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Kulturális emléknapok, értékek

Kedves Olvasó!
A

z öt füzetből álló Jeles napok kiadványsorozat Kulturális emléknapok és értékek című kötetét tartja a
kezében. A sorozat az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása,
megújítása” projektjének „Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási
formák módszertani megalapozása” alprojektjének keretében készült.

A

z év jeles napjaiból 38-at válogattunk be a kiadványsorozatba, amelyben gondolatébresztő, ötletadó tartalmakat kínálunk az ünnepnapok és kulturális
emléknapok élményalapú, a hagyományos formán túlmutató, kötetlenebb feldolgozásához. Az ünnep tartalmát, fényét a hagyomány és az együttlét szertartásai
adják meg, amelyeket élményalapú tevékenységekkel
egészíthetünk ki. A ﬁatalok nemzeti önazonosságának kialakításához pedig olyan értékeink adnak alapot, mint az anyanyelvünk, népdalaink, népmeséink, a
szépirodalmunk és a tudományos eredményeink.

J

elen kötet a kulturális emléknapokat felölelő és értékeket közvetítő jeles napok köréből emel ki néhányat. A füzetben olvasható ötletek önálló egységeket
alkotnak, felhasználásuk során az adott témához és
a foglalkozásba bevont tanulócsoporthoz igazítva tovább bővíthetők, fejleszthetők. Szerepelnek köztük
az iskolán kívül megvalósítható ötletek is. A javasolt
tevékenységekre jellemző a tantárgyköziség és a nem
formális módszerek előtérbe helyezése is.

A

kötet összeállításakor a személyes és maradandó
élmény nyújtása mellett célunk volt az ismeretszerzés, az érzékenyítés, a tudatosságra nevelés, a
nemzeti öntudat ápolása is, továbbá hogy a kevésbé
ismert jeles napok is közel kerüljenek a tanulókhoz. Az
itt olvasható tartalmak kiegészíthetők a www.jelesnapok.oktatas.hu felületen található bővebb alkotás- és
módszertárban kínáltakkal, az ott található tervező is
segít az egyes jeles napokról való megemlékezésben.

B

ízunk benne, hogy a könyv ösztönzően hat majd,
és a tanulók és az Önök meglévő ismereteire, tapasztalataira támaszkodva, a benne található ötletek
felhasználásával, a befogadást támogató tevékenységekkel sikerül személyesebbé tenni egy-egy jeles napi
beszélgetést vagy rendezvényt.

További jó munkát kívánunk!
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A magyar
kultúra
napja

január 22.

„Kultúrát nem lehet
örökölni. Az elődök
kultúrája egykettőre
elpárolog, ha minden
nemzedék újra meg
újra meg nem szerzi
magának.”
(Kodály Zoltán)
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Történeti leírás
1989 óta január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra
napját. A Himnusz kéziratának dátuma szerint Kölcsey
Ferenc 1823-ban ezen a napon készült el Csekén
a költemény megírásával, amelyet később, 1844-ben
Erkel Ferenc zenésített meg. Néhány éve ekkor kerül
sor az „Együtt szaval a nemzet” programra és a Magyar Drámaíró Verseny döntőjére is, valamint ezen a
napon adnak át számos pedagógusdíjat is.
A Himnusz előtt a nagyobb közösségekben együtt
énekelt, fennkölt hangulatú, vallásos énekek töltöttek
be a nemzeti himnuszhoz hasonló szerepet. Kölcsey
Ferenc műve 1828 végén jelent meg a Kisfaludy
Károly által alapított Aurora irodalmi zsebkönyvben,
amely a reformkor és az akkor feléledő nemzeti romantika fontos irodalmi terméke volt. Kölcsey lírája
az 1820-as évektől a hazaﬁasság irányába mozdult, e
korszakának kiemelkedő alkotása a Himnusz, amelyben a magyar történelem kulcsfontosságú eseményeit veszi sorra és egyben Istenhez fohászkodva kér
boldog jövőt a nemzetnek. A költeményt az akkor már
erősödő és végül az 1848-49-es szabadságharchoz
vezető reformtörekvések hívták életre. 1844. július 2-án mutatták be Pesten a Nemzeti Színházban,
ugyanabban az évben, amikor a magyar nyelvet
hivatalos nyelvvé nyilvánították. A színház akkori
igazgatója, Bartay Endre pályázatot írt ki a Himnusz
és a Szózat megzenésítésére. A Himnusz nyilvános
ünnepségen először 1844 augusztusában hangzott
fel, amikor vízre bocsátották a Széchenyi-gőzhajót.
A magyar kultúra napja megünneplésének célja, hogy megemlékezzünk a nemzeti hagyományainkról és értékeinkről, amelyekkel gazdagítottuk a hazai és a globális kulturális örökséget.
A jeles nap ünneplése során helyet kaphatnak a
nyelv és kultúra viszonyának kérdései, a nyelv és
a nemzeti öntudat ápolásának szerepe az egyén és
a közösség életében.
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Kölcsey diákkori mentora Kazinczy Ferenc
volt, akivel évekig levelezett, a nyelvújítónak
szerepe volt a költő tehetségének kibontakozásában.
A Himnuszt megírása óta körülbelül 30
nyelvre fordították le.
A Himnusz saját kezűleg írt kéziratát az Országos Széchényi Könyvtárban őrzik.
A magyar kultúra napjáról nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is megemlékeznek, az egyik ilyen kezdeményezés a Londoni Magyar Kulturális Központ
„A magyar költészettől megihletve – brit költők József Attilával párbeszédben” projektje,
amelyben brit költőket kérnek fel arra, hogy
írjanak olyan verseket, amelyeket József
Attila angol fordításban megjelent versei
ihlettek.

A kultúra fogalma tág jelentéssel bír, a kötet terjedelme okán viszont a jeles nap feldolgozása főként az
irodalom területét érinti, nem tér ki a kultúra többi
szegmensére. A jeles nap ünneplése iskolai környezetben vagy azon kívüli megvalósítása azonban lehetőséget ad olyan programok tervezésére, amelyek
más területeket és művészeti ágakat is érintenek.

A magyar kultúra napja

Ötletek, módszerek a jeles
nap megvalósításához
FELVEZETŐ GYAKORLAT:
SZÓFELHŐ – ÉN ÉS A KULTÚRA
A tevékenység rámutat a kultúra fogalmának különböző értelmezéseire, azok sokféleségére, az értelmezések közötti hasonlóságokra.
Mi az első három szó, ami eszedbe jut a kultúráról?
A tanulók szófelhőkészítő okostelefonos alkalmazással küldjék el a válaszaikat, amelyeket kivetítve
jelenítünk meg. Okoseszközök hiányában kis csoportban egy nagy méretű papírra is felírhatják vagy
felrajzolhatják az asszociációikat, szöveges és vizuális
elemekkel ábrázolva. Az asszociációkat irányított beszélgetés követi, amely szintén a kultúra fogalmába
tartozó részterületek sokaságára mutat rá. Előzetes
tudásuk előhívására a gondolattérkép módszere is
használható, amellyel ábrázolhatják a kulturális élet
különböző szegmenseit.
KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS A CSOPORTBAN
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… minden héten néz mesét?
… volt már színházban / bábszínházban /
balettelőadáson? (Mit nézett meg?)
… kölcsönzött könyvet a könyvtárban az elmúlt egy évben?
… rendszeresen – legalább havonta egyszer
– jár könyvtárba?
… rendszeresen – legalább hetente egyszer
– olvas a szabadidejében?
… emlékszik, mi volt az első könyv, amit elolvasott?
… kiegészítené a kötelező olvasmányok listáját? (Mely művekkel?)

A SZERZŐ SZÓL
Melyik ismert írónk, költőnk szólal meg ezekben
a sorokban? Idézzük meg őket és tegyünk irodalmi utazást a magyar szépirodalom jeles alakjaival!
A csoport közösen találja ki, kiről van szó. A lista az évfolyamnak és a csoportnak megfelelően változtatható,
kiegészíthető, a tanulók meglévő ismereteire alapozva.
Örökségem egy hatalmas népmesegyűjtemény, melyen
generációk nőttek fel, és amely évtizedekkel később a
rajzﬁlmkészítőket is megihlette. (Benedek Elek)

A gyakorlattal feltérképezhetjük a tanulók olvasási
szokásait, korábbi olvasmányélményeit, a kötelező
iskolai tartalmakon kívüli művelődési szokásait. A játék leírása a www.csodaszarvasprogram.hu felületen
található Alma-körte (vízválasztó variáns) címmel, a
gyakorlat ezen alapszik. Az eldöntendő kérdésekre
adott válaszuk alapján a tanulóknak a helyiség két
térfelében kell mozogniuk.

A magyar nyelv megújulásának én vagyok az alfája.
(Kazinczy Ferenc)

A kérdéseket az aktuális tanulócsoportra szabhatjuk.
Az eldöntendő kérdések mellett további részletekre
kérdezhetünk rá a zárójelben szereplő kérdésekkel.

Gyakran emlegetnek a nagy mesélőként. A leíró részek
a védjegyemmé váltak. (Jókai Mór)

Kérdések a feldolgozáshoz:

Ki az, aki…
… emlékszik, melyik volt az első mese, amit
meséltek neki?
… emlékszik, melyik volt a kedvenc meséje
kisebb korában?

A magyar Alföld iránti szeretetem egész munkámat áthatja. (Petőﬁ Sándor)
A francia főváros kedvelt látogatóhelyem, különösen,
mikor beköszönt az ősz. (Ady Endre)

Szókincsem párját ritkítja. A balladaírás mestere vagyok,
de bármi meg tud ihletni, akár egy családi kör is.
(Arany János)
Önálló szövegalkotás kis csoportban: a fentiek mintájára a tanulók készítsék el szabadon választott magyar írók, költők rövid, 1-2 mondatos bemutatkozását
a jelen kor nyelvén, akikről már tanultak korábban.
A csoport többi része találja ki, kiről van szó.
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VIZUÁLIS ALKOTÓMUNKA
Kössük össze a kultúrtörténeti ismeretek rendszerezését egy közösségi alkotással, amely egy bővebb tematikát vagy korszakot fog át! A tanulók készítsenek
illusztrációt vagy plakátot, plakátsorozatot valamelyik
általuk kedvelt magyar irodalmi műhöz vagy irodalomtörténeti, kultúrtörténeti korszakhoz. Az alkotómunka
a csoport meglévő olvasmányélményeire, a tanulók
által ismert művekre és korszakokra alapozzon.
Ha alsó tagozatos tanulókkal dolgozzuk fel a jeles napot, illusztrálhatják a kedvenc meséjüket és röviden
bemutathatják, melyik szereplőt vagy jelenetet láthatjuk rajta. Felső tagozatos évfolyammal készíthetünk
olyan plakátsorozatot, amely egy-egy kultúrtörténeti
fordulópontot mutat be, például Mátyás király korát
vagy a reformkort. A képanyag később is használható a korszakhoz kapcsolódó ismerethalmaz vizuális
összefoglalójaként. Évfolyamtól függetlenül érdekes
témafeldolgozás lehet a magyar népdalok világa is,
amelyhez szintén tervezhetnek illusztrációkat. Az alkotás történhet hagyományos rajzeszközökkel vagy
digitálisan. Idősebb tanulókkal, akiknek már több
művészettörténeti időszakról vannak ismereteik,
többféle stílus és technika is beemelhető a tevékenységbe, akár absztraktabb kifejezésmódok is (például:
pointillizmus, impresszionizmus, kubizmus, art déco,
szecesszió).
Az elkészült munkákból kiállítást rendezhetünk közösségi házban, művelődési házban, amelyhez a tanulók tartanak rövid tárlatvezetést. Ők adják meg a
kiállítás nevét és a tematikát, amelyre az alkotásokat
felfűzték.
KÖLTÉSZET MINDENHOL
A magyar irodalomtörténet kincsei több mai alkotót
is megihlettek, az elmúlt néhány évben több kezdeményezés született, amelyek a magyar költészetet,
illetve általában az irodalmat és az olvasást népszerűsítik. Ezek hatékonyan kiegészíthetik a tanórai keretek között folyó irodalomtanítást, és segíthetnek
újrafelfedezni egy-egy irodalmi alkotás, vagy akár
egy egész életmű jelenleg is érvényes aktualitását.
Ilyenek például az egy vagy több irodalmár munkásságára, esetleg egy adott témára felfűzött összművészeti előadóestek. Ezek a színházi élményre építenek,
12

színházi eszközökkel és esetenként kiegészülhetnek
zenével vagy képzőművészeti alkotásokkal, például egy költő műveihez készített illusztrációkkal. Egy
ilyen program látogatása kiegészítheti a jeles nap
tematikáját, vagy a tanulók is összeállíthatnak ilyen
produkciót.
Közelebb vihetjük a tanulókhoz a magyar költészet
kiemelkedő alkotásait kortárs zenészek átdolgozásaival is, akik gyakran megzenésítik a versek szövegét
annak eredeti formájában vagy részben átírva, vagy
a rap műfajában dolgozzák át. A tanulók párban vagy
kis csoportban keressék meg az interneten, hogy
néhány, az alaptananyag keretében tanult versnek
milyen zenei feldolgozásai születtek nemrég (példák:
Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez; József Attila:
Mama; Radnóti Miklós: Nem tudhatom; Petőﬁ Sándor:
Itt van az ősz, itt van újra; Szeptember végén stb.). Az
alkotásokat hallgassuk meg közösen is.
A műértelmezés egy kreatív, a tanulókat aktívan bevonó formája lehet, ha képekben vagy verbálisan, de ők
is újraalkotják korábban tanult verseknek az üzenetét.
A vizuális érdeklődésű tanulók készítsenek kiállítást
egy magyar költő életművéhez, amelyben az általuk
ismert verseihez készítenek illusztrációkat! Akik pedig
szavak segítségével könnyebben fejezik ki magukat,
dolgozzák át ugyanezen életműhöz tartozó verseket a
rap műfajában. Átemelhetnek részeket a versek eredeti szövegéből, vagy teljesen új szöveget is írhatnak.
A magyar kultúra napján alkalmat teremthetünk arra
is, hogy megismertetjük a tanulókkal a már ismert
költők kevésbé ismert, az alaptananyagon felüli
verseit is. Ez történhet úgy, hogy összekeverjük egy
vers néhány sorból álló részeit és a tanulóknak kell
csoportban összerakniuk a vers eredeti szövegét.
Érdemes olyat választani, ahol a rímek is segítik a
sorba rendezést.
A jeles nap margójára, apró ﬁgyelmességként a tanulók papírcetliken vagy akár előzetesen, saját kezűleg
készített szerencsesütikben elrejthetik a kedvenc
verssorukat, versrészletüket az osztályteremben vagy
az egész iskolaépületben.

A magyar kultúra napja

HOGY MONDANÁNK MÁSKÉPP?
A

A nyelvújítás korszaka kiemelt jelentőségű a
magyar nyelv történetében. Az akkor létrehozott
szavak egy része ma már idegennek hat. Nyelvtörténeti könyvekből, szótárakból gyűjtsünk öszsze néhányat, amelyek a leginkább idegennek
hangoznak, a csoport találja ki közösen, mit
jelenthetnek. Ezután gyűjtsünk olyan példákat
is, amelyekről viszont nem gondolnánk, hogy a
nyelvújítás eredményeként jöttek létre.

B

Az anyanyelvünkben sokszor egészen ötletes
megoldásokat találunk arra, amikor egy külföldről átvett jövevényszónak magyar megfelelőt kell
találnunk.

|

Kulturális emléknapok, értékek

zeneoktatás minél szélesebb körben való kiterjesztésére, a kora gyerekkortól kezdődő zenetanulás, az
írott zenekultúra jelentőségére és a magyar népzenekincs zenepedagógiában betöltött szerepére. A
tanulók felidézhetik a már általuk is ismert műveit,
gyűjthetnek információt a további műveiről, hazai és
nemzetközi jelentőségéről. Ha a csoport egy része
tanul néptáncot, megismertethetik egy-egy magyar
tájegység jellegzetes táncát vagy néhány táncelemét
a többiekkel, és rendezhetünk táncházat is.
dr. Kemény Ferenc és a magyar olimpiai mozgalom

Milyen magyar szavakkal fejeznénk ki az alábbi jövevényszavakat, amelyeket az angol nyelvből vettünk át
és már tömegesen használunk? A tanulók ötletelhetnek kis csoportban, majd ütköztessük a megoldási
javaslataikat és szavazzuk meg a legjobbnak ítélt
kifejezéseket!

Példák: yolo, outﬁt, hashtag, dresszkód, leokéz, csekkol, terminál, producer, happy end,
like, remake, recycling, logo, mém.

INTERNETES KUTATÓMUNKA: AMIT PEDAGÓGUSOK
ADTAK A VILÁGNAK
Sokszor talán nem is tudjuk, hogy számos tárgyi vagy
eszmei kincset pedagógusok munkája hívott életre,
legyen az egy találmány, oktatási módszer vagy különleges tehetséggondozás. Kérdezzük meg a csoportot,
milyen ismereteik vannak ezekről a személyekről, és
rövid internetes kutatómunkában tudjunk meg róluk
többet! Ezt a tevékenységet 7. évfolyamtól, kis csoportos munkaformában ajánljuk, amelyet pár perces
prezentáció összeállítása követhet.
Kodály Zoltán és a Kodály-módszer
Kodály Zoltán zeneszerző olyan, képességfejlesztésen alapuló reformokat indított el a zenepedagógiában, amelyek a mai napig használatosak itthon és
külföldön is. Munkássága ráirányította a ﬁgyelmet a

A pedagógus fontos diplomáciai szerepet töltött be
az újkori olimpiai játékok újraélesztésében, amelyet
legtöbben Pierre de Coubertin báró nevével kötnek
össze: Kemény Ferenc levelezett vele, részt vett az
első, 1896-os játékok szervezőmunkájában, és tagja
lett a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak. Munkássága
a hazai iskolai testnevelés területén is jelentős, a modern, pedagógiai szemléletű sporteszményről szóló
újító gondolatait szaklapokban publikálta. A tanulók
gyűjthetnek információt a hazai emlékezetéről és a
nemzetközi olimpiai vonatkozásokról.
Rubik Ernő és a Rubik-kocka
A híres kockát az 1970-es években alkotta meg,
amely azóta is egyike a legnépszerűbb játékoknak
világszerte. A tanulók gyűjtsenek információt a játék
keletkezéséről, arról, hogy mi inspirálta az alkotót a
megtervezésekor és a kocka jelenlegi nemzetközi
sikereiről.
A Polgár lányok és a nemzetközi sakkversenyeken
elért eredményeik
Polgár László pedagógus hitt benne, hogy szisztematikus és egy bizonyos területet megcélzó képességfejlesztéssel jelentős eredményeket lehet elérni, és hogy
a fejlődést leginkább a nevelési módszerek befolyásolják. Három lánya, Judit, Zsóﬁa és Zsuzsa gyerekkoruk óta tanultak sakkozni és később mindegyikük
többszörös aranyérmes sakkolimpikon lett. A tanulók
gyűjtsenek információt a játékban elért sikereikről, illetve kötetlen beszélgetést kezdeményezhetünk arról,
hogy a csoportból sakkozik-e valaki rendszeresen, és
vajon miben rejlik a játék fejlesztő hatása.
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Kérdezzük meg a csoportot, ismernek-e olyan személyeket, akik a pedagógiai munkásságuk mellett
meghatározó alkotást hoztak létre a tudományban,
sportban vagy valamilyen művészeti ágban.

A tanulók kutatómunkát végezhetnek arról, hogy a
településükön él vagy élt-e valamilyen, a kulturális
élettel foglalkozó szakember vagy művész. Derítsenek ki minél többi információt a munkásságáról, és
röviden ismertessék a csoport többi tagjával.

Üzenet a pedagógusnak
A magyar kultúra napján számos pedagógusdíjat és
elismerést adnak át. Kérdezzük meg a tanulókat, ők
melyik tanáruknak mondanának köszönetet és miért.
Nevezzék meg – ha volt –, milyen területen keltette fel
az érdeklődésüket, vagy miben inspirálta őket.

További ötletadó tartalmak
A jeles nap alkalmából szervezhetünk látogatást a
településen elérhető könyvtárba, ahol a könyvtáros
személyzet bevonásával megismertethetjük a tanulókat a könyvtárhasználaton felüli szolgáltatásokkal,
a könyvtárban szervezett eseményekkel, programlehetőségekkel.
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A tanulók kis csoportban megtervezhetik, hogyan
ünnepelnék meg a magyar kultúra napját: állítsanak
össze egy egész napos programsorozatot az érdeklődési körüknek megfelelően, amelyben helyet kap
a kultúra számos területe – különböző művészeti
ágak, vagy szabadidős tevékenységek. A programok
összeállításakor vegyék ﬁgyelembe a településükön
rendelkezésre álló lehetőségeket. Felső tagozatos
vagy gimnáziumi évfolyamos tanulók alternatív megoldásként azt is megtervezhetik, hogy vajon hogyan
szervezték volna meg a magyar kultúra napját a
történelem különböző korszakaiban, ehhez fel kell
idézniük a korszakhoz kapcsolódó, más tantárgyterületekről való ismereteiket is (irodalom, történelem,
művészettörténet).
A jeles nap feldolgozása végén, lezárásként megkérdezhetjük a csoportot, hogy ha özönvíz lepné el a Földet, Noé bárkájára mit vinnének fel, mit mentenének
meg a magyar kultúra kincsei közül? Ezzel a mondattal
felvezethetjük a gyakorlatot kisebb korosztálynak is.

A magyar kultúra napja
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Nemzetközi
roma nap
A roma kultúra napja
Magyarországon

április 8.
„Hogyha nézlek, beléd látok
Ajkamon szól áldás, átok
Követ én nem szórok rátok
Jó, hogy vagyok, majd látjátok”
Palya Bea - Cigányos
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Történeti leírás
Az I. Roma Világkongresszust 1971 áprilisában rendezték, amelyre a világ számos országából érkeztek
a népcsoport képviselői. A kongresszuson elfogadták,
hogy a világ összes cigány származású emberének
közös és hivatalos elnevezése ettől kezdve a roma
legyen, amely romani nyelven „emberek”-et jelent.
Döntés született a nemzeti jelképeikről: elfogadták
a közös zászlót és himnuszt.
Április 8-át 1990-ben, a IV. Roma Világkongresszuson nyilvánították nemzetközi roma nappá, az első
világkongresszus emlékére.
Magyarországon 1993-ban deklarálták a cigányságot etnikai kisebbségként. A roma kultúra napja első
magyarországi megemlékezését is ugyanekkor, 1993
áprilisában rendezték meg neves cigány művészek
szervezésével Budapesten, a Magyar Írószövetség
székházában. Az ünnepnap elsődleges célja, hogy
felhívja a ﬁgyelmet a roma kultúra értékeire. A hazai
roma szervezetek különböző kulturális eseményekkel
emlékeznek meg a legnagyobb nemzeti ünnepükről.
A roma kultúra napjához kapcsolódóan 2013-tól
rendezik meg évente a Cigánykerék – Roma Értékek
Fesztiválját.
A roma kultúra napjának megünneplése lehetőséget
teremt arra, hogy megismerjük a legnagyobb lélekszámú nemzeti kisebbségünk sokszínűségét és egyediségét. A tanulóknak alkalmuk nyílik bepillantást nyerni
a roma kultúrában rejlő értékekbe a zene, a mese, a
költészet vagy a képzőművészet területéről.
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A legnagyobb lélekszámú kisebbség hazánkban a cigányság, létszámuk nagyobb,
mint a többi kisebbséghez tartozók száma
összesen. A Központi Statisztikai Hivatal
által közölt legutolsó (2011-ben felvett)
népszámlálási adatok szerint mintegy
315 ezren vallották magukat cigány nemzetiségűnek, ugyanekkor más források 600800 ezer főre teszik hazánk roma lakosságát.
A cigányok őseinek jelentős része több hullámban a 10. századig hagyta el Indiát.
A vándorlás során a cigányok ősei először Perzsiába érkeztek, majd egyes
csoportok Örményországba mentek
tovább. Mások a Közel-Keletre és Afrikába vándoroltak, és onnan jutottak el
Spanyolországig, megint mások a Bizánci Birodalom területe felé haladtak.
Magyarországra legelőször a 14–15. században érkeztek cigányok. Ők az ősei a mai
romungróknak (magyar cigányoknak).
A hazánkban élő cigány népesség túlnyomó
többségét alkotó romungrók mellett kétnyelvű oláh és beás cigányok is élnek Magyarországon, illetve kevés számban, de a
szinto, a vend és a román cigány népcsoport
is megtalálható.

Nemzetközi roma nap
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Feldolgozó kérdések a ﬁlm után:

Ötletek, módszerek a jeles
nap megvalósításához
CIGÁNY KÖZMONDÁSOK
Pillantsunk be a gondolkodásmódjukba és értékrendjükbe közmondásaik és szólásmondásaik megismerésével!
Az osztályt négy csoportra bontjuk. Minden csoport
kap 2-2 közmondást a felsoroltak közül. Feladatuk,
hogy értelmezzék a közmondást, és egy-egy rövid
jelenetet rögtönözzenek, amelynek utolsó, befejező
mondata maga a közmondás. A jelenetekben törekedjenek rá, hogy a mondás ne a szó szerinti értelmében
jelenjen meg.
• Egy almafán sincs két egyforma alma.
• Nincs érthetőbb írás az emberi szemnél.
• Ha neked jót tesznek, add vissza százszor,
ha rosszat tesznek, bízd Istenre.
• A semmiben felesleges a só.
• Az éhes szív árvább, mint az éhes gyomor.
• A görbe fa is ad árnyékot.
• A bolond mond, amit tud, az okos tudja, mit
mond.
KÉSZÍTSÜNK CIGÁNYMESÉT! – MESENÉZÉS ÉS
KREATÍV FOGLALKOZÁS
A cigányok számos alkalmat megragadtak egy-egy
mese elmondására. Meséltek nem roma (gádzsó)
embereknek a vásárokban, a házaknál és a saját
rokonságuk, családjuk körében az ünnepek állandó
részeként is. De meséltek a halottvirrasztásokon is,
az elhunyt lelkének szórakoztatására és túlvilági útra
való felkészítésére.
A mese révén a tanulók ismereteket szerezhetnek a
tradicionális életmód elemeiről, a viseletről, a szépségeszményükről, a cigány zenéről. Nézzék meg a
Kecskemétﬁlm Cigánymesék sorozatából a „Doja a
cigány tündér” című részt!

— Hogy tetszett a mese?
— Milyen érzéseket váltott ki belőled?
— Milyen volt Doja? Le tudnád írni a megjelenését és a ruházatát?
— Emlékszel rá, hogy miben éltek a cigányok, amikor találkoztak Dojával?
— Miket ígért nekik Doja, amiért
úgy döntöttek, hogy vele mennek?
— Milyen volt a szigeten az életük?
— Miért nem akartak tovább a szigeten maradni? Mi okozta a vesztüket, miért hullottak le Doja hajáról?

Mit tudtak meg a mese alapján a cigányok életmódjáról és viseletéről? Ezután a tanulók csoportmunkában,
nagy alakú papírra tervezzenek képregényformában
egy 8-10 kockából álló cigánymesét! Az elkészült történeteket mutassák be az osztálynak!
A ROMA ZÁSZLÓ – BESZÉLGETÉS ÉS KREATÍV
FOGLALKOZÁS
A nemzeti zászló egy nemzethez vagy országhoz való
tartozást szimbolizál, ezáltal nem csak megkülönböztet az idegenektől, hanem a nemzeti összetartozás
és azonosságtudat fontos eszköze is.
A roma zászló megalkotásának ötlete már az 1930-as
években felmerült. Az 1933-ban Bukarestben tartott cigány kongresszuson elfogadtak egy egyszerű,
kék és zöld sávból álló zászlót. Az 1971-es I. Roma
Világkongresszus ezt vette alapul és kiegészítette a
középső részben egy vörös kerékkel, majd a nemzetközi cigányság közös zászlajává tette.
Mit jelképeznek a cigány zászló színei
és a kerék?
• A felső kék sáv jelentése: az ég, a végtelenség, a szabadság, a túlvilág.
• Az alsó zöld sáv jelentése: a föld, az erdő-mező,
a földi kötöttségek, remény, szerencse.
• A vörös kerék: a vándorló élet jelképe, formájával és színével jelképezi a lemenő és
felkelő napot, valamint utal az India zászlajában lévő sötétkék kerékre.
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Ezután a tanulók csoportmunkában egy lap bal oldalára próbálják meg lemásolni a roma zászlót, míg a
jobb oldalára tervezzenek a baráti körük számára egy
saját zászlót! A tervezés során ﬁgyeljenek arra, hogy
olyan elemeket jelenítsenek meg, amit a csoportjuk
jellemzőjének és közös értékének tartanak!
A kész műveket mutassák meg a társaiknak, és egyegy mondatban értelmezzék a szín- és formavilágát,
szimbolikáját! Külső kiállítás is szervezhető a művekből.

A KARCAGI CIGÁNYTELEPTŐL A RÁKKUTATÁSIG –
FILMNÉZÉS/BESZÉLGETÉS AZ ELŐÍTÉLETEKRŐL ÉS
SZTEREOTÍPIÁKRÓL
A belénk ivódott minták sokszor tudattalanul is befolyásolják a gondolkodásunkat, azt, ahogy megítélünk
másokat. Ezeket a mintákat fontos felülvizsgálnunk.
Nézzék meg a dokumentumﬁlmből a 22-23. percet!
A ﬁlm címét ne áruljuk el a tanulók számára!
Beszélgetést segítő kérdések:

A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK HIMNUSZA (ZÖLD
AZ ERDŐ) – DALTANULÁS
A cigányság hivatalos nemzeti himnuszaként Jarko Jovanović Jagdino Opre Roma című művét – amely Gelem,
gelem néven terjedt el – a zászlóhoz hasonlóan 1971ben választották ki. Ezzel párhuzamosan hazánkban
egy másik dal vált népszerűvé a magyarországi cigányok
önálló himnuszaként. A Zöld az erdő című dal eredeti
szövegét Orsós Jakab gyűjtötte beás nyelven, és Bari Károly műfordítása alapján az Ando Drom zenekar kezdte
magyar nyelven játszani. A dal szövege több ponton párhuzamot mutat Kölcsey Ferenc Himnuszával, úgymint
a komor hangvétel, a szenvedés, balsors előtérbe helyezése, valamint az Istenhez való fohász a jobb sorsért.
A tanulók hallgassák meg a Zöld az erdő című dalt a
Gandhi Gimnázium tanulóinak előadásában! Ismételt
meghallgatás után a tanulók kapcsolódjanak be az
éneklésbe! Ha sikerült megtanulni a dalt, ﬂashmobként is előadhatják az osztálytermen kívül.
A zenehallgatást segítő kérdések:
— Miről szól ez a dal?
— Miért alkalmas arra, hogy himnusznak
nevezzék?
— Mit tudsz meg a romák életmódjáról?
— Milyennek látják a sorsukat?
A tanulók kiegészítésként nézzék meg a dal kortárs
cigány tánc feldolgozását Kerékgyártó Edina előadásában (az előadó honlapján megtalálható)!
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— Ki szerepelt a jelenetben?
— Mit csinált?
— Hogy nézett ki?
— Mit gondoltok, mivel foglalkozhat?
— Milyen személyiség lehet?
— Barátkoznál-e vele?

Olvassák el a Nemzeti Köznevelési Portálon a Hogyan születnek az előítéletek című olvasmányt és
dolgozzák fel!
• Mondjatok példákat a saját életetekből
sztereotípiákra!
• Éreztétek-e már, hogy valamilyen sztereotípiának megfelelően kezelnek?
• Mennyiben segítenek bennünket a sztereotípiák?
• Mennyiben lehetnek veszélyesek a sztereotípiák?
• Tudtok-e példát mondani arra, amikor nem
igazolódott az előzetes feltevésetek?
• Mi lehet a különbség az előítélet és a
sztereotípia között?
• Segítenek-e bennünket az előítéletek?
A tanulók nézzék meg a teljes ﬁlmet Horváth Józsefről,
a ﬁatal roma rákkutatóról, majd beszélgessenek róla:
• A már megnézett ﬁlmrészlethez képest megváltozott-e a véleményetek a főszereplőről?
Ha igen, miért?
• Megdőlt-e valamilyen sztereotípia a ﬁlmnézés során?
• Milyen nehézséget okoznak a sztereotípiák
és előítéletek az érintetteknek, akikre irányulnak?

Nemzetközi roma nap

GASZTRONÓMIA
A hagyományos vándorló életmód számos, az étkezéssel kapcsolatos szokást is kialakított a cigány közösségekben, mint például az étkezés ideje általában
nincs megkötve, és többnyire még ma is egytálétel a
főétkezés, mint például krumpli hússal vagy gulyás.
A virrasztás ételei megegyeznek a lakodalom hagyományos ételeivel (tyúkpörkölt, sült húsok és cigánykáposzta). Hagyomány, hogy a temetés előtti utolsó
éjszakán a halott kedvenc ételét készítik.

A A roma szakácsművészet felfedezése
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A férﬁak hagyományos viseletének darabjai: a cipő
vagy csizma, nadrág, kapca (lábfejre tekert szögletes
szövetdarab a lábfej védelmére), ing, mellény, kalap,
kabát.
Általában elmondható, hogy kedvelik az élénk színeket. A nők festik magukat, és mindkét nem hord
ékszereket. A gyűrűk, fülbevalók, nyakláncok ezüstből vagy aranyból vannak. A férﬁak szeretik a nagy
pecsétgyűrűket és aranynyakláncokat.
A viselethez kapcsolódó öltöztető-párosító feladat a
függelékben található.
TÁNC

A Masina mesék videósorozat segítségével virtuálisan látogassanak el egy roma otthonba és
nézzék végig a főzés-sütés folyamatát! A szabolcsi bokolyi és a baranyai káposztás lecsó –
ezek egyben a kisﬁlmek címei is – egyszerűen
elkészíthetők. A látottakat követően gyűjtsenek
további cigány étel recepteket, és amennyiben
erre lehetőség adódik, kóstolják is meg őket!
Elevenítsék fel az étkezési szokásokat, készítsenek prezentációkat vagy kiállítást a megismertek alapján!

„A zene és a tánc egybefonódott, hiszen alig szólal
meg a zene vagy kezd el valaki énekelni máris megbizseregnek a talpak és aki csak mozdulni bír már
ropja is a táncot. Nem kell sok a zenéléshez. Ha van
két kanál egy kanna meg egy teknő és kéznél vannak
az ujjak a csettintéshez és a tapsoláshoz valamint jól
pereg a nyelv a szájbőgőzéshez, már hallhatók is a
fantasztikusabbnál-fantasztikusabb dallamok.”

B Sorrend az étkezésben: a feladat a függelékben található. Megoldás:

A tanulók sajátítsanak el néhány alap tánclépést, ha
van autentikus táncot ismerő tanuló vagy szülő, nagyszülő a látókörükben akkor tőlük, ha nincs, számos
videó található az interneten is („cigánytánc oktatás”
keresőszavakkal könnyen fellelhető segédanyag hozzá).

„A családoknál megszokott szigorú hagyomány,
hogy a legkisebb gyerek kap először az ételből,
őt követik a nagyszülők, a dédszülők (mámi,
papó), majd a családfő, az idősebb gyerekek és
utolsóként az anya.” (Nagy, 2015, 104.)
NÉPVISELET
Az öltözködés tekintetében a magyarországi roma
népcsoportok között korábban is jelentős volt az eltérés. Míg a romungrók esetében nem beszélhetünk
viseletről, addig az oláhcigányok rendelkeztek hagyományos öltözékkel.
A nők viseletének darabjai: papucs vagy cipő, harisnya, bő rakott szoknya, blúz, fej- és nagykendő, kötény.
Az idősebbek viselete sötétebb tónusú.

(Ligeti György – Varga Ilona (1998): Magyarországi
cigányok, www.sulinet.hu)

KÖLTÉSZET ÉS A NYELV
A magyarországi cigányok több mint 80%-ának anyanyelve a magyar. A fennmaradó kétnyelvű cigányok
közül legtöbben az oláh cigány nyelv valamelyik dialektusát beszélik, 5%-uk a beás nyelvet, kis részük
pedig a kárpáti cigány nyelvet használja.
A Átvett szavak
Az együttélés eredményeként a magyar nyelv
vett át szavakat a cigány nyelvből. Először egyegy szó csak egy réteg nyelvhasználatának vált
a részévé: például a kaja, a pia, a csaj (xal vagy
chal – eszik, pijel – iszik, csaj – lány szavakból)
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eleinte csak a diákok, katonák nyelvhasználatában volt ismert, de mostanra országszerte használják, vagy legalábbis értik.
További átvett szavak megismeréséhez a tanulók végezzék el a Nemzeti Köznevelési Portál
Cigány (roma) vagy szláv eredetű szavaink című
feladatát!
B Ismerjük meg roma származású költők életét
és verseit!
• A „cigányság szent ünnepének” nevezte
Choli Daróczi József a roma kultúra napját.
Daróczi József egy személyben író, költő,
műfordító, pedagógus, népművelő és újságíró is volt. 1939-ben született a magyar-román határon álló Bedőn. Esti tagozaton,
munka mellett végezte el a gimnáziumot és
a Budapesti Tanítóképző Főiskolát is. Ekkor
már folyamatosan jelentek meg művei, fordításai az irodalmi lapokban. Cigány nyelvre
fordított többek között József Attila verseket,
valamint az Újszövetséget. Tevékeny része
volt a cigány származású ﬁatalok iskoláztatásában. 1994-től a Zsámbéki Tanítóképző
Főiskolán tanított romológiát, cigány nyelvet,
történelmet. Nyugdíjazása után is részt vett
a cigányság kulturális és politikai életében.
2018-ban halt meg hosszú betegség után.
Choli Daróczi Józseftől feldolgozásra ajánljuk a Dal
című versét.
• Bari Károly Kossuth-díjas költő, műfordító,
folklórkutató, graﬁkus 1952-ben született a
Borsod megyei Bükkaranyoson. A miskolci
gimnázium elvégzése után a Színművészeti Főiskolán folytatta tanulmányait, de elvégezni nem tudta, mert politikai tartalmú
verseiért meghurcolták és börtönbe zárták.
Szabadulása után egy ideig a debreceni
Kossuth Lajos Tudományegyetem hallgatója volt, majd szabadúszó folklórkutatóként
tevékenykedett, Magyarország és Erdély
cigánytelepein gyűjtött és fordított népdalokat, népmeséket. Versei külföldön is
megjelentek, olaszul, franciául, hollandul,
angolul és németül önálló köteteit adták ki.
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Bari Károly Vándorcigányok című művét javasoljuk
olvasásra.
• Rácz Lajos költő és újságíró 1954-ben Jánoshalmán született zenész cigány családba. Szakmunkásként végzett a bajai Közgazdasági Technikumban. Később Budapestre
költözött és 27 évesen kezdte verseit megjelentetni. A Kethano Drom és Lungo Drom
folyóiratok munkatársa lett. 3 verseskötete
jelent meg Emlékeket égetek, Zsoltárok, Élő
remény címmel. 2000-ben halt meg.
Rácz Lajos Kettősség című versét ajánljuk olvasásra
és értelmezésre.
• Szepesi József költő, újságíró 1948-ban
született Salgótarjánban. Az 1970-es évektől jelentek meg versei különböző napilapokban, folyóiratokban. A lírai alkotások
mellett szociográﬁai riportokat, cikkeket is
írt. 2001-ben halt meg Budapesten.
Ajánlott vers Szepesi Józseftől a Nyissatok ajtót emberek.

Néhány beszélgetést
indító kérdés:
— Miről szólnak a versek?
— Mennyiben tudtak megérinteni téged?
— Hogyan mutatkozik meg bennük a roma
sors?
— Mennyiben sajátos a látásmódjuk és a témaválasztásuk?

KÉPZŐMŰVÉSZET
A cigányság képzőművészetét a hivatásos és autodidakta roma művészek alkotásai jelentik, ezek sajátos jellemzői a roma kultúrában gyökereznek. Ismerkedjünk meg sokszínűségükkel, jellemzőikkel. A
feladat internetes kutatómunkát igényel, ehhez kiindulópontként szolgálhatnak az alábbi életrajzi adatok.
A tanulók csoportos munkában készítsenek tablót,
amely egy-egy roma művész életútját és művészi
munkásságát mutatja be!

Nemzetközi roma nap

A magyarországi hivatásos cigány képzőművészet
első kiemelkedő alakja Péli Tamás festőművész, szobrász, író, politikus. 1948-ban született Budapesten,
neves muzsikus családba. A Képző- és Iparművészeti
Szakközépiskolában végezte tanulmányait, majd egy
holland művészházaspár jóvoltából ösztöndíjat kapott a Holland Királyi Képzőművészeti Akadémiára,
ahol murális (közvetlenül a fal és mennyezet felületének díszítése) szakon végzett. Amszterdamban
az 1970-es évek elejétől, Magyarországon 1976-tól
állítják ki festményeit. 1983-ban átadták a Tiszadobi
Gyermekváros számára készített Születés-pannóját
(nagyméretű, díszítő funkciójú, falborításra használt
táblafestmény), amely egy közel 43 négyzetméter
nagyságú festmény a cigányok magyarországi történetéről. A festészet mellett író és közszereplő,
elnökségi tagja volt a Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetségének. 1992-től haláláig, 1994-ig
országgyűlési képviselő.
Orsós Jakab népi szobrász, fafaragó művész, író
1920-ban született beás vándorcigány családba.
Felmenői teknőket és más használati tárgyakat készítettek, így már gyerekkorában megismerkedett
a fafaragással. Csak nyolcévesen tanult meg magyarul, amikor a palini tanító elhatározta, hogy beiskolázza a cigánytáborban élő harminc gyermeket.
Olajipari technikusként dolgozott, 1942-ben elvitték
katonának, majd hadifogságba került. Hazatérése
után folytatta olajipari munkáját. Eközben országosan elismert fafaragó népművész vált belőle, nyári
fafaragótáborokban tartott előadásokat és oktatott.
A szobrászat mellett novellákat írt, rendszeresen
publikált azzal a céllal, hogy a magyar olvasók is
megismerjék a kultúrájukat. 1995-ben kiadója lett
a Pannon Tükör című lapnak és elnöke a Zalai Írók
Egyesületének. 2002-ben hunyt el.
Oláh Jolán autodidakta népi és naiv festőművész
1932-ben született a salgótarjáni Pécskő utcai Cigánydombon. Gyerekkorától kezdve készített agyagszobrokat, szeretett alkotni, de beteg édesanyja helyett ő gondoskodott a testvéreiről, így iskolába nem
tudott járni. Írni-olvasni is később tanult meg férjétől,
a szintén festőművész Balogh Balázs Andrástól. Felnőtt korában rakodómunkásként dolgozott a bányában, de 1970-ben szívbetegsége miatt rokkantnyugdíjas lett. Ezután kezdett festeni, egy 1972-ben készült
Mária-kép volt első műve. Gyakran festett állatokat,
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emberi alakokat, híressé nőábrázoló festményei teszik. Számos kiállítása volt hazánkban és külföldön,
több képe szerepelt roma nőábrázolásokat bemutató
tárlatokon. 2005-ben hunyt el.
ZENE
A 16–17. századtól kezdődően találkozhatunk magyarországi cigány zenészeket említő forrásokkal. A 18. század második felében megjelent cigánybandák tagjai
eleinte még csak kiegészítő tevékenységként zenéltek.
A zenészek számának ugrásszerű növekedését és az
ebből való megélhetés lehetőségét a magyar nemzeti
öntudatra ébredéssel együtt megjelenő új zenei műfaj,
a verbunkos teremtette meg. A 18. század végére a zenélés vált a cigányfoglalkozások között a legrangosabbá.
A 19. század közepére terjedtek el a cigányzenekarok,
ott voltak az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
színterein, és támogatták a nemzeti ellenállás ébren
tartását a kiegyezésig. Ugyanekkor megjelent a magyar
nóta, melynek elterjesztésében a cigányzenészek nélkülözhetetlenek voltak. A 20. század közepéig a források
szerint akár 30 ezer magyar nóta is születhetett.
Napjainkban a zeneművészet szinte minden területén
találunk cigány származású művészt: a klasszikus
zene vagy a jazz mellett a könnyűzenében is, illetve
rendkívüli népszerűségre tettek szert az autentikus
cigány népzenét játszó együttesek.
A tanulók otthoni, önálló kutatómunka után mutassanak be egy-egy roma kultúrához kapcsolható zenészt
vagy zenekart!
Az alábbi kérdések segíthetik a felkészülést:

• Egyéni előadó esetén: Honnan, milyen családból származik? Milyen végzettséggel,
szakmával rendelkezik? Hogyan indult a zenei karrierje? Milyen elismeréseket kapott
pályája során? Zenéjében hogyan jelenik
meg származása?
• Zenekar esetén: Milyen hangszereken játszanak, illetve milyen hangszerpótló eszközöket
használnak? Hogyan alakult a pályájuk?
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Néhány választható előadó és zenekar:
• Híres hangszeres zenészek, dzsesszmuzsikusok: Tony Lakatos, Szakcsi Lakatos Béla,
Snétberger Ferenc, Pege Aladár, Babos
Gyula stb.
• A hagyományőrző zenekarok közül néhány
együttes: Kalyi Jag, Ando Drom, Romano
Drom.
• Könnyűzene: Caramel, Pápai Joci, Mező
Misi, Gáspár Laci.

További ötletadó tartalmak
A roma nemzetiségről és kultúráról való ismeretbővítéshez javasoljuk a következő tevékenységeket:
— A Nemzeti Köznevelési Portál Magyarországi nemzetiségek 2011-ben nevű feladatában a nemzetiségeket
egy kördiagrammon kell elhelyezni.
— Szintén a Nemzeti Köznevelési Portálon lévő feladat, amelyben cigány hírességek foglalkozását kell
kiválasztani egy kvíz során.

Felhasznált irodalom
• Az előlapon szereplő idézet forrása: Palya Bea: Cigányos (2016), Palya Bea Produkció
• Nagy Anna Magdolna (2015): Cigány népismeret, 5–6. évfolyam, Croatica Nonproﬁt Kft., Budapest
73–110.
• Radics József – Farkas Mária (2000): Cigány népismeret, 1–4. évf. Croatica Nonproﬁt Kft, Budapest,
94–95.
• Székely János (2010): Cigány népismeret Te del o Del baxt!, Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest.
• Aki hallja, nem hallja. Orsós Jakab portré. [é.n.] http://www.rev.hu/ords/f?p=600:2:::::P2_PAGE_
URI:ﬁlmek/akihallja (utolsó megtekintés: 2021. 01. 23.)
• AndoDrom – Zöld az erdő… [é. n.] https://zeneszoveg.hu/dalszoveg/73181/andodrom/zold-az-erdo-zeneszoveg.html (utolsó megtekintés: 2020. 12. 28.)
• A romák világnapja - április 8. 2013. 04. 08. https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2013/04/08/a_romak_vilagnapja_aprilis (utolsó megtekintés: 2021. 01. 05.)
• Bari Károly. [é.n.] http://szepiroktarsasaga.hu/tagok/bari_karoly.130.html?pageid=973 (utolsó
megtekintés: 2021. 02. 07.)
• Choli Daróczi József. [é.n.] http://www.romnet.hu/kikicsoda/choli_daroczi_jozsef/75 (utolsó megtekintés: 2021. 01. 23.)
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• Cigány (roma) vagy szláv eredetű szavaink. https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/21864620209
(utolsó megtekintés: 2021. 02. 07.)
• Eredet és vándorlás. [é.n.] https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/
nemetek/sajoszentpeter/a_sajoszentpeteri_cigany_kisebbseg_tortenete/002_Eredet_es_vandorlas.htm (utolsó megtekintés: 2021. 01. 05.)
• Hazánk népessége. https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/258635658
(utolsó megtekintés: 2021. 02. 07.)
• Hevér Zoltán (rendező, 2016): A karcagi cigányteleptől a rákkutatásig (ﬁlm), CINECOM Bt.,
Budapest.
• Horváth Mária (rendező, 2015): Cigánymesék / Doja, a cigány tündér (ﬁlm), Kecskemétﬁlm Kft. https://www.kecskemetﬁlm.hu/ﬁlm/doja-a-ciganytunder (utolsó megtekintés: 2021. 01. 05.)
• Kállai Ernő [é.n.]: A cigányzenészek helye és szerepe a magyar társadalomban és a magyar kultúrában. http://www.kallaierno.hu/data/ﬁles/ciganyzeneszek_helye_es_szerepe_magyar_tarsadalomban_es_magyar_kulturaban_9rSXuJ.pdf (utolsó letöltés: 2021. 01. 23.)
• Kissné Király Piroska (2009): Egy cigány népismereti tankönyv születése. 2009. 06. 17., Új Pedagógiai Szemle, 2003. június, 116–120. https://oﬁ.oh.gov.hu/tudastar/egy-cigany-nepismereti (utolsó
megtekintés: 2021. 01. 05.)
• Kortárs cigány tánc. [é.n.] http://kerekgyartoedina.hu/repertoar/kortars-cigany-tanc/ (utolsó megtekintés: 2020. 12. 28.)
• Ligeti György - Varga Ilona (1998): Magyarországi cigányok (szerk.: Fellegi Tamás), Körtánc Egyesület, Budapest https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/altalanos/
kortanc_sorozat/magyarorszagi_ciganyok/pages/000_konyveszeti_adatok.htm (utolsó megtekintés: 2021. 01. 05.)
• Magyarországi nemzetiségek 2011-ben. https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/15932811849
(utolsó megtekintés: 2021. 02. 07.)
• Oláh Jolán festőművész. [é.n.] https://artportal.hu/lexikon-muvesz/olah-jolan-8130/ (utolsó megtekintés: 2021. 01. 23.)
• Péli Tamás. [é.n.] http://www.romnet.hu/kikicsoda/peli_tamas/41
(utolsó megtekintés: 2021. 01. 23.)
• Roma kultúra világnapja. [é.n.] https://www.oik.hu/web/nemzetisegi/archivum-20122 (utolsó megtekintés: 2021. 01. 05.)
• Szepesi József emlékezete. 2017. 09. 25. http://www.kethanodrom.hu/index.php?option=com_
content&view=article&id=3544:szepesi-jozsef-emlekezete&catid=65:kulturaciganysag&Itemid=86
(utolsó megtekintés: 2021. 02. 07.)
• Sztereotípiák, előítéletek. https://www.nkp.hu/tankonyv/etika_8/lecke_01_008 (utolsó megtekintés: 2021. 02. 07.)
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„A sport nemcsak
testnevelés, hanem
a léleknek is az egyik
legerőteljesebb
nevelőeszköze.”
(Szent-Györgyi Albert)

Kulturális emléknapok, értékek

|

A magyar sport napja

Történeti leírás
A magyar sport napját 2000 óta május 6-án ünnepeljük, az 1875-ben, a Magyar Athletikai Club által ezen
a napon megrendezett sportversenyre emlékezve. A
jeles nap története a dualizmus koráig nyúlik vissza:
a polgári átalakulás következményeként változások
indultak el a magyar sportéletben is, teret nyert magának a nemzeti-polgári tornamozgalom és a szervezett
versenysport. A francia felvilágosodás és forradalom
eszmeisége, a polgári átalakulás folyamatai késve,
de hozzánk is elértek, változásokat eredményezve
a testkultúráról való gondolkodásunkban, az iskolai
testnevelésben és a szabadidő eltöltésében. A testedzés és a sport rekreációs szerepe felerősödött és
ebben az időszakban kezdődött el a szervezettebb
tornatanító-képzés, az iskolai testnevelés tantervének fejlesztése. 1875. április 8-án megalakult a
Magyar Athletikai Club, ugyanebben az évben május
6-án pedig megrendezték a kontinentális Európa
első szabadtéri sportversenyét Budapesten. A Club
kultúrtörténetileg meghatározó szerepet töltött be a
hazai sportéletben, mert lendületet adott a testkultúra intézményrendszere alakulásának, hatására sorra
jöttek létre sportegyesületek, egyletek a fővárosban
és vidéken. A sportegyleti rendszer kiépülésében, a
tömeges szerveződési igényben a kiegyezés utáni
politikai függetlenségre törekvés és nemzeti összetartozás tükröződött. A Clubot gróf Esterházy Miksa
londoni kultúrattasé és Molnár Lajos, a Deák-párti
Reform újság hírlapírója alapították, amelyhez az angolszász polgári testkultúra szolgált alapként. A gróf
külföldi követségi szolgálata során tanulmányozta
a fejlettebb angliai sportéletet, ez adott inspirációt
egy fontos társadalmi célkitűzésnek: kiépíteni a hazai
testkultúra szervezettebb rendszerét.
A májusi 6-ai szabadtéri verseny futó-, dobó-, ugrószámokból és ökölvívásból állt, az eseményt a nemzetközi sajtó is újító kezdeményezésként aposztrofálta,
és utána Esterházy gróf röpiratban kérte a vidéki
ﬁatalokat, hogy alakítsanak a Clubhoz hasonló szerveződéseket. Az első hivatalos bajnok Porzsolt Ernő
lett síkfutásban.
A jeles nap feldolgozásában fontos, hogy egyaránt
helyet kapjon a magyar sporttörténelem kiemelkedő
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eseményeiről, személyeiről való ismeretszerzés és –
bővülés, az ember és a testkultúra viszonya az egyén
és a közösség szintjén illetve az ezzel kapcsolatos
szemléletformálás, a szűkebb lakókörnyezetünkben
elérhető lehetőségek felfedezése.
Érdemes foglalkozni a köztudatban kevésbé jelen
lévő sportolókkal, eseményekkel és sportteljesítményekkel, a modern sportegyleti rendszer létrejöttének
jelentőségével, a magyar olimpiai mozgalom nemzetközi vonatkozásaival és első hazai képviselőivel. Az
így megismert példaértékű történetek hozzájárulnak
a műveltség bővüléséhez és a nemzeti identitás erősödéséhez.
A kultúra ezen szegmense a szűkebb és a tágabb
közösség és az egyén szintjén egyaránt értelmezendő,
ezért a fejezetben helyet kapnak olyan gyakorlatok is,
amelyek a testedzéshez, sporthoz való egyéni viszonyunkra történő reﬂektálást, tudatosságra nevelést,
gondolatébresztést támogatják. A közösség szintjén
a sport legalapvetőbb fejlesztő hatása az együttműködésben, az egyéni- és csapatérdek összehangolásában nyilvánul meg. A ﬁzikai tevékenységek a
munka világában és az élet más területein is jelen
lévő, kooperációt igénylő helyzeteket modellezik. A
tudásalapú társadalom és a 21. század megváltozott
életkörülményei intenzívebb szellemi megterhelést
hoztak magukkal, ezért válik egyre fontosabbá a ﬁzikai aktivitás mint az életminőség javításának nélkülözhetetlen eszköze.
Az elmúlt években hazánk a 10 legeredményesebb nemzet között szerepelt az olimpiai
érmek tekintetében (Statista, 2016, Total
number of medals...).
1926-ban Budapesten tartották a második nem hivatalos sakkolimpiát, ahol Magyarország versenyzői győztek.
Az újkori olimpiai játékok során első aranyérmes bajnokunk Hajós Alfréd volt, aki 1896ban Athénban két úszásnemben is nyert. Az
első magyar női aranyérmeket Elek Ilona
tőrvívó és Csák Ibolya magasugró szerezték
1936-ban Berlinben.
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Kérdések a teljes csoportnak:

Ötletek, módszerek a jeles
nap megvalósításához
A fejezetben szereplő tevékenységjavaslatok a jeles
nap dátumára visszavezethető, a szervezett magyar
sportélet alakulása szempontjából fontos történelmi
eseményt, a nemzetközi olimpiai mozgalom kezdeteinek néhány hazai vonatkozását, illetve az egészségtudatosságra irányuló szemléletformálást érintik.
A magyar sporttörténelemnek számos, nemzetközi
szinten is kiemelkedő és sokféle sportágat érintő pillanata van, amelyekre terjedelmi okokból nem térünk
ki, de érdemes ezekről is megemlékezni.
ASSZOCIÁCIÓS
BESZÉLGETÉS

GYAKORLAT

ÉS

BEVEZETŐ

Kérdés a teljes csoportnak: Mi az első szó, ami eszedbe jut a sportról? Számodra mit jelent a sport? Mondjanak egy szót, amelyről a sportra asszociálnak!
Hagyjunk egy perc gondolkodási időt a tanulók számára. Szabad asszociációkra építő kártyajátékot is
használhatunk a gyakorlatban, az asszociációkat
irányított beszélgetés kövesse. A tevékenység teljes
csoportban, körben ülve történik.
ÉLETMÓD-KÖRKÉP
A sport és a rendszeres testmozgás minden életkorban szükséges, mert erősíti az immunrendszert,
növeli a szellemi teljesítőképességünket és pozitív
irányba mozdítja az érzelmi- és lelkiállapotunkat. Ennek tudatosítása már a kisgyermekkortól kezdődően
kiemelten fontos.
Térképezzük fel a tanulók életmóddal, egészséggel és
testedzéssel kapcsolatos szokásait! A tevékenység
a www.csodaszarvasprogram.hu felületen található
Alma – körte (Vízválasztó variáns) című gyakorlaton
alapszik. Az eldöntendő kérdésekre adott válaszuk
alapján a tanulóknak a helyiség két térfelében kell
mozogniuk, az eldöntendő kérdések mellett további
részletekre is rákérdezhetünk.

Ki az, aki…
… reggelente nehezen kel föl?
… semmiképp nem hagyná ki a reggelit
iskola előtt?
… minden nap eszik gyümölcsöt?
… ötször eszik egy nap?
… akinek gyakran fáj a feje?
… minden nap néz tévét?
… több, mint félórát használja az okostelefonját naponta?
… szeret kirándulni, túrázni?
… rendszeresen mozog?
… rendszeresen jár edzésre?
… szerepelt már valamilyen sportversenyen?
… nyert már érmet?

KÉRDŐÍV A CSOPORTBAN
A gyakorlat megvalósítását okostelefonos tesztszerkesztő alkalmazással ajánljuk, a válaszokat projektorral kivetítve.

— Sportolsz rendszeresen, legalább heti négy
alkalommal?
— Milyen sportot űzöl?
— Egyedül vagy közösségben szeretsz inkább
mozogni?
— Van olyan mozgásforma, amit szeretnél
kipróbálni?
— Jársz-e valamilyen közösségi helyre (edzőterem, sportpálya) testedzés céljából?
— Mi a kedvenc sportod?
— Ki a kedvenc magyar sportolód?
— Nézel rendszeresen – hetente egyszer –
valamilyen sportközvetítést?
— Mit szeretsz a legjobban a testnevelés
órán?
— A településeden milyen sportolási lehetőségek vannak?
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A kérdőívnek rá kell mutatnia, hogy általában véve
sportolnak-e valamit a csoport tagjai, milyen a mozgáshoz való viszonyuk, tudatában vannak-e a közvetlen környezetünkben elérhető lehetőségeknek, és
tulajdonítanak-e hozzáadott értéket a közösségben
végzett testedzésnek. Az eredményeket rövid irányított beszélgetés kövesse az egész csoporttal.
A következő tevékenységeket a jeles napra való ráhangolásként, illetve a meglévő ismereteik feltérképezése céljából ajánljuk, a történeti kontextus bevezetése előtt.
SPORTESZKÖZÖK
Kisebbeknek mutassunk vagy vetítsünk ki sporteszközöket, ők pedig azonosítsák, melyik sportághoz
tartoznak.
SPORTÁGAK
Piktogramok: a teljes csoporttal mérjük föl, milyen ismereteik vannak a különböző sportágakról? Történhet
piktogramokkal, amelyeket tableten vagy kivetítőn
mutatunk meg nekik.
PUZZLE
Kisebbeknek A/4-es papírra nyomtassunk képeket,
amelyek egy-egy sportágat jelenítenek meg. Vágjuk
össze kisebb darabokra, a tanulók kis csoportban
rakják ki és azonosítsák rajta a sportágat.
SZÓFUTÁS
Az activityt kössük össze futással vagy más, sorversenyekre jellemző mozgással, a játékban a csapattagok
egy-egy feladvány kitalálása után váltják egymást. A
tevékenység leírása a www.csodaszarvasprogram.hu
felületen található Szófutás címmel.
NÉPI SPORTJÁTÉKOK
Kisebb korosztállyal játszhatunk népi játékokat, ezek
leggyakrabban dobó-, fogó- és ütőjátékok. Javaslatok:
karikadobálás, ugróiskola, métázás, tekézés, Adj király katonát!, mocsárjárás, zsákban futás. Logikát
fejlesztő népi játék a malom.
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RENDSZEREZÉS
A tanulók készítsenek fürtábrát vagy más vizuális
rendszerezőt, amelyben egy általuk kigondolt logika
alapján csoportosítják a sportágakat.
KÜLÖNLEGES SPORTOK
A tanulók végezzenek csoportban rövid internetes
kutatómunkát kevésbé ismert sportágakról, röviden
ismertethetik a csoport többi tagjával a szabályait, az
esetleges sporteszközeit, az eredetét és néhány jeles
hazai vagy külföldi képviselőjét. A sport bemutatását
szemléltessék videóval is. Javaslatok: sepak takraw,
curling, slamball, kabaddi, pétanque.
EGY GYAKORLATSOR ÖSSZEÁLLÍTÁSA
KIS CSOPORTBAN
Az alább felsorolt problémákra állítsanak össze egy
energizáló, lazító, vagy épp nyújtó gyakorlatsort,
amely 5 különböző elemből áll! Határozzák meg az
elemek sorrendjét és az ismétlésszámot! A gyakorlatsor tartalmazhat mozgáselemeket és légzőgyakorlatokat is.
— Krisztinek gyakran fáj a feje napközben.
— Marci gyakran panaszkodik hátfájásra.
— Sári sokszor elálmosodik tanulás közben.
Ha elkészültek a kis csoportok, tanítsák meg a teljes
csoportnak a gyakorlatsort! Instruálják egymást, a
gyakorlatot bemutató csoport álljon szemben az ő
mozdulataikat követőkkel, mintha tükörbe néznének.
A közös tornát zenével is kísérhetjük.
AZ ÉN SPORTOM
Azok a tanulók, akik az iskolai testnevelés-oktatáson
kívül is sportolnak valamit, ismertessék a csoporttal a mozgásformát! Röviden mondják el, miért azt a
sportot választották, mennyi ideje űzik, mit szeretnek
benne, és szerintük mit fejleszt. Ha van eszközigénye,
mutassák meg a csoportnak és tanítsák meg a mozgásformát. Igény szerint a sportágat tanító szakember,
edző is részt vehet a tevékenységben.
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A MAGYAR ATHLETIKAI CLUB MEGALAKULÁSA ÉS
TÖRTÉNELMI JELENTŐSÉGE
A tevékenység célja, hogy megismertesse a tanulókkal
a magyar sport napjának történetét: a Magyar Athletikai
Club indulását és jelentőségét a szervezett sportélet
alakulásában. A kontextus bevezetése történhet tanári
prezentációval, képes bemutatóval, előadás formájában,
amelyhez kiindulópontként szolgál az ebben a fejezetben szereplő történeti leírás. A történeti háttér megismerését rövidebb helyzetgyakorlatok, vizuális alkotómunka
és mozgásos tevékenységek, versenyek követik.
Helyzetgyakorlat: a Club alapítása
Szereplők:
Esterházy Miksa, Molnár Lajos
A kontextus ismertetése után pár perces rövid jelenetben párokban játsszák el a tanulók, hogyan fogalmazódhatott meg a történelmi jelentőségű Club
alapításának gondolata! A tanulók érveljenek az alapítás mellett.
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Feladatkártya: Elhatározzátok, hogy rendeztek egy
nemzetközi versenyt Budapesten, ahol a magyar versenyzők összemérhetik magukat a külföldi sportolókkal. Beszéljétek meg a verseny helyszínét, időpontját,
a nevezési feltételeket, a versenyszámokat (futó-,
dobó-, ugrószámok), a pontszámítási rendszert, és
kérjétek meg az újságírókat, hogy közöljék a napilapban a versenyfelhívást. Ezt néhány tanuló megírhatja
egy rövidebb hír formájában.
Plakáttervezés
A vizuális érdeklődésű tanulók eközben tervezzenek
plakátot az eseményhez. Adjuk meg, milyen információk szerepeljenek rajta. Ha a csoport még nem ismeri
a plakát műfajának vizuális és szövegtani jellemzőit,
közösen foglaljuk össze velük az alkotás előtt.
A plakát tartalmi elemei:
•
•
•
•

az esemény dátuma, pontos helyszíne,
a versenyszámok megnevezése,
a nevezési feltételek,
díjak.

Szerepkártyák:
Vizuális kritériumok:
Gróf Esterházy Miksa vagy. Angliai tanulmányútjaidon
láttad, hogy az ottani sportélet virágzik, és úgy gondolod, tenni kellene azért, hogy itthon is legyenek széles
körben elérhető testedzési lehetőségek. Valószínűleg
itt is sok tehetséges ﬁatal vár felfedezésre, de nem
biztos, hogy mindenkinek lehetősége van szervezett
keretek közötti sportolásra. Megfogalmazódik az ötlet, hogy egy sportegyesületet kell alapítani. Ehhez
azonban segítségre van szükség.

• a „Z-vonal”: az óriásplakátok gyakori eleme,
hogy a legfontosabb információk egy Z vonalra illeszkednek, ezzel irányítva a ﬁgyelmet,
• élénk színhasználat,
• a betűméret utaljon a legfontosabb információkra.
Sportverseny

Molnár Lajos vagy, a Reform újság hírlapírója, a sport
iránt érdeklődő, lelkes ﬁatal újságíró. Gróf Esterházy
Miksa azzal a kéréssel fordul hozzád, hogy Te is vegyél
részt egy sportegyesület alapításában, ahol a sportszerető ifjúság lehetőséget kap a szervezett testedzésre.
Helyzetgyakorlat: a verseny megszervezése
Szereplők:
a Club vezetői és munkatársai, újságírók

Rendezzünk versenyt az egész csoporttal a történelmi
eseményhez hűen azokból a számokból, amelyek az
1875. május 6-ai versenyen is szerepeltek, és balesetmentesen megvalósíthatók: futó-, dobó-, ugrószámokból. A nevezés önkéntes alapon történjen. A
verseny közben narrátorként / sajtósként kommentálhatjuk az eseményeket. A verseny szabadtéren,
iskolaudvaron vagy sportpályán is megvalósítható.

A tanulók helyezkedjenek a fenti szerepek valamelyikébe, a választás önkéntes alapon történjen.
31

Kulturális emléknapok, értékek

|

A magyar sport napja

Szereplők:
szervezők, sportolók, kommentátor, esetleg közönség.
A tanulók helyezkedjenek a fenti szerepek valamelyikébe, a választás önkéntes alapon történjen.
Önálló szövegalkotás írásban, kis csoportban
— Írjanak egy 500 karakteres rövidhírt az eseményről,
amely beszámol arról, hogy Porzsolt Ernő bajnok lett és
a sporteseménynek külföldön is pozitív visszhangja volt.
— Írjanak egy 1000 karakteres röpiratot a gróf nevében,
amelyben a budapesti verseny sikere nyomán arra kéri
a vidéki ifjúságot, hogy szerveződjenek sportegyesületekbe.
A MAGYAR OLIMPIAI MOZGALOM
A tevékenységek célja, hogy tudatosítsa az ókori
olimpiai eszmény újjáélesztésében és a nemzetközi
olimpiai mozgalomban betöltött szerepünket, feladatvállalásunkat, illetve az olimpiai eszme mibenlétét.
A tanulók olvassák el erről az alábbi szöveget:
Az ókori olimpiai játékok újjáélesztésének gondolata többször megfogalmazódott a történelem
során, de csak a 19. század utolsó negyedében
válik egyértelművé az igény: a számos sportágat és
nemzetet érintő versenyzés és egy állandó nemzetközi szervezet létrehozása. Franciaországban Pierre
de Coubertin báró állt elő azzal a javaslattal, hogy
az iskolai és egyleti testnevelést elsősorban pedagógiai elvek vezéreljék és a modern sporteszmény
fontosságát hangsúlyozta. Akárcsak Esterházy
Miksa grófnak, Coubertin bárónak is angliai útjain
fogalmazódtak meg az ezzel kapcsolatos reformtörekvései, amikor az ottani sportéletet és pedagógiai
rendszereket vizsgálta. Terveit 1894-ben sikerült
elfogadtatnia a Francia Atlétikai Sporttársaságok
Uniója előtt, ahol a nemzetek baráti versengése
mint erkölcsi érdek fogalmazódott meg. Megszületett a határozat, hogy 1896-ban Athénban megrendezik a nemzetközi versenyt, majd négy évre rá
Párizsban, és később négyévenként mindig másik
országban. Ehhez szükség volt egy stabil szervezet
felállítására, így megalakult a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság. Első elnöke a görög Demetriosz Vikelasz
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lett, a báró pedig a főtitkára. Tagjai között volt egy
haladó szemléletű magyar is: dr. Kemény Ferenc alreáliskolai igazgató. A szervezet megalapítása után
Athénban megkezdődtek az első olimpia előkészületei, bár nem a várt ütemben, és még Budapest
is felmerült mint lehetséges helyszín. Coubertin
báró számos nehézségbe ütközött, sok országgal
levelezett, mire sikerült elfogadtatnia az olimpiai
gondolatot. Őszintén hitt benne, hogy az olimpiai
eszme hosszú távon támogatná a nemzetek közötti
béke fenntartását. A szervezőmunkában már az
elejétől fontos szerep jutott Kemény Ferencnek.
Kemény Ferenc eredetileg tanári diplomát szerzett,
és a párizsi Sorbonne-on barátkozott össze Pierre de
Coubertinnel, akivel 1894-ben már leveleztek az újkori
olimpiai játékok tervéről. A báró tagságot ajánlott neki
a Francia Atlétikai Sporttársaságok Uniójában, ahol később elfogadták az olimpiai versenyek tervét. Megkérte,
hogy legyen az olimpiai játékok újjáélesztését tárgyaló
nemzetközi kongresszus egyik alelnöke, majd a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjává is megválasztották.
1895 őszén véglegessé vált, hogy részt veszünk az athéni olimpián, ahol sikeresen szerepeltünk: hét főből álló
küldöttségünk 6 érmet szerzett. Franciaország, Görögország, Németország, Ausztrália és az Egyesült Államok
után nálunk is megalakult egy, a szervezőmunkával foglalkozó bizottság, Olimpiai Játékokat Előkészítő Magyar
Bizottság néven. Az alakuló ülést 1895 végén tartották,
tagjai a fővárosi sportegyesületekből kerültek ki, többek között a Magyar Athletikai Clubból is. Első elnökévé
dr. Berzeviczy Albertet választották, Kemény Ferencet
pedig a titkárává. Kemény a következő években kidolgozta egy állandó szervezet felállításának javaslatát, és
1904-ben megalakult a Magyar Olimpiai Nagybizottság,
amelynek 1907-ig volt a tagja, de pedagógiai területen
ez után sem szűnt meg a hazai sportélet ügyét szolgálni (Keresztényi, 1988, 53-62.). Munkássága azért is
kiemelkedő, mert az elsők között látta meg az olimpiai
játékok újjáélesztésében rejlő lehetőségeket, a magyar
olimpiai mozgalom térnyerése pedig pozitív hatással volt
a hazai szervezett testedzés alakulására is.
Az olimpiai eszme újjáélesztésében való szerepvállalásunk és a nemzetközi éremtáblázatban elfoglalt kiemelkedő helyünk azóta is elismerésnek örvend.
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A fenti szöveget használva kiindulásként, csoportokban
internetes kutatómunka formájában derítsenek ki több
információt a magyar olimpiai mozgalom kezdeteiről és
az első olimpiai sikereinkről. Ha 7-8. osztályos vagy gimnáziumi évfolyamokkal dolgozzuk fel a jeles napot, az
ehhez a korszakhoz kapcsolódó jelentősebb történelmi
eseményeket is hozzáköthetjük a témafeldolgozáshoz.
Idővonal
A fejezetben szereplő szöveg alapján idővonal-készítő
program segítségével készítsék el a nemzetközi olimpiai mozgalom történetében való szerepvállalásunk
idővonalát, feltüntetve az ehhez kapcsolódó legfontosabb eseményeket! Digitális idővonal hiányában készíthetünk papíralapú változatot is, nyomtatott képekkel.
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Élő szobrok az olimpiáról
A tanulók az olimpiai versenyek egy-egy pillanatát kiragadva jelenítsenek meg állóképeket egyénileg vagy
közösen, a csoport többi részének ki kell találnia, mi a
kép tartalma. Az ötlet leírása a www.csodaszarvasprogram.hu felületen is megtalálható Élő szobor címmel.
Javaslatok az élő szobrokhoz:
•
•
•
•

győztesek a dobogón,
futás az olimpiai fáklyával,
futók felkészülése a rajtra,
egy mozdulat kiragadása valamelyik sportágból.

Egy versenybizottság felállítása
Az olimpiai játékok – az ókori olümpiai játékok mintájára – számos sportágat magába foglaló nemzetközi
eseménysorozat, amelyen több földrész kiváló sportolói vesznek részt. A fogyatékkal élők sporteseményei
a Paralimpiai Játékok és a Speciális Olimpiai Játékok.

A vita módszerével a tanulók kis csoportokban tervezzék meg egy ﬁktív versenybizottság alapelveit és
szabályrendszerét, és érveljenek a választásaik mellett. Röviden prezentálják az elképzeléseiket, ezután
ütköztessük az eltérő ötleteket!

Jelképek
Javasolt szempontok:
Mit jelképez az öt karika?
Az olimpiai jelkép az öt kontinens összefogását jelképezi. Érdekességként megemlíthetjük, hogy először
az 1920-as antwerpeni olimpián húzták föl a zászlót.
Mit jelképez az olimpiai láng?
Az olimpiai fáklya a béke és a harmónia szimbóluma.
A láng az ókori olimpiai játékokon égett, a szertartás
a görög mítoszon alapul, amely szerint Prométheusz
ellopta Zeusztól a tüzet és az embereknek adta. (Ha
a tanulók érdeklődnek a mítosz iránt, internetes kutatómunkában kideríthetnek többet a történetéről.)
Az újkori játékokon először az 1928-as amszterdami
olimpián gyújtották meg, a fáklyafutásra pedig először
1936-ban, a berlini olimpiai játékok előtt került sor.
Csoportos kvíz
Sportszerető társaságnak kivetítő, interaktív tábla
vagy tablet használatával rendezhetünk zászlófelismerő kvízt, az országokra tippelhetnek egyénileg vagy
kis csoportban.

• Milyen sportágak szerepeljenek a versenysorozaton?
• Legyenek-e hadászati vonatkozású versenyszámok? Miért / miért ne?
• Milyen pályázati kritériumokat határozzanak meg?
• Férﬁak és nők is jelentkezhetnek? Ennél a
pontnál érdemes megemlíteni, hogy az ókori játékokra csak férﬁak jelentkezhettek, a
nőknek akkor külön versenyeik voltak és a
részvételük egy ideig még az újkorban sem
volt elfogadott.
Test és szellem egysége – vizuális alkotómunka
Az olimpiai eszme az ókori görög nevelési ideálokon
nyugszik, amely a test és szellem képességeinek, illetve a jellem együttes fejlesztésén alapul, ezt görög szóval kalokagathiának nevezték (Kertész, 2001, 86-88.).
Az újkori olimpiai mozgalom ezt az ideált is igyekezett
feltámasztani, és a sport nevelési szemléletű eszményét népszerűsíteni. Ha felső tagozatos vagy gimnáziumi csoporttal dolgozzuk fel a jeles napot, irányított
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beszélgetés keretében ide köthetjük a humanizmus
korszakát is, ahol újra ez az embereszmény éled föl.

E Hajdu Szabolcs (rendező, 2006): Fehér tenyér.
Hungarotop, Budapest.

A tanulók a történelem és művészettörténet tantárgy
keretében elsajátított ismereteket felhasználva tervezzenek digitálisan infógraﬁkát vagy hagyományos
rajzeszközökkel plakátot / montázst a kalokagathia eszméjének! Az ötlet leírása a www.csodaszarvasprogram.hu felületen található Plakát- vagy infograﬁka-készítés kis csoportban címmel. A szöveges
és képi elemek együttese az ókori eszményt mint
absztrakt fogalmat jelenítse meg.

A ﬁlm egy tornász pályafutását mutatja be, a
gyerekkori tekintélyelvű edzésektől kezdve a
sportoló felnőttkoráig, a középpontban az útkeresés és az újrakezdés lehetőségei állnak.
A ﬁlmet inkább gimnáziumi évfolyamtól ajánljuk.

További ötletadó tartalmak
Film
A Almási Tamás (rendező, 2009): Puskás Hungary.
Filmplus, Budapest.
A ﬁlm a sokak által a legismertebb magyarként
emlegetett futball-legenda hazai és külföldi pályafutását meséli el.
B Czencz József – Czinke Gyula (rendező, 2018):
A csodafedezet: Vitéz Halassy Olivér. Greenscreen Production, Budapest.
A dokumentumﬁlm Halassy Olivér kétszeres
olimpiai bajnok vízilabdázónak állít emléket.
C Ifj. Elek Ottó – Zákonyi S. Tamás (rendező, 2000):
Egerszegi. Intercom, Budapest.
Dokumentumﬁlm az ötszörös aranyérmes úszóolimpikon pályafutásáról.
D Kósa Ferenc (rendező, 1977): Küldetés. Mokép,
Budapest.
A dokumentumﬁlm Balczó András háromszoros
olimpiai bajnok öttusázónak állít emléket.
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Külső helyszín meglátogatása
Szervezhetünk látogatást a településen található
sportlétesítménybe vagy stadionba, utánajárhatunk
a történetének és az ott elérhető sportolási lehetőségeknek.
Ha van a családban, ismerősi körben olyan személy,
aki korábban valamilyen sporttevékenységet folytatott vagy folytat jelenleg, csoportos interjút vagy
irányított beszélgetést szervezhetünk vele.
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A családok
nemzetközi
napja
május 15.

„A teljes élet a családos élet: a fészek.
Akinek nincs családja, csak fél életet él:
mindholtáig hiányzik neki valami.”
Gárdonyi Géza: Bibi
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Történeti leírás
Míg május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük, addig az utolsón a gyermekek vannak a középpontban. E két jeles nap közé ékelődve, a hónap
közepén a ﬁgyelem a családokra irányul. A családok
nemzetközi napja az ENSZ kezdeményezésére jött
létre 1993-ban azzal a céllal, hogy felhívja a világ
ﬁgyelmét a családokat érintő gazdasági, társadalmi
és demográﬁai folyamatokra. Az Egyesült Nemzetek
Szervezete 1994-et a családok nemzetközi évévé nyilvánította. Alapelvként meghatározták, hogy a család
a társadalom alapegységét képezi, ezért különös ﬁgyelmet igényel, valamint a lehető legszélesebb körű
védelmet és segítséget kell biztosítani a számára.
A családok nemzetközi napjának kezdeményezéséhez
Magyarország is csatlakozott, ezzel is jelezve, hogy
országunk jövője szempontjából kiemelten fontos a
legkisebb társadalmi csoport. A 2011. évi CCXI., a
családok védelméről szóló törvény erről a következőképpen fogalmaz: „A társadalom alapegységeként a
család a nemzet fennmaradásának biztosítéka és az
emberi személyiség kibontakozásának természetes
közege, amit az államnak tiszteletben kell tartania.”
Magyarország kormánya a 2018-as esztendőt a Családok évének nyilvánította, amelynek során mintegy
2000 programot szerveztek és támogattak határokon
innen és túl.
A jeles naphoz kötődő gyakorlatok a Nemzeti alaptantervvel összhangban teret biztosítanak olyan élményszerű tevékenységeknek, amelyek növelik a tanulók
családi, közösségi és nemzeti identitását. Továbbá
a tanulók számára segítik értelmezni a családi szerepeket és a társadalom alapegységének funkcióit,
valamint rávilágítanak a családi kohézió olyan alapelemeire, mint az együttműködés, a szeretetközösség
és a tisztelet.
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Az 1990-es évektől kezdődően a legtöbb európai ország, így Magyarország népessége
is csökken, amelynek oka elsősorban a népesség elöregedése és a gyermekvállalási
kedv csökkenése. A magyar családpolitikai
ellátások deklarált célja a gyermekvállalás
ösztönzése, a vágyott gyermekek megszületésének elősegítése, és ezáltal az ország
demográﬁai helyzetének javítása.
Az elmúlt 10 évben számos olyan intézkedés
született, amely segítette és ösztönözte a
ﬁatalokat a családalapításra. A sokszínű
rendszer – bár valódi hatása csak hosszabb
távon lesz érezhető – eredményességéről
árulkodik, hogy a házasságkötések száma
a 2010-es mélypontot követően (35 520 db)
tíz év alatt majdnem megduplázódott (2020ban 65 268 db házasságkötés volt).
A rendszerváltás óta a gyermekvállalás ideje
közel 7-8 évvel későbbre tolódott. Jelenleg
a nők leggyakrabban 29-31 éves korukban
szülnek gyermeket.
A magyar családtámogatási rendszer nagyon változatos és széleskörű. A rendszer
célja a gyermekvállalás és gyermeknevelés
terheinek csökkentése. Fontos elemei például a családi adókedvezmény és az otthonteremtési program.

A családok nemzetközi napja

Ötletek, módszerek a jeles
nap megvalósításához
A CSALÁD
A Ráhangolódásként a tanulók csoportmunkában
készítsenek nagyméretű rajzlapra pókhálóábrát,
amelynek központi hívószava a család! Milyen
fogalmakat, kifejezéseket, asszociációkat társítanak hozzá? Az elkészült munkát a csoport
egy tagja ismertesse! Valószínűleg sok pozitív
tartalmú jelzőt, fogalmat fogunk találni.
B A tanulók mondjanak példákat arra, hogy milyen
formákban védi és támogatja őket a családjuk,
illetve milyen konkrét cselekedetekkel tudnak
hozzájárulni ők is a harmonikus együttéléshez!
C Segítheti a családok megfelelő működésének
feltételeit értelmezni a Nemzeti Köznevelési
Portálon lévő Mi kell egy család boldogságához?
című feladat, ahol tanulóknak halmazokba kell
rendezniük a családi boldogsághoz nélkülözhetetlen és szükségtelen összetevőket. A rövid feladat elvégzése után a tanulók mindkét halmazba
további odaillő új szavakat mondjanak.
D A tanulók rövid improvizációval érzékeltessék,
hogy milyenné válna egy család, ha hirtelen
eltűnne egy-egy, az előző feladatban említett
összetevő a családi életből (pl.: tisztelet, bizalom, odaﬁgyelés, hatékony kommunikáció). Ez
esetben a választott fogalmat előre ne árulják
el a szereplők, ennek kitalálása legyen a hallgatóság feladata!
E Kérjünk meg egy tanulót, hogy a táblára rajzolja
fel egy óriási fa körvonalát. Minden tanuló írjon
bele a különleges családfába egy olyan értéket
vagy tapasztalatot, tudást, amelyet a családjában szerzett, és szívesen magával vinné később
a saját családjába is.
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FILMNÉZÉS/ELEMZÉS: A SZELEBURDI CSALÁD
CÍMŰ FILM
Amennyiben nincs lehetőség a teljes ﬁlm megtekintésére, akkor elsőként a 6.-tól a 10. percig tartó részlet
javasolt levetítésre.
A vetítés után a ﬁlm családokat érintő, ma is aktuális
kérdéseiről kezdeményezzünk közös, nagycsoportos
beszélgetést. Hogyan írnák le a tanulók a ﬁlmbéli család életmódját és körülményeit? Hogyan oszlanak el
a családi szerepek? Tudtak-e a tanulók a ﬁlmből a
saját életükkel párhuzamot vonni?
A második levetítendő rész a 47–57. perc, amikor a
nagyszülők levélben felvetik, hogy a legnagyobb ﬁú,
vagy esetleg az öccse élhetne náluk, hogy kevésbé
legyenek zsúfoltan. A ﬁúk a húguktól tudomást szereznek a levélről és meglehetősen elkeserednek. Az
édesapa feloldja a konﬂiktust azzal, hogy felolvassa a
válaszát, amely szerint igaz, hogy kicsit sokan vannak,
de ha elmenne egyikük innen, nem csak eggyel lennének kevesebben, hanem megszűnnének család lenni.
„Mi egymás kiegészítői vagyunk, nem tudjuk egymás
nélkül elképzelni az életünket” – mondja.
A ti válaszleveletek hogyan hangozna? A tanulók alkossák meg egy mondatban a saját családjukra jellemző meghatározást! Aki szeretné, felolvashatja az
osztály előtt, valamint kérjük meg a tanulókat, hogy
otthon is mutassák meg, amit írtak.
Palásthy György (rendező, 1981): A szeleburdi család.
Mokép, Budapest.
JANIKOVSZKY ÉVA: HA ÉN FELNŐTT VOLNÉK CÍMŰ
MŰVÉNEK FELDOLGOZÁSA
A Ráhangoló tevékenységként minden tanuló írjon
egy-egy befejezést a következő mondatokhoz:
— Gyereknek lenni jó, mert….
— Felnőttnek lenni jó, mert…
Hogyan látják a felnőtt létet? Összességében számukra melyik tűnik vonzóbbnak és miért? Hallgassák
meg a tanulók a történetet! Az ezt követő beszélgetés
témái lehetnek:
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— Mit mond a történet főhőse? Felnőttnek
vagy gyereknek lenni jobb? Mivel indokolja?
— Nektek mit mondanak otthon? Fejezzétek
be: „hányszor mondjam, hogy…”!
— Milyen családot képzel el magának a
kisﬁú, ha majd felnőtt lesz? Egyetértetek
a terveivel?
— Felnőttként hogyan szeretnétek viselkedni? Van olyan dolog (például: hobbi, sport),
amit mindenképpen felnőttként is folytatni
szeretnétek?
— Végül tudnátok-e válaszolni a kisﬁú kérdésére, hogy a felnőttek vajon miért viselkednek jól, ha rájuk nem szól senki és bármit
megtehetnek?

B A történet első részét a tanulók előadhatják
szereposztásban, a szöveg könnyen színpadra
vihető.
C A ﬁatalabb korosztály fakanálbábokat készíthet,
és ezek segítségével készülhet egy rövidebb bábelőadás is.
Az előadásokat külső helyszíneken is bemutathatják.
ÉN IS HASZNOS TAGJA VAGYOK A CSALÁDNAK!
A családokra jellemző, hogy mindenkinek megvan benne a szerepe. A tanulók előzetesen gondolják át a családjukban betöltött szerepüket, otthoni tevékenységeiket és ez alapján írjanak példákat az alábbi pontokhoz:
• Amit önállóan végzek és rám bízhatnak a
szüleim:
• Amiben az én véleményem is számít a családban:
• Amiért felelősséget vállalok:
• Házimunka, amiben segíteni tudok:
• Amiben segítek a családtagomnak:
Amikor mindenki elkészült, a kapott eredmények alapján a tanulók készítsenek statisztikát arról, hogy mik
azok a házimunkák, amiben a legtöbben segítenek?
Van-e vajon különbség a ﬁúk és a lányok által végzett
házimunkák mennyiségében és típusában? Milyen
feladatok azok, amelyeket a mindennapokban a csa40

ládi tevékenységek közül rendszeresen végeznek, és
melyek azok, amelyeket csak időszakosan?
RAJZOS FOGLALKOZÁS – OKLEVÉL VAGY EMLÉKLAP
KÉSZÍTÉSE
A tanulók készítsenek egy-egy oklevelet – akár digitális formában - a családtagjaiknak a jeles nap alkalmából! Gondolják át, hogy mi az, amiért ki tudnák
tüntetni őket? Például:
— Ki az, aki a legﬁnomabb sütit készíti a családban?
— Ki az, aki a legnehezebb házi feladatban is
tudott segíteni?
— Ki mesél(t) neked a legszebben?
— Ki az, aki meg tudja javítani az elromlott játékaid?

Törekedjenek arra, hogy minden családtag kapjon egy
oklevelet! Az elkészült műveket vigyék haza és adják
át azoknak, akiket illet!
RAJZOS FOGLALKOZÁS – JÖVŐBELI CSALÁDOM
A tanulókat kérjük meg, hogy rajzolják le, milyennek
képzelik 20-25 év múlva a családjukat. Az alábbi kérdésekkel segíthetjük a rajzok megszületését:
• Hogyan képzeled el a rokonaid életét a jövőben?
• Lesz házastársad, gyermeked?
• A szüleid élete mennyiben fog megváltozni?
• Mekkora településen fogtok élni és milyen
lesz az otthonotok?
• Ha már nem fogsz otthon élni, milyen meszsze leszel a szüleidtől, testvére(i)dtől?
Aki szeretné, pár mondattal bemutathatja az elkészült
rajzát. Az osztály közösen összehasonlíthatja, hogy
ki számít arra, hogy a legnagyobb házban fog élni,
vagy a legnépesebb családban, esetleg melyik rajzon
érhető tetten leginkább a technikai fejlődés.
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FOGALMAZÁS – ÜNNEPEL A CSALÁD
A tanulók írjanak egy rövid, 4-6 mondatos fogalmazást a legkedvesebb, családi körben tartott ünnepükről! Az elkészült fogalmazásokat olvassák fel és beszéljék meg, hogy melyik volt a legnépszerűbb ünnep,
és tudnak-e olyan ünnepre példát, amit az osztályból
senki sem választott!

Kérdések a
fogalmazáshoz:
— Melyik a legkedvesebb, családban megtartott ünneped és miért?
— Mit szoktatok ezen az ünnepen csinálni?
Van-e valamilyen családi hagyományotok,
ami rátok jellemző? (Ez lehet egy családi recept vagy ismétlődő közös program, esetleg
részvétel valamilyen kulturális vagy szórakoztató rendezvényen.)
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Kérjük, hogy a készítéskor az alábbi kérdésekre is
keressék meg a választ:
— Hányan szerepelnek a családfán?
— Kinek / kiknek született a legtöbb gyermeke?
— Ki (volt) a legidősebb rokonod?
— Ki él(t) a legtávolabb tőled?
— Volt-e / van-e a mai országhatáron túlról
származó rokonod?

Végül megkereshetjük osztályszinten is a fenti kérdésekre a választ, például:
— Összesen hány testvér van az adott osztályban?
— Hány dédnagyszülő van összesen?
— Kinek lett a legnépesebb a családfája?
— Kinek van a legidősebb rokona?

ACTIVITY A CSALÁDHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAKBÓL
CSALÁDFAKÉSZÍTÉS ÉS ÉRTELMEZÉS
Ráhangolódásként az internet segítségével mutassunk be egy híres családfát, mint például az Árpád-házi királyokét vagy a Rákócziak családfáját.

Egy tanuló húz egy kártyát, ami tartalmazza a kitalálandó fogalmat és a tevékenységet is. Aki először
kitalálja a helyes megfejtést az osztályból, ő húzhatja
a következő kártyát.
Lehetséges fogalmak és tevékenységek:

A A rokoni kapcsolatok gyakorlásához nyújt segítséget a függelékben található feladat.
B A rokoni kapcsolatok értelmezéséhez segítséget
jelenthet a Nemzeti Köznevelési Portálon található Ki kicsoda a családban? című feladat, ahol
egy párosító játékban a rokoni kapcsolatokat és
a meghatározásaikat kell összekötni.
C A tanulók előzetes kutatómunkában, a szüleik,
nagyszüleik segítségével készítsék el a családfájukat a lehető legtöbb rokonukkal!

— Körülírás: anya, örökbefogadás, unoka, gyermekszületés, élettársi kapcsolat, nevelőszülő, dédszülő,
sógor.
— Rajz: nagynéni, féltestvér, nagycsalád, unokatestvér,
apa, válás, eljegyzés, családfa.
— Mutogatás: nagymama, árva, házasságkötés, örökség, nagycsalád, várandós, egyedülálló, özvegy.
„A CSALÁDUNK SZÜLETÉSE”
A tanulók kérdezzék meg a szüleiket a családjuk első
eseményeiről, majd a tanteremben készítsenek egy
képekből és / vagy szövegből álló „mesekönyvet” az
elhangzottak alapján! A kis füzetet hazavihetik és
ajándékba adhatják a szüleiknek.
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Az egyes lapok tartalma lehet:
•
•
•
•

szülők megismerkedése,
szülők eljegyzése, házasságkötése,
közös otthon kialakítása,
várandósság, hogyan készült a szűk és kiterjedt család az első gyermek érkezésére,
• testvérek születése.
Alternatív megoldásként a tanulók készíthetnek képekből és / vagy szövegből álló „mesekönyvet” a saját
csecsemő- és kora gyermekkori mentális-, testi- és
mozgásfejlődésükről (első mosoly és fog, kúszásmászás ideje, mikor állt fel és kezdett járni, első szavak stb.), vagy a családhoz kötődő legkedvesebb nyári
emlékről, nyaralásról is.
CSALÁDI PIKNIK – PROJEKTFELADAT
A tanulók állítsanak össze egyénileg egy fél–egy napos családi kirándulás megtervezését és lebonyolítását tartalmazó projektet, amelyet meg is kell valósítaniuk, és bemutatniuk az osztály számára!
Beszéljük meg előzetesen a gyerekekkel, milyen részei
lehetnek egy ilyen projektnek? Mit kell tartalmaznia?

— Kiket szeretne meghívni? Javasoljuk a
nagyszülők bevonását is.
— Mi lehet a résztvevők eltérő igényeinek és
képességeinek megfelelő helyszín és időtartam? Vajon, ki hová szeretne menni, vagy
milyen mértékű távolság vagy terep nem
okoz még nehézséget a számára?
— Milyen időpont tűnik megfelelőnek?
— Milyen eszközigény merülhet fel (például:
takaró, kulacs, szendvicsek, túrabot, szabadtéri játékok, fényképezőgép)?
— Milyen szervezési teendők vannak? (Például: útvonal, közlekedés megtervezése, meghívni résztvevőket, szendvicsek készítése,
szükséges eszközök összeállítása.)
— Milyen költségekkel kell számolni? A belépőjegyek, vonaljegyek tekintetében tud-e
valamilyen kedvezményt igénybe venni?
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A tanulók a kirándulás során készítsenek fotókat,
amelyekből az osztály számára is mutassanak be párat! Mondják el, hogy érezték magukat a piknik során?
Hány családtagot tudtak meghívni? Mi befolyásolta az
időpont és helyszín kiválasztását? Mi okozott nehézséget a szervezés és lebonyolítás során? Mi okozta
a legnagyobb örömet a számára? Tervezi-e a család
a következő hasonló alkalmat?
CSALÁDI KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSE
Az osztály alkosson 4-5 fős családokat és tervezzenek meg egy 1 hónapos családi költségvetést! Próbálják meghatározni és összeírni, hogy:
— milyen rendszeres bevételekkel számolhat egy átlagos 2-3 gyermekes család (munkabér, családtámogatási ellátások stb.)?
— milyen állandó kiadásaik lehetnek (lakással és
távközléssel / tömegkommunikációval kapcsolatos
kiadások, közlekedés, élelmiszer, tisztító és tisztálkodási szerek, megtakarítások, egyéb állandó kiadások
stb.)?
Írjanak példát arra, hogy milyen váratlan kiadások
merülhetnek fel? Hogyan kerülhetik el, hogy ezek a
nem várt kiadások felborítsák a család költségvetésének egyensúlyát?
Tegyenek javaslatot arra vonatkozóan, hogy egy átlagos család milyen energiatakarékos és környezetkímélő megoldásokkal tudja a költségeit csökkenteni!
A csoportok beszéljék meg, mennyi lehet a kiadások és bevételek egy hónapnyi összege egy 4 vagy
5 fős családban! Mind a kiadások, mind a bevételek
tekintetében átlagos összegekkel próbáljanak kalkulálni! Az adatokat jelenítsék meg táblázatban, majd az
egyes családok mutassák be és hasonlítsák össze a
családi költségvetéseiket! Otthon a szüleikkel egyeztessék le, hogy a táblázat adatai mennyiben térnek
el a családjuk valós költségvetésétől!
A CSALÁD FUNKCIÓINAK MEGISMERÉSE
A család reprodukciós, nevelési, védő-, fogyasztási
és gazdasági funkcióval is rendelkezik.

A családok nemzetközi napja

A Nemzeti Köznevelési Portálon lévő A család funkciói
nevű feladat során a tanulóknak egy hiányos táblázatot kell kiegészíteniük. Az egymás alatti sorokba a
család egyes funkciói, ezek meghatározása és jellemző képi megjelenítése kerül.
A táblázat kitöltése után kérjük, hogy mondjanak
konkrét példákat az egyes funkciók megvalósulására
a saját családjukból.

|

Kulturális emléknapok, értékek

További ötletadó tartalmak
• A www.csodaszarvasprogram.hu Életvezetés, családi életre nevelés, közösségi szerepvállalás témamodul heti tervei.
• KSH Családok Magyarországon – A családok nemzetközi napja, május 15.

A CSALÁDOK JELLEMZŐI A KÜLÖNBÖZŐ KOROKBAN
A függelékben található feladatban a családokkal
kapcsolatos leírásokat kell a hozzájuk tartozó korszakkal összekötni.
(Megfejtés: a) – 5, b) – 3, c) – 6, d) – 1, e) – 2, f) – 4)
CSALÁDTÍPUSOK MAGYARORSZÁGON: A KSH
INTERAKTÍV ÁBRÁINAK ELEMZÉSE
A 2016-ban felvett mikrocenzus adatain alapul a KSH
látványos interaktív táblázata, melyet könnyen megtalálhatunk a keresőben a „KSH”, „interaktív” és a
„családok” szavak beírásával. A tanulók láthatják a
háztartásokban élők számának és arányának változását 1980-tól 2016-ig.
• A tanulók a bal oldali lehetőségekből kiválaszthatják azt a családformát, amiből
érkeztek (például házaspár 2 gyermekkel).
Ha megvan, az ebben a családformában
élők összes mennyiségét bemondhatják
hangosan, a többiek a szám alapján próbálhatják visszakeresni a családformát.
• A tanulók a felület jobb alsó graﬁkonja segítségével keressék a választ arra a kérdésre,
hogy 1980 és 2016 között hogyan alakult
a házaspárok és az élettársi kapcsolatban
élők száma! Nézzék meg a graﬁkonokat a
választható gyermekszámok esetén is. Mi
nőtt vagy csökkent erőteljesen? Keressenek okokat a változásokra! Milyen esetben
nem számottevő a változás?
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Felhasznált irodalom
• Az előlapon szereplő idézet forrása: Gárdonyi Géza: Bibi. https://mek.oszk.hu/04400/04484/ (utolsó megtekintés: 2020. 12. 30.)
• Janikovszky Éva (2016): Ha én felnőtt volnék, Móra Könyvkiadó, Budapest.
• A család funkciói. https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/25046608538 (utolsó megtekintés:
2021. 02. 07.)
• A családtámogatások rendszere Magyarországon – ÁSZ-elemzés. 2019. 06. 18. https://www.aszhirportal.hu/hu/hirek/a-csaladtamogatasok-rendszere-magyarorszagon-asz-elemzes (utolsó megtekintés: 2021. 02. 07.)
• Családvédelmi akcióterv. https://csalad.hu/csaladvedelmiakcioterv/hirek (utolsó megtekintés: 2021. 02.
07.)
• Családok éve. https://csaladokeve.hu/ (utolsó megtekintés: 2021. 02. 07.)
• Hegedűs Judit (szerk., 2006): A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése. Család, gyerek, társadalom Bölcsész Konzorcium, 6-8. http://mek.niif.hu/05400/05461/05461.pdf (utolsó megtekintés:
2020. 12. 30.)
• International day of families May 15. [é.n.] https://www.un.org/en/observances/international-day-of-families (utolsó megtekintés: 2021. 02. 07.)
• International Year of the Family (IYF) 1994. https://www.un.org/development/desa/family/international-year-of-the-family.html (utolsó megtekintés: 2021. 02. 07.)
• KSH (sz.n.) Családok Magyarországon –A családok nemzetközi napja, május 15., In: Statisztikai
Tükör, 2015/34. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/csalad_vilagnap15.pdf (utolsó megtekintés: 2020. 12. 30.)
• Milyen
családban
él
ön?
https://www.ksh.hu/interaktiv/csaladok/index.html
(utolsó megtekintés: 2021. 02. 07.)
• Népesség, népmozgalom (1941–). http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnt001c.
html (utolsó megtekintés: 2021. 02. 07.)
• Vida Cecília (2019): A családtámogatások rendszere Magyarországon, Állami Számvevőszék.
https://docplayer.hu/145360316-E-l-e-m-z-e-s-elemzese-a-csaladtamogatasok-rendszere-magyarorszagon.html (utolsó megtekintés: 2020. 12. 30.)
• 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100211.
tv (utolsó megtekintés: 2020. 12. 29.)
• 10. osztály – Árpád-házi királyok. 2013. 08. 15. https://tortenelemtanulas.blog.hu/2013/08/15/10_
osztaly_arpad-hazi_kiralyok (utolsó megtekintés: 2020. 12. 28.)
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A magyar
dráma
napja

szeptember 21.

„Az irodalom, a művészet – így hiszem, így
tudom – közvetítés az égi és földi princípium
között. Kinek mankó, kinek bot
a vándorláshoz, kinek létra
– némelyeknek vastüdő
a mindennapi lélegzéshez.”
(Jókai Anna:
A mérleg nyelve II.)
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Történeti leírás
Szeptember 21-e a magyar dráma napja, amelyet a
Magyar Írók Szövetségének javaslatára 1984 óta ünneplünk itthon és a határon túl. 1883-ban ezen a napon került sor Madách Imre Az ember tragédiája című
drámai költeményének ősbemutatójára, Paulay Ede
rendezésében a Nemzeti Színházban. Madách 1860ra fejezte be művét, de a színre vitelét már nem érte
meg. A bemutató nagy sikert aratott, és a mai napig
a magyar drámairodalom egyik legnagyobb darabjának, egyben a legtöbb értelmezésre lehetőséget adó
művének tartják. A művet emberiség-költeményként
szokták emlegetni, mert központi kérdésfelvetése,
hogy mi az emberi lét célja és értelme, van-e haladás
a történelem korszakain át, és vannak-e örökérvényű
eszmék, amelyekben hinni lehet.
Az ősbemutatón Ádámot Nagy Imre, Évát Jászai Mari,
Lucifert Gyenes László játszotta. Azóta rengetegen
színre vitték magyar és külföldi színházakban is, és
a darabot több nyelvre is lefordították.
A jeles nap ünneplésének célja, hogy megemlékezzünk a magyar drámairodalom főbb értékeiről, és a
szerzőket újabb alkotások megírására ösztönözze.
Ezen a napon számos programot rendeznek országszerte és kitüntetéseket adnak át, például a Színházi
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Dramaturgok Céhe Az évad legjobb magyar drámája
díjat, illetve a céh dramaturg- és drámaíró műhelyének, a Kortárs Magyar Dráma Nyílt Fórumának kitüntetését, a Vilmos-díjat. Mindkettőt kortárs magyar
drámaírók kapják. A jeles nap alkalmából színházi
nyílt napokon, kiállításokon vehetünk részt, és ezen
a napon kerül sor a Színházak Éjszakája programsorozatra is.

A Nemzeti Színház előde volt a Pesti Magyar Színház, amely 1837-ben nyitotta meg
a kapuit.
Az ember tragédiáját részben vagy egészben
több, mint negyven nyelvre fordították le.
Ezzel a művel nyitotta meg kapuit az új
Nemzeti Színház Budapesten 2002-ben.
Madách Imre művéből egész estés animációs ﬁlm készült 2011-ben Jankovics Marcell rendezésében.
Jászai Mari színésznőről krátert neveztek
el a Vénuszon.

A magyar dráma napja
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Lehetséges szituációk kártyákon:

Ötletek, módszerek a jeles
nap megvalósításához
A magyar dráma napja a magyar drámairodalom értékeire hívja fel a ﬁgyelmet és ösztönzi az írókat újabb
művek megalkotására. Az alkotás során a különböző
karakterek teszik izgalmassá és szemléletessé a történeteket. Az érzelmek jelensége megkerülhetetlen
az irodalmi művek befogadása és elemzése kapcsán,
mert ezek a mindennapi élet valamely jellemző alakját, helyzetét, eseményét örökítik meg, ennek megtapasztalását segítik a következő tevékenységek.
ÉRZELMEK KIFEJEZÉSE
A tanulók mimikával vagy mozdulatokkal fejezzenek
ki érzelmeket vagy állapotokat, a csoport többi tagja
találja ki. Nehezítésként adhatunk olyan instrukciót,
hogy csak az arcjátékra támaszkodhatnak.
Javaslatok: harag, öröm, félelem, pánik, megkönnyebbülés, undor, meglepetés, türelmetlenség, unalom,
sikerélmény.
A gyakorlat ráhangolásként szolgálhat egy összetettebb
tevékenység, az ezután következő mese színre vitele
előtt, a játék megtalálható a www.csodaszarvasprogram.
hu felületen is, Activity II. (Érzelmekkel) néven.
ÉLŐ ÚJSÁG
Drámapedagógiai gyakorlatokkal feldolgozhatunk
olyan témákat, jelenségeket, amelyek a tanulók életében is aktuálisak. Ezek a gyakorlatok alkalmasak
arra, hogy a tanulók valamilyen feszültséget megéljenek és levezessenek a drámai helyzetekben (Novák,
2017, 41.). Válasszunk olyan témát, amiről mindenkinek vannak alapismeretei, és arra alapozva írjanak,
illetve adjanak elő egy rövidebb monológot vagy párbeszédes jelenetet.
HOL VAGYUNK?

— A színházi meghallgatásra vársz, ahol sokan megjelentek, az előtérben várakozol és nagyon izgulsz.
A rendezőasszisztens kiszól, hogy te következel.
(2 szereplő)
— Moziban ülsz és a ﬁlm közben pattogatott kukoricát
eszel. Valaki már egy ideje beszélget a hátad mögött
és ez zavar. Hátraszólsz, hogy maradjon csöndben.
(2 szereplő)
— A buszon ülsz, és jön a kalauz, hogy ellenőrizze a jegyeket és a bérleteket. Megmutatod neki. (2 szereplő)
HELYZETGYAKORLAT
A tanulók párokat alkotva játsszák el az alábbi, vonatúton zajló párbeszédes szituációt.
Szerepkártyák:
A Vonaton utazol, még másfél óra van az úti célodig, nincs nálad semmi jó olvasnivaló, a telefonod lemerült, ezért, hogy ne unatkozz, beszélgetést szeretnél kezdeményezni a veled szemben
ülővel.
B Vonaton utazol, már csak másfél óra van az úti
célodig, és addig be szeretnél fejezni egy izgalmas könyvet.

Feldolgozó kérdések:
— Hogyan érezted magad a szituációban?
— Mi zavart a beszélgetésben?
— Te hogyan oldottad volna meg
másképpen?

A páros munka után kérjünk meg egy párt, hogy játszszák el a beszédhelyzetet azzal a nehezítéssel, hogy
a párbeszédükbe építsék be a következő szavakat is:
A szereplő: csemegeuborka, frufru, tengeralattjáró.
B szereplő: jegyiroda, margó, tükörponty.

A pantomim alapjait használják a tanulók a jelenetek
bemutatásához. A csoport találja ki, hol vannak, mit
látnak a pantomimelőadás során.
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SZÍNHÁZI KÖRKÉP

MŰNEMEKEN ÁT – EGY ÁLLATMESE SZÍNREVITELE

A tanulók korábbi színházélményeit térképezzük föl
vízválasztó gyakorlattal! Az eldöntendő kérdések
mellett további részletekre is kérdezzünk rá néhány
tanuló esetében, ezek zárójelben szerepelnek.

A tevékenységben szereplő mese alapján ezt a feldolgozást alsós korosztálynak ajánljuk. Javasolt mese:
A kesztyű (ukrán népmese).
Járásgyakorlatok állatokkal – ráhangoló gyakorlat

A játék leírása a www.csodaszarvasprogram.hu felületen található Alma – körte (vízválasztó variáns)
címmel, az itt szereplő játékjavaslat ezen alapszik.
Az eldöntendő kérdésekre adott válaszuk alapján a
tanulóknak a helyiség két térfelében kell mozogniuk.
Kérdések:

Ki az, aki…
— … volt már színházban? (Milyen darabot
nézett meg?)
— … bábszínházban? (Milyen darabot nézett
meg?)
— … balettelőadáson? (Milyen darabot nézett
meg?)
— … emlékszik, mi volt az első mese, amit
előadtak óvodában? (Milyen szerepe volt
benne?)
— … szerepelt-e már óvodán, iskolán kívül
valamilyen előadásban?
— … akinek van színházi területen dolgozó
ismerőse, rokona? (Mi a munkája?)
— … tudja, milyen helyiségei vannak egy
színháznak?
— … tudja, milyen szereplői vannak egy szín
házi társulatnak?

MAKETTKÉSZÍTÉS
Kis csoportban tervezzék meg egy színház makettjét, változatos anyagokból (karton, gyurma, textil,
műanyag stb.) és tegyenek bele papírﬁgurákat is, ők
lesznek a társulat tagjai. A makett részeit lássák el
feliratokkal is. A gyakorlatot inkább alsó tagozatos,
esetleg 5-6. évfolyamos tanulóknak ajánljuk.
Az itt következő mesék feldolgozásához ajánlott tevékenységek során a tanulók megtapasztalhatják az élmények, benyomások, érzések, vélemények jelentőségét.
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• Ebben a gyakorlatban a mese előadásának ráhangolásaként a tanulóknak állatok
mozgását imitálva kell mozogniuk. Szabad
választás alapján történjen, hogy ki milyen
állat bőrébe bújik. Az ötlet leírása a www.
csodaszarvasprogram.hu felületen található Járásgyakorlatok állatokkal címmel.
• Vigyünk színre egy korábban tanult vagy
mindenki által ismert állatmesét! A cselekmény felidézéséhez olvassuk el újra, majd
osszuk föl a történetet jelenetekre bontva,
amelyekhez a tanulók írják a szövegkönyvet, de a saját szavaikkal, improvizálva is
előadhatják a mesét. A történetet azzal
nehezítjük, hogy nincs mesélő, nincsenek
narratív részek.
A mese szereplőinek számát tekintve előadhatják a
mesejátékot két szereposztásban is. Ha csak egy szereposztásra tervezünk, minden tanulónak jut szöveg,
amennyiben néhányan az erdő növényeinek, fáinak a
szerepébe bújnak, és ők is írnak 1-2 mondatos szöveget, esetleg párbeszédet maguknak.
Szereplők:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

öregember,
kutya,
Cincogó, a kisegér,
Brekegő, a béka,
Tapsifüles, a nyulacska,
Csalavér, a róka,
Ordas farkas,
Röﬁ disznó,
Mormogi medve.

A színre vitelt vizuális alkotómunka előzze meg: a tanulók egyik fele tervezzen maszkokat a szerepekhez
vastag kartonból, hagyományos rajzeszközökkel. A
csoport másik fele tervezzen díszletet az előadás-
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hoz, ezek erdőrészletek legyenek. Dolgozhatnak több
nagyméretű papírlapon, amelyeket egymás mellé
téve összeállhat a háttér, ezért azonos technikával
ajánljuk.
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MŰNEMEKEN ÁT – EGY MÁTYÁS KIRÁLYRÓL SZÓLÓ
MESE ELŐADÁSA
Ajánlott mese az előadáshoz: Mátyás király okos
felesége

Alternatív megoldások:
Bábelőadás formájában is színre vihetik a mesét,
amelyhez bábokat terveznek és mögé díszletet, vagy
árnyjáték formájában is előadhatják.
A cselekményt bontsuk fel jelenetekre az alapján,
hogy mikor lép be új szereplő a történetbe. Minden
új belépőnél a szereplő egy-két bemutatkozó mondattal szóljon ki a közönséghez. Emeljük ki, hogy csak
pozitív vagy semleges tulajdonságokkal azonosítsák
az állatokat. Például:
- „Én vagyok a Cincogó kisegér, mindenhová
beférek.”
- „Én vagyok a kutya, az ember legjobb barátja,
a gazdámat mindenhová elkísérem.”
- „Én vagyok a Röﬁ disznó, az erdőben elemózsia
után kutatva bújom az avart.”
A A végén megkérdezhetjük, szeretnének-e másik
végkifejletet adni a mesének, a válaszukat indokolják meg. Ha igen, előadhatják úgy is a végét.
B Csoportos állóképek
A tanulók csoportos állóképpel ragadják ki ezeket a pillanatokat a meséből:
• A medve kéri a többi állatot, hogy őt is engedjék be maguk mellé.
• A kisegér, a béka, a nyúl, a róka, a farkas, a
disznó és a medve is mind benne vannak a
kesztyűben, alig férnek el, de összehúzódnak, mert senki nem akar kimenni belőle.
• A kesztyű felé szalad a kutya, mire mindenki szétrebben és ahányan vannak, annyifelé futnak el.
A játék leírása a www.csodaszarvasprogram.hu felületen található Csoportos állóképek címmel.

A tantárgyközi kapcsolódások és a mese témája miatt
ezt a tevékenységet felső tagozatos tanulóknak ajánljuk.
Vigyünk színre egy prózai alkotást, amelyhez a tanulók
írják a szövegkönyvet, vagy adják elő saját szavaikkal,
improvizálva. A mesét először olvassák el egyénileg.
• A mese elolvasása előtt kérdezzünk rá, hogy
általában milyen jelzővel szokták Mátyás királyt illetni? Térképezzük föl, más tantárgyakból milyen ismereteik vannak a királyról.
• Közösen bontsuk a mese cselekményét
elemeire, majd vetítsük ki a csoportnak.
A cselekmény elemei:
• Mátyás király ráparancsol a feleségére,
hogy ne avatkozzon bele a király dolgába.
• A két koldusforma ember megjelenik az udvarban, hogy a király tegyen köztük igazságot, a királyné azt javasolja nekik, jöjjenek
vissza később, de azok mégis elmesélik, mi
fölött nem tudnak napirendre térni.
• A királyné főtt krumplit ültet a földbe, a szekeres megszólítja.
• Mátyás király ítéletet hoz, a csikót a szekeresnek ítéli.
• A királyné beszél a ló gazdájával.
• Mátyás király és a felesége kinéznek az ablakon, ahol a ló gazdája a porban halászik.
A király megkérdezi, mit csinál ott.
• A királyi pár vitatkozni kezd, és Mátyás elküldi a feleségét az udvarból, de még utoljára együtt vacsoráznak.
• A király másnap reggel felébred a királyné
anyjának házában.
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Az olvasás után kérdezzük meg a csoportot, milyen
tulajdonságai rajzolódnak ki a királynak és a királynénak a mesében? Mire alapozzák ezeket?
Vizuális alkotómunka és szövegírás
Az előadást vizuális alkotómunka és szövegírási feladat előzze meg. Ha vannak a csoportban olyan tanulók,
akik nem szeretnek szerepelni, ők tervezzenek plakátot és színházjegyet az előadáshoz amíg az előadók
felkészülnek, egy harmadik csoport pedig írjon ajánlót
a darabhoz.

Színházi műsorajánló írása
Azok a tanulók, akik írásban fejezik ki könnyebben
magukat, írjanak 500 karakterben műsorajánlót a
darabhoz.
Tartalmi elemek:
• mikortól, hol lesz látható a darab,
• ki rendezi, kik lesznek a főszereplők, őket
milyen darabban láthattuk már,
• az előzetes meseolvasás alapján a történet
alaphelyzete, témája.

Plakát készítése
Ha a csoport még nem ismeri a plakát műfajának
vizuális és szövegtani jellemzőit, közösen is foglaljuk
velük össze az alkotás előtt. A plakát tartalmazza az
alábbi információkat:
• az előadás címe, rendezője, a színészek és
a díszlettervezők neve,
• az előadás pontos helyszíne, időpontja, a
színház neve,
• maximum kétmondatos, tömör, ﬁgyelemfelkeltő rezümé a darab cselekményéről.

A cselekmény elemei lesznek a jelenetek, amelyeket
párokban vagy kis csoportban a tanulók előadnak.
Ajánljuk föl a pároknak / kis csoportoknak a választás
lehetőségét abban, hogy ki melyik jelenetet adja elő.
Ha nem improvizálva adják elő, hanem szövegkönyvet
írnak a jelenetükhöz, a csoport méretétől és a tanulók habitusától függően kijelölhetünk valakit a súgó
szerepére is. Választhatunk rendezőt is a darabhoz,
aki instrukcióival segíti a színre vitelt.
Az előadás után a nézőközönség tagjaként rövid, dicsérő színikritikát írhatunk az előadásról, amelyben
kiemelhetjük a színre vitel, a színészi játék érdemeit
és a tanulókat motiváló visszajelzést adhatunk.

Vizuális kritériumok:
Alternatív megoldások
• élénk színhasználat,
• a betűméret utaljon a legfontosabb információkra,
• tartalmazzon graﬁkai elemeket is.
Színházjegy készítése
Kartonpapírra hagyományos rajzeszközökkel, vagy
digitálisan tervezzenek kis csoportban belépőjegyet a
darabhoz! A jegy tartalmazza az alábbi információkat:
• az előadás pontos helyszíne, időpontja, a
színház neve,
• a belépőjegy ára,
• a nézőtéren elfoglalt hely,
• minimális graﬁka, amely színvilágában
megegyezik a darab plakátjával.
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A színre vitel során teremtsünk minél több lehetőséget az improvizációra, illetve ugyanazt a jelenetet több
szereplővel is adjuk elő. Az alábbi két gyakorlatban
mi töltjük be a játékmester szerepét, aki intenzíven
van jelen a drámajáték moderálásában.
A Fórumszínház egyik módszerével
A módszer alkalmas a konﬂiktushelyzet aktív megélésére, amelyben az egyik szereplő elnyomott helyzetben van, ez a drámai szituáció alapja (Novák, 2017,
58.). A királyi párt játszó szereplők mellett kijelölhetünk további 3-3 embert, akik egy jelenet erejéig
részt vesznek az előadásban, és improvizálva, a saját
érveikre támaszkodva újrajátsszák azt a jelenetet a
meséből, amikor a királyi pár összevitatkozik azon,
hogy a királynő Mátyás király helyett tett igazságot,
és ezért elküldik az udvarból. Adjunk felkészülési időt,
hogy beleképzeljék magukat a karakterek helyzetébe,
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majd adják elő a jelenetet. Minden pár játéka után
adjunk lehetőséget a közönségnek, hogy értékelje a
karakterek érvelését a vitában!
Stoppos játék
Ugyanazt a jelenetet több tanulópár is előadhatja, úgy,
hogy a jelenet egy pontján megállítjuk a játékot, és az
egyik tanulópár által elkezdett jelenetet egy másik folytatja attól a pillanattól, ahol az előző abbahagyta. A jelenet
eredeti történéseit és párbeszédeit tovább gondolhatják
a tanulók, a saját gondolataik alapján új elemeket vihetnek bele, így más kimenetele is lehet. Az ötlet leírása
megtalálható a www.csodaszarvasprogram.hu felületen
Stoppos Játék címmel.

Felhasznált irodalom
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További ötletadó tartalmak
• Az előadások megvalósíthatóak osztálytermi környezetben és külső helyszínen, közösségi házban, művelődési házban, ahol van
színpad. A vizuális alkotásokból kiállítást
rendezhetünk, amelynek a tanulók lehetnek
a tárlatvezetői. Ha a településen található
színház, szervezhetünk egy csoportos helyszínbejárást.
• Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeménye alapján Jankovics Marcell
készített animációs ﬁlmet 2011-ben, ezt
közös ﬁlmnézés keretében feldolgozhatjuk.
Jankovics Marcell (rendező, 2011): Az ember tragédiája. Mozinet, Budapest.

• Az előlapon szereplő idézet forrása: Jókai Anna (2001): A kereső, a tagadó és a közvetítő. (Művész az új
évezredben). In: A mérleg nyelve II. Esszék, interjúk. Jókai Anna Művei. Széphalom Könyvműhely, Budapest,
2003. 172–173. https://konyvtar.dia.hu/xhtml/jokai_anna/Jokai_Anna-A_merleg_nyelve_II.xhtml (utolsó
megtekintés: 2021. 01. 03.)
• Barzsó Tibor (ford.): A kesztyű. In: Bodó Klára – Bojtár Endre (1976, szerk.): Az aranycipellő. Ukrán népmesék.
Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó – Kárpáti Könyvkiadó, Budapest – Uzsgorod, 31–32.
• Kóka Rozália (2003): Mátyás király okos felesége. In: Mátyás király rózsát nyitó ostornyele. Timp Kiadó, Budapest, 37–39.
• A kesztyű [é.n.] https://www.nepmese.hu/mesetar/mesek/allatmesek/a-kesztyu (utolsó megtekintés: 2020. 12. 23.)
• A színházi dramaturgok céhe. [é.n.] http://www.dramaturg.hu/cehrol (utolsó megtekintés: 2020. 12. 23.)
• Az ember tragédiája. Madách Imre drámája az illusztrációk és fordítások tükrében. A tragédia idegen nyelveken. 2004. https://mek.oszk.hu/01900/01925/html/menu_hu/transhu/index.html (utolsó megtekintés:
2020. 12. 23.)
• Az ember tragédiája. Madách Imre drámája az illusztrációk és fordítások tükrében. Gondolatok a mű elemzéséhez. 2004. https://mek.oszk.hu/01900/01925/html/menu_hu/workhu/muelemzesHU.html (utolsó
megtekintés: 2020. 12. 23.)
• Az ősbemutató, amit minden évben megünneplünk. Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet. 2016.
09. 20. http://mandarchiv.hu/cikk/6266/Az_osbemutato_amit_minden_evben_megunneplunk (utolsó
megtekintés: 2020. 12. 23.)
• Kóka Rozália [é.n.]: Mátyás király okos felesége. In: Mátyás király rózsát nyitó ostornyele. https://mek.oszk.
hu/06500/06597/06597.htm#12 (utolsó megtekintés: 2020. 12. 23.)
• Magyarok a világűrben. 2012. 04. 10. https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/tudomany/magyarok_a_vilagurben
(utolsó megtekintés: 2020. 12. 23.)
• Novák Géza Máté (2017): Alkalmazott színház Magyaroroszágon. In: Cziboly Ádám (szerk.): Színházi nevelési
és színházpedagógiai kézikönyv. InSite Drama [h.n.]. 22–75. https://www.szinhazineveles.hu/wp-content/
uploads/2018/01/Szinped_Prog_Final_6.pdf (utolsó letöltés: 2021. 01. 03.)
• Székely György (1990, főszerk.): A Pesti Magyar Színház építése és megszervezése. In: Magyar Színháztörténet
I. Magyar Színháztörténet 1790–1873. Akadémiai Kiadó, Budapest. https://mek.oszk.hu/02000/02065/
html/1kotet/24.html (utolsó megtekintés: 2020. 12. 23.)
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A népmese
napja

szeptember 30.

„Az ősi gesztus, birtokba venni a világot,
a gyerekekben változatlanul él.
Ebben segít a mese.
Ezt a vágyat beteljesíteni.”
(Csukás István)
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A népmese napja

Történeti leírás
2005 óta a Magyar Olvasástársaság javaslata alapján szeptember 30-a népmese napja. Ez a nap egyben Benedek Elek, a magyar irodalomtörténet egyik
legnagyobb mesemondójának születésnapja. Arany
László, Illyés Gyula és sok más gyűjtő mellett ő is
hozzájárult a magyar népmesekincs megőrzéséhez
és gazdagodásához. Az idősebbek történetmondása révén már gyerekkorában megszerette a mesék
világát, első munkája, a Székely népdalgyűjtemény
8 éves korában született. Később íróként és országgyűlési képviselőként is fontosnak tartotta a gyermekirodalom és különösen a magyar népmesék ügyét:
úgy gondolta, ez a nemzeti öntudat és az anyanyelv
ápolásának egyik fontos eszköze.
Átdolgozta az Ezeregyéjszaka és a Grimm testvérek
meséit, történeteket gyűjtött és emellett önálló írásai
is megjelentek. Első meséskönyve a Székely Tündérország.
Meghatározó jelentőségű a gyermekirodalomban
még a Magyar mese- és mondavilág című ötkötetes
gyűjteménye, amely 1894–1896 között jelent meg a
millennium alkalmából. Meséi és meseátdolgozásai
a magyar nyelv fejlődésére is hatást gyakoroltak: a
tájszavak és tájnyelvi kifejezések átírásával egységesítette a mesék nyelvezetét, így nagyobb olvasóközönség számára tette elérhetővé azokat. Ebben az
időszakban válhatott jellemzővé, hogy a mesemondás
a népi szóbeli kultúrából átáramlott a városi polgári
kultúrába.
A magyar népmesekincs alakulására hatott, hogy a
népvándorlás során más népekkel kerültünk kapcsolatba, és később az újkori nyugat-európai mesekinccsel
is kimutathatóak kapcsolódások. Szimbolikájában és
nyelvezetében a magyar népmesék a honfoglalás előtti
sámáni hitvilágból is táplálkoznak. Később az élőszavas
mesemondás leginkább a falusi paraszti kultúrában
gyökerezett és jellemzően munkaalkalmakhoz kötődött,
a legtöbb mesemondó a parasztság legszegényebb rétegeiből került ki. Emellett a katonák között, a regimentekben és a városi kultúrában, vásárokon is szokássá
vált a történetmesélés. A mesemondás interaktív műfaj
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volt, ahol a népi mesemondó állandó kölcsönhatásban
állt a hallgatóival, akik elismeréssel vagy bírálattal illették a hallottakat. A mesemondók szabadon bővítették,
kiszínezték a történeteket, átvettek motívumokat más
mesékből. A történetek újramesélése áthagyományozta,
de egyben változtatta is a mesék tartalmát: ez az érdekes dichotómia hozzájárult a magyar népmesekincs
gazdagságához, a visszatérő szimbólumok és a számos
meseváltozat elterjedéséhez. A népmeséinkben sokszor a paraszti társadalom szociális igazságba vetett
hite jelenik meg a szegényebb sorban lévő főszereplők
által, akiknek bátorságukat összeszedve, próbatételek
árán kell előbbre jutniuk a mesében (Balassa - Ortutay,
1980, 521–549.).
A jeles nap célja, hogy felhívja a ﬁgyelmet a népmesékben rejlő bölcsességre, örökérvényű igazságokra,
és segítse a mesék köztudatban való fennmaradását.
A mesék szimbolikus alakjai és történései leképezik
a gyermek érzelemvilágát, fejlesztik a nyelvi kompetenciát, a fantáziát, a kreativitást és az érzelmi intelligenciát. A mesék olyan problémákat jelenítenek meg,
amelyek a gyerekek számára is aktuálisak, de nem
feltétlenül képesek megfogalmazni – ezekre ajánlanak megküzdési stratégiákat szimbolikus nyelven. A
mesék gyógyító hatásának gyakorlati alkalmazása
a meseterápia. A jeles nap feldolgozásában helyet
kaphat az élőszavas mesemondás és a mesék feldolgozása szerepjátékokkal, vizuális alkotómunkával
kiegészítve.

A Magyar népmesék sorozat külföldön is
nagy népszerűségnek örvend, több országban is sugározták.
A Magyar népmesék sorozat egyik epizódja,
a „Hogyan telt a gyerekkorom” 2008-ban, a
25. Chicagói Nemzetközi Gyermekﬁlm-fesztiválon (CICFF) az Animációs tv-program kategóriában első helyezést ért el. Az epizód
Horváth Mária rendezése.
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Élőszavas mesemondás és a cselekmény feldolgozása

Ötletek, módszerek a jeles
nap megvalósításához
MESEFELDOLGOZÁS –
BENEDEK ELEK: AZ ARANYPÁLCA

Fejlődéslélektanilag meghatározó, hogy szülőként, pedagógusként mit és hogyan mesélünk gyermekeinknek önmagunkról, embertársainkról, próbatételekről,
megküzdésről. A mesék által olyan kinccsel ajándékozhatjuk meg őket, amelynek egész életükben hasznát veszik a történetek megalkotásában, és amellyel
elő tudjuk készíteni az irodalmi művek befogadását.
A mese feldolgozását inkább alsó tagozatos tanulóknak ajánljuk.
Ráhangolás és az előzetes tudás mozgósítása
Alternatívák a mesei elemek felidézésére:
• A tanulók gyűjtsék össze közösen, milyen
mesei elemeket ismernek és gondolattérképen jelenítsék meg.
• Plakátkészítés kis csoportban: szabadon választott technikával, hagyományos
rajzeszközökkel, szöveges és rajzos meseelemek felhasználásával készítsenek egy,
a leggyakoribb mesei elemeket ábrázoló
plakátot (pl.: három testvér, tündér, csodatévő tárgyak, útra kelés, a hármas és hetes
szám). Az ötlet leírása a www.csodaszarvasprogram.hu felületen található Plakátvagy infograﬁka-készítés kis csoportban
címmel.

Olvassuk fel a mesét a csoportnak, majd adjuk oda
mindenkinek írott formában is, osszuk ki a szereplőket. Olvassuk el másodszor is úgy, hogy, mi vagyunk
a narrátor, a tanulók pedig bekapcsolódnak a karakterük mondataival.
A mesemondás előtt kérjük meg a tanulókat, hogy
húzzák alá a szövegben azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyeket nem ismernek, a tájnyelvi szavak
valószínűleg köztük lesznek (keszkenő, köpönyeg,
baka, masíroz). Az olvasás után próbálják meg kikövetkeztetni a jelentésüket a szövegkörnyezetből.
A korábban felidézett mesei elemek közül melyek fordultak elő itt? Jelöljék meg a plakáton. Ezek a jeles
nap feldolgozásától függetlenül később is használhatók ismétlésre, rendszerezésre, a vizuális elemekkel
támogatott elrendezés segíti az emlékezést.
A cselekmény felidézése

Kérdések az egész
csoport részére:
— Merre indul a három királyﬁ a történet elején?
— Mit ígértek, mit hoznak a messzeségből az
apjuknak?
— Mennyi ideig utaztak a királyﬁak?
— Mit ígér egymásnak a legkisebb királyﬁ és a
tündér-királykisasszony?
— Kikkel találkozik a szigeten a legkisebb királyﬁ?
— Mit kap az öregasszonytól és az öregembertől?
— Mi fogadja, amikor hazatér apja udvarába?
— Hogyan fejeződik be a mese?

Varázstárgyak
A tanulók a három csodatévő tárgyat rajzolják rá kis
csoportban a plakátra is!
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Kérdések a
feldolgozáshoz:
— Milyen más meséket ismernek, amelyekben ilyen tárgyak szerepelnek?
— Ha lehetne egy varázserejű tárgyuk, mi lenne az és milyen képességgel rendelkezne?
Mire használnák? Tervezzék meg háromfős
csoportokban, rajzolják le, és mutassák be
2 percben!
— Van olyan személyes tárgyuk, amely valamilyen okból különleges / fontos a számukra?
— Hogyan jellemeznék a királyﬁt? Mivel támasztják alá a véleményüket?
— Voltak olyan kifejezések a mesében, amelyekkel más történetekben is találkoztak?
— Milyen más címet adnának a mesének?

szállnak az ellenséggel és megvédik az udvart.
• A királyﬁ feleségül veszi a tündér-királykisasszonyt és lakodalmat csapnak.
A cselekményelemeket ábrázoló rajzokat tegyük ki a
falra egy hosszú idővonalra, a mesebeli történések
sorrendjében, ez a későbbiekben segítség lehet a
történet újramesélésénél.
Helyzetgyakorlat
A tanulók alkossanak párokat, és helyezkedjenek bele
a királyﬁ és a király szerepébe abban a jelenetben,
amikor a király azt javasolja, meneküljenek vissza
a szigetre, mert az udvart ostromolják, a királyﬁ viszont nem akar meghátrálni. Próbálják meggyőzni
egymást, érveljenek az igazuk mellett. A páros munka
után megkérhetünk egy-két párt, akik a csoport előtt
is eljátsszák a mesebeli helyzetet.

Vizuális alkotómunka
BENEDEK ELEK: A HALHATATLANSÁG ORSZÁGA
A cselekmény egyes elemeit rajzolják le A/3-as papírra kis csoportban, mindenki ugyanazzal a technikával!
Meghatározhatunk csoportonként 2–3 elemet, amelyeknek szerepelniük kell a rajzokon, de a csoport habitusától és kreativitásától függően teljesen szabad
kezet is kaphatnak. Ajánljunk választási lehetőséget
a csoportoknak abban, hogy ki melyik jeleneten fog
dolgozni.
Az illusztráció készítése a cselekmény elemeivel:
A mese cselekménye tovább bontható, ha a csoport
mérete miatt több elemre van szükség.
• A király búcsúzkodik három ﬁától az udvarban.
• A legkisebb királyﬁ találkozik a tündér-királykisasszonnyal a szigeten.
• A tündérkirályné megvendégeli a királyﬁt.
• A királyﬁ enni ad az öregasszonynak, aki egy
csodatévő köpönyeggel ajándékozza meg.
• A királyﬁ enni ad az öregembernek, aki egy
csodatévő aranypálcával ajándékozza meg.
• A királyﬁ hazatér apja udvarába, amit már
ostromolnak a katonák.
• Az aranypálcából előugró katonák harcba
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A mese Benedek Elek Magyar mese- és mondavilág
2. kötetében található.
A mesefeldolgozást felső tagozatos tanulóknak ajánljuk.
Ráhangolásként és az előzetes tudás mozgósítására
a következő gyakorlatokat ajánljuk:
Kérdés az egész csoportnak
Ha lehetne egy emberfeletti képességetek, mi lenne
az? Miért azt választanátok?

A népmese napja

Vízválasztó gyakorlat
Az eldöntendő kérdésekre adott válaszuk alapján a
tanulóknak a helyiség két térfelében kell mozogniuk.

Ki az, aki már gondolt
arra, hogy…
— szeretne halhatatlan lenni?
— a jövőbe látni?
— visszamenni a múltba? (Hová, melyik korba?)
— lelassítani / felgyorsítani / megállítani
az időt? (Ennél érdemes példát kérni tőlük,
hogy mikor, milyen helyzetben gondoltak
erre). A játék leírása a www.csodaszarvasprogram.hu felületen található Alma –
körte (vízválasztó variáns) címmel.

Mesei elemek felidézésére javasolt tevékenységek
Szófelhő
A csoport gyűjtse össze a népmesék leggyakoribb elemeit, majd beszéljék meg őket közösen. Okoseszközön,
szófelhőkészítő alkalmazással megjeleníthetik őket,
vagy okoseszközök hiányában papíralapú gondolattérképen is ábrázolhatók a mesei elemek, ez esetben
csoportosíthatják is őket (mesebeli lények, csodatévő
tárgyak, mesebeli számok, gyakori cselekményelemek).
Plakát- vagy infograﬁka-készítés kis csoportban
Szabadon választott technikával, hagyományos rajzeszközökkel, vagy digitálisan – szöveges és rajzos meseelemek felhasználásával – készítsenek egy, a leggyakoribb
mesei elemeket ábrázoló plakátot (pl.: három testvér,
tündér, csodatévő tárgyak, útra kelés, a hármas és hetes szám). Az ötlet leírása a www.csodaszarvasprogram.
hu felületen található Plakát- vagy infograﬁka-készítés
kis csoportban címmel.
Élőszavas mesemondás és a történet feldolgozása
Történhet tanári mesemondással, vagy a csoport tagjai
egymást váltva is olvashatják a mesét.
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Az olvasás során, amikor a történetben már világossá
válik, hogy a királyﬁ halhatatlanságra vágyik, érdemes
megállni és megkérdezni a csoportot, mire számítanak
a mese végkifejlete kapcsán? Teljesül-e a királyﬁ kívánsága? Ha nem, miért nem?
A korábban felidézett meseelemek közül melyek fordultak elő itt? Jelöljék a plakáton vagy az infograﬁkán
(gyakori cselekményelem: útra kelés; a hármas szám –
három pár vasbocskor, három sárkány, három oroszlán;
a hetes szám – hét nap, hét éjjel vándorlás; csodatévő
tárgyak: rézpatkó, gyűrű, aranykorsó).
Milyen próbatételekkel kell szembenéznie a királyﬁnak
az útja során?
•
•
•
•

Eljutni a hegy tetejére.
Szembemenni a széllel.
Legyőzni a sárkányokat és az oroszlánokat.
Belépni a halhatatlanság országába.
Mit jelentenek ezek a szavak? Posztó, cerberus, garádics, lappancsajtó. (Próbálják meg
először a kontextusból kikövetkeztetni.)

További javasolt kérdések a mesefeldolgozáshoz:
Hogyan jellemeznétek a királyﬁt? Mivel támasztanátok
alá a véleményeteket? Milyen más címet adnátok a mesének? Miért lenne jó halhatatlannak lenni? Mi lenne
ennek az előnye és mi a hátránya?
Vizuális alkotómunka
A hosszabb vizuális alkotómunkára való ráhangolásként
ajánljuk az alábbi gyakorlatot.
Páros rajz
A tanulók közösen, párban rajzoljanak ugyanazzal az
íróeszközzel. A gyakorlat a közös alkotáshoz szükséges
együttműködést teremti meg. Az ötlet leírása a www.
csodaszarvasprogram.hu felületen található Közös rajzolás címmel.
A páralkotás történhet mesebeli párok neveinek kártyákon való kiosztásával. A párok tagjainak meg kell
találniuk egymást (pl.: Tündérszép Ilona és Árgyélus
királyﬁ). Ennél a gyakorlatnál egyedileg, a csoporttól
függően kell felmérni, milyen meséket, mondákat és
történeteket ismernek, amelyben párok fordulnak elő.
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Ha a párok tagjai megtalálták egymást, ugyanazt az
íróeszközt fogva, közösen rajzoljanak le egy adott tárgyat. Nehezítésképp érdemes olyat választani, ami sok
apró részletből tevődik össze.
Meseillusztráció vagy képregénykockák készítése
Kis csoportban készítsenek illusztrációt vagy képregénykockákat a lenti hét jelenethez. Ajánljuk fel a választás
lehetőségét abban, hogy ki melyik jeleneten fog dolgozni.
A rajzokat le is fotózhatják, és idővonal-készítő programmal digitálisan is rögzíthetik a történet elemeit.
• A király és a ﬁa arról beszélget, hogy a királyﬁ halhatatlanságra vágyik.
• A királyﬁ elalszik egy fa alatt a hegyen és
álmában megjelenik az öregember.
• A királyﬁ találkozik az óriással a hegy tetején.
• A királyﬁ találkozik a királykisasszonnyal a
fekete várban.
• A királyﬁ megküzd a sárkányokkal és az
oroszlánokkal, és megérkezik a halhatatlanság királynéjához.
• A királyﬁ visszalátogat apja országába, és
találkozik a sírboltot őrző öregemberrel.
• A Halhatatlanság győz a Halál fölött, és a királyﬁ beléphet a Halhatatlanság országába.

A cselekmény előadása jelenetekre bontva
A tanulók kis csoportban adják elő az előző feladatban
szereplő hét jelenetet. Történhet improvizatív módon, a
saját szavaikkal, de átemelhetik a mesében lévő párbeszédek részeinek mondatait is. Addig a részig mesélje
minden csoport a cselekményt, amíg a rajzukon ábrázolt
részhez érnek, itt átveszi a következő csoport a mese
fonalát.
A történet eredeti végkifejletét megváltoztathatják, a
cselekményt kibővíthetik, az előadást követően indokolják az alternatív befejezést.

További ötletadó tartalmak
Benedek Elek: Az aranypálca című mese feldolgozásához
A mesét saját nyelvükön, improvizálva is előadhatják
a tanulók, de átvehetik a mese szövegének párbeszédes részeit is. Tervezzék meg önállóan a jelmezeiket
és a díszletet.
A tanulók állóképeket is alkothatnak a mese egyes
jeleneteiből, előre megadott szituációk vagy szabad
választás alapján. Az ötlet leírása a www.csodaszarvasprogram.hu felületen található Csoportos állóképek címmel.
Elkészíthetik a mesében szereplő királyi udvar makettjét többféle technikával. Használhatnak terméseket,
természetes anyagokat, hagyományos rajzeszközöket.
A mesék közösségi házban, művelődési házban is
színre vihetőek, és a közönség bevonásával, interaktív módon is megvalósíthatóak.
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„A ráncok csak azt jelzik, hol a mosoly helye.”
(Mark Twain)
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Történeti leírás
1990. december 14-én jelölte ki az ENSZ Közgyűlése
október 1-jét az idősek világnapjának. A következő
évben pedig elfogadták az idős emberekre vonatkozó
alapelveiket, amely az idős emberek önállósághoz,
részvételhez, ellátáshoz, önmegvalósításhoz és a
méltósághoz való jogait deklarálja.
1992-ben a cselekvési terv nyomon követése érdekében nemzetközi konferenciát tartottak, amelynek
ajánlása alapján az ENSZ Közgyűlése 1999-et az
idősek nemzetközi évévé nyilvánította.
2002-ben az öregedéssel foglalkozó második világkonferencia elfogadta a Madridi Nemzetközi Cselekvési Tervet, válaszolva a 21. század népességének
elöregedésével járó lehetőségeire és kihívásaira, valamint hogy elősegítse a társadalmi fejlődést minden
korosztály számára. A cselekvési terv az attitűdök, a
politikai hozzáállás és a gyakorlatok megváltoztatását
szorgalmazta minden szinten annak érdekében, hogy
az időskori életnek a huszonegyedik században rejlő
lehetőségeit minél jobban ki lehessen használni.
1950 óta a világ országaiban jelentősen megnőtt a
születéskor várható élettartam. Emellett a legtöbb
fejlett országban csökken a születések száma. A két
tendencia együttesen a népesség elöregedéséhez, az
idősebb korosztály arányának növekedéséhez vezet.
A folyamat hatással van a társadalom szinte minden
szektorára – beleértve a munkaerő- és pénzügyi piacokat, az áruk és szolgáltatások iránti keresletet –,
valamint a családszerkezetre és a generációk közötti
kapcsolatokra egyaránt.
Erről a napról jelenleg leginkább az idősek számára
tartott ünnepségekkel emlékeznek meg országszerte.
Szükséges azonban ennek kitágítása, a tanulók bevonása és érzékenyítése az idősebb korosztály iránt.
Ennek a generációnak az értékrendjének, életmódjának megismerésével lehetőség nyílik a több nézőpontú gondolkodásra, a társadalmi felelősségvállalás
gyakorlására, a generációk közötti együttműködésre,
egymás kölcsönös elismerésére. A Nemzeti alaptantervben is megjelenik, hogy az idősebb korosztály
elfogadása nemcsak a nemzedékek közötti párbeszédet erősíti, hanem formálja a családhoz, közösséghez,
nemzethez való tartozás tudatát.
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A 65 éves és idősebb népesség világszerte
gyorsabban növekszik, mint az összes többi
korcsoport. Egy 2019-es vizsgálat adatai
szerint 2050-re minden hatodik ember 65
évnél idősebb lesz (16%), míg 2019-ben minden 11. (9%) személy volt időskorú.
2018-ban – a történelemben először – a 65
éves vagy annál idősebb személyek száma
meghaladta az öt évnél ﬁatalabb gyermekekét.
A világ népességének összetétele drámai
módon megváltozott az elmúlt évtizedekben.
Ennek nagyrészt az az oka, hogy 1950 és
2010 között a várható élettartam 46 évről
68 évre nőtt.
A következő évtizedekben a leggyorsabb növekedés a legkevésbé fejlett országokban
várható, ahol a 65 éves vagy idősebb személyek száma a 2019-es 37 millióról 2050-re
120 millióra emelkedhet (225%).
Míg a népesség elöregedése a magas jövedelmű országokban kezdődött (például
Japánban a lakosság 30%-a már 60 évesnél
idősebb), ma már az alacsony és közepes
jövedelmű országok tapasztalják a legnagyobb változást. Franciaországnak majdnem 150 éve volt arra, hogy alkalmazkodjon a 60 évnél idősebb népesség arányának
10%-ról 20%-ra történő változásához. Azonban Brazíliának, Kínának és Indiának alig
valamivel több mint 20 év áll rendelkezésére
ugyanerre. (Forrás: Egyesült Nemzetek Hivatalos honlapja, [é.n.], International Day of
Older Persons...)
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Ötletek, módszerek a jeles
nap megvalósításához
KÉPESLAP NAGYSZÜLŐNEK (ESETLEG DÉDSZÜLŐNEK,
SZERETETT IDŐS ROKONNAK) VÁLTOZATOS TECHNIKÁVAL
A képeslap készítése előtt ráhangolásként a tanulók idézzék fel, hogy milyen idős személyekkel állnak
gyakori és közeli kapcsolatban. Mit csinálnak együtt,
illetve miben segítenek nekik, vagy miben számíthatnak az idős rokonukra?
Tudatosítsuk, hogy mekkora ajándék, ha élnek a nagyszüleik és életük részei! Elmondható továbbá, hogy
köszönetet érdemel a nagyszülők törődése, hiszen az
unokák kedvenc ételének, a szülinapi torta megsütése, az iskolából való hazakísérés fárasztó feladat
lehet számukra.
A tevékenység célja szabadon választott technikával
olyan színes, köszönetet kifejező lap készítése, amely
valamilyen egyedi, csak a megajándékozottra vonatkozó tartalmi elemet is tartalmaz.
LEVÉL A NAGYINAK (ESETLEG DÉDSZÜLŐNEK,
SZERETETT IDŐS ROKONNAK)
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LEGFÉLTETTEBB RECEPTJEINK – NAGYMAMÁK
SZAKÁCSKÖNYVE
Kérjünk meg minden tanulót, hogy szüleik segítségével hozzanak vagy küldjenek be 1-2 darab családi
receptet, amit a nagyszülő szokott készíteni! A recepteket sokszorosítva és összefűzve megalkothatjuk az osztály szakácskönyvét, amelyet ajándékba
is adhatnak a tanulók a nagyszülőknek. A tanulók
kidíszíthetik a fedőlapot és közben beszélgethetünk
az idősek élettapasztalatairól. Ráirányíthatjuk a ﬁ gyelmet, hogy érdemes megismerni és tovább vinni
azt a tudást, amivel ők rendelkeznek. A tanulók saját
életükből mondhatnak példát, hogy mit tanultak a
nagyszüleiktől, vagy mi az a foglalatosság, amit szívesen megtanulnának idős rokonaiktól.
„ A M I K O R É N M É G K I S S R Á C V O LTA M ”
– INTERJÚKÉSZÍTÉS
A ﬁatalok hajlamosak azt gondolni, hogy az idősek
nem tudnak lépést tartani a felgyorsult világgal. A
tevékenység szembesítheti a tanulókat azzal, hogy
valójában mekkorát változott a világ nagyszüleik
gyermekkora óta. Másrészt az idős hozzátartozó – ha
gyermekként látják – közelebb is kerülhet hozzájuk.
A tanulók előzetesen interjút készítenek a nagyszüleikkel „Amikor annyi idős voltál, mint most én” címmel.
Az interjú témái lehetnek például:

Az idősek szociális találkozási és kommunikációs lehetőségei beszűkülnek; fogynak a barátok, a hasonló
korú rokonok, a ﬁatalabb családtagoknak pedig kevés
az idejük. A világnap remek alkalmat teremt, hogy
elmondhassuk vagy leírjuk nekik, milyen fontosak
számunkra.
A tevékenység során a tanulók írjanak egy rövid levelet nagyszüleiknek, vagy olyan idős rokonnak, akit
kedvelnek, de ritkábban találkoznak vele. A levél
fókuszában a nagyszülőhöz való kötődés, a tanuló
hozzá fűződő pozitív érzései álljanak. Mit szeret a
nagyszülőnél csinálni? Miért várja, hogy találkozzanak? Miért szerencsés, hogy vannak nagyszülei?

• életkörülmények (mekkora, milyen komfortos lakásban/házban éltek),
• családi munkamegosztás (milyen volt a
szülők munkabeosztása, neki miben kellett
besegítenie, mikor vállalt először munkát),
• iskola (mekkora volt az osztálylétszám,
milyen iskolatáskája és mennyi tankönyve
volt, volt-e kedvenc tanára / tantárgya, hogyan töltötte a nyári szünidőket),
• szórakozás, szabadidő (mit és mivel játszott legszívesebben, sportolt-e valamit,
volt-e kedvenc dala, zenekara, hogyan telt
a nyári szünet, hova utazott),
• mi volt akkor könnyebb és mi nehezebb.

Kérjük a szülők segítségét, hogy az elkészült levelek
eljussanak a címzettekhez.
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Az interjúk elkészítésére lehetőség szerint hagyjunk
időt, majd az osztályteremben osszák meg a tanulók
a tapasztalataikat. Színesítheti a megbeszélést, ha
a tanulók hoznak 1-1 db jelenkori és ﬁatalkori fotót
is az interjúalanyról.
A Z I D Ő S KO R – É R Z É K E N Y Í T Ő F E L A DAT
ÉS BESZÉLGETÉS
Az életkor előrehaladtával a ﬁzikai teljesítőképesség
csökken és az érzékszervek tompulhatnak. A világnap
kapcsán érdemes felhívni a ﬁatalok ﬁgyelmét arra,
milyen nehézzé válhatnak az egykor könnyed mozdulatok, hogy ezáltal nagyobb türelemmel, empátiával
és toleranciával forduljanak az idősek felé.
Különböző tevékenységekkel érzékeltethetjük a korral
járó változásokat:
• A tanulókat megkérjük, hogy álljanak fel
(most ﬁatalok), majd fél perc múlva vegyék
fel a táskájukat pár könyvvel (immár középkorúak), majd fél perc múlva tegyék tele az
összes tanszerükkel (most idősek). Képzeljék
el, hogy sohasem tehetik le a táskájukat.
• Még mindig állva fogják be a fülüket, és
próbáljanak suttogva beszélgetni a padszomszédjukkal. Ugye, milyen nehéz megérteni, mit mond, hiába ﬁgyelünk?
• Ezután hunyorítsanak úgy, hogy a távoli
szövegeket már ne tudják elolvasni.
• Végezetül gondolják végig, hogy sok idős
számára minden nap így telik. Az általuk
látott idősek lassúbb és tétovább mozdulatai is milyen komoly erőfeszítést követelhetnek.
A tevékenységet az időseket segítő, támogató illemszabályok felidézésével és tudatosításával zárhatjuk.
IDŐSEK MINT PÉLDAKÉPEK – ELŐADÁS TARTÁSA
A tanulók számára bizonyára jól ismert J.K. Rowling
Harry Potter sorozatából a bölcs, nagy tudású és jóságos Albus Dumbledore, a Roxfort Boszorkány- és
Varázslóképző Szakiskola igazgatója.
Gondolják végig, hogy a saját életükben ki testesítheti
meg azt a személyt, aki a roxforti varázslótanoncok
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számára az igazgatójuk volt? Ki az az idős rokonuk,
ismerősük, vagy akár egy őket tanító pedagógus,
akinek tudását, tetteit elismerik, vagy különleges
személyisége miatt felnéznek rá? Írjanak egy rövid
fogalmazást „Az én Dumbledore-om” címmel és olvassák fel az osztálytársaik számára!
EGYÜTT A NAGYIVAL
Az alábbi tevékenységek mindegyike az unokák és
a nagyszüleik közötti kapcsolatot kívánja erősíteni.
A tanulók ráébredhetnek, hogy valójában milyen jól
érzik magukat a nagyszüleik társaságában, és új oldalukról ismerhetik meg egymást.
A Szervezzenek közös programot a nagyival! Előre
egyeztessenek le egy időpontot és látogassák
meg a nagyszüleiket! A program lehet egy kiadós
beszélgetés, vagy közös társasjátékozás, de egy
séta, kisebb kirándulás is. A cél az, hogy ezt az
időt valóban egymásra fordítsák.
B Tanuljanak egymástól! A tanulók ajánlják fel segítségüket a nagyszüleiknek a virtuális világban
való eligazodáshoz és az informatikai eszközök
használatához! Segíthetnek a kéretlen vagy
felesleges tartalmakat törölni, és megtalálni a
nagyszülők számára valóban hasznos alkalmazásokat. A középiskolás tanulók felhívhatják a
nagyszüleik ﬁgyelmét az interneten terjedő információk igazságtartalmára, a valós és álhírek
megkülönböztetésének fontosságára és lehetőségeire.
A tanulás, az információk átadása ne legyen
egyirányú, a tanuló is sajátítson el valamilyen
ismeretet, vagy gyakorlatot a nagyszülei segítségével, amit a saját kortársaitól aligha tanulhatna
meg! Remek alkalom lehet, hogy kipróbáljon valamilyen kézimunkát, vagy megtanulja, hogyan
lehet megjavítani egy csöpögő csapot. Esetleg
egy fontos házi feladatához is kaphat nagy segítséget.
C Közös csoport létrehozása. Amennyiben a tanuló
és a nagyszülő is rendelkezik okostelefonnal, hozzon létre egy unoka-nagyszülő csevegő csoportot,
ahol könnyen megoszthatják egymással a családi eseményeket, híreket, és sokkal közvetlenebb,
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gyorsabb módon kommunikálhatnak egymással.
Amennyiben több unoka van, érdemes az unokatestvéreket is meghívni a csoportba.
IDŐSOTTHONOK – LÁTOGATÁS EGY SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYBEN
Az idősek mindennapjainak segítésére és a családtagjaik tehermentesítésére számos különböző intézmény
áll rendelkezésre. Az idősek világnapjáról ezekben az
intézményekben ünnepség keretében emlékeznek meg,
amely nagy fontossággal bír az intézmény lakói / látogatói számára. Az intézmények örömmel veszik, ha a
tanulók vállalkoznak rövidebb műsor előadására, amit
kifejezetten a számukra állítottak össze.
Az osztályterembe visszaérve közös beszélgetésre
kerülhet sor az intézményben tapasztaltakon túl az
elképzelt saját időskorról „60 éves érettségi találkozónk” címmel.
A tanulók csoportmunkában reklámplakátot is tervezhetnek a világ legjobb idősotthona számára. Milyenek
lehetnek az intézmény külső és belső terei? Milyen
szolgáltatásokat nyújt a lakók számára?
ELEMZÉS – MAGYARORSZÁG INTERAKTÍV
KORFÁJA ÉS ENNEK TENDENCIÁI
A társadalmunk elidősödésének érzékeltetéséhez
a Központi Statisztikai Hivatal honlapján található
interaktív korfát használhatjuk (megtalálható a KSH
honlapján 120 év interaktív korfája néven), amely
Magyarország népességének nemenkénti korösszetétel-változását mutatja be 1870-től – egy 2015-ben
készült előszámítással – egészen 2060-ig.
A tanulók számára adható feladatok:
• Mondjanak példát, hogy melyik évtizedekben hasonlít leginkább a graﬁkon alakja
egy piramisra, harangra vagy hagymára
(kupára)! Ezek a következőket jelentik:
• piramis alak: ﬁatal korösszetételű, növekvő népesség,
• hagyma alak: öreg korösszetételű, fogyó népesség,
• harang alak: változatlan népesség.
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• Jelöljék ki a 65 év feletti korosztályt és
nézzék meg, hogy mikor érte / éri el
a teljes lakossághoz viszonyított arányuk az 5-10-20-30%-ot. Ugyanígy a
18 év alattiak arányának változását is
megﬁgyelhetik
40-30-20%
esetében.
(A feladathoz számítógép ajánlott, okostelefonnal csak 1–1 év jelölhető ki.)
• Figyeljék meg, hogy a jelenkori korfán
hogyan alakul a nemek aránya az egyes
korosztályokban! Mi állhat ennek a hátterében?
„CSAVARD FEL A SZŐNYEGET” – TÖBBGENERÁCIÓS
ROCK&ROLL PARTI
A tevékenység névadó dala – a Hungária együttes száma – 1968-ban a Ki Mit Tud? selejtezőjében hangzott
el először nagy nyilvánosság előtt.
A Ki Mit Tud?-ok idejében voltak a tanulók nagyszülei
gyerekek és ﬁatal felnőttek, az itt megismert előadóknak a dalait hallgatták és várták a rádióban, televízióban, ezekre a slágerekre táncoltak.
A tanulók számára lehetőleg egy délutáni időpontban
szervezzük meg az eseményt. Kérjük meg a lányokat,
hogy szoknyában, a ﬁúk pedig ingben érkezzenek!
Felső tagozatos és középiskolás osztály esetén bizonyára akadnak önként jelentkező lemezlovasok is,
akik az előre egyeztetett dalok lejátszásáról gondoskodnak. Elsősorban az 1960–70-es évek slágereivel
készüljünk, pl.: Illés, Omega, LGT, Koncz Zsuzsa, Kovács Kati dalai.
A dalok mellett kivetíthetjük a korszak jellemző tárgyainak képét (dísztávirat, tárcsás telefon, táskarádió,
oldalkocsis motorkerékpár, fekete-fehér televízió stb.).
Az eseményre a nagyszülőket is hívjuk meg! Alighanem szívesen bekapcsolódnak és mutatnak új ﬁgurákat a rocky vagy a twist terén.
PILÁTUS – FILMELEMZÉS
A társ elvesztése, a gyász gyakori jelensége az időskornak. A ﬁatalabb családtagok ilyenkor megpróbálnak segíteni az egyedül maradt idős szerettüknek. De
tudunk-e jól segíteni? Felismerjük-e, hogy valójában
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mire van szüksége? Ezeket a kérdéseket járja körül
Dombrovszky Linda rendezésében Szabó Magda regényének ﬁlmes adaptációja. A ﬁlm megtekintésekor
a tanulók egyik fele az anya, míg másik fele a lánya
szemszögéből kísérheti ﬁgyelemmel a cselekményt.

A f ilm feldolgozását
segítő kérdések:
— Milyen alapvető jellemvonásai voltak a főszereplőknek?
— Hogyan érezte magát Anna, az édesanya
Budapesten a lánya lakásában? Mi lehetett
nehéz a számára?
— Iza hogyan próbált segíteni az édesanyjának? Miért nem voltak sikeresek ezek a kísérletek?
— Mi lehetett anya és lánya között a fő konﬂiktus?
— Hibáztatható-e valamelyikük és miért? Ha
nem, miért nem?

DRÁMAI SORSOK – KÉT ELBESZÉLÉS
ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE
A középiskolás tanulók előzetesen olvassák el Sánta
Ferenc Sokan voltunk című novelláját vagy Fukadzava
Hicsiró Zarándokének című kisregényét! Mindkét mű
egy-egy idős nagyszülő utolsó, a végzetüket magában
hordozó útját és annak előzményét mutatja be.
Az elbeszélések feldolgozását segítő kérdések
lehetnek:
• Hol és milyen történelmi, társadalmi helyzetben játszódik a történet?
• Hogyan jellemeznéd az idős nagyszülőt, az
őt körülvevő családot és az egymáshoz való
viszonyukat?
• A nagyszülő döntése szerinted mennyiben
tekinthető önfeláldozásnak, és mennyiben
írja elő a közösség íratlan szabálya?
• Mit mondott számodra, milyen érzéseket
keltett benned a mű? Mire tanít, vagy ﬁgyelmeztet?

„NAGYMAMI”, AVAGY TEHETSÉGKUTATÓ A NAGYIK
IDEJÉBEN – DALELEMZÉS
A Az első, 1962-es Ki Mit tud?-on két gimnazista
lány hatalmas közönségkedvenccé vált. Ma már
furcsának hathat, hogy az egyik dal, amit énekeltek egy nagymama mindennapi „hőstetteiről”
szólt. A Hóvirág énekkettős tagjai közül Koncz
Zsuzsa neve bizonyára a mai ﬁatalok számára
is ismerősen cseng. A világhálón számos oldalon megtekinthető a korabeli felvétel, amely segítségével bepillanthatnak a tanulók egyrészt
a korabeli tehetségkutatók világába, valamint
megtanulhatják akár a dal refrénjét, és ennek
eléneklésével később örömet szerezhetnek a
nagyszüleiknek.
További feladat lehet, hogy ki tud több tevékenységet emlékezetből felsorolni a dalszövegből,
amit elvégez a nagymami, akinek „úgysincs
semmi dolga”?
(Megfejtés: reggelivel vár, felvarrja az ing leszakadt gombját, takarít, iskolánál vár, mos, velem
tanul, fürdőt készít, megveti az ágyat, gyógyít,
vigasztal).
A tevékenységet beszélgetés zárja arról, hogy ki
lakik együtt a nagyszülővel? Miben segít a nagyszülő a tanulónak és a szüleinek? Ezzel előmozdíthatjuk, hogy a tanulók felismerjék, az idősebb
emberek milyen sokrétűen járulnak hozzá a családjukhoz és közösségükhöz.
B A középiskolás korosztály számára alternatíva a
dalelemzésre Zorán Apám hitte és a Vad Fruttik Nem hiszek című dalának összehasonlítása.
Mennyiben értenek egyet és tartják ma is valóságosnak és követendőnek Zorán dalában írt
értékrendet? Érzékelik-e saját életükben a Vad
Fruttik által megénekelt értékválságot / értékvesztést? Milyen generációbeli különbségeket
tapasztalnak és szerintük mi az oka?
AKTÍV IDŐSKOR – CSOPORTMUNKA
A hosszabb élettartam lehetőséget nyújthat új tevékenységek kipróbálására, mint például továbbképzés,
új karrier vagy hobbi és korábbi sporttevékenység
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folytatása. A tanulók csoportokban, önállóan keressenek anyagot arról, hogy itthon, illetve a világ különböző pontjain milyen lehetőségei vannak az időskor
aktív eltöltésének, majd rövid prezentáció keretében
mutassák be a többieknek.
Az egyes csoportok által feldolgozható témák:
A Milyen nyugdíjas közösségek állnak az idősek
rendelkezésére lakóhelyeden, vagy a legközelebbi városban? (Például: kertbarát kör, énekkar,
sakk / kártya / rejtvény / kézimunka / kiránduló
/ idegen nyelvi társalgási klub, szenior örömtánc,
speciális torna.)
B Az internet segítségével keressetek példákat
szenior sportversenyekre itthon és a nagyvilágból egyaránt! Milyen sportágakat találtatok?
Hány éves volt a legidősebb szenior sportoló?
C Milyen okoseszközöket használnak a nagyszüleitek? A NetNagyi Klub honlapján olvashattok
olyan idősekről, akiket híressé tett a különleges
hobbijuk, mint például Bojanról, a 108 éves bloggerről, valamint a 90 éves japán gamer nagymamáról, Hamako Moriról is.
D Van az ismeretségi körötökben olyan idős személy, akinek most is fontos, hogy új helyekre
látogasson, és új élményeket szerezzen? Keressetek az internet segítségével példát világjáró
idősekre! (Érdemes lehet rákeresni például a
világutazó Sitkei György nevére.)
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A prezentációkat követően a következő témákkal zárhatjuk a tevékenységet:
• Mivel segíthetjük elő, hogy minél egészségesebb és aktívabb lehessen az időskorunk? Próbáljuk tudatosítani, hogy ﬁatal
korban tudjuk megalapozni a megfelelő
időskort; például kiegyensúlyozott táplálkozással, rendszeres mozgással, megfelelő
munka- és lakókörnyezettel, káros szenvedélyek mellőzésével.
• Képzeljétek el, hogy ti vagytok a település
önkormányzatának döntéshozói! A megismert lehetőségekből kiindulva tervezzétek
meg az önkormányzat cselekvési tervét az
idősek számára! Milyen programokat szerveznétek és támogatnátok? Törekedjetek
rá, hogy minél tartalmasabb és értékesebb
időtöltéseket tudjatok javasolni, ahol az
idősek hasznosnak érezhetik magukat!
• Milyen tevékenységet ajánlanál a megismertek közül a nagyszüleid számára? Te
milyen közös tevékenységet tudsz elképzelni a nagyszüleiddel?
• Foglald össze, hogy mit szeretsz azokban
az idős emberekben, akiket ismersz!

E Sok idős személy számára az élethosszig tartó
tanulás valóság. Az internet segítségével keressetek példákat legidősebb egyetemi hallgatókra
és érettségizőkre! Vajon mi motiválta őket a tanulásra?
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Felhasznált irodalom
• Az előlapon szereplő idézet forrása: https://www.citatum.hu/idezet/4900 (utolsó megtekintés:
2021. 02. 07.)
• Dombrovszky Linda (rendező, 2019): Pilátus (ﬁlm), Cross Dot Film Kft, Budapest.
• Fukadzava Hicsiró (1982): Zarándokének, In: Zarándokének, Kalmár Éva (szerk.), Európa Könyvkiadó, Budapest, 5–41.
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• Dr. Jászberényi József (2020): Egy új műfaj születése: Az „ageing”- ﬁlmek térhódításáról. 2020.
07. 23. https://egy.hu/kult/egy-uj-mufaj-szuletese-az-ageing-ﬁlmek-terhoditasarol-107600 (utolsó
megtekintés: 2020. 12. 30.)
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Történeti leírás
1997 óta november 3-a a magyar tudomány napja,
amelyről a Magyar Tudósok Világtalálkozóján határoztak
1996-ban. A jeles nap dátuma a magyar tudományos
élet egyik legfontosabb eseményéhez nyúlik vissza: az
I. Ferenc által összehívott 1825-ös pozsonyi országygyűlésen Felsőbüki Nagy Pál a magyar nyelv művelése
érdekében mondott szónoklatot, és arra kérte a magyar
főurakat, hogy anyagi támogatásukkal tegyék lehetővé
egy magyar tudós társaság megalakulását. A politikus
keményen bírálta a hazai kulturális életet elhanyagoló
főurakat, amikor Széchenyi István szót kért, és felajánlotta birtokainak egyévi jövedelmét a társaság létrehozására. A felajánlást több nagybirtokos és az országgyűlés
elnöke, József nádor is követte. A Tudós Társaság tervét
1827-ben I. Ferenc is elfogadta, és még ebben az évben kinevezték az előkészítő bizottságot. Első elnöke
Teleki József gróf, másodelnöke Széchenyi István lett.
Széchenyi tervezte meg a szervezet címerét, amely egy
sast itató nőt ábrázol. A Társaság az 1830-as években
kezdte meg működését, elsődleges feladataként a magyar nyelv művelését és a tudományos-kulturális élet
támogatását határozták meg. Első tagjai között volt
Berzsenyi Dániel, Kazinczy Ferenc, Vörösmarty Mihály,
Kazinczy Ferenc, Kisfaludy Sándor és Kölcsey Ferenc is.
A szervezetet, amely először a Magyar Tudós Társaság
nevet kapta, 1840-ben átnevezték Magyar Tudományos
Akadémiává. Elsőként a nyelvtudományi, majd a bölcseleti, a történeti, a matematikai, a törvénytudományi és
a természettudományi osztály jött létre.
A nyelv ápolásának egyik első feladata a helyesírás szabályozása, egységesítése volt. 1832-ben megjelentették
az első helyesírási szabályzatot, amelyet számos fontos
nyelvtudományi kiadvány követett. Elkészült több tudományterület szakszótára, az első értelmező szótárunk. A
szervezet támogatásával valósult meg több tudós külföldi
kutatómunkája, például Reguly Antal útja a ﬁnnugor népek
által lakott területekre és Kőrösi Csoma Sándor tibeti útja.
A szervezet már az 1830-as évektől tudományos folyóiratokat indított, díjakat osztott ki irodalmi alkotásokra
és tudományos munkákra, szakmai munkájáról pedig
évkönyvekben számolt be. Jelenlegi székháza Budapesten, a Széchenyi István téren 1865-re készült el,
Friedrich August Stüler terve alapján.
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A magyar tudomány napját országszerte programsorozat keretében szakmai konferenciákkal, előadásokkal
és különböző rendezvényekkel ünneplik. A jeles nap
feldolgozásának és ünneplésének célja, hogy megemlékezzen a hazai tudományos élet legkiválóbb eredményeiről és beemelje a köztudatba a kevésbé ismert
tudományos szakembereket, alkotásokat is. Célja
továbbá az ismeretterjesztés a tudomány jelenlegi
kérdéseiről és aktuális kihívásairól. A feldolgozásba
beemelhetők olyan tevékenységalapú feladatok és
programok, amelyek a tanulók életkori sajátosságaiból fakadó természetes kíváncsiságára építenek,
ezzel felkeltve a tudományos megismerés igényét.
Ezekben helyet kaphat olyan képességek fejlesztése,
mint a logikai és kritikai gondolkodás, problémamegoldás, az újító gondolkodás és a kreativitás.

Az MTA elnöke volt többek között
Berzeviczy Albert, a Magyar Olimpiai Bizottság első elnöke, Kodály Zoltán zeneszerző,
Eötvös József író és Eötvös Loránd ﬁzikus is.
Neumann Jánosnak, a számítógép atyjának
munkássága a mai napig meghatározó a matematikában, a kvantummechanikában, a játékelméletben és még számos más területen.
A világ első programozói közé tartozik Neumann Klára, lánykori nevén Dán Klára, aki a
férje, Neumann János által tervezett számítógépen dolgozott.
Galamb József is egyike volt azoknak a tervezőmérnököknek, akik Henry Ford T-modelljén
dolgoztak az amerikai feltaláló gyárában.
A napenergia felhasználásának lehetőségeit
kutatta Telkes Mária, magyar származású
amerikai tudós. Ő szabadalmaztatta az ezzel
működő napházat.
Bíró László újságíró, festőművész, a
golyóstoll feltalálója az 1930-as években Argentínába emigrált, születésének évfordulója
ott ma az argentin feltalálók napja.

A magyar tudomány napja

|

Kulturális emléknapok, értékek

IMPULZUS / VILLANYPÓZNA

Ötletek, módszerek a jeles
nap megvalósításához
MINDENNAPI HASZNÁLATI TÁRGYAK
A tanulóknak „vakon” kell kitalálniuk, hogy milyen
tárgyat tartanak a kezükben. A gyakorlat főként kisebb korosztálynak ajánlott, akiknél a megismerés
folyamatában a tapintásnak még fokozott szerepe
van. A játék leírása a www.csodaszarvasprogram.hu
felületen található Mi lehet ez? Tárgytapintó címmel,
a gyakorlat ezen alapszik.
Javasolt tárgyak a feladathoz: számológép, golyóstoll,
iránytű, Rubik-kocka, cipőfűző, fogselyem, okostelefon stb.
A tárgyak közé csempésszük be a golyóstollat és
a Rubik-kockát is, ezek a találmányok a fejezetben
javasolt további tevékenységekben később még
előkerülnek. A gyakorlatban helyet kaphatnak olyan
tárgyak is, amelyekkel cél a szemléletformálás, a
fogselyem például ráirányíthatja a ﬁgyelmet a fogápolás jelentőségére. Kérdezzük meg, ki ismeri,
használnak-e ilyet rendszeresen.

A gyakorlat játékos módon megismertetheti az áram
fogalmát a kisebbekkel. A játék leírása a www.csodaszarvasprogram.hu felületen található Impulzus
/ villanypózna címmel. A gyakorlat előtt a témát vezessük fel azzal a kérdéssel, hogy milyen hétköznapi tárgyaink működnek árammal, erre mondjanak
példákat.
ROBOTTERVEZÉS KIS CSOPORTBAN
Ráhangolás
A jeles nap feldolgozása során érdemes olyan tevékenységet is kipróbálni a tanulókkal, amelyben helyet
kap az újító gondolkodás és a kreativitásuk. Kérdezzük meg a tanulókat, hogy van-e olyan mindennapi
tevékenység, munkafolyamat, amit szívesen automatizálnának? Hol használunk robotokat? Készítsenek
fürtábrát, használati terület szerint csoportosítsák a
robotokat (háztartás, oktatás, szórakozás stb.). Kis
csoportban tervezzenek egy robotot, rajzolják le és
röviden mutassák be, hol, mire használják, hogyan
működik. A gyakorlat kisebbeknek ajánlott, amikor
a képzelet még nyitottabb az újszerű megoldásokra,
szokatlan ötletekre.
Vizuális alkotómunka: Díjtervezés kis csoportban

Ha kitalálták mindet, érdemes megemlíteni nekik,
hogy a golyóstoll és a Rubik-kocka magyar találmány.
Kérdezzük meg, ki szokott a kockával rendszeresen
játszani, a golyóstollra vonatkozóan pedig felmérhetjük, ismerik-e a működését. Ha nem, magyarázzuk el!
Kisiskolások, nagyobbak esetében hozzáadhatunk a
listához régebbi típusú mobiltelefonokat is, amelyeket a jelenleg használatos okoskészülékek mellett
valószínűleg már nem ismernek.

A tervezőmunka alkotásait díjakkal jutalmazhatjuk, a
kategóriák lehetnek a következőek:
• A legviccesebb találmány
• A legmeghökkentőbb találmány
• A leghasznosabb találmány
A tervezőfeladat után alkossunk új kis csoportokat,
akik oklevelet és kartonból díjat terveznek a találmányokhoz.

Kérdések a feldolgozáshoz
MAGYAR TUDÓSOK ÉS FELTALÁLÓK
Te milyen tárgy nélkül nem tudnád elképzelni egy
napodat sem? Miért? Itt emeljük ki, hogy olyan tárgyakra hozzanak példát, amelyek a hasznosságuk
miatt és nem a személyes érték folytán nélkülözhetetlenek.

Sok használati tárgyunkról vagy szellemi kincsről
nem is tudjuk, hogy valójában magyar találmány vagy
felfedezés. Kivetítőn jelenítsük meg az alábbi találmányok és tudományos felfedezések nevét a hozzá
kapcsolódó szakember nélkül, a tanulók totó formájában kis csoportban tippeljék meg, melyek lehetnek
75

Kulturális emléknapok, értékek

|

A magyar tudomány napja

azok, amelyeket magyar feltalálóknak, felfedezőknek
köszönhetünk! Miután azonosították őket, irányított
beszélgetés keretében térképezzük föl az előzetes
tudásukat ezekről a fejlesztésekről. A tanulóknak
már vannak ismereteik az ipari forradalomról a 6.
évfolyam végére, így az alábbi lista tartalmaz ahhoz
kapcsolódó elemeket is:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

biztonsági gyufa (Irinyi János),
golyóstoll (Bíró László József),
farmernadrág (Jacob Davis és Levi Strauss),
tű nélküli oltókészülék (Lindmayer István),
mikrohullámú sütő (Percy Spencer),
gőzgép (James Watt),
holográﬁa (Gábor Dénes),
C-vitamin (Szent-Györgyi Albert),
szódavíz (Jedlik Ányos),
fonógép (James Hargreaves),
mosogatógép (Josephine Garis Cochran),
gőzhajó (Robert Fulton),
telefon (Alexander Graham Bell),
telefonközpont (Puskás Tivadar),
porszívó (Hubert Cecil Booth),
kriptongázos villanylámpa (Bródy Imre),
transzformátor (Zipernowsky Károly).

A beazonosításukkor említsük meg, ha voltak egyéb
közreműködők is a tudományos eredménynél. Kérdezzük meg, mit jelenthet a „forradalmian új” kifejezés,
mikor használjuk? Irányított beszélgetéssel vezessük
rá a csoportot, hogy a találmányok szinte mindig folyamatos fejlesztés eredményei. A tudománytörténetben
érdemes kiemelni azokat a találmányokat és tudományos felfedezéseket is, amelyek új irányt adtak az
életnek, például: a kerék, a gőzgép, az elektromosság,
az izzó, a repülő, a telefon, a televízió, a személyi
számítógép, az internet.
Ha még nincsenek róla tanórai ismereteik, a csoport
tippelhet is a találmányok megalkotásának idejére.
Ezeket helyezzük el papíralapú idővonalon, vagy digitálisan idővonal-készítő programmal, ezzel szemléltetve a tudomány ugrásszerű fejlődését.
UTAM AZ AKADÉMIÁIG
Egy tudományos szakembernél kiemelten fontos a
komplex problémamegoldás, a logikus és az újító gondolkodás, a kísérletezésre és az önálló alkotómunkára
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való igény, illetve a csapatmunkára való képesség
megléte. A következő tevékenységekben a tanulóknak
kis csoportban, több állomáson keresztül különböző
feladatokat, problémákat kell megoldaniuk, amelyek
a kreativitásukat és együttműködésüket is tesztelik
– a kutatócsoportok így jutnak el akadémiai helyükig.
A csoportok munkáját segítendő jelöljünk ki játéksegédeket, akik monitorozzák a csoportok haladását és
szükség esetén segítenek, ha a társaik elakadnának
valahol, így biztosítva, hogy végül mindenki elfoglalhassa az akadémiai székét.
Toronyépítés
A csoportoknak előre megadott eszközökből minél
magasabb tornyot kell építeniük. Akkor léphetnek
tovább a következő állomásra, ha a torony nem dől
össze. A játék leírása a www.csodaszarvasprogram.
hu felületen található Toronyépítés címmel.
Tojásvédelem / Mars-jármű
A csoportoknak néhány eszközből kell olyan szerkezetet alkotniuk, amelybe, ha beleteszünk egy nyers tojást, az több méter magasról ledobva sem törik össze.
A játék leírása a www.csodaszarvasprogram.hu felületen található Tojásvédelem / Mars-jármű címmel.
Logisztorik
Ismertetünk egy tényállást, amely egy történet végkifejlete. A tanulók feladata kideríteni, mi történhetett,
kibogozni az ok-okozati viszonyokat, és ezek alapján
összerakni a teljes történetet. A játékvezető csak
igennel és nemmel felelhet a csoport kérdéseire. A
felületen megjelenő játékötlet több lehetséges történetet közöl, amelyeket felső tagozattól ajánl. A játék
leírása a www.csodaszarvasprogram.hu felületen
található Logisztorik címmel.
Internetes kutatómunka és plakátkészítés
A csoportok gyűjtsenek információt magyar feltalálókról, felfedezőkről vagy valamilyen tudományos
eredményt elért magyar vagy magyar származású
szakemberről.

A magyar tudomány napja

Kérdezzük meg a csoportot, volt-e olyan, a Magyar
tudósok és feltalálók című feladatban említett személyek közül, akiről szeretnének többet megtudni,
vagy olyan találmány, amelynek a megszületésére
kíváncsiak. Minden csoport másik témát válasszon.
Ha nem ők választanak, az alábbiakat javasolhatjuk
kidolgozásra:
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van jelen a mindennapjainkban; születtek-e
korszerűbb verziói, és ha igen, kinek / kiknek
a munkája által? Az internetes kutatásuk
alapján készítsék el a szakember tudományos proﬁlját: tervezzenek A/2-es kartonra
plakátot, amelyen megjelenítik a fenti információkat. Segítségképp megadhatunk egy
sablont az egységes elrendezéshez:

Semmelweis Ignác
Szent-Györgyi Albert

A tudományterület neve

Neumann János
Rubik Ernő

Kép a
találmányról

Kép a
szakemberről

A szakember
neve

Gábor Dénes
Galamb József
A gyűjtőmunka:
Néhány adat a szakember munkásságáról
• Az adott szakember melyik tudományterületen vagy iparágban tevékenykedett,
a szóban forgón kívül volt-e más terület,
amelyben tevékeny volt?
• Honnan származott, később hol végzett
tudományos munkát, mi a születésének és
halálának dátuma?
• A meglévő történelmi ismereteiket felhasználva adják meg, milyen korszakhoz, eseményekhez köthető időben a szakember
munkássága.
• Ha nem „forradalmian új” eredményről
van szó, milyen előzményei voltak a szóban forgó találmánynak vagy tudományos
eredménynek? (Például: Irinyi János és a
biztonsági gyufa: előtte is állítottak már
elő gyufát, csak más kémiai anyaggal vonták be a gyufaszálakat. Bíró László és a
golyóstoll: mások is gyártottak már golyóstollat az ő szabadalma előtt, de azok gyengébb minőségűek voltak és hamarabb
tönkrementek.)
• A találmány vagy tudományos eredmény
megszületésének rövid története, és jelentősége a tudományterület vagy iparág fejlődése szempontjából.
• A találmány utóélete: ma milyen formában

A találmány / tudományos eredmény
rövid története

Tartsanak egy rövid, pár perces prezentációt a kutatásuk eredményeiről, és ismertessék a szakember
munkáját a csoporttal.
A kész plakátokat helyezzük el időrendi sorrendben
a falon vagy a papíralapú idővonal fölött.
Az akadémiára vezető út utolsó állomása
Az összes kutatócsoport együttműködését igénylő
játék az akadémiai székfoglaló, amely rengeteg különböző kerettörténettel játszható – ez a csoport habitusának, érdeklődésének megfelelően változtatható.
A játék leírása a www.csodaszarvasprogram.hu felületen található A Múmia ülni akar / Akadémiai székfoglaló, illetve Robotos székfoglaló címmel.
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Történelmi érdeklődésű tanulóknak választhatjuk a
múmiás kerettörténetet, ezt a játékvezető mesélheti úgy, hogy néhány ügyetlen sírrabló megzavarja a
múmia több ezer éves álmát, aki megfáradt tagjait
le akarja tenni egy székre, ezt kell megakadályoznia
a csoportnak. A játékot adaptálhatjuk a robotos kerettörténetre is, ennek leírása a felületen található.
Akadémiai díjak
A csoportoknak a korábban elkészített plakátjukért,
amelyben valamilyen korszakalkotó tudományos eredményt és a történetét prezentálták, osszunk díjakat
az alábbi kategóriákban:
•
•
•
•

A legkreatívabban elkészített plakát
A legmeghökkentőbb történet
A legproﬁbb előadó
A találmány, ami nélkül ma már nem tudnánk elképzelni a mindennapjainkat

További ötletadó tartalmak
A hologramok bemutatásához használhatjuk a videómegosztó portálokon elérhető tartalmakat.
Kisebbeknél Semmelweis Ignác kapcsán készíthetnek kis csoportban videót, amely a helyes kézmosást
szemlélteti és ennek fontosságát emeli ki.
Kis csoportos internetes kutatómunka keretében
utánanézhetnek a tanulók az Ignobel-díjnak, amely
a Nobel-díj paródiája: olyan tudományos felfedezésekért és kutatásokért kapják, amelyek vicces, de
értelmetlen eredményekhez vezettek, vagy olyan találmányokért, amelyeknek nincs gyakorlati hasznuk.
Az interneten és videómegosztó portálokon találunk
ezekre példákat.
A helytörténeti ismeretek bővítése céljából, ha a csoportban van olyan tanuló, akinek a családi vagy ismerősi körében valaki foglalkozik tudományos munkával,
készítsenek vele interjút és röviden mutassák be a
csoport többi tagjának a munkásságát. Végezhetnek
kutatómunkát arról is, hogy a településen él vagy élt-e
olyan személy, aki valamilyen tudományterületen vagy
iparágban kiemelkedőt alkotott, erről tarthatnak bemutatót a csoportnak.
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NEMZETKÖZI ROMA NAP / A ROMA KULTÚRA NAPJA MAGYARORSZÁGON
Gasztronómia B feladat: Sorrend az étkezésben
Milyen sorrendben kaptak a cigány családtagok az elkészült ételből? 1-est írj ahhoz a személyhez, aki szerinted
elsőként ehetett, 2-est, aki másodikként és így tovább!
………… anya
………… apa
………… legkisebb gyermek
………… nagyobb testvérek
………… nagyszülő
………… dédszülő
Népviselet
A két barátnő, Ági és Lilla hagyományőrző bálba készülnek, de összekeveredtek a viseletük darabjai. Segíts a
kalocsai menyecskének és a cigánylánynak azzal, hogy összekötöd őket a viseletük darabjaival!
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A CSALÁD NEMZETKÖZI NAPJA

Imola férjét …………………..........……………………. hívják.

Családfakészítés és -értelmezés A feladat

Jázmin nagynénjét ………….........………………….. hívják.

Töltsd ki a táblázat hiányzó neveit az alábbi meghatározások alapján, valamint egészítsd ki a lenti mondatokat!

Ágnes testvérét …………….........……………………. hívják.
Hanna szüleit ……………………........……………….. hívják.
Zsombor unokatestvéreit …………………………… hívják.

•
•
•
•
•

Ágnes ﬁa Péter.
Katalin dédunokája Jázmin.
Hanna unokatestvére Bori.
Imola sógora Gábor.
Dóra apósa Balázs.

Katalinnak és Lászlónak …………………….. unokája van.
Péter Hannának a …………………........................………..

László

Ágnes

................

................

Hanna

................

................

................

Imola

Zsombor

Dóra

................
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A CSALÁDOK JELLEMZŐI KÜLÖNBÖZŐ KOROKBAN
Melyik korra jellemzőek az alábbi családokkal kapcsolatos leírások? Kösd össze a szövegeket a megfelelő
korokkal!

A A zárt kiscsalád csak fokozatosan vált le a nagyobb rokoni, illetve helyi közösségekről. Az apa továbbra is domináns vezetője a családnak. A társadalom felé képviseli a családot (politikai jogok,
gazdasági ügyek, munkavégzés), másrészt a családon belül is korlátlan hatalma van. Ő dönt a
gyermekek neveléséről, házasságkötéséről, a ﬁa pályaválasztásáról. A gyerekek nevelése egyre
inkább a társadalom érdeklődésének középpontjába került. A polgári lakásokban megjelent a
gyermekszoba, a városokban a gyermekjátékok már keresett árucikké váltak.

1. ÓKORI RÓMA
C A házastársak közötti szerelem elfogadott alapja lett
a házasságkötésnek. A nők egyre szélesebb rétegei
álltak munkába, mellyel anyagi függetlenséget
szereztek. Egyre több nő számára válik fontossá a
hivatás a család mellett, vagy akár helyette. A férﬁ
családfenntartói szerepe csökkent, ugyanakkor a
családon belüli munkamegosztásba való bevonódása megnőtt.

2. KÖZÉPKOR
3. 16–18. SZÁZAD
4. FELVILÁGOSODÁS (18. SZÁZAD)
5. 19. SZÁZAD
6. 20. SZÁZAD

E A család fogalma ekkor szorosan összekapcsolódott a háznép (háztartás, udvartartás, nemzetség) fogalmával, amely a nagyobb, egymással vérségi, illetve függőségi kapcsolatban álló
emberek együttélését jelentette. A háznéphez tartozott: a ház ura, a felesége, a gyermekeik, a
cselédek, az inasok, a családhoz tartozó egyedülálló személyek, rokonok. Esetleg a korábbi házasságból származó gyerekek is itt élhettek, azaz gyakran több kisebb család élt együtt. Egyedül
a ház ura rendelkezett a megtermelt javak értékesítésének jogaival, valamint felesége, gyermekei és a háztartásában élő személyek gyámja és fegyelmezője volt. A háziasszony önállósága és
felelőssége a csupán a háztartás vezetésére terjedt ki.
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B Az újkori családmodellek ekkor alakultak ki. Ebben fontos szerepet
játszott egyrészt a reneszánsz korában megerősödő polgári réteg,
másrészt a reformáció terjedése is, amely megerősítette a harmonikus családi élet fontosságát. A házasság továbbra sem az érzelmekre
épült, középpontban a gyermek megszületése állt, ezért a gyermektelen
házasságot elítélték.

D Az apa a földre helyezett újszülött csecsemő felemelésével fejezte ki
szándékát a gyermek felnevelésére. A családfő feltétlen hatalommal
rendelkezett a család minden tagja felett, akár meg is ölhette gyermekeit. A kisgyermekek nevelése általában az anya kötelezettségeihez
tartozott, rendszerint hétéves koruk után a ﬁúk apjuk felügyelete alá
kerültek. Ekkor már létrejöttek a családok életét befolyásoló olyan intézmények, mint az iskola vagy a katonaság.

F Jelentős változás történik a házasságok terén: megjelenik a polgári házasság és a romantikus szerelem. A szülők kötelessége, hogy gyermekeikből derék, eszes embert neveljenek. Kialakulnak a gyermek számára
fontos ünnepek, mint a születésnap és a karácsony.

(Forrás: Hegedűs, 2006, 6–8.)
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