
Drámapedagógiai módszerek az idegennyelv-oktatásban 

Korai nyelvoktatás 

A korai nyelvoktatás célja: 

  „kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása és más népek kultúrájának megismerése 

iránt, hozzájuttatni a kisgyermeket a többnyelvűség élményéhez, valamint a 

játékos tanulás során szerzett kezdeti sikerek kíséretében megalapozni a későbbi 

nyelvtanulást”(Kuti 2004.) 

Iskolánk német nemzetiségi tagozatán első osztálytól fogva heti 5+1 órában folyik az 

idegennyelv-oktatás. A gyerekek életkorához és fejlődés lélektani sajátosságaihoz igazodva 

törekszem arra, hogy olyan módszereket alkalmazzak a nyelvórákon, amelyekkel elérem a 

fent említett célt. 

Munkám alapelvének tekintem a cselekedtetés elvét (XX. század eleje, reformpedagógiák), 

mely szerint a tanulás akkor valósul meg, ha a tanuló aktív részese a tanulási folyamatnak, 

Clapared játékelméletét, miszerint csak a játék képes megteremteni azt a légkört, amelyben a 

gyermek élni és tevékenykedni tud, valamint az élmény alapú tanulást.(Pukánszky-Németh) 

A tanulásra motivált gyermek tevékenyen, aktívan vesz részt az órán, örömét leli abban, amit 

csinál, pozitív érzelmek kötődnek a „tananyaghoz”, így tartósabban meg is őrződik a tudás. 

Amikor tanítványaim lelkesen emlegetik a korábbi évek élményeit, megerősítést kapok tőlük 

arra, hogy érdemes volt. 

Meggyőződésemmé vált, hogy a korai nyelvoktatás legalkalmasabb eszközei a mondókák, 

dalok, mesék és a drámapedagógiai módszerek. Az alsós nyelvoktatásban eltöltött évek 

tapasztalatai, valamint a Goethe Intézet nívós, célirányos továbbképzései vezettek ide. 

Az ovisuli foglalkozások Hans Hase-val pozitív tapasztalatai, valamint a tananyaghoz, 

ünnepekhez kapcsolható idegennyelvi színdarabokban, színjátszásban örömüket lelő gyerekek 

inspiráltak arra, hogy további lehetőségeket keressek, teremtsek számukra. Az eredmények 

kézzel foghatóak. A színdarabokban, dalokban, mesékben előforduló nyelvi fordulatokat a 

későbbiekben elő tudják hívni a gyerekek. Ráadásul ilyenkor nem csak a saját szerepeiket, 

hanem az összes szereplő szövegét kívülről fújják. 

 



 

Ovisuli foglalkozások Hans Hase-val. 

 

 

1. osztályos évzáró műsor                          Weihnachtsbäckerei 

 

A drámában rejlő nevelési eszközöket már a XVI-XVII. században is alkalmazták nevelési 

szándékkal a jezsuita és protestáns iskolákban. A XX. század elején a reformpedagógiai 

irányzatokban újra előtérbe került. A Waldorf iskolákban az élet szerves része a színjátszás és 

az euritmia. (Pinczésiné Dr. Palásthy) 

2012-ben, iskolánk nemzetiségi tagozatának 15. évfordulója alkalmából, kolléganőmmel, 

Ruzsicsné Ring Évával együtt elhatároztuk, hogy színpadra állítjuk vidéki iskolák közül 

elsőként, a Goethe Intézet által kidolgozott Hans Hase gyermekmusicalt, mellyel egy nyári 

továbbképzés alkalmával ismerkedtünk meg. Rögtön fellelkesedtünk, hiszen addigra már 

tudtuk, hogy milyen hatalmas lehetőségek rejlenek az idegennyelvű-színjátszásban. Emellett 

tisztában voltunk azzal is, hogy mekkora munkát vállalunk.  



Akkoriban harmadik-negyedik osztályokban tanítottunk, nem mi válogattunk, a jelentkező 

gyerekek mindegyike részt vehetett a projektben. 33 gyerekkel, fél év munkájával állt 

színpadra a musical. A Goethe Intézettől, Morvai Edittől minden segítséget megkaptunk; a 

díszleteket, a jelmezeket, a szövegkönyveket, a zenei alapokat, hanganyagokat. Fontosnak 

tartottam, hogy a szövegeket hanganyag alapján, eredeti német kiejtés után tanulták a 

gyerekek. A szereplők kiválogatásában, a karakterek és a koreográfiák kidolgozásában Módri 

Györgyi, a Petőfi színház színművésze segített nekünk teljesen önzetlenül.  

A júniusi előadást szeptemberben a gyerekek és a szülők kérésére megismételtük, a 

környékbeli iskolák német nyelvet tanuló diákjai számára is szerveztünk egy bemutatót. A 

résztvevő gyermekek számára életre szóló élményt adott. A szülők is hálásak voltak, 

megköszönték, hogy bíztunk a gyermekeikben. 

 

  

 

 

 

 

 

 

A musical pozitív szakmai tapasztalatai, valamint a gyerekek igényei miatt úgy éreztük, hogy 

ezt az utat folytatnunk kell, hiszen eredményes. A Goethe Intézet újabb továbbképzése ebben 

nyújtott nekünk segítséget. Cristoph Huber, göttingeni színész, drámatanár segítségével újabb 

lehetőségek nyíltak meg előttünk. Megismerkedtünk azokkal a módszerekkel, amelyek a 

mindennapos nyelvórákba is beiktathatók. Emellett arra az 

elhatározásra jutottunk, hogy újabb, kisebb volumenű 

színdarabokat dolgozunk ki az alsós korosztály számára.  A 

magas óraszám ellenére úgy gondoltuk, hogy tanórákon 

kívüli keretet választunk a nyugodtabb, elmélyültebb munka 

érdekében. Így indultak el a nyári német táboraink. 



Az első színdarab-feldolgozásunk alapjául a Der Regenbogenfisch című gyermekmusical 

szolgált. Öt napos projektet építettünk fel a témára, az éppen akkor második osztályt végzett 

gyerekeknek. Reményeink beváltak. A tábor olyannyira sikeres volt, hogy év közben 

osztályom az ugodi német nyelvű drámafesztiválon kitüntetéses fokozatot és különdíjat is 

kapott. 

Tábori hangoló drámajátékokkal: 

  

 

Saját készítésű jelmezek: 

  

 

 

 

 

 



A nyári színházi bemutató szülőknek, rokonoknak: 

  

Az ugodi drámafesztivál és a győztes csapat: 

 

 

A gyerekek lelkesedése határtalan volt. Elképzelni sem tudták, hogy a következő nyár német 

tábor nélkül telhet.  

Így készült el unszolásukra a következő projekt, a Mats und die Wundersteine: 

  

 



Hol is lakik Mats? 

 

 

 

 

 

  

 

A szerepek:  

  

 

 

 

 

 

 

 

A varázskövek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A nagy nap: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lenkei Judit, Ruzsicsné Ring Éva és a Mats lelkes szereplői közül Schmidt Anna, Font Lili és 

Sági Letícia (balról, jobbra) 

          Lenkei Judit 
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