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1) Olvassátok el a következő rövid szöveget! 

2) Az olvasottak alapján helyezd el a táblázatban a fogalmakat 

3) A TIPP! utasításainak segítségével írjunk közösen forgatókönyvet! 

4) Írd meg saját bemutatkozó filmed forgatókönyvét! 

 

 

1) Állítsuk körbe a székeket! 

2) Először is: találjunk ki közösen egy történetet a következő fantáziajátékok 

segítségével! 

 KARAKTERÉPÍTÉS 

Mindenki egyetlen vonással bővítheti a karakter leírását. Fontos, hogy az 

újabb tulajdonság, vonás illeszkedjen a már meglévőekhez. 

(pl. Ez az ember egy férfi. Egy nagyon öreg bácsi. Minden nap hajnalban 

kel. Egész délelőtt a kertjében molyol. stb.)  

 TÖRTÉNETÉPÍTÉS (pl. Egy tárgy legszebb napja) 

Mindenki egy mondatot fűzhet a történet cselekményéhez (esetleg a hős 

karakteréhez). A Mesélő a tárgy nevében szólal meg. Az újabb mondat 

lehetőleg vigye előre a történetet! 

(pl. Ezen a reggelen is az előszobában lógtam a fogason, mint mindig. 

Régi, kopott kabát vagyok, amit már csak a kertbe vettek fel a háziak. Ma 

reggel a család legcsöndesebb tagja, Panni bújt belém. Azt hittem, hogy a 

kertbe megyünk, de az ellenkező irányba indult el…)   

3) Ha elkészült a történet, innentől 4 fős csoportokban zajlik a munka. 

 Mit, milyen sorrendben, hogyan? 

  

 TIPP  
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4) Minden csoport kap 3 db A/4-es lapot. 

5) Hajtsátok ketté hosszában az egyik A/4-es lapot! 

6) Az így kapott két oszlop tetejére írjátok fel: LÁTVÁNY (balra), HANGOK 

(jobbra) 

7) Beszéljétek meg közösen, hogy a történet melyik részeit, elemeit 

szeretnétek a filmben megjeleníteni! 

8) Írjátok fel ezeket a jeleneteket az egyik lapra! Ez lesz a történet vázlata.   

9) Az első jelenetet el is kezdhetitek megírni! Az első lap bal oldali oszlopába 

írjátok fel, hogy „1. kép”! Ide kerül majd az első látványleírás. 

10) A látvány leírása mellé a jobb oldali oszlopba azt jegyezzétek le, hogy mit 

hallunk közben (zene, zörejek stb.) 

11) A vázlat alapján haladjatok képről képre! 

12) Mutassátok be a forgatókönyveteket a többieknek is! 

13) Ha kedvetek van hozzá, a telefonotok segítségével fel is vehetitek a 

jeleneteket, és leforgathatjátok a teljes filmet. 

14) Mutassátok be a filmeteket az osztálynak is! 

  

Forgatókönyvírás 

 

Ha filmet szeretnél készíteni, akkor azt a forgatókönyv megírásával kell 

kezdened. A forgatókönyv alapján készül el a film. Mi van a forgatókönyvben? 

Először is: benne van a történet. Mivel filmen szeretnénk majd rögzíteni ezt a 

történetet, ezért minden, amit a filmkockákon látunk, le van írva a 

forgatókönyvben. Pl. zuhogó esőben egy kivilágított kirakat előtt sárga 

esőkabátos lány ácsorog piros esernyővel a kezében, és nézi a kirakatban lévő 

régi, rozsdás kávédarálókat  
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A forgatókönyvnek két fajtája van: az irodalmi forgatókönyv és a technikai 

forgatókönyv. Az irodalmiban a történetet olvashatjuk a látvány leírásával és az 

elhangzó szövegekkel. A technikaiban azt jegyzik fel, hogy milyen mozgást 

végez majd a kamera, közelről vagy távolról veszi-e fel a jelenetet, milyen 

megvilágítást és hangeffekteket használnak majd. 

Ma már inkább csak az irodalmi forgatókönyvet használják: ebbe írják bele a 

technikai utasításokat is. 

Hogy néz ki egy forgatókönyv? Képzelj el egy olyan oldalt, amit függőlegesen 

megfelezünk. A bal oldali oszlopba kerül az, amit a filmen látunk (azaz: a látvány 

leírása, a jelenet hangulatának rögzítése, a szereplők mozgása/arckifejezése). 

A jobb oldali oszlopba pedig azt írjuk le, amit hallunk (párbeszédek, zörejek, 

hangeffektek). A technikai utasításokat szintén a bal oldali oszlopba írjuk, míg 

az aláfestő zene a jobb oldaliba kerül. 

Most rajtad a sor! Írd meg életed első forgatókönyvét, és akár forgasd is le! 

Csapó! 
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 Kitöltő feladat 

 

Elhelyezésre szánt fogalmak: 

párbeszédek, látványelemek, filmzene, hangeffektek, a jelenet hangulatának 

leírása, szereplők mozgása, zörejek, színészek arckifejezése, technikai 

utasítások 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 
 

 

   

  A szöveg alapján írd bele a táblázatba, hogy mi hova 

  kerül a forgatókönyvben! 

Bal oldali oszlop 

AMIT LÁTUNK 

 

 

 

Jobb oldali oszlop 

AMIT HALLUNK 

 

 


