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Ideje:    2017. 11. 14. 

Helye:     Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola 

A pedagógus neve: Horváthné Láposi Éva 

Műveltségi terület:  magyar nyelv és irodalom  

Tantárgy:  magyar irodalom 

Osztály:    8. b osztály 

Témakör:   A századforduló és a Nyugat; Ady és Móricz művei 

Az óra témája:   Ismeretek rendszerezése, ismétlése  

Fejlesztendő készségek, képességek:  

Érzelmi nevelés: A játékok során az érzelmi bevonódás erősítése, véleményformálás, személyes álláspont kifejezése, a 

megszólalás bátorságának erősítése. 

Értelmi képességek fejlesztése: A téma és az olvasmányok ismerete alapján az ismeretek rendszerezése, a „megélt” élmény- 

ismeret segítségével a meglévő ismeret mélyítése. 

Értékelés: A játékba való aktív bekapcsolódás segítségével a témában meglévő ismeretek alkotó módon felszínre kerülnek, 

láthatóvá válnak. 

Pontos, kitartó, fegyelmezett munkára szoktatás az egyre nehezedő feladatokon keresztül 

Társas kapcsolatok erősítése az összedolgozás gyakorlásával 

Az óra didaktikai feladatai: Ismeretek alkalmazása, rendszerezése és elmélyítése, ellenőrzés és értékelés  

 

Felhasznált források:   

1. Alföldy Jenő Valaczka András: Irodalom 8.: Olvasókönyv a nyolcadik évfolyam számára. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest, 2016. 

2. Gabnai Katalin: Drámajátékok gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1987. 

3. Jánosiné Gyermán Erzsébet: Akarsz velünk játszani? (Segédanyag a tánc- és dráma tanításához) Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2008. 

4. Baji-Gál Ferencné: Drámapedagógia alkalmazása: Foglalkozásminták az általános iskola felső tagozatának. Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001. 
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Az óra menete 

Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzések 
Didaktikai 

feladat 
Módszerek 

Tanulói 

munkaformák 
Eszközök 

1 perc 
I. Bevezetés- ráhangolódás 

Szervezési feladatok 
   

  

3 perc Végtelen lánc 
ráhangolódás, motiválás,  
ismétlés, koncentráció 

erősítése, 

nyelvi játék  
tanári magyarázat 

frontális munka  

 

8 perc 
II. Jelentésteremtés 

Ki vagyok én? Ki tartozik 
hozzám? 

ismeretek alkalmazása, 
rendszerezése; ellenőrzés, 
értékelés, asszociációs 
képesség erősítése,  

játék  
 

frontális és 
egyéni munka 

szókártyák 
a nagyobb 
témacsoportok üresen a 
táblán 

12 perc Szerep a falon 

ismeretek alkalmazása, 
elmélyítése, rögzítése, 
csoporton belüli hatékony 
együttműködés 

tanulói munka, 
megbeszélés, 
tanári és tanulói 
magyarázat 

csoportos munka 
1. számú 

boríték  

csomagolópapír, 

filctollak, 

18 perc 
Kreatív szóbeli és írásbeli 

szövegalkotás 

korábbi ismeretek 
alkalmazása, elmélyítése, 
konfliktushelyzet megoldása, 
együttműködés, szóbeli és 
írásbeli szövegalkotása 
 

feladatmegoldás, 
tanulói bemutató, 
folyamatos szóbeli 
értékelés 

csoport és 
frontális munka 
váltakozva 

2. számú 

boríték  

Különböző színű papíron 
a feladatok nehézsége 
szerint –a csoport választ 
a feladatok között  

3 perc 
III. Reflexió 

Kilépő kártya  

Szervezési feladatok 

ellenőrzés, fejlesztő értékelés 
megbeszélés, 
önértékelés, reflexió 

frontális és 
egyéni  

kis papírok az 

asztalon 

A gondolatok 
megosztása  
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Az órán alkalmazott játékok 

1. Végtelen lánc  

A tanár kezdi a játékot. Mond egy a témához kapcsolódó szót. (Ez lehet név, évszám, fogalom, esemény.) A következő megismétli az előzőt és 

hozzátesz egy szót ő is. A következő megismétli az előtte elhangzottakat, és hozzátesz egyet. Ismételni nem szabad. Miután mindenki sorra került, 

egy-két tanulóra mutatva vissza lehet kérdezni, hogy mit is mondott.  

Előnye: Nagyfokú koncentrációt igényel. A memóriát fejleszti, ugyanakkor aktivizálja a témakörhöz kapcsolódó fogalmakat. 

Hátránya: Ha túl sokat gondolkodnak, akkor hosszú ideig tarthat a játék.  

 

 

2. Ki vagyok én? Ki tartozik hozzám?  

Mindenki kap egy kártyát. Az a feladat, hogy E./1. személyben mondjon egy meghatározást arról, ami a kártyáján szerepel. A többieknek ki kell 

találni, hogy ki lehet ő.  

 

Miután elhangzik a meghatározás, ill. a megnevezés, aki úgy érzi, hogy a nála lévő kártya valamilyen módon kapcsolódik az elhangzotthoz, feláll, és 

megmagyarázza a kapcsolatot. 

A kártyát felragasztják a táblán lévő ábrába. 

Előnye: Mindkét oldalt gondolkodásra készteti. Láthatóvá válik, hogy ki mennyire tájékozott az óra témájában. 

Hátránya: Nagyon direkt meghatározások születhetnek, amelyek nem késztetnek gondolkodásra.  

 

A kártyán szereplő szavak 

Nyugat – 1908. – Ignotus;      krajcár – koldus – szappan;     Csinszka – feleség – Csucsa;     Pósalaky – Doroghy Bella – felolvasás;  

kultúrák keresztútja – kondás – nagyságos asszony;     kő – Párizs – Ugar;    énekes Vazul – új idők új dalai – mégis. morál; 

dualizmus – dzsentrik – a Holnap folyóirat;  
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3. Szerep a falon 

A csoportok megkapják nagy alakban a témához kapcsolódó vagy az olvasmányokban szereplő figura körvonalát, sziluettjét ábrázoló stilizált rajzot. 

Ismereteik alapján a körvonalrajz belsejébe a szereplő belső, kívülre pedig a külső tulajdonságait, körülményeit írják a tanulók. Használhatnak 

szavakat, szószerkezeteket és mondatokat is.  

Ismereteik alapján érvekkel és ellenérvekkel is kiegészíthetik a rajzon lévő figura cselekedeteit. 

A feladat megoldása után a megoldások felkerülnek a táblára.   

 

Előnye: Sokoldalú tevékenységre ad lehetőséget. A megismert szereplő tulajdonságainak rendszerezésére jó módszer.  

Hátránya: Sok tulajdonságot, körülményt sorolnak fel, és nem marad elég idő a beszámolóra. Érdemes előre közölni, hogy hány tulajdonságot 

írjanak.  

 

Figurák 

Nyilas Misi  Ady Endre  Móricz Zsigmond  Nyugat c. folyóirat  koldus 

 

4. Kreatív szóbeli és írásbeli szövegalkotás 

 Riportkészítés:     3 – 5 kérdésből álló riportot készítsetek!  

Ady Endrével;      Móricz Zsigmonddal;       nagyságos asszonnyal;        Böszörményivel;        anyával; (Hét krajcár);    

                                                                                vagy 

 Chetelés:  3 – 5 közlés egy-egy szereplőtől 

Ady  és  Móricz;      Nyilas Misi  és  az   édesanyja;    anya   és a  fiú között;   nagyságos asszony   és   szegény asszony;    Csibe   és   Zsaba  Mári; 

5. Kilépőkártya 

Az asztalon lévő kis papírra mindenki egyénileg őszintén írja fel, hogy mit visz magával ebből az órából? (Ez lehet egy gondolat, egy érzés, egy 
felismerés. Lehet szó vagy mondat, esetleg hosszabb gondolat.) 

Előnye: Az élmény frissessége azonnali visszajelzést ad.  
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Hátránya: Nem mindenki akarja megosztani ezt. Esetleg nem őszinte.  (Ne legyen kötelező megosztani ezt a gondolatot!) 


