Bevezető

Ajánlás diákoknak
Amit a kezedben tartasz, olyan különleges tankönyv, amelynek tartalmát az elsőtől az
utolsó betűig nem kell – sőt nem is szabad – megtanulnod. Ez a könyv segít neked
a közös játékok örömének átélésében, a beszéded, a mozgásod, önmagad és társaid
megismerésében. Arra ösztönöz, hogy szabadon szárnyaltasd a fantáziád, világosabban fogalmazd meg gondolataidat, és őszintén vállald érzelmeidet. Ez az önismeret és
az önfejlesztés könyve.

„A játék.

Játszom én és táncolok,
látszom én, mint sok dolog.
Látszom fénybe és tükörbe,
játszom egyre, körbe-körbe.
Játszom én és néha este
fölkelek,
s játszom, hogy akik alusznak,
gyerekek.”

Az különös.
Gömbölyű és gyönyörű,
csodaszép és csodajó,
nyitható és csukható,
gomb és gömb és gyöngy, gyürű.
Bűvös kulcs és gyertya lángja,
színes árnyék, ördöglámpa.
[. . .]

(Kosztolányi Dezső: A játék)
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A könyvben különböző jelek (idegen szóval piktogramok) segítenek a játékok könnyebb
megértésében és tudatosításában, illetve abban, hogy a játékok kezdete előtt tudd, mire
érdemes figyelni.
A piktogramok jelentése:
Mozgásfejlesztő gyakorlatok

Bizalomgyakorlatok

Ügyességet fejlesztő gyakorlatok

Rögtönzést fejlesztő gyakorlatok

Együttműködést fejlesztő gyakorlatok

Dolgozz a füzetedbe, írásbeli feladat!

Figyelemfejlesztő gyakorlatok

Előzetes olvasmányok

Hang- és beszédgyakorlatok
Minden foglalkozás végén találsz olyan feladatokat, amelyek a játékokhoz és azok témájához kapcsolódnak. Ezekhez javasoljuk egy kisméretű füzet („drámás füzet”) használatát, amely nemcsak a feladatok megoldására alkalmas, hanem ebben gyűjtheted a
tanárodtól kapott szövegeket, lejegyezheted a kedvenc játékaidat – amelyek nincsenek
benne a könyvben, de együtt tanultátok őket, vagy akár azokat a játékokat is, amelyeket
közösen találtatok ki.
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FOGLALKOZÁS:

1.
1. „Akarsz-e játszani?”
(EGÉSZ OSZTÁLY)

„Akarsz játszani kígyót, madarat,
hosszú utazást, vonatot, hajót,
karácsonyt, álmot, mindenféle jót?
Akarsz játszani boldog szeretőt,
színlelni sírást, cifra temetőt?
Akarsz-e élni, élni mindörökkön,
játékban élni, mely valóra vált?”
(Kosztolányi Dezső: Akarsz-e játszani?)

Vajon miért tulajdonít ilyen meghatározó
szerepet a játéknak a költő a fent idézett
versrészletében?
A játék közös örömét bizonyára már te
is megérezted. Szerinted miként tükröződik ez a mellékelt képen? Adj címet a képnek! Válaszodat indokold meg!

2. „Színház az egész világ…”
(EGÉSZ OSZTÁLY)

A címben szereplő idézet a világ talán legismertebb drámaírójától, Shakespeare-től
[ejtsd: sékszpír] származik. Ez a könyv az
önfejlesztést elsősorban a dráma és a
színjáték eszközeivel kívánja elősegíteni. Shakespeare Hamlet című drámájában
ezt írja a színjáték céljáról:
„…tükröt tartson mintegy a természetnek;
hogy felmutassa az erénynek önábrázatát,
a gúnynak önnön képét, és maga az idő, a század testének tulajdon alakját és lenyomatát.”
(Arany János fordítása)

Szerintetek az idézet miként értelmezhető
az önismeret és az önfejlesztés szempontjából? A mellékelt kép egy drámai pillanatot örökít meg. Találjatok ki hozzá címet!
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FOGLALKOZÁS:

1.
3. Arc – álarc
(EGÉSZ OSZTÁLY)

Készítsetek kartonlap és gumi segítségével vidámságot tükröző álarcot, és fessétek ki! Vegyétek fel az álarcokat, és játsszatok a maszk mögé bújva! Rövid játék után
beszéljétek meg a következőket: Kön�nyebb-e játszani az álarc mögött? Áradt-e
mindenkiből a vidámság? Vitassátok meg,
hogy az álarc eltakarja-e az ember valódi
arcát!

4. Miért…?
(EGÉSZ OSZTÁLY)

A mellékelt kép egy diákszínpadi előadás
részlete. Adjatok nevet a kép szereplőinek! Beszéljétek meg, hogy az egyes
arcok milyen érzéseket fejeznek ki! Milyen hangulatú helyzetről árulkodik a kép?
A kép alapján mit gondoltok: Mi történhetett az előző pillanatban? Mi fog történni a
következőben? Milyen lehet a három szereplő egymáshoz való viszonya? Válaszaitokat indokoljátok, illetve vitassátok meg!

5. Névjegy

• görkorizni és rajzolni szeretek

(EGÉSZ OSZTÁLY)

• kedvelem az állatokat
• van egy aranyhörcsögöm

NAPLÓ

Készíts saját névjegykártyát egy papírlapra! Nem muszáj a hivatalos formát kö• nem vagyok túl
vetni (név, lakcím, elérhetőségek), szóljon
barátkozós típus,
inkább ez a kártya a te tulajdonságaidról!
de azért vannak
Írj, rajzolj rá minden olyat, ami csak rád jelbarátaim
lemző, amit te fontosnak tartasz magadról
(tulajdonságok; mit szeretsz csinálni; mi az,
A hétköznapokban a felnőttek gyakran ami megkülönböztet a többiektől)! Utána
szokták mondani egy-egy helyzetre, hogy mutatkozzatok be egymásnak a névjegydrámai. Írj a füzetedbe ilyen helyzeteket! kártyák használatával!
• titkos naplót írok
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FOGLALKOZÁS:

2.
1. Zsebkendőrabló
(EGÉSZ OSZTÁLY)

Ehhez a játékhoz annyi zsebkendőre lesz
szükségetek, ahányan játszotok. Mindenki
kap egy papír zsebkendőt. Széthajtva tűrjétek a hátsó zsebetekbe! (Ha nincs zsebetek, akkor a nadrágotok vagy a szoknyátok
derekába.) Fontos, hogy a kendő nagyobb
része kilógjon, és látható legyen, ne takarja el a pulóveretek vagy az ingetek. Ha ez
megtörtént, már ne érjetek a saját zsebkendőtökhöz.
Szóródjatok szét a teremben! A játékvezető tapsára indul a játék: az a cél, hogy minél több társatok kendőjét szerezzétek
meg, miközben a tieteket senki se tudja
elvenni. Akitől ellopták a kendőt, az kiesik
a játékból; az összegyűjtött zsebkendőket
magánál tartva húzódjon ki a terem szélére, és onnan figyelje tovább a játékot.
A játék akkor ér véget, ha már csak egy
játékos marad. A nyertes az lesz, aki a legtöbb kendőt gyűjti össze, függetlenül attól,
hogy mikor esett ki.

2. Csomó
(EGÉSZ OSZTÁLY)

Álljatok körbe, fogjátok meg egymás kezét! Képzeljétek, hogy egy lánc szemei
vagytok, amit most egy láthatatlan erő
összegubancol anélkül, hogy szétszakadna! 10–15 másodperc alatt kellene óvatosan – a kezek elengedése nélkül – összetekeredni, majd lehetőleg csak kicsivel több
idő alatt visszaállítani az eredeti helyzetet.
Ha sikerül, itt az újabb feladat: a csoportból
ketten kiválnak, hátat fordítanak, amíg a
lánc ismét összegubancolódik, s a lánc kibogozása lesz a két játékos célja.
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FOGLALKOZÁS:

2.
3. Őrjáték
(EGÉSZ OSZTÁLY)

A játék előtt ismerjetek meg egy mesét!
Réges-régen volt egyszer egy város, melynek
kincsei messze földön, távoli tájakon is híresek
voltak. A város lakói büszkén őrizték és féltve
óvták az értékes tárgyakat. A szomszédos vár
rettegett boszorkánya mérhetetlenül irigykedett
a polgárok kincseire, ezért egy éjszaka belopózott a városba, és ellopta azokat. Másnap reggel a városlakók döbbenten tapasztalták, hogy
kifosztották őket. Rögtön elhatározták, hogy
mindenáron visszaszerzik a kincseket, bár tudták, hogy aki a boszorkány birodalmába lép,
az életével játszik. Hiszen akit a boszorkány
megmozdulni lát, azt nyomban kőbálvánnyá
változtatja.
Ha a játékvezető mozogni lát egy városlakót, azt megnevezi. Ekkor a játékosnak le kell
guggolnia, és mozdulatlan szoborrá kell válnia. Addig nem folytathatja útját, amíg egy
társa a vállát meg nem érinti, feloldva ezzel a
varázst. A terem egyik végébe tegyetek egy
tárgyat, ami számotokra a „kincset” jelenti.
A terem másik vége a városlakók birtoka,
ahol már biztonságban vannak. A játék
vezetője a boszorkány, aki a terem kincs
felőli oldalán, háttal a városlakóknak – felalá sétálva – őrzi birodalmát. A városlakók
eközben nesztelenül elindulnak visszaszerezni „kincseiket”. Az éber boszorkány már
egy halk hang hallatára is birodalmára tekint:
ha meglát egy lopakodó városlakót, rögtön szoborrá változtatja. A játék addig tart,
amíg mindenki – a kincs is – biztonságban
van. Ha nem elég ügyesek a városiak, akkor
előfordulhat, hogy egytől egyig szoborrá válnak, és a boszorka diadalmaskodik.
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FOGLALKOZÁS:

2.
4. Tablók, pillanatfelvételek
(EGÉSZ OSZTÁLY)

Kezdjetek el sétálni a teremben, és törekedjetek arra, hogy senkihez se kerüljetek
túl közel, de ne is távolodjatok el nagyon.
Ha ez megtörtént, akkor a játékvezető
tapsára – mintha szoborrá váltatok volna
– próbáljatok minél hamarabb minden
mozgást megszüntetni. Egy-két sikeres
próbálkozás után a játékvezető címeket,
témákat ajánl a szobrokhoz, ezeket rövid
idő alatt formáljátok meg magatokból.
A szobor jellegét minél több eszközzel próbáljátok meg kifejezni, például testtartással,
gesztusokkal, arckifejezéssel és tekintettel.

5. Csoportképek
(EGÉSZ OSZTÁLY)

Most mindnyájan közösen lehettek egy kép
szereplői. Ugyanúgy szobrokat készítünk,
de most nem önállóan, hanem közösen,
szoborcsoportokat alkotva. Az egyes
szobrok egy adott helyszín lehetséges szereplői lesznek. Nehezebb a dolgotok, mert
arra is ügyelnetek kell, hogy a többiek mit
formálnak meg és milyen helyszínen. Például ha tengerparti strandot ábrázoltok, nem
szerencsés, ha a fagylaltárus a vízben áll,
míg mások a homokban úsznak. Érdemes
arra is figyelni, hogy milyen figurát formálnak meg a többiek, mert nem túl érdekes,
ha csak napozó emberek vannak a képen.
Kezdjük a tengerparti stranddal! Az úszómester cápaveszélyt jelez…
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FOGLALKOZÁS:

2.
6. Képregény
(EGÉSZ OSZTÁLY)

Képregényt is alkothatunk egy esemény
egy-egy pillanatának felvillantásával.
Például egy focimeccs kezdetén a két
tábor megjelenítése, majd a döntő tizenegyes előtt, illetve kihagyása után.
Beszéljétek meg, hogy milyen érzelmek
tükröződnek a képeken szereplők arcán!
Adjatok címet a képeknek!
Írj a füzetedbe te is képregényt, legalább öt
kép címével!
1. Határozd meg, hány szereplője van a
történetnek!
2. Rajzold le, hogy az egyes képeken mit
csinálnak, miképpen viselkednek a szereplők!
3. Írd le a legfontosabb kijelentéseiket!
4. Meséljétek el egymásnak a történeteket!
Játsszátok el azokat, amelyek a legjobban
tetszettek!

Írd le néhány szóban, milyennek láttad
magadat a játékok során! Hogy érezted:
miben voltál ügyes, és miben szeretnél
ügyesebbé válni?
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FOGLALKOZÁS:

3.
1. Tapsfordító
(EGÉSZ OSZTÁLY)

Álljatok körbe! A játékvezető egyet tapsol,
amit a bal oldalon álló szomszédja folytat.
Tőle a tapsot az ő bal oldali szomszédja veszi át, és halad a sor egészen addig, amíg
valaki két tapssal meg nem fordítja a haladás irányát. Ettől kezdve a jobb oldali szomszéd a következő tapsoló. Jobbra halad a
taps addig, amíg két taps nem fordítja
meg újra az irányt. Bárki bármikor megfordíthatja. Ha már begyakoroltátok a játékot,
a hibázó csoporttag kiesik.

2. Számsor I.
(EGÉSZ OSZTÁLY)

Ebben a játékban egytől százig számolunk egyesével. A játékvezető a csoporttal
szemben áll, ő az egyik szólam, ti pedig
a másik. A szabály az lesz, hogy minden
olyan számot tilos kimondani, amely az
öt többszöröse. Helyette tapsolni kell.
A játékvezető mondja az egyet, az osztály
egyszerre, hangosan, határozottan a kettőt,
a hármat ismét a játékvezető, a négyet az
osztály, és most jönne az öt, de ezt nem
szabad kimondani, helyette a soron következő – itt a játékvezető – tapsol, és így
tovább.

3. Légzőgyakorlat számsorral I.
(EGÉSZ OSZTÁLY)

Alakítsatok kört, és normál hangerővel,
egyenletes ritmusban számláljatok egytől százig! Minden tizedik után álljatok
meg levegőt venni! A légzésszünet rövid és
csöndes legyen!
A játékvezető tapsjelére indul a gyakorlat.
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FOGLALKOZÁS:

3.
4. Vándorló ritmus
(EGÉSZ OSZTÁLY)

Álljatok körbe, majd mindenki forduljon
balra, és kezdjetek el sétálni! Séta közben
törekedjetek arra, hogy minél hamarabb
kialakuljon egy közös ritmus, amelyre
mindenki egyszerre tud lépni. Ha ez sikerült,
kezdjetek el hangosan számolni egytől tí
zig! A számolást többször ismételjétek meg,
előbb együtt fennhangon, majd némán
magatokban! Mikor már némán számoltok,
tapsoljatok az egyes számnál, a következő
körben a kettes számnál, aztán a hármas
számnál és így tovább egészen tízig.
A gyakorlat akkor lesz sikeres, ha mindig
egyszerre tapsoltok.

5. Veszekedjünk a számokkal!
(PÁROS JÁTÉK)

Alakítsatok párokat! A párok játsszanak
el egy veszekedős jelenetet úgy, hogy szavak helyett csak számokat mondhatnak,
mégpedig mindössze egytől húszig. A számok sorrendje fontos, de ha a jelenet mondandója úgy kívánja, akkor több számot is
lehet mondani egymás után.
Például:
– Egy kettő három???
– Nééégy?
– Öt hat hét nyolc kilenc!!!
– Tííííííz? Tizeneeeeeeegy?
(És így tovább egészen húszig.)
Beszéljétek meg, hogy a képen látható gyerekek mit próbálnak meg kifejezni, miközben a gyakorlatnak megfelelően számokkal veszekednek!
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FOGLALKOZÁS:

3.
6. Beszéljünk a számokkal!
(PÁROS JÁTÉK)

Alakítsatok párokat, de maradhatnak az
előző párosok is! Ebben a játékban is csak
számokkal lehet beszélni, de nem veszekednetek kell, hanem jeleneteket előadni. A jelenetek címét a játékvezetőnél lévő
borítékból húzzátok ki.
Például: „Már megint rendetlenség van a
szobádban!” A játék során bármeddig elszámolhattok. A jelenetekben szintén fontos a
számok sorrendje, de sokkal lényegesebb,
hogy érthető legyen a helyzet, azaz a jelenetből derüljön ki, hogy kik a szereplők,
hol vannak, és mi történik velük. Addig számoljatok, amíg az előadandó jelenet megkívánja.
A jelenetek bemutatása előtt párokban
egyeztessétek a szereplőkre, a helyszínre és
a történetre vonatkozó tudnivalókat.

7. Ábécépárbeszéd
(PÁROS JÁTÉK)

Alkossatok párokat, és mutassatok be párosával olyan jeleneteket, amelyekben csak
az ábécé betűit felhasználva beszélgettek! A többieknek ki kell találni, hogy pontosan miről szólt a jelenet.
A párosból az új megszólaló mindig az
ábécé következő betűjével kezdje a megszólalását!
Ezen az órán a beszéddel és a figyelemmel
foglalkoztunk. Sorold fel, mikor van szükséged arra az iskolában, hogy jól tudj figyelni, és keress olyan helyzeteket, amikor
arra van szükséged, hogy jól tudj beszélni!
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FOGLALKOZÁS:

4.
1. Szigetek
(EGÉSZ OSZTÁLY)

Ehhez a játékhoz szükségetek van zenelejátszóra (CD, számítógép). Válasszatok ki
közösen egy zenét, majd készítsetek elő
annyi újságlapot, ahányan vagytok! Tegyétek le a lapokat a teremben nagyjából
egyenlő távolságra egymástól!
Ha meghalljátok a zenét, kezdjetek el a
teremben összevissza, mindenféle irányba,
folyamatosan mozogni a zene ritmusára.
Eközben csak arra ügyeljetek, hogy ne lépjetek rá az újságpapírra! Ha azonban megáll
a zene, azonnal lépjetek rá egyre! A zene
indításával mindig újrakezdődik a mozgás,
előtte azonban egy-egy papírlapot ki kell
venni a játékból, így egyre kevesebb hely
lesz az újságokon, egyre nehezebb lesz rajtuk maradni. Akinek nem sikerül rálépnie
valamelyik papírra vagy véletlenül lelép róla,
az kiesik. Lehet egymásnak segíteni azzal,
hogy megtartjátok, felemelitek társatokat.

2. Sok jó ember
(EGÉSZ OSZTÁLY)

Sok jó ember kis helyen is elfér – állítja a közismert mondás. Most az lesz a feladat, hogy
minél kisebb helyen férjen el az egész
osztály. Az előző feladat újságpapírjait
használjuk fel. Nincs időhatár, nem a gyorsaság a fontos, hanem az, hogy mindenki
elférjen a rendelkezésre álló helyen.
Előre kigondolhatjátok, megtervezhetitek, hogyan helyezkedjetek el, kinek kit kell
tartania ahhoz, hogy minél kisebb helyen
elférjetek. Próbáljátok meg először feleannyi lappal, mint ahányan vagytok, majd
egyesével csökkentsétek a lapok számát!
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FOGLALKOZÁS:

4.
3. Közös teremtmény
(EGÉSZ OSZTÁLY)

Ha az előző játék sikerült, bizonyára képesek vagytok alakzatok, élőlények, tárgyak
megteremtésére is. Készítsetek magatokból közös teremtményeket, és mutassátok be tablóképek segítségével!
Lássunk egy példát! Hozzatok létre közösen egy sárkányt, aminek annyi feje van,
ahányan vagytok! Ha összeállt a sárkány,
mozduljon meg! Nézzen körül lomhán,
és amikor meglátja az ellenségét, vegyen
fel támadó testtartást, készüljön a harcra!
Megszólaltathatjátok a sárkány hangját is,
ahogyan ráförmed a szemben állóra, támadásba lendül és tüzet okád, vagy ahogyan
kifárad a diadalmas viadal után, és hangosan mély álomba merül.
Találjatok ki más valóságos vagy elképzelt
teremtményeket!
Adjatok címet a mellékelt képeknek! Próbál
játok meg elképzelni, hogy ezek a teremt
mények mit gondolnak, mire készülnek.

Írd le a füzetedbe, hogy ti milyen lényt találtatok ki az órán! Mutasd be tulajdonságait, rajzold le, milyen volt!
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FOGLALKOZÁS:

4.
4. Háttükör
(EGÉSZ OSZTÁLY)

Egy társatok álljon háttal a csoport elé,
s előbb lassú, majd később kissé ritmikusabb mozgással végezzen mozdulatokat,
amelyeket a többiek pontosan követnek
– figyelve az irányok és a megállítás-indítás
mozdulatok pontosságára.

5. Titkos karmester
(EGÉSZ OSZTÁLY)

Álljatok körbe! Egy kijelölt társatok lassú
mozgását kellene utánozni itt is, de úgy,
hogy ne áruljátok el a tekintetetekkel,
hogy ki irányítja a mozgást. Ha megy az
együttmozgás, akkor jöhet a feladat!
Egy játékos beáll a kör közepére, becsukja
a szemét, a játékvezető kijelöli az új irányítót. Elkezdődik a mozgás, közben a kitaláló
kinyitja a szemét, s megpróbál rájönni arra,
hogy ki lehet a titkos karmester. Az irányítónak el kell kerülnie a nagy és hirtelen mozdulatokat, mert hamar lelepleződhet!
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FOGLALKOZÁS:

4.
6. Földrengés
(EGÉSZ OSZTÁLY)

Üljön le mindenki egy székre a terem
két oldalán, egymással szemben! Egy játékosnak nem jut szék, ő lesz az irányító.
Ha szükséges, a játékvezető is beáll, hogy
páratlan legyen a létszám. A középen álló
egy kis történetet mesél, csak úgy, magától,
de lehet témát is adni neki. A történet mesélése közben bármikor kimondhatja a varázsszót: „földrengés”, ami jel arra, hogy a két
oldalon ülők elhagyják a széküket, és megpróbáljanak az ellenkező oldalon helyet keresni maguknak. Természetesen a középen
álló is igyekszik leülni, így amikor mindenki
megtalálta a helyét, egyvalaki ismét állva
marad. Ő lesz a következő mesélő. Folytathatja a már megkezdett történetet, de újat
is kezdhet. Vigyázat, amikor megindul a két
oldal egymás felé, tényleg számítani lehet
egy kis földrengésre!
(A játékot körberendezett székekkel is játszhatjátok.)

Ezen az órán többször is kerültetek olyan
helyzetbe, amikor egymásra voltatok utalva. Gyűjts össze olyan szituációkat, amikben biztosnak kell lennünk abban, hogy
számíthatunk a társainkra!
Biztosan gondolkodtál már azon, mi szeretnél lenni felnőttkorodban. Képzeld el,
és írd le a füzetedbe, hogy a választott foglalkozásodban hogyan fogsz együtt dolgozni másokkal!
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FOGLALKOZÁS:

5.
1. Számsor II.
(EGÉSZ OSZTÁLY)

Álljatok körbe, állapodjatok meg abban,
hogy melyik irányba induljon a számsorjáték, és melyik szám többszöröse legyen
az, ami helyett tapsolni kell! Aki eltéveszti
a játékot, kiesik.
Ha nem szeretnétek kiesősre játszani, akkor kezdődjön mindig elölről a számolás!

2. Légzőgyakorlat számsorral II.
(EGÉSZ OSZTÁLY)

Álljatok körbe, számláljatok egytől százig
úgy, hogy minden tizedik után álljatok
meg levegőt venni, és a számneveket
toldjátok meg valamilyen toldalékkal!
A légzésszabályozás mellett a szóvégek
pontos kiejtésére is figyeljetek!
Például:
– (belégzés) egyszer, kétszer, háromszor, …
tízszer (belégzés)
– (belégzés) egyből, kettőből, háromból, …
tízből (belégzés)
– (belégzés) egyet, kettőt, hármat, … tízet
(belégzés)

3. Körmese
(EGÉSZ OSZTÁLY)

Üljetek körbe! Közösen alkossatok egy mesét úgy, hogy mindenki csak egy mondatot tesz hozzá a történethez! Saját mondataitok megfogalmazásakor figyeljetek
arra, hogy ahhoz kapcsolódóan folytassátok a mesét, ami már elhangzott! Ügyeljetek arra is, hogy mondataitok ne kerüljenek
ellentmondásba a már elhangzott szövegekkel! Az első játékos kezdheti az „Egyszer
volt, hol nem volt…” bevezetővel.
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