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Demény Piroska 
 

DRÁMÁVAL KÖNNYEBB AZ ISKOLA 
 

Drámapedagógiai játékkönyv 
 7–15 évesek számára 

 
 

1. óra 
 
Téma:   Tanévkezdés  
 
 

Célok, fejlesztési követelmények 
Névtanulás, ismétlés, feszültségoldás 
Kapcsolatteremtés és ismerkedés egymással és az iskolával; 
Szokások megalapozása 
Szabályok fejlesztése, mentálhigiénés szokások gazdagítása 
Beszédművelés, szókincsfejlesztés 
Kifejezőkészség fejlesztése 
Önmegfigyelés, önismeret fejlesztése 
Koncentrálóképesség fejlesztése 
Közösségépítés 
Memóriafejlesztés 
 

Módszerek, eljárások 
Indulatjárások 
Ismerkedési játékok 
Beszélgetőkör 
A csoport szabályainak megalkotása 
Lazító, feszültségoldó gyakorlatok 
Koncentrációs gyakorlatok 
Páros beszédhelyzetek 

Eszközök 
Papír, vízfesték, ecset. színes papír, olló, ragasztó, folyékony szappan 

 
Az óra menete 
 
Névtár  
 

A csoport szétszóródik a teremben. Adott jelre mindenki elindul, és annyi emberrel fog kezet 
a rendelkezésre álló idő alatt, ahánnyal csak lehet. Minden egyes kézfogásnál be kell 
mutatkozni. Általában nagy „forgatag”, zsibvásári hangulat alakul ki.  
 

A játékosok feladata: a kötött játékidő alatt a lehető legtöbb nevet kell megjegyezniük, 
vagyis minél több nevet begyűjteni a „névtárukba”.  
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Indulatjárások 
 
a)  Olyan tempóban járjatok a térben, ami kifejezi, milyen volt a nyaratok! 
b)  Olyan tempóban járjatok a térben, ami kifejezi jelenlegi hangulatotokat! 
c)  Olyan testtartással álljatok meg, amely jelenlegi kedélyeteket leginkább jellemzi! 
d)  Most olyan tempóban járjatok, ami a legjobban kifejezi azt, hogy mit vártok az előttetek 

álló tanévtől! 
e)  Járjatok a térben, és érintsetek meg minél több társatokat! Próbáljatok sokféleképpen köze-

ledni egymáshoz! Az érintés módja is legyen változatos! Ha megérintenek benneteket, 
reagáljatok rá, ne csak elviseljétek! 

 
Ez történt a nyáron – Beszélgetőkör  
 
A székeket két körben helyezzük el, a belső kör székei a külső körben levőkkel szembe-
fordítva állnak. Leülünk. Először a belső körben ülők mesélnek a szünetben történtekről a 
szemben ülő társuknak, majd jelre a belső körben ülők balra széket változtatnak. Most a külső 
körben ülők beszélnek a nyári élményeikről. 
 
Hangulatos képek a nyárról 
 
Madzagból (spárgából) két kört alakítunk. A belső kör jelentése: nagyon jól éreztem magam; 
a két kör közötti rész jelentése: jól éreztem magam, de voltak félelmeim; a körön kívüli rész 
jelentése: egyáltalán nem éreztem jól magam. A gyermekek DVD-ről  valószínű nyári élmé-
nyek képi megjelenítését látják. A kép láttán felidézik a hangulatot, és  elhelyezkednek a 
körök valamelyik részén. 
 
Mit tudok rólad? 
 
a) Helyezkedjetek el a térben egymástól körülbelül egyenlő távolságban! Csak a szemetekkel 

keressetek olyan párt magatoknak, akivel nem, vagy csak keveset találkoztatok a szünet-
ben.  Ha megvan a szemkontaktus, közeledjetek egymáshoz, és üljetek le egymás mellé! 
Két percig az egyikőtök, másik két percig a másik beszéljen a nyári élményeiről! 

 
b) Ismét helyezkedjetek el  egymástól körülbelül egyforma távolságra! Megint keressetek egy 

párt a szemetekkel, de most olyat, akivel sokszor találkoztatok a szünetben! Ha megvan a 
szemkontaktus, közeledjetek egymáshoz, és üljetek le egymás mellé! Két percig az 
egyikőtök, majd két percig a másik beszéljen arról, amit megtudott előző beszélgető-
partneréről! 

 
Mondatok befejezése 
 
Most már elég sokat megtudtunk egymás nyári élményeiről, szeretném, ha újra sikerülne 
együtt meghódítanunk A Tudás várát! Szeretném, ha mindenki úgy fejezné be a következő 
mondatokat, ahogy most érzi: 

  

Azért vártam az iskolát, …. 
Azért nem vártam az iskolát, …. 
Ebben az évben a következőket várom…. 
Jó lenne, ha  a következő történne velem…. 
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A csoport szabályainak közös megegyezés alapján történő összegyűjtése 
 

A szabályok biztonságunkat szolgálják és segítenek a tanulásban és a társas kapcsolatokban. 
 
a)  Szabályaink 
 Fül rajza: Hallgassuk meg egymást! 
 Óra rajza: Törekedjünk a pontosságra! 
 Szem rajza: Figyeljünk egymásra! 
 Szív rajza: Fejezzük ki szeretetünket! 
 Passz!: A passzolás lehetőségét adjuk meg! 
 Kéz rajza: Csendet kérek! 
 
b)  Csoportmunka 

Családalapító játék alapján szerveződött csoportokban a feladat a  hat szabály 
elkészítése rajzos formában. Az elkészült rajzokat tegyük ki a faliújságra! 
 
Tenyérszövetség 
 

Tenyerünket vízfestékkel befestjük. Tenyérlenyomatunkkal (ha kisebb kartonlapra dol-
goztunk, akkor ujjlenyomat is lehet) érvényesítjük a szabályokat. 
 
 

2. óra 
 
 
Téma:  Újra együtt! 
 
 

Célok, fejlesztési követelmények 
 

Kapcsolatok, viszonyok hasonló korú társakkal (ismerős, barát) 
A társas kapcsolatok értéke 
Ön- és társismeret fejlesztése 
Szociális érzékenység, empátia, tolerancia fejlesztése 
Ismerkedés  köszönési formákkal 
 
 

Módszerek, eljárások 
 

Feszültségoldó játékok párokban 
Lazító és koncentrációs játékok 
Páros utánzójáték 
Kapcsolatteremtő játékok 
Interakciós játék 
Szituációs játékok kiscsoportokban 
 
 

Eszközök 
 

Magnó, szókártyák, írólap, labda, táblakép 
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Az óra menete 
 
Köszönés, köszöntés, térkitöltés 
 
 

 Halk zenére a tér kitöltése. Ügyeljetek a távolságtartásra! A vezető jelzésére megál-
lunk, megfigyeljük a térközszabályozást. Igyekszünk minél jobban kitölteni a teret. 
(Később a színpadi játékhoz is nagyon hasznos!) 

 

 Szemkontaktussal, gesztusokkal köszönjünk egymásnak! (Zene elhallgat, csak a 
szemek beszélnek.) 

 
Névkör  
 
Körjáték: labdát dobunk, s a különböző (a csoportvezető által szabadon variálható) szabályok 
szerint mondjuk a neveket.  

Például: 

 Aki kapja a labdát, az a saját nevét mondja. 
 Annak a nevét mondjuk, akitől kaptuk a labdát. 
 Annak a játékosnak mondjuk a nevét, akinek dobni fogjuk a labdát. 
 Három nevet mondunk: akitől kaptuk, a sajátunkat, majd annak a nevét, akinek dobjuk 
a labdát. 

 
Feszültségoldó játékok párokban 
 

a)  Sziámi fogó 
 

Tetszőleges páralakítás. A párok valamelyik testrésze összenőtt, így mozognak a térben, s így 
fogják el egymást a váltó-fogónak megfelelően. 
 

b)  Tükörjáték – páros utánzójáték 
 

Az első körben el kell dönteni, hogy ki a tükör, és ki áll a tükör előtt. Az irányító elmozdulhat, 
fintort vághat, gesztikulálhat. A tükörnek utánoznia kell a lehető legpontosabban. Azután a 
párok feladatot cserélnek. 
 
Csoportalakítás szókártyák segítségével 
 
a)  A kártyákon 4 szólásmondás részeit találjátok. Húzzatok egy kártyát, és magatok elé 
tartva, találjátok meg és rakjátok ki a mondatokat! 
 

Madarat tolláról, embert barátjáról. 
Amilyen a zsák, olyan a foltja. 
Mindenkinek, bármilyen erős és bátor is, kell hogy legyen egy barátja. 
A jó barát drágább az aranynál. 
 

b)  Mit jelentenek ezek a mondatok? Beszéljük meg! 
 

c) A nagyobbak csoportos improvizációt készíthetnek a szólásmondás értelmével. Az impro-
vizációt bemutatják, a többieknek pedig az a feladatuk, hogy kitalálják a közmondást. 
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Szituációs játék kiscsoportokban 
 
a) Gondolj vissza a szünidőre! Képzeld el, hogy szüleid elmentek a testvéreiddel vásárolni. Te 
vagy otthon egyedül, és nagyon unatkozol. Úgy döntesz, hogy elmész: 
 

– a játszótérre; 
– a barátodhoz; 
– a könyvtárba; 
– sétálni az utcára. 
Válaszolj a kérdésekre:  
 

– Kivel, kikkel találkozhatsz?  
– Miről beszélgethetsz?  
– Mit csinálhatsz? 
A csoportok készüljenek fel a szituációk eljátszására. 
 

b) A szituációk eljátszása, megbeszélése. 
 
Ismerős vagy barát? 
 
Az osztályterem két különböző sarkába elhelyezzük a két szókártyát, az egyiken az ismerős, a 
másikon a barát szó van feltüntetve  
 

Megjegyzés. Harmadikosokkal és negyedikesekkel játszható játék. 
 

– Állj ahhoz a szókártyához, amelyik szerinted ráillik az előbb játszott jelenetekben a gyerme-
kek kapcsolatára! Gondolkodj, hogyan és mivel tudnád megindokolni véleményedet! 
 

Megjegyzés. A nevelő, ha kell, segítsen be a csoportok érvelésébe. 
 

A cél: a két fogalom közötti minőségi különbség megértetése. 
 

 
Az ideális barát. Milyen barátot szeretnék? 
 

Egyéni munka. Írjátok le, milyen barátot szeretnétek! Az ideális barátnak legalább öt 
jelzőt (melléknevet) találjatok!  
 

Első megoldás: míg a tanulók dolgoznak, a nevelő egy gyermekalak rajzát helyezi fel a 
táblára. E köré helyezik fel a tanulók lapjaikat, miután felolvasták őket.   
 

Másik megoldás: a gyermekek füzetébe is ilyen alak rajza kerül. Mindenki a saját 
jelzőivel díszíti fel az alakot. Így elkészülhet az osztály által kialakított általános kép az 
ideális barátról, és minden gyermeknek elkészül a saját elképzelése is. 
 

Megjegyzés. Ezeket a lapokat őrizzük meg, mert a későbbiek során szükségünk lesz rájuk! 
 
Egyéni vélemény a barátomról 
 
– Írjátok le az írólapra, hogy milyen belső (nem látható) tulajdonságokkal rendelkezik a 
barátotok!  

– Feleljetek a kérdésre: Mit szerettek, és mit becsültök benne? 
 

Megjegyzés. A barát neve ne hangzódjék el! Azt is tisztáznunk kell a gyermekekkel, 
hogy a bemutatott barátnak nem kell föltétlenül osztálytársnak lennie. 
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Telefonos játék 
 

Párok alakulnak (esetleg padtársak). A párok egy-egy papíron egymást jelzőkkel 
(melléknevekkel) mutatják be: két jelző a külsőre, három jelző a szomszéd belső 
tulajdonságaira vonatkozzék.  

Megjegyzés. Magyarázzuk meg a gyermekeknek, hogy lehetőleg olyan jelzőkkel illessék 
padtársukat, ami alapján felismerhető lesz.  

A következő lépésben összegyűjtjük a papírokat, összekeverjük és kosárba tesszük. (A 
papíron ne legyen rajta a diák neve, csak a jellemzői.) Kiszámoljuk az első telefonost. A 
kisorsolt játékos a kezébe vesz egy játéktelefont, és beszélni kezd bele. Mondanivalóját a 
csoport egy tagjának szánja anélkül, hogy a nevét kimondaná, vagy hogy célzást vagy utalást 
tenne a személyére. Csak a papíron található jelzőket használhatja. Egészen addig beszél, 
amíg a hívott magára nem ismer, és felveszi a telefont. Ha véletlenül valaki más venné fel, 
akkor a beszélő közli, hogy téves a hívás, és beszél tovább. Ha a hívott fél felveszi a kagylót, 
akkor az övé lesz a kezdeményezés joga, és ő hívhat fel valakit. 
 

 Megjegyzés.Jó alkalom annak a megbeszélésére, hogyan köszönünk, ki köszön előbb, 
miről beszélgetünk telefonos hívás esetén stb.) 
 
Búcsúzás 
 

A barátok, ismerősök elköszönnek egymástól: halk zenére – különböző üdvözlési 
módokon – köszönjetek el egymástól! Lehetőleg mindenki köszönjön el minden társától! 
Használjátok a megismert köszönési formákat is! 

 
 

(A következő számunkban folytatjuk) 


