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Rap: a tökéletes ritmus
Kiejtéstanítás zene segítségével

I. Bevezetés
Rapnek eredetileg a breakdancing nevű táncőrületet nevezték a hetvenes évek közepén. 
Elsősorban New York szegénynegyedeiben vált rendkívül népszerűvé az ott élő feketék 
és spanyol ajkúak között. Régi lemezeket forgattak előre-hátra, s ezzel különleges zenei 
hatást értek el. A rappelés, azaz a nagyon gyorsan mondott szöveg csak később lett a 
műfaj része, és ez abban az időben improvizált, ritmikus szleng szöveget jelentett, némi 
primitív zenei háttér kíséretében. A zenét hip-hopnak is hívják, a kifejezést Lovebug 
Starskytól kölcsönözve („to the hip, hop hippedy hop”). „Ritmus és rap” címmel a 90-es 
évek elején kezdtem kiejtési szemináriumokat tartani Budapesten. Ezt követően elkép
zeléseimet az IATEEL 25 éves jubileumi konferenciáján Lille-ben, Franciaországban 
mutattam be 1993-ban, 1995-ben pedig a TESOL konferencián Chicagóban.

Véleményem szerint a rap-szövegek kitűnő eszközül szolgálnak a beszélt angol 
nyelv szupraszegmentális elemeinek, különösen a hangsúlynak és ritmusnak a tanítá
sára. Általánosan elfogadott nézet szerint a szupraszegmensek a hallás utáni megértés 
és az érthető beszéd legfontosabb elemei (Kingdon, 1958; Gilbert, 1987). Ez a dolgozat 
először módszerem elméleti hátterével foglalkozik, majd számos egymásra épülő 
tevékenységet javasol a megértés és érthetőség javítása céljából.

II. A zene felhasználása
A zene és a dalok alkalmazása a nyelvtanításban valószínűleg egyidős magával a 
nyelvtanítással. A 70-es évek eleje óta azonban egyre inkább előtérbe került a zene mint 
tanítási eszköz iránti érdeklődés, és nőtt lelkes híveinek a száma az angol mint idegen 
nyelv (ESL) terén a tanárképzésben. Úgy tűnik, hogy a zene mind fiziológiai, mind 
pszichológiai szempontból hasznos, akár otthon tanul valaki, akár iskolai keretek 
között. Tanulás közben a lassú tempójú, megnyugtató melódiák ellazítanak, ami rend
kívül fontos a tanulási folyamat és a hosszú távú memória használata szempontjából 
(Lozanov, 1979). Több kutató úgy véli, hogy a zene segít áttörni a hatékony tanulás 
pszichológiai gátjait (Racle, 1978), ezért az osztályteremben felhangzó pop-, rock-, 
nép- és jazz-zene stimulálóan hat a diákokra, segíti őket abban, hogy úrrá legyenek 
gátlásaikon, és motiválja őket, hogy szabadon kommunikáljanak az idegen nyelven. 
A zene felkelti az érdeklődést és pozitív érzést generál a nyelvtanulás iránt (Garcia- 
Saez, 1984). A zene csodálatos, sokarcú tanulási eszköz. Stimuláló hatása csak egy 
számos más előnye között. Murphey (1992) szerint zene használatával mind a négy 
nyelvi készség - megértés, beszéd, olvasás és írás - hatékonyan tanítható. Cleary (1996)
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azt állítja, hogy a mai rockzene alkalmazása elősegíti a kritikai gondolkodás kialaku
lását. S végül, a zene pompás eszköz az angol kiejtés tanítására, ami a jelen dolgozat 
témája.

III. A kiejtés tanítása zene segítségével
Ma már általánosan elfogadott vélemény, hogy a kiejtés tanításával azt az állapotot 
akarjuk elérni, amit Abercrombie úgy nevezett, hogy „kényelmesen megérthető kiejtés” 
(Abercrombie, 1963). Abban is általános az egyetértés, hogy a szupraszegmentálisok 
fontosabb szerepet játszanak az általános érthetőség kérdésében, mint a szegmentálisok 
(Grant, 1995). Ebből következően a kiejtés tanításának a ritmusra és az intonációra kell 
összpontosítania (Morley, 1979; Gilbert, 1984;Pratorés Robinett, 1985; Wong, 1987).

Gilbert a ritmust és az intonációt az angol nyelv „zenei” jeleinek nevezi (Gilbert, 
1987). Nyilvánvalónak tűnik, hogy a zenei jelek tanítása zene segítségével a leginkább 
megfelelő technika.

Először is, a zene alkalmas arra, hogy „állványzatként” szolgálja a második, azaz 
idegen nyelvi (L2) prozódiát, s ezzel csökkentse az interlingvális hibákat. A fonológiai 
hibák a nyelvtanuló interlingvális rendszerének részei, melyek gyakran az anyanyelv
ből történő negatív transzfer miatt lépnek fel (Szabados, 1990). Szöveges zene alkal
mazása az L2-ben azt jelenti, hogy prozódiai állványzatot építünk, hogy segítsük a 
helyes L2 prozódia építményét és csökkentsük az interlingvális hibák előfordulását. 
Ezt a következő összehasonlítással illusztrálhatjuk:

Hagyományos tanítás:

Zenével gazdagított tanítás:

L1 Interlanguage L2

L2 
szöveg

L1 interlanguage L2
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Másodsorban, a zene - különösen a pop, a rap és a jazz - kiválóan alkalmas az angol 
nyelv hangsúly- és ritmusképleteinek tanítására, mert az ilyen zenében megjelenő 
1-2-3-4 ütem a beszélt angol nyelvre is jellemző.

A szakirodalomban ellentmondásos téma az egyenletes hangsúly létezése a hang
súly-ütemezésű nyelvekben. Az elmélet támogatói azzal érvelnek, hogy a hangsúly
ütemezésű nyelvekben a hangsúlyok, vagyis a hangsúlyos szótagok rendszeresen, 
„izokrón” idő-intervallumokban követik egymást (Pike, 1945; Abercrombie 1967; 
Roach 1991), függetlenül attól, hogy hány hangsúlytalan szótag áll két hangsúlyos ütem 
között. Ezzel szemben a szótag-alapú nyelvekben minden szótag azonos időmennyi
séggel rendelkezik, vagyis itt a szótagok követik egymást nagyjából egyenlő időkö
zönként.

A kísérletek nem hoztak egyértelmű eredményt, de legtöbb esetben kimutatható volt 
valamilyen fokú izokrónia a hangsúly-ütemezésű nyelvekben. A témát áttekintő dolgo
zatában Levelt (1991) arra az eredményre jutott, hogy „nagyobb az empirikus alapja 
annak a feltételezésnek, hogy - legalábbis bizonyos mértékig - a beszélők szeretik 
egyenlően elosztani a hangsúlyos szótagokat” (p. 398). A kísérletek eredményeinek 
bizonytalansága nem akadályozta meg azt, hogy erre az elméletre alapulva egy sor 
tanítási anyag jöjjön létre. Nyelvtanulók egész generációja nőtt fel Colin Mortimer ma 
már klasszikusnak számító „Stress Time” (Mortimer, 1976) című művén, s nyelvészek 
és nyelvtanárok többnyire egyetértettek abban, hogy a hangsúly-alapú ütemezés hasz
nos „kegyes hazugság”. Teljesen egyetértek David Brazillal (1980), aki azt mondta: „a 
pedagógiai stratégiának és a nyelvészeti kutatásnak nem kell ugyanazt az utat követnie” 
(p. 97).

Sokéves gyakorlatom van abban, hogy magyaroknak - akik szótag-ütemezésű 
nyelvet beszélnek - hatékonyan tanítsam az angol kiejtést. Erre alapozva az a vélemé
nyem, hogy - bár a hangsúly-alapú ütemezés valóban az angol beszéd kissé erőltetett 
formája - tanítása mégis különösen hatékony más, szintén szótag-ütemezésű anyanyel
vű tanulók, mint pl. a franciák, spanyolok vagy a japánok esetében, mert kiváló eszköz 
a redukciók, rövidítések és kihagyások tanítására. Minthogy valamennyi más anyanyel
vű tanuló esetében az angol ritmus elsajátítása tűnik a leggyakoribb problémának 
(Taylor 1981; Chela-Flores, 1993), tanítása hasznos lehet mindenkinek, bármilyen 
nyelvi háttérrel rendelkezik is.

Történetesen a rap-zene a hangsúly-alapú ütemezést vette át, vagy másképpen 
fogalmazva, a rap-zene 100%-osan hangsúly-alapú ritmussal dolgozik. A „jazz-chant- 
ing” szintén a hangsúly-alapú ritmusképleteken alapul.

Carolyn Graham, a ,jazz-chanting” kitalálója, a 70-es évék végén figyelt fel arra, 
hogy a beszélt amerikai angol (és általában az angol nyelv) mennyire közel áll a 
jazz-ritmusokhoz (Graham, 1978). Jazz-ritmusok alapján írta meg ,jazz-chant”-jait és 
saját dalait, s ezzel olyan anyagot hozott létre, amely nemcsak az angol társalgási nyelv 
és nyelvtani szerkezetek tanításában bizonyult rendkívül hasznosnak, hanem az angol 
kiejtés, különösen a ritmikus hangsúlyképletek helyes használatában is nagy segítséget 
jelentett. A „jazz-chanting” közismert kifejezés lett az ESL világában. A Sesame 
Streettől és Bamey-tól kezdve (ezek gyermekprogramok a PBS televízióban) a távoli 
Zaire iskoláiban írott ,jazz chant”-okig (Hay-Campbell,1990) valamint Japánban 
(Johnson,1993), sokan alkalmazták már ezt a módszert.
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IV. A rap az iskolában
A rap használata az iskolában két dolog szerencsés ötvözetét jelenti: a ,jazz-chanting” 
(ami ritmikus próza zene nélkül) és a dalszövegek (pop dalok kellemes melódiával) 
együttesét. Ebben a „házasságban” az egész több, mint részeinek összege. A követke
zőkben listába szedtem a módszer előnyeit, melyeket gyakori alkalmazása során 
tapasztaltam.

1. Minthogy a rap-szöveget mondják és nem éneklik, jobban adja vissza a beszélt 
angol természetes hangsúlyképleteit. Amint Celce-Murcia (1987) rámutatott: 
„Az éneklés eltorzítja a beszélt nyelv szavait és kifejezéseit, a hangsúlyt és az 
intonációt” (p.12).

2 . A rap és a hip-hop a mai ifjúsági kultúra része. Népszerű az amerikai fiatalok - 
mind a feketék, mind a fehérek - körében. Erős motiváló erővel rendelkezik a 
tizenévesek között azokban az országokban is, ahol nem az angol az első nyelv 
és ahol ez a kultúra a popzenén át terjedt el. A rap új, „cool” és „hip”. A diákok 
szeretnek úgy énekelni, táncolni és öltözködni, mint a rap-zenészek. És legfőkép
pen meg szeretnék érteni, hogy mit mondanak a rap művészei. Tarone (1978) 
szerint a szociális és érzelmi tényezők különösen fontosak a kiejtés fejlesztésé
ben.

3. A rap minden más popzenénél alkalmasabb a ritmus, illetve a beszélt nyelv 
tempójának tanítására.
a) A rapben az ütem sokkal erőteljesebb, hiszen a feketék zenéje a ritmusban 
gyökerezik. Ezenkívül igen gyakori a redukció, vagyis a hangsúlytalan szótagok 
gyengülése a gyors beszéd tempója miatt.
b) Egy-egy rap nóta többszöri ismétlése (énekelve és mondva) teljesen természe
tessé teszi az ismétlést és így a természetes ritmusképlet gyakorlását.
c) A „rappelés” mindig ösztönös testmozgással jár együtt (mozgatjuk a fejünket, 
kezünket, szemünket stb.) amelyet tovább erősíthetünk olyan tudatos mozgások
kal mint a tapsolás, pattintás az ujjakkal, lábbal történő dobogás, a ceruzával 
történő kopogtatás vagy akár a táncolás. Ezek a testmozgások felerősítik a 
ritmusérzéket, könnyebb a ritmust észrevenni és létrehozni.
d) A hangsúly-alapú ütemezés természetes eleme a rapnek. Rendkívül hasonló, 
mondhatnánk csaknem azonos a „fekete angol” (BlackEnglish Vemacular=BEV) 
ritmusával, ami az angol nyelv egyik igen fontos variánsa. Ezért a rapet úgy 
tekinthetjük, mint a legkevésbé eltúlzott „hangsúly ütemezésű nyelvet”.

Bár a rap sikere példátlan, sokan vannak, akik fenntartással élnek a zenét és/vagy a 
szövegek tartalmát illetően. Számos ESL tanár aggódik a nyelv grammatikai és „poli
tikai” helyessége miatt, röviden, az anyag „taníthatóságát” vonják kétségbe. Ugyanak
kor a rap- és hip-hop-kultúra irodalmának tanulmányozása azt mutatja, hogy ha kellően 
választjuk ki a nótákat, találunk olyan rap-darabokat, amelyek bármilyen norma szerint 
pozitívnak tekinthetők. A rap olyan informális oktatási eszköz, amely főleg azért van 
befolyással a serdülők értékeire és viselkedésére (Powell, 1991), mert költőien, stilisz- 
tikailag kiváló formában jelenik meg, és erőteljes üzenetet hordoz. A rap felhasználása 
és újak írása eddig is különböző nevelési célok megvalósítását segítetette. Egy amerikai 
kisebbségi iskolában például nagyon jó eredménnyel alkalmazták, amikor rap-versenyt
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rendeztek a dohányzás ártalmairól (Cella, 1992). Arra is használták, hogy a gyerekek 
figyelmét felhívják a szexuális úton terjedő betegségekre (Green, 1996), és egy írás-ol
vasási program hatékonyságát is nagyban növelte, ugyancsak az Egyesült Államokban 
(Morrow-Pretlow). Edward Anderson több módszert is javasol iskolában történő alkal
mazására, többek között azt, hogy a diákok rapet írjanak és adjanak elő egyes iskolai 
órákon szerzett élményeikről (Anderson, 1993). Az irodalomtanításban is javasolt a 
használata (Jeremiah, 1992). Houston Baker szerint: „Egyes darabok a nők jogairól 
szólnak. Mások az erőszak megszűnését szeretnék elérni a fekete közösségben [....] 
Van olyan rap, amely a legérthetőbben - talán az egyetlen elfogadható érveléssel - szól 
a fiatal feketékhez a gyermekek megrontása és a nemi erőszak ellen. Van olyan rap nóta, 
amely kifejezetten azért íródott, hogy a fekete gyermekek megismerjék saját történel
müket” (Wiley, 1993) [a szerző fordítása].

A kérdés azonban továbbra is az, hogy bevigyük-e, bevihetjük-e a rapet az ESL 
oktatásba, annak tudatában, hogy fonológiai és strukturális jegyei eltérnek a Standard 
Englishtől. Azt hiszem, hogy a válasz egyértelmű „igen”, a következők okok miatt:

1. A fonológiai különbségek elsősorban a szegmensek (beszédhangok), nem pedig 
a ritmusképlet szintjén jelennek meg. Tehát felhasználható, sőt, mint már emlí
tettem, a feketék angol köznyelvének erőteljes ritmusa, amely a rapben is meg
jelenik, értékes nyersanyagot jelent a Standard English ritmusképleteinek tanítá
sában.

2. A grammatikai struktúrák tanítása nem központi kérdés a kiejtéssel foglalkozó 
nyelvórán. Ugyanakkor a szövegekben fellelhető struktúrák jól hasznosíthatók, 
amennyiben a nyelvtani eltérések bemutatása a kiejtési órán
a) kielégíti a diákok kíváncsiságát és érdeklődését,
b) megismerteti őket egy fontos amerikai angol nyelvi variáns, a BEV főbb nyelvi 
jegyeivel,
c) lehetőséget ad a tanárnak, hogy összehasonlítsa a nyelvhasználat különböző 
rétegeit és megtanítsa diákjait, hogyan váltsanak át Standard English-ről a BEV-re 
és vissza.

V. A rap használatának módszertana a kiejtési órán
Minden rap-darabnak megvan a maga potenciális alkalmazási területe, így több nótát 
is beépíthetünk a tanmenetbe. Az egyszerűség kedvéért egyetlen nótán illusztrálok 
különböző tevékenységeket, amelyek külön-külön is alkalmazhatók. Első lépésként a 
tanár kiosztja a rap-szöveget, melynek baloldalán fel van tüntetve a feladat/tevékenység 
száma. (A feladat célját és leírását lásd később).

„Parents just don’t understand’by Jazzy Jeff and the Fresh Prince.”
(A szüleim egyszerűen nem akarnak megérteni.)

I.2.3.4.5. tevékenység: Oh- kay. Here’s the situation
My parents went away for a week’s vacation and They 
left the keys to the brand new Porsche 
Would they mind? Umm. well, of course not 
I’ll just take it for a little spin 
And maybe show it out to a couple of friends
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I’ll just cruise around the neighborhood
Well, maybe I shouldn’t
YEAH, of course I should!

Pay attention, here’s the thick of the plot
I pulled up to the comer at the end of my block
That’s when I saw this beautiful girly-girl walking
I picked up my earphone to perpetrate like I was talkin’.

6. tevékenység: You should’ve seen this girl’s bodily dimensions, 
I honked my horn just to get her attention,

7. tevékenység: She said, „Was that for me?”
I said ..Yeah”
She said „Why?”
I said, „Come on and take a ride with a helluva guy” 
She said, „How do I know you’re not sick?
You could be some deranged lunatic”
I said, „C’mon toots, - my name is La Prince - 
Besides, would a lunatic have a Porsche like this?”...

A szöveg előkészítése után (szavak és a szerkezetek megbeszélése) a következő 
tevékenységeket javaslom:

1. Meghallgatás
Tanítási cél: Megértetni a diákokkal, hogy miért fontos a kiejtéssel foglalkozni.
A tanár felszólítására a diákok meghallgatják a nótát. Majd mindenki párt választ 
magának, és megpróbálják egymásnak elmondani, amit hallottak. Tapasztalni fogjuk, 
hogy még haladó szinten lévő diákok is milyen keveset értenek meg a szövegből a gyors 
tempó és a redukció miatt. Ez a „kommunikációs szakadék” egyértelművé teszi majd 
a diákok számára, hogy miért és mennyire fontos a kiejtéssel foglalkozni, ha fejleszteni 
akarják beszédértésüket.

2. Hangos olvasás, tapssal kísérve
Tanítási cél: Mondatok hangos olvasásának gyakorlása ritmikusan.
A diákok együtt olvassák a szöveget a magnóval, közben tapssal, pattintással, lábdo
bogással vagy ceruza kopogással verik a taktust. A tanár a karmester szerepét játssza 
és segít, hogy a csoport állandó ütemet tartson. A feladat kétszer, háromszor megismé
telhető. A cél az, hogy a diákok „ráérezzenek” a ritmusra, és hogy megértsék a kiejtés 
fejlesztésének fontosságát, ezúttal a beszédkészség szempontjából. Ahogy előrehalad
nak a szövegben, egyre inkább rájönnek, milyen nehéz tartani a magnó tempóját, és ez 
egyfajta revelációt jelent számukra.
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3. Aláhúzás
Tanítási cél: A hangsúlyos és a hangsúlytalan szótagok, a tartalmat hordozó, illetve a 
funkcionális szavak azonosítása.

A tanár arra kéri a diákokat, hogy hallgassák meg a nótát, és húzzák alá a leghang
súlyosabb szótagokat a kiosztott szövegben. Ezután a tanár leállítja a magnót, és 
megkérdezi, hogy milyen fajta szavakat húztak alá. Rövidesen rá fognak jönni arra a 
szabályra, hogy szinte minden aláhúzott szó „tartalmi” jellegű, ugyanakkor a kevésbé 
fontos szavak, a funkcionális szavak hangsúlytalanok. Itt hívjuk fel a figyelmet arra, 
hogy a hangsúlyvesztés redukcióval és kontrakcióval jár együtt.

4. Kizárólag hangsúlyos szavaklszótagok felolvasása, 
ritmikusan
Tanítási cél: a ritmus megalapozása, az ütem megértése, a néma ütem meghatározása. 
A tanár megkéri a diákokat, hogy csak a hangsúlyos szavakat/szótagokat (vastag 
nagybetűkkel szedve) ejtsék ki, hangosan, ritmusban, miközben ujjaikkal ütemre 
pattintanak. Ügyeljünk arra, hogy a hangsúlyos szavak/szótagok azonos időközönként 
kövessék egymást.

A K HERE'S -Ation
PArents -WAY WEEK'S -CAtion,
A KEYS BRAND PORSHE
MIND HM WELL COURSE.

/A 0. / K. /HERE'S the /Ation: My/
/ PArents went a- / WAY for a /WEEK'S va- I CAtion and /
/A they left the / KEYS to the /BRAND new /PORSCHE, would they/
/MIND? /HM, / WELL, of /COURSE not!.../

A hangsúlyok ilyen rendszeres ismétlődése hozza létre az ütemet, ütemességet, akár
csak a zenében. Az ütemkezdő hangsúlyt nevezzük angolul „beaf’-nek, ütésnek.

Amikor az ütemkezdő hangsúly helyén nincs szó, amit kimondanánk, akkor néma 
hangsúlyról beszélünk. A néma hangsúly, amelyet a A jellel jelölünk, általában problé
mát jelent a diákok számára. Ezért a tanár külön is gyakoroltathatja úgy, hogy a 
diákokkal néma ütemet tartalmazó szavakat, kifejezéseket ismételtet, pl.: heLLO, 
good-BYE, if s HERE, right THERE, why NOT, too LATE, it’s ME, I’m BACK etc.

5. A ritmuscsoportok megjelölése és hangos gyakorlása
Tanítási cél: A ritmuscsoport mint fogalom bemutatása és gyakorlása.
A ritmuscsoport (ütem), mindig hangsúlyos szótaggal indul és tetszőleges számú 
hangsúlytalan szótagot tartalmaz a következő hangsúlyos ütemkezdésig.

/Here’s the situ/-ation..../ két ritmuscsoport
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A tanár arra kéri a diákokat, hogy jelöljék meg az egyes ritmuscsoportok elejét úgy, 
hogy függőleges vonalat tesznek a hangsúlyos szótag elé (az illusztrációt lásd az előző 
lépésben). Ezután drillezzük a ritmuscsoportokat, először kettes, majd négyes csopor
tokban, hogy gyakoroltassuk a nehezebbeket.

6. Könyves játék
Tanítási cél: A feladat célja a hangsúly pontos elhelyezése, a néma hangsúly, a 
magánhangzók redukciójának és gyors kimondásának gyakorlása.

Minél több hangsúlytalan szótagunk van egy ritmuscsoportban, annál gyorsabban 
kell kimondanunk őket, hogy beleférjenek az adott időbe, az „ütembe”. Minél gyorsabban 
mondjuk őket, annál jobban kell redukálnunk a hangsúlytalan szótagokat, hogy kellő 
gyorsasággal tudjuk kimondani őket.

A könyves játék alapja a nóta egy sora: You should have SEEN this girl.
A tanár odaadja a könyvet az egyik diáknak, aki azt átadja a következőnek. 

Miközben a diákok körbeadogatják a könyvet, megrovó megjegyzéseket tesznek egy
másnak, megmondják partnerüknek, hogy szerintük mit kellett volna csinálnia a 
könyvvel. A diákok humora és találékonysága segítségével a feladat igen élvezetes és 
ugyanakkor igen hasznos is. Példák:

You should have READ it.
You should have reTURNed it.
You should have EAten it etc.

7. Pletyka játék
Tanítási cél: Az esó' intonáció nyelvi fogalmának bemutatása és gyakorlása.
Ha a hangsúlyos szótag a ritmus csoport legfontosabb hangsúlya, akkor az intonáció 
esik azon a szótagon: / Here’s the situ/-atïbn.../ Ebben a feladatban is gyakoroltatjuk a 
néma hangsúlyt.

A játékhoz kiemelünk néhány mondatot a nótából: I said. ..Ye^h”. she said. ..Why?”
A tanár körbe ülteti a diákokat. Az első néhány szót súg a következő fülébe, fojtott 

hangon. A mondatok legyenek „wh” kérdések és állítások. Minden mondatnak úgy kell 
kezdődnie, hogy: „He said..., she said.Miközben a szavak körbejárnak, kialakul a 
sztori !

Példa az egy-szavas játékra: She said, „who?”
He said, „Yoh”.
She said, „Wh^n?”
He said, ,,N<\w”.
She said, „Wlí^re?”
He said, „Helje”.
She said, „WÏfy?”
He said, „I don’t kno)v”....
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8. Sztori-írás
Tanítási cél: A hangsúly és a redukció használata a diákok által írt rímelő prózában.
A tanár a következő feladatot adja a diákoknak: A rap-nóta nyitó sorával indítva meg 
kell írniuk saját sztorijukat, megőrizve az eredeti ritmusképletét. Ezután alá kell 
húzniuk a hangsúlyos szótagokat. Ha osztályban végzik a feladatot, dolgozzanak 
párokban vagy kisebb csoportokban, de a munka házi feladatnak is adható.

Példa:
Oh - kay. Here’s the situation.
I just wanted to have a good vacation
I got on the train but didn’t have the money
To buy a ticket, so I hid behind the trolley
In the buffet car... etc.

9. Szerepjátszás
Tanítási cél: Hangsúly és redukció használata összefüggő beszédben.
A tanár eljátszatja a diákokkal a történetet. Az egyik diák Prince, a másik pedig a lány 
szerepét játssza. Először a dalszöveg mondatait ismétlik. Az eredeti dialógus eljátszása 
közben meg kell őrizniük a rap-szöveg ritmusát.

Ezután saját párbeszédeiket találják ki, de továbbra is szigorúan tartaniuk kell az 
ütemet. A párbeszédet meg lehet előre írni, a hangsúlyokat aláhúzni, majd felolvasni 
vagy eljátszani.

Példa:
- Was that for me?
- Yeah.
-Why?
- C’mon and take a ride with a helluva guv.

-1 like your Porsche.
- Then why don’t you come?

C’mon and take a ride with me around the block.
- Umm. well. I really don’t know.
- C’mon I’ve got to show you all the things that you’ll enjoy.
- Umm, well, maybe I shouldn’t-
- Oh, veah. of course you should.
Egy könnyű megoldás az, hogy a lány állandóan ismételgeti: „Umm, well, I don’t 

know”, míg a fiú egyre újabb és újabb ötletekkel áll elő. Másik megoldás, hogy a fiú 
próbálja „fűzni” a lányt, például: „C’mon and take a ride with a helluva guy”, míg a 
lány így reagál: „Umm, well...” és egyre újabb és újabb kifogásokat talál ki. A ritmus 
megőrzésére jó módszer a nóta hangszeres változatának használata (mint egy karaoke 
bárban), míg a diákok adják hozzá a szöveget. Úgy tapasztaltam, hogy különösen a 
tinédzser korosztály hihetetlenül élvezte ezeket a feladatokat.
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10. Irányított társalgás
Tanítási cél: Áttérés a gyakorlásról a természetes kommunikációra.
A tanár párokra osztja a diákokat, és kérdés-felelet típusú társalgást folytatnak a 
történetről. Pl.: Who is telling the story?

What does he plan to do?
Where did the parents go?

A tanár állandóan figyelje a társalgást! Mind a kérdések, mind a válaszok legyenek 
ritmikusak, a fontos szavakat emeljük ki, a kevésbé fontosakat redukáljuk!

Ez az utolsó feladat a sorban, amely különböző technikákat alkalmaz, kezdve a 
hagyományostól a kommunikatívig, az érzékelés oktatásától az ellenőrzött alkotásig, a 
csoportmunkától az egyéni teljesítményig, a befogadás szintjétől kezdve az alkotás és 
kreativitás szintjéig. Ennek a feladatsornak a végiggyakorlása segíthet bennünket 
abban, hogy a tanultakat át tudjuk vinni a valós életben használt beszédbe, vagyis az 
osztályteremből az életbe.

VI. További kérdések

1. A diákok életkora
Tapasztalataim szerint a fenti feladatokat a 10-12, illetve a 14-17 éves korosztályban 
lehet a leghatékonyabban alkalmazni, de a rap népszerűsége miatt idősebb, húszas éveik 
elején járó diákok körében is sikeres lehet.

2. A szövegek kiválasztása
A tanár olyan szöveget válasszon, amelyről a diákok úgy érzik, hogy kifejezi élménye
iket és motivációjukat. Ha a diákok hozzák a nótákat, a tanár olyat válasszon, amelynek 
a tartalma nem kelt visszatetszést és amelyen keresztül konkrét nyelvi készségeket 
taníthat meg.

3. Nálam a következő szövegek váltak be leginkább:
„Deep, deep trouble” a The Simpsons Sing the Blues című albumról.
„Pray”, M. C. Hammer száma.
„Parents just don’t understand”, szerzői: Jazzy Jeff és the Fresh Prince.

4. Érdemes megpróbálkozni a következő szövegekkel is:
„A Few Dollars More”, D. Nice száma.
„A Little Bit of Dane Tonight”, Dana Dane.
„Be Father to Your Child”, O. G. & the Bulldogs.
„Nightmare on My Street”, Jazzy Jeff és the Fresh Prince.
„It’s Like That”, run - D. M. c.
„Principal’s Office”, Young Me.
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VII. Zárszó
Befejezésül szeretném hangsúlyozni, hogy a jó kiejtést az affektiv, nem pedig a kognitív 
képességek befolyásolják. A motivációnak különlegesen nagy szerepe van. Olyannyira, 
hogy ellensúlyozza azt a tényt is, hogy bizonyos kor után csökken a jó kiejtés elsajátí
tásának képessége.

A rap nem a mindennapok oktatási eszköze, de alkalmanként innovatív és élvezetes 
módszer az angol nyelv ritmusának elsajátítására. A rap úgy is, mint zene, és úgy is, 
mint nyelv maga a „tökéletes ritmus”.
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