
kfikben toll6szkodtak, 6n fekete varjrik6nt sz6lltam a
..ped<bz" fel6. M6r nem is csod6lkoztam, amikorvarjfi-
tirsak vette koriil s hangos k6rog6ssal v6rt6k velem
cgriitt az 6sz utdn - a telet.

,,1tt a v6ge, fuss el vr6le" - mondand a mesemond6, de
6n tudom, hogy ez most valaminek a kezdete, valami
olyasminek, ami egy kicsit, de lehet, hogy nagyon. min-
denesetre biztosan k<izelebb viszi a pedag6gust a jdvci ap-
16nemzed6k6hez.

N6hiny 6wel ezel6tt, amikor nyilviinval6v6 v6lt iin-
nepeink kiiiresed6se, azon t<irtiik a fejiinket, hogyan le-
hetne fijra 6lciv6 tenni n6pi hagyom6nyainkat nagy/6ro-
si 6vod6nkban. Ez idri t6jt volt szerencs6nk r6szt venni a
T6r Szinh6z t6rsulat6nak hasonl6 indittat6sb6l megszer-
vezett iskol6soknak sz6l6 j6tsz6h6zi foglalkozisain, s
azok a szem6lyes 6lm6nyszerz6sen tfl, 6tletet adtak a t6-
ma 6vodai megval6sit6s6hoz is. Kiildn szerencs6nk, hogy
a t6rsulat k6t tagja 6vodai csoportunkban (Zanotta Ve-
ronika, Monz6k P6ter) villalta a j6t6k levezet6s6ben va-
l6r6szv6telt.

A farsangi mulats6got 6ltal6ban hosszas k6sziikid6s
el6zte meg. Most is, de egy kicsit m6sfajta. Mig r6gebben
a terem diszit6s6n, a jelmezek k6szit6s6n volt a fri hang-
sfily, most a farsangi idriszak igazi tartalm6nak m eg'6rez-
tet6se lett a c6lunk. Aval6ji{ban kev6skinti <iromet nyfj-
t6 rideg, sziirke t6li napokban a tavaszi meg(rjul6s 6lm6-
nyeit id6,zt6kfel besz6lget6seink. A telet megjelenitci ha-
talmas maszkot m6rnapokkal elcjbb bevittiik az 6vodiiba,
hogy a legkisebbek se r6miiljenek meg a jrit6k napjrin.
(Vesszcikos6rra applikflt medvefiilii, hatalmas szajf szi-
vacsfej + fekete lepel).

Gyonydrii, su girz6 sfu ga napot t6ptiink 6s ragasztot-
tunk a gyerekekkel kdzdsen a k6sziilcid6s napjaiban.
Egyiitt gyfrtuk, kevertiik a farsangi siitem6nyeket. Ke-
restiik a zajkelt6 t6rgyakat, amelyeknek hangii4val a hi-
deget 6s a s<it6ts6get fogjuk eliizni. Gyakran mes6ltiik,
dramatiz6ltuk az 6vkornek ehhez az idiiszakihozkap-
csol6d6Kismalac 6sa farkasok c. mes6t. Sz6kely Eva v6l-
tozatos maszkok egyszerii elk6szit6s6re tanitott benniin-
ket. - Rem6ltiik, a t6lkirr{lyt menekiil6sre k6sztetik.

Farsang napjrlra meghivtuk a testv6reket, sziilciket,
bar6tokat. A NAP-ot fci helyre fiiggesztettiik, elcivettiik
zajkeltii,,hangszereinket" s megkezdtiik a t6liiz6st. A
legnagyobb zaj kdzepettemegjelent a maszkos T6lkirdly
(anim6tor) 6s figyelmeztetle a zajong6kat, hogy ne za-
varjdk hangoskod6ssal a nyugalm6t.

Aki m6g nem vett r6szt gyermekek r6sz6re szervezett sza-
val6versenyen, tal6n nem 6rti a cimk6nt haszn6lt versi-
d6zetet. Aki m6g nem l6tott testi, lelki vagy szellemileg
s6riilt gyerekeket iinnepelni, verset mondani, m6g kev6s-
b6.6rtiezt.

Szeretn6m ezeket az 6lm6nyeket 6n6kkel megoszta-
ni, egyben inspirdlni mindenkit, aki tehetvalamit ezek6rt
a s6riilt gyermekek6rt, tegye meg!

(Ijult rem6nnyel n6zek a jdvci fel6,6s most m6r azt is
tudom, hqgy ez a csod6latos nagy j6t6k, a driimapedag6-
gia, legalibb annyira felncittre szabott, mint amennyire
gyermekcentrikus 6s ha segit a gyerekeknek, h6t k6tszer
annyira segit a n6ha bizony elfiiradt, idcink6nt borul6t6,
elkedvenetlenedett 6v6n6knek, tan6roknak egyar6nt.

Moln6rn€ Rozsny6 Kinga

- No mi ugyan nem ijediink meg holmi fenyegetS-
z6st6l - mondta az anim6tor,6v6n6ni 6s tov6bb folyta-
t6dott a jdt6k. V6kony v6szon lepedci... 6nek, t6nc, neve-
t6s...

M6.sodszor is berontott a T6lkir6ly 6s most m6r fe-
nyeget6z6tt.

- Ha nem hagyj6tok abba a ricsajozdst, akkor meg
foglak benneteket biintetni. A vigassiig a T 6lkir 6iy tix oz-
t6val term6szetesen tov6bb folytat6dott. Nem sokdig,
mert fjra megjelent, 6s bev6ltotta fenyegetcjz6seit, elvit-
te ,,megforditotta" a napot ... feketes6g lett a hely6n. Az
6v6n6ni-animi{tor k6rte n6hriny gyerek segits6g6t 6s el-
indultak megkeresni a T6lkir6ly birodalmi4t. Az ottma-
radtakkal pedig a m6sik animdtor rdgtdn ,,erd6t" j6t-
szott. A T6l birodalm6t keresci kis csoportot az ,,Erdo
Anyja " igazitotta fitba a,,5z6l " birodalmiiba, s amig a ke-
rescik fijabb utakat j6rtak, addig az erd6 6tv6ltozott a
Szelek birodalm6v6, ahol mindenki f(rjt, lihegett, suso-
gotl. Az odaigyekvci keresciknek ftbaigazitiist adott az
Eszaki 5z6l, aki ismerte a T6l birodalm6nak hely6t.

Nem volt neh '6zmegtal6lni,n6hiny l6p6sre ott tany6-
zott a T6lkir6ly. Siiss fel nap, f6nyes nap... dal f elhangzil-
siira elhal6 hangon konyorgott. - Csak ezt ne ... majd
csendesen motyogva (visszajdvdk 6n m6g), eltivozott.

A Napol m6r mi fordithattuk meg 6s folytat6dhatott
a vid6ms6g. P6rv6laszt6s t6nccal z6,rtuk j6t6kunkat.
Azon a farsanginapon a tarsolyunkban l6vci osszesvid6m
jrit6kot elcivettiik, furuly6ztunk, 6nekeltiink a gyerekek-
kelgyerekeknek.Azt sem biintuk, hogy azaznapi eb6dbcil
kevesebb fogyott. J6llaktak D6ra n6ni malacai is. Nem
hi6nyzott senkinek: sem az indi6n, sem a cowboy, sem
mds cicoma jelmez. Ann6l t6bbet nevettiink a grimaszda
bemutat6n, a nagyotmon d6k tal6lkoz6i6n, a nagyotdo-
b6k iigyess6g6n!

Bodogldrl Ilona

Immdr misodik alkalommal rendezett a csurs6i Ki-
segitcilskola (az Eritvos J6zsef Altaliinos lskola Sfeci6lis
Tagozata) szaval6versenyt.

A tavalyi szrikebb kdrii rendezv6ny sikere ut6r. az
id6n m6raz iharosber6nyi, az <ireglaki, a lengyelt6ti,a za-
laegerszegi, a kaposv6ri, a somog;v6ri, a barcsi 6s a mar-
cali int6zm6nyek is elkiildt6k tanul6ikat.

Az Eiitv6s naphoz kapcsol6d6 szaval6versenyen als6
6s felsci tagozatos gyerekek kiildn kateg6ri6.ban szerepel-
tek.
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Versenyeztek?! - sokat gondolkodtat "::: a szon"'

Ha eJeti, igazinnemes 6rt"elmeben haszn6ljuk' akkor

szinvonalas versenY volt'"""n"rr."tiit<i 
tan6iaik, neveltiik megtal6lt6k a gyermek-

t "s;;;';eh;tlir,; r.tlt.it-ir6t, relv6nultatva a hazai 6s

tiiiiof ai gy""rmckversek legsz6lcsebb skal6j6t @etcif i' J 6-

)tir-x.,7au2.,CsorbaG/',I(inyddiS"Karinthy'Milne
" i"f.i"lteg lgenyc nelkiili' A gesztusokkal' arcj6t6kkal'

;ddl fiaii 17teltat t<is6rt verJmond6sban sikeriilt mcg-

talilnii a gYermeknek 6nmagf t'

Sohasem fogom elfelejteni a 9si-ll.og6 fekete szeme-

k"t, ;;;;ii.o?ur.uoo u.;[ukat' a boldog meghajl6st 6s a

ti*" :"r""i" igazi taps"ot, amelyet- t6rsaikt6l kaptak"'

v;;;;i;;"zg"6ss6riiit kisl6nyt ikiha nehezen is'de fel-

;;"dl;;A;?;, mert ott 6s it'tcor ci szerepelt' 6s min-

denki csak rirri figYelt!"" 
il;k; I e";t Eiosrpedagogus' a.rendezv6ny "atyja-"

C, sarJ". siitue#eiltagozi tiezetti) nyugod.t sziwel bf -

ffi;;;* ;ind a ?6 [yerektcil 6s kis6rciiktcil' Vala-

;;";t; igazi, egyenra-ng(r gyereknek 6rezt6k magukat

ezen a napon.

Aklt Istvdnn6
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AZ EGYP E R C E S O NAN{ A. S Z U L ET Ti S N VAC S Z EN T LAS Z L 6N

A rlr6ma i6t6kokkal foglalkoz6k driikiis dilemm 6ja:. dr6-

ffi ;;;J;;r. - "tur, 'igv, magunknak' kedvtel6sbcjl' ne-

i.,itfiil;i;u, tt",n"r"iisegci re.llesztve - vagv szinh6-

;;ffi;;;ii [oron'eg'iet', 
-k 
i s szi n e szcke t n ev elve?

Termeszetesen en sem keriilhettem el ennek a k6rd6s-

net< a feltev6s6t. V6laszk6nt az al6bbiakban a k6t dolog

oi"orOJiOr iz6lok. M indny6jan tudjuk' hogy a drimaj6-

;;k;;l6tt;tempontbol oriisi lehei<is6geket hordoz' de

irsv s.ondolom, hogy semmik6ppen nem helycsa gycreke-

;:i;;ili;;;fficstcit 'e'n' hi"en aki szin j6tsz6 szak-

16.u" i"r"ttLezik, abban 6l valamennyire a-magamuto-

;#;d;;;;'n"rvir' gv"'"kben nem? Esv atlasos vid6-

iiaito-riitot itt<oliuin tinitok felsci tagozatosokat' Neh6z

iilrv^it* voltunk amikor kb' okt6ber v6g6re kideriilt:

;;;itfr ;;; maradt a csoportban' Tcrvem az.volt' hogy

Ii'" ;; ven -"t" iaterci .i6 tszunk el a mdjusi gyermek-

;ffi;, ;; iuli tiutr"t"pto nctttiit mese nem t6rezik'
-mfst 

kellett kital6lnom. Eiriszirr is visszagondoltam Da-

uiJ 6uui, ,un6r fr ny6ri bentlak6sos iskol6j6nak l6gkiir6-

;;, ;;;L6g"ira' 6i m6ris k6sz volt az 6tlet: IMPROVI-

ZAA6S Ji;rnu;atetot togunk j6lszgnir Kiindul6sk6nt

f"f""LtLt " gyerekeknek]mutass6k be'hogymilyen a j6

;;;*k -;tii gyerek, j6 tan6r - rossz tan6r' j6 apa -

rossz aPa, j6 anya - rossz anya''"'- 
Mi;"id" a d"r6maj6t6kot elscisorban nevel6si esz'k6z-

net<, itt. a gyerekek szempontj6b6l "j6 j6t6k"-nak tekin-

tem, az volt a c6lom'

a/ hogy a gyerekek tiikr<it tartsanak maguk el6 (sztle-

ik felid6z6s6vel)''^- - 
W ti.;atttzdi< magukbol mindazt' amit m6s jit6kok-

ban nemigen van lehetcis6giik' .."-' 
N" gy ?yOnyiinis6giike"t leltek azokban a szitu6ci6k-

uun, .'ii.# onmaguk"at vagy v6gyott iinmagukat jritsr

truiiat, -itor taniraikr6l I uuttottnn - elmondhatt6k

"Jf "-O"yilt"t' mikor a sziil ciszereplen konfl iktusaika,l

sai6t sziiiziik szerint alakithatt6k' lgy aztin nagyszeru

;?ildffi i; k kerekedtek: m6r elcire eltervezt6k' hogy mit

i"n""f. idtszani a kovetkezci alkalommal' As !ogy-a11119.
;#ffidkiliduui"t"t e' "ngem' V6gil mi$:".11!lLll)
v6sisDr6U6tt minden szerepet, s6t volt aki kctszer ls sze-

t"i"ii"gy -r6t szerepkiirben' Igaz6n nagyszerii alakit6so-

t ui Utttittunk' 6s a sz6gyenltisebb ldnyk6l. is felszaba-

JuiooUo*a vfltak. Az"egyik legcstindesebb l6nyr6l ki-

;;;iil;, h"gy v6rbeli ttugito' a legnagysz6jfbbr6l pedig

;;:il;y ";;.ak n6la 6rcLkcsebb egv6nis6gck is'

ipv teh6t megsziiletett leend<i jit6kunk t6m6ja: a szii-

16 si;';I;;;i"i. Mivcl l4 f6G vari6ci6t l6ttunk a j6

L, iortt sziikjre egyarint, szinte ma86t6l ad6dott a tipi-

,iuiit,-iiv"t"kekiionnalr66reztek'hogymindenkibizo-
ruot tiJirtotat i6tszott el' Ezut6n feltettem- a k6rd6st:

iiii"."?i"aci"6ban lehets6ges az' hogy elj6tssz6tok a

;i'.il;it,c u,ii ut,' Legyii-n k szini6tsz6 csopor t ! M i -

i;il;]cruet "-u"'"r<'dh 6ll ez a Csoport? Amilvenek
mivagYunk!'- 

iZluudn fjra karakteralkot6s kiivetkezett: a szin-

i6tsz6 gyerekek mind egy-egy gyerektipust kellett hogy
'i""rtiii"" 

"r. (visszah (r-i6d6, nagyszri jir' i rigy' gondta-

iun, Oiuuito5om, bek6pzelt stb')' Term6szetesen a nega-

il;i"f;;t?gokat ki'kellett tal6lni' mert ugye ilyenek

neml6teznekicsoportunkban,nehogy.s6rtcid6slegyen
["ilft Ltutin kioiztottuk a szerepkoroket' 6s mint

un*t t.itua.ios jdt6kok kezdet6n megadtuk a kiindul6-

;;il;: ;;'i "i t"l j6tszani a res::ees -a! 
6t 6s az ar6-

ienaert anyit, vagy a ldnydr agrondolgoztat6 any6t 6s a

m6rtir gYereket stb'--- 
GriLr"n 7 jelenetet dolgoztunk ki a kiivetkezdk6p-

oen: a p6ros el iitszotta az 6ltala elk6pzelt m6don a szitu-

;;ilJ;$;t"i;ek, ezutin mi elmondtuk a v6lem6nviin-

l"i, tt"gy t"i "olt nagyon j66s mi hi6nyzott belcile'' 
izilitot.gy-egy jit"nit nagyon sokszempontMl gaz-

d"8"d"il;i1tz6"#gi alkot6ss6 v6lt' ry9199t mindv6gig

nuEiot.iOr t.6rakozirnk' Miut6n - csir6j6ban - k6szen

unii"t"i"t jat6k, vagyis hogy szin j 6tsz6s gyerekek bemu-

i"ijar "gyrnasnot riiit"ilJttis heiyzetgyakorlatok segit-

rZg'Cu"r,?t k6szen voltak a jelenetet tL::::*h jutott'

holy ezek annyira groteszkek' mintha Orkeny egyperce-

t"i'U'Oi rep,"f. volnielci' igr te11 a j6t€.k cime: Egyperces

O.at", tiot,Oja pedig a tiogrt6temrc;l cimri novella' Fel-

*"rfitrU".,n"m egy ftrd6sl-int a gyerekek iiltekalfi-
sveltem. Mivel annyira hasonlit a val6di.gyerekekre a

:il;il: ;;i iJ"ld a nozo azt gondolhat j1' hosl alel-
. :airi"tt tziil<j is megegvezik u yi191stt lilltikkel' 

(Egv

iaiuti f.Otnyezethn-ml nden szin j6 t6k egykicsit rn6sk6p-

pe n n a t, f cif "g h a i I ye n e I e t s zagt') .H a a n6z9 1Sl eondolko -

iit , utto. niaua a tipusalkotis, ci az egyedit togja benne

iil itt ;;gt megs6it6dik, vag;r ple tvkilkodisra adunk

otot. tetr6i elidegenitti effektulokra van sziiks6g' Ez pe-

;tg;"gy"; egysz"eni. Minden egy6nis6g egy szin azem-

u"?iteE'pur"itij,it - tehat minden szereplci kapott egy

tri"t,i^i u ttinet6ltal6nos jelent6s6nek tiibbnyiremeg-

i"t"t, (.6r*rrin - optimistals6rga = irigy' stb') 6s ebbe a
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