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Jelen tanulmány arra vállalkozik, hogy egységes szerkezetbe foglalva összesítse a dramatikus tevékenységformák alapvető módszertani 

sajátosságait, valamint konkrét javaslatokkal szolgáljon a dramatikus tevékenységek irodalomtanításban való alkalmazását illetően.  

E gondolatmenet első lépéseként tisztáznunk kell a drámapedagógia fogalmát, céljait, a drámaóra szervezésének lehetséges szempontjait, 

illetve azt, milyen módon működik a dráma, a dramatikus tevékenység irodalomórán, hol vannak azok a lehetséges érintkezési pontok, ahol az 

anyanyelvi kompetencia fejlesztésére is haszonnal alkalmazható. 

A tanulmánynak nem célja az elméleti alapvetések felsorakoztatása, tisztázása, csupán az alapvető koncepcionális kérdéseket vetjük fel, s az 

irodalomórán való alkalmazás két kipróbált, sikeresnek tartott változatát mutatjuk be. A témák részletesebb tanulmányozásához, az egyes 

területeken felmerülő szakmai viták természetének megismeréséhez az irodalomjegyzék ad további eligazítást. 

A drámapedagógia fogalma 

Kaposi László a „Színház és dráma
 
a tanításban” című munkájában azt vallja, hogy a dráma szó nem az irodalom harmadik mű neméhez 

tartozó alkotást, hanem „cselekvő emberek utánzásán” keresztül történő nevelést, oktatást jelent. (Kaposi, 1995) 

Pedagógiai értelemben a dráma "olyan játék, amely felépít egy képzeletbeli világot, szereplőit ebbe bevonja, valós problémákkal ütközteti 

őket, s ez által valós tudásra és tapasztalatokra tesznek szert. A dráma ereje abban rejlik, hogy: a dráma - cselekvésnek tűnik. Cselekvésbe 

ágyazott gondolkodás ez, melynek célja a jelentésteremtés, közvetítő közege pedig két kontextus (a valós történés és a megjelenített tartalom) 

kölcsönhatása" - fogalmazza meg Gavin Bolton (1994: 102) a módszer lényegét. A drámapedagógia Angliában a közoktatás szerves részeként 

évtizedek óta hatékony pedagógiai módszerként működik. Hozzásegít ahhoz, hogy egy-egy téma valódi élménnyé váljon a gyermekek számára, 

élethelyzetként, akcióként éljék meg azokat, hozzásegítve őket saját gondolataik, ötleteik kifejezéséhez és gyakorlati megvalósításához. (A tanár 

sokkal inkább tevékeny részese, mint irányítója a történéseknek - gyakran kiszolgálója, illetve facilitátora a gyermekek ötleteinek.) 

Jonothan Neelands a „Dráma a tanulás szolgálatában” című munkájában azt emeli ki, hogy "a gyereket nem passzív befogadóként, hanem 

aktív jelentésadóként, jelentésteremtőként értelmezi, aki közvetlen környezetéről már az iskolába lépés előtt is számottevő ismerettel, tanulási 



tapasztalattal rendelkezik. Ezt a korai tanulást nem a világ objektív, elméleti megismeréseként, sokkal inkább érzéki és gyakorlati 

kapcsolatfelvételként értelmezhetjük" (1994: 7), s mindez könnyen értelmezhető általános pedagógiai kiindulópontként is. 

Jellegéből adódóan a tanítási dráma módszerével a saját kultúra számos eleme, vonatkozása (mesék, versek, dalok, hagyományok)  építhető 

be az oktatásba, amelyek az identitás erősítésének, illetve más kultúrák (hasonlóságok és különbségek) megismerésének, sőt megértésének 

irányába hatnak. Mauránk Ferenc módszerként említi: ”A drámapedagógia tehát a személyiség fejlesztésnek olyan módszere, amelynek során a 

cselekvő ember (gyermek) ismeretei, képességei és társas kapcsolatai a nevelő által irányított és társakkal végzett közös dramatikus játékok során 

fejlődnek.” Pinczésné szerint „Az iskola akkor jár a legjobb úton, ha a gyermeki személyiséget állítja tevékenysége középpontjába. A 

személyiségfejlesztés elsőrendű feladat” (Pinczésné, 2003: 3). A kor a teljesítményorientáltságot preferálja, vagyis olyan embertípust szeretne 

maga előtt látni, aki a saját tehetségét, képességét, egyéniségét tudatosítani és elsősorban megvalósítani tudja. Ebből az következik, hogy ennek 

az „új” embernek új értékeket kell felismernie, új normákkal kell azonosulnia, új körülményekhez kell alkalmazkodnia. 

Eljárásaival, megoldási módjaival élményszerűbbé, átélhetőbbé, "tapinthatóvá" válhat a tananyag. A gyerekek részeseivé válhatnak az 

ismeretek befogadásának, nemcsak passzív szereplői a tanóráknak, hanem alkotói, szerzői is, hiszen az ő meglévő tudásuk, tapasztalatuk, 

ismereteik, átélt élményeik garancia erre. Merjünk ezzel a lehetőséggel élni, hagyjuk, hogy ők alakítsák, lendítsék az óra menetét. Annak is 

tudatában kell lennünk, hogy ez a fajta óravezetés tőlünk sokkal több felkészülést igényel, mert sokféle megoldási móddal kell számolnunk, 

ugyanis az így vezetett órákon a gyermek is közvetlenül érintett a tudásanyag megszerzésének módjában.  

A drámapedagógia legfontosabb értéke a foglalkozások légkörében, hangulatában rejlik. Ha feltétel nélküli elfogadást, támogatást érez a 

gyermek, akkor már elnyertük bizalmát. E módszer alapfeltétele tehát a bizalom. Itt szabad tévedni, nincs elmarasztalás. A gyermekek oldottan, 

bátrabban kérdeznek. Lehet hibásat mondani, mert az indoklás során mindenki magától jön rá a helyes megoldásra. Drámapedagógián pedig a 

drámajátékok rendszeres, céltudatos és tervszerű alkalmazását értjük, oly módon adaptálva, hogy az a játszók életkorának, intellektusának, 

személyiségjegyeinek, illetve a csoportsajátosságoknak megfeleljen. 

A drámapedagógia tehát olyan szemlélet és módszer, amely csak akkor hat igazán, ha jól megtervezett nevelési, szakmai elképzelések 

megvalósítására használják. A játék személyiség- és kreativitásfejlesztő hatása jelentős, jellegzetessége továbbá, hogy a munkálkodás csoportban 

zajlik, így közösségi célzatú, ezen kívül pedig a reális énkép kialakítására, az érzelmi élet gazdagítására törekszik és arra, hogy a felfedezés és 

helyes döntés örömét biztosítsa a gyermekek számára.  

A dráma sajátos jellemzője a megértésben a metafora, ami sem nem aktuális, sem nem fiktív (műfaji jellegénél fogva). Pedagógiai célként az 

értékekhez kötődő és a megértésben bekövetkező változás tűzhető ki. Hatásgyakorlás művészi formában, ahol a forma nem a közönségnek szól, 

hanem nekünk, mert igényesek vagyunk, és a forma elősegíti a megértést. A megértésből származó kielégülést a gyermek a katarzisban 



megtisztulásként éli át, a tudásvágy kielégüléseként. A drámapedagógia nem töltöget semmilyen tudást a gyermek fejébe. A személyiséget 

fejleszti, ez az egyetlen célja. 

A drámajáték és a nevelés 

A drámajáték lényegét tekintve játék. A dramatizáló játék emberi cselekvés, a nevelés sajátos eszköze, amely a drámaiság jellemzőit a  

játékkedv felkeltésével, gyakran fiktív világot is teremtve improvizálja. Spontán strukturálódó cselekvéssel létrejött helyzetekben a részvevők 

közötti viszonyok megfordulnak, megváltoznak. A folyamat megnyilvánulhat utánzásban, megjelenítésben, modellezésben. Lényeges eleme 

tehát a drámaiság, ami mind a mindennapi életben, mind magában a drámában, mint irodalmi műfajban tanulmányozható, s feszültséget, 

cselekménygazdagságot, sűrítettséget, koncentráltságot, ellentétességet, konfliktust foglal magában. A “drámai helyzet”-ben sorsfordító hatású 

mozzanatok kívánnak feloldást. Bár a gyermekkori feszültségteremtő elemek később elveszthetik hatásosságukat, a játékkedv felnőtt korban sem 

szűnik meg, hanem interiorizált formákban (például a fantáziában), illetőleg kreatív munkában tör a megvalósulásra. Ez azért is lehetséges, mert 

a játékban is a valóság tükröződik, a megismerés mechanizmusai érvényesülnek. Ezért mondhatjuk, hogy a problémamegoldó ember játékos 

ember, a játék alkalmas a problémamegoldás rutinjának az elsajátítására. 

Ami a drámában rejlő játék- és nevelési lehetőségeket illeti, ezek felismerése a 20. század elejére tehető. A pedagógiában új, progresszív 

elvek jelentkeznek: a gyermekközpontúság és a gyermeki aktivitásra alapozott tanulás. A dramatizáló nevelés több meghatározó egyénisége 

Angliában működött. Az elmélet, a módszertan és a gyakorlat fejlődését az ő munkásságukat ismertetve kísérelem meg vázlatosan bemutatni. Az 

Association of Teachers of Speech and Drama a 30-as években sok tagot számlált. Felkarolta a dramatizálás iránti érdeklődést. Úgy tűnik, a 

dramatizálásban, mint az önkifejezés eszközében, mégsem annyira az önkiteljesítés lehetőségét, mint inkább az anyanyelven beszélés 

tökéletesítését ragadták meg. 

Ehhez képest merőben újat jelentett a 40-es években Peter Slade fellépése. 1954-ben megjelent Child Drama című műve, mely 

nemzetközileg is elismertté tette őt, a birminghami drámatanári működése során iskolában és iskolán kívül szerzett tapasztalatait dolgozza fel. 

Nevelői szemlélete gyermekközpontú, áthatja a gyermeki szükségletek iránti megértés és tisztelet. Az előadás követelményeit középpontba állító 

dramatizáló csoportban szerinte elfojtják a gyermekek természetes önkifejezési hajlamát. Hangsúlyozza, hogy a dráma a játékban gyökerezik, 

lényege az alkotó kaland, s nem a felnőtt kezétől kialakított művészi forma. Mint ahogyan létezik “gyermekművészet”, ugyanúgy létezik, sajátos 

műfajként “gyermek dráma” is. A gyermek spontán dramatizáló játékja a felfedezés természetes útja.  



Slade a gyermekközpontúság paradigmájával Rousseau-ra emlékeztet. A közkeletű metafora szerint a tanító az ő szemében is kertész, aki 

gondozza a palántát. A drámatanárnak az a feladata, hogy a dramatizáló játék fejlesztő hatásához a megfelelő környezetet megteremtse, ő maga 

azonban tudjon kívül maradni. E tekintetben Slade Monessori pedagógiájának a hatását is mutatja. Montessori az, aki felhívja arra a figyelmet, 

hogy a hagyományos nevelői környezet a “felnőtt képére van teremtve”, márpedig a gyermekek világa nem azonos a felnőttek világával. A 

gyermeket engedni kell a maga feltételei alapján, a maga teremtő ereje szerint szabadon működni, játékai révén az ember szellemi és kulturális 

világába belenőni. A nevelő ebben nem vezet, csak segít, ha éppen szükséges. A dramatizáló játékra alkalmazva Slade szerint ez azt jelenti, hogy 

a tanár intervenciói nem lehetnek beavatkozó jellegűek a gyermeki kreativitás folyamatába. Slade, a gyermekek dramatizáló játékaiban, amiket ő 

művészetnek tekintett, a szimbólumok alkalmazását kereste, és meg is találta a természetes ritmusban, a gyerekek térkitöltő mozgásában. Szabad, 

folyamatos mozgásuk során a gyermekek például nem tudatosan, a kör hatásos képét alakították ki. Az egyének által kreált eme kör önmaguk 

szimbólumává vált. A gyermek alkotta dolog helyett a gyermeket helyezve a folyamat központjába, Slade a dramatizáló játék tartalmáról a 

részvevők szimbolikus jelentőségére irányította a figyelmet. A gyermeki kifejezés ezáltal esztétikai természetűből pszichológiaivá lett. A 

dramatizálási folyamat fázisait elkülönítette egymástól. A “sztorira” ösztönzést a “sztori beiktatása” követte, ezután jött a finomítás majd az újra 

eljátszás. A “folyamat vagy produktum dilemmáját” azonban Slade nem oldotta meg. Az első fázisban a gyermekek, érthetően, a “sztori” 

elbeszélésére vagy egymásra figyelve, “megtapasztalták” annak személyes jelentését. A második fázisban, az egész történet spontán 

eljátszásakor, mind maguknak, mind a többieknek a saját kezdeti személyes reakciójukat demonstrálták, tehát a történet strukturális jelentésétől 

eltávolodtak. A játék végén a tanár, aki addig külső megfigyelő volt, megbeszélte velük a játék történéseit, például a térkitöltés hatékonyságát, a 

dialógusok helyénvalóságát. A tanár nézőpontja azonban alig különbözik itt a közönségétől, hiszen a történet fonala és az egyéni akciók kerülnek 

szóba, nem pedig a munka értelme. Ebből a dramatizálási folyamat produkcióvá fejlődése és a drámai cselekmény narrációhoz kötése 

következik. Az egyén szabad kifejeződéséhez szükséges környezet megteremtése és a közös dramatizálási tapasztalat megszerzése  közti 

ellentmondást sem Slade, sem követői nem oldották fel. Öröksége a dramatizálási játék gyermeki perspektívájának megteremtése folytán 

jelentős.  

A gyermekek játékaiban föllelhetők a dráma elemei. Rajtuk keresztül kifejezhetik a mindennapi tapasztalataikkal kapcsolatos érzéseiket, 

meghaladhatják félelmeiket, kezelhetik problémáikat. Ezekben a játékokban szerepet játszik az utánzás, a képzeletbeli játszópajtás, később a 

hallott történetek megjelenítése, a történetek szereplőivel való azonosulás. Az egyedüli vagy kis spontán csoportokban való játszástól vezet az út 

a közönség előtt előadott, tudatosan interpretált játékig. Kezdetben a játékban a mozgás dominál, e köré épül később a monológ, a társalgás. 

Minél idősebbek a gyerekek, minél koherensebb a csoport, annál több a dialógus, bár 8-9 éves korban nagyobb szerepet játszik a “mit tegyünk” 

(testtartással, gesztusokkal, mimikával stb.) mint a “mit mondjunk”. 



Egyre több iskolában elégedetlenek a hagyományos közvetlen dramatizálással, az előre megírt szövegekkel, és olyan tevékenységgel 

próbálkoznak, amely szabad utat biztosít az eredetiségnek. A tanárok feladata, hogy ügyeljenek arra, hogy a pantomimes játék öröme ne nyomja 

el a spontán nyelvi kifejezőkészséget. Fejlettebb fokon megjelenik az improvizáció, a közönségnek játszás igénye. Jó esetben a közönség 

tisztában van a játékosok érettségével, a gyermekjáték és a színházi játék különbségével. Az iskolai dramatizáló játékban kivált fontos a tanár 

személyes befolyása, ízlése, értékrendje. Tisztában kell lennie a gyermekek érzékenységével, sérülékenységével is, az iskola belső világának és a 

külső világnak a különbségéből fakadó nehézségekkel. Mindezek kezeléséhez tapintatra, ügyességre van szükség. 

Az utóbbi időben többen is felfigyeltek arra, hogy a gyakorlati ügyesség fejlesztése, a szociális tudatosság szintjének emelése, a képzelet-

teremtette világgal összekapcsolódó játék modelljének felépítése mellett kevés figyelmet kapott az esztétikai tapasztalat vizsgálata a dramatizáló 

játékban. A dráma nevelésben betöltött szerepének értékelésében ennek kutatása is fontos. E téren Gavin Bolton nevét kell említenünk. Azt 

vizsgálta, hogyan él a művészi nevelés élményén belül az esztétikai viselkedés. A tapasztalatot valódi esztétikai jelentőséggel ruházza fel. A 

tapasztalást, amit általában a tapasztaló egyén sajátos beállítottságaként jellemeznek, Bolton esztétikai célként, esztétikai figyelemként javasolja 

számba venni. Az esztétikai cél magában foglalja a dramatizálás cselekményének értelmét. Elvárjuk a drámától, hogy cselekménye, eseményei, 

tárgyai szimbolikus értelmet hordozzanak. Ha ez jelen van a drámában, akkor mondhatjuk, hogy esztétikai célja is van.  

Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy a dramatizáló játék a személyiség egészének fejlesztésében vállalhat szerepet. Ez 

elsősorban az úgynevezett nevelési helyzetek teremtésében nyilvánulhat meg. Ismeretes, hogy a nevelési helyzet olyan pedagógiai tevékenységi 

egység, amely változó, gyakran konfliktusos viszonyt rejtve magában, eszköze a személyiségfejlesztésnek, s rokon vonásokat mutat a 

dramatizálással. 

A drámapedagógia célja 

Gavin Bolton felismerte „ A játék során a gyermek mindig átlagéletkora, köznapi viselkedése fölé emelkedik. A játékban olyan, mintha egy 

fejjel magasabb lenne önmagánál” (Bolton, 1994).  Így tehát a drámajátékok összetettebb munkára késztetik a gyerekeket, mint ami életkora 

szerint elvárható. A drámajátékok alkalmazói a játékban, mint az emberi tanulás egyik formájában rejlő erőt igyekeznek felhasználni az iskolai 

nevelés céljának elérésére. 

A drámapedagógia célja, hogy a drámajátékokban való aktív részvétellel cselekvés közben a gyermek felfedezze, megismerje a körülötte 

levő tárgyi világot, elhelyezze magát benne, kapcsolatot létesítsen vele és hasson is rá. A drámajáték emellett a személyiségfejlesztés eszköze is, 

a személyiségben adott lehetőségekre épít. A mennyiben sikerül kialakítani egy objektív önismeretet, ez hozzásegíti a gyermekeket ahhoz, hogy 



felismerjék: a dolgok nem csupán olyanok, amilyennek ők látják. Erre amiatt van szükség, hogy növelje a felelősségtudatot önmagukkal, 

viselkedésükkel szemben, és egyben előfeltételül szolgál a mások megismeréséhez, elfogadásához és nyíltságuk fokozódásához.. Alkalmas tehát 

a drámajáték az egymásra figyelés, az empátia fejlesztésére. A játék csoporttevékenységre épül, a közösségi örömök, sikerélmények elősegítik a 

gyermekek közötti kapcsolatok elmélyítését. Fontos továbbá a megfelelő érzelmi töltetű és tanári irányítású nevelői kapcsolat azért, hogy 

megteremtődjön az érzelmi biztonság hangulata. Az alárendeltség helyett partneri, baráti viszonyt kell kialakítani, mivel ez pozitívan serkenti a 

gyermeki személyiségfejlődést. 

A drámajáték jó alkalom arra, hogy elsajátítsák a drámai kifejezéseket, melyek a mindennapi kapcsolattartást elősegítik, valamint a verbális 

és nonverbális kommunikáció elemeit. Fontos szerepe van az esztétikai érzék fejlesztésében, azáltal, hogy elősegíti a művészettel való 

találkozást. A drámapedagógia különböző módszerei segítséget jelentenek úgy az irodalmi órán, mint más szakórán. A drámajátéknak, mint 

komplex fejlesztési rendszernek célja, hogy a gyermekek jártasak legyenek mind az olvasott, mind a hallott szöveg megértésében, a szöveg által 

hordozott üzenet felfogásában, illetve pontos rekonstruálásában. A helyzettel, valamint a közlési szabályrendszerrel adekvát formában 

kommunikáló, autonóm személyiség megalapozása a cél. Igy a gyermek képes lesz  gyönyörködni a legkülönfélébb irodalmi alkotásokban, 

ugyanakkor kreatívan  tud tevékenykedni és jártas lesz a beszélt nyelv és a hozzá szorosan kapcsolódó metakommunikáció használatában. 

A drámajáték irodalomórán a művek megközelítésének egyik eszköze lehet. Olyan eszköz, amely a drámajátékban résztvevő tanulókat 

tapasztalati tanulással segítheti hozzá a megértéshez, bizonyos összefüggések feltárásához. A megértés folyamatában kialakíthatja az irodalmi 

szövegekhez való személyes kötődést és érdekeltséget, s megajándékozhat az átélés, az alkotás, újraalkotás örömével.  

A drámaóra szervezésének lehetséges szempontjai: 

1. A csoport és a cél egybevetése (mennyi tapasztalattal rendelkeznek a drámajátékok területén a csoport tagjai, milyen kompetenciákat kívánunk 

fejleszteni stb) 

2.A téma: ( lehet gyermekek által felvetett téma vagy  irodalmi szövegek feldolgozása stb.) 

3.A fókusz: ( rendszerint egy problémahelyzet vagy egy kérdés, amire a játék segítségével keressük a választ) 

4. Az Idő: ( egy meghatározott pillanatban zajló események fontosságának kiemelése) 

5. A tér: ( legyen funkcionális és kreatív, mert ezzel segíteni tudjuk a gondolatok formába öntését ) 

6. A szerep: alkalmat ad az élmény átélésére, végiggondolására 

7. A részvétel: mindig önkéntes! 



8. A tanár: partner a játékban, néha szerepbe lépve értelmezésre késztet, lassítja vagy gyorsítja a folyamatot 

9. A hatás: megértés, tolerancia, szociális viselkedés, attitűd fejlődése 

A szakirodalomban számos olyan tanácsot olvashatunk még, amelyek a drámajátékok szervezésében a sikert, élményszerűséget, maximális fejlesztő 

hatások elérését serkentik. (Lásd: Debreceni Tibor,Gabnai Katalin, Kaposi László stb) Ebben a tanulmányban két óratervet mutatunk be, ahol sikerrel 

alkalmaztuk a drámapedagógia módszerét. 

 

Téma: Örkény István: Egy rizsszem panaszai  

Az óra jellege: felfedeztető, relaxációs, önismereti, társismereti  

Az óra fókusza: a szövegelemzési szempontok kiterjesztése egy novella drámapedagógiai feldolgozása révén 

Évfolyam: XI. Osztály 

Időkeret: 2 órás foglalkozás 

 

Kibővített 

tartalom  

Kompetenciák Tevékenység megnevezése Források, 

módszerek, 

értékelés 

Lazító 

gyakorlatok 

 

 

 

 

Irányított séta a 

tér uralásával, 

betöltésével 

 

 

Spontán 

Motiváció 

felkeltése, 

élményszerzés 

 

 

Együttműködés 

 

Koncentráció 

erősítése 

 

Egymásra 

figyelés 

Megfiatalodós 

A gyerekek 90 éves idős személy járását utánozva kezdenek járni a teremben, majd 

ahogy egyre kisebb évszámokat mond a csoportvezető, ők is egyre fürgébben 

mozognak. 

 

Járványjárás 

Mindenki kiválaszt magának egy jellegzetes mozdulatot, melyet járás közben ismételten 

végez, mintha valamiféle “betegségben” szenvedne. Akivel kezet fog, az ő 

“járványával” kell cserélnie. 

 

Bűzborz, elefánt, pálmafa 

A gyerekek körben állnak, akire a csoportvezető rámutat, az az épp bemondott szobor 

Rávezetés 

fázisa 

 

 

 

 

Ráhangolódás 

 

 

 

Értékelés:  

Hogy tetszettek 



szobrok 

alakítása 

 

Páralkotás 

 

 

 

 

Alkalmazkodás 

mások 

elvárásaihoz 

 

 

Önazonosság  

 

 

 

Csoportszervezé

s 

 

 

 

 

Gyümölcssaláta 

 

 

Ütemezés 

képessége 

 

A pár másik 

tagjához való 

alkalmazkodás 

belátása 

 

 

Feszültésgoldás 

 

Önazonosság 

érzékelése, 

játékba 

helyezése 

 

 

 

Csoportalkotás 

képessége 

 

 

 

 

Összehangolt 

ritmicitás a 

csapaton belül 

 

vagy kép középpontja kell legyen.  

 

Tévés játék 

Párokat alkotunk. Az egyik játékos kezében van a tévé távirányítója, és kapcsolgat a 

csatornák között. Megmondja, hogy most éppen mit néz, a társa pedig játssza a kért 

műsort (úszás, hírek, természetfilm, szappanopera, reklám, autóverseny). Párcserével 

játszandó.  

 

Tükörjáték 

A játékosok körben ülnek, ketten közülük középre mennek, mindkettőnek kalap van a 

kezében. Amit az egyik csinál, azt kell a másiknak utánozni, ez utóbbi lesz a „tükör”, a 

másik a „hiú”. A tükör hűen utánozza a hiú mozdulatait: megfésülködik, feláll, felteszi a 

kalapját stb. Minél elmésebb a hiú, annál érdekesebb és mozgalmasabb a játék.  

A hiú kérdéseket intézhet a tükörhöz, melyre azonnal kell felelnie, közben azonban 

kerülni kell az igen és nem szavakat. Ha téved a tükör, akkor szerepet cserél a másikkal 

és mást jelölünk ki tükörnek. 

 

Csoportalakítás 

Körben ülve elhelyezkedünk, majd három különböző szöveget tartalmazó cetli 

húzásával a csoportvezető csapatokra osztja a társaságot - ezeket megnézve új 

ülésrendben helyezkednek el  

(1. trópusi gyümölcs, 2. kerti gyümölcs, 3. hab a tortán) 

 

A Gyümölcssaláta játék során a már megalakult csoportoknak egyidőben kell 

ismételgetniük az utasításban szereplő szavakat a megadott ritmikai feltételnek 

megfelelően. Előre megbeszélt jelek segítségével mozgásos játékká alakítjuk: 

- ha magasra emelem a kezem, a gyerekek hangosabban beszélnek és tapsolnak 

a feladatok? 

(mimikával 

kifejezve) 

 

 

 

 

 

 

Értékelés: 

Mit éreztél, 

mikor a társad 

parancsolgatott 

neked 

mechanikusan a 

távirányítóval? 

És amikor 

tükröt tartott 

eléd a társad? 

 

 

 

 

 

Értékelés:  

Hogy tetszettek 

a feladatok? 



Hangsúlyos, 

magyaros 

ritmus 

 

Hangképzés 

 

Irodalmi jóslás 

Asszociációs 

bázis 

 

 

Örkény István: 

Egy rizsszem 

panaszai 

 

Szerepbehelyezé

s 

 

 

Szomszédságala

pítás 

 

 

 

 

Szituációs játék 

 

A vezető tanár 

utasításainak 

figyelemmel 

való követése 

 

 

 

A jóslás és 

előfeltevések 

szöveggel való 

szembesítéséne

k gyakorlása 

 

 

Asszociációs 

képesség  

 

 

Csoportalakítás  

 

 

 

 

 

A csoporton 

belüli hatékony 

együttműködés 

- ha a leengedem a kezem, a diákok hangereje csökken 

A gyümölcssaláta lehetséges szövege csapatonként: 

1. kókusssszzdió, ananásssssszzz (az sz hangot hosszan hangoztatva) 

2. szeder, eper, ribizli (a r hangot hosszan ropogtatva) 

3. datolyás rizs, tejszínhab (szótagokra ütemezés, taps) 

 

Asszociációs fogalomhalmaz, Irodalmi jóslás 

A táblára felírom a novella címét, irodalmi jóslás technikájával pedig mindenki szerre a 

táblához járul, és felírja kulcsszavakban, mit vár el ettől a novellától, mi fog benne 

történni? 

 

Szakaszos olvasás 

Elolvasom az első szövegszakaszt bemutató olvasással. 

Teljesült-e elvárásunk a szövegjósláshoz képest? 

 

Szerepbehelyezés 

A vezető tanár szerepében elmondom a diákoknak, most mindannyiukat rizsszemekké 

varázsolom, akik hamarosan megtudják, kik társaságában élnek szomszédságban. 

 

Szomszédságok alapítása negyedek szerint 

A csoport három-négy lakónegyedre fog rendeződni a kihúzott cetlik szerint: 

Japán negyed, Kínai negyed, Koreai negyed, Mongol negyed 

A negyedek lakói:  rizstörzsfőnök, rizsdoktor, miss rizsmodell, vérszegény rizs, kövér 

rizs, nyugdíjas rizsmama, rizsszakács, rizsdiákelnök  

 

Szituációs játék 

A szomszédságokat arra szólítom fel, tartsanak lakógyűlést, amikor legéletbevágóbb 

(kézmozdulattal 

kifejezve) – az 

érdekesebb 

mozdulatokra 

rákérdezve 

 

Jelentésteremt

és 

 

Értékelés: Ki 

mit tart érdekes 

asszociációnak? 

 

Szakaszos 

olvasás 

módszere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékelés: 



 

 

 

 

 

 

Bonyodalom 

 

 

A bonyodalom 

kifejtése 

várható 

megoldással 

 

 

 

 

 

 

Amikor Péter 

Pálról beszél, 

akkor Péterről 

is beszél. 

 

 

 

 

képessége 

 

 

 

 

 

 

 

Konfliktushelyz

et 

megoldásának 

képessége 

 

 

 

 

 

 

Együttműködés 

 

Ön- és 

társismeret 

 

 

 

 

 

kérdéseiket beszélik meg a rizsszemek, melyek őket a gazdasági válságban, 

megszorításokban leginkább foglalkoztatják. Ki-ki elmondja a maga építő javaslatát, 

panaszát. 

A beszélgetés alapját maguknak a csapatoknak kell megtalálni, ezátal saját neveket is 

adhatnak maguknak. 

 

Az előadás során  egyszercsak betoppan a postás (a postás szerepében a tanár), és 

levelet hoz Rizsnek, csakhogy összetéveszti őt egy másik rizzsel, mire ez nagy 

felháborodást vált ki a rizsnegyedekben. 

 

Újabb megbeszélés után szituációs játék 

Játsszuk el,  hogyan készíti fel a lakónegyed a Rizs úr és a postás közti vita 

lebonyolítását, kik vállalják a csapatokból a vitán való részvételt, tudva, hogy még két 

személy lehet jelen Rizs úron kívül. 

A postás szembesítése hatalmas tévedésével, illetve meggyőzése arról, hogy mindegyik 

rizs más, mint a többi, mindenki egyedi. 

 

Felolvassuk a novella második részét is. 

 

Péter és Pál 

A csoporttagok fele leül a székekre. A többiek mögéjük állnak szabad választás szerint. 

A csoportvezető arra kér mindenkit, hogy néhány percig maradjanak csendben, és 

koncentráljanak az itt-és-mostra. (Közben lágy zene is szólhat.) 

Az egyik álló résztvevő ráteszi a kezét az előtte ülő vállára, elmondja, mit szeret benne, 

amiben különleges, és néhány mondatban megpróbálja kifejezni az ő jelenlegi érzéseit, 

hangulatát, vágyait, lelkiállapotát. Egyes szám első személyben beszéljen, az ülő 

személy nevével kezdve mondandóját: „Én X. vagyok...” 

Melyik 

lakónegyed 

milyennek tűnt 

a többi negyed 

számára? 

 

 

 

 

Értékelés: 

Melyik 

viszonyulás tűnt 

a 

legeredményese

bbnek a 

postással 

szemben? 

 

 

Reflektálás 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezárás, 

reflektálás 

 

 

 

 

 

 

Csoportos 

beszélgetés 

 

Élménybeszámo

lók 

meghallgatása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sokféleség 

belátása 

 

Egyediségünk 

érzékelése 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amikor befejezte, sorban a többiek is ugyanígy tesznek. Az ülők nem reagálhatnak a 

nevükben mondottakra. 

Miután mindenkire sor került, az ülők helyet cserélnek az állókkal (a párok ne 

keveredjenek). Aki eddig állt, az most hallgatni fogja annak a mondatait, aki eddig ült, 

hasonlóan az előzőekben leírtakhoz. 

Amikor a gyakorlat befejeződött, a csoport teljes kört alkot, és megbeszéli az 

élményeket. Hívjuk fel a résztvevők figyelmét, hogy elsősorban érzéseikre 

koncentráljanak, ne pedig arra, hogy a mögöttük álló pontosan eltalálta-e gondolataikat. 

Kérjük meg őket: mindenki beszéljen arról, hogy milyen érzés volt mondani, és milyen 

érzés volt hallgatni. Végül arra a bibliai vonatkozásra is hívjuk fel a figyelmet, hogy 

amikor Péter Pálról beszél, akkor Péterről is beszél. 

 

„Mint a hópelyhek” 

A csoportvezető utasításokat ad, az a szabály, hogy végre kell hajtani anélkül, hogy 

bárki kérdezne bármit is. 

(Mindenki kap egy A/4-es lapot.)  

Utasítások: Hajtsd félbe a lapot és tépd le a jobb sarkát. (Ugyanezt az utasítást 3x vagy 

4x elismétli.) 

Hajtsd szét a lapot és próbálj párt találni, akinek ugyanolyan hópehelyterítője van. 

A párkeresés nehézkes, hisz nincs két egyforma minta. 

 

Csoportos beszélgetés:  

Ahogy a novellabeli rizsek is, úgy mi is mindannyian mások vagyunk. Mindegyikünk 

más és más tálentumokkal, tehetséggel vagyunk megáldva, és mindennyiunkban van 

valami egyedi, ami különbözővé tesz a másiktól, még akkor is, ha azt “kívülről”, a 

felszínen nem lehet megállapítani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékelés: 

Mit gondoltok, 

miért van az, 

hogy nincs két 

egyforma 

hópehely? 

 

 

Lezárás 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Téma: Gárdonyi Géza: Bűntárgyalás 

Az óra jellege: felfedeztető, relaxációs, önismereti, társismereti  

Az óra fókusza: a szövegelemzési szempontok kiterjesztése egy elbeszélés drámapedagógiai feldolgozása révén 

Évfolyam: VI. osztály 

Időkeret: 1,5 órás foglalkozás 

 

Kibővített 

tartalom 

Kompetenciák Tevékenység megnevezése  Módszerek 

Segédeszközök 

Ráhangolódás 

Személyes 

beszámoló 

Motiváció felkeltése, 

élményszerzés 

 

Forró szék: beszámoló gyermekkori csínytevésekről  Játék, megfigyelés 

Jelentésteremtés 

Jóslás 

 

 

Tömörítés 

 

 

 

Szerepbehelyezés 

 

 

 

 

 

Érzelmek 

megjelenítése 

A jóslás és 

előfeltevések 

szöveggel való 

szembesítésének 

gyakorlása 

 

Főbb információk 

megkülönböztetése a 

részletektől 

 

Improvizációs és 

kommunikációs 

készségek fejlesztése 

 

 

 

Bűntárgyalás: Mit sugall a cím? Tárgyalások hol szoktak zajlani? 

 

A gyerekek körbeülnek, felolvassuk az elbeszélést. 

 

Távirat: minden gyerek megírja táviratban egy távoli barátjának, hogy 

miért haragudott meg Marci Jancsira (szem előtt tartva a távirat terjedelmi 

követelményeit). 

 

Képekbe zárt történet: felidézve a történet egy-egy részletét, a gyerekek 

annak megfelelően kell beálljanak egy képként, mintha a történet 

filmváltozatának egy-egy részletét akarnánk megörökíteni (pl. mindenki 

Marci új irkáját nézegeti, Jancsi viselkedése a tinta kiloccsanása előtt, az 

osztály reakciója, miközben Marci felpofozza Jancsit, a két gyerek 

arckifejezése, miközben várják a tanító büntetését). 

Hogyan érzi magát? A gyerekek körbeállnak. Anélkül, hogy beszélnének, 

arcjátékkal és testtartással megpróbálják kifejezni, hogy hogyan érzi 

Jóslás, bemutatás 

 

 

 

felolvasás 

 

 

 

tankönyv 

papír cetlik 

 

 

bármilyen tárgy az 

osztályból 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulajdonságok 

vására 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irányított séta a tér 

uralásával, 

betöltésével 

 

 

 

 

Nonverbális 

kommunikációs 

készség fejlesztése 

 

 

 

 

 

 

 

Érzelmi bevonódás 

erősítése, mélyítése 

 

 

 

 

 

 

 

Véleményformálás, 

személyes álláspont 

kifejezése és 

indoklása 

 

 

 

magát: 

                            -Marci, amikor kiteszi az asztalra az új irkát 

                            -Jancsi, mielőtt kiömlött a tinta 

                            -a tanító, amikor bejön az osztályterembe 

                            -Marci, amikor a büntetésre vár az osztályban 

                            -Jancsi, amikor azt látja, hogy Marci megfelezi vele a 

birsalmát 

 

 

Varázsbolt: képzeljük el, hogy mind elmegyünk egy varázsboltba, ahol 

nem tárgyakat, hanem tulajdonságokat vásárolhatunk. Mindenki válasszon 

magának egy olyan portékát, amiről úgy gondolja, hogy hasznos lehet a 

történet valamelyik szereplője számára, és indolkolja is meg, hogy kinek és 

miért éppen azt vásárolta. (pl. én életkedvet veszek a szomorú asszonynak, 

hogy ne legyen állandóan szomorú). 

 

Történetírás másként: valaki elkezdi mesélni a történetet. A többiek 

időnként egy-egy olyan szót mondanak, ami nincs a történetben, viszont a 

mesélőnek ezzel a szóval kell folytatni a történetet, gondosan ügyelve arra, 

hogy lehetőleg ha el is tér, de minél hamarabb kanyarodjon vissza az 

eredeti történethez. 

 

Sétál, szökell, bandukol? Mindenki feláll és elkezd sétálni az osztályban. 

A játékvezető részleteket mondd a történetből, és mindenki annak 

megfelelően kezd járni. 

pl. –most jön Marci az iskolába, büszke az új irkájára 

     -a tanító éppen jön az osztályterem felé 

 

 

megfigyelés, 

belehelyezkedés a 

szereplők helyzetébe 

 

 

 

 

 

megbeszélés 

a szereplők 

jellemének 

megvizsgálása, hibáik 

tudatosítása 

 

koncentrációs 

gyakorlat 

 

 

 

 

megfigyelés 

a szereplők 

helyzetébe való 

belehelyezkedés 

 



 

 

 

 

Reflektálás, 

Lezárás 

Összegzés 

 

 

 

 

 

 

 

A csoporton belüli 

hatékony 

együttműködés 

képessége 

 

Véleménynyilvánítás, 

következtetések 

megbeszélése 

     -tanítás után Jancsi és Marci kivételével mindenki megy hazafelé 

     -a tanító behívja a két gyereket a szobájába, azok bemennek 

     -Jancsi és Marci együtt megy hazafelé 

 

Rajzos illusztráció: a gyerekek négyes csoportokra oszlanak. Minden 

csoport kiválaszt a történetből egy részletet, és lerajzolja. Amikor 

mindenki befejezte, akkor a többi csoport kitalálja, hogy ki melyik 

részletet próbálta meg lerajzolni. 

 

Alternatívák: Ugyancsak négyes csoportokban a gyerekek 

elgondolkoznak azon, hogy ez a történet még hogyan érhetett volna véget. 

Minden csoport kitalál egy másik befejezést a történetnek, és elő is adja az 

osztály többi részének. Mindenik befejezés után egy-két mondatban 

megbeszéljük, hogy jó vagy rossz lett volna, ha így ér véget a történet. 

 

 

 

 

 

 

nagyméretű papír 

ceruza, színes 

ceruzák,  

az osztályban levő 

tárgyak, 

bemutatás, 

megbeszélés 
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