
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Nógrádi Gábor – Nógrádi 
Gergely: A másik felet is 
meg kell hallgatni

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Páronként egy logikai 
készlet

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Fantázia, empátia, kifeje-
zőkészség fejlesztése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szóbeli szövegalkotás
Hangos olvasás
Beszélgetés, véleményal-
kotás

JEGYZETEIM

Fekete bárány
45 perces komplex szövegfeldolgozó óra, 

bibliai kapcsolódással 
(magyar, etika, dráma, vizuális kultúra)

A „fekete bárány” helyzetének ábrázolása egy példázatértékű 
történetben. Szöveg értelmezése, empátia fejlesztése. Beleélés, 
véleményalkotás, belső hangok kihangosítása. A szólás vizuális 
megjelenítése absztrakt képpel, lényegkiemelés képi és fogalmi 
szinten.

Áttekintő vázlat
5.1 Szülők támadása 20 perc

5.1a Hogy folytatódik?  10 perc
5.1b Mi a véleményed?  10 perc

5.2 Szereplők nevében 10 perc
5.3 Fekete bárány 15 perc
Összesen: 45 perc

A gyerekek párban és négyfős csoportokban fognak dolgozni, ami 
megoldható két-két pár összefordulásával egy-egy asztal körül. 
Legyen kéznél a logikai készlet!

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Szülők támadása

5.1a Hogy folytatódik?
A pedagógus olvassa fel Nógrádi Gábor – Nógrádi Gergely: A másik felet 
is meg kell hallgatni című novellájának első felét cím nélkül az „…elege lett a 
felajzott szülők szitkozódásából” mondat végéig!
A gyerekeket osszuk négyfős csoportokra (párok forduljanak össze), és közösen 
próbálják kitalálni, mi lett a történet vége! Hallgassunk meg néhány változatot!

5.1b Mi a véleményed?
A gyerekek közösen olvassák el a szöveggyűjteményből a befejezést! Majd 
beszélgessünk a szövegről:

44

5. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

20
perc

10
perc

10
perc



JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Szöveg értelmezése, 
empátia fejlesztése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
„Belső beszéd” a szerep-
lők nevében

• Meglepett-e a történet vége? Miért igen, miért nem?
• Ki, kik voltak ebben a történetben az igazi bűnösök? Miért?
• Mit gondoltok, miért „ugrottak” rá a szülők Gergőre?
• Hogyan tudták volna jóvátenni ezt a helyzetet?
• Mit jelent az, hogy „a másik felet is meg kell hallgatni”?

Vedd figyelembe!
A közös olvasás történhet osztálykeretben felváltva, hangos olvasással. De ma-
radhatnak a gyerekek négyfős csoportokban, és olvashatnak így egymásnak. 

Ha az osztály érzékeny rá, elvihetjük a beszélgetést a hamis (társadalmi) sztereo-
típiák irányába is. Minden osztályban van kirekesztett gyerek (szegény, más et-
nikumú, fogyatékkal élő vagy SNI-s, ADHD-s). A feladat lehetőséget ad arra, hogy 
beszélgessünk ezekről a problémákról, áttörjük a sztereotípiákat, és közelítsük 
egymáshoz a feleket.

5.2 Szereplők nevében

Négyfős csoportokban „hangosítsátok ki”, mondjátok ki hangosan Gergő, a szülők 
és a másik két gyerek gondolatait!
Mit érzett, mit gondolt 
• Fatima, amikor megvádolta Gergőt?
• az anyukája, amikor Fatima elmondta, hogy szerinte mit tett Gergő?
• Gergő, amikor megvádolták?
• Gergő anyukája, amikor rátámadtak a szülők?
Mondjátok ki, mit gondolt, mit érzett Fatima, Fatima anyukája, Gergő, Gergő 
anyukája, amikor kiderült az igazság?

Vedd figyelembe!
Lehet, hogy a gyerekek nehezebben élik bele magukat a szülők élethelyzetébe, 
de érdemes megpróbálkozni vele!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A szólás vizuális megje-
lenítése mértani formák-
kal, absztrakt képpel. 
Lényegkiemelés képi és 
fogalmi szinten.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Képalkotás mértani 
formákkal
Jelkép verbális értelme-
zése, véleményalkotás 
Bibliai párhuzamok 
megismerése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Páronként egy logikai 
készlet

JEGYZETEIM

5.3 Fekete bárány

Mit jelent az a szólásértékű kifejezés, hogy „fekete bárány”? Mi lehet az eredete? 
Képzeljétek el, hogy modern művészek vagytok, akik csak színes geometriai 
formákkal ábrázolhattok! Párban vegyetek elő egy logikai készletet, és alkossatok 
meg egy ábrát, ami a fekete bárány helyzetét mutatja a közösségben (nem szük-
séges az összes elemet használni)!
Ha készen vannak a gyerekek, szóban mutassák be az ábrájukat!

Most alakítsátok át úgy az ábrát, hogy azt mutassa: a fekete bárányt is meghall-
gatja és elfogadja a közössége!
Mondjátok el erről az ábráról – a fekete bárány helyzetéről – a véleményeteket!

Variáció
Ha az osztályban probléma a kirekesztés, és a gyerekek nyitottak rá, akkor ez a 
tanegység akár egy „kibeszélő” óra is lehet. Természetesen nem abban az érte-
lemben, hogy a „fekete bárány” fejére olvassuk a „bűneit”, hanem lehetőséget 
teremtünk arra, hogy közösen végigbeszéljük a problémákat, megértsük a külön-
böző nézőpontokat, és közelítsük egymáshoz a véleményeket. Így a tanegység 
2x45 perces is lehet. 

Kapcsolódó
A „fekete bárány” kifejezésnek van egy bibliai párhuzama is: az ószövetségi 
törvények szerint minden évben két bakot áldoztak Istennek a zsidók a saját 
vétkeikért (3Móz 16,7–10). Az egyik bakra „rávetették” a nép bűneit, kikergették a 
pusztába a démonokhoz, és így pusztulásra ítélték. Általában ez a bak – a „bűn-
bak” – fekete volt. A másikat feláldozták az áldozati oltáron, hálaáldozatként, 
hogy megbocsátott Isten a népnek. A „bűnbak” a „fekete bárány” szinonimája.
A juh, bárány szintén áldozati állat volt. Jézus példázata a Jó pásztorról utalás 
arra, hogy az újszövetségi időkben már nincs szükség „bűnbakokra” vagy „fekete 
bárányokra”, mert Jézus magára vette mindannyiunk bűneit.
Mielőtt Jézust elítéli a Nagytanács, a farizeusok és főpapok már zúgolódnak ma-
guk között ellene. Nikodémus ekkor így szól: „Elítéli-e az embert a mi törvényünk, 
míg ki nem hallgatták, és meg nem tudták tőle, hogy mit tett?” (Jn 7,51) – Ugye 
hasonlít az anya szavaihoz?
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