
Storyboard ötletébresztő történetek 

 

Testnevelés óra: Az órán egy kosárlabda gyakorlatot kell bemutatni jegyre. A 

tanulók több héten keresztül gyakoroltak rá, de két tanuló (X,Y) nagyon tart a 

gyakorlattól. Óra előtt párbeszédet folytatnak, ahol egymást nyugtatva 

győzködik magukat, hogy menni fog a gyakorlat… (2 layout) 

X-et felszólítja a tanár, hogy ő következik! X annyira fél, hogy izgalmában nem 

kosárlabdát, hanem futballabdát fog a kezében.  

A tanár reakciója erre: 

 Pozitív eset: Y gyorsan szól a társának, hogy cserélje ki a labdát. Ezt 

követően X sikeresen teljesíti a gyakorlatot és ötöst kap. (2 layout) 

X és Y nagyon örül a jó jegynek és beszélgetnek arról, hogy kár volt 

ennyire aggódni, hisz amúgy is olyan jó fej a tesitanár. (2 layout) 

 Negatív eset: A Tanár azonnal észreveszi, hogy X rossz labdát tart a 

kezében. X magyarázkodni kezd, de mind hiába… A tanár dühbe 

gurul, kiakad, csalódottságát kifejti, majd leülteti a tanulót és egyest 

ad neki. (2 layout) 

X és Y az órát követően megbeszélik ezt az oltári bakit, betudják a 

hatalmas izgalomnak, de megjegyzik, hogy nem biztos, hogy egyest 

érdemelt ezért. Kaphatott volna egy második esélyt. (2 layout) 

 

Moziban: Két fiatal(X,Y) hónapok óta tervezi, hogy az álltaluk kinézett filmet 

moziban fogják megnézni. Autóval indulnak a Cinema City-be, de máris 

késésben vannak. Az autóban idegesen kommunikálnak egymással és –

különböző indokokkal- egymást hibáztatják a késés miatt. (2 layout) 

A moziba késéssel érkeznek és az ajánló után esnek be, amikor már vetítik a 

filmet. Amikor a vetítőfolyosón keresik a helyüket kitakarják a vásznat, ami egy 

vendégnek nagyon nem tetszik! 

 Pozitív eset: X nyugalomra inti a vendéget és elnézést kér. Y közben 

megtalálja a helyüket és leülnek popcornnal a kezükben. Vetítés 

közben többször nevetnek a filmjeleneteken. (1 layout) 

Hazafelé autókázva konstatálják, hogy jó ötlet volt a mozi és 

megbeszélik hogy a következő hónapban melyik filmet fogják 

megnézni (2 layout) 

 Negatív eset: Y mérges a késésük miatt és még a vendég is feldühíti, 

aki beszólt nekik. Visszaszól neki, hogy törődjön a saját dolgával, de 



eközben nem figyel a lába elé és megbotlik….X-re borítja a kólát és a 

nachos-t. (2 layout) 

X elkeseredik… Nem képes így végignézni a filmet és búsan hazafelé 

indulnak. Miután lehiggadtak beszélgetnek az autóban és együtt 

nevetgélnek azon, hogy lehettek ilyen bénák, amikor egy hónapig ezt 

tervezték. (2 layout) 


