
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Darvasi László: A szavak 
elrablása
Darvasi László: Forrada-
lom ezerkilencszázötven-
hatban 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

A/4-es lapok kérdések-
kel
Zászlókészítés anyagai, 
eszközei: színes papír, 
olló, ragasztó, hurka-
pálca

JEGYZETEIM

A lyukas zászló
3x vagy 4x45 perces ünnepi témanap 

(magyar, társadalmi ismeretek, technika)

A gyerekek próbálják beleképzelni magukat az ötvenhatos for-
radalmat megelőző időszakba, és minél többet értsenek meg a 
forradalmat kiváltó eseményekből, ha lehet, ismerjék meg benne 
saját családjuk történetét, értsék meg a lyukas zászló szimbolikáját.

Áttekintő vázlat
1.1 A nagyhatalmú király  15 perc
1.2 Inverz történet  15 perc

1.2a A mese elrablása  10 perc
1.2b Inverz beszélgetés  5 perc

1.3 A szavak elrablása  30 perc
1.3a A szavak elrablása  10 perc
1.3b Szómagyarázat, beszélgetés  20 perc

1.4 A magyar forradalom  35 perc
1.4a Nézzük, mit tettek a magyarok!  5 perc
1.4b Mi az a forradalom?  20+10 perc

1.5 A lyukas zászló  40 perc
1.5a Miért lyukas a zászló?  5 perc
1.5b Emlékezzünk!  5 perc
1.5c Lyukas zászló készítése  30 perc

Összesen  3x45 perc

Az előző órán (esetleg héten) kérjük meg a gyerekeket, hogy 
beszélgessenek otthon a szüleikkel, nagyszüleikkel az ötvenes 
évekről! Esetleg meg is hívhatunk valakit egy beszélgetésre, ha 
témanappá bővítjük az órablokkot.
A csoportmunkához készítsük elő a kérdésekkel ellátott A4-es 

lapokat, valamint a zászlókészítéshez való anyagokat, eszközöket! Nem árt, ha 
előre elkészítünk egy mintadarabot.

JEGYZETEIM

184

1. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek



JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A téma üzenetének 
bemutatása.
A gyerekek értsék meg, 
hogy a szavak jelenté-
sének elvesztésével az 
ember kiszolgáltatottá 
válik. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos játék
Beszélgetés
Reflexiók

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek próbálják 
ki, mit jelent, amikor 
a szavak kiüresednek, 
ellenkező értelművé vál-
nak. Értsék meg, hogy az 
ember ilyenkor elveszíti 
alapvető létbiztonságát.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Transzformációs nyelvi 
játékok
Beszélgetés 

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 A nagyhatalmú király

Ebben a játékban a pedagógus lesz először a nagyhatalmú király. A játék elve: 
a szavak (utasítások) az ellenkezőjét jelentik. A pedagógus üljön le dölyfösen a 
tanári székbe (vagy a mesemondó fotelbe/székbe), és jelentse ki, hogy aki nem 
teljesíti az utasításait, az súlyosan meglakol érte! 
Először egyszerű utasításokat adjon, amelyek fordítottja könnyen teljesíthető, 
például: „Lépjetek közelebb!” Majd olyanokat, amelyek nem egyértelműek. Pél-
dául: „Fogjátok meg a fületeket!” Most senki sem tudja pontosan, mit kell csi-
nálni (csak azt, hogy mit nem), így van, aki az orrát fogja meg, vagy a társa fülét, 
esetleg nem csinál semmit. 
A pedagógus a király szerepében mélységesen háborodjon fel, és osszon ki 
különböző büntetéseket, de következetlenül: aki a saját fülét fogta meg, kapjon 
„botot”, aki a társáét, börtönt, aki az orrát, az legyen gyanús, és helyezze megfi-
gyelés alá, aki meg nem csinált semmit, azt dicsérje meg stb.!
Játsszunk még néhány ilyen kört (akár a gyerekek is kerülhetnek királyszerepbe)! 
Majd beszélgessünk arról, hogyan éreztük magunkat a játékban? Mi volt zavaró? 
Miért? Mi alapján osztogatta a király a büntetéseket (saját kedve, belátása, ki 
mennyire szimpatikus stb.)?
Milyen lenne olyan országban élni, amit egy hasonló király igazgat? Mi lenne a 
legnehezebb? Miért?

1.2 Inverz történet

1.2a A mese elrablása
Olvassuk el a gyerekeknek az online elérhető Hófehérke mesekezdetet, 
majd vetítsük ki a táblára! 
Cseréljétek ki a mesében a vastagon szedett szavakat, kifejezéseket (és az 
utolsó mondatot) úgy, mintha az előző király birodalmában lennétek (ellenkező 
jelentésűre)! 
• Milyen ebben az átalakított történetben a királyné, Hófehérke, a vadász? Mi 

maradt meg az eredeti meséből?
• Mi történt a mondatokkal? (A jelentésük ellentétesre változott.)
• Ki lehetett-e cserélni minden szót? Miért nem?
• Mit éreztetek, amikor nem találtátok meg a „helyes” megoldást?
• Mit éreznétek, ha az életetek múlna azon, hogy „jól hazudjatok”? 
• Mit gondoltok, mi történik az olyan emberrel, aki folyamatosan hazugságra van 

kényszerítve?

JEGYZETEIM 

185

15
perc

15
perc

10
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek próbálják 
elhelyezni a családjukat 
a történelemben, éljék 
át, hogy a kommunista 
elnyomás nagyszüleik, 
dédszüleik életének 
része volt.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szöveg olvasása, 
értelmezése
Beszélgetés, ismeretbő-
vítés
Családi élmények meg-
osztása

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A forradalom fogalmának 
körüljárása, differenci-
álása.

JEGYZETEIM

1.2b Inverz beszélgetés
Próbáljanak meg úgy beszélgetni a padtársak egymással, hogy az ellenté-
tét mondják annak, amit akarnak! Próbáljátok meg elmesélni egy napotokat vagy 
egy érdekes történetet ezen a módon!

1.3 A szavak elrablása

1.3a A szavak elrablása
Minden gyerek olvassa el önállóan Darvasi László: A szavak elrablása című 
szövegét! 

1.3b Szómagyarázat, beszélgetés
• Mit jelenthet az a szó, hogy zubirnyákol?
• Kik voltak a kommunisták? Mit tudtok róluk?
• Meséltek-e a szüleid, nagyszüleid arról, hogy milyen volt az élet az ötvenes 

években?
• Hol volt a családod, mit csináltak a szüleid, nagyszüleid a kommunista diktatú-

ra alatt?
• Vajon mit lehet tenni, ha az embertől elrabolják a szavakat? Ötleteljünk!

Vedd figyelembe!
A beszélgetés során tágítsuk a gyerekek meglévő ismereteit a kommunista dikta-
túra, illetve az ötvenes évek viszonyaival kapcsolatban!
Ehhez kapcsolódó háttéranyagok elérhetőek a Reftantáron.

Variáció
Ha van időnk, lehetőségünk, akkor hívjunk meg valakit, aki be tud számolni arról, 
milyen volt az élet az ötvenes években! Legjobb, ha valamelyik gyerek rokona az 
illető. Erre a beszélgetésre viszont egy teljes órát (vagy még többet) kell szánnunk. 

1.4 A magyar forradalom

1.4a Nézzük, mit tettek a magyarok! 
A gyerekek olvassák el Darvasi László: Forradalom ezerkilencszázötven-
hatban című szövegét!

1.4b Mi az a forradalom? 
Kis csoportban gyűjtsenek minél több szót, kifejezést arról, hogy szerintük 
mit jelent a forradalom! 
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szövegolvasás, értel-
mezés
Körkérdésekre csoport-
válasz

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
A/4-es lapok kérdésekkel

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék meg 
a lyukas zászló történe-
tét, és készítsenek egyet.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Fele sem igaz játék
Videofilm megtekintése
Lyukas zászló készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Zászlókészítés anyagai, 
eszközei: színes papír, 
olló, ragasztó, hurka-
pálca

Az alábbi kérdéseket előzetesen írjuk fel négy A/4-es lap tetejére (laponként egy 
kérdést)! A gyerekeket osszuk négy csoportra, és minden csoport kapjon egy lapot!
• A forradalom során kik cselekszenek?
• Miért tör ki a forradalom? 
• A forradalmároknak mi a céljuk?
• A forradalmárok hogyan akarják elérni a céljukat?

Egy lap egy csoportnál öt percig lehet. Ezalatt írják fel gondolataikat, válaszötle-
teiket a kérdés alá! Öt perc után „továbbmegy” egy csoporttal a lap. Négy forduló 
alatt minden lap minden csoporthoz odakerül. 
Végül olvassuk fel, mi mindent tudunk együtt a forradalomról! Szükség esetén ki 
tudjuk egészíteni vagy javítani az információkat.

Vedd figyelembe!
Hívjuk fel a gyerekek figyelmét, hogy csak a kérdést olvassák el, és a saját vála-
szukkal törődjenek! Az előző válaszok elolvasására a körforgó alatt nincs idő.
20 perc körforgó után kb. 10 perc jut a válaszok felolvasására, ismertetésére.

1.5 A lyukas zászló

1.5a Miért lyukas a zászló?
Miért volt lyukas a forradalmi zászló?
Fele sem igaz?

1. A zászló közepén a kommunista címer volt, azt vágták ki.
2. Hogy megláthassák a szabadságot, ahogyan Darvasi Lászlónál olvastuk.
3. Kiégett az utcai harcokban, és úgy marad, jelképpé vált.

Melyik válasz lehet az igaz?
Mit gondoltok, miért igaz az a válasz is, amit Darvasi László írt?

1.5b Emlékezzünk
Nézzük meg az Ötvenhatos emlékbizottság „Emlékezzünk” című filmjét a 
Reftantáron!

1.5c Lyukas zászló készítése
Készítsünk ötvenhatos zászlót színes papírból, ragasztással, lyukasztással! 
Az elkészült zászló közepéből a gyerekek saját kezűleg vágják ki a szabadságra 
néző lyukat! Bele is lehet kukucskálni!
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