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A sportcipő 

 

Téma: a lopás 

Tanulási terület: cselekedeteink okai és következményei 

Fókusz: Milyen indítékai lehetnek a lopásnak? 

Korosztály: 7. osztályos hallássérült tanulók 

Szükséges kellékek: csomagolólap, vastag filctollak, egy új sportcipő  

Szükséges személyek: két tanár vezeti a foglalkozást 

Időkeret: az órát kétszer 45 perc alatt játsszuk 

 

A z  ó r a  m e n e t e :  

 

Kontextusépítés: A budapesti XIV. kerületi Barabás Miklós Általános Iskola 7. b osztályáról 

fogunk játszani. Egy nagyon jó osztályközösség, ahol azonban nagyon sok olyan gyerek van, 

akik felvágósak (Szómagyarázat szükséges!). Csak azokat fogadják be, akiknek menő cuccai 

vannak. 

 

Egészcsoportos egyeztetés: Arra keresünk választ, mi lehet menő? Az ötleteket rögzítjük egy 

csomagolólapra, mely aztán az óra folyamán végig látható helyen lesz. 

 

Tanári narráció: Az osztály tanulója Marci, akinek nincsenek menő cuccai. Így őt nem is 

fogadják be nagyon az osztálytársai. 

 

Kiscsoportos egyeztetés: Miért nem lehetnek Marcinak menő cuccai? A csoportok 

megosztják egymással az elképzeléseiket. 

 

Állókép, gondolatok kihangosítása (szerepbe lépés): Csütörtökön a 6. óra előtt a torna 

öltözőben Marci egyik osztálytársa, Dani az új sportcipőjét mutogatja. Mindenkinek nagyon 

tetszik. Marci is megcsodálja. 

Állókép (a tanár Dani szerepében, mindenki Marci szerepében).  

Gondolat kihangosítása: Ha megfogom a válladat, mondd ki hangosan, mire gondolsz most! 

 

Tanári narráció: Az osztály a Balatonra megy osztálykirándulásra. Éva néni, az 

osztályfőnök szedi be a pénzt a kirándulásra. Marci látja, hogy Éva néni a tanári asztal jobb 

oldali fiókjában egy dobozban gyűjti a pénzt. Marciban felmerül az a gondolat 

(Szómagyarázat szükséges!), hogy abból a pénzből ő is vehetne magának egy olyan menő 

sportcipőt. 

 

„Ördög-angyal”: A tanár Marci szerepében. A gyerekek két csoportban próbálják meggyőzni 

Marcit, miért vegye el a pénzt, illetve, hogy miért ne nyúljon hozzá. A tanár kommentálja az 
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érveket, „tűnődik”, és a mozgásával jelzi, melyik csoport érvei az erősebbek számára (ahhoz a 

csapathoz közelít). Végül úgy dönt, hogy elveszi az osztálypénzt. 

 

Kiscsoportos egyeztetés: A csoportok ötleteket gyűjtenek arra, hogyan tudja Marci elvenni a 

pénzt. A csoportok megosztják egymással az elképzeléseiket. 

 

Tanári narráció: Marci elvesz a fiókból 30 000 Ft-ot, és még aznap megveszi a sportcipőt. 

Boldogan viszi haza. Otthon nem mutatja meg senkinek, de este a szobájában előveszi, és 

belebújik. 

 

Állókép, gondolatok kihangosítása (szerepbe lépés): Este van, Marci az ágya szélén ül, 

lábán az új sportcipő (mindenki Marci szerepében). Ha megérintem a válladat, mond ki 

hangosan, mire gondolsz most! 

 

Tanári narráció: Marci nem meri még bevinni az iskolába az új cipőjét. Két nap múlva Éva 

néni észreveszi, hogy a kirándulásra gyűjtött pénzből eltűnt 30000 Ft. Megkérdezi a 

gyerekeket, de senki nem tud semmit, senki nem jelentkezik, hogy ő volt. Éva néni egy órát 

ad a gyerekeknek, hogy kiderítsék, ki nyúlt a pénzhez, vagy hogy a tettes (Szómagyarázat 

szükséges!) önként bevallja, hogy ő volt. Ha nem derül ki, ki volt, akkor az osztály nem megy 

kirándulni. 

 

Közös improvizáció, a tanár Marci szerepében: Az osztály „nyomoz”. Marci tagad, ha 

esetleg őt gyanúsítják. Sőt, ő gyanúsít másokat! 

 

Tanári narráció: Nem derült ki, ki volt a tettes, így az osztály nem fog kirándulni menni a 

Balatonhoz. Éva néni az igazgatónak is elmondta, mi történt. Lehet, hogy kihívják a 

rendőrséget… 

Marci zaklatottan (Szómagyarázat szükséges!) megy haza. 

 

Közös improvizáció, a tanár Marci szerepében: (Kialakítjuk székek segítségével Marciék 

előszobáját, és a lakás bejáratát. Az osztály az osztály, az egyik tanár Marci, a másik tanár 

pedig Marci apukájának a szerepében.) 

Az osztály baktat haza. A lakás ajtajában Marci apukája fogadja őket, és Marcit, kezében az 

új sportcipővel: 

- Ez honnan van? 

Minden gyerektől meghallgatja a választ. A Marci szerepében lévő tanár válasza a következő: 

- Dani adta, mert neki kicsi. 

Apa: - Rendben, akkor most felhívom Dani szüleit, hogy megköszönjük. 

 

Beszélgetés: A foglalkozás zárásaként beszélgetés a drámaórán átélt élményekről, 

tapasztalatokról.  

 


