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Répási Éva, Pörény Viktória 

AZ EMBER IS ÁLLAT?
2X45 PERC

A bibliai Bábel tornyának története alapján kommunikációs játék egymás megérté-
sére. Különböző halandzsa nyelvek használatával, majd képek elemzésével, játékkal, 
szituációs feladatokkal ismerkednek meg a gyerekek a kommunikáció verbális és 
nonverbális elemeivel.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT (2x45 perc)
I. RÁHANGOLÓDÁS, CSOPORTALAKÍTÁS: Bábel tornya – bibliai történet felelevenítése  
• 10 perc
II. 1. Tevékenység: Kommunikációs játék • 20 perc 

2. Tevékenység: Mondj egy mondatot! • 10 perc 
3. Tevékenység: Mutasd meg! • 15 perc 
Szünet 
4. Tevékenység: Miről árulkodnak az arcképek • 35 perc 

III. LEZÁRÁS, ÉRTÉKELÉS: • 10 perc

1. ELŐKÉSZÍTÉS: Festmény (1. melléklet) letöltése laptopra; jelenetek (2. melléklet) 
kinyomtatása és feldarabolása; arcképek (3. melléklet) letöltése és kinyomta-
tása; a kérdéssor (4. melléklet) kinyomtatása annyi példányban, ahány csoport 
van; a testtartások (5. melléklet) képeinek letöltése; hangulatok (6. melléklet) 
felírása egy bemutatóba.

Ráhangolódás, csoportalakítás
A gyerekeknek kivetítjük a festményt (Pieter Bruegel: Bábel tornya, 1. melléklet). 
Elmondják a bibliai történetet, megbeszéljük a tanulságokat. 

2. Tevékenység 
Megismerési módszerek: megfigyelés 
Cél: A konstrukciós és kooperációs készségek fejlesztése.
A tevékenység menete: 

• Csoportalakítás: színes lapocskákkal (pl.: piros, kék, zöld, sárga).
• Mindegyik csoport választ egy halandzsa nyelvet, pl.: blabla, dömdödöm, lá-lá, 

züm-züm stb.
• Húznak egy jelenetet (2. melléklet), megbeszélik, elpróbálják a választott nyelvü-

kön, majd bemutatják a csoportok egymásnak. A többieknek ki kell találni, miről 
szól a látott jelenet. 

• Összekeverjük a csapatok résztvevőit, minden csoportban van minden színű 
játékosból, így mindenféle nyelvűek lesznek. 

• Húznak egy új szituációt, és rögtön el kell játszani. Mindenki a korábbi nyelven 
kommunikál az új csoportban.

2. 
foglalkozás

Tantárgyi integráció: 
magyar nyelv és 
irodalom, vizuális 
kultúra, dráma és 
színház
Tantervi vonatkozás: 
Az emberi szervezet 
felépítése, műkö-
dése, a testi-lelki 
egészség; az emberi 
test fő részeinek és 
szerveinek felisme-
rése

Anyag, eszköz: lap-
top, kivetítő, nyom-
tatott szituációlista, 
papír, íróeszköz, 
nyomtatott kérdé-
sek, képek, színes 
papírok

Miről szól ez a tanegység?



• Megbeszélés következik, hogyan érezték magukat úgy, hogy nem tudtak instrukci-
ót adni egymásnak – ez a bábeli zűrzavar.

Háttér: 
Nyelvek a Földön
A világon körülbelül 6000 nyelv van. Hogy a nyelvészek jobban el tudjanak igazodni a 
rengeteg nyelv között, ezt a sokféle nyelvet nyelvcsaládokra osztják. A magyar nyelv 
az uráli nyelvcsaládba, ezen belül a finnugor nyelvek közé tartozik. A legtöbb európai 
nyelv (angol, német, francia, spanyol stb.) az indoeurópai nyelvcsaládba tartozik.

2. Tevékenység 
Megismerési módszerek: megfigyelés
Cél: A kommunikáció és metakommunikáció eszközrendszerét tapasztalati úton sajá-
títsák el a diákok úgy, hogy tevékenység közben maguk is kipróbálnak néhányat ezek 
közül.
A tevékenység menete: 

• Kivetítjük a képeket a különböző testtartású fiatalokról (5. melléklet). A gyerekek 
mondanak egy mondatot, amit a képen lévő szereplő mondana! 

• Megbeszéljük a tanulókkal, hogy ki miért éppen azt mondaná. Melyik mondat a 
legtalálóbb a többiek szerint?

3. Tevékenység 
Megismerési módszerek: megfigyelés
Cél: A kommunikáció és metakommunikáció eszközrendszerét tapasztalati úton sajá-
títsák el a diákok úgy, hogy tevékenység közben maguk is kipróbálnak néhányat ezek 
közül.
A tevékenység menete: 

• Önként jelentkező 3-5 tanuló a kivetítővel szemben a terem másik végében helyet 
foglal egy sorban. A többiek velük szemben ülnek úgy, hogy a kivetítőt ne lássák. 
Kivetítünk hangulatokat (6. melléklet), amelyeket az önkéntesek testtartásukkal 
próbálnak kifejezni. A többiek feladata kitalálni, hogy milyen hangulatot vetítet-
tünk ki!

• Megbeszéljük, hogy melyik önkéntes testtartásából a legkönnyebb kitalálni a ke-
resett hangulatot és miért!

3. Tevékenység 
Megismerési módszerek: megfigyelés
Cél: Képek elemzésén, játékon, rajzos feladaton keresztül ismerkednek meg a kom-
munikáció verbális és nonverbális elemeivel.
A tevékenység menete: 

• A csoportok választanak 2 db arcképet (3. melléklet), amelyekhez kapnak egy 
kérdéssort a szituációkkal (4. melléklet). Ezután jellemzik a portrékon látható 
embereket, a válaszaikat feljegyzik a kérdésekhez, majd felkészülnek a szituáció 
bemutatására.

• Kivetítjük a képeket, és minden csoport ismerteti a kérdésekre adott válaszait. A 
többi csoport véleményt mond.

• A csoportok előadják a szituációikat.
• A többiek kitalálják, hogy melyik arcképhez tartozik az előadás, véleményezik a 

jeleneteket.
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Lezárás, értékelés:
Megbeszéljük a gyerekekkel, hogyan érezték magukat, melyik tevékenység volt a leg-
jobb, melyiket nem szerették és miért.

1. melléklet: Pieter Bruegel: Bábel tornya
2. melléklet: Jelenetek
3. melléklet: Arcképek
4. melléklet: Kérdések, szituáció
5. melléklet: Testtartások
6. melléklet: Hangulatok

54


