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Sods Katalin:

A DRAMAPEDAGoGIA A MAGYARTANTTASBAN
- Az 5.-6. osztdlyos irodalomolvasds tananyag6nak drdmapedag6giai megktizelit6se -
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tagja. AzUt tcaziti szdveg egy disszertdcigyf, melvet a Kolo7sv!1i

ni\es- nA ty ai E gyetemnik iytij tott be, c sekdlyke r dsze. Az al dbbi fr ds

azt bizonyiia, hogy ez az drz€keny ds miivelt magyartandr nyelvteril-

I eti)nk egyik I eg i g 6r etesebb dr dmapedag6 gusa'

Pl. hosszf t6voll6t ut6n az otthon leveg6j6be beleszippan-
t6 ember boldogs6g6t!

Most rendezcjkvagyunk. Az a feladatunk, hogy szin-
padi kell6kek n6lkiil, ciup6n szerepl6kb6l 6llitsuk szinre
a marad6s, a hiis6g az osszetartozisklpilt! Neh6z a fel-

adat, de segitci k6id6sekkel iranyitjuk. A megmarad6s
k6pet 6brizolhatjuk-e ide-oda ugr6l6 vagy€ppen t6nco-
16 izereplcikkel?-Hogy mindenki egym6shoz tartozik,
hogy lehetne kifejezni?

ivleg6llapodunk abban, h ogy a zirtkdt 6s a megvetett
l6b, a terpeJz6ll6s a legmegfelelcibb megielenit6s' A t6'b-
bi dtletet is megbesz6ljiik.

Most n6pesitsiik be a szinpadot! Ak6r f6liitt 6s kdriil
vonuljanak felh6k, repiil6 madarak 6s tomboljon a sz6l-
vihariEgy-egy tanul6csoport mimes mozg6ssal 6s hang-
sal ieleniti meg ezeket!
iff,;rrekal miies improvizaci6s helyzet 6s fantiziai|-
t6k).

Ezut6n keriil sor a vers bemulatilsilra 6s 6rtelmez6s6-
re.

Ut6na pirhuzamba 6llitjuk a term6szeti jelens6gekre

6s az 6rtelmes emberi cselekv6srevonatkoz6 ig6ket!
Az 6ra gyakorlatainak az a c6lja, hogy a tanul6k6rz6-

kelj6k6s6iezz6k,hogy,,azemberlppenazzaltobbaha-
zai't6j t ol6tt 6tsuhan6 elem ekn6l, s az oszrdttiiLrs fual I ga-
t6 kditdzcj madarakn6l, hogr neh6z idcikben is ki tud tar-
tani, s tudatos d6nt6s alapj6n v6llalja a sziil6f6lddel val6
egybeforrottsrigot, hogy csak ez a ftild kell, soha m6s"'

Dallamot keres{ink a vershez!Pl.: Akkor sz6pazerd6,
mikor z6ld n6pdal dallamira 6nekeljiik'
M6ra Ferenc: 5z616 szdl6

Az elbesz6l6s befogad6sa, meg6rt6se nem okoz ne-
h6zs6get a tanul6knak. M6g is, az el6k6szit6s6ben hozzuk
kiSzeliz o vil6gukhoz, segitsiik 6ket annak meg6l6s6ben,
hogy,,r6lamvan s26".-al 

Tdrt6nt-e m6rveletek olyan esem6ny, amelyben a
sz6fogadatlans6g miatt megsz6gyellt6tek magatokat?
Minden V. oszt6iyos gyermeknek van ilyenszerii 6lm6-
nye, de lehet, hogy nem tudja megfogalmazni, mert hi-
6ny zik m6g az az 6r zelmi tivolsig, am ely sorin f eliilkere -

kebett volna 6s szavakba foglaln6 az 6lm6tryt. Ugyanis
ebben a korban v6lnak kifejezettebb6 a gyermek saj6t
szem6lyis6g6vel kapcsolatos 6rzelmek biiszkes6S, s6rtci-
d<itts6g, sz6gyenl6ss6g stb. Nem baj, ha csak n6h6ny ta-
nul6, vigy ann6l kevesebb tud az adott pillanatban v6la-
szolni. Hi a k6rd6st feltettiik, az miik<idni fog, kiildnosen
akkor, amikor megismerkednek Ferk6 hasonl6 t6rt6-
net6vel. Ha a kovetkez6 6r6n megism6teljiik a k6rd6st'
tdbb jelentkezcjnklesz. A k6rd6s egy folyamatot indit el
benniink, amelynek sor6n teljesebben azonosulnak Fer-

A m6dszert alternativ megold6sk6nt haszn6lhatjuk' hi-

szen az irodalomtanit6s eddig bev6lt hagyominyos m6d-

szereit nem mellcizhetjiik. De az 6rdekJ6d6s, a szeretet

felkelt6s6t a tananyagunk ir 6fi, az6r6kl6gkor6nek meg-

teremt6s6t, a gondolkod6, a probl6mamegold6 magatar-

t6s kialakit6s6t b6tran rem6lhetjiik. Nem azt akarom

tiikrdzni, hogy ,,igy kell", hanem azt, hogy igy is lehet'

Fontos az,nigy az ilyenfajta szeml6letm6d alakuljon ki

a pedag6gusokbao, igy ktizeledj6k a tananyag fiildol-

gozisilioi,hogy hozz|jfuruljon a tanul6k folytonos ku-

iarc6lm6ny6nek fellazitds6hoz, az onbecsiil6s, a m6sok

meg6rt6s6nek a megval6s itilsithoz.-A 
m6dszernek a g6tl6sokat old6 hatdsdt kel kiaknAz-

ni, hogy a tanul6 ne f6ljen a kudarcokt6l, hanem kedvet

6s indiitat6st kapjon az irodalmi alkot6sok befogad6sa

ir6nt, hogy 6rt<i olvas6v6 v6lj6k. Af6lelem szimiiz6slhez

kellhoziijfurulnia, hogy szabadon gondolkod6 6s alkot6

egy6nekk6 v6ljanak. Az egy6ni kezdem6nyez6s b6tors6-

ginak kialakiths6t 6s v6llal6sit kell, hogy elltie at'anfr a

ianul6ban. Lehet6s6get kell adnia a soK6le intellektu6-

lis, miiv6szi, kreativ 6s mozgisos tev6kenys6gre. Azt kell

szolgilnia, hogy a tanul6 olyan elcifeltev6ssel kozeledjdk

az iioaami alkot6sokhoz, amely azt sugallja, hogy,,16-

lamvan s26". Helyet teremt az egy6nihozzilfillilskialaki-
t6s6hoz, ahhoz, hogy ne tant6rgyk6nt tanitsuk az irodal-

mat. A tanul6 k6szs6geinek, k6pi l6tism6djinak a kiala-

kileset szolg6lja, az ismeretek megszerzfls|t pedigaz

egy6ni kutat6s, munka r6v6n pr6b6lja meSoldani. A ta-

niil6i siker6lm6ny el6r6se a tan6r alapos h6tt6rmunk6j6-

t6l fiigg. S a h6tt6rmunka eltik6szit6s6ben, ,,tilal6siban"
rejlikitan6rfelelciss6ge. Mert a m6dszer nem j|tszadoz-

tai6st jelent, hanem komolymunk6t a tanit r6sz6r'61'

A munk6nk sikere att6l fiigg nagy m6rt6kben' hogy

mennyire j6rtasak a tanul6ink a dr6maj6t6kban. HogyI-

IV. osztilyban megismert6k-e ennek a felszabadit6 hat6-

s6t, fokoiatosan, m6dszeresen jutottak -e el hozz6, vagy

V-benkell az O-t6l kezdeni.
Magyari Lajos: Dal

A kovetkez6 kozmondisokkal inditjuk a vers befoga-
d6s6nak el<ik 6szit6s6t.

Mindeniitt j6, de legiobb otthon.
Otthon lakj6k, ki kedv6re akar 6lni.
Jobban szeieti a mad6r a szabads6got, mint kalitk6-

ban avend6gs6get.
Mondj atok olyan megttirt6nt vagy kital6lt t6rt6netet'

erem6nyt az 6letetekb6l, amely igazolja a fenti kiizmon-

d6sok valamelyik6nek igaz6,tl Ha megjelenit6sre r6rde-

mes tortr6neteli keriitnek elcj, s van vdllalkoz6 is, jelenit-

s6k is meg azokatlYagy csak egy gesztusnak, egy v6gya-

koz6snak, ortimnek az impr ovizilt mimes bemutat6sit!
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k6lelkivitigival, fejlcirlik az 6rzelmi bele6l6s, az empiltia
k6pess6ge.

ty'A bemutat6 olvas6s, szavak, kifejez6sek 6rtelmez|-
se ut6n, magunk is kimegytink a sz6l6sbe, hogy ndzziik
meg,,,zsendill- e m6r a sz6l6" .

Nyergeljiink, vagyis k6pzeletben lerantjuk a cipcin-
ket, 6s mezitlilb indulunk. Most az aszfaltj6rdin me-
gyiink, nem neh6z a j6r6s, csak egy-egy homokszemcse
keriil a talpunkalil,6rezzika csiklint6s6t, tisszehtzzuk a
talpunkat. Ut6na a gyepes 6tra tr6riink, 6rzitek a puha
grepszcinyeget a ldbunk alatt? Lassabban megyiink, hogy
a talpunk megpihenjen, 6s 1rezze a b6rsonyos simoga-
t6st!Rdvidesen r6t6riink a homokos ftra!Puha ahomok
is, l6bunk m6lyen belesiipped. A tiizci nap felforr6sitotta
a homokot, sietniink kell, kapkodjuk a l6bunkat. M6r el is
f6radtunk, egyre nehezebbek a l6p6sek... de v6gre meg6r-
keztiink! f ant6ziafejlesztl 6rz6kelci gyakorlat). Mindez
tan6ri utasitisra tort6nik 6s egyiitt a tanrlrral.

c/ Most tud6sit6k vagyunk, riportban szimolunk be a
szcjlcjsben el6nk t6rul6l6w6nyr6l. Hallgassuk meg X ri-
porter hangos besz6mol6j6t! Felhivjuk a figyelmet arra,
hogy nem k6pes besz6mol6,ezlrtfgykell besz6lni a l6t-
v6nyr6l, azok rflszfeleircil, hogy l6thal6, elk6pzelhetci le-
gyen! Az 6l6nkit6, hangulatos kifejez6sek hasznillat6ra is
felhivjuk a figyelmet,6pitsek be ezeket a riport sz6veg6-
be!

Ha a riportj6t6k am6sodik6r6ban t6rt6nik, akkor
jegyad6sra is alkalmas a jilt6k, de nem c6lunk ez, a jegy
ink6bb jutalom legyen!

d/ Sz6laltass6tok meg Ferk6 gondolatait a szcilcjsben!
Mi6rt v6gyik 6 annyira, mi6rt van sziiks6geasz6l6sz6l6-
re?

(Szitui4ci6s szerep jit6k)
e/ Ferk6 monol6gja a szoba sark6ban, miutiin sz6-

gyenlet6ben kiejtette kez6b6l a lefosztott sz6l'6gerezdet,
s bfjt volna a fold al6 is (Szitu6ci6s szerepj6t6k)

f I Fogalmaz6si 6r6n k6rhetjiik valamelyik monol6g-
nak, vagy a riportnak az ir6sbeli kidolgoz6s6t.

Petdfl S6ndor: J6nos Vit6z
Petdfi Sdndor dlete
Gyrijts6k 6ssze a tanul6k k6ltd csal6di s a sziilcifdld-

rdl irt verseit. Ezekbril6llitsanak ossze szerkesztett mii-
sort! Adjanak neki tal6l6 cimet! (Alkot6 feladat)
J dno s Vitdz L Kukor ic a J anc si
a"/A bemutat6 olvas6s 6s az6rtelmez6sut6n, k6pzeletben
mi is elmegyiink a faluv6gi r6tre. A tan6.ri r6hangol6s se-
git ebben. Elmondjuk, hogymit l6tunk, 6s mit hallunk tti-
zesen siit6 ny6ri nap, tarka tenger, vir6gos r6t, nydj, cso-
bog6 patak, aheverlszolancsi, aki a patak fel6 b6mul, a
patakviz6ben mos6 szcjke Iluska stb.
blL6ttok-e valamilyen kozos von6st a t6j 6s a szerepldk
k6zdtt? A k6pzeletbeli ottl6t kdnnyebb6 teszi a kapcso-
latteremt6st: tiizesen siit a nap, a szereplcik sziv6ben is
szerelem tiize 69, sz6ps6g, b6kess6g, egyet6rt6s, <isszhang.
Ezek ut6n elhangozhat az ,,idill" megnevez6s is a tan6r
r6sz6r6l.

5z6 esett a helyszinr6l 6s a szerepl<ikr6l, amelykil a
tanul6k sz6m6ra logikusan kovetkezik, hogy ez a mii be-
vezet6r6sze. Mi is a kir6ndul6sunkkal a mri vil6g6ba 6r-
keztiink.
c,/ S ha itt vagyunk, mit 6rziink, hogr 6rezziik magunkat?
@tezzikblriink6n a meleg napsiit6st, a lenge dez6 szell6
frissitcj, simogat6 hat6s5,t, viragillatokat, a patak viz6nek
kellemes, friss illat6t, halljuk a csobog6st, furulyasz6t,
mad6rdalt stb ) (Erz6kel6 f antdziajit6k)

I I. A gonoszmastoha
A mirlt 6rai kir6ndul6sk6zzelfoghat6bb6 teszi a tanu-

l6k szf m ira a zt az elvonatkoztatott rgazsegot, hogy Jan-
csi 6s Iluska boldog*igit, 6let6t a gonosz zavarta meg, 6s
ezt a mriben a mostoha testesiti meg.

Miutin err�e r66reztek, riigtdndzzenek egy riporteri
besz6lget6st a gonosz mostohival a padt6rsak vagy az 6n-
k6ntes villlalkoz6k, 6s r6vid felk6sziil6si idci utin mutas-
siik be. (Improvizdci6s szerepj6t6k).
I I I. Jancsivildggdmegy

Elevenits6k meg a tanul6k az indulatos gazda bels6
monol6gjit miut6n eliilddzte Jancsit!

Ezttfun Jancsi monol6gi6t is sz6laltass6k meg!
(mproviz6ci6s szerepj 6t6k)
IV. J anc si bric srtj a I I uskdt6l

a/ Szitu6ci6s szerepjilt6kban sz6laltass6k meg Ilusk6t
abfcsf ut6n!

t/ Jelenits6k meg Jancsi tivolod6sit a falujit6l. Ami-
mes szitu6ci6s szerepj6t6kra val6 r6hangol6st biztosi-
thatja a fejezet utols6 n6gy szakasz6nakkifejezri felolva-
s6sa egy tanul6vagy azeglszosztilly 6ltal. Besz6ljiikmeg
a j6t6k6t6l6s6tl

c/ Rajzolj6k le Ilusk66k hazeil Az\ttan riporterk6nt
k6szitsenek szeml6letes leir6st r6la! (Szitu6ci6s alkot6
szerepj6t6k).
V.Vihar apusztdn

a/ Megj eleni tj tik a vihart 6s Jancsik6nt 6t is 6ljiik ezt.
A k6vetkez6k6ppen k6pzelhet6 eL a k6t sz6ls6 padsor a
vihart jeleniti meg, a kdz6ps<i pedig Jancsit.

Sz6lvihar: az elsci padsor tanul6i a keziiket a fej felett
l6balj6k, mintha f6kat firjna a sz6l, k<izben a siivdltds
hangj6t isutilnozzik.Ezalatl a m6sik padsor a menny-
dorg6st 6s avill6ml6st jeleniti meg: <ikollel d<irombolnek
a padon, azt6n mindenki felemeli akezel6s bumm: egy-
szerre lecsapj6k a tenyereket az asztalra. Azt6n ny(ljtott
ujjal,kal zongoriznaka padon az es6 hull6sitll6nowa,
vagy az uj jpercek csontos v6g6vel kopognak. A tan6r (rgy
irinyitja a j6t6kot, hogy a siivrilt6s, a dorg6s, a vill6ml6s,
az esci hangja egy idciben sz6ljon.

Ezalatr a ,,Jancsi padsor" lekonftja a karimils kala-
pot, kiforditja 6s mag6raveszi anagyszcini sub6t, h6hosz-
szf botra t6maszkodik, 6s igy tekint bele ,,a vad zivatar-
ba".

Azt6n: hirtelen kisiit a napocska: egrkezet a magasba
nyfjtanak,6s az ujjakat szltfeszitik, mintha napsugir
lenne. ,,Subij6r6l Jancsi lerilzta avizet" 6s ritnak ered.
Azt6n lemegy a nap: dk6lbe szoritott keziiket lassan az
dliikbe engedik. Jancsi tovdbb ballag. (Erz6kel6 mimes
improviz6ci6s helyzet- 6s f auraziaiarek)

A jet6k sor6n a tanul6k iit6lik a k<iz6s hangz6s, a k6-
zds alkot6s 6rd,m6t. Nemcsak szem6lyis6gform6l6, ha-
nem kdzdss6get 6sszekov6csol6, nevel6 szerepet iskap az
irodalom6ra.

A j6t6kot megbesz6l6s k6veti: mit 6rezt6l? Hogy 6rez-
ted magad? Besz6ljeneka tanulok 6t6lt 6lm6nyeikrcil!
b/ K6szitsenektrlf 6s rajzot a kovetkez6 megszem6lyesi-
t6sekhez, fgy, hogy az emberi cselekv6seket emberk,6nt
6.}rrizolji,Jr.:

,,Egyenes r6nas6g ny(rjt6zkodott vegig". @1. 6lmos
nyujt6zkod6 emberrel mutass6k be!)

,,... a nap el6rt az6gtetej6.re."
,,N6zte cit a k6k 69, a f6nyes nap..."
,yA. vil6g s6t6tbe dlt<izkodott vala." (Alkot6 fant6zia-

j6t6k)

q*
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XX. Az 6r i dskir dly v dr d.ban
al Kfipzeletbeli kir6ndul6st tesziink az 6ri6sok erdej 6ben.
A szituici6ra val6 r6hangol6st a fejezet sz<ivege bizto-
sitja. Ezt az egyik tanul6 olvassa krfejez1 olvas6ssal.
Megpr6b6ljukl6tni az egyes elemeket, n6z6siinkkel, tar-
t6sunkkal 6rz6keltetni a mr6reteket. (Szitu6ci6s mimes
fantiziajillk). .
b/ Rajzolj6k le Ori6sorszigot! A kitlt6 maga is segit a szi-
n ek megv6las ztis{tban. (Alkot6 f ant6 ziaj6t6k).
XXI I I . Az 6perencids tenger part j dn
a/ N6zziik meg J6nos vitlzzel egyiitt a napfelkelt6t 6s a
tengert! (Szitu6ci6s fantfniajitlk) A helyzetre val616-
hangol6st a fejezet kdltcii nyelv6nek hangulatteremtcj
ereje biztositja.
b/ Rajzolj6k le a nap kapaszkodilsilt az 6ere, fgy, ahogy a
r6gi mesevil6g szerint itt megjelenik. (Alkot6 f anI6ziaj6-
t6k).
XXV-XXVI I. Jdnos vit€zTiinddrorszdgba jut ds meg-
taldlja Iluskdt

Jancsi 6s Iluska a boldog viszontlit6skor mes6l egy-
mi4snak eddigi 6letiikrcil, viszontags6gaikr6l. (Szituici6s
szerepj6t6k)

A J dno s vitdz ds szef og I al dsa
Fejezzlk ki szinekkel az egyes fejezetek hangulat6t

rigy, hogy v6gjanak ki hoss zi papirszalagot 6s annyi r6sz-
re osszik be, ah6ny fejezetet tanultak a mribcjl! Ezeket a
r6szeket szinezzlk a hangulatoknak megfelelcien! K6p-
zeljenek zenei kisr6retet is a fejezetekhez! [rj6k a szines
n6gyszd,gekbe a hangszerek nev6t 6s a hangerri jel6t! (Al-
kot6fantilziajit6k)

Kdzelilnkben 6lnek
Tdmiirkdny Istv6n: Matyk6, Hattyf meg Marcl
a/ Jelenitsiik meg Farag6 Menyh6rtet a nagyap6t! (Moz-
gils improviz6ci6s szitu6ci6s szerepjiit Ck). 7 O 6ves tireg-
emberekvagyunk, iiliink a tanyahilzelotti kispadon, fel-
vessziik alesett fa6gat, megfigyeljtik. Esziinkbe jut, hogy
kanalat faraghatunk belcjle Marcinak,az unokinak. El-
mosolyodunk. Eldvessziik zsebiinkbcjl a bicsk6t.
bl Fogalmazirsi 6ri4n pedig a bemutatott jelenetek vala-
melyik6t irrisban dolgozz6k ki cimmel ell6tva!
Tam6si Aron: Harmat 6s vdr

A befogadis elcjk6szit6s6ben ddntci szerepet kaphat-
nak az ilyenszeni r6hangol6 jellegri k6rd6sek, feladatok:

a/ Kapt6l-e milr olyan feladatot, amelynek a teljesit6-
se biiszk6v6, el6gedett6 tett, 6s figy 6rezted, hogy ezilltal
most m6r tobb vagy mirt azel,6tt, hogy elnyerted a sziile-
id, a feln6ttek, vagy 6ppen a bar6tok elismer6s6t? Ha
megjelenit6sre 6rdemes esem6nyeket mes6lnek el, (ha
van benne fesziilts6g, jitsszik is el!)

t/F6lt6l-e m6r? - lehetne am6sikk6rd6s.
c/A bemutat6 olvas6s r5smegbesz6l6s utin jelenits6k

meg a tan6ri r6hat6s segits6g6vel a nagyapa, Gyorke 6s a
vadkan kiizdelm6t szdveges improvizSci6s szerepj6t6k-
ban!

dl UI6na elevenits6k meg a nagyapa 6s Gydrke to-
vdbbgondolt pi4rbesz6d6t a kozosen kivivott gy6zelem
ut6n. (Szitu6ci6s szerepj6t6k) Sikernek kdnlvelhetjiik el,
ha a r6gtdnzott p6rbesz6dben elhangzik olyasmi, amely
fgy 6rtelmezi Gydrke tett6t, mint pr6bat6telt, hatilrk6t
az lletlbenvagyis felncitt 6 avat6st.

e/ A kdvetkezci 6r6n pedig olyan kiizdelmet jelenitse-
nek meg, amelybalulvegzcidik mire P6llM6zsa iit6seel-
csattan, arra Gy6rk6t sflyosan megsebesiti a vadkan.

f/ Jelenits6k meg a nagyapa monol6gjdt a v6gzetes
kiizdelem ut6n, s a Gy<irk66t ak6rh6zi 6gyon! (Szitu6ci-
6s fant6.zia szerepj6t6k)

gl ZLr6 mozzanat legyen a Kilitis a tanyaihilz ajta-
j6b6l cimii riportszeni besz6mol6, amelyben aliltottak-
hozftiz6d6 6rz6seikrcjl is besz6molnak. A t6j klpe az el-
besz6l6s alapj6n jelenikmeg szitu6ci6s szerephelyzetbdl.
Feltehetri a k6rd6s: hogy 6rzed magad?
A ndpi hd s ir o d al munkb an
AranyJ6nos: Toldl
El6hang:
al Klpzeletbeli tollfoszt6t rendeztink, ahol a mesemon-
d6k a Toldi-mond6kat mes6lik. (Szitu6ci6s szerepj6t6k).
Azt6n felhan gzikkifejezffelolvas6sban az E I 6hang is.

K6rd6s: Milyen volt a mon dik 6s azElohang elciad6s-
m6dja?
t/ A megbesz6l6s ut6n: Szimolj be riporterk6nt a ,,majd
kilenc-tiz emberiilt6 r6gis6gben 6lcjvit6z kiilsej616l! (Szi-
tu6ci6s szerepj6t6k)
Els6 6nek

Megdllapitjuk a bemutat6 olvasis 6s sz6magyarizat
utin, hogy azlnekhfrom fci r6szre osdik t6jleir6s, jel-
lemrajz 6s egy mozgalmas cselekm6nyes k6psor. Miibir6-
l6i szerepbe birjva ezeket fogj6k tanulm6nyozni a tanu-
l6k.

Megado t t  szempon tok  a  t i j l e i r 6s  t anu l -
m6ryozSs|hoz;

- Milyen ellent6tpirokra figrelsz fel a leir6sban, 6s
mi ezeknek a szembefllitrisoknak a szerepe!

- Figyeld meg a t6rbeli haladds ir6ny6t a leir6sban!
- Milyen kdltcii elj6rf sok t eszik6liiv6. aleir6st?
Mikl6s bemutatisindl figyeljenek a tulajdons6gaira,

a koltcj hcjs6hez val6 viszonyul6sfra. Alakj6ban 6s sors6-
ban mutassanak ri vigy 6s val6sig ellentmonddsoss6g6-
ra!
A harmadikk6psor alapj6n sz6moljanakbe avit6zek 6l-
t6zet6r,6l!

- Milyen v6ltoz6s ment vegbe Mikl6s lelkiillapot6-
ban az akaratlan s6rt6s ut6n? Gytil6let6t 6s elsz6nts6g6t
milyen mriv6szi elj6r6s fejezi ki sokatmond6an?
Mdsodikdnek
a/ K6sztiljenek fel a tanul6k egy riporteri tud6sit6sra a
Toldi-h6z strg6s-forg6s6r6l! Ne csak a l|Nilnyt r6gzit-
s6k, hanem az illatokt6l, szagokt6l terhes levegcit is! (Szi-
tuici6s szerepj6t6k)
t/ Nyelv6szk6nt tanulm6nyozzik: l. az 6nek sz6l6sait!
(lr4inden 6nekre 6rv6nyes feladat) Keress6k meg a sz6l6s
kdznyelvi megfelel6j6t 6s pr6bilj6k megfogalmazni,
hogy mi a sz6l6s szerepe!

A feladat segits6get 6s ir6nyitst ig6nyel 2.Bontsdk
elemeikre a metafor6kat 6s fogalmazzilkmeg, hogy mi-
lyen k6z6s tulajdons6g alapj6n t6rt6nt azazotositilsl,
cl Y 6llalkoz6 tanul6k mimes szerepj6t6kban jelenitse-
nek meg egy jelenetet az 6nekbcjl (pl. Gyorgy 6s az 6de-
sanyja tal6lkoz6sa, Gy6rgy6sMikl6s tal6lkoz6sastb.), az
osztrllypedig tal6lja ki, hogy mit jetszottak.
Harmadikdnek
a/ Mimes szerepjdt6kban jelenits6k meg a bosszant6st
trir<j Mikl6st, aki a ,,fiil6t sem mozditja a nagy dcinget6s-
re", de amikor betelt a pohdr, elhajitja a malomk6vet.
b/ Gydrgy szolg6inak szerep6ben rogtonozzenek besz6l-
get6st a megtdrt6nt gyilkoss6gr6l! (Szitu6ci6s improvizi-
ci6s szerepj6t6k)
Negyedikdnek
a./ A menekiilci Mikl6s lelki6llapot6t fest6 k6pekhez (a
megsebzett himszawas, abezilrlparipa, a juh6sz kerget-
te toporty6n) tal6ljanak ki a tanul6k el6zrn6nytdrt6nete-
ket! (K6pzelcier6t fejleszt6 feladat) Besz6ljenek arr6l is,

I
[i$nE- . ...-,-,

20



t
hogy milyen ariinylatokban t6rnek el ezek a k6pek egy-
m6st6l!
b/ Mimes szerepj6t6kban jelenits6k meg a tanul6k Mik-
l6s 6s Bence tal6ikoz6s6.t 6s besz6lget6s6t a nidasban!
Kdnnyithetiink a feladaton rigy, hogy jelenetekre oszt-
juk a tal6lkozist,6s term6szetesen, elcik6szitjiik a j6I6-
kot. A hiteles s6get, az 6szintes6get jutalmazhatjuk is! Hi-
szen csak azoknak lehet sikeres a j6t6ka, akik j6l ismerik
az 6nek szdveget, tehdt tanultak. Az is segiti a jdt6kot, ha
ir6sbeli hilzi feladatklrt azt kapt6k, hogy k6szits6k el a
tal6lkoz6s 6s besz6lget6s m ozzanatainak cimszav as v 6z-
latAt! Sz6p siker, ha tud vallani Bence szavak n6lktil Mik-
16s ir6nti szeretet6rcil.
Otridikdnek

Mesemond6k6nt olvassdk fel kifejez6en az 6neketl
Az el6adf sm6d a r6gi mesemond6k stilus6t kiivesse! (Szi-
tu6ci6s szerepjdt6k.)

Debreczeni Tibor

SZERBTET NEM UNNT,NGEL'' Drdm ao"oY?,iil,ff,;$r"l?i tl tiirt.netr6r

rOZT-NSESVALLOMAS
Atan6rkilencven percen 6tsziinetn6lkiilvan egyiitt a ta-
nul6kkal.Afciiskolam6sodikemeletihalljdban k6rbera-
kott sz6kek, fal mell6 hfzott asztalok 6s t6bla koz<itt v6r-
j6k. Megszokt6k a mostoha kdrnyezetet, meg a felhang-
z6 zajokal is, 6s az id6nk6nti j6rk6l6st is. A hallgat6k ta-
nit6-hi toktat6 szakosak. Dr6mapedag 6gi6r a az6r t je-
lentkeztek, hogy hajlamuknak megfelelcjen cselekedtet-
ve tanits6k a gyerekekel, t6bbek kozdtt a vall6s6rdkon is.
Uj feladatot kap ezzel a dr6matan6r. A Bibli6hoz kell
nyulnia, v6giggondolni, megtervezni, mik6nt k6pes a dr6-
maj6t6kokkal 6l6bb6 tenni s Szentir6s tort6n6seit, mi-
k6nt k6pes felfedeztetni az evang6liumi p6ldabesz6dek-
ben rejlci 6letigazit6 tanuls6gokat.

A tan6r ennek k6t fitjdt-m6dj6t j6rja. Vannak olyan
foglalkoz6sai, amelyeken arra tdrekszik, hogy a hallgat6
figyeljen, ci mik6nt tanitja majd a kicsinygyermekeket.
A milsodikos hallgat6k m6r elkezdik a gyakorlati tanitist
hitoktat6i seg6dlettel. Ilyenkor a p6lda a gyerekekre sza-
bott, s 6k maguk a foglalkoz6s kv6zi-kicsinyei. M6skor,
mint a most leirand6 6rin is, a tandr csak a fciiskol6s hall-
gat6ira koncentr6l, hfsz6ves, 6rz6kery 6rtelmis6gi 16-
tiikre, 6s semmi m6st nem tart szem el6tt, mint az ci em-
beri, lelki gazdagod6sukat. @I6s dolog, hogr a hallgat6
ezenkdzben dramaturgi6.t, drirmaj6t6k-6pitkez6st is ta-
nul, dr6.matechnikikat saj6tit el, melyeket majd 6 alkal-
maz sajSt 6r6in.)

AZ 6RA TEMAJAUT- szolcAr6 nnr-rer rsxrus
(Jrinos evang6liuma, | 2. r 6sz, | -8.
J6zus megkenetdse Betdnidban
,,Jdzus tehtit hat nappal htisvdt el6tt elment Betdnidba,
ahol Ieizdr dlt, akit feltdmasztott a halottak kdzill.Va-
csordt kdszitettek ott neki, s Mdrta szolgdlt fel, Ldzdr

Toldi dsszefoglaldsa
,,Toldi Mikl6s tette, gr6zelme vil6gra sz6l6 teljesit-

m6ny, szetzici6". Tud6sit6k6nt szimoljanak be arr6l,
hogy az elbesz6lci kdltem6ny folyam6n Mikl6s erej6t 6s
b6tors6g6t hogyan 6llitja mind nemesebb c6lok szolg6la-
tiba, valamint arr6l, hogymelyek voltak 6let6tek azokaz
esem6nyei, amelyek kdzelebb vitt6k vit6zi v6gyainak
megval6sit6s6hoz. A tud6sit6 f ejezzekiMikl6s irinti 6r-
zelmeit is: cso dilatilt,szeretet6t, tisztelet{tlEzt a szer ep-
j6t6kot csak Mikl6s jellem6nek elemz6se, megbesz6l6se
utAnadhatjuk!

Mtibiril6k6nt pedig sz6moljanak be arr6l, hogy
Arany J6nos krjltcji ekiad6sm6dja olyan lebilincsekj 6s
kiizvetlen, mint a n6pi mesemond6k6.Id6zetekkel t6-
masszdk al6 6llit6saikat! Ugranilyen szerepbe bfijva a mii
stilus6r6l is besz6lj enek!

H e I y s zin : a N a gy kdr 6 s i Ref or mdtu s T anit 6 kdp zd
J el env annak: a dr dmapedag6giai s zakkol I dgium mdsodeves hal I ga-
t6i,tizenndgyen
I d1pont : 1 99 3. okt6ber 7 . 5 - 6. 6r a 6s okt6ber I 4. 5 - 6. 6r a

I. r6sz

pedig a Jdzussal egyiltt i.il6k kdzott volt. Mdria ekkor
el6vett egy font drdgaval6di ndrduskenetet, megkente
J 6zus I dbdt, d s haj dv al t dr 6 I t e me g ; a hdz pe d i g megt e I t
a kenet illatdval.Tanftvdnyai kdzill azegyik, Jrtdds I s-
kdridtes, aki el akarta 6t drulni, fgy sz6lt: ,,Mi6rt nem
adtdk el inkdbb ezt a kenetet hdromszdz ddruirdrt, 6s mi-
6rt nem juttattdk az drdt a szegdnyeknek?" ,,J6zus erre
igy sz6lt : H agyd, hiszentemetdsem napj dr a sztint a: mert
a szegdnyek mindig veletek lesznek, de 6n nem leszek
mindigveletek!"

PEDAG6GIAISZ,A,TTNET
A tandr szeretn6, ha hallgat6i a bibliai textus, illetve a
textus alapjiin tdrt6nt dr6mapedag6giai 6ra nyom6n 6s
inspir6ci6j6ra v6giggondoln6k k6zvetlen vagy kcizvetett
6lm6nyeiket; k6pesek-e olyaf6le gesztus gyakorl6s6ra,
mint Miria, akiLizlr h6,zftban egy 6vi kereset6vel - eny-
nyi volt a h6romsz6zd6n6r 6rt6kri n6rdusolaj - ontdzte
meg a Mester, a halillba klsziiltjllzus l6bait. S szeretn6,
ha k6pesek voln6nak megfogalmazni, milyen indit6kok
inspirdlj6k az embert M6ria-f6le dnfel6ldoz6 gesztusok-
ra. A tan6r egyirttal abban is bizik, hogy az ilyen 6ra segi-
ti a tanitvdnyt, hogy ci maga is 6rz6kenyebb fiillel hallgas-
sa 6s olvassa a bibliai tilrt6n6st, plasztikusabban legyen
k6pes majd a tanuls6gokat tov6ttbadni.

ADRAMAORAFOLYAMATA
Blsd l6p€s:,4 tandr felolvassa amdr kiiziilt bibliai szir-
veget, rtj f ordftdsban, azolvas6pr6bdkra jellemz6 m6-
don.Atafi rt6jf ordit6sf Bibli5�tviszaz6rilra,at6magaz-
dag asszoci6ci6s lehetris6g6ben bizakodva mindenk6p-
pen el akarja keriitni, hogy a figyelem elterelcilj6k a t6r-
t6netrcil, amelyet aktu6lisnak v6l. Ha llirolyi fordit6s6-
ban olvassa fel azidflzett r6szt - gondolja -, gondola-
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