
Az ajtó

Ráhangoló óra 7-8. osztályosok számára

Csoport: 7.-8. osztályosok, akik dráma tagozatos tanulók és rendszeres

színházba járók.

Tér: Iskolai színházterem ( de bármely, a tanulók szabad mozgását nem

akadályozó belső tér ).

Idő: 2 tanóra

Eszközök: csomagolópapír, filctollak, magnó

Tanulási terület: magány, szeretet, elfogadás, önzés problémaköre.

Téma: Szabó Magda: Az ajtó – regény és színdarab

Kontextusépítés: A résztvevők megérkezésekor zene szól. Zenék a színdarabban

megszólaló zenék.

Első feladatkét mozogjanak, táncoljanak a zene ütemére.

Kiscsoportos munka: a képen látható ajtók mögött ki/kik élhetnek? Milyen

történetük van?
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Kiscsoportos munka: válasszátok ki az egyik ajtót, történetet és készítsetek egy

rövid jelenetet vele. A játék némajáték legyen! A jelenet vége tablókép legyen!

Belső hang: mire gondoltok abban a pillanatban?

Pletykajáték: Álljatok egymás mögé sorba háttal az első embernek! Az első diák

súg egy mondatot a másodiknak, az megfordul és a harmadik fülébe súgja. Az

utolsó gyerek hangosan kimondja, amit hallott. A mondatot nem szabad

elismételni, még akkor sem, ha nem hallotta jól!

Mondatok:

● Mindenki magányos, csak van, aki nem tud róla.

● Emlékkoncertre nagyon jó járni.

● Nem érdemes szeretni, mert csak fájdalmat hoz.

● Leghűségesebb társunk a kutya.

● A ruházatunk tükröz minket.

Állókép: páros munkában (szoborjáték) jelenítsétek meg a következő lelki

állapotokat:

● kiszolgáltatottság

● emelkedettség

● félelem

● boldogság

● rabság



● szabadság

Befejezetlen mondatok: (körbe leülünk) Fejezzétek be a megkezdett

mondatokat:

● utoljára akkor voltam szomorú, amikor…
● utoljára akkor voltam boldog, amikor…
● utoljára akkor sírtam, amikor…
● utoljára akkor nevettem, amikor…

Nagycsoportos munka: beszédes jelenet – viharba kerültetek.

Forró szék: Az előbbi jelenetből kiválasztunk 1-2 gyereket, akikhez a jelenetbeli

szerepükkel kapcsolatban kérdéseket tehetnek fel a többiek.

Az óra zárása 1. : „ Igaz rám – nem igaz rám „állításokra lépj a terem megfelelő
oldalára!

● hazudtam már

● mindig igazat mondok

● voltam már magányos

● szeretem a társaságot

● ismert szeretnék lenni

● nem vonz a rivaldafény

● hagytam már cserben valakit

● mindig lehet rám számítani

Az óra lezárása 2. : A színdarab megnézése az Örkény Színházban. ☺
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