fehér-zöld zónát lát. A felső, fekete és 
az alatta levő fehér réteg gombák és algák együttéléséből létrejövő 
zuzmótársulás. Az alatta húzódó réteget zöldalgák és cianobaktériu-
mok népesítik be.

Kitöltik teret. A zuzmók meghatározására csak akkor van lehetőség, 
amikor ivaros szakaszban vannak. A sziklák belsejében azonban ilyen 
nem alakul ki. A kis mélyedésekben, mint valami melegágyban, a fel-
színre bukkanó teleprészek viszont eljutnak az ivaros szakaszba, s ez 
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lehetővé teszi azonosításukat. Kiderült, hogy lényegében ugyanazok a 
fajok élnek a kövekben, mint amelyek a tengerparti zónában a sziklák 
felületét benépesítik. Az endolitikus zuzmók fajszáma azonban jóval ki-
sebb: mindössze öt fajuk él a sivatagban. A túlélés érdekében feladták 
normális küllemi sajátságaikat, kitöltik a homokszemek közötti szűk te-
reket. A fekete és a fehér réteget ugyanaz a zuzmó alkotja, de a fekete 
rétegben a fényhez alkalmazkodó gombák sötéten pigmentáltak. 

Alig 4-5 milliméterre a felszíntől a fény erőssége az 1 százalékára 
csökken. Ez nagyjából ugyanolyan változás, mint az őserdőben: ott a 
legfelső lombkoronaszint és a legalsó mohaszint fényellátottsága kö-
zött ugyanekkora a különbség. 

Kevés a fény. A kövekben a zuzmók alatt élő zöldalgák és cianobak-
tériumok elviselik a fény hiányát, de laboratóriumi körülmények között, 
kedvező fényviszonyok mellett is jól érzik magukat. Az antarktiszi kö-
vekből eddig mintegy tíz algafajt, ugyanennyi gombafajt és húsz bakté-
riumtörzset sikerült kitenyészteni.

Említettem, mennyire változó a sziklák színe. A barna színt vasoxidok 
adják. A fehér foltok az élőlények jelenlétére utalnak: a gombák oxál-
savat termelnek, ezzel feloldják a vasoxidokat, de kioldják a homok-
szemek közti kötőanyagot is. Emiatt a kő kérge pikkelyszerűen leválik 
fölöttük. Ez a folyamat nagyon lassú, tízezer vagy még több évig is 
eltarthat. A kéregrészek leválásakor a felszínre kerülnek az élőlények, 
de a kedvezőtlen körülmények (szárazság, hideg szél) miatt nem tudnak 
megmaradni. Egyre beljebb nőnek a kőbe, miközben a felszínen tovább 
folytatódik a kéregképződés, hiszen a környezetben van elég vastartal-
mú kőzetpor. A biológiai mállás jellegzetes példája ez.

A törési felületen előbukkannak a mikrotársulások
(Friedmann Imre felvételei) 

Változó nanoklíma. Miért csak a sziklák belsejében vannak élőlények? 
E kérdésre a válasz a hőmérsékleti viszonyokban rejlik. Feljegyeztük a 
legfontosabb helyi éghajlati tényezőket, de nem hagyományos éghajlati 
megfigyelésről van szó, hiszen egy nagyságrenddel a mikroklíma alatti 
tartományban, a nanoklíma jellemzőit mértük. Hat éven át megszakí-
tás nélkül mértük a hőmérsékletet, a fényt, a relatív páratartalmat a 
sziklák belsejében és néhány centiméterrel felettük. Azt is figyeltük, 
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van-e cseppfolyós víz vagy nincs. E mérésekből tudjuk, hogy a sziklák 
felszínén a hőmérséklet ritkán, esztendőnként mindössze néhány órára 
emelkedik fagypont fölé. Az északi lejtőket több napfény éri, ott akár 
évi 40-50 órát is elérhet a fagymentes időszak. 

A kőbe zárt élőlények anyagcseréje még mínusz 10 Celsius-fokon sem 
áll le, de cseppfolyós víz kell hozzá. Az antarktiszi sivatagokban a leve-
gő száraz, a kevés hó rögtön szublimál, a rövid időre felmelegedő szik-
lákon azonban megolvadhat, és beszivároghat a kéreg alá. Onnan nem 
párolog el olyan gyorsan, és néhány napig, egy-két hétig is lehet víz a 
sziklában.

Fotók: 

Az albatrosz

Az Antaktisz
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Az oroszlánfóka

Az antarktiszi sátrak (Fiar Sándor felvétele)

shd

A jéghegy
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Pingvinek

A kékbálna és a sarkkutatók



14. VÉGES–VÉGTELEN

KÉSZÍTETTE: SCHMIDT MAGDOLNA

Játék,

amelyben a végtelenbe utazunk, a világ végére. 
Megalkotjuk a saját mesénket.
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MODULLEÍRÁS

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 11-12 évesek

AJÁNLOTT IDŐKERET 90 perc, 2x45perc 

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Dramatikus tevékenységek felidézése, dramatizálás, 
meseírás

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Az év során megismert modulok. Dramatikus tevé-
kenységek: rögtönzés, produktív-, artikulált beszéd. 
Csoportmunka. Értékelés, önértékelés

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY A szóbeli kifejezés megerősítése
A dramatikus és bábtevékenység további folytatása

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FÓKUSZAI Személyes kompetencia: együttalkotási, együttműködési

Kognitív kompetencia: kombinatív képesség

Szociális kompetencia: önkifejezési készség

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz:

MAGYAR IRODALOM:
Szövegalkotás, szövegmondás, helyes beszédképzés

TÁNC ÉS DRÁMA:
Dramatizálási készség, előadói készség, empátia, bele-
érzés

BÁBJÁTÉK:
Maszkos játék, díszletalkotás, térépítés, animálás

Modulokhoz:
az utolsó együttlét előkészítése. Körbejártuk a földet

TÁMOGATÓ RENDSZER Önálló történet kialakításához és létrehozásához, va-
lamint a dramatizáláshoz konkrét tanácsokat és mód-
szertani segítséget kaphatunk Gabnai Katalin Drám-
ajátékok c. könyvéből: A közös dramatizálás fázisai és A 
kollektív dráma születése c. fejezetekből.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

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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Ezen a foglalkozáson a gyakorlatokban megtalálhatjuk azokat az elemeket és technikákat, 
melyeket az év során alkalmaztunk. Kísérletet teszünk egy önálló mű létrehozására és elő-
adására. A játékban azonban mégsem elsősorban az előadáson van a hangsúly, hanem a KÖ-
ZÖS MŰHELYMUNKÁN. 

A színjáték eszközeit használjuk most fel csoportépítésre, fejlesztésre. Fontos, hogy a gye-
rekek tisztában legyenek a jelenetalkotás szabályaival, tudják, mi az, hogy helyszín, térszer-
vezés, dramatizálás, szituáció, konfliktus, feszültség. Itt reményeink szerint kapcsolódunk 
az ötödikes irodalom tananyaghoz, valamint az év során elsajátított dramatikus játékfor-
mákhoz. 

Tér, teremrendezés
A bemelegítéshez üres térre van szükségünk. Tegyük a székeket a fal mellé. A szünet után 
átalakíthatjuk a teret, hogy azt jelenetkészítéshez, bábjátékhoz használjuk. A legdemokrati-
kusabb térforma a beszélgetésekhez: a kör. Ezt ajánljuk kialakítani.

A légzőgyakorlatok előtt mindig szellőztessük ki a termet! 
A megadott időkereten változtathatunk, de az optimális megoldás az lenne, hogy a beme-

legítés után rögtön hozzálátnánk a saját mesénk vázának kidolgozásához, a körmese legyen 
meg az első 45 perc végére, hogy a második részben már a kidolgozáshoz foghassunk. A 
foglalkozást nem muszáj a végén lezárni, legömbölyíteni. Az a jó, ha a foglalkozás után még 
bennünk folytatódik a mese.

ÉRTÉKELÉS
A modulban egy önálló történet kitalálása, létrehozása a cél. A történetíráskor a körmese tech-
nikáját alkalmazzuk. Értékelés a modul végén, beszélgetés formájában ajánlott. Erről bőveb-
ben a II/7-es ajánlásban olvashatunk. A munkaszervezés a foglalkozás első részében az egész 
csoportra íródott, a második részben a kiscsoportmunkán és az egyéni teljesítményen van a 
hangsúly. Ha úgy látjuk jónak, irányítottan is választhatunk csoportot, hogy egy-egy társu-
latban különféle tehetségű gyerekek munkálkodhassanak, de lehet spontán is a csoportala-
kítás. 
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1. Légzőgyakorlatok

A Színes légzőgyakorlat
Helyezkedjünk el a tér különféle 
pontjain, lehetőleg egymástól 
kartávolságnyira, hogy legyen 
saját terünk a valóságban is. 
Kényelmes pózt vegyünk fel, ha 
nem tudunk lefeküdni a földre, 
akkor a székeken helyezkedjünk 
el, azokat is a tér különféle pont-
jaira tehetjük. A gyakorlat köz-
ben csak magunkra figyeljünk. 
(4 perc)

helyes beszédlég-
zés, tudatos lazítás

egyéni,
gyakorlat

A játékleírás

B Koncentrált teljes légzés
 Fontos, hogy a gyakorlat során 
a testünket ellazítsuk, a figyel-
münket azonban tartsuk éberen!
(4 perc)

helyes beszédlég-
zés, lazítás és 
koncentráció

egyéni,
gyakorlat

játékleírás

I/2. Lassított mozgás zenére

Közös bemelegítés zenére.
Ha az előző játéknál széken 
ültünk, most tegyük azt félre. A 
lassított mozgás közben figyel-
jünk magunkra!
(4 perc)

egyensúlyérzék,
érzelmek kifejezé-
se mozgással

egész csoport,
tréning

játékleírás,
zenei CD
magnó

I/3. Hanggyakorlat

Hogyan beszéljek?
Közös hangbemelegítés
(4 perc)

utánzás,
beleérzés,
helyesejtés

egész csoport,
dráma

játékleírás

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. Ládanyitás a kialakított szertartás szerint

II/2. A végtelen történet kezdete

A ládából előkerül a Végtelen 
történet c. regény részlete.
Olvassuk el!
(3 perc)

figyelem,
befogadás

frontális,
előadás

mellékelt 
szövegrészlet
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/3. A részlet felolvasása után közös 
beszélgetésben vázoljuk és rög-
zítsük, hogy
– hol vagyunk?
–  kik a történet eddig megismert 

szereplői?
– mi fenyegeti a világot? 
– mi a konfliktus?
– mi az elérendő cél?
– kik az ellenségeink?
–  hogyan győzhetünk az ellen-

ség felett?
–  kik lehetnek a történet áldo-

zatai?
(10 perc)

divergens gondol-
kodás, dramatizá-
lási készség

egész csoport,
beszélgetés

játékleírás

II/4. Körmese technikával folytassuk 
a történetet!
Mi is üljünk körbe!
(20 perc)

(lehetséges órabontás!)

egyeztetés, kreati-
vitás, fantázia,
verbális kifejező-
készség

egész csoport
dráma

a körmese 
írás néhány 
szabálya

II/5. Tablómesék 

A Alakítsunk három csoportot! 
A megalkotott mesét bontsuk 
három részre! A csoportok készít-
senek tablóképeket a mesék főbb 
jeleneteiből! A jelenetfelosztást 
kronologikus sorrendben oldjuk 
meg. A csoportok a felkészülés 
után egymás után mutassák be 
az elkészült tablókat! A képeknek 
adjanak címeket! Igény szerint 
használhatunk kellékeket is! 
(15 perc)

kompozíciókészí-
tés, lényegkieme-
lés, megjelenítés

kiscsoportos,
dráma

játékleírás

B
A tablómesék másik, nehezített 
változata, hogy a képek alá 
mondjunk rövid tartalmi össze-
foglalót. A játék így diafilmhez 
lesz hasonló.
(15 perc)

kompozíciókészí-
tés, verbális kifeje-
zőkészség

kiscsoportos,
dráma

játékleírás
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

II/6.  És megélednek a tablóképek!

A Tovább folytatjuk a dramatizá-
lást. A csoportok válasszanak ki 
egy képet, amelyen dolgozzanak 
tovább. 
Mutassuk be a mesénk egy jele-
netét!
Rövid megbeszélés után minden 
csoport mutasson be egy jelene-
tet! Egy-egy jelenet maximum 
1-2 perces lehet.
(10 perc)

sűrítés,
előadói

kiscsoportos,
rögtönzés

választott 
kellékek

ötletek

B Megoldhatjuk a jelenetkészítést 
bábjátékkal is.
Esetleg vegyíthetjük a két mun-
kaformát!
(10 perc)

animálási
előadói

kiscsoportos 
rögtönzés
bábjáték

bábok

II/7.
☺

Beszéljük meg a látottakat!
(10 perc)

értékelés,
önértékelés

egész csoport,
beszélgetés

az értékelés 
szempontjai

III. HANGULATI LEVEZETÉS

III/1. Belső hangok játéka

Készítsünk egyszerű maszkokat 
papírlapból!
Mindenki kapjon egy egyszerű 
A/4-es rajzlapot, vagy írólapot. A 
papírlapból egyszerű hajtogatás-
sal, vagy tépkedéssel készítsünk 
egy arcmaszkot. Formáljuk meg 
stilizáltan saját arcunkat!
(5 perc)

önkifejezés egyéni,
maszkkészítés

papírlapok

III/2. Ládazárás

A Az arcmaszkokat vegyük az 
arcunk elé, és mondjunk egy-
egy mondatot, mire emlékszünk 
szívesen az évi munkánkból, 
aztán a maszkot helyezzük bele 
a ládába.
(5 perc)

érzelemkifejezés egyéni,
monológ

B Véleménymondás kötött mon-
datkezdéssel.
(5 perc)

érzelemkifejezés játékleírás
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MELLÉKLETEK

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I/1. 

Légzőgyakorlatok
 
A) Színes légző gyakorlat
Háton fekve behunyt szemmel, saját nyugalmi ritmusban lélegzünk. 
A gyakorlatot ülve vagy törökülésben is végezhetjük.

Elképzeljük, hogy a beszívott levegő megszínesedik, átjárja egész tes-
tünket, kilégzéskor körülveszi testünket, és mintha egy burában lennénk 
– oxigéndús színes gomoly vesz körül minket. Szinte pillekönnyűvé válik 
a testünk. Mintha lebegnénk. Egy perc után elemezzük, kinek mi volt a 
választott színe, ez változott-e a gyakorlat során, és melyik fázis volt a leg-
kellemesebb.

B) Koncentrált teljes légzés
Háton fekve behunyt szemmel fekszünk, nyugodtan, egyenletesen léleg-
zünk. Figyeljük a légzés ritmusát. Először csak saját magunkra figyelünk, 
elképzeljük a levegő áramlását, megpróbáljuk megérezni a szívverésünket. 
Nyugodt, meleg érzéssel ellazulunk. Ügyeljünk, hogy a belégzés orron, a 
kilégzés szájon keresztül történjen. A gyakorlat második részében figyeljük 
meg társaink légvételének ritmusát. Mit érzünk? Kapcsolódtunk-e hozzá-
juk? A testünket milyen érzés járta át? A gyakorlat után beszéljük meg ér-
zéseinket.

I/2. 

Közös bemelegítés zenére
 
A növendékek szabadon járnak a térben a zene ütemére, lassított mozgás-
sal, melynek folyamatosnak kell lennie. A cél, hogy minél szélsőségesebb 
testtartásokat vegyünk fel, az egyensúlyunk megtartásával, minden test-
részünket mozgassuk meg. A zene legyen nyugodt és lassú ütemű, inkább 
meditatív jellegű. Mozgásunkkal fejezzünk ki különféle érzelmeket, állapo-
tokat. A gyakorlatot kövesse megbeszélés.
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I/3. 

Bemelegítő hanggyakorlat
 
Körbeülünk a földre törökülésben. A gyakorlatokat mindig levegő kifújás-
sal indítjuk.

Ebben a játékban egyszerre figyelünk a helyes hangképzésre és hangin-
dításra, az utánzásra is. A gyakorlatvezető mond egy mondatot a gyerekek-
nek, ez lesz a hívó mondat pl.: Suttogva beszélek.  A többiek együtt megis-
métlik és utánozzák. A körben ülő következő folytatja a játékot: Rekedten 
beszélek. Mindenki megismétli. A játék körbemegy, a cél minél többféle 
hangszínt és ritmust kitalálni. A feladat érdekes változata lehet, ha ponto-
san az ellenkező módon beszélünk, mint amit mondunk, pl.: Suttogva be-
szélek, mondjuk ordítva.

II. Új tartalom feldolgozása

II/1. 

Ládanyitás
 
A ládából előkerül Michael Ende Végtelen történet c. művének egy részlete. 
Olvassuk föl! 

II/2. 

Végtelen történet (részlet)
 
A színjáték, mely elébe tárult, rendkívüli volt: a homok mindenfelé lassú folyamatos 
mozgásban volt. Sajátos módon kavarogva áramlott erre-arra, a legkülönbözőbb ki-
terjedésű és magasságú dombokba és dűnékbe halmozódott, de még mindig valamely 
pontos és meghatározott színben. A világoskék homok világoskék halomba gyűlt ösz-
sze, a zöld zöldbe és a lila lilába… Arany és ezüst homokpatakok húzódtak a dombok 
között, és elválasztották egymástól a színeket. 

– Ez itt Góba, a végtelen színek sivataga! – mondta Barnabás hangosan.
A nap egyre magasabbra emelkedett, és irtó forrón, gyilkosan sütött. A levegő úgy 

áramlott és villogott a homok fölött, és Barnabás rájött, ha itt marad, ebben a végtelen 
sivatagban, akkor hamarosan elpusztul. Életben kell maradnia, hiszen meg kell szaba-
dítania a gyermekkirálynőt, különben eltűnik a világból a Végtelen Fantázia Birodal-
ma. Hirtelen egy mentő ötlete támadt, hogyan kerüljön ki a sivatagból. 
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II/3. 

A részlet elolvasása után beszéljük meg a történetet! Magát a művet nem 
szükséges ismernünk és követnünk, a részlet felolvasása a fantázia elindí-
tását szolgálja. Inspirálhatjuk a játszókat zenei bejátszásokkal is: ajánlott ze-
neművek: Debussy: A tenger.

II/4. 

A körmese megkezdése előtt a következő kérdések fölvetésével inspirálhat-
juk az események kibontását!
– Mi utunk következő állomása?
– Kik lesznek a társai a főhősnek?
– Miért indult útnak Barnabás?
– Kik lesznek a segítői célja elérésében?
– Kik az ellenségei, hogyan akadályozzák őt?
– Milyen próbákat kell kiállnia, hogy céljához elérjen?
– Hogyan képzeled el Fantáziaországot?
– Mi okozza az ország pusztulását?
– Állítsuk össze a szereplők rendszerét!
– Építsünk a történetbe konfliktushelyzeteket!
– Mi okozhat feszültséget a történetben?
– Hogyan késleltethetjük az események kibontását?
– Mit jelent az, hogy végtelen?
– Végtelen-e a fantázia? 
– Végtelen-e az élet?

A körmese lényegében közös mesélés. A játékvezető kezd, mond egy mon-
datot, amellyel elindítja a mesét. Mindenki egy mondatot mondhat. Meg-
beszélhetjük, hogy hány kör fusson le, amíg befejezzük a történetet.  A kör-
mese technikáját először egyszerűnek vélhetjük, ám könnyű elkalandozni, 
belebonyolódni a cselekménybe. A következő szabályok betartása segít gör-
dülékenyebbé tenni a történetmesélést.
1. Ami előttünk elhangzott, azt fogadjuk el, és kapcsolódjunk a közléshez!
2.  A játékvezető segítő mondatokat vethet be: Pl. Ragaszkodj a történethez! 

Most vigyünk konfliktust a történetbe! Jellemezzük bővebben a     szerep-
lőket!  Írjuk le részletesebben a helyszínt!

3.  Szerepeltessük a történetfűzés elemeit: legyen konfliktus, ellentét, fe-
szültség, megoldás.

4.  A körmese műfajához ragaszkodjunk: ha mesét mondunk, legyenek ben-
ne mesei elemek, váratlan fordulatok, segítők és ellenségek, csodás ele-
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mek.
5.   Határozzuk meg a végét! A szerkesztés egyik alapelve lehet, hogy a tör-

ténetet a megoldáshoz kell alakítani!

A mese története és cselekménye nem ugyanaz! A cselekmény az esemé-
nyek bonyolítása, a történet az események sorozatából kialakuló mese.
Gyakran tapasztalom, hogy a gyermekek által írt mesék sok agresszív ele-
met tartalmaznak. A mesélők hamar kivégeznek egy szereplőt, durva konf-
liktushelyzeteket állítanak föl. Ettől ne ijedjünk meg! Mindennapi világunk 
is tele van harccal és konfliktussal (ha csak a híradóra gondolunk, elbor-
zadhatunk a természeti katasztrófákon és háborúkon). Az agresszió verba-
lizálása a gyermeknél feloldó hatású, főleg, ha ezt még el is játsszuk, akkor 
annak fesztültség levezető hatása van. (És mindig akad valaki, aki föléleszti 
a meghalt szereplőt.)

II/5. 

Tablómesék
 
A tablóképek technikáját már ismerjük, a képmutogatás régi vásári komédi-
ai műfaj volt, melynek lényege, hogy a kikiáltó egy képsorozat részeire mu-
tatva elmesélt egy történetet (mint a vetített diafilmben). A feladat hasonló: 
a tablókról egy-egy történetrészt kell elmesélniük a növendékeknek. Tör-
ténetünk bonyolultságától függően egy-egy csoport 4-5 képet készítsen. A 
szövegek legyenek rövidek. A képeket mozdulatlanul tartsák ki a gyerekek!

II/6. 

Megélednek a tablóképek
 
Bizonyára jártasak vagyunk már a jelenetkészítésben, csak emlékeztetőül 
jegyzem meg: a feldolgozást a cselekmény megjelenítésen túl a szereplők 
közötti viszony felmutatása színesítheti. A szerepeket játszó gyerekek fi-
gyelmét hívjuk föl erre. A jelenetkészítés rendje lehet:
1. a megvalósítandó rész rövid átbeszélése,
2. szereposztás,
3. térrendezés,
4. a szereplők viszonyainak tisztázása,
5. a kellékek kipróbálása,
6. a jelenet végének rögzítése (ne legyen parttalan a rögtönzés!),
7. rövid próba.
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Ha bábjátékformát választunk, akkor a fentieken túl természetesen a bá-
bok, kellékek, tér berendezése színesíti a feladatot. 

II/7. 

Az értékelés szempontjai
 
A gyerekek értékelésében még nem jelenik meg a sablon, keményen, fenn-
tartások nélkül tudnak fogalmazni. Szépnek találják azt, ami nekik tetszik. 
Egymás és magunk munkájának értékelésében a következőket javaslom. 
Ha lehet, akkor először a csoportok együttes munkáját beszéljük meg a kö-
vetkezők alapján: hogy sikerült a térszervezés, figyeltek-e egymásra a ját-
szók, milyen módon volt követhető a jelenet. Ha egyéni munkát is érté-
kelünk, akkor jó, ha a szerepeken keresztül mondjuk el véleményünket. 
Kitérhetünk a szerepformálásra, átélésre is. Véleményünket indokoljuk. A 
véleményt a gyerekek ne a foglalkozásvezetőnek, hanem az illető csoport-
nak mondják el. Mindenkit hallgassunk meg, aki nyilatkozni akar. Csopor-
tok is értékelhetnek csoportokat.

III. Hangulati levezetés

III/2.B) 

Véleményalkotás kötött mondatkezdéssel
 
Érzelmeinket nem mindig tudjuk a felszínre hozni, ebben segíthet a követ-
kező játék. A foglalkozásvezető készüljön fel annyi rövid mondatkezdéssel, 
ahányan a csoportban vannak. A játszók feladata a mondatokat befejezni és 
képletesen a ládába dobni.

Néhány ötlet mondatkezdésekre:

Nekem a legkedvesebb játékom az volt, amikor

A legérdekesebb csoportjáték az volt, amikor

A foglalkozások közül leginkább az tetszett, amelyiken
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Ha újra élhetnék egy pillanatot, akkor azt választanám, amikor

A legviharosabb pillanatunk az volt, amikor

A legszívesebben arra emlékszem, amikor

A legfontosabb számomra ebben az évben az volt, hogy

Arra még évek múlva is emlékezni fogok, amikor

A legnagyobb önbizalmat akkor éreztem, amikor

A legelmélyültebb dolog akkor történt, amikor

A legmulatságosabb eset akkor történt, amikor

A legjobban akkor tudtam magam kifejezni, amikor

Nem fogom elfelejteni azt az esetet, amikor

A legötletesebb megoldásnak azt tartom, amikor

A legkíváncsibb akkor voltam, amikor stb.

Természetesen nemcsak pozitív kicsengésű mondatokkal indíthatunk. Cso-
portunktól és tőlünk függ a mondatkezdés. 



15. KÖRBEJÁRTUK A FÖLDET

KÉSZÍTETTE: SCHMIDT MAGDOLNA

Játék,

amelyben megmutatkozunk, elindulunk egymás felé… és 
megérkezünk valahová!
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MODULLEÍRÁS

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 11-12 évesek

AJÁNLOTT IDŐKERET 90 perc, 2x45perc 

A MODUL KÖZVETLEN CÉLJA Az év során elsajátítottak bemutatása – közös játék

MEGELŐZŐ TAPASZTALAT Az év során feldolgozott modulok.

AJÁNLOTT TOVÁBBHALADÁSI IRÁNY Dráma és bábjátékok folytatása

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FÓKUSZAI Személyes kompetencia: önfejlesztő, önkifejező képesség

Kognitív kompetencia: nyelvi és nem nyelvi kommuni-
kációs képességek

Szociális kompetencia: együttműködési, együttélési ké-
pességek

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A NAT-hoz: 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM: 
Élményt nyújtó szövegalkotás, szövegmondás

DRÁMA ÉS TÁNC:
Készség- és képességfejlesztő játékokban való aktív 
részvétel, rögtönzés

BÁBJÁTÉK: 
Maszkos és tárgyjátékok alkalmazása

Modulokhoz:
az év során feldolgozott modul játékai, alkotásai

TÁMOGATÓ RENDSZER Gabnai Katalin: Drámajátékok c. könyve tájékoztatót és 
ötleteket adhat a játékok bővítésére. 

Térszervezés és rendezés ügyében Nánay István: A 
rendezés c. könyve adhat útmutatót.

Az év során ajánlott szakirodalom

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

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).
 
Ez az utolsó találkozásunk ebben az évben. 

Foglalkozásunk legyen nyitott tanítványaink barátai és rokonai számára. Hívjuk meg őket 
is közös játékra. Szomorú, de tény: rohanó világunkban egyre kevesebb idő jut beszélge-
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tésre, tartalmas időtöltésre. Családon belül sem beszélgetünk. Mostanában a kezembe akadt 
egy 2004-es felmérés, a magyar „átlagfelnőttek” napi 6-7 percet beszélgetnek egymással a 
családban! Játékra meg egyáltalán nem marad idő! Pedig: játszani jó. A játék szabályoz és 
felszabadít, tanít és szórakoztat, önismeretre és társismeretre taníthat, bensőnk leglényegét 
tárja fel.  „Cselekedni jobb, mint beszélni!” – mondja Jacob Lévy Moreno, akinek nevéhez 
fűződik a gyermeki pszichodráma „feltalálása”, hiszen a drámában, a játékban találta meg 
az eszközt a sérült lelkek gyógyítására, az egészségesek fejlesztésére. Ne várjuk meg, amíg 
betegek leszünk! Merjünk bátran játszani barátainkkal, szeretteinkkel. Válogassuk össze az 
évben játszott legkedvesebb játékainkat, fűzzük csokorba, és mutassuk meg őket! Ez a foglal-
kozás legyen vázlat. Beszéljük meg tanítványaikkal, mit szeretnének ők maguk megmutatni. 
Tehát játékra fel! Néhány praktikus gondolat a foglalkozásra szánt tér kialakításához: A meg-
növekedett létszámra való tekintettel legyen elég helyünk a játékra és a nézők elhelyezésére 
is. Ebben a modulban, tanítványonként 1-2 fő vendégre számítva, kb. 30-35 főre terveztük 
a játékokat. A megbeszéléseket, beszédgyakorlatokat célszerű egy nagy körben végezni. A 
bemutatandó előadásoknak a terét tanítványaink a jeleneteknek megfelelően rendezzék be! 
Nem szabad elfelejteni, hogy senkit nem erőltethetünk a vendégek közül a játékban való 
részvételre! Javaslom, hogy a foglalkozás előtt két héttel küldjük el a tanulók által elkészített 
meghívót. Egy mintapéldány fellehető a gyűjteményben, 1. szám alatt. Remélem, jövőre is 
találkozunk! Utazzunk most egymás felé, egymással! Jó utat kívánunk!

Tippek:
Időfelhasználás: a megszokott 2x45 percet javasoljuk megtartani, egy szünet beiktatásával.

Eszközök: szokás szerint előre készüljünk fel a Varázsláda előkészítésével. A modul irány-
mutatása szerint közösen is rendezhetjük ezeket. 

A tartalommal összefüggő differenciálási javaslat: bátran válasszunk a csoportunkhoz illő 
gyakorlatokból.

SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN: 
☺
Ezen a foglalkozáson nem célunk az értékelés nyilvánossá tétele. A foglalkozásunkat az minő-
síti, ha jókedvűen játszunk, játszanak velünk vendégeink.
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MODULVÁZLAT

TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/1.

A Fogadjuk a vendégeket, kérjük 
meg őket, hogy játsszanak ve-
lünk. 
Köszöntelek. Csoportépítő, ven-
dégköszöntő játék.
A játék után a bemutatottak ver-
bális és nonverbális felidézése.
(3 perc)

együttjátszás örö-
me, csoportépítés

egész csoport
gyakorlat

üres tér A játékleírás

B Köszöntelek. Csoportépítő kö-
szöntő játék gesztussal, mimi-
kával.
A játék után a bemutatott kö-
szöntések azonosítása, felidézése
(3 perc)

emlékezet, érzel-
mek kifejezése

egész csoport
gyakorlat

üres tér játékleírás

I/2. Maradhatok veled? 

A Csoportépítő ügyességi játék. 
Készítsük be a székeket, üljünk 
körbe. Egy játékos középre áll, és 
kezdődik az ügyességi gyakorlat.
(5 perc)

együttműködés,
szimpátia

egész csoport székek játékleírás

B Hogy tetszik a szomszédod? 
Csoportépítő ügyességi játék
(5 perc)

együttműködés,
játékosság

egész csoport székek játékleírás

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/1. Ládanyitás közös szertartásunk szerint

II/2. A Varázsládában egy felkérő levél

A Egy utazás képei. Fotóalbum-
készítés
Alakítsunk csoportokat. Leg-
alább három csoportban dolgoz-
zunk!
A felkérő leveleket osszuk ki a 
csoportok között. 
Adjunk felkészülési időt, majd 
mutassuk be az alkotásokat!
(15 perc)

vizuális, előadói 
képesség

kiscsoportos,
dráma

választott esz-
közök

A feladatis-
mertetés
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

B Egy utazás képei. Némafilm 
készítése
Alakítsunk csoportokat. Leg-
alább három csoportban dolgoz-
zunk!
A felkérő leveleket osszuk ki a 
csoportok között. 
Adjunk felkészülési időt, majd 
mutassuk be az alkotásokat!
(15 perc)

nonverbális,
előadói

kiscsoportos
dráma

választott esz-
közök

feladatismer-
tetés

C Egy utazás képei. Hangjáték 
készítése
Alakítsunk csoportokat. Leg-
alább három csoportban dolgoz-
zunk!
A felkérő leveleket osszuk ki a 
csoportok között. 
Adjunk felkészülési időt, majd 
mutassuk be az alkotásokat!
(15 perc)

beszédtechnikai,
előadói

kiscsoportos
dráma

feladatismer-
tetés

II/3.  Reklámfilm alkotása

Az utazási iroda ajánlatai: sze-
repjáték, reklámfilm készítése és 
bemutatása. Az év során megis-
mert és kialakított utazási iroda 
dolgozói ajánlata
a)  reklámfilm készítése maszkok-

kal, lepellel
b)  reklámfilm készítése masz-

kokkal, lepellel, zenével
c)  reklámfilm készítése maszkok-

kal, lepellel, zenével, szöveggel 
Lehet szimultán kiadott gyakorlat.
(15 perc)

(lehetséges foglalkozásbontás)

rendezés, előadói kiscsoportos,
dráma

levél a Gaff 
cégtől, 
választott 
kellékek

játékleírás

II/4.  Közös játék a vendégekkel

a A gubanc
Csomózzuk össze egymást! Kör-
játék egy kicsit másképp
(15 perc)

csoportmélyítés dráma,
egész csoport

játékleírás

b Szózsák
Ajándékozzuk meg egymást jó 
szavakkal!
(15 perc)

csoportmélyítés,
kapcsolat fölvétel

egész csoport,
dráma

székek játékleírás

c Milyen az idő benned?
Beszélgessünk önmagunkról!
(15 perc)

csoportmélyítés,
érzelemkifejezés

egész csoport,
dráma

székek játékleírás
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TEVÉKENYSÉGEK –  
IDŐMEGJELÖLÉSSEL

TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA, FEJLESZ-
TENDŐ KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK

MUNKA-
FORMÁK ÉS 
MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK-MELLÉKLETEK

DIÁK PEDAGÓGUS

d Milyen a hangulatod most?
„E-mail címadás” kicsit másképp
(15 perc)
(Egy-egy játékot rövidebb ideig is 
játszhatunk, s választhatunk az 
ajánlatból újat, ahogy a csoport 
érzi magát.)

érzelemkifejezés,
csoportépítés

egész csoport,
dráma

székek játékleírás

II/5. Közös játék a vendégekkel

a Jégből vagyok! Nevettessük meg 
egymást!
Lássuk ki nem nevet a végén!
(15 perc)

imitációs készség,
koncentráció

egész csoport,
dráma

székek játékleírás

b Sziget a tengeren!
Táncoltassuk meg egymást! 
(15 perc)

egyensúly,
összetartozás

páros
gyakorlat

újságpapír játékleírás, 
CD

c Meghökkentő bölcsességek
Gyártsunk közhelyeket!
(15 perc)
(Egy-egy játékot rövidebb ideig is 
játszhatunk, s választhatunk az 
ajánlatból újat, ahogy a csoport 
érzi magát.)

nem szokványos 
beszédhelyzetek 
kitalálása

kiscsoportos
írásbeli

papír, toll a 
csoportoknak

játékleírás

III. HANGULATI LEVEZETÉS

III/1. Légy része az egésznek!

Közös tablókészítés. Jelképes 
ládazárás
(10 perc)

csoporttudat,
empátia

egész csoport játékleírás
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MELLÉKLETEK

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I/1.A) 

Köszöntelek 
 
A játszók körbesétálnak a térben. A séta iránya és a tempója tetszőleges. 
Mindenki mindenkinek köszön, akivel találkozik. De két köszönés nem le-
het egyforma! A játék végén mondjuk el, hogy ki hogyan köszönt nekünk.

I/1.B) 

Köszöntelek 
 
Egy másik lehetséges változat, amikor a köszönéshez egy köszönő gesztust 
is tesznek a játszók. Ez lehet egy finom érintés, integetés, szemöldök felhú-
zás stb., a végén idézzünk fel egy-két köszöntést!

I/2.A) 

Maradhatok veled? 
 
A játszók körben ülnek. Középen van a kérdező. Neki nincs széke. A kér-
dező megkérdezi valakitől a következő mondatot: „Maradhatok veled?” – a 
válasz: „Nem.” (Lehet a hangszínnel, hangerővel játszani.) Eközben két kör-
ben ülő játékos (köztük legalább két szék kell, hogy legyen) összekacsint, 
és helyet cserél a háta mögött. Ha a kérdező időben észreveszi a cserét, és 
sikerül leülnie az üresen maradt székre, akkor a szék nélkül maradt játékos 
lesz a kérdező. A középen álló célja: mihamarabb leülni. Vigyázzunk a testi 
épségünkre, de azért igyekezzünk a leüléssel.

I/2.B) 

Hogy tetszik a szomszédod?
 
A játszók körben székeken ülnek. Az irányító középen áll. A következő kér-
déssel fordul valakihez: „Hogy tetszik a szomszédod?” Háromféle válasz 
lehetséges: 1. Tetszik. 2. Tetszik, de XY szomszédjai jobban tetszenek. 3. 
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Egyáltalán nem tetszik. Az első válasz esetén a kérdező másnak teszi fel a 
kérdést. A második válasz esetén a kérdezett szomszédjai és az általa meg-
nevezett személy igyekeznek minél gyorsabban helyet cserélni, miközben 
a kérdező megpróbál maga is leülni! A szék nélkül maradt játékos lesz a 
következő kérdező.  A harmadik válasz esetén mindenki igyekszik helyet 
cserélni. Természetesen a kérdező gyorsan helyet foglal valahol. 

II. Új tartalom feldolgozása

II/2. 

Egy utazás képei
 
A)  Elevenítsétek fel képekkel, tablókkal évközi utazásaink legizgalma-

sabb, legemlékezetesebb képeit, pillanatait. Képzeljétek el, hogy egy 
fotóalbum lapjait keltitek életre! Igyekezzetek minél több helyet, érzést, 
pillanatot feleleveníteni! Jelöljetek ki magatok közül egy mesélőt, aki 
a képekről legalább egy percben beszélni fog. Eszköz, paraván, lepel, 
maszk használata kötelező!

B)  Mutassátok be némafilmen az év utazásának egyik emlékezetes, izgalmas 
jelenetét. Egyikőtök (mint az igazi némafilmekben) legyen a hangalámon-
dója a történetnek! Eszköz, paraván, lepel, maszk használata kötelező!

C)  Vannak olyan társaink, akik a szemükkel nem érzékelnek, nem látnak. 
Nektek most az a feladatotok, hogy készítsetek hangjátékot az út egy 
emlékezetes történéséről! Használjatok minél több hangforrást! 

Kiegészítések: Eszköz, paraván, lepel, maszk használata kötelező!

II/3. 

Reklámfilm alkotása

A levél utasításainak megfelelően kell a reklámfilmet elkészíteni: 
A – maszkokkal, lepellel, a földrészre jellemző zenével
B – maszkokkal, szöveggel
C – maszkokkal, szöveggel, zenével

(Lásd még az első modul 5. játékleírását!)
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2. Levél a GAFF CÉGTŐL  

TISZTELT MUNKATÁRSUNK!

Utazási Irodánk rendkívüli ajánlatot kapott! Egy promóciós anyag 
készítésére kaptunk felkérést, melynek óriási tétje van! 

Egy világkörüli utat szervezhetünk!
Irodánk versenyben áll az Odüsszeusz Utazási irodával. Újabb ügy-

feleket szeretnénk útjainkra megnyerni.
Éppen ezért kérjük, hogy szakértői csoportjaik: reklámfilmeseik, 
operatőreik, rendezőik és színészeik készítsenek reklámfilmeket, 

hogy útjainkat népszerűsítsék. A készülő filmeket egy versenytár-
gyaláson fogják elbírálni, s itt derül ki, hogy megkapjuk-e az újabb 

megrendeléseket.
Reméljük, ebben az évben elég tapasztalatot szereztek utazásaikon, 

a különféle földrészeken, hogy a filmeket elkészítsék.
Az alkotásoknak Amerikát, Afrikát, Ázsiát kell bemutatniuk.

Egy-egy munkacsoport egy földrészt mutathat be.
A filmek tematikája kötetlen. 

Budapest, 2005-05-15. 

GAFF VEZÉRIGAZGATÓSÁG

II/4. 

a) Gubanc 

Valakit vagy valakiket kiküldünk a teremből, a többiek pedig egymás kezét 
fogva körbe állnak. Egyvalaki kilép a körből, és az összefogódzkodó társa-
ságot jól összegubancolja: átlépteti a kezeket egymás felett, kifordíthatja a 
kört. A gubancolás során nem szabad a kezeket elengedni. A kitalálók fel-
adata, hogy a társaságot kibogozzák. Vigyázzunk egymás épségére.

b) Szózsák 

Megajándékozlak egy szóval. A játék eredeti változata a 3. modul 1 A) B) C) 
játékleírásában található meg. Mi most a következőképpen alakíthatjuk. A 
játék lényege: most is van egy szózsákunk, ez a zsák száz és száz kifejezés-
sel, jó szóval tele. Mindenki kivesz egy szót, amit a mellette lévő társának ad 
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át, indoklással. A játékot körben ülve játszhatjuk. Jó, ha a játékvezető kezdi. 
Pl.: Én egy sárga sálat találtam a szózsákban, neked adom, hogy minden 
helyzetben óvjon és védjen téged. A képzeletbeli szózsákot tovább adjuk a 
társunknak.

c) Milyen az idő most benned? 

Érzelmeinket gyakran fejezzük ki az időjárás szavaival: gyakran derűsek 
vagyunk, máskor viharok dúlnak bennünk. Ezt a játékot is körben ülve 
játsszuk. Mindenki mondja el, hogy milyen az időjárás benne. Ha megtet-
tünk egy kört, érdemes visszatérni, és megkérdezni, van-e valaki, akiben 
megváltozott az időjárás. 

Pl.: Most éppen szelíd szél fújdogál bennem, finoman süt a nap, egyetlen 
felhő sincs bennem.

d) Milyen a hangulatod most? E-mail címem: „elmélkedem@ tehát vagyok.hu  

Adj magadnak e-mail címet. A címed fejezze ki jelenlegi állapotodat, ahogy 
most érzed magad.

II/5. 

Közös játék a vendégekkel

a) Jégből vagyok! 

Körben ülünk. Egy játszót középre küldünk, akinek az a feladata, hogy bár-
mi áron, de megnevetessen valakit. Ez az ára annak, hogy leülhessen. Már-
pedig minél előbb le akar ülni. Aki elneveti magát, az kerül középre! Csípni, 
rúgni, harapni, karmolni nem szabad!

b) Sziget 

A játékot zenére játsszuk. Az eredeti játékleírást lásd az 5. modul 2. II/2-es 
gyakorlatában. Kellékek: újságpapír.

c) Közhelygyártás 

Amit mondunk, az azt tükrözi vissza, amit gondolunk. Ha öreg, megfáradt 
mondásokra alapozunk, akkor elménk nem marad éber. A közhelyek öre-
gek és fáradtak. Ebben a játékban tudatosan keressük a legmegszokottabb 
kliséket, majd kicsavarjuk őket. Papír és írószer szükséges.
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–  Csoportonként fel kell sorolni legalább 10 közhelyet, mint pl.: fején találta 
a szöget, egyenlő esélyekkel, ébresztő gondolat stb. 

– Tegyük mondatba a közhelyeket! Hogy hangzanak?
–  Vegyük a listánkat, és az általunk készített közhelyekre hozzunk létre új 

kifejezésmódot. Pl.: a fején találta a szöget helyett: valóban azt a fényt kap-
csolta fel bennem, ami …A cél olyan kifejezés létrehozása, amely szemlé-
letes és ugyanazt a jelentést hordozza, mint az eredeti kijelentés. 

III. Hangulati levezetés

III/1. 

Légy része az egésznek!
 
Utolsó játékunk többféle néven ismert. A lényege az, hogy készítsünk ön-
magunkból egy közös kompozíciót, mely az ÚT címet viselje. 

Egyvalaki kezdi a szoborcsoport készítését. Egyenként kapcsolódjanak 
be a játszók a kompozícióba. Szöveg nélküli, meditatív jellegű zenét hasz-
náljunk!
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Meghívó

Mondd, akarsz-e játszani?

Ha igen, mi szeretettel várunk, hogy eljöjj közénk!

Kérünk, hozz magaddal kényelmes ruhát, cipőt!

Játsszunk együtt!

Csak itt (helyszín)!

Csak most (idő)!

Csak velünk (csoportnév)
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Az év során felhasznált modulok közül forrás:
Láng Rita–Farkas Szilvia: Időn és téren át (2. modul)
Pollághné Rózsa Ildikó: Kapcsolatban maradni (3. modul)
Farkas Zsuzsa: Vizek hátán (5. modul)
Csekeiné Vagács Zsuzsa–Prácserné Kóbor Erika: Ősi világok, új világok (8. modul)
Kovács Hedvig-–Zurbó Péter: Lótuszvirág (9. modul)


