
  

Demény Piroska 
 

DRÁMÁVAL KÖNNYEBB AZ ISKOLA 
 

Drámapedagógiai játékkönyv 
 7–15 éves iskolások számára 

 
Harmadik, befejező rész 

 
5. óra 

 
 

Téma:  Milyen vagyok? Külső tulajdonságaim 
Célok, fejlesztési követelmények 

A megismerőfolyamatok, -tevékenységek – érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, 
gondolkodás – fejlesztése 
Társ- és önismeret, a csoportviszonyok tisztázása 
Kifejezőképesség, együttműködés, önfegyelem, etikai és szociális érzékenység 
fejlesztése 
Empátia és tolerancia fejlesztése 
Módszerek, eljárások: 
Önismereti gyakorlatok 
Mímes helyzetgyakorlatok, páros gyakorlatok 
A társak jellemző vonásainak megfigyelése 
Társválasztás párjátékhoz. 
Ügyes kezek. Gyermekek rajza külső tulajdonságok alapján 

Eszközök 
  Írólap, rajzlap, rajzeszközök, feladatlap 
 
Az óra menete 
 
Színstaféta 
 
5–6 gyermek ül egymás mögött oszlopban. Akárhány gyermek lehet, létszámtól függően. 
Minden oszlop első embere elé egy papírlapot teszünk. Az aktuális „tananyagból” versenyeznek, 
majd a színekből. A feladat előtt a táblán színes papírcsíkok segítségével átismételjük az 
ismereteket. 
Rajtszóra indul a játék. 
 A gyermekek kiteszik maguk elé a színes ceruzákat (zsírkrétákat). Az első gyermek egy karikát 
rajzol egy általa választott színnel. Nem a színezgetés a lényeg. Gyorsan hátraadja a papírt, a 
következőnek egy másik színt kell rajzolni a lapra stb. Az utolsó gyermek a feladat végeztével jelzi, 
hogy befejezte a padsor a munkát. Kétszer nem szerepelhet ugyanaz a szín. 
 
Páros gyakorlatok 
 
● Vakon a térben. Spontán párválasztó játék 
 
Becsukott szemmel közlekedik mindenki a térben. Csak a kezek találkoznak: megérintik, 
megtapogatják egymás kezét, s akik egymásra találnak, félrehúzódnak. 
 
● Találkozások. Mímes helyzetgyakorlatok. 



  

(Az előző gyakorlat során kialakult párok a terem két oldalán szembefordulnak egymással) 
 
Tanári instrukciók 
– Az utca két oldalán olyan emberek találkoznak, akik az életben még nem látták egymást. 
– Egy nagyon régi ismerősöddel találkozol, akit alig ismersz fel. 
– Régi társad jön az utca elején, aki téged valamikor megvert. 
– Régi társad jön az utcán, akit te valamikor megvertél. 
– Olyan ember jön veled szemben, akit nem kedvelsz, s nem akarsz róla tudomást venni. 
– Régi, kedves ismerősöddel találkozol. 

 
Megbeszélés. Milyen volt? 

  
Megtalállak 
 
A játékosok szabadon sétálnak a térben. A játékvezető időről időre feladatokat ad, például a 
következőket: 
 – Menjen oda mindenki ahhoz a társához, akinek a haja a legjobban tetszik neki! Tegye a 
kezét a vállára! (Másokat is engedjünk a kiválasztotthoz férni!) 
 – Most menjen mindenki ahhoz, akinek a legvidámabb az orra! 
 – Érintsd meg azt, 
  – akit a legjobban ismersz az itt lévők közül, 
  – aki a legbarátságosabb, 
  – akivel a legjobb együtt játszani, 
  – akit a leghangosabbnak találsz, 
  – aki mindent megígér, de nem mindig tartja be az ígéretét! 
  – Végül menj oda ahhoz, akit legkevésbé ismersz! 
Ezzel párok alakulnak ki. 
 
Jól figyeld meg! 
 
A kialakult párok szembefordulnak egymással, és  az a feladatuk, hogy jól meg kell figyelniük 
egymás arcát, ruházatát. Utasításra hátat fordítanak. Az elején megegyezik a két gyermek abban, 
hogy ki kezdi a válaszadást. Ha a válasz jó, igent, ha nem, nemet válaszolnak. 
 
Mondd meg! 

– Milyen színű a társad haja? 
– Milyen színű a szeme? 
– Van-e az arcán anyajegy? 
– Milyen hosszú a haja? 
– Észrevettél az arcán valami különlegességet? 
– Magasabb-e a társad, mint te? 
– Alacsonyabb-e a társad, mint te? 
– Sovány vagy telt a testalkata? 
– Van-e rajta piros színű ruha? 
– Mi van a lábán? 

 
Ha ezeket a kérdéseket megválaszoltad, elmondtad a társad külső tulajdonságait. 
Személy bemutatásakor apróbb tulajdonságok is lényegesek lehetnek: szemöldöke, szempillája, füle, 
orra, bőre stb. 
 
Rajzos feladat 
 



  

Spontán csoportszerveződés után és a felsorolt külső tulajdonságok alapján készítsd el a gyermekek 
rajzát! 
 
– Kati magas, szeplős arcú, copfos kislány. 
– Gábornak rövid haja, hosszú szempillája és kissé elálló füle van. 
– Tomi vékony szemöldökű, szemüveges, pisze orrú, duci kisfiú. 
– Orsi nagyon magas, sovány testalkatú. Hosszú hajú. 
 
Ha valakit alaposan meg akarsz ismerni, nem elég a külsejét megnézni! A nem látható belső 
tulajdonságairól, szokásairól is beszélni kell, ha a személyiségét meg akarjuk ismerni. 
Milyen belső tulajdonságok vannak? 
 
A táblán szavak láthatók. Ha kipótolod a hiányzó betűket, néhányat kiolvashatsz! Próbáld folytatni 
a sort! 
 

jósz_vű, b_ráts_gos, _r_gy,  k_dv_s, 
go_osz, se_ítő_ész, po_tos,  sz_f_g_d_ 

 
Mutasd be a barátodat külső és belső tulajdonságai alapján! Írd le! 
 
Ha nincs még barátod, akkor azt írd le, amilyent szeretnél! 

 
 



  

6. óra 
 
 

Téma:  Ismerd meg önmagad! 
  Külső-belső tulajdonságok 
Célok, fejlesztési követelmények 

A változás és a fejlődés különbsége 
Társ- és önismeret, kölcsönös figyelem fejlesztése 
Barátkozás önmagunkkal 
Érzések kifejezése, leolvasása 
Átélt szituációk felelevenítése 
Kifejezőkészség fejlesztése 
Vizuális észlelés és figyelemfejlesztés 
Empátia és tolerancia fejlesztése 
Beszédkészség, szókincs fejlesztése. 
Kapcsolatteremtő képesség fejlesztése 
Módszerek, eljárások: 
Kapcsolatteremtő és kommunikációs játékok 
Bizalomjátékok 
Önismereti gyakorlatok: önbemutatás, önjellemzés 
Figyelemkoncentrációs és szókincsbővítő gyakorlat 
Vélemények közlése, információk fogadása 

Eszközök 
  Feladatlapok, íróeszközök, könyvjelzők 
 
Az óra menete 
 
Esőcsináló játék 
 
A gyermekek körben állnak. A játékvezető elkezd egy mozdulatot, amit a többieknek át kell 
venni tőle – balra haladva fokozatosan –, amikor már mindenki ezt a mozdulatot végzi, akkor 
egy másik mozdulatot kezd. (Év elején ez még nehéz, de később könnyebb.) 
 
Mozdulatsor 

Taps. 
Lábdobogás. 
Térdütögetés. 
Csettintés az ujjakkal. 
Tenyér összedörzsölése. 
Csettintés az ujjakkal. 
Térdütögetés. 
Lábdobogás. 
Taps. 

 
Most így érzem magam 
 
Továbbra is körben állunk. Egymás után, a kör közepe felé téve egy lépést, a bevezető mondat 
kíséretében olyan testmozdulatot teszünk, amely a jelenlegi hangulatunkat, lelkiállapotunkat a 
legjobban kifejezi. 
 Pl.: Most így érzem magam…– Kilép, leguggol, a fejét lehajtja stb. 
 



  

A kezdő gyermeket kiszámolóval választjuk ki. 
 – Antanténusz … 
 – Ecc, pecc, kimehetsz… 
 
Mi változott meg? Vizuális észlelés és figyelemfejlesztés 
 
Egy másik kiszámolóval kiszámolunk egy gyermeket, pl.: Két kiskakas összeveszett… 
A többiek közben leülnek. A kiszámolt gyermek a kör közepén nagyon lassan megfordul 
maga körül, ekkor a többiek jól megfigyelik. Ezután kiküldjük a szobából, és ott megváltoztat 
magán valamit, pl. a cipőzsinórját kiköti, kabátját kigombolja stb. Ismét bejön a körbe, és 
lassan megfordul. Aki először fedezi fel, hogy mi változott meg rajta, az következik. Kb. 3–4-
szer játsszuk el. 
 
Az én ingecském 
 
Minden gyermek kap egy fénymásolt lapot, ahol egy ruhácskára kell írnia, az utasításoknak 
megfelelően! 
 
– Neved és egy jellemző tulajdonságod. 
– Kedvenc színed. 
– Az a hely, ahol a legjobban szeretsz lenni. 
– Kedvelt időtöltésed, amit a legjobban szeretsz tenni. 
– Kedvenc ételed. 
– A hely, ahová szívesen elutaznál. 
 
Találj valakit! 
 
Mindenki kap egy feladatlapot, amit a többiek között járkálva, tudakozódva kell kitölteni, a 
neveket be kell írni. 
 
Találj valakit, aki 
Szeret korcsolyázni 
 
 
 

Szeret állatokról gondoskodni Szeret úszni 

Szeret olvasni Nyugtalanul alszik Akinek két testvére van 
 
 
 

 
A találatokat összegezzük, beszélgetünk róla. 
 
Miben jeleskedem? 
 

a) Az alábbi tevékenységekből válassz hármat, amiben nagyon ügyes vagy, és válassz egyet, 
amin szeretnél javítani! 
 

biciklizni,     írni,     fára mászni,     úszni,      tanulni,     futni,      verset mondani,     
korcsolyázni,     focizni,      barátkozni,      hegyet mászni,      számítógépezni,      olvasni,      
rajzolni,      videózni,     festeni,     számolni,      tévézni,      társakkal játszani,      egyedül, 
játszani,      énekelni,      barátkozni,      segíteni anyának 
 

b)  A feladatlap értékelése. 



  

 
Ügyes kezek 
 
Jó tulajdonságok gyűjtése kisfiút és kislányt ábrázoló könyvjelzőre: 
pl.: becsületes, őszinte, jóságos, szófogadó, szerény, takarékos, adakozó, bátor, szép, csendes, 
megfontolt, gondos, segítőkész, okos, jószívű, udvarias, szelíd 
 
 
 
 

 


