IRODALOM játékos tanulás - tanári segédlet
Vizualizáció, Stanislavski, ismeretterjesztő szövegek és színpadi jelenlét
Írjunk ismeretterjesztő szöveget az iskolaudvaron, vagy az iskola környékén található fákról, majd képzeljük magunkat egy fa
helyébe
Cél: A környezetünkben található fák tanulmányozása és a gyűjtött információ felhasználása egy vizualizációs gyakorlathoz.
Valamennyi Pappus ‘Top 15’ növényhez tartoznak leírások, játékkártyák, jegyzetekkel ellátott fényképek, a honlapon pedig található egy szószedet, ami segít a tanulóknak
a növénytani és más szakkifejezések értelmezésében.
Ezeket az ismeretterjesztő szövegeket használhatjuk az osztályban arra, hogy megvizsgáljuk azokat a Pappus növényei közül, amelyek megtalálhatóak az iskola közvetlen
közelében.
A bevezető kutatást követően csináljuk meg az alábbi gyakorlatot, illetve nézzünk körül a többi segédanyag között is (növényleírások, játékos tanulás tanári segédletek,
játékos ismertetők).
Relaxáció / információ / képzelet
A következő gyakorlatot az orosz színész, rendező és színészpedagógus Konstantin Stanislavski (1863-1938) munkája inspirálta. Stanislavski egy merőben új színészképzési
rendszert és színpadi módszert hozott létre, amelynek célja volt a hiteles színpadi jelenléttel megvalósított érzelmi újrateremtés. Ezzel a megközelítéssel megalkotta a 20.
század elvárásainak megfelelő realista drámát. Az „Egy színész felkészül” című munkájában beszámol arról, hogy egy diáktól egy alkalommal azt kérte, legyen „egy fa
létezése”. A diák egy öreg tölgyfát választott magában, de hamar bevallotta, hogy még, ha ki is mondta, valójában nem tudja elhinni, hogy ő az a fa. Staniszlavszki erre
azt kéri, hogy mondja magának a következőket: „Én én vagyok. De ha mindez igaz lenne… ha egy öreg tölgyfa volnék, mit tennék?”
Ehhez hasonló általánosabb megfogalmazásban a színész egy sokat idézett mondata: „Tudom, hogy mindaz, ami itt a színpadon körülvesz, a valóság durva hamisítványa,
csupa hazugság. De mi lenne, ha mindez igaz lenne? Hogyan viszonyulnék ehhez vagy ahhoz a jelenséghez? Mit tennék?”
Feladat:
Lehetőleg kültéren, természetes környezetben, vagy legalább az iskolaudvaron dolgozzunk. Az osztályt kisebb csoportokra osztjuk. Az egyes csoportok dolgozhatnak
konkrét jelenlévő fákkal, vagy választhatnak a Pappus Növényleírásokban bemutatott fafajokból. Ha választottak, az egész csoport kényelmesen ülve elhelyezkedik, és a
diákok becsukják a szemeiket.
Használjuk a következő hívószavakat és gondolatokat – elegendő időt hagyva mindegyik után a megélésre. Jó, ha a pedagógus először magán, vagy tanártársaival
próbálja ki ezt az elmélyülést. Biztosítsuk a gyerekeket arról, hogy ha kellemetlenül érzik magukat, azt bármikor jelezhetik nekünk.
•
Képzeletünket egy fa, vagy másik növény létezésével töltjük meg. Mindezt gondolatban tesszük, beszéd nélkül.
•
Válassz egyet az általad vizsgált, hozzád közel álló fák közül.
•
Képzeld el a helyet, ahol állsz. Lehet ez egy erdő közepén, egy hegy tetején, de akár állhatsz ültetett faként is a város egyik utcájában. Mit látsz?
•
Milyen érzések jelennek meg benned? A leveleid susognak a szélben? Madarak szállnak az ágaidra? A gyökereid víz után kutatnak?
•
Ki él benned? Kik járnak feléd alkalmanként? Ki az, aki használni szeretne téged?
•
Most összpontosíts a környezeted részleteire – Ha körbe vagy kerítve, milyen anyagból van a kerítés? Át lehet rajta mászni? Van ajtó, amin be lehet jutni? És ha
igen nyitva van-e, vagy le van lakatolva?
•
Milyen hangokat hallasz? Közlekedési eszközök? Hangoskodó diákok? Esetleg hullámok, amik a sziklának csapódnak?
•
Most fókuszálj a fa voltodra. Próbáld faként minél inkább megérezni, látni és hallani a körülötted lévő világot. Érezd az ágaidban, a gyökereidben, a
leveleidben…

Majd lassan térj vissza, változz vissza emberré. Még behunyt szemmel mozgasd meg a tagjaidat, majd lassan nyisd ki a szemed, és amikor jól esik mozdulj el a helyedről.
Mivel ez a gyakorlat különböző mélységbe vezetheti az embereket, pedagógusként mindig figyeljünk oda rá, hogy a tanulók hogy érzik magukat a relaxáció végén, és ha
szükséges beszélgessünk közösen, vagy egyenként velük.
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Kellékek:
•
Fák/növények az udvaron, vagy a
környéken
•
Pappus növénytáblák
További játékos tanulás – tanári
segédletek:
•
Pappus Irodalom: Beszélgetés egy
fával
Sikerkritériumok
ü Jellemezni tudok egy közelemben
lévő fát a kora, a termete és a
megjelenése alapján
ü Bele tudom magam érezni egy
másik élőlény létezésébe

