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ellenség – óra

11. tanítási egység
- 1 alkalom

sorszám

1.
2.

tevékenység

köszöntés

kutya vagy
macska + név,
amin szólíthatunk

A tanítási egység - témakör címe: Ellenség-óra
Az óra célja: Az ellenség fogalmának értelmezése a 7-13 éves korosztállyal

időtartam
(perc)

módszer

munkaforma

képzési anyagok,
eszközök

1

6-8

tartalom

A teret úgy kell felosztani, hogy legyen egy kis tér,
ahol tudunk körben állni, és egyébként pedig kétfelé osztott asztalok és székek a két csapatnak.
drámapedagógiai
módszer

közös munka
ülve

körben állva, labda

Kutya Júda – Macska Zsófi – Kutya Ági...stb
1.A képző körbe megy, és felváltva mondja a
résztvevőknek: kutya, macska, kutya, macska...
2. A labdás névtanulós játék röviden, a kutya/
macska előtagok után téve azt a nevet, amin
szeretik, ha szólítják őket.

3.

Miért utálják
egymást?

6-10

brainstorming

csoport
munka

kétfelé osztva a térben, lehetőleg ülve
az asztal körül

tábla vagy flipchart,
filcek, papírok, tollak

1. A résztvevőket két csapatba kell osztani:
kutyák és macskák.
2. A csapatok 3 perc alatt összegyűjtik, hogy
milyen okai vannak arra a kutyáknak/macskáknak,
hogy utálják a macskákat/kutyákat.
3. Az eredményeket felírjuk a táblára. / A csapatok
képviselői egyszerűsített disputában mondják
el egymásnak a felsorakoztatott érveket, amiket
közben a képző ír a táblára.
4. A képző kicsit színpadiasan, a kibontakozó
feszültséget növelve összegzi a táblán összegyűjtött érveket.

4.

utáld a
másikat!

2

drámajáték

közös munka

1.A képző arra buzdítja a két csapatot, hogy
hangosan is fejtsék ki ellenérzéseiket. Hogyan?
A macskák nyávogjanak, a kutyák ugassanak!
2. Mit mondtak? Miért nem értettétek? Mi lehet
az oka annak, hogy a macska és a kutya nem
tudnak jól kommunikálni? (más hangok, farokcsóválás jelentése, más testnyelv)

5.

Mi a közös
bennük?

5

megbeszélés

közös munka

tábla vagy flipchart,
filcek

1. A képző megkérdezi, hogy ennyi különbség
után, mi a közös bennük. A válaszokat szintén
a táblán rögzíti, lehetőleg a két korábbi felsorolás között.
2.”Ha viszont ennyi a közös bennük, akkor mitől
ellenségek, és mit jelent igazából az, hogy
Ellenség?”

6.
7.

mi az
ellenség?

szerepjáték
az ellenség
bőrében

te, én, mi ÉS az emberi jogok
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5-8

brainstorming

közös munka

tábla vagy flipchart,
filcek/papírok, tollak

A gyerekek maguk írják fel a táblára a gondolataikat/összegyűjtik őket papíron, és szóvivők
összegzik.

drámapedagógiai
módszer

közös munka
nagy térben

A két csapat
egymással szemben
egymástól 2-3
méterre állítva,
egymás felé indulva

1. A képző egymással szembe, két képzeletbeli
vonalra állítja fel a csapatokat. Elkezd „őrmesterkedni”. Vezényel, hangosan és bántón igazítgatja
a vonalhoz a kevésbé pontosakat.
2. „ Vi-gyázz! Egyenes tartás! Ha azt mondom egy,
akkor mindenki leguggol, ha azt mondom három,
mindenki vigyázzállásba áll! És egy...három...egy...
kettő...három...egy...három...három...egy...

3. Az „őrmesterkedésből” hirtelen visszatérve:
„Miért csináltátok ezt?
Miért fogadtatok szót? - rövid megbeszélés 4. Az eredeti vonalhoz felállva, a résztvevők öt állítást hallanak, melyeket magukra kell vonatkoztatniuk, és ha igaznak érzik, akkor egyet lépnek
az „ellenség” felé.
Állítások pl.: Szeretek olvasni. Szeretek focizni.
Szeretem a rockzenét. Van tesóm. Szeretem
a pizzát. (Fontos, hogy ne legyen kellemetlen senkinek sem az állítás, mert a résztvevők „magukat
játsszák”.)
5. Az állítások után lesznek olyanok, akik közelebb
fognak állni az „ellenségükhöz”, mint a saját „csapattársukhoz”. Miért lehet ez? - rövid megbeszélés

8.

kihangosítás

5-8

drámapedagógiai
módszer

közös munka
ülve

A két csapat még
mindig külön,
lehetőség szerint
a földön ülve.

1. „Csukd be a szemed, és képzeld el, hogy
háború van, és egy lövészárokban ülsz, hideg
van, nem sokára esik az eső, az ellenség a
közelben van, nem mozdulhatsz, a bajtársaid
nincsenek veled, egyedül vagy, mindened saras,
éhes vagy, de kis vized még van. Csend lesz.
A csillagokat keresed, és el akarsz aludni.
Mi az utolsó, amire elalvás előtt gondolsz?”
2. A képző mindenkihez odamegy, és megérinti
annak a vállát, akitől a választ várja, a választ
hangosan rögzíti.
Először az egyik csapaton, utána a másikon
a sor.
3. A végén a hallottak megbeszélése.

9.

ellenség

8-10

könyvbemutatás

frontális

Mindenki úgy,
hogy lássa
a könyvet

1. A könyv bemutatása átkötő szöveggel, képeket
mutatva, mesélve, meghagyni a teret a résztvevők
reagálására.
2. Az utolsó kép után kérdés:
„Te mit írtál volna a papírra?”
A válaszok hangos rögzítése.
3. A képző röviden összegzi, hogy miért pont ő mesélte el ezt a történetet, mi az Amnesty International
munkájának a célja, és arra kéri a résztvevőket,
hogy az ellenségeskedés helyett gondoljanak erre
az órára és játsszák el a következő játékot:

meg a
10. ismerd
másikat ellenségeskedés
helyett

3-5

drámajáték

közös munka

Szabad
térben

Térfoglaló és ötujjas játék: A gyerekek szabadon
mozognak a térben, a képző pedig instruálja
őket: Sétálj úgy, mintha nagyon fájna a derekad/
mintha esne az eső/mintha ma lenne az utolsó
tanítási nap...és az állítások között a résztvevők
a hozzájuk legközelebb állóval szemben
megállnak.
„Érintsd össze a kisujjadat, és mondd meg, hol
születtél, aztán a gyűrűst, és mondd meg, hány
tesód van....tantárgy, szuperhős, sport, film...stb.”
(A végén a két tenyér egymásra simul.)
Ha készen van egy pár, akkor jön az újabb séta,
újabb instrukcióval, újabb párral….
Mert: „ Jobb kérdezni, mint egyből ellenségként
kezelni a másikat.”
te, én, mi ÉS az emberi jogok

Így segíthetsz

mi az amnesty?

A képzésekhez képzőket és feladatkészítőket keresünk.
Az önkéntes munkáért cserébe ingyenes képzést, motiváló
környezetet, tapasztalatokat és élményeket tudunk biztosítani. Ha te is szeretnéd anyagilag támogatni a munkánkat,
s szeretnéd, hogy minél több fiatalhoz és felnőtthöz eljussunk, akkor azt az alábbi linken teheted meg:

Az Amnesty International (AI) egy nemzetközi szervezet, amely az emberi jogok elismertetéséért küzd.
Olyan világot szeretnénk, ahol minden egyes emberre
egyenlően vonatkoznak az Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozatában, és más nemzetközi emberi jogi megállapodásokban leírt jogok. Az AI független demokratikus
szervezet, több mint hétmillió ember globális mozgalma.
Szervezetünk kormányoktól, politikai pártoktól, egyházaktól független, tőlük pénzt nem fogad el. Az emberi
jogok elfogulatlan védelmét ideológiáktól és gazdasági
érdekektől függetlenül tesszük, és az általunk védett
személyek nézeteivel nem foglalkozunk – kivéve, ha
azon nézetek erőszakra uszítanak, amelyet elutasítunk.
Az AI kutatásokat végez, amely alapján ajánlásokat
fogalmaz meg az emberi jogi sérelmek megszüntetésére, és azokat lobbizást és sajtómunkát is magában
foglaló kampányok segítségével igyekszik érvényesíteni
a hatóságoknál, kormányoknál és más döntéshozóknál.

http://www.amnesty.hu/kepzo
Név: Amnesty International Magyarország
Bankszámlaszám: 11706016-20818964
A képzésekkel járó utazások sok pénzbe kerülnek, ahogy
a minden nyárra megtervezett Emberi Jogi Nyári Tábor
is. Ezeknek a költségeknek egy kis részét tudjuk biztosan
finanszírozni, s emiatt nagy szükségünk van támogatókra
és bővülő tagságra. Ha valaki szeretné anyagilag támogatni a munkánkat, s szeretné, hogy minél több fiatalhoz
és felnőtthöz eljussunk, akkor kérjük jelentkezzen:

http://www.amnesty.hu/tamogasd-munkankat

Elérhetőségeink

Támogatóinknak és tagjainknak kedvezményt biztosítanak
a Fénypontok, az Emberi Jogi Barát Helyek:

irodánk:

http://www.amnesty.hu/fenypont

1064 Budapest, Rózsa utca 44.

telefonszámunk:
Tel./fax: +36 1 321 4799

web:
www.amnesty.hu

Bővebben

facebook:

web:

https://www.facebook.com/
Amnesty.International.Magyarorszag

www.amnesty.hu/emberi-jogi-oktatas

e-mail:

facebook:

office@amnesty.hu

https://www.facebook.com/aimoktatas

e-mail:
oktatas@amnesty.hu

