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Osváth Piroska Franciska 

 

Együtt játszani jó! 
Együttműködési készségeket fejlesztő drámatevékenységek 

 az elemi osztályokban 
 
„A játékok nem esetleges találmányok. Megvilágítják a felnövekvés gondjait és örömeit, 

megkönnyítik a csecsemőkortól a felnőttkorig való utánzást. Megtanítják a gyermeket arra, 
amiről soha nem is gondolta, hogy meg kell tanulnia, és soha nem is fog emlékezni rá, hogy 
valaha tanulta. Ellátja őt a legkülönbözőbb tapasztalatokkal, amelyre semmilyen más mó-
don nem tehetne szert.”  

(Cherfas J.: Ez csak játék) 
 
A drámajátékban a szereplő cselekvőként és közreműködőként, képzelet-

ben és tevékenyen él meg élethelyzeteket. A játékosok egymást váratlan helyze-
tek elé állítják, spontán reakciókra késztetik. A rendszeres játéktevékenység ez 
által gyakorlótér: viselkedési biztonságot nyújt. Előbb-utóbb kialakul a résztve-
vőkben az a beállítódás, hogy önmagukat kívülről figyeljék. Így helyzeti-visel-
kedési önismerethez jutnak. 

Az önismeret lehetővé teszi egyrészt az életszemléletbeli, gondolkodásbeli, 
viselkedésbeli korrekciót, másrészt ez jelenti az első lépést mások megismeré-
séhez (Pinczésné Palásthy 2003). Kapcsolatot és kölcsönhatást létesítenek má-
sokkal, majd beleképzelik magukat az ő problémáikba. Átélik a többiek szere-
pét, visszatükrözik ezt magatartásukkal, és megtanulnak úgy reagálni saját visel-
kedésükre, ahogy azt mások teszik. 

A közösségért végzett tevékenység, a kol-
lektív örömök és a közös sikerélmények szoro-
sabbá fűzik az egyén kapcsolatait. A játék kez-
detét a szereplők kis csoportját alkotó indivi-
duumok egymásrautaltsága jelenti. (A közös 
feladat vállalását csak fokozatosan váltja fel az 
egyéni érdek, az önérvényesítés.) Spontán cso-

portképző hatása van a szereplők szociális po-
zícióját és szociabilitását megváltoztató képes-
ségnek köszönhetően (Pinczésné Palásthy 
1992). 
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Ebben a megközelítésben a tanulás csoportos, együttműködésre építő, a 
tanulókat nem készteti versenyre, belső motivációtól hajtott közvetlen tapaszta-
latszerzés, nem pedig a szóbeli információáramlásra korlátozódó folyamat (Bol-
ton 1996). Magunk és mások elfogadásának birtokában válunk képessé az 
együttműködésre. Ezért a legegyszerűbb, szabályozott együttműködéstől ha-
ladunk az egyre kevésbé szabályozott, komplex együttműködési formákig, mert 
alkalmazásuk egyszerre felszabadító és önfegyelmet erősítő. Először a szabály-
tartás képességét kell kialakítanunk, és ennek nehézségeit kreatív, örömöt oko-
zó feladatok segítségével kell enyhítenünk, ugyanakkor élményszerűséget is 
kell nyújtanunk a tevékenység során. 

Mivel a drámafoglalkozások célja a csoportkohézió erősítése, a toleran-

ciaképesség fejlesztése és az együttműködési készségek kialakítása, arra kell 
törekednünk, hogy az építő egymásrautaltság érzését megteremtsük. Építő 
egymásrautaltságról akkor beszélünk, ha az egyének fejlődése pozitívan össze-
függ egymással, ha az egyik diák fejlődéséhez szükséges a másik diák fejlődése. 
Ha az egész csoport sikere mindegyik tag sikerének a függvénye, akkor az egy-
másrautaltság nagyon erős lesz, és a csoporttagok maximálisan érdekeltek lesz-
nek társaik sikerében is. Ezáltal elérhetjük a hipotézisben megfogalmazott 
egyéni és csoportos teljesítményszint növekedését.  

A drámapedagógia alkalmazására vonatkozóan nincs hivatalos előírás, köte-
lezően betartandó szabály. Amint a drámajátékok osztályozásáról szóló fejezet-
ben láttuk, a játéktípusok utalnak a felhasználási célokra, de ezeket nevelési cé-
loknak, a csoport sajátosságai alapján alkalmazhatjuk tanórán vagy órán kívül, 
egyszer vagy többször. Ajánlott azonban, hogy minden többféle játékból szer-
kesztett dramatikus foglalkozásnak legyen „íve”: rendező elv az emelkedő ne-
hézségi fok, a gyerekek aktivizálásának fokozatossága, illetve a mélyülő tarta-
lom. A játékok műfaji szempontból legyenek lehetőleg változatosan egymás 
mellé szerkesztve (mozgásos/csöndes, egészcsoportos/kiscsoportos, pá-
ros/egyéni).  

A drámafoglalkozások általában három nagy részből tevődnek össze. Első 
rész a bevezetés vagy a tevékenységre való ráhangolódás. A foglalkozásnak 
ez a mozzanata azt a célt szolgálja, hogy a mindennapi, hagyományos tanórai 
hangulatból a diákok átlépjenek a játék világába, ahol nincs teljesítménykény-
szer, nincs rossz, hibás felelet, ahol bátran lehetnek önmaguk, de bármilyen 
más szerepbe is beléphetnek. Ha a csoport szellemileg fáradt, lehangolt, akkor 
élénkítő mozgásos játék ajánlott, de ha a fölajzott „hangyaboly” állapotában 



Módszer-Tár 

 

 80

van, akkor a figyelem-összpontosítást elősegítő, nyugtató „csendjátékok” vala-
melyike ajánlott foglalkozáskezdésre. A ráhangolódás céljai lehetnek még: a tar-
talommal, témával kapcsolatos érdeklődés felkeltése, motiváció, az előzetes és 
szükséges tapasztalatok, ismeretek, érzések, gondolatok, vélemények előhívása, 
a feldolgozáshoz szükséges szervezés. Nem lehet anélkül témát indítani – főleg 
a szociális kompetenciák fejlesztése érdekében (hiszen azok funkciójuknál fog-
va az egyénben lejátszódó folyamatokat kívánják előhívni, rájuk építeni, a fej-
lesztés irányait meghatározni) – úgy, hogy ne ismernénk azt, ami már kialakult. 
A pedagógusnak tájékozódnia kell a diákjaiban meglévő, épülő, felmerülő, kap-
csolódó tudásáról, érzelmeiről, véleményeiről. 

Minden megszervezett drámafoglalkozás egymás köszöntésével kezdődjön, 
pl. körben állva megfogjuk egymás kezét, fokozatosan a magasba emeljük a 
karjainkat és közben egyre hangosabban mondjuk, hogy: „Jó napot!”. 

A köszöntés után mindig egy úgynevezett szerződéskötés következik, 
amelynek célja az első órákon megfogalmazott csoportszabályok átismétlése 
(ezek állandó jelleggel ki lehetnek tűzve a „bemutató falra”). Ugyanakkor bizto-
sítani kell egymást arról, hogy a foglalkozáson elhangzott dolgokat bizalmasan 
kezeljük, nem áruljuk el senkinek sem, hogy mit tudtunk meg a társunkról, pl. 
körben ülve egymás kezét fogva a következőket mondjuk: „Ami itt bent el-
hangzik, bent is marad!” Így a résztvevők biztonságban érzik magukat ahhoz, 
hogy megnyíljanak, önmagukat adják, és felszabadultan részt vegyenek a foglal-
kozáson. 

A csoportszabályokat az első órán közösen alakítjuk ki, fogalmazzuk meg, 
és plakátot készíthetünk róluk. Ezen szabályok megfogalmazása történhet a 
következő módon az első foglalkozások keretén belül. 

Ötletrohammal indítunk, és mindenki olyan szabályokat mond, amelyek ép-
pen az eszébe jutnak, és amelyeket be szeretne tartatni az egymással való közös 
munka során. Listát állítunk össze az elhangzott ötletek alapján, majd sorba 
megyünk a javaslatokon, és a következő szempontok szerint értékeljük ezeket: 

1. Közérthető a szabály? Mindenki számára világos, hogy mit jelent? 
2. Igazságos? 
3. Realisztikus? Megvalósítható? 
4. Betartható? 

Amikor sikerül a résztvevőkkel megállapodni konkrét szabályokban, akkor 
átgondoljuk azt is, mi történjék egyes esetekben azzal, aki nem tartja magát a 
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szabályokhoz. Ötleteket keresünk a „büntetésekre” (egy lábon ugrál, elnézést 
kér, bukfencet vet stb.). Itt is a konszenzusra törekedjünk. 

A szabályokat leírjuk, kifüggesztjük őket a „bemutató falra”, hogy mindenki 
számára kötelezők legyenek, és mindig tudjunk rájuk hivatkozni. A szabályokat 
később szükség szerint módosíthatjuk, a régi, már nem praktikusakat törölhet-
jük, és újakat vehetünk fel, de ezeket a lépéseket mindig közös megbeszélés, 
beleegyezés előzze meg. Ha a csoportban több „nehéz egyéniség” van, a tanító 
fenntarthatja magának a vétójogot, és ezt már a gyakorlat elején leszögezi. 

Olyan tevékenységekkel indítjuk a foglalkozásokat, amelyek pedagógiai cél-
juk szerint gátlásoldók, feszültségcsökkentők, kapcsolatteremtők. Módszertani 
szempontból idetartoznak a játékok, a fejtörők, a zene, a tánc. A legtöbb fog-
lalkozás esetében ez az első mozzanat rávezet a témára, és előkészíti a tevé-
kenység céljának megfogalmazását. 

A foglalkozás központi része a jelentésteremtés vagy a tartalom feldol-

gozása. Ez a mozzanat hordozza a fejlesztés alapját képező információkat, 
lehetőséget teremt a fejlesztést szolgáló tevékenységek szervezésére. Nem lehet 
öncélú. A legtöbb tudás társas kapcsolatok során jön létre, mert a szociális és 
életviteli kompetenciák tanulása teljes mértékben társas folyamat. Az együtt-
működési készségek elsajátítása elképzelhetetlen a társas helyzetek és tevékeny-
ségek nélkül. Az a tanító, aki a tanulást ilyen társas folyamatként fogja fel, az 
osztályt nem személyek összességének tekinti, hanem olyan csoportnak, amely-
nek tagjait az együtt végzett tanulás, játszás köti össze, és változatos tanulási 
helyzeteket, tevékenységeket biztosít a tanítványai számára. Ennek érdekében 
felhasználja a páros munkát, a csoportmunkát és a drámajátékok színes skálája 
által nyújtott lehetőségeket. 

A jelentésteremtés keretén belül a foglalkozás célját szolgáló, különböző 
strukturált játékos feladatok, gyakorlatok, problematizáló helyzetek segítségével 
dolgozzák fel a tanulók az adott témát. A jelentésteremtés fontos mozzanata a 
tevékenység céljának, fontosságának megfogalmazása a tanító által. Így a gyer-
mekek nem kerülnek a bizonytalanság gátló érzésének hatalmába, nem kell tar-
taniuk „kellemetlen meglepetésektől”. Pontosan tudják, hogy mire számíthat-
nak a foglalkozás során, biztonságban érzik magukat. Tisztában vannak azzal, 
hogy a tevékenységeknek van egy céljuk, amely a javukra válik. Nagyon fontos 
azonban, hogy a tanító úgy mutassa be ezt a célt, úgy fogalmazza meg a felada-
tokat, hogy a játék ne veszítsen varázsából, és a tanuló a játék kedvéért, az ab-
ból fakadó örömért vegyen részt a tevékenységen, nem kényszerből. „A játék 
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legfőbb jellemzői az örömszínezet és az öncélúság, amikor a játék önmagáért 
való, a tevékenység jelenti az örömet, nem pedig az elvégzett feladat” (Kádár 
2012, 105. p.). 

A játékok megkezdése előtt ismertetjük a gyerekekkel annak tartalmát és 
szabályait. Csak azután kezdjük el a játékot játszani, miután meggyőződünk ar-
ról, hogy mindenki megértette ennek a lényegét. Minden játékban a tanító is 
aktívan részt vesz, különösképpen, ha páros játékról van szó és az osztály lét-
száma páratlan. 

A foglalkozások harmadik része a záró rész vagy a reflektálás. Ennek a 
mozzanatnak a keretén belül valósul meg a megértés ellenőrzése a tanító által 
játékos feladatok, helyzetek teremtése révén. Lehetőséget adunk a diákoknak 
arra, hogy egyénileg nyilatkozzanak, megfogalmazzák, mi tetszett a legjobban, 
mi tetszett kevésbé, melyik volt a legkönnyebb, illetve legnehezebb feladat 
számukra, és a „bemutató falra” helyezzék az érzelemkártyáikat a foglalkozással 
kapcsolatosan. Elmondhatják, mit szeretnének másképpen tenni a következő 
tevékenységeken, kifejezhetik igényeiket. Mindezek megfogalmazása fontos a 
további közös munka szempontjából. A befejező rész egyben feszültségcsök-
kentő is, és a valós életbe való visszatérést is szolgálja, kilépve a felvett szere-
pekből. 

A drámatevékenységek sikerességének és hatékonyságának növelése érde-
kében a tanító szem előtt kell hogy tartsa a drámát szabályozó elemeket, amikor 
a tevékenységeket megtervezi és levezeti. Ezek az elemek a következők: téma, 
fókusz, idő, tér, szerep. 

A témát szolgáltathatja egy, az osztályban történt aktuális esemény, tantár-
gyakhoz kapcsolódó téma, ami feldolgozható kiindulva egy meséből, történet-
ből, szűkebb/tágabb környezetben zajló események, de a gyermekek is fel-
ajánlhatnak témákat.  

A választott témának ki kell jelölni egy aspektusát (fókusz) amely érdekes, 
izgalmas a gyermekek számára, és lehetővé teszi, hogy a tanár taníthasson, a 
tanulók pedig játszva tanuljanak. Ezt általában kérdés formájában fogalmazzuk 
meg.  Fontos, hogy a tevékenység által a gyermek átlássa az egy meghatározott 
pillanatban zajló események jelentőségét.  

Itt az idő mint drámát szabályozó elem jelenik meg, hiszen a jelen történé-
seit kell felhasználni a jövő megértésében. Itt meg kell említeni azt is, hogy a 
drámatevékenységek tervezésénél elég időt kell szánni minden egyes játékra. 
Mivel sem a tanító, sem a diák nem kell tanmeneti elvárásoknak megfeleljen, 
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nincs teljesítménykényszer, érdemes a játékot kijátszani, vagyis addig játszani, 
amíg a gyerekek egészen el nem sajátítják, bele nem jönnek, rá nem unnak, vagy 
amíg pedagógiailag minden vonatkozását ki nem használtuk. Szünetet a diákok 
fáradtságához, érdeklődéséhez, a pillanatnyi helyzethez, illetve az iskolai szabá-
lyokhoz alkalmazkodva célszerű tartani. 

A tér megfelelő alkalmazása a dráma folyamatának formába öntését segíti. 
Játéktérként használható az osztályterem is, de nem a megszokott elrendezés-
ben. Nem kell sajnálni az időt a padok, asztalok tologatására, mert a tér mássá-
ga, újszerűsége is motiváló lehet. Mivel a foglalkozások célja az önismeret és a 
társismeret, valamint a közösségépítés, fontos, hogy a tanulók állandó vizuális 
kapcsolatban legyenek egymással. A székeket körben kell elhelyezni, hogy min-
denki láthasson mindenkit, és a tanító is látható legyen, ugyanakkor feltűnés 
nélkül követhesse a gyermekek reakcióit. Amikor kiscsoportos feladatok van-
nak, a tanulók az előre előkészített asztalkákhoz mehetnek, ahol megtalálják a 
munkához szükséges eszközöket, feladatlapokat. Montessori tanácsát megfo-
gadva: a gyermek környezete tartalmazza az önnevelés eszközeit. Az osztályte-
remben legyen egy bemutató fal, ahová kifüggeszthetik egyéni és csoportos 
munkáikat. Ezek a munkák hosszabb ideig ott maradnak, mivel folyamatosan 
bővíthető a „kiállítás”. Alkotásaik a szünetekben is megtekinthetők kell hogy 
legyenek, hogy a tanulók beszélgethessenek a kitett műveikről, továbbvigyenek 
egy-egy gondolatot, megosztva egymással egy-egy újabb látásmódot. 

A dramatikus szerep a társadalmi együttélés természetének feltárását segí-
ti, alkalmat ad az átélésre. A tanár és a diák is az élményre kell hogy koncentrál-
jon, nem a megjelenítés minőségére. 

Thomas Gordon A tanári hatékonyság fejlesztése című könyvében azt írja, 
hogy a gyermekek nem tanulnak azoktól, akiket nem szeretnek. Állításával arra 
akarja felhívni a figyelmünket, hogy a tanár-diák között kialakult jó viszony 
nagymértékben befolyásolja a tanítás eredményességét. Ezen kijelentés létjogo-
sultságát tárgyaltuk már az együttműködés fejlődését befolyásoló tényezőkről 
szóló fejezetben. Mivel a drámajátékokban a tanító inkább tevékeny részese, 
mint irányítója a történéseknek, számba kell vennünk a játékot vezető tulajdon-
ságait. A pedagógusnak rendelkeznie kell:  

– jó kommunikációs készséggel, 
– játékokban megnyilvánuló rugalmassággal, 
– következetességgel, 
– kreatív leleményességgel, 
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– tudatos szerepvállalással, 
– jó empátiával. 

A tanár különböző szerepeket vehet fel nevelői céljainak megfelelően. Le-
het a hatalom gyakorlója, bandatag, segítségre szoruló, csoporttal szemben álló 
hatalom, mellékszereplő. Szerepbe lépésének különböző céljai lehetnek: egy 
történés jelentőségének kiemelése, a játékfolyamat lassítása/gyorsítása, új in-
formáció bevitele, új irányok kijelölése, nyelvi, viselkedésbeli modellnyújtás, 
fegyelmezés.  

A drámával foglalkozó pedagógus alapvető kíváncsisággal kell hogy hozzá-
álljon a helyzethez, a gyerekhez,  és hajlandónak kell lennie arra, hogy saját ta-
pasztalatait bővítse. Nem várhatja el a gyerektől, hogy mindent tudjanak, el kell 
fogadnia az életkori sajátosságaikból és személyiségükből fakadó különböző 
fejlődési szintjüket. Lehetőséget kell adnia arra, hogy a diákok maguk válasszák 
ki és értelmezzék a tananyag részeit. Kapcsolatot teremt a meglévő és megsze-
rezhető ismeretek között. Mozgósítja a már meglévő ismereteket, tapasztalási 
lehetőségeket biztosít, hogy ezek módosuljanak, átalakuljanak, elmélyüljenek. 
Segíti a tanulókat, hogy megtalálják saját kifejezési módjukat. Toleráns, tiszte-
letben tartja diákjai véleményét, meghallgatja őket, és személyes hitele van. Le-
gyen képes arra, hogy megtalálja a kellő távolságot, vigyázva a gyermek méltó-
ságára, magánterületére. A drámajátékok csak a demokratikus vezetési mó-

dot viselik el, ezért a tanító vezetési módja nem lehet merev, autoriter. 
A kisgyermekek sokszor nehezen értik meg a szabályokat. Ezért a legjobb, 

ha a tanító hosszas magyarázat helyett mindig maga kezdi a játékot, maga adja 
az első példát. A játékhelyzetekben ne utasítson el sem a gyerek, sem a pedagó-
gus próbálkozásokat, hiszen annyiféle megoldás lehetséges, ahány játszó van. 

A játékban való részvételre senkit sem szabad kényszeríteni, csak akkor ve-
gyenek részt a játékban, ha ezt szívesen és könnyedén teszik. A pedagógusnak 
el kell fogadnia, ha a gyerek nem akar játszani, vagy a témához nem tud hozzá-
szólni, adjunk viszont lehetőséget a szemlélődésre, a passzív részvételre. Ha a 
gyerek úgy érzi, hogy nem szeretne valamit a csoporttal megosztani, ez nem 
gond, ez az ő döntése, amit bátran vállalnia kell, a csoportnak el kell fogadni 
ezt. A visszahúzódó gyermek még így is nyertesként kerül ki ebből a helyzetből, 
hiszen az a diák, aki éppen nem játszik, mert a játék önkéntes, nézi a többieket, 
tűnődik, figyel, megjegyez bizonyos részeket a tevékenységből, és következteté-
seket von le. Azért, hogy ne legyen teljesen kizárva, ő kaphatja a külső szemlélő 
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szerepét, és sokszor hasznos információkkal, megjegyzésekkel járul hozzá a 
csoport munkájához, fejlődéséhez. 

A kellemetlen és sértő helyzetek elkerülésének érdekében a tanító feladata 
segíteni a csoportot abban, hogy tagjai megtanulják egymást meghallgatni, ne 
tegyenek helytelenítő, elmarasztaló megjegyzéseket a társuk hozzászólásával 
kapcsolatban. Nem adunk helyet megszégyenítésnek, kinevetésnek, egymás gú-
nyolásának. 

 Mindenekelőtt a legfontosabb az oldott, vidám légkör, amelyben a beszéd-
bátorság, a jókedvű hangulat kell hogy előtérbe kerüljön. Így fokozatosan a bi-
zalom és a szolidaritás légköre alakul ki, és a bátortalanok is megmernek szólal-
ni, megtalálják saját hangjukat. Az elfogadó hangulat kialakulásához a tanító 
személyisége, stílusa, verbális és nonverbális kommunikációja is hozzájárul. 

 Mivel ő a gyermekek példaképe és utánzásos tanulásuknak egyik fő forrása, 
nagyon kell figyelnie arra, hogy pozitív visszajelzéseket, bátorító szavakat hasz-
náljon diákjaival szemben. Montessori (1995, 142–143. o.) szerint a tanítónak 
„nincs szüksége szavakra, energiára, szigorúságra, inkább bölcsességre, hogy az 
igényeknek megfelelően körültekintő, megfigyelő, segítségnyújtó legyen, keve-
set beszéljen, vagy inkább hallgasson. Olyan erkölcsi magatartást kell tanúsíta-
nia, amelyet idáig egyetlen módszer sem követelt tőle. Nyugodtnak, türelmes-
nek, megbocsátónak és alázatosnak kell lennie. Jellemével hat, nem a szavai-
val.”  

A drámafoglalkozások során a tanulók teljesítményét nem osztályzattal, mi-
nősítéssel értékeltjük. Ha a gyermek hozzászokik, hogy a drámajátékban nincs 
értékelés, csak elemzés, tehát nincs kudarc, csak esetleg dicséret, akkor meg-
lepő teljesítményt fog nyújtani. Az értékelés, elemzés alapja az, amit a gyermek 
a foglalkozások során önmagából ad, nyújt. Értékelhetjük az aktivitását egyéni, 
páros és csoportos feladatok megoldása közben, gondolkodását, kreativitását, 
feladattudatát, problémamegoldó készségét, eszközhasználatát, kitartását és 
együttműködését.  A legfontosabb szempont a pozitív megerősítés kell hogy 
legyen, a kölcsönös bizalmon van a hangsúly. A tanulónak éreznie kell, hogy itt 
szabad tévedni, nem a teljesítmény a fontos. 

Szóval nem mennyiségi értékelésről van szó, hanem inkább minőségiről. 
Nem annyira teljesítményt, mnt inkább képességeket, készségeket, jártasságokat 
és attitűdöt értékelünk. 

A foglalkozások során az értékelés folyamatos legyen. Létezhet értékelés a 
foglalkozás elején („bemenet”), közben („folyamatértékelés”) ez fejlesztő jellegű, 
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és a foglalkozás végén („kimenet”) minősítő, kritériumnak megfelelést „mérő” 
értékelés. A folyamatértékelés azt jelenti, hogy minden játékot, tevékenységet 
egy rövid értékelő megbeszélés követ egyéni, csoportos vagy tanári formában. 
A tevékenység közben a tanító kötelessége szóban értékelni, bátorítani, buzdí-
tani az egyént és a csoportot egyaránt. Ez a verbális értékelés pozitívan motivá-
ló, önbizalmat és aktivitást növel. 

Az értékelés modellt közvetít, mércét az önellenőrzéshez, önértékeléshez, 
segíti a reális énkép kialakulását. Ezek a visszajelzések egyértelműek, konkrétak, 
személyre szólók kell hogy legyenek. A diákok munkáját értékeljük, erősítve 
önbizalmukat, aktivitásukat az egyéni és csoportos tevékenységben. 

A foglalkozás végén beszélgető körben is értékelhetünk, például körben 
ülve egy kis labdát dobunk egymásnak (aki sorra került, keresztbe teszi a lábát, 
ezzel jelezve a többieknek, hogy ő már volt), a következő mondatot kell befe-
jezniük a gyerekeknek: „Ma akkor éreztem magam a legjobban”. A tanító 
kezdheti az „értékelést”, ami lehet az egész csoportra vonatkozó elemzés, pél-
dául: „Ma akkor éreztem magam a legjobban, amikor láttam, hogy milyen 
őszintén figyeltetek egymásra.” 

Fontos az önértékelés, mert így a tanulók megtanulnak felelősséget vállalni 
saját munkájukért, jobban megismerik önmagukat, egyre pontosabban értékelik 
magukat, és ez a drámafoglalkozások egyik elsődleges célja. Így a foglalkozások 
során nem csak a tevékenységek és az elvégzett feladatok adnak pozitív vissza-
jelzést, hanem az önismeret és a társismeret is megerősíti őket, motiválja a to-
vábbiakban. 

Az énkép és a helyes önismeret alakításában, fejlesztésében a tanítói értéke-
lés mellett rendkívüli szerepe van a társak visszajelzésének is. Ezek lehetnek 
építő, de romboló hatásúak is, ezért nagyon fontos, hogy már a kezdetektől 
megtanítsuk a tanulókat „pozitív üzeneteket küldeni” társaik felé. 

A diákoknak pontosan ismerniük kell az értékelés kritériumait azért, 
hogy tevékenységüket tudva és akarva ahhoz irányíthassák, és reálisan értékel-
hessék önmagukat és társaikat. A foglalkozások ráhangolódó, bevezető részénél 
említettük a „szerződéskötés” keretén belül a csoportszabályokat. A szabá-
lyoknak fontos szerepük van a tevékenység folyamatos értékelésében, a tanító, 
az ön- és társas értékelésben egyaránt. Ez egy kampó, amelybe mindig bele le-
het kapaszkodni ahhoz, hogy visszatérjünk a jó útra. Mivel együtt fogalmazzuk 
meg, közös döntés eredményeként jön létre, mindenki magáénak érzi, és szíve-
sen betartja, nem kényszerből. 
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Összefoglalva a drámafoglalkozásokon alkalmazott értékelésről írottakat, 
elmondhatjuk, hogy: 

o kompetenciaorientált, mert célja a belső tanulási motiváció, a reális ön-
ismeret, önértékelés és az önszabályozó tanulás fejlesztése; 

o egyéni, mert a diákot önmagához viszonyítva értékeli, nem társaihoz vi-
szonyítva. 

A drámatevékenységek keretén belül nincs a szó szoros értelmében vett ér-
tékelés. A drámajáték jól vagy rosszul végzése nem sűríthető be ilyen kategóri-
ába, mert abban a pillanatban elveszíti igazi értékét, amit képvisel. A jelentősége 
abban mérhető, hogy a gyermekek mennyire vesznek részt szívesen a „munká-
ban”, milyen ötleteket hoznak, mennyire tudnak elszakadni a mindennapok 
egyoldalú megoldásaitól, mennyire kreatívak. Lehetőségük van az egymástól 
való tanulási módra, elleshetik egymástól az ötleteket, amit természetesen kö-
zösen valósítanak meg. Az érték ebben rejlik, és ehhez nem szükség minősíteni. 
Nem azt kell megbeszélnünk, hogy ki hogyan játszott el valamit, hanem azt: 
Mit érzett? Mire gondolt közben? 

Mindezek tükrében elfogadhatjuk a drámapedagógia azon alaptételét, mely 
szerint a jól vezetett drámajáték, drámafoglalkozás a résztvevők javára válik, 
korra, nemre, származásra való tekintet nélkül, hiszen a játszó személyek a töb-
biekkel, a csoporttal együtt tesznek szert olyan tapasztalatokra, melyek segítik a 
beilleszkedést, megalapozzák önmagunk és mások megismerését, az emberi 
méltóság tiszteletére nevelnek. 

 
A drámapedagógia alkalmazása a IV. osztályban 

 
„Az I–III. osztályban nem szükséges külön drámaórát biztosítani a dráma-

játékoknak. Ez az az időszak a tanításban és nevelésben, amikor minden percet 
átszínezhet és gazdagíthat a drámapedagógia, tantárgyhoz vagy szabadidős fog-
lalkozáshoz igazodva. A tanító magatartását határozza meg a módszer, s ennek 
a nevelői együttlét minden pillanatában egységesnek és következetesnek kell 
lennie” – állítja Gabnai Katalin (2001, 262. p.). A legszerencsésebb és legaján-
lottabb az lenne, ha a IV. osztályban külön óra is rendelkezésre állna e terület 
művelésére.   

Ahogy nőnek a gyermekek és egyre járatosabbak lesznek a drámamunká-
ban, megfigyelhető, hogy a bemelegítő, bevezető rész megnő, és egyre hosz-
szabb idő szükséges a drámamunka kibontására. Gabnai ezt a jelenséget azzal 
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magyarázza, hogy ebben a korban már jelentkezik a drámajátékhoz szükséges 
„fölfűtési idő” (2001, 265. p.). Ajánlott tehát a drámanapok, a drámadél-

utánok bevezetése, mert ilyen körülmények között nem következhet be, hogy 
a csengő végszót jelez. A drámafoglalkozások időkerete ebben a korban másfél, 
két óra. A bevezető tréning 30–40 perce után jó beiktatni egy rövid szünetet, 
majd ezt követi az egy órás fő rész. A csoport összetétele és felkészültsége alap-
ján a tanító dönti el, hogy milyen időtartamú foglalkozásra van szükség. 

Az általános nevelési cél változatlan: meg kell őrizni a jó csoportlégkört, a 
nyitottságot, az alkotó hangulatot. Különösen ajánlott odafigyelni arra, hogy a 
9–10 éves gyermekek esetében jelentkezik nagy elkülönülési vágy a nemeket 
(fiú–lány) illetőleg. Nem szabad erőltetni az „összekeverést” a csoportok kiala-
kításánál, tiszteletben kell tartani a gyermekek döntési és választási szabadságát.  

Nevelési cél, hogy a gyerekek megtanuljanak önállóan eligazodni a szemé-
lyiségük adta lehetőségek és korlátok között. Segíteni kell őket abban, hogy ki-
derítsék mi az, amit képesek befogadni a felnőttektől és a társaiktól kapottak-
ból, illetve mi az, amit ők tudnak nyújtani a kortársaiknak, a csoportnak, a fel-
nőtteknek. Ebben fontos mozzanat az érzelmeik felismerése, megnevezése. 
Elég érettek már ahhoz, hogy megértsék cselekedeteiben és szavaiban a meg-
nyilvánuló embert. Lehetőséget kell tehát teremteni arra az elemző beszélgeté-
sek során, hogy saját és társai szándékait feltárják és megértsék. Természete-
sen nem feledkezünk meg arról sem, hogy fejleszteni kell a különböző élethely-
zetekben való alapszintű tájékozódást is.  

A drámatevékenységek alkalmazásának elsődleges célja a szociális kompe-

tenciák fejlesztése. Az iskolai tanulás egyben a szociális kompetenciafejlesztés 
terepe, eszköze, míg a szociális kompetenciafejlesztés egyben a sikeres tanulás 
közege és eszköze, szóval két egymást támogató folyamatról van szó. 

Figyelembe véve a gyerekek életkori sajátosságait a következő szociális 
részkompetenciákat fejlesztjük: 

– önismerettel összefüggő kompetenciák: önállóság, autonómia, 
– önszabályozás: felelősségvállalás, törődés, tekintet másokra, 
– énhatékonyság-érzés: reális énkép, egészséges önértékelés és önbizalom, 

belső kontroll, 
– szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: problémakeze-

lés (problémaazonosítás, problémamegoldás), szabályalkotás, szabálykövetés, 
kreativitás, 
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– társas kompetenciák: kommunikációs készségek (véleményalkotás, vita-
készség), együttműködés, segítségkérés és segítségadás. 

A fejlesztés fókuszában az együttműködés áll, a kompetenciafejlesztés 
egyes részkompetenciáinak fejlesztése az együttműködő tevékenységek során 
valósulhat meg. 

Feldolgozandó témák lehetnek az együttlét, bizalomelfogadás, közösség, 
barátság, konfliktuskezelés, nyilvános kiállás és önbizalom. Megjelenik már a 
munkamegosztás szükségessége, a szépség és az igazságosság iránti érzékeny-
ség, a tapintat fogalma és gyakorlata, a kortársra való odafigyelés, a másik mun-
kájának, igyekezetének elismerése. 

Hogyan, milyen módszerek, eljárások által valósíthatjuk meg ezeket a fent 
felsorolt célokat, fejlesztési követelményeket? Gabnai azt ajánlja, hogy a kész-

ségfejlesztő gyakorlatokat továbbra is folytassuk, hangsúlyt téve a koncent-
ráció és a lazítás tudatos alkalmazására.  

A mozgásgyakorlatok legyenek egyre erősebbek és összetettebbek, mert 
kiskamaszokkal dolgozunk, akiknek teste folyamatosan változik, és újra meg 
újra meg kell tanulja magát. Nem maradhatnak el a szabályjátékok, csoportos 

utánzójátékok, mert ezek által fejlődnek a kifejezőeszközök.  
Egyre gyakoribbak legyenek az improvizációs játékok, amelyekre a nagy 

átélés jellemző. A gyerekek már könnyebben képesek a szerepcserére, és szíve-
sen lépnek különböző hősök bőrébe. A mesefeldolgozások képesek megjelení-
teni, hogy mi történt a szereplőkkel, mit tesznek, és miért teszik, amit tesznek. 
A csoport képes kollektív helyzetelemzésre akkor is, ha a mindennapi élet egy 
szituációjáról, vagy ha egy mesejelenetről van szó.  

A beszédgyakorlatok a tiszta és árnyalt közlés kialakulását teszik lehetővé, 
ugyanakkor korrekciós szerepük is van. Cél a helyes hangképzés, a légzéskapa-
citás növelése és a szóbeli megnyilvánulás fejlesztése. Ismerjék fel a különböző 
emberi hangok jellemfestő funkcióját, és ezen ismereteiket tudják alkalmazni a 
gyakorlatban, játékaikban is. Legyenek lépesek elemezni a különböző meta-
kommunikatív megnyilvánulásokat. „Próbáljuk meg a lehetetlent: tanítsuk meg 
halkan és érthetően beszélni a 4–5. osztályosokat!” (Gabnai 2001, 265. p.). 

A nevelési célok elérésének érdekében fontos a következő fogalmak érté-
se: szándék, konfliktus, feszültség, fordulópont.  

Feldolgozásra ajánlott művek: mítoszok, eposzok, anekdoták, mesék, élet-
játék-helyzetek. 
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A foglalkozásvezető tehát a játékot, mint egy üres, sokrekeszes dobozt 
nyújtja át a játszóknak, akik saját ötleteik révén töltik meg tartalommal. A játék 
során gondolatok adásvétele történik; a csoport ötletei, javaslatai is a közös cél, 
a játék folytatása érdekében születnek. Arra épít, hogy a gyermekek cselekvés 
közben tanulnak a leghatékonyabban, és élmények alapján tevékenykednek leg-
eredményesebben. 

A közös tevékenységek során a gyerekek újra és újra olyan kommunikációs 
helyzetekbe kerülnek, amelyekben a legegyszerűbb társas érintkezési formák 
gyakorlásától, a személyes élmények megosztásán keresztül a metakommuniká-
ció felismeréséig jutnak el. Gyakorolhatják az eredményes kommunikációt 
konfliktushelyzetekben, és visszatérő közösségi helyzetekben és szerepekben. 

Az Együtt játszani jó! programban ezeket biztosíthatja a választás lehetősé-
ge, a biztonságos légkör, az önbizalom erősítése, a szép jelenléte, a nyitottság 
megteremtése, az önfegyelemre tanítás, a türelem és a megértés. Az alábbiak-
ban ebből a programból mutatunk be két foglalkozást abban a reményben, 
hogy mások is megkedvelik a dramatikus módszereket, és egyre többen alkal-
mazzák majd.  

 

1. foglalkozás 

 

Foglalkozás témája: Kalózok a Senki-szigetén 
Fókusz: Egymásra vagyunk utalva, ha fejlődni akarunk. 
Célok: – kortársakkal való együttműködési készségek fejlesztése, 

– egymásrautaltság érzésének tapasztalása a társas kapcsolatokban 
– ön- és társismeret fejlesztése, 
– csoportszabályok kialakítása, megfogalmazása, 
– munkamegosztási képesség fejlesztése, 
– szociális érzékenység: empátia, tolerancia, türelem fejlesztése, 
– verbális és nonverbális kommunikáció fejlesztése, 
– dallamritmus és mozgásritmus összehangolása, 
– fantázia és kreativitás fejlesztése, 
– figyelem és összpontosítás fejlesztése, 
– véleménynyilvánítás és pozitív verbális üzenetek megfogalmazási 

képesség fejlesztése. 
Módszerek és eljárások: kapcsolatteremtő játékok, gátlásoldó és bemele-

gítő játékok, közérzetjavító mozgásjátékok, csoportalakító játék, ötletroham, 
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véleményalkotás, élménybeszámoló, beszélgetés, szóbeli bemutatás, csoport 
szóforgó, kézügyességet fejlesztő manuális alkotó játék, figyelemösszpontosító 
játék, együttműködést fejlesztő játékok. 

Értékelés: szóbeli, folyamatos tanári értékelés, önértékelés, társértékelés. 
Munkaformák: egyéni, páros munka, kiscsoportos és nagycsoportos tevé-

kenység. 
Eszközök: CD-lejátszó, vitorlás hajók képei, íróeszközök, kicsi rajzlapok, 

nagy csomagolópapír, színes filctoll, zsírkréta, színes ceruza, kicsi labda, hangu-
latkártyák, színes papír. 

Tér: osztályterem körbehelyezett székekkel, a körön kívül munkaasztalok 
kialakítva a kiscsoportos munkához. 

Időtartam: 90 perc 
 

Tevékenység menete 
 

I. Köszönés, köszöntés 
 

Térkitöltős játék. Halk zene szól, amire a gyerekek az osztályteremben sétál-
nak. Igyekeznek minél jobban kitölteni a teret. Ügyelnek a távolságtartásra, 
nem ütközhetnek egymásnak. Ha két játékos keresztezi egymás útját, meg kell 
állniuk, szemkontaktussal és gesztusokkal köszöntik egymást, majd továbbsé-
tálnak. Amikor leáll a zene, mindenki megáll, és megfigyeli a csoporttagok elhe-
lyezkedését. 

Üdvözlés. Eggyel kevesebb szék van körbetéve a teremben, mint ahány tanu-
ló játszik. Tapsra mindenki elfoglal egy helyet. Akinek nem marad hely, elindul 
a körön kívül, és valakinek megérinti a vállát. Akinek megérinti a vállát, annak 
is el kell indulnia a körön kívül, de ellentétes irányban, mint a társa. Amikor 
összetalálkoznak, kezet fognak és üdvözlik egymást: „Szervusz, Kati vagyok.” 
„Szervusz, Tamásnak hívnak.” „Fussunk!” „Fussunk!” Csak a párbeszéd végén 
szabad elengedniük egymás kezét, és eredeti haladási irányukba folytatják a fu-
tást. Aki hamarabb eléri az üres széket, ráül, a másik gyermek folytatja a játékot. 

 

II. Bevezetés, ráhangolódás 
 

Hullámjáték. A székekből „hajót” építenek, szorosan egymás mellé helyezik 
őket. A tanító a hajó kapitánya és nagyon figyel az időjárásra. Ha azt mondja 
„hullám balról”, akkor egy székkel jobbra ülnek, ha azt kiáltja „hullám jobbról”, 
akkor mindenki egy székkel balra ül. Abban az esetben, ha azt hallják, hogy 



Módszer-Tár 

 

 92

„dagály”, akkor fel kell állni és átmenni a hajó másik oldalára, ott kell széket 
keresni. A kapitány figyel, és amikor üres széket lát, gyorsan elfoglalja azt. Aki 
szék nélkül marad, az lesz a kapitány. 

Megjegyzés: a játék elkezdése előtt beszélgetünk arról, hogy mire alkalmas 
jármű a hajó, milyen távoli vidékekre lehet vele utazni. Vitorlás hajóról is lehet 
szó, ahol a matrózok segítenek felhúzni a vitorlát, az evezősök egyszerre evez-
nek, a kormányos vezeti a hajót (utánzásos játék). Tisztázzuk a dagály fogalmát, 
és megmagyarázzuk, miért kell balra dőlni, ha jobbról jön a hullám, illetve for-
dítva. 

Csoportalakító játék. A gyerekek csukott szemmel, óvatosan sétálnak a te-
remben, a teret kitöltve. Akit legelőször megérintenek, az lesz a párjuk. Ezután 
folytatódik a mozgás az előzőhöz hasonlóan, de most már a két gyerek egymás 
kezét megfogva sétál tovább, így itt két-két kéz érintkezik. Ismeretséget kötnek 
a kezek, és igent vagy nemet mondanak egymásnak. A játék addig folytatódik, 
amíg ki nem alakult a négyes csoport.   

 

II. Jelentésteremtés, a tartalom feldolgozása 
 

A foglalkozás céljának rövid ismertetése. Ma kalózok leszünk, és egy vitorlással 
utazunk a nyílt tengeren. Távoli vidékekre megyünk, kincseket keresünk. Mind-
egyik csapatnak megvan a saját hajója (vitorlás hajók képeit nyújtjuk át a csapa-
toknak). Minden hajónak kapitánya van, és ahhoz, hogy biztonságban utazza-
nak, ne győzzék le őket más kalózok és megtalálják a keresett kincset, a csapa-
tok tagjai együtt kell működjenek.  

Játékos, együttműködésen alapuló csoportfeladat. A csapatok különböző színű szí-
nes papírból csákót kell készítsenek maguknak, ezzel jelölve, hogy ők egy cso-
porthoz tartóznak. Kapitányt választanak maguknak, és neki nagyobb csákója 
lesz. Elkészítik közösen a hajójuk zászlóját, amelynek nevet is adnak, megfo-
galmazzák a jelszavukat.  

Fantáziát, kreativitást fejlesztő játék. Csukjátok be a szemeteket, és képzeljétek 
el, hogy nagy vihar támadt a tengeren. Villámlik, dörög, esik az eső. Az erős 
szél tépi a hajó vitorláit, a hullámok ide-oda hajítják a hajót. Lassan minden el-
csendesedik, a felhők eltűnnek az égről és kisüt a nap. Észreveszitek, hogy vi-
har a közben a hajó megsérült, de szerencsére egy szigetet láttok a közelben. 
Odaeveztek és kiszálltok a szigetre. Felfedezőútra indultok, és kiderül, hogy 
lakatlan szigeten vagytok, rajtatok kívül nincs ott senki. 
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Verbális készségeket fejlesztő játék. Számoljatok be arról, hogy a szigeten való 
sétátok közben mit láttatok (színek, állatok, növények)! Milyen hangokat hallot-
tatok? Milyen illatokat éreztetek? Mire gondoltatok? Mit éreztetek, amikor rá-
jöttetek, hogy hajótörést szenvedtetek egy lakatlan, számotokra ismeretlen szi-
geten? Mit tettetek? Miért? 

Kézügyességet fejlesztő manuális alkotó játék. Készítsetek rajzot a Senki-
szigetéről, vagy egy térképet, amely segítségével megtaláljátok a szigeten elrej-
tett kincset! 

A mi házunk. A hajótöröttek hosszabb ideig kénytelenek a szigeten marad-
ni, ezért úgy döntenek, házat építenek. Rajzot készítenek a házról, megtervezik, 
megbeszélik a berendezést úgy, hogy mindenki szempontjait, kívánságait igye-
keznek figyelembe venni. 

Csoportszabályok megfogalmazása. Mivel hosszabb ideig kell egy fedél alatt él-
niük, meg kell hogy egyezzenek az együttélés szabályaiban. Írják össze azokat a 
szabályokat, amelyek az osztályban, a közös nagy házukban, a mindennapok-
ban alkalmazhatók azért, hogy mindenki jól érezze magát ott, és elkerülhetők 
legyenek a konfliktusok. A csoportok külön-külön fogalmazzák meg a számuk-
ra fontos szabályokat, majd bemutatják az osztálynak. A táblára felkerülnek 
azok, amelyeket mindenki elfogad és megvalósíthatónak tűnnek. Az összegyűj-
tött szabályokat egy nagy lapra is felírják, kifüggesztik a bemutató falra, hogy 
mindig és mindenki láthassa.  

Megjegyzés: a csoporttagok beszámolnak arról, hogy hogyan sikerült meg-
egyezésre jutniuk, milyen kompromisszumokat hoztak a közösség érdekében. 

 

III. Befejezés, reflektálás 
 

Csoport szóforgó (A sziget). Megjártuk a Senki-szigetét, és sikerült épségben 
hazatérnünk, mert igazán jól együttműködtek a kalózok. Láttuk, hogy milyen az 
élet egy lakatlan szigeten. Ennek fényében mindenki mondjon egy dolgot, amit 
magával vinne a szigetre. 

Elemzés, élménybeszámoló. Körbe ülve, egymásnak dobva a kicsi labdát, min-
denki elmondja, hogyan érezte magát a játékok közben, mi tetszett és mi nem 
tetszett a tevékenységben. Aki már elmondta a véleményét, keresztbe teszi a 
lábát, ezzel jelezve, hogy ő már felszólalt és neki nem kell dobni a labdát. Végül 
a táblára a nevük mellé kitűzik a hangulatukhoz illő érzelemkártyát. 
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Befejező, feszültség levezető játék (dagályjáték). Minden kalózcsapat kap egy-egy 
jó nagy újságlapot, ez a sziget a tengeren. Ezt leteszik a földre, és ezen kezdő-
dik – élénk, jó ritmusú zenére – a tánc. Amikor a zene leáll, leugranak az újság-
lapról, kettéhajtják, s úgy folytatják rajta a mozgást, mert a dagály egyre maga-
sabbra emelkedik, a sziget egyre kisebb lesz. Aki nem fér rá a lapra, kiesik. Me-
lyik hajó kalózai menekülnek meg legtöbben? 

 
2. foglalkozás 

 

Foglalkozás témája: Varázsszemüveg 
Fókusz: Milyennek látnak mások? 
Célok: – énkép kialakítása, 

– a tulajdonított énkép megismerése, 
– kortársakkal való együttműködési készségek fejlesztése, 
– ön- és társismeret fejlesztése, 
– munkamegosztási képesség fejlesztése, 
– szociális érzékenység: empátia, tolerancia, türelem fejlesztése, 
– verbális és nonverbális kommunikáció fejlesztése, 
– fantázia és kreativitás fejlesztése, 
– figyelem és összpontosítás fejlesztése, 
– véleménynyilvánítás és pozitív verbális üzenetek megfogalmazási 

képesség fejlesztése. 
Módszerek és eljárások: kapcsolatteremtő játékok, gátlásoldó és bemele-

gítő játékok, közérzetjavító mozgásjátékok, csoportalakító játék, ötletroham, 
véleményalkotás, beszélgetés, szóbeli bemutatás, kézügyességet fejlesztő manu-
ális alkotó játék, figyelemösszpontosító játék, együttműködést fejlesztő játékok, 
memóriafejlesztő játék, egyéni feladatlap kitöltése, improvizációs gyakorlat. 

Értékelés: szóbeli, folyamatos tanári értékelés, önértékelés, társértékelés. 
Munkaformák: egyéni, kiscsoportos és nagycsoportos tevékenység. 
Eszközök: vár, király és varázsszemüveg képei, íróeszközök, kis rajzlapok, 

színes filctoll, zsírkréta, színes ceruza, kicsi labda, hangulatkártyák, feladatlapok. 
Tér: osztályterem körbehelyezett székekkel, a körön kívül munkaasztalok 

kialakítva a kiscsoportos munkához. 
Időtartam: 90 perc. 
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Tevékenység menete 
 

I. Köszönés, szerződéskötés 
 

Játék a nevekkel – Mit hoztál ma a csoportnak? A szereplők körben ülnek. Min-
denki köszön a csoportnak, elmondja a nevét és a neve kezdőbetűjével egy 
képzeletbeli tárgyat, fogalmat, érzést, amit ajándékba hozott a többieknek. Pél-
dául: „Szervusztok, Kati vagyok, hoztam nektek kedvességet.” A gyermekek 
meg kell ismételjék az előttük elhangzott neveket és fogalmakat is (memóriafej-
lesztő játék is). 

Mosoly-játék. A gyermekek komoly tekintettel körben ülnek. A tanító szem-
kontaktust teremt velük, majd egyre rámosolyog, és a következőt mondja: 
„Kedvelem Dórát, mert… pl. mindig kedves, figyelmes.” Dóra visszamoso-
lyog, majd valaki máshoz fordul a mosollyal és pozitív szavakkal. Fontos, hogy 
a játékban mindenkire sor kerüljön, és a pozitív tulajdonságokat, észrevételeket 
kell megerősíteni. 

 

II. Bevezetés, ráhangolódás 
 

A király parancsára. A gyermekek különböző mozgásutasításokat kapnak a 
játékvezetőtől, de csak akkor szabad teljesíteni, ha előtte elhangzik a „Király 
parancsára” mondat is. Aki anélkül mozdul, az kiesik. Nehezítő mozzanat, ha a 
tanító más mozdulatokat tesz, mint amit vezényel. 

Csoportalakító játék (mozaik). Három kép ötbe van vágva, és a darabok össze 
vannak keverve. Minden tanuló húz egyet, megkeresi társait, akikkel összerakja 
a képet. Az összetartozó képkockák tulajdonosai alkotnak egy csoportot. 

 

III. Jelentésteremtés, tartalom feldolgozása 
 

A foglalkozás céljának rövid ismertetése. Ma arról fogunk beszélgetni, hogy ho-
gyan alkotunk véleményt másokról, és hogyan látnak minket mások. Ahhoz, 
hogy mindezeket megértsük, ellátogatunk az Óperenciás-tengeren is túlra, egy 
király udvarába. Hatalmas és erős király volt mégsem volt igazán boldog, mert 
alattvalói nem szerették igazán. 

Játékos, együttműködésen alapuló csoportfeladat. Három csoportunk alakult ki a 
három kép alapján: vár, varázsszemüveg, király.  
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A vár – a csoport feladata, hogy lerajzolja, majd szóban elmondja, hogy 
hogyan néz ki a király palotája (színek, illatok, hangok), mit lehet ott találni, kik 
élnek benne. 

A varázsszemüveg – a csoport ötleteket gyűjt, hogy vajon miért nem sze-
rették az alattvalók a királyukat. 

A király – a csoport az uralkodó külső és belső tulajdonságait próbálja kita-
lálni, leírni. 

Amikor a munkákkal elkészülnek, bemutatják azokat, mesélnek, véleményt 
nyilvánítanak. 

A történet ismertetése. A király igazából, szíve legmélyén nagyon félénk volt. 
Attól félt, hogy ha alattvalói rájönnek erre, kikacagják és elveszíti királyi tekinté-
lyét, sőt még az országból is elkergetik. Azt hitte, hogy népe egy megfélemlíthe-
tetlen, bátor királyt akar, aki minden ellenségtől megvédi őket.  Ezért emberei 
felé mindig szigorú, morcos arcot mutatott. Kiabált, hangosan beszélt és szit-
kozódott, hogy ne hallják hangja remegését. Olyannak mutatta magát, amilyen-
nek szerinte a nép akarta, hogy legyen, és nem értette, hogy akkor miért nem 
szeretik őt. Alattvalói féltek tőle, nem mertek vele ellenkezni, szembeszállni. 
Kedveskedtek, hízelegtek neki, hogy nehogy megharagítsák. Egyszer arra járt 
egy varázsló, akinek volt egy csodaszemüvege. Megsajnálta a királyt és a népét, 
ezért varázsszemüvegét a királynak ajándékozta. Ha a király feltette a szemüve-
get, olyannak látta magát, amilyennek az az ember, akivel éppen beszélgetett. 
Így rájött, hogy szolgái nem bátornak, hanem morcosnak és gonosznak tartják. 
Megszégyellte magát, elgondolkodott, és úgy döntött, igazi önmagát mutatatja 
meg népének. A nép nagyon örült a király változásának, és megszerette a halk 
hangú uralkodót. Azóta boldogan élnek, míg meg nem halnak. 

Improvizációs gyakorlat. Minden csoport kiválaszt egy neki tetsző részt az el-
hangzott meséből, amit kidomborít és előad a többieknek.  

Mások szemüvegén keresztül. A tanulók írják rá nevüket a feladatlap tetejére, 
majd minden tanuló adja tovább a lapot a tőle jobbra ülőnek, így minden papír 
körbe jár. A tanulók feladata, hogy írjanak minden csoporttársuk neve alá egy-
egy olyan jó tulajdonságot, jellemvonást, ami jellemző az adott személyre. Ami-
kor visszatér gazdájához a feladatlap, tele lesz írva pozitív üzenetekkel. Megbe-
szélik, hogy egyezik-e az énképük a tulajdonított énképpel, és hogyan érzik ma-
gukat ezzel kapcsolatban. 
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IV. Befejezés, reflektálás 
 

Elemzés, élménybeszámoló. Körbe ülve, egymásnak dobva a kicsi labdát, min-
denki elmondja, hogyan érezte magát a játékok közben, mi tetszett és mi nem 
tetszett a tevékenységben.  

Befejező, feszültség levezető játék (tükörjáték). A tanulók egy sorban állnak, velük 
szemben a csoportvezető. Az a feladatuk, hogy a játékvezető mozdulatait ismé-
teljék meg, mintha tükörben látnák. Először lassú, egyszerű kézmozdulatokkal 
célszerű kezdeni (ezeket könnyebb utánozni), majd folyamatosan nehezítsük, 
gyorsítsuk a mozdulatokat! Egyre több testrészt kapcsoljunk be a játékba! 

 
Egyéni értékelő lap a foglalkozások végén 

 

1. A legjobb játék a foglalkozás során… 

2. Véleményem a foglalkozásról: 

a) tetszett; 

b) nem tetszett; 

c) nem érdekelt. 

3. A foglalkozás: 

a) nagyon hasznos volt; 

b) hasznos volt; 

c) nem volt hasznos. 
 

4. Értékeld önmagad! (Ötfokú skálával: 1-től 5-ig) 

– Jól éreztem magam:  

– A játékokban aktívan részt vettem:   

– Érzelmeimet kifejeztem: 

– Mások véleményét meghallgattam: 

– Segítettem másoknak, illetve elfogadtam a segítséget:  

– Újabb tulajdonságaimat ismertem meg:  

– Változtatnék bizonyos tulajdonságaimon:  
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5. Értékeld a csoportot!  
 

Szempontok Mindig Néha Soha 
Összetartók voltunk    

Megértettük, hogy mit kell tegyünk    

Érdekelt a feladatunk    

Mindenki elmondta a saját véleményét    

Tisztelettel és türelemmel hallgattuk egymást, nem vág-
tunk egymás szavába 

   

Összefoglaltuk az elhangzottakat a döntésünk előtt    

Jól tudtunk együtt dolgozni    

 

Hangulatkártyák 

 

 Unott 

 

Kedves 

 

Vidám 

 

Mérges 

 

Szomorú 
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