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Diákmelléklet
D1
Szituációk leírása 1.
Régi ismerősök véletlen találkozása hosszú idő után.
Utcai árus próbál eladni valamit.
Pénztárcát találtok az utcán.
Rábukkantok egy szemmel láthatóan éhező, elhagyott kiskutyára.
Valaki idegen nyelven próbál útbaigazítást kérni.
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D2
Szituációk leírása 2.
Játsszátok el a következő helyzeteket úgy, hogy a csoport minden tagja szerepet kapjon!
(Lehetnek a többiek szomszédok, járókelők is.) Ha tudtok, válasszatok többféle megoldást!
Az utcán egy kutya jön veled szemben. Te meg szeretnéd simogatni, ezért magasra emeled a karod…
A tanító néni felemeli a kezét, hogy megsimogasson…
Amikor hazaérsz, szó nélkül édesanyád felé nyújtod az ellenőrződet…
Különlegesen finom reggelit csomagolt édesanyád. Meg akarod mutatni a barátodnak,
és ezért feléje nyújtod…
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D3
Viccek
Feladat: Párosítsátok a vicceket és a poénokat (csattanókat)!
1. Osszátok szét kártyákat!
2. Kerekasztallal párosítsátok a kártyákat!
• A csoport első tagja olvassa fel az egyik kártyáján szereplő szöveget, majd tegye az
asztal közepére!
• A következő csoporttag felolvassa, majd mellé teszi a poént, ha nála van, és ha a többiek is beleegyeznek.
Ha nincs nála a vicc poénja, akkor egy másik kártyát olvas fel és tesz az asztalra.
• Így megy körbe a feladat, míg minden viccet nem párosítotok a hozzá tartozó poénnal.
Időkitöltő: Melyiket találjátok a legviccesebbnek?

A négyéves Gabi kirándulás közben egy gombát talál.
Nagypapája rászól:
– Vigyázz, ez mérges gomba!
Gabi ijedten húzza vissza a kezét:
– Kire haragszik?
– Jean, vigye le az ágyat a pincébe!
– Miért, uram?
– Mélyen akarok aludni.
– Jean, rakjon a tűzre!
– Székestől, uram?
– Jean, mi ez a rémes zaj a kertben?
– A futórózsák edzenek, uram.
– Hozza az esernyőmet, Jean! Átmegyek a bácsikámhoz.
– Ilyen felhőszakadásban, uram?
– Igen, Jean, mert azt mondta, hogy akkor menjek, amikor jól esik.
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Két párna beszélget.
– Hogy vagy?
– Rosszul.
– Miért?
– Huzatot kaptam.
– Meg tudja különböztetni az ehető gombát a mérgestől? – kérdezik a gombaárustól.
– Hogyne. A mérges az, amelyiktől megbetegszik a vevő.
– Tessék kicserélni ezt a hibás könyvet!
– Szívesen. De mi a hibája?
– Hát … Nem tetszik a vége.
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D4
Megoldókulcs
A négyéves Gabi kirándulás közben egy gombát talál.
Nagypapája rászól:
– Vigyázz, ez mérges gomba!
Gabi ijedten húzza vissza a kezét:
– Kire haragszik?
– Jean, vigye le az ágyat a pincébe!
– Miért, uram?
– Mélyen akarok aludni.
– Jean, rakjon a tűzre!
– Székestől, uram?
– Jean, mi ez a rémes zaj a kertben?
– A futórózsák edzenek, uram.
– Hozza az esernyőmet, Jean! Átmegyek a bácsikámhoz.
– Ilyen felhőszakadásban, uram?
– Igen, Jean, mert azt mondta, hogy akkor menjek, amikor jól esik.
Két párna beszélget.
– Hogy vagy?
– Rosszul.
– Miért?
– Huzatot kaptam.
– Meg tudja különböztetni az ehető gombát a mérgestől? – kérdezik a gombaárustól.
– Hogyne. A mérges az, amelyiktől megbetegszik a vevő.
– Tessék kicserélni ezt a hibás könyvet!
– Szívesen. De mi a hibája?
– Hát… Nem tetszik a vége.
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