A tartalom iisszefiigg6 elmond6sa helyett el6kerfilt a
,,vardzsdoboz"6sindult a j6t6k! K6t csoportot alkottunk
Mindk6t csoportnak ugyanazt a feladatot adtam: j6tssz6tok el a n6pmes6t!Egrm6s koziitt besz6li6tekmeg
a szerepeket,a ,,vardzsdobozb6l" elcivett rongyokba 6ltdzzetek be figy, hogy a kdzons6gis tudja, ki milyen szerepet j6tszik!
6t percet adtam a felk6sziil6sre.Ezt a r6vid id6t 6n is
v6gigizgultam. Igaz hetente legal6bb egyszer beoltdzve
j6tszunk, de most az6rt izgultam. Fell6legeztem,amikor
az elxicsoport megkezdtea jit6kot.
Hogy a gyermeki f aililzia mikre k6pes! Pillanatok
alatt piros rongyb6l v6r lett, merev anyagb6l k6k becsi
bicska, r6zsaszinb6l szalonna, barna rongyb6l fakan6l,
keny6r, letakart arcf , fekete jelmezes kisl6nb6l kis gomb6c, sepriiny6lbcilkard, kasza.
Gyemrekeim jitlka 6lm6nyt nyrij tott a harminc venis.
d6gnek
'Levezet6s
granint szobor-j6t6kot jitszottunk. 6k
s6t6ltak s 6n utasit6sokat adtam: - L6gy h 62,padl6s,szeg6ny ember, legnagyobb l6.ny, kasz6s, katona, kan6sz,
malac, becsibicska, stb.! Nagron-nagyon 6lvezt6k.
V6gelett a foglalkoz6snak,de cikm6gnem akartakhazamenni. Jutalomb6lt6rgyj6t6kot jdtszhattak.

fontosnak tartom m6r 1. oszt6lyban is, mert 6nmrlvel6si
tev6kenys69, el6k6sziti a kiinyv- 6s kiinyvt6rhasm6latot.)
Az ir6svetitrire kivetitett lit6sztigndvel<igyakorlatot
- ebben az esetbena n6pmes6bcilkiragadott emberi tulajdonsigokszempontj6val kezdtiik6sa felvillantott szavak eljitszis6val fe jeztiik be. @1.:L6gy moh6!, fiirge!, nagy6tkri!)
Mivell a foglalkozis du.2-kor kezdrildtt, figyelembe
kellett vennem a gyerekek f6rad6konys6g6t, ez6rtlefektettem dket a szcinyegre,6srelaxiltunk. Gondolatainkb6l m6g az ut ca zajit is kikapcsoltuk. Teljesen lazStr,becsukott szemmelpihentek, 6n halkan adtam az utasit6sokat:-Forditsd a fejed jobbra!,kiiz6pre!,balra!-Emeld
meg a jobb kezed, puh6n, laain ejtsd vissza!stb.
Az 6bred6spillanata ut6n t6r6kiil6sben folytat6dott
a megbesz6l6sA kis giimbdc cimii magyar n6pmesefeldolgoz6s6val.
A n6pmese,n6pkdlt6s,n6pdal jellemz6inek elmond6sa ut6n, a p6ld6kat meghallgattuk,6nekeltiinkis, kezd6ddtt olyan k6rd6seksor ozata, amiazimprovizdci6s j6t6kot k6szitette elcj. Kik a n6pmese szereplcii?Melyek a
n6pmesehelyszinei? Mi az, ami humoros a mes6ben?
H6ny k6pben tudndtok lerajzolni, h6.nyr6szre tudniitok
bontani a n6pmes6t?Adj cimet is a r6.szeknek!
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mondhatom magam6nak,aff6le,,rugdal6z6s" kezdtj 16temre. Sikeriilhet-e csoppnyi k6t h6napos mriltamban
kapaszkod6ttal6lni?
Ugy dont<ittem - megpr6biilom. V6giil is mi lehet
rosszabbegy szokvdnyos,sablonokra 6piilci foglalkoz6sn6l, egy izg<i-mozg6es csak f6l szemmel odafigyelci k6pn6zeget6sn6l?
Es eljiitt a pillanat, amikor minden j6t6k a hely6re keriilt, 6s sok kis apr6 szempir leste, hogy vajon mi is fog
tdrt6nni.
Az tdrt6nt, hogy 6szi fikki viltoztunk. Hatalmas
sz6lvihar hajlitgatta torzsiinket, rezegtette 6gainkat 6s
hallkan peregni kezdtek rcilunk az cjszifalevelek.
T6grinyilt szemmev6rtdk a folytat6st. En is szinte elvardzsolva gondolkoztam, mik6zben felfedeztem, hog;r
az 6n csoportom nem is f6szkel6dik, nem is hangoskodik,
az 6n csoportom a legaranyosabb k6z6pscicsoport az
eg6sz6vod6ban. Meg6rdemlik, hogy saj6t faleveliik legren. Miris visszav6ltoztunk kisgyerekk6, 6s 6vatosan
felemeltiik a fiildrcil a sz6munkra legszebbeta sok k6ziil.
,,Milyen szinri a leveled?" - tettem fel sorban, csendesen a k6rd6st. Nem volt k6t egforma lev6l, nem volt k6t
teljesen egyforma szin, <ir<imtcilsug6rz6 arccal igyekeztek tirllicit6lni egymilst.
Lassank6ntelfelejtettem, hogy ez foglalkoz6s,s6t azt
is, hogy 6v6n6 vagyok. Veliik egyiitt f 6nIam 6s 6ltdztem
fel j6 melegruh6ba, veliik egyiitt nyitottam ki az erny6met, mert eleredt az eso.Kis bogir voltam, aki <isszebfjuk t6rsaival, pont olyan bog6r mint cik,eg6szenolyan.
Aprop6 kisfecske! ,,Hiszen nem voltunk m6g kiilt6zci
madarak!" - 6s mriris szllltunk melegebb 6gt6jak fel6,
az Afrik6nak kinevezett sz6nyegre, hogy f6szket rakjunk. Melengetttik fiiz6s sz6rnyunkat 6s kozben sikeriilt
azt is megtudnom:ki, milyen mad6r. Es amig tikaf&z-

H6rom 6s f6l 6vevagrok a p 6ly 6n.@ 6n6Pesten a V6g6hid u. 35. sz6mf napk6ziotthonos 6vod6ban. Tele bizonytalans6ggal, k6rdcijellel, hidnyoss6golckal- 6rz6kenyen aztjra,mindenre ami segithet. Nekem 6s a gyerekeknek.
Az id6n 6gy 6reztem meg6rintett valami, talilkoztam
az igazin rimszabott feladattal. T6rt6nt ugyanis, hogy
vezeto 6v6n6m invitrililsira r6sztvettem egy a drimapedagogi6r6l sz6l6 kiselcjad6son.Ott hangzott el azig6ret:
tanfolyam indul szeptembertcil.Ez a sors keze- gondoltam. Ezt kerestem tudat alatt 6vek 6ta. Es beiratkoztam.
Most, 1991 december6benpedig tollat kell, hogyvegyek a kezembe,mert e r6pke k6t h6nap alatt is feltolttidtem siker6lm6nyekkel, 6tletekkel, visszat6rtaz elveszettnek hitt onbizalmam 6s fgy 6rzemezt -ha nem is vil6g96 - de mindenk6ppen sz6t kell kiirt6ln6m, megkell osztanom misokkal is. El kell mes6lnemazt a ,,csod6t", ami
velem tdrt6nt alig n6hdny hete.
V6ratlanul csdppentem egy d6lekittds mriszakba,
koll6gan6m k6r6s6re.Belekukkantottam a heti tervbe,mi
isvan amapra -,,b6rcsak |brizolils,vagy irodalom lenne!" gondolatokkal.Term6szetesens6hajt6somnem tahlt fiilekre, napi ,,parancs": kornyezet megismer6s€re
val6 nevel6s,6sszelt6mak<irben.Most l6gy okos, biztattam magam, 6sl6zas keresg6l6sbekezdtem a szekr6ny
legm6ly6n, a m6r unisig ismert szeml6ltetcik6pek ut6n.
De csak a mirlt h6ten ottfelejtett Dr6mapedag6giafiizeten akadt a kezembe.Osztondsmozdulattal dobtam volna a t6bbi tetej6re, amikor az a bizonyos,,isteniszikra"
villant bel6m. DRAMAPEDAGOGIA... illjunk csak
meg egy pillanatra! Mi6rt is j6rok erre a toviibbk6pz6sre,
ha nem az6rt, hogy kamatoztassam.Devajon megpr6h{lhatom-e 6n, aki szinte m6g ak6pz6s,,gyerekcipcij6t"sem
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(Ijult rem6nnyel n6zek a jdvci fel6,6s most m6r azt is
tudom, hqgy ez a csod6latosnagy j6t6k, a driimapedag6gia, legalibb annyira felncittre szabott, mint amennyire
gyermekcentrikus 6s ha segit a gyerekeknek, h6t k6tszer
annyira segit a n6ha bizony elfiiradt, idcink6nt borul6t6,
elkedvenetlenedett6v6n6knek, tan6roknak egyar6nt.

kfikben toll6szkodtak, 6n fekete varjrik6nt sz6lltam a
..ped<bz" fel6. M6r nem is csod6lkoztam,amikorvarjfitirsak vette koriil s hangos k6rog6ssalv6rt6k velem
cgriitt az 6szutdn - a telet.
,,1tta v6ge,fuss el vr6le"- mondand a mesemond6,de
6n tudom, hogy ez most valaminek a kezdete,valami
olyasminek, ami egy kicsit, de lehet, hogy nagyon. mindenesetrebiztosan k<izelebbviszi a pedag6gusta jdvciap16nemzed6k6hez.
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- No mi ugyan nem ijediink meg holmi fenyegetSz6st6l- mondta az anim6tor,6v6n6ni 6s tov6bb folytat6dott a jdt6k. V6kony v6szonlepedci...6nek, t6nc, nevet6s...
M6.sodszoris berontott a T6lkir6ly 6s most m6r fenyeget6z6tt.
- Ha nem hagyj6tok abba a ricsajozdst, akkor meg
foglak benneteketbiintetni. A vigassiiga T 6lkir 6iy tix ozt6val term6szetesentov6bb folytat6dott. Nem sokdig,
mert fjra megjelent, 6s bev6ltotta fenyegetcjz6seit,elvitte ,,megforditotta" a napot ...feketes6glett a hely6n. Az
6v6n6ni-animi{tor k6rte n6hriny gyerek segits6g6t6s elindultak megkeresni a T6lkir6ly birodalmi4t. Az ottmaradtakkal pedig a m6sik animdtor rdgtdn ,,erd6t" j6tszott. A T6l birodalm6t kerescikis csoportot az ,,Erdo
Anyja " igazitotta fitba a,,5z6l" birodalmiiba, s amig a kerescik fijabb utakat j6rtak, addig az erd6 6tv6ltozott a
Szelekbirodalm6v6,ahol mindenki f(rjt, lihegett, susogotl. Az odaigyekvcikeresciknekftbaigazitiist adott az
Eszaki 5z6l, aki ismerte a T6l birodalm6nak hely6t.
Nem volt neh '6zmegtal6lni,n6hiny l6p6sre ott tany6zott a T6lkir6ly. Siissfel nap, f6nyes nap...dal f elhangzilsiira elhal6 hangon konyorgott. - Csak ezt ne ... majd
csendesenmotyogva (visszajdvdk6n m6g), eltivozott.
A Napol m6r mi fordithattuk meg 6s folytat6dhatott
a vid6ms6g. P6rv6laszt6s t6nccal z6,rtuk j6t6kunkat.
Azon a farsanginapon a tarsolyunkban l6vciosszesvid6m
jrit6kot elcivettiik, furuly6ztunk, 6nekeltiink a gyerekekkelgyerekeknek.Azt sembiintuk, hogy azaznapi eb6dbcil
kevesebbfogyott. J6llaktak D6ra n6ni malacai is. Nem
hi6nyzott senkinek: sem az indi6n, sem a cowboy, sem
mds cicoma jelmez. Ann6l t6bbet nevettiink a grimaszda
bemutat6n, a nagyotmon d6k tal6lkoz6i6n, a nagyotdob6k iigyess6g6n!

N6hiny 6wel ezel6tt, amikor nyilviinval6v6 v6lt iinnepeink kiiiresed6se, azon t<irtiik a fejiinket, hogyan lehetne fijra 6lciv6tenni n6pi hagyom6nyainkat nagy/6rosi 6vod6nkban. Ez idri t6jt volt szerencs6nkr6szt venni a
T6r Szinh6z t6rsulat6nak hasonl6 indittat6sb6l megszervezett iskol6soknak sz6l6 j6tsz6h6zi foglalkozisain, s
azok a szem6lyes6lm6nyszerz6sentfl, 6tletet adtak a t6ma 6vodai megval6sit6s6hozis. Kiildn szerencs6nk,hogy
a t6rsulat k6t tagja 6vodai csoportunkban (Zanotta Veronika, Monz6k P6ter) villalta a j6t6k levezet6s6benval6r6szv6telt.
A farsangi mulats6got 6ltal6ban hosszask6sziikid6s
el6zte meg.Most is, de egy kicsit m6sfajta. Mig r6gebben
a terem diszit6s6n, a jelmezek k6szit6s6nvolt a fri hangsfily, most a farsangi idriszakigazi tartalm6nak m eg'6reztet6selett a c6lunk.Aval6ji{ban kev6skinti <irometnyfjt6 rideg, sziirke t6li napokbana tavaszimeg(rjul6s6lm6nyeit id6,zt6kfel besz6lget6seink.A telet megjelenitcihatalmasmaszkotm6rnapokkal elcjbbbevittiik az6vodiiba,
hogy a legkisebbek se r6miiljenek meg a jrit6k napjrin.
(Vesszcikos6rraapplikflt medvefiilii, hatalmas szajf szivacsfej + fekete lepel).
Gyonydrii, sugirz6 sfuga napot t6ptiink 6sragasztottunk a gyerekekkel kdzdsen a k6sziilcid6snapjaiban.
Egyiitt gyfrtuk, kevertiik a farsangi siitem6nyeket. Kerestiik a zajkelt6 t6rgyakat, amelyeknek hangii4vala hideget 6s a s<it6ts6getfogjuk eliizni. Gyakran mes6ltiik,
dramatiz6ltuk az 6vkornek ehhez az idiiszakihozkapcsol6d6Kismalac6safarkasok c.mes6t.Sz6kelyEva v6ltozatos maszkokegyszeriielk6szit6s6retanitott benniinket. - Rem6ltiik, a t6lkirr{lyt menekiil6sre k6sztetik.
Farsang napjrlra meghivtuk a testv6reket, sziilciket,
bar6tokat. A NAP-ot fci helyre fiiggesztettiik, elcivettiik
zajkeltii,,hangszereinket" s megkezdtiik a t6liiz6st. A
legnagyobbzaj kdzepettemegjelent a maszkosT6lkirdly
(anim6tor) 6s figyelmeztetle a zajong6kat,hogy ne zavarjdk hangoskod6ssal
a nyugalm6t.
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Sdrtilt gyerekek szavaldversenyeCsurgdn
Aki m6g nem vett r6szt gyermekek r6sz6reszervezettszaval6versenyen,tal6n nem 6rti a cimk6nt haszn6ltversid6zetet.Aki m6g nem l6tott testi, lelki vagy szellemileg
s6riilt gyerekeket iinnepelni, verset mondani, m6gkev6sb6.6rtiezt.

Immdr misodik alkalommal rendezett a csurs6i Kisegitcilskola(az Eritvos J6zsefAltaliinos lskola Sfeci6lis
Tagozata)szaval6versenyt.
A tavalyi szrikebb kdrii rendezv6ny sikere ut6r. az
id6n m6raz iharosber6nyi,az <ireglaki,a lengyelt6ti,azalaegerszegi,a kaposv6ri, a somog;v6ri, a barcsi 6s a marcali int6zm6nyek is elkiildt6k tanul6ikat.
Az Eiitv6s naphoz kapcsol6d6 szaval6versenyenals6
6sfelscitagozatosgyerekek kiildn kateg6ri6.banszerepeltek.

Szeretn6m ezeket az 6lm6nyeket 6n6kkel megosztani, egybeninspirdlni mindenkit, aki tehetvalamit ezek6rt
a s6riilt gyermekek6rt, tegye meg!
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