9.

A FELADATOT LEÍRÓ ADATOK

Évfolyam

Kerettantervi
kapcsolódás

Ajánlott időráfordítás

6. évfolyam

A ballada – Egy népballada értelmezése és
előadása

15 perc
Hallott szöveg értése és reprodukálása
A szövegben ábrázolt valóság ismerethiánya (az

Szövegművelet problématerület

ismeretpótlás hogyanja)
Szöveg információinak (adatainak), kigyűjtése
és csoportosítása (rangsorolása: lényegeslényegtelen)

Cím

Egy népballada (Kádár Kata)
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9.

Módszertani javaslat a tanároknak

A régies, kicsit nehezebben olvasható szöveget először érdemes a pedagógus
tolmácsolásában hallaniuk a diákoknak. A megfelelően hangsúlyozott, értelmező
olvasás megkönnyítheti a szöveg befogadását.
A ballada szövegkönyvvé való átírását a következő módon érdemes elvégezni:
1) A történet eseményeinek áttekintése (szóban)
2) A cselekményszerkezet megbeszélése (szóban, írásban)
3) A szereplők jellemzése (szóban, rajzban)
4) A cselekmény eljátszása mozgással (némajáték, mozgásos improvizáció)
5) A jelenetek eljátszása hanggal és mozgással (hangos játék, beszédes
improvizáció)
6) Az improvizatív jelenetek – memorizálási céllal történő – újrajátszása
(akár többször is)
7) Az improvizáció szövegét a pedagógus a gyerekekkel közösen rögzíti.
A próbák már a szövegkönyv felhasználásával zajlanak.
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9.

Megoldások
1. sorrendező feladat megoldása:

Sorszám

Esemény

1.

Gyula Márton feleségül szeretné venni Kádár Katát.

4.

Gyula Márton elhajt a kocsisával.

3.

Kádár Kata egy keszkenőt ad Mártonnak.

2.

Gyula Mártont kitagadja az anyja.

5.

A Kádár Katától kapott keszkenő színe vörösre változik.

6.

Gyula Márton visszafordítja a kocsiját.

11.

Gyula Márton és Kádár Kata hamvaiból nőtt virágok
összeölelkeznek.

8.

Gyula Márton a feneketlen tóba ugrik.

10.

Eltemetik a szerelmeseket.

7.

Gyula Márton megtudja, hogy Kádár Katát a feneketlen
tóba vettette Gyulainé.

9.

Gyulainé búvárokkal hozatja fel a holttesteket.

12.

Gyulainé leszakítja a kápolnavirágokat.
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9.
2. párosító feladat megoldása:

CSELEKMÉNYSZERKEZETI EGYSÉG

TÖRTÉNET ELEME

ELŐKÉSZÍTÉS

Gyula Márton bejelenti, hogy
elveszi Kádár Katát.

BONYODALOM

Gyulainé kitagadja a fiát.
Gyula Márton elhagyja a szülői
házat. Kádár Kata keszkenője
vörösre változik, ezért Márton
visszatér.
Márton megtudja, hogy az
anyja a feneketlen tóba
vettette Katát. Márton követi
Katát a halálba.
A holtak hamvaiból sarjadó két
virág összeölelkezik, ám
Gyulainé leszakítja őket.

KIBONTAKOZÁS

TETŐPONT

MEGOLDÁS

3. feleletválasztó feladat megoldása:
NEVEK
Gyula Márton

Szereplő
X

Gyula Áron
kádár
kocsis

X

kondás

X

Gyula Kata
Gyulainé

X

pap
Kádár Kata

X
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