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modUlvázlat

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

I. RáhAngolás, A fEldolgozás ElőKészíTésE

I/a gondolatok az örökbefogadásról

A A tanár beszélgetést kezdeményez az 
örökbefogadásról. Ennek során érintik a 
következő kérdéseket: Van-e valakinek 
személyes, film- vagy olvasmányélménye? 
Miért szoktak örökbe fogadni gyerekeket olykor 
egyedülálló felnőtt emberek, házaspárok, 
családok? Kit mi ösztönözhet erre a lépésre? 
Milyen emberi tulajdonságok kellenek ahhoz, 
hogy valaki jó örökbefogadó szülő legyen?  

10 perc

Figyelem ráirányítása 
a témára, személyes 
élmények felidézése, 
motiválás

Empátia

Frontális munka – 
irányított beszélgetés
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

I/b Akiket örökbe fogadnak

A A közös beszélgetés az örökbefogadottakról folyik 
tovább, a következő kérdések érintésével: Vajon 
milyen körülmények sodornak gyerekeket olyan 
helyzetbe, hogy idegeneknek kell pótolniuk a 
családjukat (családi tragédia, erőszak a családban, 
szegénység, haláleset, háború, természeti 
csapás stb.)? Megállapítják, hogy minél idősebb 
korban kerül egy gyerek új környezetbe, annál 
nehezebb számára megszokni a még oly szerető 
új családot.  Feltételezhetően a családnak sem 
egyszerű megfelelően betölteni az új szerepet. 
Ennek illusztrálásaként meghallgatnak egy 
interjúrészletet. (P1) Közösen elemzik a 
megismert helyzetet. Megvitatják, hogy vajon 
miért okoz nehézséget a nevelőszülőknek 
Sanyika elfogadása, és hogyan érezheti magát 
a gyermek ebben a helyzetben. Végül eljutnak 
annak felismeréséig, hogy egy amúgy is nehéz 
sorsú gyerek gondját felvállalni az örökbefogadók 
részéről is rendkívül nagy felelősség.

20 perc 

Ugyanazon kérdés 
más oldalról való 
átgondolása

Hallás utáni 
szövegértés
Empátia
Önkifejezés
Felelősségvállalás

Frontális munka 
– bemutatás és 
irányított beszélgetés

P1 (Hangzó 
anyag)

CD-lejátszó
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II. Új TARTALOM FELdOLgOZÁSA

II/a Anita története

A A tanár elmondja, hogy mostantól egy konkrét 
örökbefogadási ügyről fognak beszélni. Egy 8 
éves indonéz kislány örökbefogadását tervezi 
egy magyar család. A kislány szülei a szökőárnak 
estek áldozatul. 
Az osztály megismeri azt a közeget, ahová ez 
a kislány esetleg kerül majd. A tanár felolvassa 
Anita történetét, amelyből a diákok megismerik 
a 15 éves kamaszlány életének fő jellemzőit. A 
történet ott marad abba, amikor az Indonéziából 
hazatelefonáló apa bejelenti szándékát: magával 
akar hozni egy elárvult kislányt Magyarországra. 
A tanár ezután kivetíti a fotókat, majd feltesz a 
falra egy csomagolópapírt. A tanulók közösen 
összeállítják a történet szereplőinek listáját. 
(Itt van vége az első 45 percnek.)

 15 perc

A szituációs 
játék kereteinek 
megteremtése

Empátia

Frontális munka 
– bemutatás, a 
szereplők azonosítása 

D1 (Történet)

P2
(Kivetíthető 
képek)

Számítógép
Projektor

Csomagoló-
papír  
Vastag  
filctoll  
Ragasztó- 
gyurma 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II/b A történet szereplői 

A A tanár kihúzat kilenc tanulóval egy-egy 
szerepkártyát. Ezek a tanulók megmutatják a 
kártyájukat, és egyesével hívnak maguk mellé 
valakit, akivel együtt szeretnének majd dolgozni. 
A következő körben megint megszólítanak 
valakit, egészen addig, amíg mindenki nem 
kapott helyet valamelyik csoportban. 
Minden csoport azzal a szereplővel foglalkozik, 
akinek a neve náluk van. A feladatuk az, hogy a 
történetben szereplő információkra támaszkodva, 
de azokat szabadon kiegészítve, képzeljék el, 
milyen ember lehet az illető. jellemzésüket a D2 
melléklet segítségével rögzítik. 
Miután elkészültek, sorra felolvassák a 
jellemzéseket. A többiek pedig értékelik, illetve 
kiegészítik azokat. Ha vannak erre vállalkozó 
tanulók, a szereplőket le is lehet rajzolni, és a 
képüket ki lehet tenni a falra.  

20 perc

A szerepjáték 
karaktereinek felépítése

Kommunikáció, 
együttműködés, 
kreativitás

Drámajáték – 
karakterformálás 

D1 (Történet)

D2 
(Szerepkártyák)

D3 (Feladatlap)

A szereplők 
listája a 
korábban 
elkészült lapon 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II/c Beszélgetések

A tanár kivetíti azoknak a szituációknak a leírását, 
amelyeket a diákok majd megjelenítenek. 
Minden csoportból valaki vállalkozik arra, hogy 
eljátssza az általuk jellemzett személy szerepét 
egy rövid (maximum 1,5 perces) párbeszédben. 
A többiek megfigyelőként értékelik a játékot a 
beszélgetéseket követően.

15 perc

Dialógusok 
megjelenítése és 
elemzése

Önkifejezés
Értékelés 

Drámajáték – páros 
improvizációk 

P3 (Szituációk)

II/d hogyan tovább?

A A diákok két nagy csoportot alkotnak. Az egyik 
az apa mondatait próbálja meg elképzelni, 
amikor a következő telefonálás alkalmával az 
örökbefogadás mellett érvel. A másik pedig Anita 
gondolatait önti szavakba, amelyeket ekkor mond 
majd. A két csoport tagjai felváltva szólalnak meg. 
A tanár mindkét csoport gondolatait összegzi egy 
kettéosztott nagy csomagolópapíron.
(Itt van vége a második 45 percnek.) 

10 perc

Eltérő álláspontok 
azonosítása

Empátia
Érvelés

Frontális munka – 
párhuzamos szóforgó 

Csomagoló- 
papír
Vastag filctoll
Ragasztó- 
gyurma
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II/e Anita és édesapja vitája

A A történet folytatódik. Mindkét nagy csoport 
választ egy-egy szereplőt, aki megszemélyesíti 
az apát és Anitát. A szereplők eljátsszák a 
telefonbeszélgetést, s közben igyekeznek 
minél több gondolatot felhasználni a korábban 
összegyűjtött érvekből. 
A többiek értékelik a beszélgetést abból a 
szempontból, hogy sikerült-e egyezségre 
jutniuk vagy sem, illetve, hogy a két fél közül ki 
maradt felül. Ezt követően megbeszélik, hogy 
elégedettek-e a kialakult megoldással vagy 
inkább valami mást javasolnának. (Ha van olyan 
jelentkező, aki máshogy szeretné befejezni a 
történetet, a beszélgetés többször is lejátszható.)

15 perc

Dialógus megjelenítése

Érvelés
Kritikai gondolkodás 
Konstruktivitás

Drámajáték – páros 
improvizáció 

Az előző órán 
készült poszter
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II/f érvek és ellenérvek

A Ezen a ponton az osztály elhagyja a történetet. A 
tanár megkérdezi a diákokat, hogy ki helyesli az 
indonéz kislány örökbefogadását, és ki nem. A 
tanulók kézfeltartással jelzik a véleményüket.
A helyeslők és ellenzők külön csoportokat 
alkotnak, és összegyűjtik azokat az érveket, 
amelyek alátámasztják a véleményüket. Érveiket 
egy csomagolópapíron rögzítik. 
A két poszter felkerül a terem két távoli pontjára. 
Két-két csoporttag ott marad, míg a többiek 
átmennek a másik fél listájához. Elolvassák azt, és 
ha szükségesnek tartják, kérdéseket tesznek. Ezt 
követően a tanár megkérdezi a diákokat, hogy 
változott-e valakinek a véleménye a másik fél 
érvei hatására. 
Fontos, hogy a záró beszélgetés során 
eljuttassanak a diákok annak felismeréséig, 
hogy a bajbajutottak iránti szolidaritás rendkívül 
fontos érték. A segítségnyújtás módja azonban 
sokféle lehet. Ha a családba történő befogadásnak 
megvannak a feltételei, akkor elképzelhető, hogy 
ez a legjobb megoldás. De nem biztos, hogy ez 
minden esetben megvalósítható. A befogadásra 
való készség sok összetevőből áll. Anita apjának 
terve csak akkor realizálható, ha valamennyi 
érintett hajlandó együttműködni vele. 

20 perc

Személyes állásfoglalás 
ösztönzése 

Véleményalkotás
Az eltérő érvek 
befogadása

Csoportmunka – 
érvek gyűjtése 

Frontális munka 
– záró beszélgetés 

Csomagolópapír 
Vastag filctollak 
Ragasztógyurma
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

III. Az új TARTAloM összEfoglAlásA, EllEnőRzés és éRTéKElés

III/1 Ki mit tanult a foglalkozáson? 

A A tanulók körben állnak. A tanár egy lufit dob 
az egyik tanulónak, akinek folytatnia kell a 
következő mondatot: „Ezen a foglalkozáson azt 
tanultam, hogy…” Miután megtette, ő is elkezdi 
ugyanezt a mondatot, amit annak a társának kell 
lezárnia, akinek a lufit dobja. Ezt követően kiáll a 
körből. A gyakorlat így folytatódik egészen addig, 
amíg mindenki sorra kerül. 

10 perc 

A megélt 
tapasztalatokra való 
személyes reflektálás

Önismeret
Önkifejezés

Egész csoportos 
mozgásos dramatikus 
gyakorlat 

Lufi
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P1 
Sanyika nevelőszülőknél

(Részlet egy hanganyagból)

Sanyi 8 éves korában került állami gondozásba. Anyja élettársa ütötte, ver-
te, éheztette. Az intézetből Péter és Ila vette magához. Nekik maguknak nem 
lehetett gyerekük, ezért nagy szeretettel fogadták Sanyit. Az anya (Mari-
ann) nem mondott le róla, ezért a törvények értelmében nem volt lehetőség 
az örökbefogadásra, a házaspár a nevelőszüleiként fogadták be a gyereket.

(gáspár sarolta beszélgetése a nevelőszülőkkel és Varga zoltán 
pszichológussal)

– Milyen volt a Sanyi, amikor először odakerült, amikor kezdődött ez a 
kapcsolat? Ennek most már lassan három éve.
Péter: Ennek most júliusban lesz három éve. 
Ila: Én nem tudtam, hogy mit vállalok, amikor hozzám került, én 
akkor csak egy kedves, helyes gyereket láttam benne, aki szeretet-
re szorul, és ragaszkodik hozzám. Engem nagyon meghatott ez a 
ragaszkodás. Akkor még nem tudtam, hogy ilyen borzalmas küz-
delmek lesznek, hogy nekem végig kell járnom azt a poklot, amit 
ő végigjárt nyolc év alatt, és ahhoz, hogy kijöjjön belőle, ahhoz ne-
kem is le kell oda menni, és végig együtt kijönni belőle.
– És mi volt ez a pokoli?
Ila: A szocializációs problémák voltak a legelsők, a tisztálkodás, az 
étkezés. Azokat a szokásokat nem tudta elfogadni, amik nekünk 
teljesen természetesek voltak, meg egy ilyen korú gyereknek már 

tanári segédletek
természetes. A kézmosás, a fogmosás, a tiszta ruha. Az első hónap-
ban lefogytam négy kilót a küzdelmekbe.
– És mi volt, ami a legnagyobb csalódást okozta?
Ila: Az első nagy csalódás az az volt, amikor egy egész apró kis dol-
got kértem tőle, és hisztérikus jelenetet csapott, hogy azt ő nem csi-
nálja. Kb. egy hároméves gyerek csinál ilyet, aki még nem tudja be-
látni, vagy kétéves, nem tudom. Nem tudja még belátni, hogy ezt 
neki, akármi történik is, meg kell csinálni.
– És akkor mit csinált?
Ila: Akkor volt az első alkalom, amikor nagyon megvertem. Egysze-
rűen nem tudtam mit csinálni, úgy kiabált, kiborult teljesen, mint 
hogyha nem lett volna az eszénél. És akkor teljesen kiborultam utá-
na, tönkre voltam menve. Öt perc múlva Sanyi a legvidámabban, 
mint még addig sohasem, felszabadultan jött, és mindent megcsi-
nált. Elcsodálkoztam, hogy ez a gyerek hogy tudja ezt csinálni? Én 
még remegek az izgalomtól, tönkre vagyok menve teljesen, és ő 
meg vidám, és föl se veszi.
– Kiprovokálta a verést?
Ila: Igen. Akkor kétségbe voltam esve, hogy hát vagy velem van vala-
mi baj, vagy nem lesz valami jó, mert hát ezt nem lehet így csinálni!
– Volt olyan, hogy megbánták azt, hogy Sanyit magukhoz vették?
Ila: Én meg nem bántam soha se, csak kétségbe voltam esve, hogy 
hogy fogom bírni. Mit fogok csinálni, mikor megláttam, hogy mi-
lyen tulajdonságok alakultak már ki benne. Én ezt el se tudtam 
képzelni, hogy ezt levetkőzi, és meg fog változni. Akkor kétségbe 
voltam esve, hogy én nem tudok együtt élni egy ilyen gyerekkel, 
meg hogy ez enyém lesz vagy nem lesz az enyém. Hogy válik iga-
zi családtaggá?
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Péter: Egyszerűen nem volt hozzászokva ahhoz, hogy vele türelme-
sek és szeretik.  ő ahhoz volt hozzászokva, hogy őt verik. És neki úgy 
tűnik, hogy erre a verésre szüksége volt. Egy katartikus élmény volt, 
számára megnyugvás és ő úgy érezte, hogy most van a helyén. 
– Ez olyan gyakori volt?
Péter: Gyakori volt, tudniillik a Sanyinak a legnagyobb fogyatékos-
sága az, hogy mindenféle követelmény hatására, ami megjelenik, ő 
azonnal más emberré válik. Tehát addig, amíg csak egy helyes, ara-
nyos gyerek, akit lehet szeretni, addig tényleg semmi gond nincs. 
Akkor van probléma, amikor jönnek a követelmények. Elsősorban 
az iskolai követelmények. 
Ila: Hát külső ember nem tudja azt elképzelni, hogy mit jelent egy 
ilyen gyereknek a magával hozott teher. Azt kettőnknek vagy hár-
munknak le kell vetkőzni, meg kell rágni, túl kell lenni rajta, és 
nem lehet eldobni, mint egy csomagot. Azt szépen ki kell bontani.
– Most úgy gondolják, az az illúziójuk vagy az az elképzelésük, hogy azt a 
bizonyos csomagot, amivel született, meg azt, amit nyolc évig kapott a csa-
ládjától, – ami nem család volt –, azt le tudja tenni?
Ila: Hát bennem csak remény van.
– De mit remél?
Ila: Először az volt a minimális reménységem, hogy nem lesz be-
lőle börtönlakó. Mert olyan megnyilvánulásai voltak, hogy össze-
húztuk magunkat, és mondtuk, hogy hűha, de jó hogy még kis-
gyerek! Mert nagyon vonzódott minden ilyen dolog iránt. A má-
sodik reménységem az, hogy ez az érzelmi kapcsolat, ami azóta 
is töretlen, amióta megismerkedtünk, megmarad. Nem képzelek 
semmiféle ideális gyereket magamnak, és most is arra gondoltam, 
hogy ameddig tudjuk, addig neveljük, meg ameddig mi fontosak 
vagyunk neki, hogy ha egy galerihez vagy akármihez csapódna, 
vagy el akarna bennünket hagyni, akkor is csak az a háttérkapcso-
lat, érzelmi kapcsolat, az legyen meg.
– Hadd kérdezzem meg Varga Zoltán pszichológust, akivel itt most együtt 
ülünk, és végighallgatta ezt az egész beszélgetést, hogy lehet-e az az il-

lúziónk vagy nekik az az illúziójuk, hogy a legjobb tudásuk szerint nevelik 
a gyereket, és ezeket a súlyos terheket, ezeket a csomagokat, amiről itt most 
beszéltek le tudja tenni?
Varga zoltán: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Néhány dolgot mondok 
csak, ami eszembe jutott, miközben itt hallgattam a történetet. Most 
fölfoghatjuk úgy is, hogy nem arról van szó, hogy ezt a gyereket va-
lamilyenre fordították, valamilyenre nevelték, hanem mintegy ki-
tekerték. Tehát eltekerték a rendes irányból. Amit maguk csinálnak, 
nem az, hogy egy új embert csinálnak, hanem visszafordítják. Ezt 
úgy kell képzelni, mint amikor egy rugalmas dolgot nagy erővel 
elfordítanak, és akkor elengedik, lassan elengedik, akkor ez vala-
hogy magától is visszafordul. őneki létezik személyiségstrukturája, 
ami sérülhetett, ami rossz irányba fordulhatott, de egy következe-
tes, egynemű érzelmi magatartás gyógyítja. Na, most hadd mond-
jam még azt, hogy ez a gyógyítás nem csak olyan, hogy újabb dol-
gokat, más dolgokat hall, hanem neki – egy csacsi hasonlatosságot 
mondok – egy csomó tartálya üres volt. S vannak olyan területei a 
személyiségének, ahol semmit nem kapott, sőt elvettek tőle. Most 
konkrétumot mondjak? Soha életében – a nyolc évében – nem lá-
tott egy olyan egészséges férfit, aki szívesen lett volna vele. Hát 
nincs ilyen élménye neki. Na most ha úgy fogjuk föl, hogy ahhoz, 
hogy egy gyerek egészségesen fölnőjön ez nélkülözhetetlen, akkor 
ez a tartály üres. Ebbe először csöpögtek, majd folytak bele dolgok. 
Tehát itt nem csak arról van szó, hogy el kell oszlatni benne azt a 
szörnyű emléket, amikor őt szíjjal verik és rugdossák, hanem egy 
pozitív példát is mutatni kell neki. Itt ha már ott ül az asztalnál egy 
férfi, aki olyan felnőtt, mint Péter, szóval egy felnőtt normális em-
ber – akkor már ez önmagában is nagyon sokat jelent. És hát ezt az 
eddig történtek is bizonyítani látszanak.
Még valamit szeretnék mondani a verésről. Úgy látom, hogy Sanyi 
számára a törődésnek, a valahová tartozásnak a legbiztonságosabb 
és a leggyakoribb jele az volt, hogy ahhoz tartozom, aki üt és üthet. 
Az az érzésem, hogy ezek provokatív magatartásformák. A gyere-
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kek keresik a szabályt. Mi érvényes abban a környezetben, amely-
ben én élek? Nem értik a világot. Nekik egy olyan jelzés, egy olyan 
érzés kell, hogy én vagyok az, aki itt meghatározza, hogy mi tör-
ténik. Kap egy nyaklevest, és akkor azt mondja: ja persze, ő az, aki 
megmondja, hogy mi az igaz, mi az, ami nem igaz. El tudom kép-
zelni, hogy ez az odatartozás jele volt az ő számára: akik ütnek, 
azokhoz tartozom. 
– Nos, van egy kérdésem. Úgy érzik-e, hogy ez egy happy endes történet?
Ila: Én még egyelőre nem érzem, hogy ez happy endes történet, 
mert ennek nincsen vége. Most pillanatnyilag a megkönnyebbülés 
állapotában vagyok. Sanyi nagyon változik. Ha becsületes vagyok, 
el kell mondanom, hogy kétségbe voltunk esve, és tárgyaltunk ar-
ról, hogy hogy bírjuk ezt tovább csinálni, meg hogy érdemes-e, 
meg mi lesz velünk, meg vele. Akkor mindig én mondtam azt, 
hogy nézd meg ez probléma volt egy hónappal ezelőtt, és már ez 
se probléma. 
– Péter, mi a happy end?
Péter: Én a happy endet úgy képzelem most már el, hogy Sanyi 
számára ez a kapcsolat végződhet happy enddel. Most talán ő meg-
érkezett.
– Hova?
Péter: Egy olyan környezetbe, ahol azok a képességek, meg lehe-
tőségek, amik benne vannak, ki fognak jönni. Ez talán tekinthető 
happy endnek, hogyha ez így marad.
– El tudják képzelni azt, hogy a gyerek olyat produkál, ami  kiábrándító? 
Vagy érezhetik-e, hogy Sanyi nem igazolta vissza azt, amit maguk vele 
próbáltak?
Péter: Nem érzem, hogy csalódás érhet, mert végül is ezeken vé-
gigmentünk. Kezdve azt, hogy amikor hozzánk került, már a lo-
pásnak a határán volt. Csak egy ilyen nagyobb gondunk van. Végül 
is rengeteg energiát kíván tőlünk, és azt nem szeretném megérni, 
hogy 10-15 év múlva esetleg azt gondoljam, hogy nem érte meg.

– Még valamit szeretnék kérdezni: Beszél-e a gyerek a múltjáról? Az együtt 
töltött három év alatt nem is volt téma, vagy folyamatosan szóba került?
Ila: Amikor hozzánk került, akkor nem szakítottam el a múltjától. 
Nagyon fontosnak találtam ezt. Az egyedüli pozitív kapcsolata ad-
dig az anyjával, meg a testvéreivel volt. ő volt, akitől az ennivalót 
kapta, meg az életet kapta, meg sok mindent. Éreztem, hogy ez a 
személy meg az a környezet őneki fontos. onnan jött, ő azt nem 
veti meg, sőt sok pozitívumot jelentett számára. Ezt nem szabad 
bántani. Furcsának tűnik, de szorongott, amikor mondjuk két hó-
napig nem vittem vissza. Vagy egy félév múlva vittem vissza. Fel-
szabadult örömmel, sosem említette, hogy ő oda akar menni, mert 
nagyon tapintatos és érzelmileg nagyon intelligens gyerek. ő nem 
akarta a kettőnk viszonyát rontani avval, hogy ő a mamájához vá-
gyik. 
– Maguknak nem esik rosszul az, hogyha azt hallják, hogy a Sanyi bi-
zonytalan, és nem egyértelműen mondja, hogy de az Ila és a Péter, hanem 
azt mondja, hogy az Ila, a Péter, a Mariann és az Attila. Akkor sorolja, so-
rolja, és tulajdonképpen „mindegy, hogy hol vagyok, mert mindenhol jól 
érzem magam”.
Péter: Ez egyáltalán nem esik rosszul. Ha saját gyerekünk lenne, 
akkor is azt tartanánk, hogy vendég a háznál, ahogy azt valaki le-
írta. Tehát Sanyit én még inkább vendégnek tekintem. Tehát sem-
miképpen nem akarjuk magunkhoz láncolni, vagy más kapcsolata-
iban gátolni. Tehát nincs tulajdonosi viszony.
Ila: Neked könnyebb, de azért bennem, ha jól megnézem, van egy 
adag – szerintem – védekezés. Én eleve úgy tekintem, hogy ez neki 
fontos és meg kell adni. De azért érzek magamban egy kis félté-
kenységet, meg olyan izgalmat, hogy na vajon, ha visszajön, ra-
gaszkodik-e hozzám, vagy megváltozik.

(Forrás: Neveletlenek? Gáspár Sarolta beszélgetései  gyerekekkel és 
felnőttekkel oKI Kiadó – Dinasztia Tankönyvkiadó, 2003.) 
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P2 – Kivetíthető fotók

1. Anita 2. Gergő
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3. Cunami

4. Indonéz gyerekek

6. Angelina jolie örökbefogadott kisfiával 

5. Vidám gyerekek

P3 – Szituáció leírások 

1. Anita elmondja bátyjának, Gyurinak apja tervét…
2. Gyuri elmeséli édesanyjuknak, amit húgától  hallott.
3. Az édesanya felhívja Anitát, és elmondja a véleményét.
4. Anita a mostohaanyjának mondja el, amit apjától hallott.
5. A mostohaanya beszél erről Gergővel.
6. Gergő az Anitát meglátogató zsoltnak pletykálja el a dolgot.
7. zsolt megkérdezi Anitát, hogy mit gondol az ügyről.
8. Anita elmondja két barátnőjének a dolgot.
9. Veronika és Panni egymás között  megbeszélik az ügyet.   






