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Felezzétek meg a csoportot!
A csoport egyik fele megnéz egy 14 perces TED előadást, a csoport másik fele pedig
azokat nézi, akik a filmet nézik. A filmet ti majd máskor nézzétek meg.

Minden egyes filmet nézőtől kényelmes távolságba üljenek az ő megfigyelőik! Ne
legyenek túl közel, se túl távol. A megfigyelők dolga az, hogy számolják és mérjék a
humor jeleit a megfigyelteken! Például: kacagás 5, előre dőlés 3, száj grimasz 2,
szemöldök felhúzás 1, merev arc 4 stb. 

Nézzétek meg Maysooon Zayid 2013-as TED előadását! (14:00)
Majd a megfigyelők összesítsék a megfigyeléseiket. Ki mutatott a legtöbb olyan
"tünetet", ami az előadás élvezetére és a humor sikeres célba érésére utalt?
A megfigyelteknek sikerült zavartalanul élveznie az előadást?

Az itt látható feladatokat egy vagy több tantárgyhoz is megajánljuk. Használd fel,
alakítsd át kreatívan és bátran a legkülönbözőbb tantárgyak esetében is,

amelyekre mi esetleg most nem is gondoltunk. Sőt, a játékosítás során pontot,
jelvényt vagy bármi mást érhet, ha a gyerekek megcsinálják őket. 

25. foglalkozás - A HUMOR

Tantárgyspecifikus ötletek

A) Csak pár probléma
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https://boldogsagora.hu/erossegek-bajnokai/

Idő: 15-20 perc
Tantárgyi kapcsolódás: 

idegen nyelv
Módszer, munkaforma:   

egyéni
Eszközigény:  internet

https://www.ted.com/talks/maysoon_zayid_i_got_99_problems_palsy_is_just_one#t-835878
https://boldogsagora.hu/erossegek-bajnokai/
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A jó viccen nem csak mulatni lehet. A belé ivódott kollektív tapasztalat által bölcsebbé
válunk. A vicc tulajdonképpen nem más, mint poénra épített csattanós közmondás.
Alkossatok 5 fős csoportokat!
Kaptok egy-egy borítékot csoportonként! A borítékokban papírokon az alábbi viccbe
bújtatott csattanós közmondások vannak:
1. Az élet olyan, mint a bukta; Sok tésztát meg kell enni azért a kis lekvárért.
2. Tévedni emberi dolog, de másra kenni még emberibb.
3. Az élet attól szép, hogy bármi megtörténhet. És attól csúf, hogy meg is történik.
4. Pénzért nem tudsz barátokat venni. De bérelhetsz eleget.
5. A párbaj elkerülésének legjobb módja:
 − Ezt a sértést csak vérrel lehet lemosni!
 − Igen hidegvérrel.

Vajon milyen élethelyzetben tud előjönni a vicc, amit kihúztatok? Beszéljétek át a
csoportotokban!
Minden csoport válasszon egy vezetőt, aki felolvassa a „viccüket”, illetve elmondja a
csoportjuk véleményét a viccre vonatkozólag!
A többiek mit gondolnak a viccről? 

Az előző csattanós viccekkel dolgozunk tovább, de most kiegészítjük közmondásokkal
is!
Beszéljétek meg, melyik közmondás illene legjobban a „viccetekhez”! 

Megoldás:
Hátrább az agarakkal! - A párbaj elkerülésének legjobb módja...
Nem amint akarnánk, hanem amint lehet. - Az élet attól szép, hogy...
Nem vagyunk angyalok. - Tévedni emberi dolog, ...
Nem egy nap alatt épült Buda vára.  - Az élet olyan, mint a bukta; Sok tésztát... 
Barátot szerencse hoz, szükség próbál. és Nem mind barátod, aki rád mosolyog. - Pénzért
nem tudsz barátokat venni. De bérelhetsz eleget.
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B) Csattanós közmondás

Idő: 15 perc
Tantárgyi kapcsolódás: 

osztályfőnöki
Módszer, munkaforma:   

csoport
Eszközigény:  közmondások

 

https://boldogsagora.hu/erossegek-bajnokai/
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Karinthy Frigyes: Halandzsa

 

Ezt a dolgot a kávéházban észleltem.

Egy úr ült le mellém, jó modorú, szerény fiatalember. Mindenféle dologról beszélgettünk.

Néhány percre megakadt a társalgás.

Egyszerre megszólal az én új ismerősöm.

- Bocsánatot kérek - mondja szerényen -, önnek is ide a pincérhez kiszera méra nin,

hozzám?

- Pardon - mondom, és közelebb hajolok -, nem értem.

Udvariasan megismétli:

- Azt kérdezem, hogy a pincér önnek is kiszera méra és mindig.

Elpirulok egy keveset. Ejnye, mi van az én fülemmel, hogy nem hallom, mit mond ez az

ember? Pedig nyilván egész értelmesen beszél.

Percnyi szünet után tehát így szólok:

- Bocsásson meg, kérem, olyan szörnyű zaj van ebben a kávéházban. Igazán restellem, de

most se értettem, amit mondott.

Ismerősöm zavarba jönni látszik. Kérdőleg néz rám, mintha gyanakodnék, hogy ugratom.

Aztán kicsit szégyenkezve ismétli, hangosabban.

- Csak azt akartam tudni, hogy a pincér ebben a kávéházban is kiszera méra bávatag, ha

lehet.

Mi történt velem? A füleim zúgnak? Egy pillanatra átcikázik agyamon a rémes gondolat,

hogy talán megőrültem. Már régen vettem észre magamon különös jeleket... Tegnap, mikor

kifelé mentem a kávéházból, égő cigarettámat bele akartam dobni abba a kis tóba, ami itt a

kassza alatt van, és amiben aranyhalak úszkálnak, de hirtelen meggondoltam magam, és

melléje dobtam. Később jutott eszembe, hogy ez a mozdulat azért történt, mert

megsajnáltam a halakat, hogy valamelyik talán megégeti magát a cigarettában.

Most meg a szavak konganak a fülembe, értelmetlen és zagyva betűhalmazban - rettenetes!

Az apercepcióm felmondta a szolgálatot! Nem tudom összekötni a fogalmakat! Ismeritek azt

a gyötrő és butító állapotot, mikor az ember kínlódva elismétel magában egy szót, mondjuk

"leves", és a végén már nem tudja, miről van szó, és csak ezt tudja: "leves", és nem lát

semmit, és végre már nem biztos abban se, hogy mondják: "leves" vagy "levés".

A halántékom ijedten zakatol. Ránézek a barátomra. Ő csalódottan és csodálkozva figyel

rám, hogy még mindig nem feleltem egy ilyen egyszerű kérdésre. Kínos, üres szünet.

Odakünt csilingelnek a villamosok. Én összeborzongok, és a temető jut eszembe. Így fognak

csilingelni a villamosok, és én a temetőben fogok pihenni, por lesz fölöttem és alattam, és

szegény, meghülyült, paralitikus agyam ott szikkad csontkoponyám rekeszei közt...
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C) Tanmese
Olvassátok el vagy hallgassátok meg a következő történetet!

https://boldogsagora.hu/erossegek-bajnokai/
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Idő:  20-30 perc
Tantárgyi kapcsolódás: 

magyar irodalom,
nyelvtan, dráma

Módszer, munkaforma: 
 szerepjáték

Eszközigény:  szöveg
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Adjátok elő a történetet!

Forrás:  Karinthy Frigyes: Összegyűjtött művei. Görbe tükör. Karcolatok, humoreszkek. In.
https://vmek.oszk.hu/05600/05645/05645.htm.

 

- Hogy a pincér?... - kérdem, utolsó reménnyel, elgyöngülve.

- Hogy itt a kávéházban nekem is lehet-e kiszera mléra bégeva szebékkel visszaadni.

Most már nem mehet ez így.

- Igen - mondom határozottan -, biztosan lehet.

- Hát akkor adja ide, leviszem.

- Mit???

Rám mered elhűlve.

- Hát az öt koronát!

El van csudálkozva.

- Ja úgy, pardon - hebegem rémülten, és reszkető kézzel nyújtok át öt koronát. Aztán

elbúcsúzom, és letámolygok a parterre. Ni, már a lábaim is reszketnek. Vége. Ilyen fiatalon!

Istenem! Ilyen fiatalon!

Egy barátom fog meg.

- Mit beszéltél azzal a halandzsa-emberrel?

- Kicsodával? Szent isten!

- Hát azzal a halandzsa-emberrel! Te is beugrottal?

Rám néz, mindent megért, röhög.

- Na, sejtettem! Hát tudd meg, ez az ember feltalálta a halandzsa-nyelvet. Értelmetlen

szavakat kever bele a mondatba, és amikor az ember félig megőrült, hogy nem érti, öt

koronát kér kölcsön.

Hja vagy úgy!

Kiegyenesedem, a lábaim megfeszülnek. Gúnyosan végigmérem a barátomat.

- Na hallod! Csak nem képzeled, hogy beugrottam? Rögtön rájöttem a viccre. Olyan

embernek ismersz, akit be lehet csapni?

Fontos! A program minden írott és szóbeli anyaga jogvédett! Az ebben a dokumentumban található
anyagnak a felhasználása a foglalkozásokon kívüli más nyilvános eseményeken vagy továbbadása

harmadik félnek kizárólag a Jobb Veled a Világ Alapítvány előzetes engedélyével lehetséges!

https://boldogsagora.hu/erossegek-bajnokai/
https://vmek.oszk.hu/05600/05645/05645.htm

