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diáKmelléKlet

31/1a 
ÉN ÍGY AKAROM

Csoportos feladatlap

Kérdések:
Mit gondoltok a képen látható kislányról? Hogy érzi magát? 
Miért érzi jól magát ? Milyen lehetőséget kapott a játékban? 
Biztosan győzni fog. Vajon utána is jól fogja érezni magát? 
Elképzelhető egy teljesen szabálynélküli világ?  
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31/1b 
AKI NEM LÉP EGYSZERRE…!

Csoportos feladatlap

Szűcs Édua karikatúrája

Kérdések
Mit gondoltok a képen látottakról? 
Miért kell mindenkinek egyformának lennie? 
Elképzelhető-e olyan helyzet, amikor fontos, hogy „mindenki egyszerre lépjen”?
Miért fontos, hogy létezzenek szabályok? 
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31/2 
KÉRDÉSKÁRTYÁK

1.
Mire jók a szabályok? 

Miben segítenek, és miben gátolnak bennünket?

2.
Miért fontosak a játékszabályok? 

Mit jelent az, hogy valaki játékrontó?

3.
Miért fontosak a sportban a szabályok? 

Szükség van-e doppingellenes szabályokra?

4.
Mire jók a szabályok? 

Miben segítenek, és miben gátolnak bennünket?

5.
Mikor lehet szükség komoly tiltásra? 

Keressetek példákat ilyen helyzetekre!

6.
Milyen szabályokra lenne szükség ahhoz, hogy 

a környezetünk rendezettebb legyen? Hogyan lehetne 
ezeket érvényesíteni?
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31/3 
MÁR AZ ÓVODÁBAN MEGTANULTAM MINDENT,  
AMIT TUDNI ÉRDEMES

(Részlet Robert Fulghum írásából)

(...) Életem legfontosabb viselkedési szabályait egytől egyig az óvodában sajátítottam el. 
Az egyetemen a bölcsesség nem volt különösebb érték, az óvodában azonban annál in-
kább. Íme, amit tanultam:

Ossz meg mindent másokkal!
Ne csalj a játékban!
Ne bánts másokat!
Mindent oda tégy vissza, ahonnét elvetted!
Rakj rendet magad után!
Ne vedd el a másét!
Kérj bocsánatot, ha valakinek fájdalmat okoztál!
Evés előtt moss kezet!
Húzd le a vécét!
A frissen sült sütemény és a hideg tej tápláló.
Élj mértékkel! Mindennap tanulj, gondolkodj, rajzolj, fess, énekelj, táncolj, játssz és dol-

gozz egy keveset!
Délutánonként szundíts egyet!
A nagyvilágban óvatosan közlekedj, fogd meg a társad kezét, és ne szakadjatok el egy-

mástól!
Ismerd fel a csodát! Ne feledd a magocskát a műanyag pohárban: a gyökerek lefelé ter-

jeszkednek, a növények felfelé, és senki nem tudja pontosan, mindez hogyan van, de va-
lamennyien hasonlóképpen élünk.

Az aranyhalak, a hörcsögök, a fehér egerek, még a magocska is a műanyag pohárban 
– mind meghalnak egyszer. Mi is. 

És emlékezz az első szóra, melyet megtanultál – a legfontosabbikra: nézd!
Minden fontos dolog bennük foglaltatik. A szeretet és az alapvető higiénia. Az ökológia, 

a politika, az egyenlőség és az értelmes élet.
Válaszd ki bármelyik pontot, fordítsd le bölcs felnőtt szavakra, és alkalmazd családodra, 

kormányodra, munkádra, egész életedre – meglátod, bölcsnek és igaznak fogod találni.
Gondold csak el, mennyivel jobb volna a világ, ha összes lakója süteményt és tejet uzson-

názna minden délután három órakor, aztán pedig fogná a plédjét, és szunyókálna egy ke-
veset. És milyen jó volna, ha az összes kormány oda tenne vissza mindent, ahonnét el-
vette, és rendet rakna maga után. És akárhány éves is vagy, még mindig érvényes a sza-
bály: a nagyvilágban fogd meg a társad kezét, és ne szakadjatok el egymástól. 

(Fordította: Havas Krisztina. Park Kiadó, 1992, 8–9. o.)

Egyéni feladatok

1. Gondold át, hogy te mikor találkoztál először az itt felsorolt szabályokkal? 
2.  Húzd alá azokat a szabályokat, amelyeket már óvodás korodban megtanultál, és 

azóta is törekszel betartani!
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Páros feladatok 

Válassz magadnak egy párt az osztályból (vagy ha kedvetek van hozzá, hárman is dol-
gozhattok együtt), és oldjátok meg közösen a következő feladatokat! 

1. Olvassátok fel egymásnak az egyéni megoldásaitokat, és beszélgessetek róluk! 
2.  Ha szükségesnek tartjátok, fogalmazzátok át az érvényesnek tartott szabályokat úgy, 

hogy mostani életkorotokban is elfogadható legyen! Írjátok le az átfogalmazott sza-
bályt!

Csoportos feladatok

Üljetek össze egy másik párossal (vagy háromtagú csoporttal), és válasszatok csoportve-
zetőt, aki irányítja majd a beszélgetést, egy jegyzőt, aki rögzíti a beszélgetés tartalmát, va-
lamint egy szóvivőt, aki majd az osztály előtt beszámol a munkátokról. Ezután oldjátok 
meg az alábbi feladatokat!

1.  Mindenki olvassa fel azokat a szabályokat (esetleg átfogalmazott formában), amelyet 
még ma is fontosnak tart! 

2. Ha a véleményeitek eltérnek, egyezzetek meg egy közös megfogalmazásban!
3. Betartják-e a felnőttek az általatok érvényesnek és fontosnak vélt szabályokat? 
4.  Hozzatok konkrét példákat e szabályok megszegésére és ennek következményeire!
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31/4 
A LEGYEK URA

(Részlet William Golding regényéből)

Előzmény:
Egy csapat különböző életkorú gyerek egy lakatlan szigetre vetődik. A következő részletben arról ol-
vashatunk, hogy miképpen próbálják a szigeten megszervezni az életüket.

Röfi, aki Ralph mellett biztonságban érezte magát, félénken megszólalt: 
– Ralph azért hívta össze a gyűlést – mondta –, hogy elhatározhassuk, mi a teendő. A ne-
veket már tudjuk. Ez itt Johnny. Azok ketten ott … azok ikrek, Sam és Eric. Melyik is Eric? 
… te? Nem, te a Sam vagy…

– Én vagyok Sam…
– …én meg Eric.
– Jobb is volna – vélte Ralph –, ha mind megmondanók a nevüket. Engem Ralphnak 

hívnak.
– Most gyűjtik össze a neveket – mondta Röfi. – Épp azon voltunk…
– Ez így gyerekesség – mondta Merridew. – Miért volnék én Jack? Merridew vagyok.
Ralph gyorsan feléje fordult. Megérezte: ez a fiú tudja, hogy mit akar. 
– Aztán – folytatta Röfi – ez a fiú itt… de ezt elfelejtettem…
– Sokat jár a szád gömböc – mondta Jack Merridew. – Csukd be!
Nevetés hallatszott.
– Nem gömböc a neve – kiáltotta Ralph. – Röfi az igazi neve.
– Röfi!
– Röfi!
– Jaj, Röfi!
Viharos nevetés hallatszott, még a legkisebbek is belesikoltoztak. Egy pillanatra a gye-

rekek a kölcsönös rokonszenv szoros áramkörébe záródtak, amelyen Röfi kívül maradt; 
pipacsvörösre válva lehajtotta fejét, s újra megtisztogatta a szemüvegét.

Aztán a nevetés lassanként elhalkult. A gyerekek sorban megmondták a nevüket. Az 
énekkar tagjai között nagyságban Jack után közvetlenül Maurice következett, egy széles 
vállú, örökké vigyorgó gyerek. Egy vékony, törékeny termetű, alamuszi fiú is volt köztük, 
akit senki nem ismert, s aki szinte szenvedélyes hévvel őrködött egyénisége benső titka 
fölött; Rogernak hívják, mormolta, aztán újra elnémult. Bill, Robert, Harold, Henry… Az 
imént elájult fiú is felült, hátát egy pálmafának támasztva, halovány arccal Ralphra mo-
solygott, s közölte, hogy Simonnak hívják. 

Jack megszólalt.
– Most el kell határoznunk – mondta –, hogy miképp szabadulunk innét.
Zúgás támadt. Henry, az egyik kisebb gyerek közölte, hogy haza akar menni.
– Csönd! – mondta Ralph szórakozottan. Felemelte a kagylót. – Úgy vélem, első dol-

gunk az legyen, hogy vezért válasszunk, aki meghatározza a tennivalókat. 
– Vezért! Vezért!
– Nekem kell vezérnek lennem – mondta Jack egyszerű gőggel –, mert én vagyok a kó-

rusvezető és az első énekes. A magas cét is ki tudom vágni.
Újabb zúgás.
– Hát akkor… – mondta Jack.
Egy pillanatig habozott. Roger, a sötét bőrű fiú, végre megmozdult.
– Szavazzunk!
– Úgy van! Szavazzunk!
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– Szavazzunk!
Ez a játék majd oly mulatságos volt, mint a kagyló. Jack épp tiltakozni akart, amikor egy-

szerre kiderült, hogy a vezérválasztás közhangulata időközben megfordult: a tömeg köz-
felkiáltással Ralphot óhajtotta vezérének választani. A fiúk közül egyik sem tudta volna 
megokolni elhatározását; ami értelmes dolog eddig történt, azt Röfinek köszönhették, s 
vezérnek nyilvánvalóan Jack látszott a legrátermettebbnek. De Ralph körül, ahogy a pál-
mafa tönkjén üldögélt, valamilyen különös csönd sűrűsödött, amely kijelölte szerepére: 
magas termete, vonzó arca is hozzájárult, s homályosan, de annál behatóbban a kagyló! 
Az a lény, amely ezt megszólaltatta, s aztán térdén himbálva a szép, kényes játékot, nyu-
godtan megvárta, amíg valamennyien össze nem gyűlnek, ennek a különös lénynek kü-
lön helye volt közöttük.

– Az, akinél a kagyló van! 
– Ralph! Ralph!
– Az a trombitás legyen a vezér!
Ralph felemelt kezével csöndet parancsolt.
– Rendben van! Jacket meg ki akarja vezérnek?
Az énekkar tagjai tompa engedelmességgel felemelték kezüket.
– S engem?
Az énekkar tagjain s Röfin kívül mindenkinek a keze azonnal a magasba lendült. Aztán 

Röfi is kelletlenül felemelte a magáét.
Ralph számolt.
– Akkor én vagyok a vezér.
Körös-körül a fiúk egyszerre tapsolni kezdtek. Még a kórus is tapsolt. Jacknek a meg-

aláztatástól kigyulladt az arca, szeplői elfakultak. Felugrott, majd hirtelen meggondolta 
magát, s újra leült, körülötte még zúgott a levegő. Ralph ránézett. Szerette volna valamivel 
megajándékozni. 

– A kórus persze a tiéd.
– Az lesz a hadsereg…
– Vagy vadászok…
– Lehetnek…
A vörösség leolvadt Jack arcáról. Ralph újra csöndet kért. 
– Tehát Jack felelős az énekkarért. Ők lesznek… Te mit akarsz, mik legyenek?
– Vadászok.
Jack és Ralph szemérmesen egymásra mosolygott, látni való volt, hogy megkedvelték 

egymást.

(Fordította: Déry Tibor. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1970., 20–22. o.)
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31/5 
A LEGYEK URA

Szerepkártyák 

1. Ralph
Milyen érzései támadhatnak Ralphnak a megismert részletben?
Mi a véleményetek az ő szerepéről és alakjáról?
Vajon mi az ő véleménye Jackről? És Röfiről?
Vajon miért választják meg éppen őt vezérnek?

2. Jack
Mit érezhet Jack a jelenet közben?
Mi a véleményetek az ő alakjáról, szerepéről?
Vajon hogyan vélekedik ő Ralphról és Röfiről?
Mit jelent számára, hogy nem őt választják vezérnek? 
Miért érzi magát megalázottnak?
Miért gondolja, hogy neki kellene vezérnek lennie?
Mivel sikerül őt Ralphnak átmenetileg megnyernie?

3. Röfi
Mi a véleményetek Röfi alakjáról?
Milyen szerepet játszik a jelenetben?
Miért olyan fontos számára, hogy létezzen törvény a szigeten?
Miben más ő, mint a többiek?
Vajon milyen módon éli át ő  a jelenetet? 
Mit érez, mit gondol, mitől tart és mit szeretne elérni?

4. A szigetre vetődött gyerekcsapat
Mit jelent a gyerekek számára a szabály, a törvény?
Vajon miért szavazás útján döntik el Jack és Ralph vetélkedését a vezéri címért?
Honnan ismerik a szavazást, mint a vitás kérdést eldöntő „szabályt”?
Miért szavaz a többség Ralphra?
Miért nem gondolnak arra, hogy Röfire szavazzanak?
Miért van szükség szabályozott rendre a szigeten? 
Miért nem csinálhat  mindenki azt, amit akar?
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31/6 
„EGYETÉRTŐLEG JÁRJUNK EL, MINDNYÁJUNK JAVÁRA!”

(Részlet Jules Verne Kétévi vakáció című regényéből)

Előzmény:
Verne regényének ifjú hősei hajótörést szenvednek, és két évre egy lakatlan szigeten rekednek.  Le-
leményességgel, céltudatossággal, összefogással és  működőképes szabályok létrehozásával sikerül 
életben maradniuk, sőt számos viszontagság és izgalom árán ugyan, de élettapasztalatokkal gaz-
dagodva, egészséges lélekkel túljutnak a nagy kalandon. A következő részletben közvetlenül a ha-
jótörés utáni időszak tanúi lehetünk.  

Briant ekkor Gordonhoz és a körülötte állókhoz így szólt: Mindenekfelett ne váljunk el 
egymástól, különben veszve volnánk.

 – Remélem, te nem akarsz itt nekünk törvényt szabni! – kiáltá Doniphan, aki e szavakat 
meghallotta.

– Én semmit sem akarok – felelé Briant –, csupán azt, hogy egyetértőleg járjunk el, 
mindnyájunk javára.

– Briant-nak igaza van – mondá Gordon, aki komoly és hidegvérű fiú volt, és aki so-
hasem beszélt anélkül, hogy jól meg ne gondolta volna, amiket mondott.

– Igen!... Igen!... – kiálták ketten vagy hárman a kicsinyek közül, akiket valamely titkos 
ösztön Briant-hoz vonzott.

Doniphan nem felelt, de társaival együtt félrehúzódott és duzzogva várta a partrakelési 
kísérlet idejét.

De milyen föld volt ez itt előttük? A Csendes-tenger valamelyik szigetéhez tartozott-e 
vagy a szárazföldhöz? Nem lehetett eldönteni, mert a Sloughi sokkal közelebb volt a part-
hoz, hogysem annak vidékét az utasok kellő messzeségre szemügyre vehették volna. 
Azon esetre, ha e föld csakugyan sziget volt, hogyan fogják azt elhagyhatni, amennyiben 
nem sikerülne kiszabadítani a schoonert, amelyet nyilván addig fog a dagály a szirtekhez 
csapdosni, míg darabokra nem törik? És ha e sziget lakatlan volna – van ilyen akárhány a 
Csendes-tengeren – vajon a magukra hagyatott gyermekek, akiknek nem lesz egyéb élel-
miszerük annál, amit a jacht készletéből megmenthetnek, hogyan fognak megküzdhetni 
az élet szükségleteivel?

A szárazföldön ellenben a menekülés esélyei hasonlíthatatlanul nagyobbak voltak, mert 
a szárazföld nem lehetne más, mint Dél-Amerika. Itt, a chilei vagy a bolíviai területen se-
gélyt találnának, ha nem is mindjárt, legalább a partraszállás után pár napra. Igaz, hogy e 
területeken a pampák szomszédsága veszélyes, de e pillanatban a fő kérdés a partra ke-
lés volt.

Az idő elég világos volt, hogy a part minden részletét meg lehessen látni. Tisztán meg-
különböztették a sík partot, a mögötte emelkedő parti szirtet és az alatta levő facsoporto-
kat. Sőt Briant a part jobb oldalán egy patak torkolatát is észrevette, házat avagy kunyhót 
azonban hiába keresett.

– Legcsekélyebb füstöt se látok! – mondá Briant, levévén szeme elől a távcsőt.
– És egyetlen csónak sincs a parton – jegyzé meg Moko.
– Hogyan is volna, mikor általában kikötő sincs – mondá Doniphan.
– A kikötő nem feltétlenül szükséges – viszonzá Gordon. – A halászbárkák menedék-

helyet találhatnak egy folyó torkolata előtt, és lehetséges, hogy tulajdonosaik a vihar miatt 
kénytelenek voltak beljebb vonulni.

A megjegyzés helyes volt. De bármint legyen is, tény az, hogy a partvidéknek ez a része 
teljesen lakatlannak látszott.
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Eközben a dagály mindinkább visszavonult; s a szél is némileg csillapodni kezdett, és 
északnyugatra átkanyarodni. Fontos dolog volt tehát teljesen felkészülve várni a pillana-
tot, mikor a szirtsor az átkelést lehetővé teszi. Az idő hét óra körül járhatott. Mindenki si-
etett felhordani a fedélzetre a legszükségesebb tárgyakat, azzal az utógondolattal, hogy a 
többit majd kihalásszák, ha a víz kiveti a partra. Kicsinyek és nagyok egyaránt munkához 
láttak. A hajón elég nagy készlet volt konzervekből, kétszersültből, besózott és füstölt hús-
ból... Ezeket csomagokba kötözték. Majd a nagyobb fiúk a partra segítik át.

(Fordította: Huszár Imre)
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31/7 
A LEGYEK URA

Feladatlap

Keressetek választ közösen az alábbi kérdésekre! Válaszotok fő elemeit jegyezzétek le a 
kérdések alatt üresen hagyott sorokra!

Mi a véleményetek Ralphról? Miért lesz ő a vezér?  

 

 

 

Milyen fiú Röfi? Vajon miért nem szavaz azonnal Ralphra? 

 

 

 

Mit gondoltok Jackről?

 

 

 

Miért alakul ki feszültség Raph és Jack között? 

 

 

 

Milyen tulajdonságokat igényel egy ilyen helyzet attól, aki vezető szerepre pályázik?

 

 

Mit jelképez a kagyló?

 

Miért fontos, hogy a gyerekek meg tudjanak egyezni? Milyen következményekkel járhat 
ilyen helyzetben az együttműködés hiánya?
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31/8 
KÉTÉVI VAKÁCIÓ

Feladatlap

Keressetek választ közösen az alábbi kérdésekre! Válaszotok fő elemeit jegyezzétek le a 
kérdések alatt üresen hagyott sorokra!

Milyen fiúnak mutatkozik Briant, Gordon és Doniphan? 

 

 

 

Milyen feszültség alakul ki Briant és Doniphan között? 

 

 

 

Vajon miért bíznak meg Briant-ban már az első percben a kisebbek?

 

 

 

Milyen tulajdonságokat igényel egy ilyen helyzet a vezető szerepre pályázó személytől?

 

 

 

Miért fontos, hogy a fiúk „egyetértőleg” járjanak el? 

 

 

 

Milyen következményekkel járhat egy ilyen helyzetben az együttműködés hiánya?
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31/9 
ÉRTÉKELŐ LAP

1. Folytasd a következő mondatokat!

A szabályok azért fontosak, mert  
 

 

 

A témával kapcsolatban még az érdekelne, hogy  
 

 

 

2. Mindegyik sorban karikázd be azt az osztályzatot, ami leginkább kifejezi a véleménye-
det az adott szempontból a most vizsgált témával kapcsolatban!

Érdekes 5 4 3 2 1 Érdektelen

Fontos 5 4 3 2 1 Lényegtelen

Eleget foglalkoztunk vele 5 4 3 2 1 Még beszélnünk kellene róla






