
3. kdp :,,V 6l et I en hal dl"
3 firi: Tybold 6s Mercutio viv; a R6ne6 karja alatt

6tny6l6 kard (egy vonalz6) Mercutio sziv6re ir6nyul.
Izelit6iil idilzen a villaszokat is, melyekkil kideriil,

hogy a Mercutiot 6s Tyboldot alakit6 k6t gyerek a v6la-
szades sor6n meg6rti a gnil<ilet pusztit6,-vakit6 tratat-
m6t.
K6rd6sek:
Tyboldhoz: - Mi6rt haragszolr|?
Mercutiohoz: - Mi6rt kezdtetek vivni?
Mindkettdhdz: - Nem lehefett volna m6sk6nt megolda-
ni az 6sszeiitk6z6st?
V6laszok:
Tybold: -Mertpimasz!
Mercutio: -Mert nem f6r a brir6be!
Mindketten: - Nem, mert Capulet!
-Nem, mert Mantague!

4. kdp :,,Onkdnt v dl I al t hal dI"
R6me6 6s Julia egymils mell6n holtan fekszik. (2 fit,

bar6tok)
K6rd6sek:
R6me6hoz: *Mi6rt tetted?
Julidhoz: - Honna vetteld a mint6t a tettedhez? Mi6rt
gondoltad, hogyezt kell tenned?

5. kdp: ,,,4 gyttsT" ovagy ,,1lyenek a sziil6k? !"
(A be6[itott k6p elsridleges jelent6se az ut6bbi cimet

sugallja)
4 tag0 csoport: 3 fif , I l6ny. capulet 6s Mantague illl

a halott gyermekek teste mellett 6s kezet fognak fdldt-
tiik itnyiiva. I

Az osztiiy ebkjl a jelenetbril ,,tanult" a legtobbet
ezen az6r6n,ez6rt r6sdetesen kdzldm a p6rbesz6diiket:
Tan6r Copulethez: - Hogy 6rzed most magad:
Copulet: - J 61. (Az osztilly nevet, bekiab6l6sok.)
Tan6r osztilyhoz:- -Yirjatok,klrdezzik meg trile, mi-
t6l6rzi j6l mag6t.
Tan6r Copulethez: - Erdekes, amit mondtiil. Mitcil vagy
j6l?

Sz. Pint6rRoz6lia

Copulet - Most megsziint a gnil6let. (Az osztilyban
d<ibbent - nagy csend lesz.)
Tan6r Montaguehoz: -Hogy 6.rze.dmost magad?
Montague: - Rosszul.
Tan6r Montaguehoz: - Mi6rt 6rzed most magad rosz-
szul?
Montague: - Mert van a h6zban egy halott... - rtivid,
m6ly hallgat6ssal befel6 n6z. Lassan Copuletre emeli a te-
kintet6t, megv {itozik a n6z6x: - Vagyis kettci.
Hosszri nagy csend az oszt6lyban. Lassan kezdiink leiilni.
Nem kell magyarlzat: meg6rtetttik az igazsilg arcait.

6. kdp :,,E r kd I c stel enek"
4 tagiu csoport: I firi, 3 l6ny. Erk6lyjelenet: Julia 6ll

az erk1lyen (asztalon), keszkencjt dob R6me6nak. R6-
me6 f6lt6rdre ereszkedve h6dol. A hitt6rben leskelcidcik
figyelik a szerelmeseket.

Amit el6szor l6tunk, az romantikus, humoros kr6p. A
kibontott tartalom: Julia erkdlcse 6s a leskekjd<ik6;R6-
me6 felel<issege.

A megalkotott helyzetekkil kideriilt, hogy egy6lta-
I6n nem foglalkoztatj a az osztillyt a dajka, az anya alak-
ja, vagy az, hogy Julia mikor 6rik felncjtt6. A bizalom
vagy bizalmatlans6g k6rd6se sem vetcjdirtt fel a jelene-
tekben. Nem annyira a nemzed6ki ellent6tek, mint in-
k6bb az 6let nagy k6rd6sei - szerelem, hal6l, gyfilcilet,
megbocs6jt6s, erkolcs6ss6g - foglalkoztatja most itt
ezeket a gyerekeket.

Afelvilzolt 6rll6k6pek villan6sok egy hirom 6r6s dri-
maelemz6s elsci 6r6j6b6l. Birmelyik helyzetbcil kibont-
hat6 egy fjabb dr6ma: tdbb ir6nyba elvihetd a tapasz-
taliisi, tanul6si folyamat. Enn6l a Shakespeare darabn6l
nem tartottam sziiksr6gesnek (rjabb drrim6t csin6lni.
A kovetkezci 6r6n a darab kulcsjeleneteit mutatt6k be iil-
l6k6pekben a gyerekek. Ezzelelt|volitottam a csoportot
a mikro konfliktusokt6l '6s a dr6ma szerkezetlre irinyi-
tottam a figyelmet.

A leir6s v6g6n ugyanaz az aggodalmam mint az ele-
j6n: nem tudom visszaadni a szemekben, a hangsf.rlyok-
ban, a csendekben es gesztustored6kekben megjelen6,
6r z6kelheto,,meg6rt6s megvdltoz6sit. "

iJ

Mesterek szigete
(Komplex foglalkoz6s 3.-4. osztdlyosoknak)

2 x 45 perc
Kdszitette: Szricsn6 Pintdr Roz6lia

Pedagdgiai cdlok:
- Ril6breszti a gyerekekct az (rgyncvezett ,,hagyom6-

nyos" (nem divatos) foglalkoz6sok, mesters6gck fon-
toss6g6ra. Egy adott k<iz<iss6gbcn (t6rsadalomban)
minden ember munki{jdra sziiks6g van!

- A r6gi mesters6gek felid6z6s6re: a c6gt6bla fogalmi-
nak mcgismertclesc.

- C6gt6bl6k tervez6se, meseillusztr6ci6 k6.szit6se.
- beszr6drek6sztet6s, sz6beli szovegalkotds segit6se.

- Tcibbf6le megold6.s keres6se, a v6laszt6s felelcjs-
s6g6nek v6llal6sa, m6sok v6lem6ny6nek elfogadf sa.

Sziiksdges eszkdzok:
- Leegyszcriisitett ctgtfrblarajzok, tobb darabra sz6t-

t6pv e; a ctgt 6bl li<hoz. I ar toz6 m es ters6gck, m es t e rek
elnevezrlsei sz6k6rtydkon; rajzol6shoz sziiks6ges
rajzlapok, nagym6retii kartonok, csomagol6papirok,
zsirkr6t6k, filctollak, fest6kek.

- Egy r6gi.,,<iregasszony " -ken dci a f oglal koz 6sv ezet6 -
nek.

I

i."\-
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Tdrigdny:
- Tanterem, amelyben a padokat, sz6keket a falak mel-

' 16, helyezzij,k el, hogy koz6pen legyen hely a szabad
mozgasra.

Afoglalkozis menete:
Ezt a foglalkozilst mir tdbb alkalommal tartottam meg

egy-egy oszt6lykoziiis6gnek, ismercis r6s ismerctlen gye-

rekeknek egyar6nt. Altal6barr m6r a megvdltozott padel-
rendez6sbtil 6rz6kelt6k az 6ra m6ssi{grit, egy kicsit "meg
isbolonditotta" ciket a t6r. Ez6rt a foglalkoz6s megkezde-
se elcitt mindig valamilyen mozg6sos j6t6kot jiitszottam

veliik; ez egy kicsit oldja a gdtliisosabb gyerekeket, a tfl-
mozg6sosoknak lehetcis6get ad egy kis ',tombol6sra" s
egyben elcisegiti a megv6ltozott t6rben val6 t6j6koz6d6st.
(Pl.:
- A gyerekekzen'lre mozoghatnak tetsz6s szerirrt, tdr-

saik 6rint6se n6lkiil. Arra buzditom ciket, hogy min6l
nagyobb teriiletet pr6b6ljanak bejdrni. Ha elhallgat a
zene szoborr6 merevednek. Ezt tdbbszdr ism6teljiik.

- A lehetcj legrdvidebb id6 alatt 6rintsenek meg 20 v6l-
lat, fejet, t6rdet stb.

- A lehetci legr6videbb idci alatt min6l tiibben fogjanak
. kezet, koszonjenek egym6snak. (Az els6 j6t6k kiv6te-

l6vel6n is j6tszom, ismerkedek a gyerekekkel.)
A j6t6k ut6n letelepsziink a padl6ra, sz6nyegre lchetcileg
korben, hogy l6ssuk egym6s arcit.
Tanit6:

Most elmes6lek nektek egy tdrt6netet, amit r6geb-
ben hallottam. Nem tudom, hogy igaz vagy nem, majd
ti eld6ntitek a foglalkozfs v6g6n.

Egyszervolt, holnem volt, valahol egynagy foly6mel-
lett volt egy falu. Ebben a faluban naSyon szorgalmas
emberek 6ltek, sokat dolgoztak, reSSeltdl estig se-
r6nykedtek, de az6rt egy hibijuk m6giscsak volt,
m6gpedig az, hogy nagyon sokat veszckedtek. Min-
den apr6s6gon hajbakaptak, zengett a korny6k aciva-
kod6st6l. M6g a v6ndorleg6nyek sem szivesen mentek

' 
a faluba. El is nevezt6k Ricsajfalvdnak.
A legnagyobb ellent6t a foldmiivesek 6s a mesterek
kdzott volt. Sehogyan sem tudtak megegyezni, hogy
melyikcijiik munk6ja a fontosabb. V6g n6lkiil vitiz-
tak, mignem a mesterekmegel6gelt6ka dolgot, titok-
ban tutajt fcsoltak s egy reggel, amikor a fdldmtive-
sek kimentek a mezdre,osszepakoltak 6s felkereked-
tek."
- Szerintetek mit dolgozhattak a fdldmiivesek a

mez6n?
(A gyerekek ismeretei att6l fiiggnek,hogy v6rosi

vagy falusi iskoli{ba j6rnak; 3. vagy 4. oszt6lyosok. Ezt
figyelembe kell venni 6s a besz6lgetest ir6nyitani kell'
olvasminyi-, film6lm6nyre hivatkozni.
V dl aszok :,,sz6ntottak, vetettek, arattak, gyoml6ltak' vi-
r6got iiltettek, sziireteltek, kapdltak, iirg6t ontdttek stb."
Ha 3. oszt6lyosokkal j6tszom, akkor b6rm il,ven mez6gaz-
das6gi, kerti munkilt elfogadok. Ha 4. osztillyosokkal' ak-
kor egy bizonyos 6vszakhoz kapcsol6d(r munk6kat gyiij-
tiink. Ha valaki oda nem illcj munk6t, tev6kenys6get
mond, megk6rdezem a tobbi gyerek v6lemenyet')
- Legyetek most ti a mes6ben szereplci foldmiivesek!

Mindenki gondoljaki, hogycimilyen munk6tv6gezne
szivesen a hat6rban. A tanterem kiiiritett r6sze lesz
most a hat6r. Atljunk fel, alakitsunk egy nagy ktirt,
hogy min6l nagyobb helyiink maradjon a munkilra.
Nem szabad megmondani, hogy milyen munkdt v6-
lasztottatok, l6tni szcretn6m. Akinek meg6rintem a
v6ll6t, keresse me8 a hely6t 6s kezdjen dolgozni, n6-

m6n. (Egyenkr0nt 6rintem meg a gyerekekvill|I'igy a
k6scibb indul6knak alkalmazkodni kell a m6r dolgo-
z6l<hoz, hogy ne akadiilyozz1'k ciket. - A gyerckck
kiiltinb6zti munkamozdulatokat ut6noznak. Ilyenkor
m6g el6gg6 pontatlanok a mozdulatok')

- Liitom mindenki nagyon szorgalmasarr dolgozik, biz-
tosan el is l'6ra<ltatok m6r. Piheniiirtk, lazitsunk egy
kicsit, hagyjdtok abba a munk6t. Ugy l6ttam' hogy
majdnem mindenkinek sziiks6ge volt a munklj6hoz
valamilyen eszk6zre, szersz6mra. Gondolom' hogy

azt otthonr6l hozzatok rnagatokkal.
Iegyezzltekmeg, hogy hol eiltatok, hol dolgoztatok!
Most menjetek vissza oda, ahonnan elindultatok,
amikor rneg6rintcttcm a v6llat<lkat!
Mindenki magdbangclndoljon arra a szcrszdntra, esz-
kdzre, amiresziiks6ge lesz a munk6nll. Halar<>zzlalok
el magatokban. hogyan tudiltok kivinni a mczt-rrc,
sziint6f<ildre. K6sziilietek fcl a munki ra! - Ha tapso-
lok, vegy6tek a kezctekbe, villatokra stb' az eszkiizii-
ket 6s induljatok el dolgozni, mirrdenki tda, ahol az
im6nt dolgozott. (Tapsra indulnak 6s munk6lkodni
kezdenek. A mozdulatok mostm{r sokkal pontosatr-
bak, komolyabban veszik a rnunk6t.)

- Ha ism6t tapsot hallotok, nterevcdjetek szoborrf!
Akinek meS,6rintern a fej6t, az besz6lhet. Att6l k6rde-
zekvalamit.
(flagyom, hogyegy kicsit belemeriil jenek a munk6ba'
csak azut6n tapsolok, 6s megyek oda a gyerekckhez.)

Kdrddsek:
- Milyen szerszimmal dolgozol? Mit csinrilsz? Ki ke-

szitette neked? Kittil kaptad? Hol t6rolod? Mil"ven
munkit v6gzel? Milyen szersziim koll elthez, a mttnkd-
hoz? Hogyan hoztad ki a hat6rba ezlazeszkott? Sze-
rinted milyen a j6 szersz6m? Micrt dolgozol itt a mc-
zcin?Mikorkelt6l ma reggel?Kitcjl k<jszorrt6l cl, mikor
elj<itt6l otthonr6l? Ki vdr r6d, ha hazam6sz este? Ha
meg6hezel, mit fogsz enni? Milyen ennival6t h<tzt6l
magaddal? Ki tanitott erre a munkira? Mi6rt dolgo-
zol? Ki segit neked cbben a munklban?

(A tapsot 6s meg6ll6st k6tszer-h6romszor ismr6tlem. Egy
meg6ll6sn6l 4-5 gyerekhez int6zek egy-egy k6rd6st, eset-
leg kett6t. n legtdbb.syerek meglepcidik a k6rd6s ut6n,
nehezen sz6lal meg. Eppen ez6rt b6rmit mondanak elfo-
gadom, ha kell segitenem 6ket. ,,En iigy gondolom... Azt
hiszem..." kezdetti v6lem6nvemmel. Olyan gyerek is
akad, aki egy6ltal6n nem tud rnegsz6lalni. Nem erriltc-
tem, s6t hogy a kudarc6lm6nyt elkeriiljctn illtaliban
megiegvzem, hogy val6szinii nagyon okos ember lehet,
mert nem besz6l I'eleslegesen, csak akkor, ha nagyon fon-
tos mondanivaloja van.)
Amikor minden gyereket megsz6laltattam, n6hdny rnon -

dat erej6ig folytatom a mes6t, mikozben cik m6g dolgoz-
nak.
- ,,K6pz,elj6,tek el, hogv a foldmrivesek is ig.v dolgoztak

a hat6rban, amikor lelckszakadva rncgjclent egyikii-
jiik fia 6s hozta a hirt. hog,v megsziiktek a mcstcrek a
falub6l." - Taps - A hir hallatirr rrrindenki gortdolt
valamit.mag6ban errcil a dokrgr6l. Min<lcnki fogal-
nlazza me8magiban, hog-r iimit mortdtltt volnaebhcrr
a helyzetben 6s ha frjra tapsolok, I'ordulj<-rn <lda a lcg-
kiizelebb 6ll6hoz 6s mondja ki a gondolatdt hangclsatt
is. - Taps - (A gyerekck egYszerre besz6lhetnck' lc-
nyeg at.,hogy kimond j6k a v6lcm6Iryiikct.)
SoK6le rcakci6val tali lkoztam: Pl. ,.Mi lesz most? Na
v6gre! V6gre netn lcsz ttibb vcszekcd6s! Tc miattad
nemtek el! Na tcss6k, itt a sok vita crcdmenvc! Merr-

lr{h;-
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jenek csak, nem fognak hiinyozni! Micsoda? nem hi-
szem el!)

-,,.A. fdldmtivesek roppant kivincsiakvoltak, hogy iga-
zallrrsz6l-e afif , abbahagyt6k a munk6t 6s hazamen-
tek a faluba."

- Gyertek ti is, telepedjetek le ide k6r6m, folytatom a
mes6t.

- ,"{mikor haza6rtekbizony a mestereknek csak a hrilt
helyet talilltik. Megnyugodtak, fgy gondolt6k, hogy
tal6n jobb is lesz igy, fgy is olyan sokat veszekedtek a
mesterekkel, most legal6bb nyugalom 6s csend lesz,
meglesznek n6lkiiliik is. Egy darabig rigy is volt, de
ahogy telt-mflt az id<i egyre tobb embernek szakadt
el a ruh6ja, lyukadt ki a csizm6ja, a szersz6mok tdnk-
rementek, nem volt aki a lovakat megpatkolja. Egyre
rosszkedvribbek lettek 6s egym6st kezdt6k okolni a
tdrt6ntek6rt, megint sokat veszekedtek. Nem tudtik
mit csinilljanak?
Elt a faluban egy szin|ves dregasszony, gondolti{k,
t6le k6rnek tanicsot.Ez azasszony azonban nem sze-
rette a l6togat6kat, igen mogorva volt. A falu n6pe
ez6rt elhat6rozta, hogy a f6rfiak 6s a ncjk k<iziil is ki-
viiasztjik a legudvariasabbat, legszer6nyebbet, aki
elmondja a gondjukat-bajukat 6s tanicsot k6r az
6regasszonyt6l."

- Most a l6nyok lesznek az,,asszonyok", a fifk pedig a
,,f6rfiak". VAlassz6tok ki magatok kdziil azt, akik6p-
visel benneteket az dregasszonyn6l! Bes z6lj6tek meg,
mit kell felt6tleniil elmondania, hogyan viselkedjen

r, stb.
(Ak6t csoport kiildn v6laszt egy-egy sz6viv6t. Kdzben
mindk6t csoporthoz odamegyek, belehallgatok a be-
sz6lget6sbe, k6rd6sekkel segitem 6ket ,,Hogyan kii-
szdnnek? Ki besz6l elciszor?Visznek-e neki valamit?
stb.)

- L6tom felk6sziiltetek azitra. Az asszony meg a f6rfi
6lljon egym6s mell6, a tdbbiekpedig hirz6djanakf6l-
re, hiszen 6k csak azutc6r6l figyelhetik az esem6nye-
ket, nem sz6lhatnak bele, nehog;r megharagits6k az
iiregasszonyt. En leszek az 6regassz6ny, ha a v6llam-
ra teritem ezt a kend6t, akkor indulhatnak a kdvetek.

Oregasszony:
- ,,Ki h6borgat? Ki van odakint?" (6reztetem, hogy

m6rges mogorva)
- A k<ivetek elmondj6k, hogy mi j6ratban vannak. -

K6rd6sekkel segitem cjket: - ,,Mi6rt vagytok ilyen
rongyosruh6ban?Mi6rt mentek el a mesterek?Ti mit
tettetek az6rt,hogy ne b6nt6djanak meg? Ti miben
hibiztatok? Meg tudtatok-e egyezni, hogy kinek a
munk6ja fontosabb? Mi6rt van sziiks6getek a meste-
rekre?" stb.

Tandcs:
,,Bizony, ha fiatalabblenn6k6n felkerekedn6k, 6smegke-
resn6m ciket. B6k6t kotn6k veliik, 6s visszahivnilm ciket a
faluba. Rem6lem meg6rtett6tek a szavaimat. Menjetek
isten hir6vel!"
(A kovetek visszamennek a tdrsaikhoz, 6n leveszem a
kendcit, s megk6rdezem a gyerekeket, hogy szerintiik ho-
gyan cselekedtek a foldmiivesek. - Eddig minden foglal-
koz6son azt mondt6k, hogy a mesterek ut6n mentek.)
- ,,Val6ban a fdldmrivesek is felkerekedtek, hogy meg-

keress6k a mestereket. 6t< is 6csoltak egy 
-tutajt.

@lcifordult m6.r, hogy a gyerekek azt mondt6k ,,A
fdldmriveseknem tudtak tutajtk6sziteni, mert ames-
terek elvitt6k a szersz6mokat." vagy ,,Hogyan 6.csol-
tak tutajt kicsorbult szersz6mokkal?" - Ez egy

fjabb megold6sra v6r6 probl6ma. Altal6ban a gyere-
kekhozzik a megold6st, de ha nem, 6n folytatom a
mes6t azzal a kozl6ssel, hogy a foldmtivesek k<jz<itt is
voltak i igyeskeziiek, el6kerii l tek eldugott szer-
sz6mok, 6s ktizrisen valahogy m6giscsak megcsinil-
t6k a tutajt.)

- Yizreszillltak, sodorta ,6ket az 6r lef el6 a foly6n, mig-
nem ki6rtek a nyilt tengerre. Ott megpillantottak egy
szigetet, ahol kikotdttek, megpihenni. A szigeten nem
hhltak senkit, de volt ott n6h6ny dolog, amibcil arra
kdvetkeztettek, hogy a mesterek j6rtak itt, vagy tahn
m6g mindig itt vannak."

- Csukjitok be a szemeteket, s csak akkor nyissi4tok ki,
ha sz6lok! (A terem k6zep6n sz6tsz6rom a c6gt6bla-
rajzok darabjait.) - Kinyithatjritok a szemeteket!
Ezeket a dolgokat tal{itika foldmrivesek a szigeten.
Ezek a rajzok helyettesitik a val6s6gos t6rgyakat.
Szerintetek mi t6rt6nhetett?
(A gyerekek nagyon sok vari6ci6t szoktak felsorolni,
lehetcis6g szerint mindenkit meghallgatok. Pl. ,,Itt
laktak a mesterek, fdldreng6s volt, az pusztitotta el a
tiirgyakat (c6gt6,bl6kat). " -,,Sz6nd6kosan tdrt€k
iissze a mesterek, hogy a fd,ldmiivesek azthigglr6k,
m6r nincsenek ttt, de kiizben elbirjva figyelik 6ket."
- ,,,A, mestereket kal6zok t6madt6fu meg, cik t<irt6k
,6ssze ezeket,6s az embereket valahol fogva tartj6k."
stb.)

- Nem tudjuk pontosan mi td,rt6nt, a fdldmtivesek is
csak tal6lgattak, de mindenesetre megpr6b6lt6k
iisszerakni a sz6tesett cdgtdbldkat. (Altal6ban van
olyan gyerek, aki ismeri ezt a fogalmat, de ha nem, ak-
kor 6n mondom meg, mit jelent. Ezutin a gyerekek
megpr6brilj 6k <isszeilleszteni a darabokat, k<izosen
dolgoznak; k<jzben a sz6kfrtyilkat is el6veszem, s
megk6rem ciket, hogy amelyik foglalkoz{st ismerik,
tegy6k a c6gt6bla al6.

Ezek a k6vetkez6k lehetnek:
o116 - szab6; kciszdrfis; borbely
sz6ktrimla - asztalos / kocsiker6k - bogn6r, fuvaros
k6dmrin - szfics / kors6 - fazekas
lakat - lakatos/ sziv - m6zeskal6csos
patk6 - kov6cs/ csizma- csizmadia; cip6sz
kalap - kalapos/ hord6 - k6d6r;pint6r stb./ kocsmilros
perec - pek/ hal - hal6sz; vend6glcis
A k6pek 6s sz6kirty6k pilrositrisa ut6n a mese kdziis be-
fejez6se kdvetkezik. Term6szetesen itt is tobbf6le verzi6
lehets6ges. @1. ,,,A. mesterek elbfrjtak a szigeten, de ami-
kor l6ttiik, hogy a f<ildmiivesek osszerakj6k a c0gti.5lil-
kat, gondolt6k, hogy nem akarnak rosszat. Ez6rt el6j6t-
tek, kibekiiltek veliik, 6s visszamentek a faluba." -,,,A.

fd,ldmiivesek addig kerest6k a mestereket, amig r6juk
nem tal6ltak, megig6rt6k, hogy nem veszekednek t6bb6,

. b6kess6gben fognak 6lni." - ,,,A.mig a f6ldmrivesek a
c6gtribl6k 6ss zeillesztlslv el voltak elfoglalva, a mesterek
el6brijtak a rejtekhelytikdl. Kibekiiltek egymrissal, h6-
zakatfipitettek 6s letelepedtek a szigeten." stb. Ez a gye-
rekek fant6zi6iat6l fiigg. B6rhogy be lehet fejezni a me-
s6t, mindenki fgy gondolja tov6bb, ahogy neki tetszik. A
legtiibb gyerek a kibekiil6st 6s a faluba val6 visszat6r6st
javasolja, hiszen nem biztos, hogy mindenki eljdtt ott-
honr6l 6s a I 00 6ves 6regasszonynak is szeretn6k ehijs6-
golni a hirt. -Azhogy ames6t ki hogyan fejezi be,lehet
egyd,n6ll6 fogalmaz6s t6m6ja is.)
- ,,Mi a v6lem6nyetek mese volt ez vag;r megtort6nhe-

tett valamikor ez az eset'!" (A v6lem6nyek megoszla-
nak, kinek-kinek tetsz6se szerint.)
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A foglalkozis befejez6 szakasz6ban egy6ni vagy kdz6s
rajzol6s, fest6s kcivetkezik. Tiibb lehetcis6get aj6nlok a
gyerekeknek:
- ,,A sz6tt6rt c6gtibl6k alapjrin k6szits6tek el ezeknek

a mesters6geknek a szines, felfjitott jelz6seit!"
- ,,Tervezzetek m6s mesters6geknek is c6gtiibl6kat!"
- ,,Hogyan k6pzelitekel azlaszigetet, ahol a fcildmrive-

sek megtal6lt6k a mestereket?"

I)ebreczeni Tibor

- ,rA, mesterek szigete"-k6p k6sztilhet csoportosan is,
(nagym6retii papirra.)

A foglalkoz4s az elk6sziilt k6pek bemutaUi*4val 6r veget.
@z a m6sf6l 6riis komplex foglalkozis a kdrnyezetisme-
ret, oszt6lyf6nriki, rajz 6,s magyar/fogalmaz6s) tan-
anyaghoz kapcsolodik)

Drdmajdtdk 6s a miivdszeti nevelds
Szakmunkdstanul6k olvas6t6bor6ban

(trfientegetdzds)
ntcjre t<ett bocsdtani, hogy dolgozatunk nem k6sziilt

tudom6nyos ig6nnyel. A tokaji olvas6t6borban elt<jlt6tt
h6rom nap is n6lkiilcizte a tud6s vizsg6l6dds felt6releit.
Nem v6geztiink elcjzetes felm6r6st, sem szociol6giai,
sem pszichol6giai, sem eszr6tikai jellegiit. M6g a lega-
lapvet6bbrcil, a gyerekek adatainak r<igzit6s6rcil is meg-
feledkeztiink. Ami informAci6t kdzliink, az mind a k6-
sribbi kdzds j6t6k sorin ,,deriilt ki".

Dolgozatom leir6 jellegri 6s impresszionisztikus; en-
nek ellen6re, irgy v6lem, hogy nem tanuls6,g n6lkiili.
( H ogy kerill a c s izma az aszt al r a? )

Kis6rletk6nt mondom, h6tha ott van a helye? Mi
magunk, illtalinos iskolai korosztdlyf gyermekkriz6ss6-
gekben tobb 6ve m6r, hogy eredm6nyesen alkalmazzuk
ezt a pedag6giai m6dszert, melyet hivunk dramatikus
alkot6 j6t€knak, kreativ j6t6knak, alkot6 dramaturgi6-
nak is.

Mit is akarunk el6rni?
Nem tdbbet ann6k, minthogy kinyiljanak e kama-

szok, a j6t6k.k6zvetit6#vel, vagy an6lkiil. Sz6tjanak 6n-
magukr6l, kornyezetiikrcil, a vildgr6l. Ugy v6lriik, a nyi-
totts6g az alapja minden tov6bbinak, tdrt6netesen az
esztetikai 6rt6kek befogadiis6nak, eszt6tikai 6rt6kek te-
remt6s6nek, egy6ltal6n az izl6sf orm6l6snak. (T<jbbet 6r-
tiink el a v6gyotrni4l, de hogy a t6bbnek re6lis alapja is
van, az csak a mrisodik napon deriilt ki.)

Eg6sz idci alatt arra torekedtiink, hpgy semmi ne
eml6keztessen az iskol6.ra, illetve a tanit6sra. A pado-
kat, a katedrAt a fal mell6 hfztuk, a terem k<izepen iires
teret hagytunk. Gyakorta ,,lekerilltiink a padl6ra". Ott
iiltiink, fekiidtiink ha a j6t6k igy kiv6nta. A vezer6 ma-
ga is mindig benne vblt a jiit6kban, vagy rigy vezette -
denisen, szeretettel -, hogy a jdtsz6k min6l k6nnye-
debben tudjanak azonosulni szerepeikkel. S amikor
elemzdsre, 6rt6kel6sre keriilt sor, akkor is a dics6ret

Ez a dol gozat 19 80 -ban kdszillt. U gyanabban az dvben hivott meg a
tokaji olvasdtdborbaUdvardi la.kos Endre, s szavazott bizalmat ne-
kem, jdrndm vdgig a7 utat a rdm bizott karnaszokkal a kapcsolat-te-
remtdstdl dnnaguk jobb megismerdsdnek gyakorlatain dt az alkotds
t)r.6mdig. Akiket ezen af-elfedezf rtton irdnyitanom kellettpddig nem
I dtott T okaj kdrnydki 1 5 - 1 6 dvesek.

,,J dt 6k, al kot tis, kiizd s s d g" c imme I j e I ent me g ez az ir 6s a N A p J A -
I N K cfmii f oly6iratban. Dr dmapedag6gus szakemberekval 6szintil eg
nem i s t al dl kozt ak v e I e. M o st, hogy kezembe kerill t, j dtt em r d ; e7t a 1 S
dwel ezeldtt keletkezett foglalkozds.lefrdst, azels6k egyik4t e niifaj-
ban, mar addktal anul v dl I al hatom. U gy gondol om, a mai szakember is
t al d I benne me g s zfv I e I end 6t, kciv et end 6t. E s ped a g 6 g i ai has zno s s ti-
gdntil taldnmdg szocioltjgiai 4rtdke isvan.

gesztusiival sz6ltak. F,s mindig a k6zdss6gteremt6s sz4n-
d6kival.

(Atwgytatdtkozds)
Nyolc 6ra, kezdci<lik a k6z<is foglalkozis a nagyte-

remben. Mindenki szorong, mindenki tart a m6sikt6l.
Legink{bb a h6rom csoportvezetij, ijk a gyerekekt<il is
6s a t6borvezet6s6gt6l is. Nekik bizonyitaniuk kell.
Megbiz6nk biztosan szurkol, hogr sikeriil-e a ki#rlet,
de a t<ibbiek lehet hogy,,ellendrukkerek"; ki tudja. No,
es a fiatalok! Oket jutalomb6l kiildt6k ebbe a trlborba. S
most a gyrinydni napsiit6sben vonuljanak be egy bar6t-
s6gtalan terembe. Tdbben fgy tiltakoztak, hogy k6r-
tyilztak a kerti azstalokn6l, s fgy tettek, mintha nem is
hallott6k volna a hiv6 sz6t. Misok unottan, a WC-bcil.
szob6kb6l cs6mborogtak el6. V6giil egyikiink, akit nem
hagyott el a l6lekjelenl6te, n6h6ny lelkesebb kisliny
k<izremiik<jd6s6vel,,kigy6 z6 jiltlkot" kezdemlnyezett
- a kamaszok ritt6r6-eml6k9re gondolva -, melyet
6nekeltek is. Erre ak6rtyilz6k is felfigyeltek, s ha al6-
t6kba nem is, de a b6mul6k csapat6ba felsorakoztik.
V6gre bent!
- Bent a teremben mir zene sz6lt. Afrikai ritmuszene.

E ' meghivtam 6ket egy kiizrb mozg6sos lazit6 gyakor
latoz6sra, majd egy 0gynevezerr 6,llatos j6t6ira. Ez
ut6bbi tetszett. Fcikent a nehezebben old6d6 firiknek. ..*>
Ben6pesitettiink egX' kegzeletbeli baromfiudvarl, azt6n
egy teljes dllatkertet. Harminchat gyerek jatszott, moz-
gott e$/ttl, s a t6megben mindsnki 6nmagit adhatta,
nem kellett tarlrnia alt6l, hogy a m6sik figyeli. Volt, aki
csak kivfrhdl csinilta, volt aki alakitott. S minthogy ma-
jom, kutya, elefinr, xir giliszta is akadt, az 6llatok k6-
ztitt, igencsak lehet6sege nyilt arra is, hogr,,r6j6tssza-
nak"; tess6k, figyelj6tek.6n igy csin6lom. A zene sz6lt,
a gyerekek ugr6ltak, bohockodtak, levezett6k fesziilts6-
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