
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Radnóti Miklós: 
Ági és én

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Füzet vagy írólap, 
íróeszköz

Szöveggyűjtemény

Szív alakú piros karton
Gyurmaragasztó (Blu-
Tack) vagy mágnes
Vastag filc vagy más 
íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Ráhangolódás a test-
vér-témára, együttműkö-
dés csoporthelyzetben

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos játék
Véleményalkotás egyéni-
leg és csoportban

JEGYZETEIM

Nagyon testvérek 1.
45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, dráma)

Nem könnyű jó testvérnek lenni, főleg úgy, ahogy azt a felnőt-
tek elvárják. A testvérek között lehetnek feszültségek, de lehet 
olyan összetartás is, amit a felnőttek nem igazán értenek. A 
feldolgozott novella élethelyzetét a gyerekek könnyen átélhetik, 
és ezen keresztül saját testvérviszonyaik is feltárulhatnak.

Áttekintő vázlat
3.1 Testvérhelyzet  15 perc 

3.1a Neked hány tesód van?  5 perc
3.1b Testvérkérdés  10 perc

3.2 A jó testvérek  30 perc 
3.2a Ági és én  10 perc
3.2b Külső és belső hangok  15 perc
(Variáció: Füllentős játék)
3.2c Az én tesóm  5 perc

Összesen:  45 perc

Ez és a következő két óra külön-külön és egy blokkban is meg-
tartható. A címbeli egyezés is jelzi, hogy egymásra épülő sorozat-
ról van szó. Az órák szervezésénél ezt vegyük figyelembe.
Vágjunk ki előre egy nagyméretű piros kartonszívet, és találjuk ki, 
hogyan tudjuk felerősíteni a táblára, hogyan szervezzük a felira-
tozást!

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Testvérhelyzet  

3.1a Neked hány tesód van? 
A terem sarkait jelöljük számokkal (1, 2, 3, 4)! 
Mindenki fusson abba a sarokba, ahány testvére van! Akinek nincs, vagy négynél 
több van, álljon középre!
Melyik sarokban vannak a legtöbben?
Hányan vannak középen? Ott mi az arány?
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

3. 
tanegység

5
perc

15
perc



JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A „jó testvér” fogalmának 
differenciálása, empátia 
fejlesztése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szöveg olvasása és 
értelmezése csoport-
munkában
Hangok megfigyelése
Belső hang kihangosí-
tása szerephelyzetben 
(szerepmonológ) 
(Igaz, hamis állítások 
írása és vizsgálata)
Tulajdonsággyűjtés a 
testvérünkről

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Szív alakú piros karton
Gyurmaragasztó (Blu-
Tack) vagy mágnes
Vastag filc vagy más 
íróeszköz

3.1b Testvérkérdés 
Miért jó, hogy van testvérem? Ha nincs, miért szeretném, hogy legyen? 
A gyerekek 4-5 fős csoportban dolgozzanak!
Előbb mindenki írjon fel néhány gondolatot arról, miért jó, hogy van testvére, 
illetve miért szeretne testvért! Majd csoporton belül egyeztessék, beszéljék meg 
a kérdést!
Végül csoportonként ismertessük a véleményeket!

Vedd figyelembe!
A csoportalakítás maradhat a testvérek száma szerint összegyűlt csoportok sze-
rint, és a csoportok maradhatnak a sarokban.
Másik megoldás, ha hátrafordulnak a páratlan padban ülők, és így alakulnak négyes 
csoportok. Ebben az esetben vegyes lesz az eloszlás a testvérek száma szerint.

3.2 A jó testvérek  

3.2a Ági és én 
A csoportok maradjanak együtt (minden csoport a maga sarkában vagy a 
padokban összefordulva), így dolgoznak tovább:
Olvassátok el Radnóti Miklós: Ági és én című novelláját! Majd beszéljétek meg, 
miért voltak ők nagyon jó testvérek!

Szómagyarázatot igényel: 
hangraforgó: gramofon, lemezjátszó

Vedd figyelembe!
A csoportok döntsék el, hogy olvasnak: mindenki magában, vagy egyvalaki han-
gosan felolvas, miközben a többiek követik a szöveget!

3.2b Külső és belső hangok 
Külső hangok
Elalvás előtt felerősödnek a külső hangok, és különös erővel hatnak. A gyerekek 
most hunyják be a szemüket, mintha már este lenne! Füleljenek egy ideig, és 
figyeljenek arra, hogy mi mindent hallanak! 
Egy-két percnyi figyelem után adjunk jelt, és a csoportok beszéljék meg, ki mi-
lyen hangot hallott, és az minek-kinek a hangja lehet!

Belső hangok
A csoportok egymás felé fordulnak. Az önként vállalkozó gyerekek beleélik magu-
kat a szereplők helyzetébe, és „kihangosítják”, vagyis elmondják a gondolataikat, 
érzéseiket a következő helyzetekben.
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15
perc

10
perc

10
perc

30
perc



JEGYZETEIM

Mondd el, mit érzett, mit gondolt Ági, amikor
− összeveszett a bátyjával
– este szótlanul megágyaztak
− odament békülni a bátyjához
− elkezdtek játszani
− felborult a szék 
− megbüntették a bátyját
− odabújt hozzá a fásládán!

Mit érzett, mit gondolt Miklós ugyanezekben a helyzetekben?

Vedd figyelembe!
A gyerekek továbbra is maradjanak csoporthelyzetben!
A külső hangok megfigyeléséhez érdemes kinyitni az ablakot, hogy erősebb le-
gyen az utcazaj.
A belső hangok „kihangosításához” viszont zavaró lehet a külső zaj, ehhez csuk-
juk be az ablakot!

Variáció
Füllentős játék
Mindenki írjon a szöveg alapján Ági és Miklós kapcsolatáról két igaz és két hamis 
állítást!
Az önként vállalkozók felolvassák a mondataikat, a többiek pedig tippelnek, hogy 
igaz az állítás, vagy sem. A cseles mondatok igazságát nehéz lesz eldönteni.

3.2c Az én tesóm 
Egy előre kivágott nagy, piros, szív alakú kartont rögzítsünk fel a táblára 
(mágnessel vagy Blu-Tack gyurmaragasztóval)!
Mindenki írjon rá egy(-két) szót, mit szeret legjobban a tesójában! Ha nincs tesó-
ja, azt írja fel, hogy milyennek képzeli, mi lenne a legjobb benne!

A tumultus elkerülése végett ugyanezt mindenki felírhatja egy kis cédulára is, 
amit aztán a táblán elhelyezett szívre tűz vagy ragaszt fel.
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5
perc


