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BEVEZETŐ

Üdvözöljük a „Safe for Triple E” projekt kézikönyv felhasználójaként!

Ezt a kézikönyvet úgy tervezték, hogy biztosítsa a képzés során az aktív, részvételre épülő 
megközelítést: hiszünk abban, hogy a felnőttek – a gyermekekhez hasonlóan  – úgy képesek a 
legjobban tanulni, ha minden érzékük bevonódik, és elköteleződnek a tanulás mellett. Ezért a 
kézikönyv fókuszában nem előadások vagy szakértők beszédeinek meghallgatása áll, hanem 
abban támogatja a résztvevőket, hogy összegyűjtve saját tapasztalataikat és ismereteiket, osz-
szák meg azokat, és tanuljanak egymástól. A tananyag bővíti a meglévő készségeket és tudás
anyagot, és erre a kiinduló pontra további ismereteket épít. 

Ugyanakkor – mivel minden facilitátor különböző –, a kézikönyv rugalmas abban, ahogyan a 
foglalkozásokhoz használni lehet: könnyen beazonosítható, hogy melyek azok a részek, me-
lyek alapvetően szükségesek a foglalkozásokhoz, és melyek azok, amiket a tapasztaltabb pe-
dagógusok ki is hagyhatnak. Rugalmas abban a tekintetben is, hogy az egyes tevékenységek 
adaptálhatóak: a facilitáláshoz számos tipp és nyomtatható segédanyag található benne, ami-
ről részben a csoport készségei és tudásszintje, másrészt a facilitálásban szerzett tapasztala-
tai alapján eldöntheti a pedagógus, hogy fogja-e használni vagy sem. Rugalmas, mert minden 
egyes foglalkozást úgy terveztek meg, hogy útmutatást adjon a megvalósítás lépéseihez a fog-
lalkozás során, miközben szabadságot is ad az improvizációra, ha a facilitátor ezt kényelmes-
nek érzi és magabiztos a facilitálás során.

Végül szeretnénk megragadni a lehetőséget, hogy köszönetet mondjunk Önnek is! Köszönjük 
az idejét, a támogatását és a részvételét a projekt megvalósításában. Ez a kézikönyv semmit 
sem érne az Ön részvétele nélkül. 



1. FEJEZET

ÉN, MAGAM ÉS ENGEM

Az identitás és a személyes jóllét  
pozitív érzékelésének kifejlesztése

A fejezet végére a gyermekek:
• felismerik és értékelik a saját különlegességüket
• képesek lesznek képviselni az érdekeiket
• növekedni fog a tudatosságuk abban, hogy mit tartanak értékesnek
• kifejlesztenek egyfajta tudatosságot a saját különböző érzéseik beazonosításá-

ban és érzékelésében
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GYERMEKEKNEK: Mindenki egy „Én”. Nincs senki más, aki olyan lenne, mint te. Különleges 
vagy. Fontos vagy. Van egy neved. Lehet, hogy fázol, vagy meleged van, lehetsz vidám, vagy 
szomorú, néha lehetsz éhes, máskor meg nem, néha álmos vagy, máskor tele vagy energiával. 
De mindig önmagad vagy. És mindig különleges vagy.

Mindenkinek vannak érzései és érzelmei. Néha örülünk, és néha szomorúak vagyunk. Néha fé-
lünk, vagy magányosnak érezzük magunkat, máskor dühösnek. Rendben levő és természe tes 
dolog, hogy vannak különböző érzéseink. Néha szükségünk van segítségre másoktól, hogy be-
szélgessünk arról, hogy érezzük magunkat, vagy miért érezzük éppen úgy. Ha tudunk beszél-
ni valakivel az érzéseinkről, arról, hogy most hogyan érezzük magunkat, az segít abban, hogy 
jobban legyünk.

FELNŐTTEKNEK: Létfontosságú a gyermekekkel való munkánkban, hogy minden gyermek-
ben megerősítsük az identitását, a személyiségét és az egyéni érdeklődését. Erre a nagyon fon-
tos területre hatással vannak az olyan konfliktusok például, mint amikor néhány esetben csa-
ládtagokat szakítanak el egymástól. Amikor gyermekek nagyobb csoportjával dolgozunk, ez 
kihívást jelenthet. Ezért fontos, hogy többféle módon tudjunk dolgozni velük, beleértve a sze-
mélyes beszélgetést, a páros munkát, valamint a kis - és nagycsoportos foglalkozásokat. Az is 
fontos, hogy a környezet, ahol játszanak és tanulnak, reflektáljon minden gyermek identitására 
és érdeklődésére, hogy ezáltal érezzék, hogy a közösséghez tartoznak.

A gyermekek erősen függenek a felnőttektől, akik segítik őket érzéseik és érzelmeik megne-
vezésében és kifejezésében. A gyermekek képesek egyik érzésből a másikba hullámzani, és 
nehézséget okoz nekik megérteni, megnevezni, és kifejezni az érzéseiket. A felnőttek komoly 
szer epet játszanak abban, hogy a gyermekekben kialakuljon a képesség a saját érzelmeik be-
azo nosítására, megértésére, és abban, hogy ki tudják fejezni az érzéseiket. A gyermekek úgy 
tanulják meg felcímkézni az érzéseiket, hogy a felnőttek egyfajta modellként szolgálnak nekik 
az egészséges érzések kifejezésében. Fontos, hogy a felnőttek pozitív módon fejezzék ki érzé-
seiket. Például: „ez nagyon idegesítő, most veszek egy mély levegőt, és újra neki fogok”.

Fontos megemlékezni arról, hogy az érzésekről való beszélgetés nehézséget okozhat. Azzal is 
tisztában kell lennünk, hogy milyenek az érzéseink, hogyan hatnak ránk a gyermekek, a szü-
leik, vagy egy másik munkatárs érzései és tapasztalatai. Fontos, hogy a gyermekek felismerjék 
az érzéseikkel kapcsolatos testbeszédet, és felismerjék azt is, hogy mások érzéseihez hogyan 
kapcsolódik a testbeszédük. A gyermekek, akik képesek kifejezni az érzéseiket és érzelmei-
ket, jobban megküzdenek a konfliktusokkal és problémákkal, és sokkal kevésbé viselkednek 
destruktívan, mint azok a gyermekek, akik nem képesek erre.

Tudnunk kell kezelni azokat a szituációkat is, amikor a gyermekek beszélgetnek a tapasztala-
taikról. 

A tanárok válasza az olyan nehéz helyzetekre, mint például harag vagy szomorúság, ahogy ke-
zelik ezt, fontos modell a gyerekeknek. Mivel a félelem és a harag elég gyakoriak ezekben a 
konfliktushelyzetekben, életbevágó, hogy az érzelmek kifejezése ezt célozza meg, támogatva 
az érzelmi önszabályozás stratégiáit.



 AZ IDENTITÁS ÉS A SZEMÉLYES JÓLLÉT POZITÍV ÉRZÉKELÉSÉNEK KIFEJLESZTÉSE   11

I. KOROSZTÁLY: 
 6-10 ÉV (1.-4. OSZTÁLY)

1. TEVÉKENYSÉG: A NEVEM

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG ÉS KOMPETENCIA: Nyelvi

CÉL: Képessé tenni a gyermeket, hogy felismerje saját egyediségét.

TEENDŐK:
Bevezető beszélgetés: 
Kérdezze meg a gyermekeket, hogy tudjáke a nevük eredetét? Ha szeretnének többet tudni 
róla, javasolja, hogy kérjék meg szüleiket, hogy meséljenek egy történetet a nevükről. Adjon 
nekik előkészített jegyzeteket a szüleik számára.

A következő nap, vagy legközelebb:
• Engedje, hogy a gyermekek elmeséljék a személyes történeteiket… vagy kitalált, képzelet-

beli történeteiket, amiket szüleiktől vagy másoktól hallottak, vagy akár amit a tévében hal-
lottak… ez mind az ő személyes interpretációjuk.

• Engedje, hogy a gyermekek elmondják a nevük történetét.

SZÜLŐI TEVÉKENYSÉG
Anyagok:

• Levélmásolat a szülőknek

Előkészület:
• Készítsen egy jegyzetet, hogy el tudja küldeni a gyermekek szüleinek (használhatja a kö-

vetkező mintát, vagy valami hasonlót):

Kedves _____________________,

Ma a nevekről és azok jelentőségéről beszélgettünk. Kíváncsiak vagyunk és szeret-
nénk többet megtudni a nevek eredetéről! 

Kérem, beszéljék meg gyermekükkel a nevük eredetét, és hogy miért épp erre a 
névre esett a választásuk.

A következő foglalkozáson erről fogunk beszélgetni.

Üdvözlettel,

_______________________
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3. TEVÉKENYSÉG: ÉRZELMEK FELFEDEZÉSE

KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE: Intraperszonális és Térbeli

CÉL: Az érzelmeik tudatosítása a tanulókban

SEGÉDANYAGOK:
• Érzelemkártyák
• Papírtányérok (vagy kerek keménypapírok)
• Ollók
• Ceruzák/kréták
• Zene a mobilodon, vagy hangszerek
• Egy papírlabda

ELŐKÉSZÜLET:
• Készíts elő nagy fotókat különböző érzelmekről készült arckifejezésekről: öröm, szomo

rú ság, harag, félelem…)
• Rajzold le a papírtányérokra, vagy a kerek keménypapírokra a különböző érzések  

smiley kifejezéseit
• Készíts elő zenéket, amiket le fogsz játszani, vagy hangszereket a gyermekeknek

TEENDŐK:
• Ültesd a gyermekeket egy körbe, és mutass nekik különböző érzelmeket kifejező kár-

tyákat.
•  Engedd, hogy találgassanak, és megpróbáljanak rájönni a képen ábrázolt érzésekre
• Gyakoroljuk, hogy utánozzuk a kártyákon lévő arcokat
• Mondd el a gyermekeknek, hogy most egy olyan játékot fognak játszani, aminek megfa-

gyott képkeret a neve. Egy dallamot fogsz játszani a hangszeren (vagy egy zenét a mobi-
lodon), miközben a gyermekek egy labdát fognak körbeadni, amíg a zene szól. Amikor a 
zene megáll, mutass fel egy érzelem kártyát. Az a gyermek, akinél a labda van, megpró-
bálja leutánozni és kifejezni a képen látható érzést, és megmutatja, mint egy képet egy 

„megfagyott képkeretben”.
• Ismételjétek a játékot, hogy több gyermek is sorra kerüljön, és közben mindig más kártyá-

kat mutass nekik.

Kreatív / Képzeletbeli játékos tevékenységek,  
amelyek segítenek megérteni az érzéseiket

• Az érzelmek körüli szerepjátékok szintén segítenek a gyermekeknek, hogy az érzelmeiket 
hozzákapcsolják a különböző helyzetekhez, pl. az első nap az iskolában, amikor anyu, a 
nagy néni, egy barát kórházba került, amikor apu / a bátyád, / a nagybácsid hozott haza 
egy új kiskutyát, stb.

• Játsszanak el egy kórházi helyzetet, ami lehetőséget ad a gyermekeknek, hogy beszélje-
nek arról, hogy érzik magukat a betegek, a doktorok, a nővérek, és a családok.

• Játsszanak néma szobrokkal:

Kérje meg a gyermekeket, hogy álljanak fel, alakítsanak egy kört és álljanak arccal kifelé, a 
hátuk nézzen a kör közepe felé. Legalább karnyújtásnyira legyenek a tanulók egymástól. Az-
tán mondd meg a gyerekeknek, hogy háromig fogsz számolni, majd egy érzelem nevét fogod 
kiáltani. Ekkor a gyermekek megpördülnek arccal a kör közepe felé, és azonnal megmutatják 

2. TEVÉKENYSÉG: ÖNARCKÉP

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG ÉS KOMPETENCIA: Interperszonális, Intraperszonális

CÉL: A pozitív önértékelés kifejlesztése azáltal, hogy megerősítjük minden egyes gyermek 
egyediségét és szépségét

SEGÉDANYAGOK:
• Egy tükör
• Papír
• Színes ceruzák, filcek
• Testfesték/ arcfesték, alapozó, különböző színekben és árnyalatokban

TEENDŐK:
1. lépés:
Egy tükör vagy egy partner alkalmazásával, bátorítsuk a tanulókat arra, hogy nézzék meg egy-
más arcát részleteiben. Figyeljenek a bőr, a szem és a haj színére.

2. lépés:
Használjon bőrszíneket vagy gyermekeknek való smink alapozót különböző árnyalatokban, 
és keressük meg minden gyermek bőrtónusát. A gyermekek felfedezik, hogy a bőrünk színe 
különböző árnyalatú. Elemezze a fizikai jellemzők és a személyiségbeli jellemzők fontosságát.

3. lépés: 
A tanulók önarcképet rajzolnak három képpel, ami őket képviseli: a színeiket, egy állatot, amit 
szeretnek, és egy gyümölcsöt / zöldséget.

4. lépés:
Csinálj egy kiállítást az összes gyermek rajzából a teremben, hogy megmutasd, hogy az osztály-
ban milyen változatosak a hasonlóságok és a különbözőségek.



14    1. FEJEZET  |  ÉN, MAGAM ÉS ENGEM  AZ IDENTITÁS ÉS A SZEMÉLYES JÓLLÉT POZITÍV ÉRZÉKELÉSÉNEK KIFEJLESZTÉSE   15

4. TEVÉKENYSÉG: AZ ÉRZÉSEIM

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG ÉS KOMPETENCIA: Intraperszonális, Interperszonális

CÉL: Bátorítani a tanulókat, hogy szabadon kifejezzék érzéseiket
• Segédanyagok:
• Az „Érzelmek városa” történet
• Papírtányérok (vagy kerek keménypapírok)
• Ollók
• Ceruzák/kréták
• Mindenféle limlomok (fonalak, konfetti, műanyagkupak, stb…)
• Ragasztó
• Színes magazinok emberek arcaival

TEENDŐK:
• Játsszunk érzelemutánzós játékot a gyermekekkel, hogy emlékeztessük őket a sokféle 

érzelemre
• Olvassuk fel az „Érzelmek városa” történetet
• Miután felolvastuk az Érzelmek városát, hangsúlyozzuk, hogy teljesen normális, hogy 

különböző érzéseink vannak: félelem, szomorúság, szégyen, stb. Magyarázzuk el, hogy 
ezek mind természetes érzelmek, és fontos, hogy másokkal is megosszuk őket.

• Magyarázzuk el, hogy megérthetjük más emberek érzéseit pusztán azáltal is, hogy meg-
figyeljük a testbeszédüket, különösen az arckifejezésüket. Úgyis felismerhetjük az érzé-
seiket, hogy ha beszélgetünk velük: odafigyelünk, hogy milyen a hangjuk, amikor izga-
tottak, mérgesek vagy szomorúak.

• Kérjük meg a gyerekeket, hogy beszéljenek egy társukhoz úgy, hogy vidám, azután szo-
morú, izgatott, mérges, vagy ijedt hangon szólalnak meg. A fiatalabb gyermekekkel játsz-
hatjuk úgy is, hogy megkérjük őket, vágjanak vidám képet, azután szomorút, majd izga-
tottat, végül ijedt arcot.

• Adjunk minden gyermeknek egy papírtányért, vagy kerek keménypapírt, és mondjuk el 
nekik, hogy érzelem maszkokat fognak csinálni.

• Engedjük őket végiggondolni, hogy milyen érzelmekről hallottak a történetben, és kérjük 
meg őket, hogy válasszanak ki egy érzést, amit szeretnének lerajzolni.

• Engedjük nekik kivágni a maszkhoz szemet, szájat és fület régi magazinokból, vagy meg-
rajzolhatják ők maguk is a maszkra.

• Bátorítsuk őket, hogy használjanak művészeti segédeszközöket az arc megrajzolásához, 
pl. pamutfonalat a hajhoz.

• Segítsünk nekik kivágni a maszkon a lyukakat, ahol a füleik lesznek.
• Tűzzük a maszkra a rugalmas pántot, hogy a gyermekek felvehessék őket, vagy egy alter-

natíva lehet, hogy pálcákra ragasztjuk a maszkokat és az arcuk elé tartva használják majd.

Feldolgozó beszélgetés:
• Mindenki egyesével mutassa meg a maszkot, amit készített
• Ahogy mindenki megmutatja a maszkját, mindig kérdezzük meg, hogy vajon milyen hely-

zetben érezhet valaki így? Például egy mérges arcnál: vajon milyen helyzetben vágnál 
mérges arcot? Éreztél már valaha így? Mikor?

az elhangzott érzelmet, egy néma szobrot formálva magukból. Például: 123: BOLDOG! Ezek 
néma szobrok, tehát nem lehet hangokat kiadni. Ha bárki zajt csap, az kiáll a körből. Meg is 
nézhetik egymás szobrait a következő kör előtt.

Javasolt érzések listája alább:
• Boldog
• Szomorú
• Dühös
• Izgatott
• Össze van zavarodva
• Unott
• Elragadtatott
• Fáradt
• Sértett vagy csalódott

Keverd össze a szavakat, és menj végig újra a soron, amíg legalább kétszer sorra kerül minden 
szó. Utána tedd fel a következő kérdéseket:

• Tudnál olyan példát mondani, amikor boldog voltál, szomorú voltál, mérges voltál, stb.
• Miért éreztél így?
• Hogy érzel most a kiváltó okkal kapcsolatban?
• Ha az érzés negatív volt, mint mondjuk a düh vagy az unalom: Ki tudsz találni egy másik 

módot ahogy megoldhattad volna a problémát? Eldöntheted, hogy a gyermekek csend-
ben csak maguknak válaszolják meg ezeket a kérdéseket, vagy meg lehet kérdezni egy-
két tanulót, hogy osszanak meg történeteket, amikor az adott érzést érezték.

A tánc / zene használata annak érdekében,  
hogy különböző érzéseket megértsünk:

• Hallgassunk különböző zenéket… lassút, gyorsat, örömtelit, felemelőt, lenyugtatót, stb.
• Néhány zene felvidít minket, boldoggá tesz, arra késztet, hogy táncoljunk, vagy ugrál-

junk rá
• Más zenék lenyugtatnak, elcsendesítenek, arra késztetnek, hogy a dolgokat lassan csi-

náljuk, vagy pihenjünk
• Énekeljünk dalokat az érzésekről, érzelmekről, pl. „Ha jó a kedved üsd a tenyered…”
• Hagyjuk a gyermekeket lassan táncolni a lassú / szomorú zenére, és gyorsan táncolni  

a gyors / vidám zenére
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Rico, a madár, nagyon örült a hírnek, és elmondta Nórinak, hol találja a többieket: Fé-
lelem úr a kék házban lakik, Szomorú asszony a pirosban, Boldogság úr, pedig a sárgá-
ban. Nóri Ricot is meghívta, a családjával, más állatokkal és bogarakkal együtt, aki ez
után hazarepült a gyönyörű fészkébe.

Nóri tovább sétált és meghívott minden szomszédot, akit Rico ajánlott.

Elérkezett a nagy nap, végre eljött a szombat. Nóri ízletes kenyérrel, sokféle lekvárral, 
friss gyümölcslével készült, feldíszítette a házát színes lufikkal.

A vendégek 1 óra körül elkezdtek szállingózni. Mindenkinek ízlettek a finom ételek és 
örültek, hogy találkozhatnak egymással. Az ízletes ebéd után üldögéltek és beszélgettek.

Rico, a madár a családjáról mesélt, akik a fészekben laktak, és nagyon büszke volt 10 
gyermekére.

A bogarak elmesélték Nórinak, hogy mit csinálnak egész nap: építgetik a búvóhelyüket 
vagy élelmet gyűjtenek a közösségüknek.

Majd Félelem úr következett: „Kedves Nóri, én általában ki sem lépek a házamból, mert 
attól félek, hogy valami történik velem. De ma eljöttem, mert nagyon szerettelek volna 
megismerni, pedig hosszú ideje nem voltam már kint.”

Nóri nagyon meglepődött. Megköszönte, Félelem úrnak, hogy ezt elmondta, majd to-
vább hallgatta, hogy mit mesélnek a többiek.

Szomorú asszony folytatta: „Nagyon köszönöm a meghívást, Nóri! Én többnyire csak a 
ház körül sétálok, de olyan nagyon elszomorít, amikor a fűre lépek, és amikor elköszö-
nök a barátaimtól, a virágoktól és fáktól, hogy végül egész nap csak sírok. Az hittem, ma 
sem fogok tudni eljönni, de olyan kíváncsi voltam rád, hogy elhatároztam, hogy eljövök.”

Nórit nagyon meglepte, hogy ezek a szomszédok ilyen elszigetelve élnek egymástól, de 
meghallgatta az utolsó vendéget is, Boldogság urat. Ő ezt mondta: „Kicsi Nóri, először 
arra gondoltam, hogy nekem nincs szükségem arra, hogy eljöjjek ebbe a zsúrba, mert 
én már amúgy is boldog vagyok. De ahogy a többiek említették, én is olyan kíváncsi vol-
tam rád, hogy úgy döntöttem, teszek egy próbát és eljövök.”

Miután mindenki sorra került, Nóri elhatározta, hogy ő is beszél magáról egy kicsit. 
„Ahogy tudjátok, nemrég költöztem a városba. Amikor egy másik városban éltem, meg-
hívást kaptam, hogy jöjjek ide, és dolgozzam itt, egy boltban. Olyan boldog voltam, hogy 
úgy éreztem magam, mint Boldogság úr, úgy éreztem, hogy nincs szükségem senkire, 
mert minden örömöm megvan, amire csak szükségem lehet. A többiek jöttek és gratu-
láltak nekem, de én nem foglalkoztam vele.”

Boldogság úr meglepetten nézett Nórira nézett; hogy lehet, hogy valaki hozzá hason-
lóan érez.

 Nóri folytatta a történetét: „Amikor rájöttem, hogy messzire kell költöznöm, úgy féltem, 
mint Félelem úr. Nem akartam jönni, és két napig, nem is csomagoltam össze a bőrön-
dömet. Majd a nagymamám azt mondta, hogy sok új és kedves baráttal fogok találkoz-
ni, ezért úgy határoztam, hogy előkészítek mindent és ide jövök.” Félelem úr is nagyon 
meglepődött azon, amit hallott; nem ő az egyetlen, aki fél.

TÖRTÉNET: ÉRZÉSEK VÁROSA

Egyszer volt, hol nem volt egy messzimesszi város, amiben soksok különböző em-
ber élt tarka házakban. A házak körül alacsony és magas fák, sárga, piros és lila virágok 
voltak, sok bogárral, hangyákkal, méhekkel, és apró pókokkal, amelyek nap nap után 
együtt töltötték az időt beszélgetve és mosolyogva. De szeretnétek tudni, hogy kik lak-
tak a színes házakban?

A kék házban Félelem úr lakott, a pirosban Szomorú asszony, a napsárgában Boldogság 
úr, a zöldben pedig a kicsi Nóri.

Félelem úr, mindig bent volt a kék házában, mert nem szeretett kijárni és gyönyörű fákat 
és virágokat csodálni. Mindig azt hitte, hogy ha kimegy, egy fa rádőlhet, vagy a virágok 
tréfát űzhetnek belőle, kinevethetik. Félelem úr az gondolta, hogy ha kimegy a házból, 
akkor jöhet egy vihar és belecsaphat a villám és megsérülhet. Félelem úr mindig min-
dentől félt. El tudjátok képzelni, milyen nehéz lehetett az élete? 

Szomorú asszony, aki a piros házban lakott, mindig sírt.

Szomorú asszony gyakran sétálgatott a háza körül, de soha nem ment messzebb, mert 
akárhányszor csak a fűre lépett, szomorú volt, hogy fájdalmat okoz a fűnek a lépéseivel. 
Miután körbe sétálta a házát, bement és sírva fakadt, mert búcsút kellett mondania a 
fáknak, a virágoknak és a bogaraknak. Minden elszomorította és a szemei az egész na-
pos sírástól nagyobbak voltak, mint a citrom.

A napsárga házban Boldogság úr lakott, aki mindig mosolygott és vicceket mesélt. Olyan 
boldog volt, hogy soha nem figyelt senkire, mindig csak nevetni és mosolyogni akart. 
Úgy gondolta, hogy boldog életet él, és nincs szüksége senki másra, ezért egész nap a 
kertjében ült és vicceket mesélt a hangyáknak, a nyulaknak, a virágoknak és a fáknak. Ti 
is úgy gondoljátok, hogy Boldogság úrnak nincs szüksége barátokra?

Az utolsó házban a kicsi Nóri lakott. Nemrég költözött a városa. Volt egy nagy bőrönd-
je tele játékokkal, színes ruhákkal, és süteménnyel, amit a nagymamája sütött neki mi-
előtt elköltözött.

Pár nappal az után, hogy beköltözött az új zöld házba, arra gondolt: „Jó lenne megis-
merni a szomszédokat. Szervezek egy zsúrt, hogy találkozzam mindenkivel.” Így hát Nóri 
meghívókat készített, amiket szép rajzokkal kidíszített, és ezt írta: „Nóri vagyok, nemrég 
költöztem a városba. Nagyon szeretnélek megismerni titeket, ezért szombaton 1 órakor 
finom ebéddel várok mindenkit. Örömmel látlak, és csapjunk egy vidám bulit!” 

Nóri nem tudta, hogy hány szomszédra számíthat, de úgy döntött, hogy 15 meghívót 
készít. Ahogy kiment a házból, találkozott az első helyi lakossal, aki egy nagyon pici na-
rancssárga madár volt, hosszú szárnyakkal és gyönyörű hanggal.

A madár így szólt Nórihoz: „Te új vagy a városban? Engem Riconak hívnak, és téged?” 
Nóri nagyon izgatott lett, hogy végre találkozott az első barátjával a városban. Bemutat-
kozott. „Nórinak hívnak, és nemrég költöztem a zöld házba. Most indultam sétálni, hogy 
találkozzam a szomszédokkal, és meghívjak mindenkit egy zsúrba, hogy megismerked-
jek veletek.”
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5. TEVÉKENYSÉG: KI MIT TUD?

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG, KOMPETENCIA: Fizikai, Kognitív, Kreatív

CÉL: A gyermekek…
• Megtudják egymásról, hogy miben tehetségesek, és mi érdekli őket
• Gyakorolják a saját tehetségüket
• Részt vesznek a Ki mit tud? szervezésében, és megtanulják, hogy vállaljanak felelőssé-

get a feladataikért

SEGÉDESZKÖZÖK:
• Papír a meghívókhoz
• “Gratulálok” szalagok minden gyereknek
• Bármi, amire a gyerekeknek szükségük lehet, hogy feldíszítsék a csoportszobát és felké-

szüljenek az eseményre, például
• Művészeti kellékek
• Csomagolópapír (jelmezekhez, ha szeretnék) 
• Papírlapok (kellékekhez vagy jegyekhez, ha szeretnék)
• Tollak, színesek, vagy festék
• Ragasztó
• Falevelek
• Gallyak
• Madártollak

TEENDŐK:
A KI MIT TUD? TERVEZÉSE:

1  Hogy elkezdjük az esemény megtervezését, gyűjtsük a gyerekeket körbe, majd kérdezzük 
meg: Tudjátoke, mi az a Ki mit tud? Bátorítsuk a gyerekeket, hogy felismerjék a Ki mit tud? 
néhány jellemzőjét: Mit csinálnak a résztvevők? Mit csinálnak a nézők? Mi mást láthatsz még?

2  Emlékeztessük a gyerekeket a Nyúl és a Teknős mesére, és kérdezzük meg: Emlékszel, mi-
ben volt a nyúl tehetséges? Emlékszel, miben volt a teknős tehetséges?

3  Emlékezzünk rá, hogy a tehetség az olyan képesség, amiben kiemelkedően jók vagyunk.

Megoszthatjuk a tehetségünket a családunkkal és a barátainkkal, hogy örvendezzenek és büsz-
kék legyenek ránk. Ugyanakkor meg kell becsülnünk mások tehetségét is: például az iskola 
szakácsát, aki mindig finomat főz!

4  Szeretnéd a saját Ki mit tud?  odat vezetni? Magyarázzuk el, hogy közösen képesek va-
gyunk megszervezni egy Ki mit tud?ot, amely egy/két/három hét múlva lesz.

5  Gondoljunk végig néhány egyszerű lépést, amire szükségünk lesz, hogy közösen megszer-
vezzük ezt az eseményt, majd beszéljük meg ezeket a gyerekekkel.

Néhány példa:

a) Kit akarunk meghívni az eseményre? Hogyan hívjuk meg őket?
Megkérdezhetjük a gyerekeket, és jegyzeteljünk, miközben eldöntik, kiket kell meghívni.

b) Milyen tehetségeket mutassunk be? Egy Ki mit tud?-on azt fogjuk előadni, amiben 
igazán jók vagyunk.

Végül Nóri elmondta: „Amikor megérkeztem a városba, nem ismertem senkit, és egy ki-
csit szomorú voltam. Mindenért sírtam, pont úgy, mint Szomorú asszony. De eszembe 
jutott, hogy mit mondott a nagymamám, és akkor elhatároztam, hogy megszervezem 
ezt a zsúrt.” Szomorú asszonyt is meglepte, amit Nóri mondott, és az is, hogy nem ő az 
egyedüli, aki sírni szokott és szomorú.

Nóri elmondta a barátainak: „Az érzéseitek, teljesen normálisak, és nem kell azért ott-
hon maradnotok, mert így érzitek magatokat. Láthatjátok, együtt lehetünk másokkal és 
megoszthatjuk az érzéseinket. Amikor nagyon szomorúak vagytok, vagy féltek, beszél-
jetek velem, vagy valamelyik szomszédotokkal és barátotokkal, és jobban fogjátok érez-
ni magatokat, épp úgy, ahogy én most. Ez után a parti után már egyáltalán nem vagyok 
szomorú, mert megismerhettelek titeket.”

A zsúr végeztével Nóri köszönetet mondott az új barátainak, ők pedig mind megköszön-
ték neki, hogy meghívta őket, és hogy mostantól barátok lettek. Megígérték egymásnak, 
hogy megosztják egymással az érzéseiket, ha valami bántja őket, és így majd jobban 
fogják érezni magukat.

Nóri boldogan ment aludni, mert ilyen jól sikerült ez a nap. Sok új barátot szerzett, bará-
tokat, akiknek hasonló érzéseik vannak, mint neki, és akikkel mostantól fogva meg tudja 
majd osztani, hogy mit érez.
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6  Dicsérjük meg a gyerekek igyekezetét, amivel megszervezték a Ki mit tud?ot, majd a műsor
vezető elkezdheti az előadók bemutatását.

7  Engedjük át a színpadot a gyerekeknek, a tehetségük bemutatására.

A KI MIT TUD UTÁN:

1  Az előadás után kérdezzük meg a gyerekeket: Hogy érezted magad, amikor megosztottad 
a tehetségedet a családoddal?

2  Erősítsük meg, hogy mennyire csodálatos volt a tehetségük bemutatása, és ahogy segítet-
tek az előadás lebonyolításában.

3  Adjunk nekik egy szalagot a sikeresen elvégzett munkáért.

Kevesebb feladat:
Kínáljuk fel minden gyereknek a következő három lehetőséget, amiből kiválaszthatják, me-
lyikkel kívánnak szerepelni a Ki mit tud?on. A csoportnak megfelelően más lehetőségeket 
is javasolhatunk.

• Elénekelni egy dalt
• Eljátszani egy kedvenc mesét
• Táncolni egy kiválasztott zenére

Amikor minden gyerek eldöntötte melyik tehetséget kívánja bemutatni, szervezzük őket 
csoportokba a választásuknak megfelelően. Segítsünk nekik betanulni és gyakorolni a cso-
portban.

További feladat:
Bíztassuk a gyerekeket, hogy találják meg, miben tehetségesek, mit akarnak bemutatni. 
Idősebb gyerekek lerajzolhatják a válaszaikat, így több időt kapnak, hogy végiggondolják 
és önállóan megtalálják azt, amiben tehetségesek. Miután minden gyerek eldöntötte, mit 
kíván bemutatni, segítsünk nekik betanulni, és gyakorolni a csoportban.

c) Milyen egyéb szerepkörökre van szükségünk a Ki mit tud?-on? 
Segíthet, főleg fiatalabb gyerekeknek, ha összeállítunk egy listát, a lehetséges szerepkö-
rökről: műsorvezető, valaki, aki a vendégeket fogadja a bejáratnál, bárpultos, aki a frissí-
tős asztalért felel, kísérő, aki a vendégeket a székükhöz kísérni, stb. Amikor azonosítottuk 
a szerepköröket közösen, bátorítsuk a gyerekeket, hogy vállaljanak felelősséget egyegy 
szerepkörért. Emlékeztessük őket, mit jelent a felelősség.

d) Dekorációk és frissítők: Hagyjuk a gyerekeket megbeszélni, hogyan díszítenék fel a 
csoportszobát, vagy a kültéri részt, ha úgy döntenek, hogy kint legyen az esemény. Mutas-
sunk rá minden technikai részletre: Honnan szerezzünk székeket? Ha akarunk frissítőket, 
honnan lesz rá pénzünk? Hogyan oldjuk meg, ha nincs pénzünk? Ha dekorációt akarunk 
készíteni (rajzok, poszterek, stb.). Közösen határozzunk meg egy határidőt, amire a deko-
rációknak el kell készülniük.

A KI MIT TUD? ELŐTT:

Előadások:
1  Annak érdekében, hogy megelőzzük a túlzott idegeskedést, és hogy a gyerekek magabizto-
san adjanak elő, jó ötlet néhány próbát tartani előzetesen.

Dekorációk, frissítők és egyéb szerepkörök:
2  Az előadás előtt pár nappal bizonyosodjunk meg arról, hogy minden szükséges anyag el-
készült-e.

3  Az előadás előtti napon érdemes egy teljes próbát tartani, amin az összes gyerek részt vesz, 
és mi megbizonyosodhatunk arról, hogy mindenki tudja a szerepét. Ne felejtsük el, hogy a pró-
ba segít oldani a feszültséget, de nem gond, ha hibázunk a Ki mit tud? alatt! Szükségtelen extra 
 feszültséget kelteni vagy érezni emiatt.

A KI MIT TUD? NAPJÁN:

4  Az esemény napján emlékeztessük a gyerekeket, hogy ez egy nagyon különleges feladat lesz.

5  Kezdjük a Ki mit tud?ot a családtagok, barátok köszöntésével, akik eljöttek megtekinteni 
az előadást.
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2. TEVÉKENYSÉG: LEVÉL MAGAMNAK

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG, KOMPETENCIA: Intraperszonális

CÉL: Célokat tűzni ki a jövőre nézve, és elgondolkodni azokon a lépéseken, amik a megvaló-
sításhoz kellenek

SEGÉDANYAGOK: papír, borítékok, rajzeszközök

TEENDŐ:
Bátorítsuk a diákokat arra, hogy csukják be a szemüket és gondoljanak valakire, akire felnéz-
nek. Kérjük meg őket, hogy gondolják át, mit tett az az ember, ami olyan csodálatos. Kérdezzük 
meg tőlük, hogy ez a hős vajon milyen lehetett, mikor annyi idős volt, mint most ők? Mondjuk 
el a gyermekeknek, hogy nekik szintén van sok csodálatos készségük, tulajdonságuk és tehet-
ségük. Bár néha elfelejtkezünk arról, hogy hogy milyen nagyszerűek vagyunk magunk is, és mi 
mindent tudunk mi is véghezvinni.

Az évkezdet ideális időszak arra, hogy elgondolkodjunk a diákokkal együtt azon, hogy mit sze-
retnének az év végére elérni, használva a készségeiket, tehetségüket és tulajdonságaikat. Ve-
gyük rá őket, hogy csendben gondolják át, hogy az ő hősük vajon milyen tanácsot adna nekik?

Mondjuk el a gyermekeknek, hogy írni fognak maguknak egy levelet, amiben leírják, hogy mi-
ben reménykednek, mit fognak megtenni az év végére? Arról is írniuk kell, hogy hogyan tervezik 
a céljaikat elérni. Javasoljuk, hogy rajzoljanak is a levél mellékleteként. Magyarázzuk el nekik, 
hogy év végén kinyithatják a levelet, és megnézhetik, mennyire kerültek közelebb az álmaikhoz. 
Arra is hívjuk fel a figyelmet, hogy az álmok változhatnak, és a későbbi álmok is éppolyan jók 
lehetnek, mint amit most jónak gondolunk.

Tegyük el a leveleket biztonságba, és az év végén szervezzünk egy levélnyitó eseményt. Mond-
juk el a gyermekeknek, hogy ez egy jó módja a reflexiónak, annak, hogy ránézzünk, mit való-
sítottunk meg az év folyamán.

Amikor eljön az idő a levélnyitásra, a következő kérdéseket tegyük fel:
• Van bármi, ami meglepett a levélben?
• Megvalósítottad a célokat, amiket az év elején megfogalmaztál? Ha nem, miért?
• Megvalósítottál más dolgokat, amiket nem írtál le a levélben? Ha igen, mit voltak ezek?
• Érdekesnek találtad ezt a gyakorlatot? Miért, vagy miért nem?

Szervezzünk egy kis ünneplést, ahol elismerjük a munkájukat és az elért eredményeiket.

11-15 ÉVESEK (5.-8. OSZTÁLY)

1. TEVÉKENYSÉG: AZ ÉN PROFILOM

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG, KOMPETENCIA: Intraperszonális

CÉL: Felismerni, hogy mindannyian különbözőek vagyunk, bár vannak bennünk közös vonások

SEGÉDANYAGOK: 
• Kérdéslista, mely majd megkülönbözteti a gyermekek kisebbnagyobb csoportjait
• Egy előkészített álFacebook profil, a Rólam részről
• Tollak és ceruzák

TEENDŐK:

1. lépés:
Kérjük meg a diákokat, hogy álljanak fel egy sorba. Tegyünk fel egy olyan kérdést az előkészí-
tett listáról, ami 34 fős csoportokat eredményezhet az osztályban. Amint csoportokba állnak, 
tegyünk fel egy másik kérdést, hogy a gyermekek újraformálhassák csoportjaikat, mondjuk 
56 fős csoportokba. Menjünk tovább addig, amíg végül egy nagy közös csoportot alkotnak.

Beszéljük meg a gyermekekkel, hogy mindannyiunknak vannak különleges, egyedi jellemzői. 
Ezeken túl vannak közös dolgok is bennünk, a különböző csoportok között is, amik segítenek 
kapcsolódni másokkal a körülöttünk lévő, hasonló csoportokban. Hangsúlyozzuk, hogy mind-
annyian másképp nézünk ki, más dolgok iránt érdeklődünk, és másban vagyunk tehetségesek. 
Ám mindennek a sok különbözőségnek az ellenére az emberek jól ki tudnak jönni egymással, 
barátságokat kötnek, megbecsülik egymást, és megünneplik a különbözőségeiket is.

2. lépés:
Adjunk minden gyermeknek egy másolatot az előkészített álFacebook profilból a „Rólam” rész-
ről, és kérjük meg őket, hogy töltsék ki. Párban beszéljék meg a szomszédjukkal a profiljukat.

Ezután tegyük fel a következő kérdéseket:
• Megtudtál valami újat a partneredről?
• Mi a közös bennetek?
• Mi a különbség köztetek?
• Élveztétek ezt a tevékenységet? Miért igen vagy nem?
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KÉSZSÉG ÉS TEHETSÉG KÁRTYÁK

ÁGI

Ági szeret történeteket írni, és nagyon jó ebben! Minden héten egyszer összeírja, hogy mi 
minden történt az iskolában, és a híreket elküldi az iskolaújságnak. Nagyon élvezi, hogy 
megoszthatja a történeteket másokkal. Érdekesnek találja, amikor emberekkel beszélget-
het, és izgalmas történetekre talál így rá, melyeket elmesélhet.

KATI

Kati szeret olvasni. Mindig a könyveket bújja. Minden este, mielőtt a húga és az öccse alud-
ni mennek, mesét olvas nekik. Néhány történetet könyvből mesél nekik, más történeteket 
ő talál ki. Szereti megnevettetni a testvéreit.

DÁVID

Dávid szereti a focit! Minden szombaton focizik a helyi focicsapatban. Önkénteskedik, sza-
badidejében edzőként segíti a klub fiatalabb tagjait, akik most kezdik futball tanulmányaikat. 
Egyszer egy héten az ő edzéseiken is részt vesz, nem csak a sajátján.

DANI

Daninak van egy nagybácsija, aki önkénteskedik a helyi állatmenhelyen, ahol védik az álla-
tokat. Dani minden hónapban félretesz a zsebpénzből egy kisebb összeget erre a jó ügyre. 
Reménykedik abban, hogy az az év végén tud majd adományozni ennek a szervezetnek.

PETI

Peti egyik hobbija a kertészkedés. Minden hónapban egyszer ő és az apukája elmennek 
a helyi idősek otthonába. Segítenek az időseknek a kerti munkákban, megmutatják nekik, 
hogyan kell gondoskodni a növényekről, és lenyírják a gyepet is.

3. TEVÉKENYSÉG: VANNAK KÉSZSÉGEIM,  
ÉS VAN, AMIBEN TEHETSÉGES VAGYOK

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK: Intraperszonális

CÉL: Képessé tenni a diákokat arra, hogy megbecsüljék az egyéniségüket, a tehetségüket és 
képességeiket

SEGÉDANYAGOK:
• Készség és tehetség kártyák
• Flipchart papírok
• Színes tollak, ceruzák

TEENDŐK:
Kezdő tevékenységek: 
Emlékeztessük a gyermekeket arra, hogy bár sok másokkal közös tulajdonság van bennünk, 
mindannyian egyediek és különlegesek vagyunk. Eltér a személyiségünk, másban vagyunk te-
hetségesek, különbözőek a készségeink és személyiségjegyeink.

Osszuk fel az osztályt 2-3 csoportra, és minden gyermeknek adjunk egy “Vannak készségeim 
és képességeim” kártyát, melyeken példák vannak arra, miben osztozunk másokkal. A cso-
portban a tagok megosztják a kártyákat egymással. Például a gyermekek megvizsgálják a kö-
vetkező kérdéseket:

• Ez az ember vajon az idejét, a tehetségét, a pénzét, vagy ezek kombinációját adja?
• Hogyan segítenek ezek az emberek másokat?
• Gondolod, hogy az emberek hasznot húznak ennek az embernek az erőfeszítéseiből?
• Gondolod, hogy ez a személy hasznot húz abból, hogy másokkal megosztja?
• Kérjünk néhány általános szintű visszajelzést a kártyákról minden csoportból.

Második lépés: 
Ezt követően tegyük fel a következő kérdéseket annak érdekében, hogy elindítsunk egy be-
szélgetést a személyes erősségekről és érdeklődésekről, melyek a közösség javát szolgálják.

• Mi akarsz lenni, ha felnősz?
• Mi iránt érdeklődsz?
• Miben vagy jó?
• Mit szeretsz a szabadidődben csinálni?
• Hogyan tudnád használni az idődet és a tehetségedet annak érdekében, hogy segíts 

másokon?
• Miért fontos és kívánatos, hogy a megosszuk a tehetségünket másokkal?

Kérjük meg a diákokat, hogy készítsenek egy listát a készségeikről, tehetségeikről és tulajdon-
ságaikról. Ez talán segít abban, hogy végiggondolják, miben segítettek másokat.

Harmadik lépés: 
Bátorítsuk a diákokat arra, hogy reflektáljanak a listájukra, amit a készségeikről és tehetsége-
ikről készítettek az előző gyakorlatban. Vegyük rá a gyermekeket, hogy mutassanak be az osz-
tálytársaiknak egy-egy konkrét készséget vagy tehetséget, amivel rendelkeznek.

Osszuk ki a „Bemutatni a tehetségeket” munkalapot, mely útmutatást tartalmaz a feladathoz.
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5. TEVÉKENYSÉG: ÉRZELMEK VÁLOGATÁSA

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG ÉS KOMPETENCIA: Intraperszonális

CÉL: Segíteni a gyermekeket abban a folyamatban, hogy megtanulják kezelni az érzéseiket

SEGÉDANYAGOK: Másolat az Érzések táblázatáról. Kivágott érzések listája minden 34 fős 
csoportnak.

AZ ÉRZELEM 
INTENZITÁSA

BOLDOGSÁG SZOMORÚ-
SÁG

DÜH FÉLELEM SZÉGYEN

MAGAS Eksztatikus
Elragadtatott
Izgatott
Megmámoro-
sodott
Örömmámor-
ban úszik
Szenvedélyes
Túláradó

Bús
Elveszettnek 
érzi magát
Komor
Levert
Magányos
Megkínzott
Megtört szívű
Nyomott
Reménytelen
Sértett
Vigasztalan

Ádáz
Dühös
Erőszakos
Féktelen
Felbőszült
Felháborodott
Gyűlölködő
Haragvó
Mérges
Tomboló

Fejvesztett
Félelemtől 
megkövült
Halálra vált
Kétségbeesett
Megfélemlített
Pánikba esett
Rémült
Rettegő
Sokkot kapott

Alábecsült
Alulértékelt
Bűnbánó
Dicstelen
Értéktelen
Fájdalmas
Megalázott
Megbántott
Megdorgált
Meggyötört
Rosszhírű

KÖZEPES Derűs
Jókedvű
Jól van
Megkönnyeb-
bült
Örömteli
Örvendetes
Szívderítő
Vidám

Csalódott
Csüggedt
Elégedetlen
Kifáradt
Kimerült
Lehangolt
Vigasztalan

Feszült
Ideges
Ingerült
Kijön a sod-
rából
Nyugtalan

Aggódó
Ijesztő
Megbízhatat-
lan
Tart valamitől
Veszélyben 
érzi magát
Veszélyes

Bocsánatkérő
Bűnös
Érdemtelen
Gyarló
Hitvány
Meghunyász-
kodó
Méltatlan
Rossz a lelkiis-
merete
Szolgai
Vétkes

ALACSONY Boldog
Elégedett
Kedélyes
Kellemes

Boldogtalan
Kedvetlen
Melankolikus
Rosszkedvű
Szomorkás

Bosszús
Gondterhelt
Sértődött
Zaklatott

Aggodalmas-
kodó
Bizonytalan
Elővigyázatos
Félénk
Ideges
Nyugtalan
Óvatos
Szorongó

Kényelmetlen
Kínos
Nevetséges
Ostoba
Sajnálkozó
Szánakozó
Szánalomra 
méltó
Szégyenlős
Titkoló
Zavarba ejtő

Az érzelmek kiválogatása az Érzelmi Intelligencia 2.0 könyv alapján, szerző: Travis Bradberry & Jean Greaves 

4. TEVÉKENYSÉG : MEGÉRTENI AZ ÉRZÉSEINKET

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG ÉS KOMPETENCIA: Intraperszonális

CÉL: A gyermekek…
• szavak nélkül is képesek legyenek kifejezni, hogyan éreznek
• értsék meg a saját érzéseiket
• kapcsolódjanak mások érzéseihez

SEGÉDANYAGOK: Egy másolat az érzelmek listájáról mindegyik gyermek részére

TEENDŐ: 
Mielőtt elkezdjük a tevékenységet, készítsünk másolatot a Lista az érzésekről és érzelmekről 
munkalapról.

A lista érzéseket tartalmazzon, mint például: 
• bizonytalan
• dühös
• bátor
• szégyen
• zavarodott
• frusztrált
• zavarban van
• undor
• magányos
• ellenséges
• elszigetelt
• szétszórt
• önuralom
• szomorú
• visszautasított

TEVÉKENYSÉG:
• Minden gyermek írjon egy papírra három érzést és érzelmet, amelyek akár most jellemzik 

őket, akár máskor jellemző lehet rájuk.
• Adjunk a gyermekeknek 10 percet, hogy gondolkodjanak az érzéseiken. Lehetnek a sa-

ját érzéseik a családjukkal kapcsolatban, vagy a szüleik érzései a gyermekükkel való 
kapcsolatban, vagy egy érzés, ami az iskolához köt, esetleg egy iskolai bántalmazás stb.

• Amint elkészültek vele, gyűjtsük össze a papírokat a résztvevőktől.
• Anélkül, hogy megmondanánk, ki írta, kérjünk meg néhány gyermekeket, hogy játsszák 

el az érzéseket pantomimmal, és a többiek pedig adjanak neveket a szobroknak.
• A tevékenység akkor fejeződik be, mikor a gyermekek visszajelzést adnak a tevékeny-

ségre a végén. Például:
– Nehéz volt az érzéseket megnevezni?
– Könnyebbé vált, mikor gyakoroltuk, eljátszottuk, és beszéltünk róla?
– Van olyan érzés, amit nem kellene kifejezni a szeretteink vagy a barátaink felé?
– Volt olyan érzés, amit muszáj kifejeznünk?
– Ha újra ugyanúgy éreznének, mit kellene tenniük, hogyan kéne azt az érzést ke-

zelniük?
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Ádáz
Aggodalmaskodó
Aggódó
Alábecsült
Alulértékelt
Bizonytalan
Bocsánatkérő
Boldog
Boldogtalan
Bosszús
Bús
Bűnbánó
Bűnös
Csalódott
Csüggedt
Derűs
Dicstelen
Dühös
Eksztatikus
Elégedetlen
Elégedett
Elővigyázatos
Elragadtatott
Elveszettnek érzi magát
Érdemtelen
Erőszakos
Értéktelen
Fájdalmas
Fejvesztett
Féktelen
Felbőszült
Félelemtől megkövült
Félénk
Felháborodott
Feszült
Gondterhelt
Gyarló
Gyűlölködő
Halálra vált

Haragvó
Hitvány
Ideges
Ideges
Ijesztő
Ingerült
Izgatott
Jókedvű
Jól van
Kedélyes
Kedvetlen
Kellemes
Kényelmetlen
Kétségbeesett
Kifáradt
Kijön a sodrából
Kimerült
Kínos
Komor
Lehangolt
Levert
Magányos
Megalázott
Megbántott
Megbízhatatlan
Megdorgált
Megfélemlített
Meghunyászkodó
Megkínzott
Megkönnyebbült
Megmámorosodott
Megtört szívű
Meggyötört
Melankolikus
Méltatlan
Mérges
Nevetséges
Nyomott
Nyugtalan

Nyugtalan
Ostoba
Óvatos
Örömmámorban úszik
Örömteli
Örvendetes
Pánikba esett
Reménytelen
Rémült
Rettegő
Rossz a lelkiismerete
Rosszhírű
Rosszkedvű
Sajnálkozó
Sértett
Sértődött
Sokkot kapott
Szánakozó
Szánalomra méltó
Szégyenlős
Szenvedélyes
Szívderítő
Szolgai
Szomorkás
Szorongó
Tart valamitől
Titkoló
Tomboló
Túláradó
Veszélyben érzi magát
Veszélyes
Vétkes
Vidám
Vigasztalan
Vigasztalan
Zaklatott
Zavarba ejtő

 TEENDŐ: 
• Írjuk le az öt alapérzést, vágjuk ki és másoljuk le annyi példányban, ahány csoportra bon-

tottuk a gyerekeket.
• Írjuk le, vagy nyomtassuk ki az érzések listáját, és vágjuk fel annyi példányban az egyes 

érzéseket, ahány csoport van az osztályban.
• Adjunk minden csoportnak egy készletet az érzésekből és egy táblázatot.
• Adjunk a csoportoknak 10-15 percet, hogy kiválogassák az érzéseket, és megvitassák, 

hogy minőségük szerint hova helyezik ezeket a táblázatban.
• Beszéljük meg az eredményeket, tisztázva minden egyes érzést a listáról, és időt hagyva 

a magyarázatra, hogy miért pont oda került.
• Rajzoljunk egy flipchart papírra egy olyan táblázatot, mely alapján intenzitás szerint há-

rom kategóriába sorolhatóak az érzések. Adjunk újabb 10-15 percet arra, hogy az alap-
érzésekhez rakott érzéseket szétválasszák a gyermekek intenzitás szerint.

• Beszéljük át a választásaikat a papír alapján. Ebben segít a kinyomtatott táblázatba sze-
dett csoportosítási segédlet.

• Beszéljük meg a gyermekekkel, hogy az érzéseik megértése, megnevezése, és szétválo-
gatása az első lépés az érzelmi intelligencia kiépítéséhez, az érzelmek kezelésének útján.



2. FEJEZET

ÉN ÉS A BARÁTAIM

Segíteni egymásnak, hasonlóságok  
és különbségek, a különbözőség tisztelete

A fejezet végén a gyermekek:
• fejlődnek a sokszínűség megbecsülésében, a sokféleség értékelésében
• fejlődik a felelősségérzetük a saját tetteik következményei kapcsán, és tudato-

sodik bennük, hogy a tetteik hogyan hatnak másokra
• megértik a sztereotípiákkal, stigmákkal és diszkriminációval kapcsolatos hatáso-

kat, a nemi szerepek, a társadalmi osztály, az életstílus területén, és megtanulják 
becsülni a sokszínűséget
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GYERMEKEKNEK: Nézz körbe… mit látsz? Néhányunknak hosszú a haja… másoknak rövid 
a haja… van, akinek világos a szeme, másoknak sötét színű… néhányan mosolyognak, mások 
nem. Vannak dolgok, amiket mindannyian csinálunk… eszünk, nevetünk és alszunk. Vannak 
dolgok, amiket eltérően csinálunk… esetleg más nyelven beszélünk – vagy más módon külön-
bözünk a többiektől.

Néhány gyermek azt gondolhatja, hogy kimarad, ha valami módon más mint a többiek. Ez a 
gyermeket elszomorítja, feldühíti, visszahúzódóvá vagy agresszívvé teszi. De mindannyian ki-
csit mások vagyunk, és ez teszi széppé a világot. Lehet, hogy bár másmilyen a hajunk, a sze-
münk, a bőrünk színe, ám mindeközben lehet, hogy mégis szeretjük ugyanazt csinálni; például 
úszni, játszani vagy festeni. Annak ellenére, hogy minden gyermek más, minden egyes gyer-
mek különleges és fontos.

FELNŐTTEKNEK: A gyermekek fiatalkoruktól megtapasztalják és próbálják értelmezni a kü-
lönbözőségeket a közösségeken belül. A kutatások azt mutatják, hogy kettő és öt éves koruk 
között a gyermekek tudatosodnak és érdeklődőek lesznek a nemi szerepekkel, az etnikai és 
nemzetiségi hovatartozással és a fogyatékossággal kapcsolatban. Fokozatosan elkezdenek 
rájönni, hogy miben hasonlítanak, és miben különböznek másoktól, és hogyan éreznek ezzel 
kapcsolatban.

Annak érdekében, hogy az empátia kifejlődjön bennük, a felnőtteknek bátorítaniuk kell a 
gyerme keket abban, hogy beazonosítsák az azonosságokat és a közös érdeklődést, – pél dául 
azokat a tevékenységeket, melyeket a gyermekek szeretnek végezni az iskolában vagy ott- 
 hon – mielőtt tisztán és egyértelműen megfogalmazzák a különbségeket; például az eltérő ün-
nepeket, ételeket, ruházatot. 

A különbözőség tisztelete a megfelelő megközelítés, amikor azon dolgozunk a gyermekek-
kel, hogy megkérdőjelezzük az előítéleteket, a sztereotípiákat, az elfogultságokat. A felnőttek 
kulcsszerepet játszanak abban, hogy a gyermekeknél kifejlődjön a pozitív hozzáállás a külön-
bözőségek iránt.
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I. KOROSZTÁLY  
6-15 ÉV (1.-8. OSZTÁLY)

1. TEVÉKENYSÉG: BIZALOM SÉTA

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG, KOMPETENCIA: Interperszonális

CÉL: Megtanulni megbízni az emberekben, fejleszteni a felelősségérzetet a másik iránt, csa-
patban dolgozni

SEGÉDESZKÖZÖK: szembekötő sál vagy alváshoz használt szemfedő maszk

TEENDŐ:
Keressünk egy jó helyszínt, ahol vannak akadályok, de semmi veszélyes nincs. Jó hely lehet az 
erdő, sportpálya, vagy akár az osztályterem, ha a székek és padok többségét félre lehet tenni, 
és a maradékból akadályokat lehet építeni.

Kérjük meg a gyermekeket, hogy alkossanak párokat. Kérjük meg a párok egyik tagját, hogy 
legyen a vezető, a másiknak pedig kössük be a szemét. Amikor a bekötött szemű partner ké-
szen áll, lassan forgassuk meg néhányszor, hogy elveszítse az irányérzékét. Ettől a ponttól 
kezdve a vezető egyáltalán nem érhet a bekötött szemű partnerhez, csak a szóbeli vezetésre 
hagyatkozhat, például „Lépj ötöt előre, ott van egy ág. Óvatosan lépd át!” A vezető felel a be-
kötött szemű biztonságáért. Úgy kell őt vezetni, hogy kikerülje az akadályokat. Ezen a módon 
a résztvevők értékes leckét kapnak a csapatmunkával kapcsolatban: a vezető megtanulja a 
másik jóllétéért való felelősségvállalást, míg a bekötött szemű megtanul megbízni és ráhagyat-
kozni egy másik személyre. 

Kérjük meg a résztvevőket, hogy osszák meg tapasztalataikat. Ezután szerepet cserélnek.

Amikor a feladatot teljesítették, tegyük fel a gyermekeknek a következő kérdéseket:
• Mit gondolsz, mi lehet a célja ennek a csapatépítő feladatnak?
• Milyen volt vezetőnek lenni, felelősnek lenni a csapattársad biztonságáért?
• Okozott bármilyen nehézséget, hogy megbízz a partneredben, amíg be volt kötve a sze-

med? Miért? Miért nem?
• Miért fontos megbízni a társadban?
• Milyen érzés, amikor te és a csapattársad sikeresen megbíztatok egymásban annak ér-

dekében, hogy megoldjatok egy kihívást jelentő feladatot?
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KOROSZTÁLY 1115 ÉV (5.8. OSZTÁLY)

Beszélgessünk a gyermekekkel arról, hogy hogyan határozzák meg önmagukat. Mondjuk el 
nekik, hogy mindannyian a személyiségünkkel és a kultúránkkal is meghatározzuk magunkat. 
Talán úgy határozod meg magad, hogy egy énekes vagy, lánytestvér vagy, keresztény vagy, fiú 
vagy. Talán úgy érezzük, hogy erősen kapcsolódunk egy bizonyos tulajdonsághoz. Fontos felis-
mernünk, hogy mások más értéket hordoznak, és más szerepekkel azonosulnak. Ezek az érté-
kek idegennek tűnhetnek, de érdemes megbecsülni őket és tisztelettel fordulni feléjük. Ezek a 
tevékenységek segítenek a gyermekeknek kifejezni jellemzőiket, elfogadni az egyediségüket, 
és ugyanakkor átgondoltatja velük, miben közösek.

Alkossunk párokat. Adjunk minden párosnak egy másolatot az alábbi táblázatból:

A gyermek neve
Mi a ked-
venc ün-
neped?

Mi a ked-
venc éte-

led?

Hány 
tesód 
van?

Mi a 
kedvenc 
hobbid?

Ki a ked-
venc 

éneke-
sed?

Melyik a 
kedvenc 
állatod?

Mi a ked-
venc tár-
gyad a 

suliban?

 
Adjunk nekik 10-15 percet, hogy meginterjúvolják egymást, és kitöltsék a táblázatot a kapott 
válaszokkal.

Mikor már minden gyermek készített interjút, és vele is készítettek egyet, adjunk minden gyer-
meknek egy Frenn Diagramot. Kérjünk meg minden párost, hogy az egyikük egyedi tulajdon-
ságait az egyik oldalra tegyék, a másikét a másik oldalra, a közös dolgokat pedig a két kör 
metszetébe.

Amikor a gyermekek végeznek a diagram kitöltésével, hagyjuk, hogy néhány páros megossza, 
amit felfedezett. Azután tegyük fel a következő kérdéseket az összes párosnak, és vitassuk 
meg az egész osztállyal:

• Fedeztél fel bármi meglepőt a partneredben? Bármi érdekes hasonlóság vagy különbö-
zőség?

• Van olyan páros, akik nem találtak közös tulajdonságokat? Megpróbálunk találni egyet 
most?

• Melyik fontosabb szerinted: az, ami azonos, vagy ami különböző bennünk? Miért?

2. TEVÉKENYSÉG: HASONLÓSÁGOK ÉS KÜLÖNBÖZŐSÉGEK

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG, KOMPETENCIA: Interperszonális

CÉL: Megtanulni miben vagyunk egyediek és különbözőek, és sok szempontból mégis hason-
lóak

SEGÉDESZKÖZÖK: Egy lista a csoportra jellemző tulajdonságokról, amit kiáltani fogunk, mi-
kor újra és újra csoportokat alkotunk belőlük. Másolat a táblázatról, és a Frienn Diagramról, 
ahogy alább látszik, amit minden gyermeknek odaadunk (csak a 11-14 éves korosztálynak).

TEENDŐK:
1. lépés:
Hívjuk a gyermekeket a terem közepére

KOROSZTÁLY 610 ÉV (1.4. OSZTÁLY)

Amikor a hajszínt kiáltjuk, minden gyermek, akinek olyan színű a haja, a terem egyik oldalán 
csoportosul. Aztán kiáltunk egy szemszínt, és minden gyerek újra csoportot alkot hasonló mó-
don a szem színe szerint.

Fel fogják fedezni, hogy bár sok szempontból különbözünk egymástól, és ez egyedivé tesz 
minket, más dolgokban viszont nagyon hasonlítunk egymásra.

• Felfedezzük, hogy a hajszínnek mennyi árnyalata van.
• Felfedezzük, hogy sok szempontból azonosak vagyunk, és egyben sok szempontból kü-

lönbözőek.
• Összehasonlítjuk és szembeállítjuk milyen módokon lehetünk még hasonlóak és külön-

bözőek. 

2. lépés:
Beszéljük meg, hogyan teszi gazdagabbá a világot, hogy eltér a hajszínünk, a bőrszínünk és 
a szemszínünk.

3. lépés:
Rajzoljunk köröket a táblára, és nevezzük el „macskák” és „kutyák” néven. A köröknek met-
szeniük kell egymást. 

A “Kutyák” körbe írjuk bele azoknak a gyermekeknek a nevét, akik inkább szeretnének egy ku-
tyust otthonra, a második körbe minden gyermeket, akik macskát akarnak. Középre azok ke-
rülnek, akik macskát és kutyát is szeretnének. Beszéljük meg a hasonlóságokat és különbsé-
geket, és azt is, hogy több mint egy dolgot is kedvelhetünk egy időben, és ez is egy csoporttá 
szervez minket.

kutyák macskák

Név: Név:
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2. lépés:

KOROSZTÁLY 615 ÉV (1.8. OSZTÁLY)

A játék / gyakorlat után kérdezzük meg a gyermekeket arról, hogy mit gondolnak a „fogyaté-
kosság” definíciójáról, és esetleg az „eltérő képességű” kifejezésről. Vajon a „fogyatékos” szó 
azt jelenti, hogy a személy nem tud tenni semmit? Ismernek vajon olyan példákat, mikor fo-
gyatékos emberek valamiben kiemelkedően jók, vagy nagyon jól csinálnak valamit? Hallottak 
vajon már a Paralimpiáról?

Magyarázzuk el, hogy a fogyatékos azt jelenti, hogy „valamilyen képességétől meg van foszt-
va”, de attól, hogy valamilyen területen valaki fogyatékos, ez nem jelenti azt, hogy nem tud va-
lami mást kiemelkedően jól csinálni – akár aranyérmet nyerni az Olimpiai Játékokon.

Adjunk példákat arra, hogyan lehet jobb leírásokat készíteni a különböző fogyatékosságokra, 
a táblázat alapján.

ELTÉRŐ KÉPES-
SÉGŰ GYER-
MEKEK AZOK, 
AKIK: 

JOBB, HA ÍGY 
HÍVJUK…

NEM TUD… DE TUDNAK… ELTÉRŐ  
KÉPESSÉGŰEK, 
MIVEL…

SIKET Hallássérült Jól hallani Bármi mást nor-
málisan csinálni. 
Használni a jel-
nyelvet. Akár be-
szélni is, ha meg-
tanítják nekik. 

Balesetet szen-
vedtek
vagy
Sérülésük van
vagy
Születési nehéz-
séggel élnek
vagy
Genetikai problé-
mái vannak
vagy
Nem megfelelő 
gyógyszert kapott
vagy
szegényes az ét-
rendje
vagy
 …

VAK Látássérült Látni, vagy csak 
részlegesen lát

Mozogni vagy 
más tevékenysé-
geket végezni.

NÉMA Beszédfogya-
tékos

Tisztán beszélni, 
vagy egyáltalán 
beszélni

Megérteni és bár-
mi mást csinálni.

ÉRTELMI  
SÉRÜLT

Intellektuális  
kihívással küzd

Gondolkozni, 
vagy viselkedni a 
koruknak megfe-
lelően

Bármi mást csi-
nálni, ha testileg 
épek.

TANULÁSI  
KÉPESSÉG 
PROBLÉMÁJA 
VAN

Diszlexiás Lépést tartani az 
osztállyal, mert 
összekeverik a 
számokat vagy  
a betűket

Megérteni és csi-
nálni bármi mást. 

Fontos a gyermekeket elvezetni arra a következtetésre, hogy annak ellenére, hogy vannak 
olyan gyermekek, akik bizonyos tevékenységeket nem tudnak elvégezni, más dolgokban vi-
szont erősek lehetnek.

3. REVÉKENYSÉG: A KÜLÖNBÖZŐSÉG TISZTELETE

TEENDŐ:
1. lépés:

KOROSZTÁLY 610 ÉV (1.4. OSZTÁLY)

ÉRME JÁTÉK

Segédeszközök: három szembekötő (sál, vagy papírmaszk is jó) és néhány érme különböző 
értékben és méretben, például 5, 10, 20 forintos.

Öt önkéntes gyermek szükséges ehhez a játékhoz. Kössük be közülük háromnak a szemét. 
Mondjuk meg nekik, hogy venni fognak néhány cukorkát. Alkossanak párt, az egyik látó le-
gyen a boltos, a másik várakozzon arra a sorban, hogy kifizethesse a cukorkáját, a bekötött 
szeműnek pedig az a dolga, hogy fizessen. Adjunk minden bekötött szemű gyermekek apró-
pénzt a cukorkára. Az elsőnek 110 forintot kell fizetnie, a másodiknak 210 forintot, a harma-
diknak 305 forintot. 

Beszéljük meg, hogy mennyire volt nehéz a bekötött szemű gyermekeknek, a boltosnak és a 
várakozó vásárlónak, amíg kivárta, hogy a bekötött szemű gyermekek fizessenek, és össze-
szedjék a pontos összegeket, anélkül, hogy látnák.

KOROSZTÁLY 1115 ÉV (5.8. OSZTÁLY)

KÉPESSÉG MÉRLEG

Segédanyagok: egy másolat a mérleg képből minden gyermeknek

Kérjük meg a gyermekeket, hogy gondoljanak öt olyan dologra, amit nagyon szuper jól tudnak 
csinálni, és öt olyanra, amit nem tudnak annyira jól, vagy egyáltalán nem tudnak. 

Adjunk nekik egy másolatot a mérlegből, és kérjük meg őket, hogy rakják a listájukat a mér-
legre. Kérjük meg őket, hogy beszélgessenek arról, amit leírtak. Vezessük őket rá arra, hogy 
mindenkire az jellemző, hogy jó valamiben, más dologban meg nem olyan jó, és vannak olyan 
dolgai, amik egyáltalán nem mennek jól.
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4.TEVÉKENYSÉG: KORTÁRS CSOPORT NYOMÁS

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG, KOMPETENCIA: Interperszonális és Intraperszonális

CÉL: Képessé tenni a gyermekeket, hogy beazonosítsák a jó és rossz barátok tulajdonságait, 
a nem megfelelő kortárs kapcsolatokat és a társadalmi nyomást.

SEGÉDESZKÖZÖK: Fekete tábla / fehértábla / okostábla, színes papírok, 3 db flipchart papírt, 
filcek, kivágott kérdések a csoportoknak

TEENDŐ:
1. lépés:

KOROSZTÁLY 610 ÉV (1.4. OSZTÁLY)

Beszéljük meg a gyermekekkel, hogy mit jelent a „barát” szó. Kérdezzük meg, kik az ő jó bará-
taik. Kérdezzük meg, hogy a batároknak hozzájuk hasonlónak kellenee lenniük. Olvassuk fel 
az Oroszlán és az Egér történetét. (kinézetre, ugyanolyan idős, hasonló termetű…).

AZ OROSZLÁN ÉS AZ EGÉR MESÉJE

Egy napsütéses délelőtt a kisegér a barátaival játszott egy nagy majomkenyérfánál a sza-
vannán. Szaladgáltak a fa körül, elbújtak az odvaiban és felleugráltak az ágairól.

A fa alatt csendben az Oroszlán aludt, a Vadállatok Királya, élvezve az árnyékot.

„Biztos vagyok benne, hogy nem mersz közel menni ahhoz a nagy oroszlánhoz!” – mond-
ta a kisegérnek az egyik egér.

„Biztos, hogy merek! Elég bátor vagyok, és nem félek az oroszlántól!” – válaszolta.

„Nos, ha olyan bátor vagy, miért nem mész közelebb hozzá?” – kérdezte a másik egér.

Az egér elmosolyodott, és az oroszlánra nézett. Úgy gondolta, hogy oda tud szaladni 
hozzá, és aztán gyorsan vissza. Vett egy mély lélegzetet, és odarohant az oroszlánhoz, 
nagyon vigyázva, hogy meg ne érintse, vagy fel ne ébressze. Majd visszaszaladt a ba-
rátaihoz.

Amikor visszaért, azt mondta az egyik egér: „Ó, ez túl könnyű volt!”. Közben a kisegér 
nagyon lihegett, mert gyorsan futott, és mert rémült is volt. „Ezt bárki meg tudja csi nálni!“ 

– cukkolta egy másik egér. „De meg mernéd érinteni az oroszlán farkát?”

Egérke kezdett megrémülni, de túlságosan büszke volt ahhoz, hogy engedjen, ezért el-
fogadta a kihívást. Az oroszlánra nézett, vett még egy mély levegőt, és az oroszlán farká-
hoz rohant. Megérintette, és olyan gyorsan fordult vissza, ahogy csak tudott. Az oroszlán 
olyan mélyen aludt, hogy meg se moccant, csak a farkával csapott egyet, mintha egy 
legyet hessegetne odébb.

„Rendben, rendben” ; mondta ez egér barátja. Elismerem, hogy sokkal bátrabb, vagy 
mint amilyennek gondoltalak. De lássuk, hogy elég bátor vagye ahhoz, hogy felszaladj 
az oroszlán hátán az orráig, kihúzd egy szál bajszát, és vissza gyere!”

3. lépés:

KOROSZTÁLY 615 ÉV (1.8. OSZTÁLY)

Beszéljük meg a gyermekekkel, hogy hogy érzik magukat, amikor nem tudnak valamit jól meg-
csinálni. Mit szeretnének, hogy más felnőttek és gyermekek mit csináljanak ilyen helyzetek-
ben velük kapcsolatban? Szeretnének sajnálatot másoktól, mert nem tudják megtenni azt? Mit 
gondolnak, mit érzenek az eltérő képességgel rendelkező gyermekek, amikor sajnálják őket?

Olvassuk fel a következő verset a gyermekeknek.

KÍVÁNSÁGOK

Nem akarom, hogy kinyisd számomra az ajtót,
Csak hagyd elég szélesre tárva, hogy át tudjak menni rajta.
Tudom, hogy a mankóm miatt megbámulnak.
Én sem szeretem a mankóim,
Bár segítenek járni.
Talán siket vagyok, de nem vagyok ostoba
Ezért kérlek, ne hívj hülyének.
Úgy döntöttem, hogy a kezemen fogok járni
Valaha fociztam, vadásztam és úsztam,
Aztán elvesztettem a lábaim
De nem vesztettem el a vágyaim.
Nem látom a naplementét,
Ne sajnálj engem, sosem láttam.
Engedd, hogy veled sétáljak, 
Még ha kicsit lassabban is. 
Engedd, hogy beszélgessek veled, 
Még ha a kezemmel is,
Ha lenne három kívánságom
Boldogságot kérnék,
Talán azt, hogy ép legyek
És azt kívánnám, hogy fogadj el olyannak
Amilyen vagyok.

Ismeretlen szerző
(Egy eltérő képességekkel élő gyermek írta)

Beszélgessünk a gyermekekkel arról, hogy mi a vers szerzőjének fő üzenete.
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Mit tesznek a barátok egymásért? Beszélgessünk a gyermekekkel arról, hogy mit jelent a ba-
rát†ság. Fogalmazzunk me†g állításokat, és kérdezzük meg a gyermekektől, hogy igazake 
vagy sem.

• A barátok megosztják egymással a dolgokat
• A barátok nem segítenek egymásnak
• A barátok játszanak egymással
• A barátok megütik egymást
• A barátok felvidítják egymást, amikor szomorúak
• A barátok segítenek, hogy olyan dolgokat csinálj, amiket nem kellene.
• Vitassuk meg részleteiben, miért gondolják néhány állításról, hogy igaz, másokról pedig, 

hogy nem.

KOROSZTÁLY 615 ÉV (1.8. OSZTÁLY)

Bátorítsuk a gyermekeket arra, hogy keressenek szavakat, amelyek a jó barátokkal kapcsolat-
ban eszükbe jutnak. Emlékeztessük őket arra, hogy mindenki egy egyéniség, és ezért eltérnek 
a személyes tulajdonságaink. Ugyanakkor vannak olyan tulajdonságok, jellemzők, amelyek 
alapvetően fontosak, mikor arról döntünk, hogy valakit a barátunknak tekintünke, vagy sem. 
Írjunk fel a következő szavakat a táblára példaként:

• Hűséges
• Becsületes
• Kedves
• Figyelmes
• Nagylelkű
• Pozitív
• Önzetlen
• Törődő
• Türelmes
• Megértő
• Megtartja, amit ígért

Használjuk a jó barátok tulajdonságlistáját arra, hogy kérjük meg a gyermekeket, hogy hatá-
rozzák meg, melyek az ellentétpárjai ezeknek a tulajdonságoknak, például: becsületes – csaló, 
kedves – kegyetlen. Ezt a tevékenységet lehet nagycsoportban, kiscsoportban, vagy párban 
is végezni.

Hívjuk vissza a gyermekeket a nagycsoportba, és beszéljük végig, hogy mi a jellemző a jó ba-
rátokra, és a rossz barátokra. Tegyük fel nekik a következő kérdéseket:

• Lehetséges, hogy egy barátban a jó és rossz tulajdonságok keveréke van? Beszéljük 
meg, hogyan lehetséges ez, és hogy vajon jó-e, vagy sem, hogy így van.

• Vajon bennünk is vannak jó és rossz dolgok? Rendben van ez?

Következő lépésként kérd meg a gyermekeket, hogy párban osszák meg egymással a gondo-
lataikat arról, hogy számukra mit jelent a „barátság” szó. Lapnak 10 percet, hogy rukkoljanak 
elő egy definícióval. A definícióikat megoszthatják utána a csoporttal. A definícióhoz használ-
hatják a jó barátokról készült tulajdonságlistát.

KOROSZTÁLY 615 ÉV (1.8. OSZTÁLY)

2. lépés:

Kérjük meg a gyermekeket, hogy gondoljanak a legjobb barátjukra. Tegyük fel a következő 
kérdéseket:

• Mi teszi ezt a barátot jobb baráttá a többiekhez képest?

A kisegér nagyon megijedt, de úgy tűnt, olyan mélyen alszik az oroszlán, hogy úgy gon-
dolta, meg tudja csinálni anélkül, hogy felébresztené.

Hatalmasat szökkent, felugrott az oroszlán hátára, és kezdett szaladni az orra felé. Ám 
ekkor felébredt az oroszlán, elkapta a hátán az egeret és hatalmas mancsával csapdába 
ejtette. Kinyitotta a száját, és egy harapással lenyelte volna az egeret, ha az nem kezd 
el sírni.

„Bocsáss meg, ó, király!” – mondta. Bocsáss meg nekem ez alkalommal.” 

„Miért bocsátanék meg?” – kérdezte az oroszlán nevetve. – „Mondj egy okot, hogy mi-
ért is ne egyelek meg!”

„Ha most életben hagysz, azt soha nem felejtem el. Lehet, hogy egy nap még meg is 
hálálom neked!”

Az oroszlán erre nevetésben tört ki: „Hahahahahaha, vicces egér vagy te!” – mondta. „El 
nem tudom képzelni, hogy egy olyan kicsi állatka, mint te, meg tudná menteni az élete-
met cserébe, vagy egyáltalán bármi hasznom is lehetne belőled!”

Az oroszlánt azonban szórakoztatta az ötlet, hogy egy egér képes lenne segíteni neki, 
és csodálta az egér bátorságát és büszkeségét, ezért úgy döntött, hogy nem eszi meg. 
Felemelte hát a mancsát, és elengedte az egeret.

„Bátor vagy, és kíváncsi vagyok, hogy képes leszele valaha is megtartani az ígéreted. El-
engedlek. Ki tudja, lehet, hogy még találkozunk.” Nevetett az egeret ugratva, aki közben 
már olyan messzire szaladt, amilyen messzire csak tudott.

Pár nappal később, miközben az oroszlán egy gazellát üldözött, egy olyan csapdába 
esett, amit a vadászok helyeztek el a fák között. Így hirtelen egy hálóban találta magát, 
egy fán lógva. Minél inkább küzdött, hogy kiszabadítsa magát, annál inkább belegaba-
lyodott a hálóba.

Az oroszlán csak lógott ott a fán, várva, hogy a vadászok megérkezzenek és megöljék. 
Miközben könnyezett, meglátta a kisegeret.

„Mi történt, ó, király?!”

„Barátom! Nézd, milyen szerencsétlen vagyok! Egy gazellát üldöztem és itt végeztem, 
ebben a hálóban. Nincs mit tenni, mint várni a vadászokat, hogy eljöjjenek értem és 
megöljenek” – sírt az oroszlán.

„Drága oroszlán, ne sírj! Kiszabadítalak!” – mondta az egér. Gyorsan felszaladt a fára, ki-
rágta a hálót, amely fogva tartotta az állatok királyát, és ezzel kiszabadította az oroszlánt.

„Köszönöm, kisegér!” – mondta az oroszlán a hálóból kiugorva.

Azóta mondják az emberek, hogy láttak egy nagy oroszlánt, aki mindig egy kis egeret 
hordoz a hátán.

Ti is láttátok őket?

Amikor befejeztük az olvasást, térképezzük fel együtt a barátság témakörét.

Könnyű volt az oroszlánnak és az egérnek barátságot kötnie először? Hogyan lettek végül ba-
rátok?
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5. TEVÉKENYSÉG: KONFLIKTUS MEGELŐZÉSE

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG ÉS KOMPETENCIA: Interperszonális

CÉL: Segíteni a gyermekeket a tárgyalás - egyezkedés megtanulásában, az egyetértés eléré-
sében nem agresszív módszerekkel, és támogatni az értelmi, érzelmi és fizikai biztonság ér-
zetének kialakulását az osztályon belül.

SEGÉDESZKÖZÖK: Flipchart papír vagy fekete / fehér tábla

TEENDŐK:
1. lépés:
Az életnek izgalmas és gyakori része a vélemények eltérése. Mindannyiunknak megvannak az 
elképzelései, a véleményei, de nem mindig van lehetőségünk azt kifejteni vagy megvizsgálni, 
hogy ezek honnan erednek, vagy hogyan alakultak ki. Ez a tevékenység lehetőséget ad a diá-
koknak a vélemények kifejtésére mind szóban, mind vizuálisan éppúgy, mint arra, hogy átgon-
dolják mások véleményét. Annak illusztrálására is alkalmas, hogy a legtöbb téma nem fekete- 
fehér, inkább sokszínű.

1  Készítsünk egy hosszú számsort a teremben, és három feliratot helyezzünk el rajta: 1, 50, 
és 100.

2  Kérjük meg a gyermekeket, hogy álljak fel egy sorban, először véletlenszerű sorrendben, és 
hallgassák meg az állításokat, amiket mondunk nekik.

3  Olvassuk fel az állításokat az osztálynak. Használhatjuk az alább megadott állításokat, vagy 
készíthetünk sajátot: 

KOROSZTÁLY 610 ÉV (1.4. OSZTÁLY)
• A kutyák jobbak, mint a cicák.
• A fiúk jobbak sportban, mint a lányok
• Mindenkinek kéne főiskolára járnia
• Elég pénzzel minden problémát meg lehet oldani.
• A vallás az élet fontos része.
• Nem jó dolog állatokat megenni.
• A video/számítógépes játékok rossz hatással vannak az egészségre.
• Az ökölharc csak a végső eszköz kéne legyen.
• Néha rendben van hazudni.
• Botokkal és kövekkel több fájdalmat lehet okozni, mint szavakkal.
• Számít, milyen ruhát hordasz.

KOROSZTÁLY 1115 ÉV (5.8. OSZTÁLY)
• Az abortusz legális kellene legyen minden államban.
• A melegek házassága legális kellene legyen minden államban.
• A szentségtörést engedélyezni kellene az iskolában.
• Az alkoholfogyasztás korhatárát le kellene vinni 15 évre.
• A marihuánát legalizálni kellene.
• Engedélyezni kellene az eutanáziát.
• Vannak olyan dolgok, amiért érdemes ölni.
• Az új technológiák mindig javítják az életminőséget.
• Az ökölharc csak a végső eszköz kéne legyen.

• Hűséges vagy ehhez a barátodhoz?
• Milyen messzire mennél el annak érdekében, hogy ápold vele a barátságot?
• Szándékodban áll megtenni bármit, amit a barátod kér tőled? Miért? Miért nem?

A kortársnyomást úgy is lehet definiálni, hogy az az a nyomás, melyet egy kortársakból álló 
csoport gyakorol egy konkrét cselekményen keresztül valakire, vagy amikor valaki elfogad egy 
értékrendet annak érdekében, hogy konform módon beilleszkedjen, és elfogadják a csoportban.

Írjuk fel a következő kérdéseket külön flipchart papírokra. 
• Miket kérhet a barátod, hogy tegyél meg, ami az értékrendeddel vagy hiteddel 

ellentétes?
• Milyen más módokon gyakorolhatnak rád nyomást a barátaid, hogy csinálj olyas-

mit, amit nem szeretnél? Például, hogy visszavonja a barátságát, csúfolódik, erő-
szakos lesz stb.

• Hogyan tudsz nemet mondani, vagy kilépni a helyzetből, anélkül, hogy te legyél 
támadó helyzetben?

Osszuk a csoportot három kiscsoportra, és adjunk minden kiscsoportnak egy flipchart papírt 
és egy filcet.

Adjunk a csoportoknak 5 percet, hogy megvitassák a következő kérdéseket, és jegyzeteket 
készítsenek a flipchart papírra. Miután elkészültek, hagyják a papírt az asztalon, és cseréljenek 
helyet a csoportok. Egy képviselő mindig maradjon az eredeti csoport helyén, és a következő 
csoportnak összegezze, hogy mi történt korábban. Az új csoport tagjai adjanak hozzá újabb 
szavakat. Adjunk erre a feladatra is 3-5 percet, majd újabb forgás van a csoportok között, és 
a következő papír esetében is megismétlődik a folyamat. Mikor minden csoport minden pa-
pírnál járt már, az ottmaradottak segítségével foglalják össze, hogy mi történt az egyes papí-
roknál. Minden gyermek szabadon hozzászólhat az összefoglalókhoz. Végül foglaljuk egybe  
a kulcsüzeneteket, a tanulási pontokat a gyakorlat végén.
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Magyarázzuk meg, hogy ha a csoport megegyezésre jut, azzal megtanuljuk, hogyan kezeljük 
egymást tiszteletteljesen, és elkerülhetjük azokat a helyzeteket, amelyek frusztrálóak, és erő-
szakossá válnak.

Fejezzük be a téma bemutatását azzal, hogy megkérdezzük, volt-e már a csoportban olyan 
eset, amikor a csoport egyetértésre jutott, esetleg kereshetnek egy máshol található példát a 
sport klubból, otthonról vagy más helyről. Adjunk lehetőséget arra, hogy megosszák, mi történt 
velük, hogy ment és mi lenne a javaslatuk arra, hogy a csoport egyetértésre jusson. Mondhat-
juk, hogy mostanra már meg van az alapja annak, hogy olyan csapattá váljunk, ami könnyen 
szervez meg bármit, és követi a megállapodásait.

• Fontos a szép kézírás.
• Az osztályzatok az intelligencia pontos mérését szolgálják.
• Néha rendben van hazudni.
• Botokkal és kövekkel több fájdalmat lehet okozni, mint szavakkal.
• Számít, milyen ruhát hordasz.
• Jobb inkább üzenetet küldeni, mint telefonálni.
• A nők és férfiak alapvetően különbözőek.
• Mindannyiunknak aggódnia kellene a klímaváltozás miatt.

4  Minden állítás után kérjük meg a gyermekeket, hogy álljanak oda a számsoron, ahová a vé-
leményük szerint tartoznak. 0 ha egyáltalán nem értenek az állítással egyet. Kérjük meg őket, 
hogy egy konkrét számot mondjanak.

5  Kérjük meg őket, hogy magyarázzák el, miért pont azt a számot választották.

6  Kérjük meg a gyermekeket, hogy figyelmesen hallgassák meg egymást, és ne beszéljenek, 
ne ellenkezzenek azzal, aki a véleményét kifejti, megmagyarázza.

7  Inkább, ha úgy gondolják a társuk magyarázata során, hogy meggondolták magukat, kérjük 
meg őket, hogy változtassák meg helyüket, és álljanak máshová a számsorban.

8  Ha azt látjuk, hogy valamelyik gyermek láthatóan nagyot változtat véleményén, kérjük meg, 
hogy jelezzen vissza, mi volt az a magyarázat során, ami arra késztette, hogy változtasson.

Megbeszélést támogató kérdések:
• Milyen új információt tanultál a témával kapcsolatban?
• Honnan ered a véleményünk?
• Ha valakiknek eltér a véleménye a miénktől, akkor ők tévednek?
• Milyen érzés olyanokat hallgatni, akiknek eltérő a véleménye?

3. lépés:
Mutassuk meg az alábbi képet a gyerekeknek és kérdezzük meg, mit látnak? Vezessünk a be-
szélgetést azon vélemények alapján, amiket az előző gyakorlatban az ökölharccal kapcsolat-
ban a résztvevők megfogalmaztak abba az irányba, hogy sugalmazzuk: az erőszak megelőzése 
jó módszer a csoport egyetértésének kialakítására. Kérdezzük meg, hogy tudjae valaki, miért 
jó a csoport egyetértés kialakítására az erőszak megelőzése, és adjunk pár percet a válaszok-
ra, amiket rögtön írjunk is fel a flipchart papírra, vagy táblára. Például, a kép talán azt sugallja, 
hogy a próbáljuk tisztelni a barátságot, mikor megosztjuk ötleteinket, ahelyett, hogy harcol-
nánk, mikor nem értünk egyet.
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2. lépés:

Osszuk a diákokat kéthárom fős csoportokra. Emlékeztessük a gyermekeket, hogy senkinek 
sincs joga megakadályozni, hogy iskolába járjanak. Az iskolájuknak az a feladata, hogy meg-
védje a gyermekeket a bántalmazástól, és biztonságot nyújtson. Nektek is felelősségetek van 
abban, hogy megvédjétek magatokat, és segítséget kérjetek, ha bántalmaznak titeket.

A csoportjukban kérjük meg a gyermekeket, hogy gondolják át, hogy segíthetnek megelőzni 
vagy megállítani a bántalmazást. Adjunk nekik 510 percet erre. Ezután gyűjtsünk be javasla-
tokat az egyes csoportokból. Adjunk a gyermekeknek hasznos tippeket:

• Szóljatok egy tanárnak
• Mondd el egy felnőttnek
• Hagyd figyelmen kívül azokat, akik zaklatnak
• Maradj együtt a csapattal, a barátaiddal, hogy biztonságban légy
• Viselkedj magabiztosan
• Állj ki a zaklatókkal szemben, mondj nemet, állítsd meg
• Vezess naplót arról, mi történik
• Figyelj a barátaidra
• Ne add fel
• Készíts felvételt, és mentsd el – bármilyen kellemetlen smsről, emailről, amit neked 

küldtek
• Ha lehetséges, maradj távol a zaklatóktól, maradj a csoportoddal, ha nem érzed magad 

biztonságban
• Kérd meg egy barátod, hogy figyeljen rád
• Próbálj ne visszaütni – bajba kerülhetsz, vagy megsérülhetsz
• Nézd meg az iskolád zaklatásra, bántalmazásra vonatkozó szabályzatát. Ez elmondja ne-

ked, mit tehet az iskola, és mit nem a bántalmazással kapcsolatban.
• Emlékeztessük a gyermekeket az iskola bántalmazás elleni szabályzatára, és hogy be-

széljenek velünk, ha bármi aggasztja őket. Ha az iskolának nincs bántalmazás elleni sza-
bályzata, javaslatot lehet tenni erre az iskola vezetőségének.

6. TEVÉKENYSÉG: BÁNTALMAZÁS

TEENDŐK: 
1. lépés:
Osszuk csoportokra a gyermekeket. Adjunk minden csoportnak egy bántalmazás kártyakész-
letet. Kérjünk meg minden csoportot, hogy válogassa szét a kártyákat három csoportba: fizi-
kai, szóbeli és érzelmi bántalmazás. Ugyanazokat a kártyákat használva minden gyermeknek 
egyesével el kell döntenie, hogy az egyes bántalmazási formák milyen súlyosak, és rangsorba 
kell tenniük a kártyákat. (1 gyémánt: legkomolyabb, 9 gyémánt: legkevésbé komoly). Minden 
gyermeknek visszajelzést kell adnia a csoport többi tagjának. Emeljünk ki a hozzászólásokból 
a hasonlóságokat és a különbözőségeket a diákok választásaiban.

Magyarázzuk el, hogy az egyes csoportok a gyémántokat eltérően osztották el. Ez valószínűleg 
abból eredhet, hogy mindannyian eltérően reagálunk és különbözően érzünk a bántalmazásos 
viselkedéssel kapcsolatban. Ez gyakran meghatározza, hogy mit tekintünk bántalmazásnak 
és mit nem, mert például a „kinevetnek” talán nem zavar egy gyermeket, de más gyermeket 
meg kiborít.

Járkáljunk körbe a csoportok között, és kérjünk meg minden gyermeket, hogy mondjon egy 
szót, ami leírja, hogyan érezhet az, akit bántanak. Írjuk fel ezeket a szavakat a flipchart táblára, 

– a csoport létszámától függően akár több szót is kérdezhetünk egyegy gyermektől.

Kérdezzük meg a gyermekektől a következőket:
• Hogyan tudsz segíteni?
• Mit tehetnél egy barátodért, hogy segíts neki, ha így érezne?
• Milyen tanácsot adnál valakinek, akit bántalmaztak?

Építsünk be más bántalmazási formákat a kártyákra, ha szeretnénk az osztályunkkal megbe-
szélni.

BÁNTALMAZÁS KÁRTYÁK

Ellopják, vagy megrongálják a 
holmidat

Kicsúfolnak, gúnyneveket mon-
danak rád

Rémhíreket terjesztenek rólad

Kinevetnek Kihagynak a tevékenységekből Nyomást gyakorolnak rád, hogy 
tegyél meg valamit, amit nem 
akarsz megtenni

Megvernek, megütnek Undok vagy trágár üzeneteket 
vagy telefonhívásokat kapsz

Leköpnek



3. FEJEZET

ÉN ÉS A CSALÁDOM

Gondoskodni azokról, akiket szeretünk

Jogok és felelősségek

A fejezet végére a gyermekekben…
• fejlődik a tisztelet család iránt, és a családtagok által vállalt felelősség iránt
• fejlődik az érzelmek iránti tudatosság, és a különböző érzések azonosításának 

képessége
• fejlődik a sokszínűség és a különbözőség tisztelete
• fejlődik a felelősségérzet a saját és mások cselekedeteinek következményeivel 

kapcsolatban
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I. KOROSZTÁLY: 
 6-10 ÉV (1.-4. OSZTÁLY)

TEVÉKENYSÉG: GONDOSKODÁS

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG ÉS KOMPETENCIA: Nyelvi

CÉL: Képessé tenni a gyermekeket arra, hogy beazonosítsák, mi fontos nekik és mi nem

IDŐTARTAM: 40 perc

SEGÉDANYAGOK: Egy másolat „Bella, Samu és a hattyúfiókáik” történetéről

TEENDŐK: Olvassuk fel a gyermekeknek a történetet, használjunk képeket és fotókat a törté-
net illusztrálására

Kérdezzük meg a gyermekektől a következőket:
• Mit gondolsz, hogy érezte magát Bella a történet során?
• Mit gondolsz, hogy érezte magát Samu a történet során ?
• Mit gondolsz, miért aggódott a fészekrakással kapcsolatban?
• Milyen helyet kerestek a fészekrakáshoz?
• Hol választották ki végül? Miért?
• Mit gondolsz, hogy érezte magát Bella és Samu a történet végére?

BELLA, SAMU ÉS AZ Ő HATTYÚFIÓKÁIK

Bella, a Hattyú volt a legelbűvölőbb teremtmény, aki a gyöngyöző tóban élt. A barátai 
csodálták őt a szépségéért, kecses hosszú nyakáért és fehér szárnyai csodás ívéért. De 
nem ez volt az egyetlen jó dolog vele kapcsolatban. Minden hattyú élvezte a társaságát 

– idősek és fiatalok egyaránt. Látván a hattyúcsaládokat maga körül, Bella is arról álmo-
dozott, hogy egyszer majd saját családja lesz.

És egy nap eljött az idő. Bella megtalálta társát – Samut, élete szerelmét. Annyira sze-
rették egymást, hogy elhatározták, elkezdik a közös életüket. Eltöltöttek egy kis időt egy-
mással, és Bella arra készült, hogy tojásokat rakjon. Nagyon izgatottan várták, hogy ki-
keljenek! Ám hiába ismerték a tónak minden zegzugát, mégsem voltak biztosak benne, 
hogy melyik lenne a legjobb hely a fészekrakásra.

Először a tópartot próbálták meg. Annak ellenére, hogy a tó nagy volt, nem találtak a 
partján egy csendes helyet sem. Túl sok horgász volt ott horgokkal. A szülővé váló pár 
nagyon aggódott, hogy a kishattyúk esetleg beleakadnak egy horogba és megsérülnek.
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2. TEVÉKENYSÉG: TÖLTSÜK MEG!

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG, KOMPETENCIA: Térbeli, Logikai

CÉL: Erősíteni a fiatalokban annak megértését, hogy mi a fontos számukra.

IDŐTARTAM: 30 perc

SEGÉDANYAGOK: A feladatlap másolata

TEENDŐ: Adjunk minden gyermeknek egy másolatot a feladatlapból és kérjük meg őket, hogy 
töltsék ki, és tartsák meg.

1. Gyakorlat: Párosítsd össze a számokat és a képeket úgy, ahogy a mesében megtörténtek.

2. Gyakorlat: Ha te lennél Bella és Samu helyében, melyik dolgokat használnád a fészek-
építésre? Karikázd be a képet. Melyiket nem használnád soha fészeképítéshez? Húzd át 
a képet.

3. Gyakorlat: Egészítsd ki a képet Belláról és a kis hattyúiról.

FELADATLAP:

Sziasztok, gyerekek! Bella, Samu és a hattyúfiókáik egy nagyon aranyos történet. Tudtok vá-
laszolni az alábbi kérdésekre?

1. gyakorlat: Párosítsd össze a képeket a számokkal, az alapján, hogy hogyan történt a me-
sében?

 
 A B

Utána megpróbálták a hód háza tetején. Már egy ideje nem látták a hódot, ezért azt gon-
dolták, talán máshol épített magának egy házat. Nem is tévedhettek volna ennél nagyob-
bat. Amint leszálltak a háza tetejére és körülnéztek, az öreg hód kiemelkedett a vízből 

– és nagyon dühös volt amiatt, hogy valaki el akarja lopni a házát. Megértették, hogy ez 
itt mégsem lesz jó hely egy család elindulásához.

Bella és Samu elkezdtek aggódni. Fognake vajon találni egy olyan helyet, ahol meg-
szállhatnak? Épp a tóparti nádasban voltak, és csendesen gondolkoztak ezen, amikor 
hirtelen két nagy kéz közeledett hozzájuk. Mit akarnak ezek az emberek? Bella és Samu 
annyira megijedtek, hogy pánikba estek, és azon nyomban felreppentek. A levegőben 
szállva Samu nagyon aggódott. – „Hol fogunk megszállni? Hol találunk egy biztonságos 
helyet?” – gondolta.

Végül megpróbálták az apró szigetet a tó közepén. Szép hely volt, nagyon békés és 
csendes. Annyira apró volt, hogy egy horgász sem érdeklődött iránta, ezért nem hoztak 
hálókat és horgokat sem. Itt megvolt minden, amire Bellának szüksége volt, hogy lerak-
ja tojásait. Samu füvet és sást gyűjtött, és meghozott mindent Bellának. Ő ezeket egy-
másra rakta, és a közepére egy lyukat egy fúrt, olyan alakút, mint egy mély tál. A fészek 
kívülről tollakkal volt betakarva. Bella és Samu ránéztek a fészekre. Nagyon csinos volt! 
És nagyon nagy, legalább három méter átmérőjű.

Bella hat tökéletes tojást rakott, és melegben, biztonságban tartotta őket. Bella ezekben 
a napokban sosem hagyta el a fészket, ezért Samu keresett élelmet, és gondoskodott 
mindkettőjükről. Azután a tojások szépen sorban kikeltek. Milyen boldogok voltak a hat 
gyönyörű bébihattyúval!

MEGJEGYZÉS A TRÉNEREKNEK ÉS FACILITÁTOROKNAK:

Minden család tagjai egyedi módon kötődnek egymáshoz. Ebben a műhelymunkában a szülők 
és a gyermekek azt fogják felfedezni, hogy mi köti össze a családjaikat, mit szeretnek egymás-
ban, mit tesznek egymásért. Bizonyosodjunk meg arról, hogy nem annyira a mindennapi házi-
munkákra koncentrálnak majd, hanem inkább az érzésekre és azokra a tevékenységekre, ame-
lyeket együtt végeznek.
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2. gyakorlat: Ha te volnál Bella és Samu helyében, melyik dolgokat használnád a fészked épí-
téséhez? Kari kázd be a megfelelő képet!

Ha te volnál Bella és Samu helyében, melyik dolgokat nem használnád sosem a fészked építé-
séhez? Húzd át a megfelelő képet.

3. gyakorlat: Egészítsd ki a képet Belláról és a hattyúfiókákról.

MEGJEGYZÉS A TRÉNEREKNEK ÉS FACILITÁTOROKNAK:

Éppúgy, ahogy a hattyúcsaládnak megvan a fészke, az ember családoknak is van otthona, ahol 
azokkal élnek együtt, akiket szeretnek, ahol úgy érzik, hogy szívesen látják őket és biztonságban 
vannak. Néha az otthont így is jellemezzük: óvó kéz, amire hagyatkozhatunk.

 
 C D

 
 E F

 
 G

1:  2:  3:  4: 

5:  6:  7:  8: 
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4. TEVÉKENYSÉG: OTTHON SEGÍTENI

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG, KOMPETENCIA: Intraperszonális

CÉL: Bátorítani a gyermekeket arra, hogy részt vegyenek az otthoni életben, és arra, hogy meg-
becsüljék más családtagok háztartásban végzett munkáját.

IDŐTARTAM: 30 perc

SEGÉDANYAGOK: nagy ív papír a képeknek, képsorozat azokról a tevékenységekről, amit a 
gyermekek végezhetnek otthon segítségképpen

TEENDŐ:
Emlékeztesd a gyermekeket Bella, Samu és a hattyúfiókák történetére – hogyan raktak fészket 
és hogyan törődtek egymással.

Kérdezzünk meg minden gyermeket, hogy milyen feladatuk van otthon. Legyen egy képkészle-
tünk a lehetséges tevékenységekről (például: megetetni a háziállatot, segíteni a mosogatásban, 
elpakolni a játékokat, virágot locsolni a kertben). Kérjük meg a gyermekeket, hogy magukban 
tegyenek egy ígéretet, hogy milyen munkát fognak végezni, amint hazaérnek.

Másnap feltétlenül térjünk vissza erre a feladatra, és kérjünk visszajelzést az elvégzett mun-
kákról. Mindenki tudott találni valamit, amiben tudott otthon segíteni? Mit választottak? Ha 
egy gyermek meg tudta oldani, hogy segítsen otthon, tegyük fel neki a következő kérdéseket:

• Könnyű volt?
• Hosszú ideig tartott?
• Hogy érezted magad, amíg csináltad?
• Hogy érezted magad, mikor elkészültél vele?
• Hogy érezték magukat a családtagjaid, amikor segítettél otthon?
• Ragasszuk vagy tűzzük ki a választott munkát egy nagy papírra. Ha több gyermek ugyan-

azt a házimunkát választja, ragasszuk ki ugyanazt a képet annyiszor, ahányan csinálták.

Tegyük fel a következő kérdéseket:
• Szeretnéd folytatni ezt a feladatot?
• Miért igen / nem?
• Legközelebb más feladatot választanál?

Egyszer egy héten üljünk le a gyermekekkel egy körbe, és beszélgessünk az apró feladatokról, 
házimunkákról, amiket otthon végeznek.

• Emlékeztél rá, hogy megcsináld? 
• Szükség volt arra, hogy valaki emlékeztessen rá?
• Meguntad a feladatot, és csinálnál valami másikat?
• A családod tagjai megbecsülik a segítségedet?
• Gondolod, hogy a munkád fontos a családnak?

Tartsuk a házimunkákról összeállított ív papírt az osztályteremben jól látható helyen.

3. TEVÉKENYSÉG: AZ ÉN CSALÁDOM

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG, KOMPETENCIA: Interperszonális 

CÉL: Képessé tenni a gyermekeket arra, hogy bemutassák a családjukat

IDŐTARTAM: 30 perc

SEGÉDANYAGOK:
• üres papírtányérok vagy kör alakú keménypapír lapok
• tollak, ceruzák vagy filctollak

TEENDŐ:
Emlékeztessük a gyermekeket Bella, Samu és a hattyúfiókák történetére, és arra, milyen erő-
feszítéseket tettek a családjuk biztonsága érdekében. Ez mind azért történt, mert a család na-
gyon fontos és különleges.

Mondjuk meg a gyermekeknek, hogy ma a családjainkról fogunk beszélgetni.

1. lépés:
Magyarázzuk el, hogy néha, amikor a családról beszélünk, azt a szót használjuk, hogy „családi 
kör”. Adjunk minden gyermeknek egy papírtányért, vagy egy kör alakú keménypapírt. Az lesz a 
feladatuk, hogy rajzoljanak mosolygós arcokat a tányérra / papírra, melyek hasonlítanak a csa-
ládtagjaikhoz, és mutassák be az összes családtagjukat. Mutassuk be a feladatot a gyermekek-
nek egy példán keresztül: „Ez az apukám. Van egy bajusza. Eljár dolgozni, hogy pénzt keressen. 
Ő csinálja a legjobb spagettit a világon.” „ Ez az anyukám. Hosszú szőke haja van. Elvisz a do-
kihoz, amikor beteg vagyok.” „ Ez a tesóm, Tomi. Majdnem minden nap együtt játszunk.”Stb.

Párban mutassák be a családjukat a partnerüknek.

2. lépés:
Amint a gyermekek megnevezték a családtagjaikat a családi körben, a következő feladat az 
lesz, hogy találjanak valamit, ami közös bennük. Ehhez az előzőleg elkészített tányért / papírt 
fogják használni. Mutassuk be a gyermekeknek példaként: „Ez az anyukám. Mindketten sze-
retjük a rajzfilmeket.” „ A tesóm szeret focizni, ahogy én is szeretek.” stb.

Kérdezzük meg a gyermekeket, hogy tanultake bármi újat a többiekről és a családjaikról. Meg-
lepődteke? Vannak hasonlóságok a családok között? Emlékeztessük őket arra, hogy sok kö-
zös dolog van bennünk másokkal, még akkor is, ha néha elsőre nagyon különbözőnek látszunk.

Tartsuk a családtagokról készült papírtányérokat / kerek lapokat látható helyen az osztályte-
remben.
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5. TEVÉKENYSÉG: AZ ÉRZÉSEK FELFEDEZÉSE

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG, KOMPETENCIA: Testi-kinesztetikus

CÉL: Bátorítani a gyermekeket, hogy szabadon fejezzék ki az érzéseiket

IDŐTARTAM: 30 perc

SEGÉDANYAGOK: színes kártyák /lufik arcokkal, amelyek különböző érzelmeket fejeznek ki.

TEENDŐ:
Álljunk körbe a gyermekekkel és mondjuk el nekik, hogy most majd a testüket vagy az arcukat 
kell használniuk, hogy eljátsszák a szavakat, amiket mondunk nekik. Bizonyosodjunk meg ar-
ról, hogy a gyermekek értik a szavak értelmét. Amíg eljátsszák őket, csendben kell maradniuk. 
Az első szót gyakorlásképpen mondjuk, hogy biztosan megértsék a szabályokat.

Minden szót tisztán kiejtve mondjunk, és adjunk időt nekik, hogy megalkossák az arckifejezést 
és testükkel is kifejezzék azt:

• Boldog
• Szomorú
• Dühös
• Izgatott
• Zavarodott
• Unott
• Elragadtatott
• Fáradt
• Csalódott
• Megsértődött

Amint meggyőződtünk arról, hogy mindenki érti a szavakat, és képes kifejezni a saját módján, 
játsszunk egy játékot az érzések kifejezésével.

Súgjunk egy választott szót egy gyermeknek, aki eljátssza az érzést a többi gyermek előtt, akik-
nek pedig az lesz a feladatuk, hogy kitalálják az ábrázolt érzést.

A következő „előadó” lehet az a gyermek, aki eltalálja és helyesen válaszol, vagy bárki lehet, 
aki szeretne.

Hangsúlyozzuk, hogy nincs egységes mód arra, hogy megmutassuk az érzéseinket, nagyon 
fontos, hogy képesek legyünk beazonosítani és kifejezni őket. Ez segít nekünk abban, hogy ne 
borítsanak el az érzések, és ne negatív módon fejezzük ki őket.

Ezután tegyük fel a következő kérdéseket:
• Fel tudsz idézni olyan időket, amikor boldognak, szomorúnak, mérgesnek stb. érezted 

magad?
• Miért érezted ezt az érzést? Miért érezted így magad?
• Hogy érzed magad most az érzések okaival kapcsolatban?
• Ha az érzés negatív, mint például a düh vagy az unottság: Tudsz már olyan módot, aho-

gyan megoldhattad volna a problémát?
• A gyermekek elvégezhetik ezt a feladatot csendben magunknak, vagy megkérhetünk egy-

két gyermeket, hogy osszák meg a történetüket, amikor azt a bizonyos érzést érezték.

MEGJEGYZÉS A TRÉNEREKNEK ÉS FACILITÁTOROKNAK:

Emlékeztessük a gyermekeket arra, hogy a családokban az emberek esetében is szükséges, 
hogy gondoskodjanak egymásról a tagok. Törődniük kell a „fészkükkel” – az otthonukkal, az 
élelemmel, a háziállataikkal vagy a kertjükkel. Mindez kemény munkát jelent, és amikor az anyu-
kák és apukák dolgoznak, törődniük kell emellett a háztartással is. Jó dolog, hogy ha mindenki 
kiveszi részét a házimunkákból és besegít otthon.
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• Elragadtatott
• Fáradt
• Csalódott
• Megsértődött

Engedjük a gyermekeket, hogy végigmenjenek a kártyakészleten legalább kétszer. Utána alkal-
mazzuk a feldolgozó kérdéseket a játék első változatából.

MÁSODIK VÁLTOZAT AZ ÉRZELEM KIFEJEZŐ JÁTÉKRA:

Álljunk körbe a gyermekekkel és mondjuk el nekik, hogy most majd a testüket vagy az arcukat 
kell használniuk, hogy eljátsszák a szavakat, amiket mondunk nekik. Bizonyosodjunk meg ar-
ról, hogy a gyermekek értik a szavak értelmét. Amíg eljátsszák őket, csendben kell maradniuk. 
Az első szót gyakorlásképpen mondjuk, hogy biztosan megértsék a szabályokat.

Minden szót tisztán kiejtve mondjunk, és adjunk időt nekik, hogy megalkossák az arckifejezést 
és testükkel is kifejezzék azt:

• Boldog
• Szomorú
• Dühös
• Izgatott
• Zavarodott
• Unott
• Elragadtatott
• Fáradt
• Csalódott
• Megsértődött

Amint meggyőződtünk arról, hogy mindenki érti a szavakat, és képes kifejezni a saját módján, 
játsszunk egy játékot az érzések kifejezésével.

Válasszunk 5 érzést, amit a gyermekek ábrázolni fognak. Legyen kéznél minden gyereknek 
egy csomag kártya színes arcokkal, vagy színes lufik, amelyeken az arcok ezeket az érzése-
ket ábrázolják.

Súgjunk egy választott szót egy gyermeknek, aki eljátssza az érzést a többi gyermek előtt, akik-
nek pedig az lesz a feladatuk, hogy kitalálják az ábrázolt érzést. A gyermekek feltartják azt a 
kártyát vagy lufit, amely szerintük az adott érzést ábrázolja.

Választhatunk, hogy egyszerre egy gyermek játsszon, és mutassa meg mind az öt érzést, vagy 
minden körben más gyermek mutassa az adott érzést.

HARMADIK VÁLTOZAT AZ ÉRZELEM KIFEJEZŐ JÁTÉKHOZ – NÉMA SZOBROK:

Kérjük meg a gyermekeket, hogy álljanak körbe úgy, hogy kifelé néznek a körből és így hátuk 
a kör közepe felé mutat. Bizonyosodjunk meg arról, hogy mindenkinek elég helye van egymás 
mellett mindkét oldalon. Mondjuk el nekik, hogy el fogunk számolni háromig, és utána kiáltani 
fogunk egy érzést. Bizonyosodjuk meg arról, hogy minden gyermek érti ezt az elhangzott szót. 
Miután meghallották a szót, forduljanak azonnal a körbe befelé, és alkossanak egy néma szob-
rot magukból. Például: 123BOLDOG! Mialatt a szobrokat megformálják, csendben kell ma-
radniuk. Ha bárki zajt csap, kiesik a körből. Kérjük meg őket, hogy mielőtt kijönnek a szobor
pozícióból, óvatosan nézzenek körbe, és tekintsék meg a körülöttük lévő szobrokat is.

Javasolt lista az érzésekről:
• Boldog
• Szomorú
• Dühös
• Izgatott
• Zavarodott
• Unott
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HETEDIK TEVÉKENYSÉG:  
A HASONLÓSÁGOK ÉS ELTÉRÉSEK FELFEDEZÉSE

CÉL: Segíteni a gyermekeknek, hogy tiszteljék a kulturális sokszínűséget azáltal, hogy felfede-
zik a családjuk és a mindennapi tárgyaik különböző aspektusait

IDŐTARTAM: 45 perc

SEGÉDESZKÖZÖK:
• Tárgyak, amiket a gyermekek családjai használnak otthon
• Hagyományos ruhák
• Régi dolgok
• Régi, fontos könyvek
• Régi / új / megbecsült fotók a családról
• Leggyakrabban használt konyhai eszközök
• Kedvenc =leggyakrabban használt alapanyagok
• A szülők /gondviselők munkájához tartozó tárgyak
• stb.

TEENDŐ:
Fedezzük fel minden kiválasztott tárgy funkcióját

Vitassuk meg a következő kérdéseket:
• Miért van ekkora eltérés, változatosság a tárgyak között?
• Vane olyan a tárgyak közt, ami teljesen ismeretlen?
• Láttad /használtad már ezeket a tárgyakat? Használode a mindennapi életben ezeket 

a tárgyakat?

Kérjük meg a gyermekeket, hogy magyarázzák el minden tárgynak a használatát, amit behoz-
tak. Hogy éreznek ezzel kapcsolatban? Ők is használjáke? A szüleik / gondviselőik szabadon 
adták nekik oda ezeket a tárgyakat? El kellette nekik otthon magyarázni, hogy milyen célra 
használják ezeket a tárgyakat?

MEGJEGYZÉS A TRÉNEREKNEK ÉS FACILITÁTOROKNAK:

Ha gyermekek elviccelik az ismeretlen tárgyakat, bátorítsuk őket arra, hogy észrevegyék: az 
egyes különböző tárgyakat eltérő módon lehet / kell használni, és minden mód érvényes.

II. KOROSZTÁLY: 
 11-14 ÉVESEK (5.-8. OSZTÁLY)

HATODIK TEVÉKENYSÉG: AZ ÉN HÁLÓZATOM

CÉL: Megbecsülni a családot és a családtagok, szomszédok és családi barátok szerepét, me-
lyet vállalnak

IDŐTARTAM: 30 perc

SEGÉDESZKÖZÖK: flipchart papír és papírok, tollak és filcek

TEENDŐK:
Indítsunk beszélgetést a gyermekekkel a következő kérdések segítségével:

• Mi a család? Minden család egyforma? Milyen lenne a világ, ha minden család egyfor-
ma lenne?

• Mi teszi hasonlóvá / eltérővé a családokat? Mit gondoltok, milyen érzés, amikor a csalá-
dod eltér más családoktól a szomszédságon / városon / országon belül?

• Mi teszi különlegessé vagy mássá a te saját családodat?

Készítsünk jegyzeteket a flipchart papíron, ahogy a tanulók ötletelnek a kérdésre adott vála-
szokon.

MEGJEGYZÉS A TRÉNEREKNEK ÉS FACILITÁTOROKNAK:

Az általános iskolás gyermekek számára a családról való beszélgetés fontos része a körülöttük 
lévő világ érzékelésének és a hozzá való kapcsolódásnak. Sok tanuló alsó tagozatban szembe-
sül először azzal, hogy az ő családja esetleg eltér másokétól. A nagyobb általános iskolások ér-
zékenyek lehetnek az eltérések leírásával, jellemzésével kapcsolatban, és gyakran kell kezde niük 
valami a saját családjukkal való kapcsolat változásaival is, ahogy mélyebben és egyre jobban 
megértik önmagukat, mint egyéneket.1

Ezért mindig nyitottsággal és megértéssel kell közelítenünk ezekhez a kérdésekhez. Magyaráz-
zuk el a gyermekeknek, hogy a családok általában együtt élnek egy közös otthonban, de sok 
ember él távol a szüleitől vagy a testvéreitől.

1 Forrás: https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/what-is-a-family
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MEGJEGYZÉS A TRÉNEREKNEK ÉS FACILITÁTOROKNAK:

Mivel a gyermekek már koragyermekkorban formálnak magukról és másokról képet, fontos se-
gíteni nekik felismerni és elfogadni az eltéréseket, és meglátni a hasonlóságokat a felszínen túl. 
Ha megerősítjük ezeket a tanulási pontokat, a gyermekek a sokszínűség megbecsülését fogják 
megtanulni az eltérő dolgoktól való félelem helyett. Ahogy a gyermekek elkezdik összehasonlí-
tani a családi helyzetüket másokéval, lehet, hogy elkezdik kifejezni aggodalmaikat azzal kapcso-
latban, hogy eltérnek a többiektől. A gyermekeket biztosítani kell arról, hogy a különbözőségek 
rendben vannak. Annak felfedése, hogy a családok talán nem olyanok, mint a sajátjuk, bátorítja 
a toleranciát és az elfogadást, látják, hogy még az osztályukon belül is minden család egyedi 
és különleges!2

2 https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/every-family-is-the-same-every-family-
is-different

NYOLCADIK TEVÉKENYSÉG: 
SOK MINDENBEN HASONLÍTUNK EGYMÁSRA

CÉL: A hasonlóságok felismerése az emberek között

IDŐTARTAM: 35 perc

SEGÉDESZKÖZÖK: nagy hely

TEENDŐ:
Kérjük meg a gyermekeket, hogy először szaladgáljanak a térben, majd álljanak meg egymás-
hoz közel, ha úgy érzik, azonos csoportba tartoznak. Mi fogjuk nekik megmondani a csoport 
jellemzőjét. Előzőleg bizonyosodjunk meg arról, hogy a teljes csoportban keveredve jelen van-
nak a felsorolt különböző jellemzők; így a gyermekek képesek lesznek eltérő nagyságú cso-
portokba rendeződni a tapasztalataik alapján és megérezhetik, mi a különbség a kiscsoporthoz 
vagy nagycsoporthoz való tartozásban, vagy akár az egyedüllétben.

A csoport jellemzői a következők lehetnek:
• Mindenki, akinek van testvére
• Mindenki, akinek kettőnél több bátyja / nővére van
• Mindenki, aki tud egy másik nyelven beszélni
• Mindenki, aki tud énekelni
• Mindenki, aki már járt egy másik országban
• Mindenki, akinek jár vagy járt rokona ugyanebbe az iskolába
• Mindenki, aki jár suliba
• Mindenki, aki focizik (vagy mást sportol)
• Mindenki, aki gyalog jár az iskolába
• Mindenki, aki szereti a pizzát (vagy lehet kisebb csoportokban, aszerint, hogy milyen piz-

zát szeret)
• Stb.

Kérdezzük meg a gyermekeket, hogy tanultake valami újat valaki másról? Élvezték ezt a tevé
kenységet? Meglepődteke azon, hogy melyik csoportba kerültek? Emlékeztessük a gyerme-
keket arra, hogy sok közös van bennünk másokkal, még akkor is, ha elsőre nagyon különbö-
zőnek látszunk.

Kérdezzük meg tőlük:
• Volt olyan, amikor egyedül voltál, vagy nem volt senki a csoportodban, akit megölelhet-

tél volna?
• Milyen érzés volt?
• Milyen érzés volt, mikor mindannyian ugyanabba a csoportba tartoztatok?
• Mihez lett volna kedved, amikor sok kicsi csoport volt? Kíváncsi voltál, hogy mik a jellem-

zői ezeknek a kiscsoportoknak?
• Mit mond ez rólunk, emberekről?
• Mit mond ez a hasonlóságainkról és a különbözőségünkről?
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TIZEDIK TEVÉKENYSÉG: MATYI KIJAVÍTJA A HIBÁJÁT

CÉL: Segíteni a gyermekeket abba, hogy megértsék: hazudni, nem az igazságnak megfelelő-
en viselkedni nem hoz jó eredményt, és segíteni nekik felismerni, hogy a bocsánatkérés és az 
őszinteség segíthet

IDŐTARTAM: 45 perc

SEGÉDANYAGOK: A „Matyi kijavítja a hibáját” című történet

TEENDŐK:
Olvassuk fel a történetet hangosan. Hangsúlyozzuk, hogy minden cselekvésnek vannak követ-
kezményei és utóhatásai. Hangsúlyozzuk, hogy az érzések egyszerű gesztusokkal és néhány 
kedves szóval is megoszthatók.

A mesélés végén vitassuk meg a gyermekekkel a témát, vagy kérjük meg őket, hogy rajzoljanak 
le egy hasonló helyzetet, ami megtörtént velük. Hogyan jutottak arra a döntésre, hogy helyesen 
cselekedjenek, hogyan fogják megfordítani a helyzetet, és hogyan lesznek a jövőben őszinték.

MATYI KIJAVÍTJA A HIBÁJÁT

Nemrégen Matyi anyukája elküldte őt, hogy vásároljon sokféle dolgot a családi vacsorá-
hoz. A lista hosszú volt és az összeg, amit kifizetett, magas. Miután Matyi fizetett, maradt 
nála néhány bankjegy és némi aprópénz. Azt gondolta, anya nem fogja észrevenni, ha 
egy kis pénz hiányzik, ezért hazahozta a megvásárolt dolgokat, szépen betette a hűtő
Aszekrénybe és a szekrénybe, és megtartotta az az aprót.

Matyinak új barátai lettek az új iskolában. Új menő barátok. Suli után el fognak menni 
moziba, vagy pizzázni, és ő nem akar az egyetlen kimaradó gyerek lenni. A mozijegy, a 
pizza elég drága, és a zsebpénzéből nem tudja ezt fedezni.

Matyi rosszul érezte magát, és attól a naptól kezdve, hogy eltette a pénzt, aggódott. 
Minden alkalommal, mikor anyukája beszélni akart vele, azt gondolta, hogy azért akar 
vele beszélni, hogy adja vissza a pénzt.

Egy nap találkozott barátjával, Tomival. Régóta ismerték egymást, és együtt jártak isko-
lába. A régi iskolába, egy másik, régi időből. Tomi észrevette, hogy valami rossz dolog 
van Matyival, és hogy nagyon szomorú. Azt gondolta, hogy hiányzik neki a régi iskola, 
és a régi barátai. Egy idő után Matyi elmondta neki, hogy mit csinált. Tomi megdöbbent, 
de látta, hogy barátja meg van ijedve, és nagyonnagyon szomorú azzal kapcsolatban, 
ami történt. Együtt leültek, és hosszú ideig gondolkodtak közösen arról, hogy mi lenne 
a legjobb. 

„Őszintének kell lenned. Menj, és meséld egy anyukádnak, mi történt.” És őszintén szól-
va, Matyi is egyfolytában ezen gondolkozott. Sosem hazudott még az anyukájának, és 
még ha az élet néha nehéz helyzeteket is hozott, az anyukája mindig megértő és be-
csületes volt vele.

KILENCEDIK TEVÉKENYSÉG: A NYOMÁS, AMIT ÉREZHETÜNK

CÉL: Megismerni az életünkben meglévő nyomási pontokat

IDŐTARTAM: 45 perc

SEGÉDANYAGOK: Tábla/flipchart papír

TEENDŐ: 
Alakítsunk maximum öt fős csoportokat. Kérjünk meg minden csoportból egy gyermeket, hogy 
feküdjön le a flipchart papírra, és rajzoljuk körbe.

Kérjünk meg minden csoportot arra, hogy írjanak vagy rajzoljanak annyi aggodalmat vagy nyo-
mást a papírra, amennyit gondolnak, hogy egy gyermek megtapasztal az életének minden vo-
natkozásában. A pozitív nyomás az egyik oldalra kerüljön, a negatív a másikra.

Minden csoport ossza meg gondolatait az osztály többi részével.

Vitassuk meg a következő kérdéseket: 
• Mikor érzel pozitív nyomást? Ki/mi a nyomás forrása?
• Mikor érzel negatív nyomást? Ki/mi a nyomás forrása?
• Minden csoporttag ugyanazt a nyomást érzi / ugyanaz aggasztja?
• A fiúk és a lányok ugyanazt a nyomást érzik / ugyanattól aggódnak?
• Úgy gondoljátok, hogy csak a veletek egykorú gyermekek érzik ezt a nyomást / vannak 

ugyanilyen aggodalmaik, vagy ez minden korosztálynál hasonló?
• Úgy gondoljátok, hogy a felnőttek is érzik ezt a nyomást / vannak ugyanilyen vagy ha-

sonló aggodalmaik?

Írjunk jegyzeteket a flipchart papírra, ahogy a gyermekek ötletelnek ezeken a kérdéseken.

MEGJEGYZÉS A TRÉNEREKNEK ÉS FACILITÁTOROKNAK:

A nyomás – legyen az pozitív vagy negatív – valami olyasmi, amivel valószínűleg minden gyermek, 
különösen a tizenévesek, szembesülnek. Érezhetnek közvetlenül nyomást – barátoktól, kortár-
saktól, vagy szülőktől, de érezhetnek közvetetten is, amikor látják, hogy mások tesznek valamit.

Nemet mondani, vagy kiállni magunkért, amikor negatív nyomást tapasztalunk, néha nagyon 
nehéz vagy stresszes lehet. A gyermekek gyakran tartanak attól, hogy elveszítik barátaikat, vagy 
nem tartják őket „menőnek”.

Emlékeztessük a gyermekeket, hogy vannak emberek, akikkel tudnak erről beszélgetni. Hivat-
kozzunk konkrét személyekre az iskolában, éppúgy, mint a szülőkre / gondviselőkre, és a bará-
tok szerepére.



70    3. FEJEZET  |  ÉN ÉS A CSALÁDOM

• Mit tanult ebből Matyi?
• Voltál hasonló helyzetben? Új iskola, nincsenek barátaid, kevés a pénzed, stb.
• Hogy érezted magad? Volt valaki, akivel tudtál beszélni erről? Segített valaki?

MEGJEGYZÉS A TRÉNEREKNEK ÉS FACILITÁTOROKNAK:

A gyermekek a becsületességről és a hazugságról elsősorban a szüleiktől és más, számukra 
fontos felnőttektől tanulnak az életük során. Mindemellett a kortársaik is hatással vannak rájuk, 
mint gyermekekre, amint belépnek az oktatásinevelési intézménybe.

Tizenévesek esetében nagyon fontos, hogy elég szabadságot és felelősséget adjunk nekik, és 
közben megtanítsuk őket arra, hogy a cselekedeteik eredményéért, következményeiért felelős-
séggel tartoznak.

Este, amikor az anyukája hazajött a munkából, odament hozzá, és mindent elmondott 
neki: azt, ahogyan megtartotta az aprót, és ahogy azt felhasználta az új barátaival a mo-
zijegy és a pizza megvásárlásához.

Először az anyukája nagyon csalódott volt. Nagyon csendben maradt, és a vacsora alatt 
gondolkodott. Lassan és csendesen befejezte a vacsoráját, és ott maradt az asztalnál 
ülve. Matyi nagyon meg volt ijedve, és sírni kezdett. Anyukája elmondta neki, hogy na-
gyon csalódott amiatt, amit Matyi tett. Azt kérte Matyitól, hogy minden pénzt, amit még 
nem költött el, adjon neki vissza. Matyi visszaadta. Azután megölelte őt, és azt mondta 
neki, hogy nagyon örül, amiért Matyi úgy döntött, hogy őszinte lesz, és így is cselekedett.

Később aznap este, amikor Matyi az ágyában olvasott, bement hozzá, és megkérte 
Matyit, hogy gondolkozzon el azon, vajon mi késztette őt elsősorban arra, hogy ellop-
ja a pénzt.

Matyi egy darabig gondolkozott, és elmondta neki, hogy azért volt mindez, mert szomo-
rúnak érezte magát az új iskolában, és barátokat akart szerezni. Kicsit ki akart tűnni, an-
nak ellenére is, hogy tudta, nem elég a pénze arra, hogy minden héten moziba menjen.

Tudta, hogy túl sokat költött, de az új barátai annyira menők voltak, és miután látta, hogy 
viccet csinálnak a szegényebb gyerekekből az iskolában (és ő is inkább nevetett velük, 
pedig ugyanolyan szegény volt, mint akiken nevettek), nem akarta, hogy őt is kineves-
sék… Csak népszerű akart lenni, és jól érezni magát. Nem tudta, hogy a viselkedése 
nem helyes, és még ha nem is kapják el, belül rosszul fogja magát érezni emiatt. Pedig 
így lett! Bizony rosszul érezte magát a pénz ellopásáért, a hazugságért, azért, amiért ki-
nevetett másokat. Később még Tomit is megkérdezte, hogy segíthetnee neki újságokat 
kihordani kétszer egy héten, suli után, mert mindent vissza akart adni az anyukájának.

Anyukája egy kicsit mosolygott. Matyi tudta, hogy valami nagyon fontosat akart mon-
dani neki. Elmagyarázta neki: „Tudod, nem szabad csak a népszerűség kedvéért ten-
nünk dolgokat, vagy azért, amiért szomorúak vagyunk. Tudom, hogy az élet néha kicsit 
kemény, beleértve, hogy kettőnknek el kellett költöznie egy másik helyre. De őszintének 
kell lennünk egymáshoz, és az új barátainkhoz is. Álljunk ki magunkért, ha nem tetszik, 
ahogy másokkal bánnak. Tudom, hogy nem sok az a zsebpénz, amit kapsz. És tudom, 
hogy vissza fogod adni az összes pénzt. Azt hiszem, egy nagyon értékes tapasztalatot 
szereztél arról, hogyan kell helyesen viselkedni, amikor senki sem látja. Amit a saját ér-
tékeidről és mások értékeiről is megtanultál, ez az etika, a hitelesség. Ezek fontos sze-
repet játszanak a közösség szabályaiban.”

A végén anyu azt mondta, hogy az embereket sok minden kísértésbe viszi: a kapzsiság, a 
pénz, a hamis népszerűség, mások mindennapi tisztességtelen viselkedése, de a bölcs 
és okos emberek tudják, hogy a tisztességtelenség, a csalás és a lopás hosszabb távon 
rossz érzéseket keltenek az emberekben.

A történet elolvasása utána beszéljük meg a gyerekekkel ezeket a kérdéseket:
• Hogyan jellemeznéd Matyi viselkedését és érzéseit?
• Miért lopta el Matyi a pénzt?
• Mit tennél te a helyében?
• Mit gondolsz, az anyukája igazságos volt vele? Jól kezelte a helyzetet?
• Ha Tomi helyében lennél, mit tanácsolnál Matyinak?



4. FEJEZET

ÉN ÉS A KÖZÖSSÉGEM

Együtt élni és dolgozni, társadalmi felelősség,  
a közösséghez való tartozás érzete

A fejezet végére a gyermekek…
• megértik a munka fogalmát, és megismerik a különböző szakmákat
• megértik a közösségben való részvétel fontosságát
• célirányosan elindulnak a jövőről való gondolkodás útján
• tisztában lesznek a gyermekek jogaival és lehetőségeivel
• fejlődik bennük a felelősségérzet mások iránt, és mások jogai felé
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I. KOROSZTÁLY: 
6-10 ÉVESEK (1.-4. OSZTÁLY)

ELSŐ TEVÉKENYSÉG:  
KÉPZELD EL A VILÁGOT… NÉLKÜL

CÉL: Megbecsülni a közösségben dolgozó emberek szerepét és elismerni felelősségüket

IDŐTARTAM: 45 perc

SEGÉDANYAGOK:
• régi újságok, magazinok, kiadványok, képes szóróanyagok
• ollók
• ragasztók

TEENDŐK:
Vegyük rá a gyermekeket, hogy ötleteljenek azon, kik dolgoznak a közösségükben. Segítsük 
őket kérdésekkel:

• Mi a munkája anyukádnak, apukádnak, a szomszédodnak stb?
• Ha nincs olyan munkájuk, amiért fizetést kapnak, vane olyan „munkájuk”, amit otthon 

végeznek?
• Tudjátok, hogy hívják azokat, akik a megélhetésért végzik ezeket a tevékenységeket?

Ha küzdenek a feladattal, kérjük meg őket arra, hogy képzeljenek el minden embert, minden 
üzletet, akiket láttak, amint reggel a suliba jöttek, és elhaladtak mellettük. Győződjünk meg ar-
ról, hogy azok az emberek is említésre kerülnek, akik nem pénzért végeznek munkát. Lehet, 
hogy a gyermekeknek útmutatásra vagy tanácsra lesz szükségük abban, hogy sok ember vé-
gez nagyon értékes munkát nem pénzért.

Amint sikerült az alapvető szókincset feltérképezni, és minden szakmát megemlíteni, ami eszük-
be jutott, adjunk a gyermekeknek egy feladatot: találjanak a régi újságok, magazinok, kiadvá-
nyok, képes szóróanyagok oldalain minél több szakmát. Lehet, hogy találnak új szakmákat is, 
amik az első körben nem jutottak az eszükbe. A következő feladatuk az lesz, hogy kivágják eze-
ket a szakmákat ábrázoló képeket. Ezután minden gyermek kézbe veszi a képeit, és elmond-
ja, milyen szakmát ábrázol, és mit csinálnak az emberek a képeken. (Ez egy tanár. Gyerekeket 
tanít az iskolában. Ez egy buszsofőr. Ő buszokat vezet.). Hagyjuk a gyerekeket, hogy feltűzzék 
a képeiket a táblára. Amint minden kép a táblán van, tegyük fel nekik a következő kérdéseket:

• Találunk képet egy olyan emberről, aki nem kap fizetést a munkájáért?
• Melyik az a szakma ezek közül, ami szerintetek a legfontosabb? Neked személyesen mi 

teszi fontossá? Mi teszi fontossá a közösség számára?
• Amikor ránézel a képekre, látod a te álomállásod?
• Mi szeretnél lenni, amikor nagy leszel? Mit szeretsz ebben a munkában a legjobban?
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MÁSODIK TEVÉKENYSÉG: EGY ÁTLAGOS NAP… ÉLETÉBEN. 
INTERJÚT KÉSZÍTÜNK A KÖZÖSSÉGÜNK EGY TAGJÁVAL

CÉL: Megérteni a közösségben betöltött szerepek és felelősségek fontosságát

IDŐTARTAM: 45 perc

SEGÉDANYAGOK/EMBEREK: Önkéntesek a közösségben, akik beszélnek a közösségben 
betöltött szerepükről

TEENDŐK:
1. lépés:
Kérdezzük meg a gyermekeket, hogy ismerneke valakit a közösségükből, akinek érdekes sze-
repe van – polgármester, a rendőrség tagja, a helyi egyházi közösség tagja, vagy egy szülő /  
gondviselő, akinek érdekes a szakmája, vagy érdekes szerepet vállal a közösségen belül.

Beszéljük meg, miért gondolják, hogy ők érdekesek a közösség szempontjából. Döntsük el, kit 
hívjunk meg, hogy meséljen az életéről. Amint eldöntötték, a gyermekek feladata az lesz, hogy 
kérdésekkel készüljenek az interjúra. Írjanak kérdéseket, vagy használjunk helyettesítő képeket, 
ha fiatalabb gyermekekkel dolgozunk.

2. lépés:
Hívjunk meg egy vagy két embert - akik a közösségért sokat tesznek - az iskolába, hogy be-
szélgessenek az osztállyal a közösségben betöltött szerepükről. Prospektusok, videók, fotók 
segítenek a gyermekeknek megérteni ezeknek az emberek az esetében a munkájuk természe-
tét, és mindennapi feladataikat, ezért kérjük meg a meghívottakat, hogy lehetőség szerint hoz-
zanak magukkal képeket.

A beszélgetés után bátorítsuk a gyermekeket, hogy írjanak egy rövid összefoglalót arról, amit 
tanultak, vagy rajzoljanak egy képet, ami a meghívott vendég életéből ábrázol egy napot.

JEGYZET A TRÉNEREKNEK ÉS FACILITÁTOROKNAK:

Lehet, hogy szükség lesz arra, hogy megtanítsuk, vagy emlékeztessük a gyermekeket a külön-
böző népszerű szakmákra. Az, hogy milyen mélyen megyünk bele a munkák típusainak ismer-
tetésébe, függ a gyermekek életkorától és a korábbi tapasztalataiktól.

Fiatalabb gyermekek esetében lehet, hogy a hangsúly a közösségért sokat tevő szakmákra irá-
nyul (tűzoltó, rendőr), majd fokozatosan – miután az alapvető közösséget segítő szakmák emlí-
tésre kerültek – kitérhetünk a helyben népszerű szakmákra.



78    4. FEJEZET  |  ÉN ÉS A KÖZÖSSÉGEM EGYÜTT ÉLNI ÉS DOLGOZNI, TÁRSADALMI FELELŐSSÉG, A KÖZÖSSÉGHEZ VALÓ TARTOZÁS ÉRZETE   79

NEGYEDIK TEVÉKENYSÉG: FELELŐSSÉGÜNK A KÖZÖSSÉGÜNKÉRT 

CÉL: Tudatosítani a gyermekek jogaik és felelősségeit

IDŐTARTAM: 45 perc

SEGÉDANYAGOK: flipchart papírok, tollak, filcek

TEENDŐ:
Kérdezzük meg a gyermekeket: Szerettek iskolába járni? Mindig megbizonyosodtok arról, hogy 
a terem tisztán és rendben van tartva? 

Még ha az iskolába járás vagy a terem tisztán tartása egyszerű hétköznapi tevékenységeknek 
tűnnek is, mégis fontos részei a jogaink és felelősségeink megértésének. Amikor élvezed a sza-
badságot és közben gondoskodsz a holmijaidról, éppen azt mutatod meg, hogyan működnek 
a jogok és a felelősségek.

1. lépés: 
Beszéljétek meg a következő kérdéseket:

• Mi a „jog”?
• Mindenkinek mindenhol egyformák a jogai?
• Te tisztában vagy vele, hogy mik a jogaid? (Otthon, az iskolában, a közösségedben)
• Mik a felelősségeid?
• Vannak különleges felelősségeid otthon vagy az iskolában?

A megbeszéltek alapján együtt, egy osztályként vázoljunk fel egy „Gyermekek jogai” táblát. 
Bizo nyosodjunk meg arról, hogy a gyerekek gondolnak az otthoni, iskolai és közösségen belüli 
jogaikra is. Fontos, hogy ez a dokumentum olyan nyelven legyen leírva, amelyet a gyermekek 
használnak és értenek. Nincs szükség „nagy szavak” használatára. Annak érdekében, hogy 
a táblát még vizuálisabbá tegyük, kérjük meg a gyermekeket, hogy rajzoljanak a jogok mellé, 
melyekkel rendelkeznek / szeretnének rendelkezni. Ezen a módon minden alkalommal, amikor 
rátekintenek, megakad rajta a szemük. Tegyük a végső változatot jól látható helyre.

Miután megbeszéltük a jogokat, beszéljünk azokról a felelősségről, amellyel minden gyermek 
rendelkezik (otthon, az iskolában, a közösségben). Ha a téma túl nehéz a fiatalabb gyermekek-
nek, segítsük őket példákkal. Szóval jogotok van iskolába járni. Mit kell ahhoz tennetek, hogy 
az iskolában sikeresek legyetek? Van valaki más, akinek tennie kell valamit annak érdekében, 
hogy támogasson téged az iskolában való sikerességed érdekében?

2. lépés: 
Semmilyen jog nem működik, ha ezzel párhuzamosan nem vállalunk komolyan felelősséget. Ez 
alapvetően fontos, amikor a közösségben betöltött szerepeinkről beszélgetünk. Mindannyiunk-
nak együtt kell dolgoznia annak érdekében, hogy tiszta, biztonságos terünk legyen az életre.

Beszélgessünk a gyermekekkel:
• Szeretnétek valamit javítani az iskolánkban vagy a közösségünkben?
• Mit tehetünk azért, hogy az iskolánk egy szebb, jobb, tisztább hely legyen?

Kérjük meg őket, hogy nagycsoportban ötleteljenek és keressenek válaszokat ezekre a kér-
désekre. Alternatívaként osszuk az osztályt kisebb csoportokra, és kérjük meg a csoportokat, 
hogy ötleteljenek a kérdésekkel kapcsolatban. Pár perc után kérjünk minden csoporttól vissza-
jelzéseket a teljes osztály felé. Írjuk le a javaslataikat egy flipchart papírra. Kérjük meg a gyer-

HARMADIK TEVÉKENYSÉG: ÁLOMTÁBLÁT KÉSZÍTÜNK

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG: Intraperszonális, Térérzékelés

CÉL: Bátorítani a célok kitűzését és serkenteni a jövő orientált gondolkodást

IDŐTARTAM: 45 perc

SEGÉDANYAGOK:
• flipchart papír mindenkinek egyegy
• régi / új magazinok fotókkal, az ábécé betűi
• cellux, ragasztó, ollók, filcek, kreatív eszközök képek kivágásához és a poszterre való 

rögzítéshez

TEENDŐK:
Amikor a gyermekek már tudják, hogy milyen szerepek és munkák léteznek a közösségükben 
és a közösségükön kívül, facilitálhatunk egy foglalkozást az ő álomállásukról

Ötleteljünk az alábbi kérdésekkel kapcsolatban:
• Mi az álomállásom?
• Mit akarok az életben elérni?
• Milyen szerepet töltök be a családomban / közösségemben?

Bátorítsuk a diákokat arra, hogy erről gondolkozzanak el egy kicsit. Néhány perc múltán ma-
gyarázzuk el, hogy az lesz a feladatuk, hogy készítsenek illusztrációt az álmaikról a jövőbeli 
életükkel és munkájukkal kapcsolatban. Rajzoljanak, vagy készítsenek kollázst a magazinok, 
újságok, kiadványok képeiből.

Ez a feladat eltarthat egy ideig, ne sürgessük őket. Miután minden kép elkészült, kérdezzük 
meg a gyerekeket, hogy kinek van kedve bemutatni az álomállását. Hagyjuk őket szabadon 
leírni az ötleteiket, és közben ne felejtsünk el rákérdezni a családban / közösségben betöltött 
szerepükre. Hangsúlyozzuk ennek fontosságát! Teljesen rendben van, ha erre a kérdésre csak 
a bemutató során próbálnak meg válaszolni - a legfontosabb dolog az, hogy megértsék: min-
den ember hatással van a többiek életére és a közösségre. Mindegy, hogy háziasszony vagy 
épp sürgősségi orvos.

Hagyjuk az elkészült posztereket / rajzokat az osztályteremben jól látható helyen.

JEGYZET A TRÉNEREKNEK / FACILITÁTOROKNAK:

Fiatalabb gyermekeknél nincs szükség arra, hogy elmélyüljünk a témában. Ugyanakkor alapve-
tően fontos elültetni a gondolatot a célok és álmok szükségességéről – hogy álmodozzunk a 
munkánkról, a jövőbeli életünkről, és emellett keményen dolgozzunk ezeknek a céloknak az el-
éréséért. Emlékeztessük őket arra, hogy a közösség és a szélesebb társadalom minden tagjának 
élete és munkája, – legyen az fizetett vagy nem fizetett munka  egyaránt fontos.
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ÖTÖDIK TEVÉKENYSÉG: FELELŐSSÉG NAPI TERV

CÉL: segíteni a gyermekeket a cselekvések tervezésének kifejlesztésében

IDŐTARTAM: 45 perc

SEGÉDANYAGOK: flipchart papírok, tollak, filcek

TEENDŐ:
Amint elhatároztuk, hogy minek a fejlesztésére, javítására van szükség, meg kell beszélnünk azt 
is, hogy milyen eredményt szeretnénk látni és mik azok a tevékenységek, amelyeket el kell vé-
gezni az iskolánk vagy a közösségünk érdekében. Tereljük a gyermekeket az egyszerű és meg-
valósítható ötletek irányába. Amikor megegyeztünk az eredményben, készítünk egy akciótervet.

Gyűjtsünk annyi ötletet, amennyit csak lehetséges, osszuk az osztályt kisebb csoportokra, és 
kérjük meg, hogy vázoljanak fel egy akció tervet. A következő kérdésekre összpontosítsanak:

• Mit szükséges fejleszteni? Mit akarunk elérni, megvalósítani?
• Milyen lépéseket kell megtennünk, hogy a tervben megfogalmazott eredményeket elér-

jük?
• Ki fog benne segíteni?
• Mire van szükségünk (eszközök, stb.)?
• Milyen nehézségekre kell felkészülnünk?

Példa: A gyermekek látják, hogy szemét van az iskolához közeli kiserdőben. Elhatározzák, hogy 
megtisztítják a területet. A válaszaik a következők lehetnek:

• Tiszta erdőt szeretnénk a falunkba. Össze fogjuk gyűjteni a szemetet a falunkban.
• Engedélyt kérünk az osztályfőnöktől; találunk tanárokat, akik segíteni fognak nekünk; 

enge délyt kérünk a szüleinktől.
• Osztályfőnök, tanárok, gyerekek és a szüleik.
• Kesztyűk, szemeteszsákok.
• Rossz idő, nem kapunk engedélyt a szüleinktől vagy a tanárainktól.

Kérdezzünk meg minden csoportot a terveikről. Még ha ugyanazt értjük egy megoldandó prob-
lémán, eltérések lehetnek abban, hogy milyen lépéseken keresztül szándékozunk megvalósí-
tani, kiket szeretnénk bevonni segítőként, és milyen segédanyagokra van szükségünk. Beszél-
jük meg az eltéréseket, és ha a gyermekek egyetértenek, adjunk hozzá ötleteket, vagy hagyjunk 
el a javasolt lépésekből, emberekből vagy segédanyagokból.

Készítsünk egy átfogó tervet és segítsük a gyermekeket a megvalósításban!

mekeket, hogy hogy minden ötletre reflektáljanak, szóljanak hozzá. Nem a kritizálásról szól ez 
a gyakorlat, hanem a javaslatok széles választékáról.

Amikor minden ötletet összegyűjtöttünk, kérjük meg a gyermekeket, hogy válasszanak egyet, 
amit a legjobban szeretnének, és amiről azt gondolják, hogy ez a legfontosabb az iskolájuk / 
közösségük számára. Bizonyosodjunk meg arról, hogy az ötleteik reálisak és megvalósíthatók, 
vagy esetleg néhány ötlet összekombinálható.

Mondjuk el nekik, hogy a választott ötletüket használni fogjuk, tervet készítünk az osztálynak 
/ vagy szélesebb iskolai körnek, ahol a tagok fejlesztéseket fognak végezni az iskola számára.

JEGYZET A TRÉNERNEK / FACILITÁTORNAK:

Magyarázzuk el, hogy a jogok azok a szabadságok, melyeket nyilatkozatok és törvények véde-
nek, a felelősségek pedig azok a dolgok és kötelességek, amelyeket meg kell tennünk – például 
kövesd az iskola szabályait, segíts a társadnak, hasznosítsd újra a szemetet.

A jogaink és a jogokkal kapcsolatos felelősségeink kapcsolatban vannak egymással. Mindany-
nyiunknak – gyermekek, felnőttek, közösség, állam – dolgoznia kell a felelősségek felvállalásán, 
különben nem vagyunk képesek a jogainkat sem gyakorolni. Ha a lánc egyik szeme, kapcso-
lódása nem működik jól, a teljes lánc összeomlik. Ne felejtsük el hozzátenni, hogy a felnőttek-
nek (a közösségnek és az államnak is) kötelezettségei vannak ezekkel a jogokkal kapcsolatban.
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Amikor befejeztük az állítások felolvasását, mondjuk el a gyermekeknek, hogy maradjanak ott, 
ahol vannak és nézzenek körül. Milyen messze vagytok a többi gyermektől? Ki tudjátok találni, 
hogy miért nem álltok egy sorban, miközben mindenki egyenlőként indult el? (Idősebb gyer-
mekekkel megbeszélhetjük azt is, hogy vajon minden gyermek egyenlőként kezdie az életét?

Ezután tegyük fel a gyermekeknek a következő kérdéseket:
• Ki jutott a legtávolabbra? Miért van ez így? Milyen érzés az „első helyen” végezni?
• Nehéz volt eldönteni, hogy a te karaktered mozdulhate?
• Hogy érezted magad, mikor mozdulhattál? Miért?
• Hogy érezted magad, mikor nem mozdulhattál? Miért?
• Figyelted a körülötted lévő többi ember viselkedését?
• Hogy érezted magad, mikor azt láttad, hogy mindenki más mozdulhat? Miért?
• Mit gondolsz, miért juthattak néhányan előbbre, mint mások?
• Ez ugyanígy van a te közösségedben? Gondolod, hogy a te közösségedben vannak 

olyanok, akik akadályokat tapasztalhatnak a közösségükben a jogaikkal kapcsolatban?
• Gondolod, hogy te tudsz bármit tenni ezekkel a nehézségekkel kapcsolatban? Ha te nem 

tudsz, ki tud?

Karakterek:
1  13 éves fiú vagy egy itáliai kis faluból. Egy kertes házban laksz a családoddal. Szereted a 
földműves munkát. Nehéz idők járnak felétek és a szüleid sokat aggódnak. Nemrégiben arról 
beszélgettek, hogy édesapád kimenne ÚjZélandra dolgozni, hogy onnan tudjon pénzt kül
deni haza.

2  11 éves fiú vagy, egy szlovákiai roma közösségben élsz. Kisegítő iskolába jársz. Talán so-
sem fogod befejezni a középiskolát. A kortársaid közül sokan fogyasztanak alkoholt és dohá-
nyoznak.

3  12 éves lány vagy Pakisztánból. Szeretsz iskolába járni, az az álmod, hogy egyszer egye-
temre mész. Az édesapád támogat téged, annak ellenére, hogy lányoknak veszélyes iskolába 
járniuk. Édesanyád csak most kezdett el megtanulni olvasni.

4  14 éves lány vagy Hollandiából. A szüleiddel és két testvéreddel élsz egy kicsi, de kényel-
mes házban, Amszterdamban. A helyi általános iskolába jársz. Jövőre egy nemzetközi iskolába 
fogsz járni Amszterdamban. Ügyvéd vagy orvos szeretnél lenni.

5  15 éves lány vagy és Dhaka városából származol, Bangladesből. Édesanyáddal és két ki-
sebb testvéreddel élsz. A helyi textilüzemben dolgozol, hogy támogasd a családod. Édesapád 
egy távoli farmon dolgozik, és onnan küld pénzt haza. Évente egyszer látod őt.

6  12 éves lány vagy, Madridból, Spanyolországból. Gyermekkorodban egy betegség miatt 
lebénultál, és most kerekesszékkel közlekedsz. Szeretsz iskolába járni, de gyakran nehéz részt 
venni az órákon. A szüleid sokat segítenek neked otthon. Mérnök szeretnél lenni.

7  13 éves lány vagy, aki Sao Pauloban, Braziliában él. Úgy keresel pénzt, hogy szemetet gyűj-
tesz a város utcáin, és elviszed az újrahasznosító központba. Sok olyan gyermeket ismersz, aki 
hasonló munkát végez. Tudsz olvasni és számolni. Egy kunyhóban laksz a szüleiddel.

8  11 éves lány vagy Bronxból, New York városából az Amerikai Egyesület Államokban.  
A nagyszüleiddel élsz. Édesapád börtönben ül, édesanyád drogfüggő.

9  12 éves lány vagy, Angliában élsz. Te és a húgod nagyon korán születettek a szüleitek éle-
tében. Édesanyád sosem fejezte be a középiskolát. A szüleid olyan munkát végeznek, amivel 
kevés pénzt keresnek. A környezet, ahol élsz, nem túl biztonságos. Nemrégen megnyertél egy 
országos történelem versenyt.

II. KOROSZTÁLY: 
11-14 ÉVESEK (5.-8. OSZTÁLY)

HATODIK TEVÉKENYSÉG: EGY LÉPÉS AZ ÉLETBEN

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG: Testtudatosság

CÉL: Megérteni, hogy néhány ember korlátokat tapasztal jogainak érvényesítése során

IDŐTARTAM: 45 perc

SEGÉDANYAGOK: nagy tér, szerepkártya minden egyes gyermeknek, állítások listája

TEENDŐ: 
Adjunk minden gyermeknek egy szerepkártyát. Mondjuk el nekik, hogy ne mutassák meg a 
kártyájukat a többieknek. El kell képzelniük, hogy ők azok a gyermekek, akik szerepkártyán 
vannak. Hagyjuk, hogy gondolkozzanak arról, hogy, milyen élete lehet annak a gyermeknek: 
hol lakik, jár-e iskolában, mit csinál iskola után, hogy néz ki az otthona, hogy néz ki egy átla-
gos reggele, mivel szeret foglalkozni.

Állítsuk egy sorba a gyermekeket egy nagy térben, hogy legyen elég hely körülöttük és előttük. 
Néhány állítást fogunk hangosan felolvasni. Emlékeztessük őket arra, hogy át kell gondolják az 
állításokat, ahogy eljátsszák a gyerekeket. Ha egyetértenek az állításokkal (ha az állítás igaz a 
gyermekre, akit eljátsszanak), lépjenek egy lépést előre. Ha nem értenek egyet vele, ne mozdul-
janak. Lassan olvassuk fel az állításokat – hagyjuk, hogy a gyermekek átgondolják, mi történik 
körülöttük, hogyan éreznek. Emlékeztessük őket arra, hogy ez nem egy verseny.

Állítások:
• Mindennap megyek iskolába.
• Néha vacsora nélkül megyek aludni.
• Sosem éreztem, hogy kirekesztenek.
• Egyetemre akarok menni.
• Bármilyen ruhát hordhatok, amit csak akarok.
• Sok időm van arra, hogy a barátaimmal lógjak és játsszunk együtt.
• Van egy kényelmes, szép, meleg otthonom.
• Van elég ételem és italom.
• Szabadon megválaszthatom, milyen munkát szeretnék, ha nagyobb leszek.
• Anyanyelvemen beszélhetek az iskolában.
• Értem azt a nyelvet, amit az országomban széles körben beszélnek.
• Nem félek egyedül hazamenni, amikor kint már sötétedik.
• Van internet hozzáférésem.
• Amikor beteg vagyok, elmehetek az orvoshoz.
• Szerethetek bárkit, akit választok.
• Amikor idősebb leszek, eldönthetem, kivel házasodom meg.
• Tiszta környezetben élek.
• Stb.
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HETEDIK TEVÉKENYSÉG: MINDANNYIAN SZÍNESBEN ÁLMODUNK? 

CÉL: Felfedezni, hogyan érzékelik a gyermekek a világot és a saját közösségeiket.

IDŐTARTAM: 45 perc

SEGÉDANYAGOK:
• Tények Lap, kiválasztott Fenntartható Fejlődés Célok
• egy-egy készlet Igaz / Hamis állítás minden csoportnak
• kiegészítő információk (Képek)

TEENDŐK:
1. lépés:
Készíthetünk egy rövid foglalkozást a gyermekek helyzetéről a világban, felhasználva a Tények 
Lapot a kiválasztott Fenntartható Fejlődés Célokkal.

Osszuk az osztályt kisebb csoportokra, és adjunk minden csoportnak egy kvízt és egy készle-
tet az Igaz / Hamis állításokkal, ezekkel a gyermekek az állításokat két csoportba kategorizál-
hatják; igaz vagy hamis.

Ezután kérjünk visszajelzést a csoportokról, hogy miért tették abba a kategóriába az állításo-
kat, amelyekbe tették.

Együtt vitassunk meg:
• Csodálkoztoke a tények közül bármelyiken is? Miért? Miért nem?
• Miért van az, hogy sok fiatal akadályoztatva van abban, hogy teljes és boldog életet él-

hessen?
• Van bármi, amit a fiatalok tenni tudnak annak érdekében, hogy a kormányuk biztosítsa 

számukra a jogaik védelmét?
• Ti tudtok valamit tenni, hogy felszólaljatok más fiatalok érdekében?

Rövid kiegészítő információk tanároknak

1  Négy gyermekből egy szenved attól, hogy visszamaradt a fejlődésben. A fejlődő országok-
ban ez az arány eltérő: három gyermekből van egy érintett.

2  66 millió általános iskolás korú gyermek jár éhesen iskolába, a fejlődő országokban, csak 
Afrikában ez a szám 23 millió gyermeket jelent.

3  1990—ben 17.000 gyermekkel kevesebb halt meg, de még mindig több mint ötmillió gyer-
mek hal meg az ötödik születésnapja előtt évente.

4  57 millió gyermek marad ki az általános iskolából. Kb. 50 százaléka az iskolából kimaradt 
gyermekeknek konfliktusoktól érintett területen él.

5  Világszerte 616 millió fiatalnak hiányoznak az alapvető matematikai és olvasási készségei.

6  A nők és a gyermekek a felelősei a víz begyűjtésének azon háztartások 80%ban, ahol nincs 
vezetékes ivóvíz.

10  10 éves fiú vagy, Nairobiban élsz, Kenyában, Afrikában. Te és a családod egy szép nagy 
házban laktok. Édesapád kormánytisztviselő. Jövőre Svájcba mész egy középiskolába tanulni.

11  14 éves fiú vagy és egy menekült táborban élsz Törökországban. Szíriából menekültél el. Ez 
a második éved, amit a táborban töltesz. Egy nagy civil szervezet által működtetett iskolába 
jársz. Hiányoznak neked a nagyszüleid, akik négy éve haltak meg. Tanár szeretnél lenni.

12  14 éves lány vagy. A szüleiddel és a nővéreddel Stockholmban éltek, Svédországban. Autis-
ta vagy. Szeretsz iskolába járni, vannak tantárgyak, amiben kiemelkedően jól teljesítesz. Néhá-
nyan azt mondják, hogy mentálisan sérült vagy, és a szüleid jobban tennék, ha elhelyeznének 
téged egy értelmi fogyatékos otthonban.

13  – X. Gyermekek, akik önmagukat játsszák.

JEGYZET A TRÉNEREKNEK / FACILITÁTOROKNAK

Legyünk óvatosak, amikor a karaktereket odaadjuk a gyermekeknek. Bizonyosodjunk meg arról, 
hogy a gyermekek nem érzékenyek a témára, nem érintettek benne. Érintettség esetén érdemes 
az adott témákat helyettesíteni másokkal.

Mielőtt belekezdünk a tevékenységbe, beszélgessünk arról, hogy az egyes országokban milyen 
helyzetben vannak a gyermekek a világon. Mutassunk nekik fotókat és térképet, ha szükséges, 
az országokról.

Ne felejtsük el elmagyarázni, hogy mik a szükségletek és a vágyak. (Szükségletek, amik alapve-
tően fontosak minden gyermek számára annak érdekében, hogy boldog és egészséges életet 
éljen. A vágyak azok a dolgok, amelyek jók, ha vannak, de nem szükségesek a teljes élethez.)
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Gyermekek egy integrált iskolában

JEGYZET TRÉNEREKNEK ÉS FACILITÁTOROKNAK:

Nagyon figyeljük és nevezzük meg a lehetséges sztereotip válaszokat. Beszéljünk arról, hogy 
azoknak az embereknek is lehetnek hozzánk hasonló álmaik, akik származásukban, képessége-
ikben vagy hátterükben eltérnek tőlünk. Mindannyian a közösségünket építik, velünk azonos jo-
gaik és felelősségeik vannak.

Hangsúlyozzuk, hogy a világban a gyermekek helyzete mennyire eltérő lehet, és hogy milyen 
fontos az, hogy mi, mint egy közösség, figyeljünk a körülöttünk lévő emberek jóllétére. Beszél-
jünk a társadalmi felelősségvállalásról, és a környezetünkért való felelősségről.

Tudod, hogy ezek a tények igazake?

IGAZ HAMIS

A világon a gyermekek körében tízből egy szenved attól, hogy fejlődésben vissza-
maradt.

10 millió általános iskolás gyermek jár éhesen iskolában a fejlődő országokban.

Több, mint 5 millió gyermek hal meg az ötödik születésnapja előtt világszerte.

57 millió általános iskolás korú gyermek marad ki az iskolából.

100 millió fiatalnak hiányoznak az alapvető matematikai és olvasási készségei.

A nők és gyermekek felelősek a víz begyűjtéséért azoknak a háztartásoknak a 80%
ában, ahol nincs vezetékes ivóvíz.

2. lépés:
Osszuk a gyermekeket 34 fős kiscsoportokba. Adjuk nekik oda a képeket, hogy megnézzék. 
Az a feladatuk, hogy beszélgessenek a következő kérdésekről:

• Honnan származnak ezek a gyermekek?
• Ők a te közösséged tagjai?
• Ismeritek őket? A barátaitok?
• A te országod élnek? Találkoztál velük?
• Honnan szerzel információkat velük kapcsolatban?
• Hogy néznek az ő mindennapjaik?
• Boldogok?
• Járnak iskolába? Hogy néz ki egy átlagos iskolai napjuk?
• Mik az ő álmaik?
• Mit gondolsz, milyen lesz a jövőjük? Hasonló a tiétekhez? Vannak különbségek?

 
 Roma gyermekek Bosznia Herzegovinából Menekült gyermekek egy menekült táborban
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Feladatlap: Sztereotípiák körülöttünk 

Az újság, magazin, kiadvány neve:

Képek erről: Számok Mit csinálnak? A valóságot tükrözik?

Férfiak

Nők

Kisebbségek

Cikkek erről: Számok Ezek a cikkek pozití-
vak vagy negatívak?

Egyetértesz ezekkel  
a véleményekkel, ame-
lyek a cikkekben van-
nak?

Politika

Tudomány

Vallás

Helyzet a világban

JEGYZET A TRÉNEREKNEK / FACILITÁTOROKNAK:

Általánosságban a sztereotípiák segítenek nekünk – alapot szolgáltatnak, valamit, amit ismerünk, 
amire építhetünk.

Mindazonáltal fontos, hogy ne feledkezzünk meg a kritikai gondolkodásról. Ha elkezdünk nega-
tív sztereotípiákra hagyatkozni, talán semmi jó nem jön ki ebből a helyzetből, mert eleve negatív 
kimenetre számítunk. A helyzet még rosszabb is lehet, ha a negatív sztereotípiáink előítéletekké 
változnak emberekkel vagy helyzetekkel kapcsolatban.

8. TEVÉKENYSÉG: SZTEREOTÍPIÁK KÖRÜLÖTTÜNK

CÉL: Felfedezni, hogy az emberek különböző csoportjai hogyan jelennek meg az újságokban, 
magazinokban, kiadványokban, és mindez hogyan hat a velük kapcsolatos sztereotípiákra

IDŐTARTAM: 45 perc

SEGÉDANYAGOK:
• magazinok, újságok, kiadványok 
• Feladatlap: Sztereotípiák körülöttünk (a számok vagy másolatok attól függnek, hogy mek-

kora a csoport nagysága, hány csoport van, és mennyi magazin, újság, kiadvány áll ren-
delkezésre)

TEENDŐ:
Osszuk be az osztályt 34 fős csoportokra. Adjunk minden csoportnak egy csomag magazint, 
újságot, kiadványt. Kérjük meg a csoportokat, nézzék végig az anyagokat, a fotókat, fejléce-
ket, cikkeket.

• Számoljátok meg hány férfi és hány nő van a képeken és mit csinálnak.
• Ha vannak cikkek nemzeti, etnikai kisebbségekről, menekültekről, fogyatékos személyek-

ről, ezek pozitívak vagy negatívak? Miről szólnak ezek a cikkek?
• Hány cikk szól a különböző témákról – politika, tudomány, divat, szórakoztatóipar? Vál-

tozik a cikkek száma attól függően, hogy milyen típusú az újság vagy magazin?
• Vannak cikkek a te országod hagyományairól, vagy más országokról? Ezek pozitívak 

vagy negatívak?
• Vannak vallással kapcsolatos cikkek? Ezek pozitívak vagy negatívak?

A csoportok használhatják a feladatlapot, hogy összegyűjtsék az információkat. Adjunk a cso-
portoknak 15 percet, hogy írják össze, amit találtak.

Beszéljük meg a következő kérdéseket
• A társadalmunk minden csoportjának tagjai képviselve a magazinokban, újságokban, 

kiad ványokban?
• Kik szerepelnek a legtöbbet benne?
• Amikor fotókat néztétek, mi van a férfiakat ábrázoló képeken? Mit csinálnak?
• Amikor fotókat néztétek, mi van a nőket ábrázoló képeken? Mit csinálnak?
• Minden újságban hasonló a megközelítés?
• Mit gondolsz, a fotók és cikkek az országod valóságát tükrözik vagy általában a való-

ságot?
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• Gyermekek, akik nem képesek teljesen megérteni a nyelvet (fehér kártya; be kell kötni a 
fülüket egy ruhadarabbal, vagy valamivel, ami teljesen blokkolja a hangokat. Kérdezhet-
nek, ha tudnak).

Engedjük, hogy megvitassák a témát. Tíz perc után fejezzük be a találkozót, és kérjük meg a 
diákparlamentet képviselő gyermekeket, hogy mutassák be a végső javaslatukat a játszótérrel 
kapcsolatban. Ez az első alkalom, amikor mindenki hallja, miről szólt a találkozó.

Beszéljük meg a csoporttal:
• Tetszik nektek a végső javaslat a játszótérrel kapcsolatban? Lesz minden, amit szeret-

nétek ott látni?
• Úgy gondoljátok, hogy a döntéshozó folyamat igazságos és korrekt volt?
• Minden csoportnak egyenlő esélye volt elmondani a véleményét?
• Mit csinálnátok másként és miért?
• Hogy éreztétek magatokat a beszélgetés során?
• Tudtok olyan helyzetet mesélni a saját életetekből, amikor nem minden embernek volt 

elegendő képviselete, vagy amikor nem tudták elmondani a véleményüket, még abban 
az esetben sem, amikor a beszélgetés, vagy annak következményei fontosak voltak az 
életükre nézve?

Jussunk el addig a következtetésig, hogy fontos, hogy mindenki tudjon beszélni, és mindenki-
nek joga van arra, hogy meghallják a hangját, és a közösség része legyen.

KILENCEDIK TEVÉKENYSÉG:  
JOGOK ELISMERÉSE – A JOG ARRA, HOGY MEGHALLJÁK A HANGOD!

KÉSZSÉG: Interperszonális

CÉL: Megérteni, hogy minden gyermeknek (és felnőttnek) joga van arra, hogy meghallják a 
hangját, és mindenkinek a felelőssége, hogy lehetőséget adjunk nekik a beszédre

IDŐTARTAM: 45

SEGÉDANYAGOK: flipchart papír

TEENDŐK: 
1. lépés:
Üljünk le egy körbe a gyermekekkel, és mondjuk el nekik, hogy most arra fogjuk kérni őket, 
hogy osszák meg velünk, mit csináltak a hétvégén. Ahelyett, hogy egyesével osztanák meg a 
híreket egymás után, mindenki egyszerre fog beszélni. Egy gyermek lesz a hallgató. Az ő fela-
data az lesz, hogy megpróbálja meghallani és kideríteni, hogy ki mit mond, és annyi információt 
írjon fel a különböző gyermekek hétvégéjéről egy flipchart papírra, amennyit csak tud anélkül, 
hogy megkérne bárkit is, hogy ismételje meg, amit mondott.

Hagyjuk folyni egy pár percig ezt a tevékenységet. Tegyük fel utána a gyermekeknek a követ-
kező kérdéseket:

• Miért nem tudta meghallani a hallgató azt, amiket mondtak?
• Mi tette volna könnyebbé számára, hogy meghallja?

2. lépés:
Osszuk a gyermekeket három csoportra úgy, hogy különböző színű kártyákat adunk nekik:

• A zöld kártyát kapó gyermekek a diákparlament tagjai lesznek + két másik gyermekkel 
együtt

• Gyermekek piros kártyával
• Gyermekek fehér kártyával

Bizonyosodjunk meg róla, hogy csak a diákparlament tagjai tudják, mi a téma, amiről beszél-
getnek, és adjuk nekik az alábbi leírást:

Van egy terv arra, hogy kialakítsanak egy többcélú játszóteret minden gyermek számára 
az iskola közelében. Beszélgettek az osztályfőnökkel az ötletről, aki elfogadta ezt a ja-
vaslatot, és azt mondta, hogy az iskolai alap költségvetésében van erre a projektre keret. 
Ők a diákparlament tagjai, ezért azt tanácsolta nekik, hogy vitassák meg ezt az ötletet 
az iskolában más diákokkal is, és jöjjenek vissza olyan további ötletekkel, amiket a diá-
kok felvetettek.

A beszélgetésen a diákparlament tagjai nem említhetik a találkozó pontos célját, a játszóteret 
vagy a pénzalapot, de vázlatot kell készíteniük a végleges javaslatukról az osztályfőnök felé.

Gyűjtsük össze a gyermekeket a találkozóra, és vitassák meg a javaslataikat és ötleteiket. Há-
rom fontos csoport lesz jelen:

• A beszélő gyermekek (zöld kártya, a diákparlament tagjai, akik ismerik a részleteket, meg-
vitathatják, tehetnek fel kérdéseket, + a két diák, akik nem tudják a részleteket, feltehet-
nek bármilyen kérdést, amit szeretnének).

• Gyermekek, akik túl félénkek ahhoz, hogy beszéljenek (piros kártya)



5. FEJEZET

ÉN ÉS A PÉNZ

Költeni, megtakarítani, megosztani,  
pénzügyi ismeretek

Az ötödik fejezet célja: Pénzügyi nevelés
• Megérteni a tulajdon és az erőforrások értékét, és felelősségteljes használatát
• Gyakorlatias módon használni a számolási készségeket pénz segítségével
• Meglátni annak a fontosságát, hogy erőforrásokat osztunk meg másokkal
• Megérteni, hogy miért dolgoznak az emberek, hogy miért fontos a pénzkeresés
• Megérteni a takarékoskodás fontosságát, és fejleszteni a takarékossági szoká-

sokat
• Tudatos és felelősségteljes döntéseket hozni a költési lehetőségekben
• Megismerni különböző pénzügyi intézményeket a közösségen belül, a termékei

ket és szolgáltatásaikat
• Megérteni a szükségletek és vágyak fogalmát

CÉL: Fejleszteni a pénzügyi készségeket

Ebben a fejezetben olyan tevékenységeket kínálunk, amelyek kapcsolódnak a köl-
tés, megtakarítás, megosztás fogalmához. Alább találhatóak a különböző tevé-
kenységek leírásai a témához kapcsolódóan, két korcsoportra bontva: 

• Tevékenységek 6-10 éveseknek
• Tevékenységek 10-14 éveseknek

Vannak olyan tevékenységek, melyekbe a szülők is bevonhatóak.
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TEVÉKENYSÉGEK 6-10 ÉVESEKNEK

ELSŐ TEVÉKENYSÉG: A SZÜKSÉGLETEK ÉS VÁGYAK  
FOGALMÁNAK BEVEZETÉSE

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG: nyelvi

CÉL: Bevezetni a szükségletek és vágyak fogalmait

IDŐTARTAM: 15 perc

SEGÉDESZKÖZÖK: flipchart, filcek, postitek

TEENDŐ: 
Kérjük meg a diákokat, hogy gondolják végig, mi mindenre van szükségük ahhoz, hogy felnő-
hessenek. A válaszaikat először írják vagy rajzolják le postitekre. Ez után kérjük meg őket, hogy 
helyezzék el az összes postitjüket a flipchart papíron, amin két különböző oszlop van; Szüksé-
gem van rá, Vágyom rá. Kérjük meg őket, hogy indokolják is meg azt a döntésüket, hogy miért 
az egyik vagy másik oszlopba tették az egyes válaszokat.

Szükségem van rá Vágyom rá, akarom
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HARMADIK TEVÉKENYSÉG: SZŰKÖS ERŐFORRÁSOK

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG: Testi - kinesztetikus

CÉL: Megértetni a gyermekekkel a hiány fogalmát

IDŐTARTAM: 30 perc

SEGÉDESZKÖZÖK: Egy nagy teli zsák, amiben ceruzák, radírok, könyvek, apró játékok, szí-
nezők stb. vannak. 

TEENDŐK: Osszuk az osztályt 45 fős csoportokra. Adjunk minden csoportnak egy számot 
egytől ötig. Amikor hallják a számukat, adjunk a gyerekeknek 30 másodpercet arra, hogy annyi 
mindent vegyenek ki a zsákból, amennyit csak tudnak. Vannak azonban szabályok!

• Csak egyesével lehet kivenni a tárgyakat
• Nem lehet a zsákot fejjel lefele fordítani
• Egyszerre csak egy kéz lehet a zsákban

Minden csoport kézben tarthatja az összegyűjtött tárgyait a tevékenység végéig. Ahogy a fo-
lyamat folytatódik, egyre kevesebb és kevesebb dolog marad a zsákban. Mire az utolsó cso-
port is sorra kerül, már nagyon kevés dolog marad a zsákban.

Végezzünk egy gyors összegzést arról, hogy az egyes csoportok mit tudtak kivenni a zsák-
ból. Kérdezzük meg az első és az utolsó csoportot, hogy boldogoke vagy csalódottak. Tetes-
sünk vissza mindent a zsákba. A következő körben az utolsó csoport kezdi a tárgyak kivételét 
a zsákból, és az első csapat marad a végére. Figyelni kell arra, hogy a sorrend változtatásával 
mindig más csoport tegyen szert előnyre.

Fontos, hogy feldolgozásképpen beszélgessünk a gyermekekkel. Tegyük fel a következő kér-
déseket:

• Hogy érezted magad, mikor a játék elején választhattál a zsákból tárgyakat?
• Hogy érezted magad, amikor te voltál az utolsó?
• Mit gondolsz, fair, méltányos volte a játék? Miért igen vagy miért nem?
• Tudsz javasolni méltányosabb módot a tárgyak elosztására?

Mondjuk el a gyermekeknek, hogy ahogy a zsákok esetében is látták, a világ is így működik: 
egy bizonyos mennyiségű erőforrás áll a rendelkezésünkre, hogy használjuk és megosszuk. Ha 
egyszer kifogyunk belőle, akkor nincs több. Magyarázzuk el, hogy az emberek gyakran nem 
gondolnak másokra, amikor használnak vagy elvesznek dolgokat. Gyakran csak magunkra 
gondolunk, és arra, amit mi akarunk. Amikor kivettük a dolgokat a zsákból, nem gondoltunk 
arra, hogy a többi csoportnak mennyi marad. Kedvesebb és méltányosabb másokra is gon-
dolni, és egyenlően elosztani, megosztani a javakat, amennyire lehetséges. Ezen a módon min-
denki haszonélvezője lehet a korlátozott erőforrásoknak.

MÁSODIK TEVÉKENYSÉG: MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK AHHOZ,  
HOGY EGÉSZSÉGBEN ÉS JÓLLÉTBEN NŐJÜNK FEL?

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG: Kreativitás

CÉL: Megérteni, hogy mindenkinek ugyanolyanok az alapvető szükségletei

IDŐTARTAM: 30 perc

SEGÉDESZKÖZÖK: „Tapintós zsákok”, melyek apró dolgokat tartalmaznak: ételt, kicsi babát, 
vizespalackot, apró játékházat, fotóalbumot, fényképet a családról. A tárgyak mennyisége bő-
víthető, például: könyv, vonalzó vagy ceruza, ami az oktatást, valamint játék sztetoszkóp, ami 
az orvosi ellátást jelképezi

TEENDŐ: Alkossunk kört a gyermekekkel. Adjuk körbe a tapintós zsákot és kérjük meg őket, 
hogy tapogassák ki a tartalmát, válasszanak egy tárgyat, és találják ki, mi van benne. Vegyük 
ki a tárgyat a zsákból, és beszéljünk róla. Tegyük fel a következő kérdéseket:

• Milyen fontos dolgokat juttat eszünkbe a tárgy?
• Vajon minden gyermek számára fontose ez a dolog? Miért vagy miért nem?
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NEGYEDIK TEVÉKENYSÉG: KEDVENC TÁRGYAM

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG: Intraperszonális és térérzékelés

CÉL: Bemutatni a gyermekeknek a tulajdon és a megtakarítás értékének fogalmát

IDŐTARTAM:15 perc

TEENDŐ: Kérjük meg a gyermekeket, hogy csukják be a szemüket, és egy percig gondoljanak 
egy tárgyra, amit szeretnek. Amikor kinyitják a szemüket, kérdezzünk meg néhány gyermeket:

• Mi a kedvenc tárgyad?
• Miért ez a kedvenced?
• Kitől kaptad, vagy hol találtad? 
• Miért különleges?
• Megosztanád egy a tárgyat a családoddal vagy a barátaiddal? Miért?
• Van valaki más az osztályban, akinek ugyanez a kedvenc tárgya? Emeljék fel a kezüket, 

ha nekik is.
• Hogy éreznéd magad, ha elveszítenéd ezt a tárgyat?
• Tudnál nélküle élni?

Magyarázzuk el a gyermekeknek, hogy a kedvenc tárgyainknak gyakran érzelmi értékük van, 
vagy olyanok, amiket nem könnyű megvenni. Minél kevesebb van egy dologból, vagy minél 
ritkább, annál nagyobb értéket tulajdonítunk neki. Mindannyiunknak vannak dolgai, amelyek 
kedvesek számunkra, és amit szeretnénk biztonságban tudni.

ÖTÖDIK TEVÉKENYSÉG: KEVERD ÖSSZE ÉS TALÁLD MEG A PÁRJÁT!

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG: Logikai

CÉL: Megerősíteni a gyermekekben a tulajdon és a megtakarítás értékének megértését

IDŐTARTAM: 30 perc

SEGÉDESZKÖZÖK: „Keverd össze és találd meg a párját!” feladatlap másolata minden gyer-
meknek

TEENDŐ: Minden gyermeknek adunk egy feladatlapot kitöltésre. Ez után kérjük meg a gyerme-
keket, hogy mutassák meg a munkájukat, és hangosan olvassák fel, amire jutottak. Kérdezzük 
meg őket, miért választották az adott dolgot az adott helyre.

FELADATLAP

Helló! 

Össze tudod párosítani az egyes dolgokat azokkal a legbiztonságosabb helyekkel, ahol tart-
hatjuk őket? Miért gondolod, hogy az a bizonyos hely lesz neki biztonságos? Párosítsd össze 
a dolgokat és a számukra biztonságos helyeket, és kösd össze egy vonallal. Az elsőt össze
párosítottuk neked. Színezd ki a képeket, amikor ezzel végeztél. (A színező a következő olda-
lon található.)

 AZ IDENTITÁS ÉS A SZEMÉLYES JÓLLÉT POZITÍV ÉRZÉKELÉSÉNEK KIFEJLESZTÉSE   99
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HATODIK TEVÉKENYSÉG: KÉSZÍTSÜNK KINCSES DOBOZT

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉGEK: Térérzékelés

CÉL: Megbecsülni a tulajdon és a megtakarítási tevékenység értékét

IDŐTARTAM: 30 perc

SEGÉDESZKÖZÖK: Kicsi kártyadoboz vagy cipősdoboz minden gyermeknek – minden gyer-
mek hozzon be egyet a foglalkozás előtt. Ollók, színes papírok, ragasztók, színesek, csillogó 
papírok, matricák, festékek.

TEENDŐK: Mondjuk el a gyermekeknek, hogy most egy olyan különleges tárolót fognak ké-
szíteni, amiben ezután majd a számukra fontos dolgokat tudják tartani. Bizonyosodjunk meg 
arról, hogy minden gyermeknek van doboza. A gyermekek kidekorálják a dobozokat, felhasz-
nálva a színeseket, matricákat, színes papírokat, festékeket vagy bármi mást annak érdekében, 
hogy annyira kreatívak és egyediek legyenek, amennyire csak lehetséges. Ez után javasoljuk a 
gyerekeknek, hogy a dobozt tartsák otthon egy biztonságos helyen. Bármit belerakhatnak, ami 
számukra értékes annyira, hogy azt megőrizzék.

100    1. FEJEZET  |  ÉN, MAGAM ÉS ENGEM
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NYOLCADIK TEVÉKENYSÉG: MENNYIRE VAN SZÜKSÉGEM? 1.

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉGEK: Logikai

CÉL: Bemutatni a gyermekeknek az alapvető pénzügyi számításokat

IDŐTARTAM: 30 perc

SEGÉDESZKÖZÖK: Pénzérme kártyák

TEVÉKENYSÉG: Tegyük ki a nagy pénzérme kártyákat a táblára, vagy bárhova, ahol a gyer-
mekek láthatják.

Osztályként rakjatok össze egy táblázatot, ami megmutatja, hogy melyik pénzérmék összessé-
ge egyenlő más érmékkel. Használjunk érméket számok helyett, ha lehetséges. Például:

100 Ft = 10 Ft + 5 Ft + 5 Ft + 20 Ft +10 Ft + 50 Ft

200 Ft = 100 Ft + 50 Ft + 50 Ft 

50 Ft = 5 Ft + 5 Ft + 10 Ft +20 Ft + 10 Ft stb.…

Beszéljük meg a különböző érmék értékét. Tegyük fel a gyermekeknek a következő kérdéseket:
• Melyik érmével tudsz a legtöbbet vásárolni?
• Melyik érmével tudsz a legkevesebbet vásárolni?

Mutassunk válogatott érmékből álló különböző kombinációkat a táblán, és számoltassuk ki az 
osztállyal. Csak olyan szinten vezessük be a számítás alapjait, amit az osztály még megérthet. 
Egy későbbi szinten fokozatosan nehezíthetjük a számítási feladatokat. Ezeket az útmutató 
szemléltető gyakorlatokat napi vagy heti szinten lehet ismételni, alkalmanként egyre bonyolul-
tabb feladatokkal.

HETEDIK TEVÉKENYSÉG: MELYIK EZ AZ ÉRME?

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG: térérzékelés

CÉL: Képessé tenni a gyermekeket arra, hogy felismerjék az érméket

IDŐTARTAM: 15 perc

SEGÉDESZKÖZÖK: Kártyák a különböző érmékről

TEENDŐK: Mondjuk el a gyermekeknek, hogy ma a pénzről és az érmékről fognak tanulni. Mu-
tassunk fel egy kártyát az érmékről, melyek az országunk pénzéről készültek. Kérdezzük meg, 
hogy felismerike az érméket. Először is mutassuk fel a kártyákat sorban a legkisebb értékűtől 
a legnagyobbig.

Ismételjük meg a gyakorlatot, és utána kezdjük el összekeverni a kártyák sorrendjét.

Tegyük fel a gyermekeknek a következő kérdéseket:
• Melyiket választjátok a 10 forintost vagy a 100 forintost? Miért?
• Mire használjuk a pénzt?
• Mit vennél, ha lenne egy kis pénzed?

Forrás: Magyar Nemzeti Bank https://www.mnb.hu/bankjegyeserme

Ebben a csomagban van egy kártyasorozat magyar forint érmékről. Más pénznemekről talál-
hatunk képeket az Interneten.

Magyar forintok pénzérméi 
(forrás: www.mnb.hu/bankjegyeserme/ermeink)
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Kérlek mondjátok meg, hogy melyik érméket kell használnom, ha ezeket a dolgokat aka-
rom megvenni a boltban.

Ilyen érméim vannak: 

                                         

Példa:

   

                                                            
+

   
 

 

 

KILENCEDIK TEVÉKENYSÉG: MENNYIRE VAN SZÜKSÉGEM? 2.

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG: Logikai

CÉL: Bevezetni a gyermekek számára az ár fogalmát

IDŐTARTAM: 30 perc

SEGÉDESZKÖZÖK: A „Mennyire van szükségem?” feladatlap minden gyermekről

TEENDŐ: Másoljuk le a feladatlapot minden diáknak és osszuk ki nekik.

Kísérjük figyelemmel, hogy a gyermekek hogyan teljesítik a feladatokat. Amikor a gyermekek 
befejezték a feladatokat, menjünk velük végig a válaszaikon. Tegyük fel a következő kérdé
seket:

• Melyik tárgyhoz kell a legkevesebb pénz?
• Melyik tárgyhoz kell a legnagyobb mennyiségű pénz?

Emlékeztessük a gyermekeket, hogy minden tárgynak a boltban ára van, és meg kell bizonyo-
sodnunk arról, hogy van-e elég pénzünk ahhoz, hogy megvegyük, amit szeretnénk.

Azt tanácsoljuk, hogy a tevékenység során adjunk példákat, mielőtt a gyermekek belefognak 
maguktól. Ha a csoportunk még nem ismerkedett meg a nagyobb számok fogalmával, gondol-
juk át, hogyan tudunk kisebb értékeket használni, hogy az a csoport számára megfelelő legyen.

15 forint

300 forint

65 forint

125 forint

85 forint

135 forint
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TIZENEGYEDIK TEVÉKENYSÉG: VEZESSÜK A MEGTAKARÍTÁSAINKAT

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG: Logikai

CÉL: Képessé tenni a gyermekeket arra, hogy vezessék a megtakarításaikat, és gyakorolják a 
költségvetést

IDŐTARTAM: 30 perc

SEGÉDESZKÖZÖK: Egy készlet „Pénz kártya” kivágott másolata minden párosnak, másolat 
egy üres költségvetés feladatlapról minden gyermeknek

TEENDŐ: Osszuk az osztályt párokba. Adjunk minden párosnak egy készlet „Pénz kártyát”. 
Mondjuk el nekik, hogy ki kell számolniuk a saját költségvetésüket. Párokban húznak egy kár-
tyát, és mindenkinek a saját húzott kártyája alapján kell számolnia a költségvetés feladatlapon. 
Minden kártyát vissza kell tenni a készletbe. Sétáljunk körbe a teremben, és segítsük a párokat 
kérdésekkel. Minden költségvetés különböző, attól függően, hogy milyen kártyát húznak. Miért 
ne tervezhetnénk saját kártyákat annak érdekében, hogy megnehezítsük vagy megkönnyítsük 
a számolást? Beletehetünk olyan kártyákat is, ami csökkenti a megtakarítást.

Nagypapa ad neked 50 
forint visszajáró aprót, 
hogy vegyél újságot a 
boltban.

A fogtündér ad neked 
100 forintot, mert ki-
esett a fogad.

Szülinapod van. Mária 
nénikéd ad neked 200 
forintot ajándékba.

Anyukád ad neked 
1000 forint zsebpénzt, 
mert segítettél kifesteni 
a szobád.

Találsz 10 forintot a föl-
dön, az utcán hazafelé 
az iskolából. 

Sütöttél öt sütit és el-
adtad őket darabon-
ként 50 forintért.

Nyertél az iskolai bin-
gón 150 forintot.

 

TIZEDIK TEVÉKENYSÉG: MENNYI PÉNZ VAN A DOBOZBAN?

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG: Logikai

CÉL: Segíteni a gyermekeknek, hogy egyszerűbb pénzügyi számításokat végezzenek

IDŐTARTAM: 30 perc

SEGÉDESZKÖZÖK: Pénzesdoboz, érmék

TEENDŐ:
Mutassuk meg az osztálynak az érmékkel teli pénzesdobozt. Vegyük rá a gyermekeket arra, 
hogy azonosítsák be az érméket, és számolják meg őket. Megtehetjük azt is, hogy bizonyos 
érméket kiválasztunk és alkotunk belőlük egyegy összeget, amit a gyerekeknek ki kell rak niuk. 
Miután már egyre ügyesebben adják össze az érméket, kérjük meg őket, hogy vegyenek ki több 
érmét a dobozból. Javasolhatunk háztartási munkákat is, például kocsi mosás, kerttakarítás, 
zsebpénzt, szülinapra kapott ajándékpénzt stb. Szerepjátékkal játsszuk el, hogy hozzáadjuk  
a megkeresett vagy ajándékba kapott pénzt a pénzes dobozban lévőkhöz. Mennyi van most a 
pén zes dobozban? Ismételjük meg a feladatot más összegekkel. 
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TEVÉKENYSÉGEK 11-14 ÉVESEKNEK

ELSŐ TEVÉKENYSÉG: ÖSSZEHASONLÍTJUK  
A VÁGYAKAT ÉS SZÜKSÉGLETEKET

FEJLESZTENDŐ TERÜLET: Interperszonális és intraperszonális

CÉL: Képessé tenni a tanulókat, hogy megértsék a különbséget a vágyak és a szükségletek 
között

IDŐTARTAM: 30 perc

SEGÉDESZKÖZ: Egy kép egy bőröndről, kirakva a flipchart állványhoz; A4es papírok, flip-
chart papír

TEENDŐ: Kérjük meg a tanulókat, hogy képzeljék el, hogy mindannyian egy különleges boly-
gón fogunk élni valahol az űrben. Hallottuk, hogy ez egy nagyszerű hely, de sosem lakott még 
ott senki korábban.

A tanár megmutat egy különleges bőröndöt, amibe be kell pakolni minden dolgot, amire szük-
ségünk lehet a bolygón annak érdekében, hogy biztosak lehessünk afelől, hogy mindenki biz-
tonságban él és nő fel. A diákok kétháromfős csoportokban ötleteljenek arról, hogy mi kerüljön 
a bőröndbe. Minden csoportot megkérünk, hogy legalább hat ötlettel hozakodjon elő. Minden 
csoport kap visszajelzést a többi csoporttól, amíg a pedagógus minden választ rögzít: felír 
kulcsszavakat, vagy képeket rajzol egy flipchart papíron, hogy mindenki lássa. Ezután a tanár 
ezt mondja: „Ezek nagyszerű ötletek, de attól tartok nem férnek bele mind a bőröndbe. Csak 
ennyi hely van” És mond egy számot, ami elég nagy ahhoz, hogy a gyermekek meg tudják kü-
lönböztetni a vágyaikat és a szükségleteiket. 

Visszatérnek a kiscsoportokba a diákok, és megvitatják, hogy melyik dolog kerüljön minden-
képpen a bőröndbe. A visszajelzőkörben lehetőség van egymás meghallgatására, és reflektá-
lásra. Amikor végül a teljes csoport megegyezik abban, hogy mi kerüljön a bőröndbe, a tanár 
elmagyarázza, hogy ezeket a dolgokat hívhatjuk „szükségleteknek”, például mindenkinek biz-
tonságban és jóllétben kellene felnőnie. A csoport megvitatja, hogy vannake más szükségle-
tek, amiknek be kellene kerülnie a bőröndbe, és hogy vannake olyan dolgok a listán, amelye-
ket akarunk, de nincs igazából szükségünk rá ahhoz, hogy biztonságban és jóllétben nőjünk fel.

Használhatunk ehhez a gyakorlathoz kártyákat is.

TIZENKETTEDIK TEVÉKENYSÉG: MENJÜNK VÁSÁROLNI 1. 

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG: Térérzékelés

CÉL: Felhívni a gyermekek figyelmét a piaci tevékenységekre

IDŐ: 30 perc

SEGÉDESZKÖZÖK: Másolatok az alábbi bolti feliratokból

TEENDŐ: Az óra előtt kérjük meg a gyermekeket, hogy töltsenek el egy kis időt azzal, hogy 
boltokban feliratokat nézegetnek a szüleikkel / gondviselőikkel.

Kérdezzük meg a gyermekeket, hogy mire szeretnék elkölteni a zsebpénzüket, vagy a szüli
napi ajándék pénzüket. Beszéljétek meg a tényt, hogy nem mindenki költené ugyanarra a pén-
zét. Magyarázzuk el, hogy ez a felnőtteknél is ugyanígy működik – amikor elmennek vásárolni, 
döntéseket hoznak, hogy mit akarnak megvásárolni és hol. Mutassunk példaként képeket a 
gyermekeknek különböző feliratokról, amikkel esetleg találkozhattak, és beszéljük meg, hogy 
mit jelentenek. Mutassuk meg az alábbi példákat. Tegyük fel nekik a következő kérdéseket:

• Mit kaphatsz az egyes ajánlatokért?
• Mit jelentenek az egyes feliratok?
• Miért bátorítják ezekkel az ajánlatokkal az embereket, hogy menjenek be a boltba? Ha 

van internethozzáférés, esetleg megnézhetünk tévés hirdetéseket a beszélgetés előmoz-
dítására. Nézzük meg a youtube.com oldalt. 
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MÁSODIK TEVÉKENYSÉG: AZ ÉRTÉK FOGALMÁNAK MEGÉRTÉSE

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG: Logikai

CÉL: Megérteni, hogy minden tulajdonnak van anyagi értéke

IDŐTARTAM: 30 perc

SEGÉDESZKÖZ: Minden gyermeknek egy tolltartó, néhány ceruza, iskolai holmik

TEENDŐ: Tegyük fel a következő kérdéseket a gyermekeknek:
• Milyen ajándéknak vagy meglepetésnek örülnél legjobban a következő születésnapo-

don? Miért?
• Mennyibe kerül?
• Olcsó vagy drága holmi?
• Tudsz spórolni rá, hogy megvedd? Miért igen vagy miért nem?

Most kérjünk meg minden gyermeket, hogy vegyék elő a tolltartójukat vagy más iskolai holmit, 
és tegyék az asztalra. Vegyük rá őket, hogy tippeljék meg, mennyibe kerülhet a tolltartó tartal-
ma és a többi dolgok? 

Például 100 forint egy ceruza, 400 forint egy toll, 550 forint egy filctoll, 200 forint egy radír, 1200 
forint egy tolltartó. Mennyi mindez, ha összeadjuk?

Tegyük fel a gyermekeknek a következő kérdéseket:
• Meg vagy lepődve? Miért igen vagy miért nem?
• Gondolkoztál már korábban valaha ezen, hogy a dolgok mennyibe kerülnek?
• Gondold végig, hogy minden, ami a tulajdonodban van, mennyibe kerül?
• Több pénzed van, mint gondoltad / Gazdagabb vagy, mint gondoltad? 
• Mit gondolsz, fontos, hogy gondoskodjunk minden tulajdonunkról? Miért igen vagy  

miért nem?

Magyarázzuk el a gyermekeknek, hogy minden tulajdonnak van értéke, még akkor is, ha nincs 
rajta árcédula többé, és fontos, hogy törődjünk velük és gondoskodjunk róluk.

iskolába járni orvosi ellátás

biztonságos ház, ahol élhetünk

mobil telefon

kerékpár

tiszta víz

számítógép

tévé

ruhák

autó

zsebpénz

egészséges ételek
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NEGYEDIK TEVÉKENYSÉG: TERVEZD MEG A SAJÁT ÉRMÉDET

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG: Térérzékelés és interperszonális

CÉL: Megszilárdítani a diákok fejében a pénz és a bank fogalmát

IDŐTARTAM: 30 perc

SEGÉDESZKÖZ: Vágjunk ki kör alakú keménypapírt minden gyermeknek; színes ceruzák és 
filcek, alufólia, tubusos, csőrös ragasztó, valódi pénzérmék

TEENDŐ: Mutassunk fel egy érmét a saját országunkban forgalomban lévő pénzek közül, és 
mutassuk meg nekik az érme jellegzetességeit. A legtöbb érmén megtalálhatóak a következők:

• Egy személy vagy épület, emlékmű, amire az adott ország büszke
• Az érték
• Az év

Vágjunk ki különböző méretű köröket keménypapírból. Írjuk rá a névértéket (címletét) – a ra-
gasztót használva tollként – a papír felszínére, így az írás felszíne domború lesz. Várjuk meg, 
amíg a ragasztó megszárad. Ez a lépés kulcsfontosságú a következő lépésekhez. Tépjük szét 
az alufóliát kis négyzet alakú darabokra. Meg kell bizonyosodnunk arról, hogy egy fólia teljesen 
becsomagolja az érmét. A fólia nagysága határozza meg az érme nagyságát, amit készítünk. 
Fedjük be az érméket a fóliával. Óvatosan simítsuk ki a fóliát azon az oldalán, ahol a domboru-
lat van. Látnunk kell a fólián a kidomborodott részen az érme névértékét. Használhatunk matri-
cákat is, hogy arcokkal díszítsük ki az érméket. Ezek az érmék felhasználhatók arra is, hogy be-
mutassuk a költéssel és megtakarítással kapcsolatos tevékenységeket a program során, vagy 
akár lehetnek az osztály játékai.

HARMADIK TEVÉKENYSÉG: BANKOK ÉS SZOLGÁLTATÁSAIK

CÉL: Megismertetni a gyermekekkel a bankokat és a szolgáltatásokat, amit nyújtanak

IDŐTARTAM: 30 perc

SEGÉDESZKÖZÖK: Tábla vagy flipchart, kártyák a nemzeti bank logójáról, vagy a helyi ban-
kok kirendeltségeiről

TEENDŐ: Kérdezzük meg a gyermekeket, hogy mit tanultak a pénzről: az érmékről és a bank-
jegyekről?

Tegyük fel a következő kérdéseket:
• Ha arra van szükséged, hogy a pénzed biztos helyen tudd, mit tennél? Miért?
• Miért fontos a pénzünket biztos helyen tartani?

Magyarázzuk el a gyermekeknek, hogy az emberek sokféle helyen tartják a pénzüket. Né-
hány ember otthon tartja a pénzét széfben vagy perselyben, néhányan a postán, sokan pedig 
a bankban. Írjuk fel a „Bank” szót a táblára vagy flipchart papírra. Kérjük meg őket, hogy öt-
leteljenek bármilyen szó, szimbólum, ami az eszükbe jut a bank szóval kapcsolatban. Jó ötlet 
lehet kártyákat vagy képeket használni, így a gyermekek felismerhetik a bankokat a logókról 
vagy az épületekről. Mondjuk el nekik, hogy az egyik legfontosabb szolgáltatás, amit egy bank 
nyújt az, hogy számlákon vezethetjük a megtakarításainkat. Ez egy olyan hely, ahol az embe-
rek a pénzüket biztonságban tudhatják. Tegyük fel a gyermekeknek a következő kérdéseket:

• Mit gondoltok, miért lehet biztonságos a pénzt a bankban tartani?
• Meg tudtok nevezni bármilyen bankot?
• Ismertek valakit, aki bankban dolgozik?
• Mit gondoltok, mit csinálnak a bankok?

Használjuk az ötletelős gyakorlatot, rajzoljunk három koncentrikus kört a táblára vagy flipchart 
papírra. A legbelsőbb körbe írjuk bele a legnagyobb kereskedelmi bankok neveit, amiket a 
gyermekek megemlítettek.

A középső körbe írjuk az alapvető bank által nyújtott szolgáltatásokat, amiket a gyermekek em-
lítenek: megtakarítás, bankszámla, bankkártya, ATM stb. Csak a főbb dolgokat írjuk bele, ke-
rüljük el, hogy mindenféle technikai információval bombázzuk őket. A külső körbe jegyezzük 
fel a többi dolgot, amit a gyermekek megemlítenek az ötletelés során.

Ezek a tevékenységek azt célozzák meg, hogy a diákok tudatában legyenek a bankok jelenlé-
tének és szerepének. Mivel a gyermekek még elég fiatalok, fontos, hogy ott kezdjük, ahol tarta
nak, és ne bonyolítsuk túl a felvezetést. A Google képei között találhatunk logókat, vagy akár 
képeket a helyi kirendeltségekről, amiket ki tudunk nyomtatni.
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HATODIK TEVÉKENYSÉG: A KÖLTSÉGVETÉS ALAPJAI

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG: Logikai

CÉL: megismertetni a diákokkal a költségek és megtakarítások követésének módszerét, és azt, 
hogy hogyan lehet megtudni, mennyit költhetünk még

IDŐTARTAM: 15 perc

SEGÉDESZKÖZ: „A költségvetés alapjai” feladatlap

TEENDŐ: Emlékeztessük a gyermekeket arra, hogy mit fedeztünk fel a korábbi a tevékenysé-
gek során. Magyarázzuk el, hogy néha amikor nagyon szeretnénk valamit, hosszabb ideig kell 
rá spórolnunk. Kérjük meg őket, hogy gondoljanak valamire, amivel már rendelkeznek, vagy 
valamire, amit meg akarnak csinálni, vagy szeretnének megvenni, és takarékoskodni kell ahhoz, 
hogy megvegyék. Meg tudják becsülni vagy tippelni, hogy mennyit kell megtakarítani hozzá? 
Magyarázzuk el, hogy hogy jó ötlet vezetni valahogyan a megtakarításainkat. Ez mindig meg 
fogja nekünk mutatni, hogy mennyink van már, és mennyit kell még spórolni hozzá. Mutassuk 
meg a gyermekeknek, hogy hogyan tudják megrajzolni a saját költségvetésüket, vagy másoljuk 
le nekik az alább mellékelt költségvetési feladatlapot. Magyarázzuk el, hogy melyik oszlop mit 
jelent benne. Alább található egy egyszerű példatáblázat. Menjünk végig rajta a diákokkal, és 
mutassuk meg, hogy jött ki a végösszeg. Adjunk időt a kérdésekre és válaszokra.

Vegyük rá a gyermekeket, hogy csináljanak személyes költségvetést, vagy alkossunk csopor-
tokat, és hagyjuk, hogy csoportban dolgozzanak a költségvetésükön. Bátorítsuk őket, hogy vá-
lasszanak egy olyan dolgot vagy tevékenységet, amire szeretnének gyűjteni. Írjuk fel a becsült 
végösszeget, amennyit össze kell gyűjteniük ahhoz, hogy megvegyék. Mondjuk el nekik, hogy 
ez a cél, amit meg kell próbálniuk elérni. Ez fogja bátorítani a gyermekeket arra, hogy elkezdje-
nek foglalkozni a tervezéssel és a költségvetéssel. Használhatjuk a Személyes Célok Feladat-
lapon felsorolt listát, hogy időrendbe tegyük a feladatokat és a szükséges teendőket, annak 
érdekében, hogy elérjék a céljaikat.

Például:

TEVÉKENYSÉG ÖSSZEG ÖSSZEGEK ÖSSZESEN

Indulás 50 forint 50 forint

Kert takarítás 100 forint 50 + 100 forint 150 forint

Zsebpénz 150 forint 150 + 150 forint 300 forint

Ajándékba kapott pénz 100 forint 100 forint + 300 forint 400 forint

Sok gyerek könnyebbnek találja hogy ma kevesebbet költsön, ha emlékszik arra, hogy a jövő-
ben mire szeretné elkölteni a megtakarítását. Segít nekik, ha készítünk egy „Kívánságlistát a 
pénzügyi célokról”, amit rendszeresen frissítünk, amilyen gyakran szükséges ránézni, hol tar-
tunk. Használhatjuk az alábbi táblázatot is, amit arról készítünk, hogy mihez szeretnének kez-
deni a pénzükkel, az mennyibe kerülhet, és mennyire hamar lesz szükség a pénzre. Ez után 
meg tudjuk becsülni, hogy hetente mennyit kell a gyerekeknek megtakarítaniuk ahhoz, hogy 
elérjék a céljukat. Amint többféle dolog is felkerül a kívánságlistára, tegyük fontossági sorrend-
be, hogy melyiket szeretnénk elérni előbb.

ÖTÖDIK TEVÉKENYSÉG: JÁTSSZUNK BOLTOST!

FEJLESZTENDŐ TERÜLET: Logikai és interperszonális

CÉL: Bevezetni a vásárlás, eladás és csere fogalmát

IDŐTARTAM: 30 perc 

TEENDŐ: Kérjünk meg minden gyermeket, hogy válasszon egy dolgot, amit a boltban szeret-
ne eladni vagy elcserélni. Ezek lehetnek nagyon egyszerű dolgok: néhány doboz, gombok, ap-
róbb játékok. Tervezzünk árcédulát az árukhoz, jusson eszünkbe, hogy az árakat a gyermekek 
szemszögéből alkossuk meg, például 100 forint. A gyermekek behozhatnak egy kis pénzt, de 
dönthetünk úgy, hogy ez inkább egy cserebere gyakorlat legyen. Segítsünk a gyermekeknek 
felosztani a szerepeket: eladó és vevő. Tartsuk észben, hogy a gyakorlat célja az, hogy a gyer-
mekek megtapasztalják az eladás – vásárlás – cserebere örömét, és elsajátítsanak alapvető 
ismereteket a pénzváltással kapcsolatban. A gyakorlat után tegyük fel a következő kérdéseket 
a gyermekeknek:

• Élveztétek ezt a feladatot? Miért igen vagy miért nem?
• Milyen tárgyakat adtatok el /cseréltetek el?
• Milyen tárgyakat vettetek vagy kaptatok?
• Elégedettek vagytok a cserével?
• Miért fontos, hogy pontosan számoljatok a pénzérmékkel?
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SZEMÉLYES PÉNZÜGYI CÉLOK LISTA

Név: 

FONTOSSÁGI 
SORREND

PÉNZÜGYI CÉL KÖLTSÉG IDŐKERET MEGTAKARÍTÁSI 
STRATÉGIA

Példa 1: Szandi szeretne 
elutazni megláto-
gatni a nagyszüleit

1800 forint Fél éven belül Kezdjük azzal az 
összeggel, ami 
rendelkezésre áll, 
és adjuk hozzá a 
tevékenységekből 
jövő bevételeket

HETEDIK TEVÉKENYSÉG: MENJÜNK VÁSÁROLNI 2.

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG: Logikai és interperszonális

CÉL: Megérteni, hogy a fogyasztók dönthetnek, hogyan költik el a pénzüket

IDŐTARTAM: 45 perc

SEGÉDESZKÖZÖK: Egy másolat az 1. feladatlapból minden csapatnak, két ív színes papír 
minden csapatnak, egy másolat a 2. feladatlapból minden gyermeknek

TEENDŐ: Magyarázzuk el a gyermekeknek, hogy játékból mindenkinek lesz 100 elkölteni való 
forintja, amit öt olyan különböző élelmiszerboltban költhetnek el, amit ők fognak működtetni. 
Bárhol elkölthetik a pénzüket, kivéve abban a boltban, amit ők működtetnek. Osszuk be az 
osztályt öt csoportba, és adjunk nekik az első feladatlapból egyegy példányt, hogy vágják ki.

Adjunk minden csoportnak két ív színes papírt. Mondjuk el nekik, hogy együtt fognak dolgoz-
ni csapatként, hogy kialakítsanak egy élelmiszer boltot. Ki kell találniuk a bolt nevét, leraj zolni 
és kivágni azokat a dolgokat, amiket el fognak adni. Találják ki a dolgok árát is, és rakjanak 
rá árcédulát. Emlékeztessük őket arra, hogy mindenkinek csak 100 elkölteni való forintja van. 
Beszéljük meg, hogyan tudják a termékeiket vonzóbbá tenni a vásárlók számára. Amikor elké-
szültek a boltokkal, adjunk minden gyermeknek egy 2. számú feladatlapot, amin rajta van egy 
bevásárlólista, amit a szomszédos élelmiszerboltokból kell megvásárolni. Az utolsó oszlop arra 
való, hogy folyamatosan tudják számolni, hogy mennyi pénzük van – ez az oszlop kihagyható, 
ha úgy gondoljuk, hogy ez még korai a gyermekek képességeihez mérten. Hagyjuk a gyerme-
keket 1520 percig vásárolni. Kérjünk meg minden boltot, hogy számolja ki, mennyi pénzt ter-
meltek. Hasonlítsuk össze a végösszegeket, és nevezzük meg azt a nyertes boltot, ami a leg-
több pénzt termelte.

Kérdezzük meg a diákoktól a következőket:
• Melyik termékek voltak számotokra a legvonzóbbak?
• Mit gondoltok, miért ez a bolt győzött?
• Melyik volt a legolcsóbb bolt?
• Mindig az ár alapján döntöttétek el, hogy melyik boltból vásároltok? Vannak más szem-

pontok is, amiket fontolóra vettetek?
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Tanári példány

A bevásárlás előtt: 

A csapat minden tagjának 
100 forint áll rendelkezé-
sére.

Döntsetek arról, hogy mit 
szeretnétek vásárolni!

Írjátok le, hogy a bevásár-
lólistán lévő dolgok meny-
nyibe kerültek, és mennyi 
pénzetek maradt egy-egy 
tétel megvásárlása után.

A bevásárlás után:

Melyik volt a kedvenc üz-
letetek, amit kötöttetek? 
Miért?

Mi alapján döntöttétek el, 
hogy melyik boltból vásá-
roltok?

Melyik bolt lesz a nyertes 
szerintetek? Miért?

Mit fogsz venni? Mennyibe kerül? Mennyi pénzed  
marad?

2 Kifli

Fél liter tej

Vaj

Egy tábla csoki

10 deka felvágott

1. feladatlap

Mit fogsz venni? Mennyibe kerül? Mennyi pénzed marad?

2 Kifli

Fél liter tej

Vaj

Egy tábla csoki

10 deka felvágott

2. Számú feladatlap
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2. feladatlap

Mit fogsz venni? Mennyibe kerül?

2 Kifli

Fél liter tej

Vaj

Egy tábla csoki

10 deka felvágott

NYOLCADIK TEVÉKENYSÉG:  
MIT SZERETSZ JOBBAN: KÖLTENI VAGY MEGTAKARÍTANI?

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG: Logikai

CÉL: Képessé tenni a gyermekeket a gyűjtésre, a szervezésre, és leírni kutatásaik eredményét

IDŐTARTAM: 30 perc

SEGÉDESZKÖZÖK: Papír, zsírkréta, ragasztó. Kivágott papírnégyzetek, és egy flipchart papír-
ra vagy csomagoló papírra felrajzolt két négyzetrács táblázat, Költeni, Megtakarítani feliratokkal.

TEENDŐ: Mondjuk meg a gyermekeknek, hogy ma a csoport költéssel és megtakarítással kap-
csolatos viselkedéséről fogunk beszélgetni, és egy kérdőívet fogunk csinálni, hogy lássuk, ki 
hogyan bánik a pénzzel a kortársaik közül. Csoportként beszélgessünk a pénzről, és a külön-
böző helyekről, ahol az emberek a pénzüket biztonságban tudhatják: irattárca, pénztárca, ma-
lacpersely, uborkásüveg, bank stb.

Vágjunk ki minden gyermeknek papírnégyzeteket, és használjuk arra, hogy elkészüljön a cso-
portról egyegy grafikon a két területről: Költés és Megtakarítás.

Adjunk minden gyermekeknek papírnégyzeteket és zsírkrétát. A gyerekek írják a nevüket a pa-
pírnégyzetekre. Tegyük fel a következő kérdést: Mit szeretsz jobban, költeni vagy megtakarí-
tani? Kérjük meg őket, hogy hogy jöjjenek a táblához a kiakasztott négyzetrács csomagolópa-
pírhoz, és ragasszák oda a nevüket a Költeni vagy a Megtakarítani felirat alá.

Nagycsoportban közösen elemezzék az eredményeiket. Tegyünk fel kérdéseket a csoportnak:
• Hány gyermek van a csoportban, akik szeretik a pénzt megtakarítani?
• Hányan szeretik költeni a pénzt? Melyik a táblázat mutat több főt?
• Mi egyebet lehet még leolvasni erről a táblázatról?

Bátorítsuk a gyermekeket, hogy rajzoljanak le a saját papírjukra egy grafikon ábrát, írják le az 
összegzést, és legalább két dolgot, amit le lehet olvasni az eredmények alapján a táblázatról.



KILENCEDIK TEVÉKENYSÉG:  
KÖLTSD EL – TAKARÍTSD MEG – ADOMÁNYOZD EL!

FEJLESZTENDŐ TERÜLET: Nyelvi

CÉL: Megérteni, hogy mi mindent lehet a pénzzel kezdeni

IDŐTARTAM: 15 perc

SEGÉDESZKÖZ: Flipchart papír/tábla

TEENDŐ: Magyarázzuk el a gyermekeknek, hogy négy különböző dolgot tehetünk a pénzzel. 
Elkölthetjük, megtakaríthatjuk, befektethetjük, eladományozhatjuk. Négy külön flipchart papírra 
vagy a táblára írjuk fel ezt a négy tevékenységet külön-külön: költés, megtakarítás, befektetés, 
adományozás. Vezessünk csoportos beszélgetést és ötleteljünk közösen a szavak definíció-
ján, adjunk példákat hozzá.

Tegyünk fel kérdéseket:
• Mit jelent a pénzköltés? Mondjunk rá példákat!
• Hogyan takarítják meg a pénzüket az emberek? Mondjunk rá példákat!
• Mit jelent pénzt adományozni? Mondjunk rá példákat!
• Mit jelent pénzt befektetni? Mondjunk rá példákat!

Írjuk fel a gyermekek válaszait a megfelelő flipchart papírra / táblára. Javaslatok definícióra:

Megtakarítani: Megtartani vagy félretenni a pénzt egy jövőbeni vágyra vagy szükségletekre, 
vagy egy konkrét célra vagy alkalomra. 

Befektetés: Megtartani a pénzt vagy dolgokat olyan módon, hogy növekedjen az értéke, ami-
kor a pénzt kamatával együtt visszakapjuk, vagy megtartani valamit, amire majd a jövőben lesz 
szükségünk.

Költés: Használni a pénzt valamire, amire vágyunk, vagy amire szükségünk van.

Adomány: Pénzt, időt, értéket vagy tehetséget, tudást adni anélkül, hogy elvárnánk valamit 
cserébe.

Emlékeztessük a gyermekeket arra, hogy mit tanultak a vágyakról és a szükségletekről. A vá-
gyak olyan dolgokra vagy szolgáltatásokra irányulnak, amiket szeretnénk megkapni, birtokolni. 
A szükségletek olyan dolgokra utalnak, amikre szükségünk van, vagy amik kellenek a túlélés-
hez; például étel, víz, szállás stb.

6. FEJEZET

ÉN ÉS A VÁLLALKOZÁS

Társadalmi vállalkozás,  
pénzügyi vállalkozás

A 6. fejezet célja:
• Én és a vállalkozás: társadalmi vállalkozás, pénzügyi vállalkozás
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Vállalkozási ismeretek oktatása

• A vezetői készség fejlesztése, hogy motiválni tudjunk másokat
• Beazonosítani a közösségen belül a vállalkozásokat, és a termékeik, szolgáltatásaik hasznát
• Tudatossá tenni a szakmai karrierek széles skáláját, melyek elérhetőek a diákok számára
• Értékelni a csapatmunkát, a részvételt és a feladatokban való részvétel jelentőségét
• Képessé tenni a gyermekeket arra, hogy a mindennapi tevékenységekben a problémák 

alternatív megoldásait keressék
• Legyünk cél-orientáltak, és készítsünk terveket és költségvetést a megvalósításhoz
• Értékelni a vállalkozást és a jó teljesítményt
• Megérteni a szükségletek és vágyak fogalmát

CÉLKITŰZÉS: Vállalkozói készségek fejlesztése

Ebben a fejezetben olyan tevékenységeket kínálunk, melyek összekötik a diákokat a munka és 
vállalkozások világával. Alább találhatjuk a leírásokat a különböző tevékenységekről, két kor-
csoportra osztva:

• Tevékenységek 6-10 éves gyermekeknek
• Tevékenységek 10-14 éves gyermekeknek

Vannak olyan tevékenységek is melyekbe a szülőket is bevonhatjuk.
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TEVÉKENYSÉGEK 6-10 ÉVESEKNEK

ELSŐ TEVÉKENYSÉG: A KRISTÁLYGÖMB

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG: Interperszonális

CÉL: Bátorítani a gyermeket a jövőorientált gondolkodásra és látásmódra

IDŐTARTAM: 30 perc

SEGÉDESZKÖZ: Kristálygömb tevékenység feladatlap minden gyermeknek

TEENDŐ: Foglaljuk össze a gyermekekkel, hogy miket tanultunk korábban a pénzről és az ér-
mékről. Tegyük fel a következő kérdéseket:

• Ha biztonságban akarod tudni a pénzed, hova tennéd? Miért?

Ez után kérjük meg a gyermekeket, hogy csukják be a szemüket, és képzeljék el, hogyan látják 
a jövőt. A gondolkozást a következő kérdésekkel segítsük:

• Mit gondolsz, hol fogsz lakni? 
• Képzeld el, hogy fog kinézni a közösséged!
• Lesz körülötted család?
• Mit fogsz dolgozni? 
• Milyen ruhákat fogsz viselni?
• Elfoglalt leszel, vagy unatkozni fogsz?
• Mi lesz a tulajdonodban?

Amikor a gyermekek elképzelték mindezt, és már van egy kép a fejükben a jövőről, adjunk ne-
kik egyegy kristálygömb feladatlapot. Bíztassuk őket, hogy rajzolják bele a kristálygömbbe a 
képet, amit elképzeltek.

A gyakorlat során a gyermekek elmagyarázzák nekünk a képeket, amiket alkottak. 

Feladatlap: Az én kristálygömböm
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HARMADIK TEVÉKENYSÉG: KÖZÖSSÉGI TÉRKÉP

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG: Térérzékelés

CÉL: Beazonosítani a közösségben a vállalkozásokat és vállalkozókat

IDŐTARTAM: 45 perc

SEGÉDESZKÖZ: Papír, színes ceruzák minden gyermeknek, nagy üres papír

TEENDŐ: Mondjuk el a gyermekeknek, hogy tegyenek egy képzeletbeli sétát a közösségük-
ben. Kérjük meg őket, hogy rajzoljanak egy térképet a közösségükről, és a térképre rajzoljanak 
rá boltokat, üzleteket, kávézókat, közösségi szolgáltatást nyújtó helyeket, mint például busz-
pályaudvar vagy posta. Ez után kérjük meg őket, hogy mutassák be a rajzaikat.

Tegyük fel a következő kérdéseket:
• Sokan dolgoznak a közösségedben?
• Mit csinálnánk a … nélkül (itt említsünk példákat a térképen felsoroltakból)
• Gondolod, hogy ez a bolt / szolgáltatás fontos a közösségünknek?
• Ismersz valakit, aki ott dolgozik? Milyen tevékenységeket végez a munkája részeként?
• Kedveled a közösséged? Miért vagy miért nem?
• Mit szeretnél megváltoztatni a közösségedben? Miért?

MÁSODIK TEVÉKENYSÉG: VÁLASSZ EGY SZAKMÁT

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG: Térérzékelés

CÉL: Bátorítani a gyermekeket, hogy kezdjenek el gondolkozni a körülöttük lévő szakmákon

IDŐTARTAM: 30 perc

SEGÉDANYAG: A feladatlap másolata minden gyermeknek

TEENDŐ: 
Adjunk minden gyermeknek egy másolatot az alábbi feladatlapból.

A gyermekeknek ki kell díszíteniük annak a szakmának a sziluettjét, amit kiválasztanak. Ezután 
a papír hátára, vagy a másolatra rá kell írniuk öt felelősséget vagy dolgot, amiről úgy gondolják, 
hogy a szakmában dolgozónak meg kell tennie.

A tábla közepére írjuk fel azt a szót, hogy „Munka” vagy „Szakma” és rajzoljunk köré egy kört. 
Kérjünk visszajelzést minden gyermektől, hogy milyen szakmát választott. Írjunk le a kör köré 
minden szakmát, amit mondanak. Tegyük fel a következő kérdéseket:

• Hány szakmát sorolt fel a csoport? Meglepő a szám? Miért igen vagy miért nem?
• Van olyan szakma / foglalkozás a listán, amiről még nem hallottatok? 
• Van olyan szakma / foglalkozás a listán, amiről szeretnétek többet megtudni? Kérjük meg 

azokat, akik azt a szakmát említették, hogy mutassák be a szakmát, amit választottak.
• Mindenkitől, aki bemutat egy szakmát, kérdezzük meg a következőket:
• Mi volt az öt felelősség, amit ráírtál a papírod hátára?
• Ismersz valakit, akinek ez a szakmája?
• Miért érdekel ez a szakma, foglalkozás, munka téged?
• Szeretnél ebben a szakmában dolgozni később, ha idősebb leszel? Miért igen vagy mi-

ért nem?

Válassz egy szakmát – Feladatlap

Sok érdekes és értékes szakma vár ránk, amikor idősebbek leszünk. Gondolj egy szakmára, 
amit szívesen végeznél, mikor idősebb leszel, és díszítsd ki a sziluetted. Írj legalább öt felelős-
séget, ami ehhez a munkához tartozik.

Felelősségek, amelyek ehhez a szakmához tartoznak:

1.  

2. 

3.  

4.   

5.  
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ÖTÖDIK TEVÉKENYSÉG: GONDOLKODUNK A MUNKÁRÓL

FEJLESZTENDŐ TERÜLET: Kreativitás

CÉL: Bemutatni a gyermekeknek a munka célját és funkcióját

IDŐTARTAM: 15 perc

SEGÉDESZKÖZ: Tábla vagy flipchart papír

TEENDŐ: Írjuk fel a táblára vagy flipchart papírra a „munka” szót. Kérjük meg a gyermekeket, 
hogy gondolkozzanak el arról, hogy milyen okai vannak annak, hogy munkát szeretnénk. Írjuk 
fel egy színnel, amiket mondanak. Ez után kérjük meg őket, hogy gondolkozzanak a munka 
hozadékairól, arról, hogy milyen hasznunk van abból, hogyha dolgozunk. Mindent, amit mon-
danak, írjuk fel egy másik színnel.

Végül kérjük meg őket, hogy arról gondolkodjanak, hogy milyen érzések jutnak eszükbe a mun-
kával kapcsolatban. Ezekhez a mondatokhoz is eltérő színt használjunk, amikor feljegyezzük 
őket.

Magyarázzuk el a gyermekeknek, hogy a munka különböző embereknek mást és mást jelent. 
Mindannyian egyéniségek vagyunk, eltér az életünk, ezért a munka is mást jelenthet számunk-
ra. Meséljük el, hogy majd ők is fel fogják fedezni, hogy számukra mit jelent a munka.

NEGYEDIK TEVÉKENYSÉG: MILYEN EGY VÁLLALKOZÓ?

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG: Térérzékelés

CÉL: Bemutatni a vállalkozók szerepét a közösségben és a gazdaságban

IDŐTARTAM: 15 perc

SEGÉDESZKÖZ: Térképek a korábbi feladatokból

TEENDŐ: Ez a tevékenység egy korábbi tevékenységre épül. Hivatkozzunk vissza a korábban 
elkészült közösségi térképre, és ennek segítségével ötleteljünk arról, hogy milyen üzletek, vál-
lalkozások vannak a közösségünkben.

Tegyük fel a gyermekeknek a következő kérdéseket:
• Mit nyújt ez a vállalkozás a közösség számára? 
• Ez az üzlet terméket vagy szolgáltatást nyújt? Esetleg mindkettőt?
• Gondolod, hogy ez az üzlet fontos a közösséged számára? Miért igen vagy miért nem?

Magyarázzuk el a gyermekeknek, hogy azt az embert, aki létrehoz egy üzletet, vállalkozást, vál-
lalkozónak hívjuk. A vállalkozók azért döntenek úgy, hogy elindítanak egy üzletet, mert nyújtani 
szeretnének valamit a közösségnek. Kérdezzük meg a gyermekeket, hogy meg tudnake ne-
vezni néhány vállalkozót a közösségükben? A korábban rajzolt térkép, ami tartalmazza az üzle-
teket, segíthet ebben. Magyarázzuk el nekik, hogy az a pénzt, ami abból ered, hogy a vállalkozó 
működteti a vállalkozását, profitnak hívjuk. Beszélgethetünk arról is, hogy vannak nemzetközi 
és országos szinten működő vállalkozások. Lehet, hogy érdemes lesz a gyerekekkel közösen 
összerakni egyegy definíciót az új kifejezésekhez, és felírni ezeket a táblára.
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A választott szakmám:

Három feladat, amit ebben a szakmában végezni fogok:

1.  

2. 

3.  

Azért tartom érdekesnek ezt a szakmát, mert:

Itt vannak képek emberekről, akik ebben a szakmában dolgoznak éppen:

TEVÉKENYSÉGEK 10-14 ÉVESEKNEK

ELSŐ TEVÉKENYSÉG: VIZSGÁLJUK MEG A SZAKMÁKAT!

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG: Logikai, nyelvi

CÉL: Bátorítani a gyermekeket arra, hogy alaposabban megvizsgálják a különböző szakmák, 
munkák szerepét és felelősségeit

IDŐTARTAM: 45 perc

SEGÉDANYAG: Egy-egy fénymásolat a feladatlapból minden gyermeknek

TEENDŐ: Kezdjünk egy kis ötletelős feladatba a gyermekekkel! Adjunk nekik két percet, hogy 
összegyűjtsenek annyi szakmát / munkát, amennyit csak tudnak. Engedjük őket párban dol-
gozni, és ezután a párosok osszák meg, mire jutottak. 

Kérjünk meg minden gyermeket, hogy válasszanak egyegy szakmát, amiről szeretnének töb-
bet megtudni. Adjunk nekik egy-egy példányt a feladatlapból. Mondjuk el nekik, hogy meg fog-
juk vizsgálni, hogy mi minden tartozik a választott szakmájukhoz. Kérjük meg őket, hogy gon-
dolják át, hogy hogyan fognak utánajárni és kinyomozni. 

• Ismersz valakit, akit esetleg meg tudsz interjúvolni?
• Van internet hozzáférésed, vagy elmész a könyvtárba, és onnan szerzed be az infor-

mációt?
• Van esetleg olyan felnőtt, akit meg tudsz kérdezni?

Ismerjük el a javaslataikat, és bátorítsuk őket, hogy a lehetőségeikhez képest a legjobban és 
legalaposabban vizsgálódjanak. Kérjük meg őket arra, hogy hozzanak magukkal újságból ki-
vágott képeket, vagy más forrást, ami megmutatja ezeket az embereket munkavégzés közben. 
Javasoljuk, hogy a feladatlapot egyfajta otthoni feladatként töltsék ki.

Amikor a gyermekek végeztek a kutatással, kérjük meg őket, hogy mutassák be a csoport többi  
részének mindazt, amit találtak. 

Feladatlap: Vizsgáljuk meg a szakmákat!

Eldönteni, hogy mit szeretnénk dolgozni, sok gondolkodást, kutatást és cselekvést igényel! 
Szánj egy kis időt arra, hogy kitaláld, milyen szakmát szeretnél tanulni! Lehet, hogy szeretnéd 
ehhez használni az Internetet, vagy beszélgetnél egy felnőttel erről. Ne felejts el megpróbálni 
keresni néhány képet is, ahol látszik, hogy mit csinálnak a választott szakmádban az emberek 
munka közben. 
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HARMADIK TEVÉKENYSÉG: DEFINÍCIÓS JÁTÉK  
WORLD CAFÉ MÓDSZERREL

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG: Logikai, nyelvi

CÉL: Bátorítani a gyermekeket arra, hogy vizsgálják meg a vállalkozás működtetésének kife-
jezéseit

IDŐTARTAM: 30 perc

SEGÉDESZKÖZ: csomagoló papír, vagy flipchart papír, nyomtatott definíciók, filctollak négy 
különböző színben: zöld, fekete, piros, kék

TEENDŐ: Készítsünk elő négy csomagoló papírt, vagy flipchart papírt, írjunk rá az egyes ívek 
tetejére egyetegyet a következő szavakból: 

• Vállalkozás
• Vállalkozói készségek
• Profit
• Társadalmi vállalkozás

Osszuk be a gyermekeket négy csoportba, mindegyik csoport kap egy-egy ívet az adott szóval 
és az egyik színű filctollat. Kérjük meg a csoportokat, hogy írjanak definíciókat és kommente-
ket az ívük tetejére az adott szavukhoz. Kapjanak három percet ötletelésre. Három perc után 
mondjuk nekik, hogy itt az ideje átmenni a következő asztalhoz. A színes filcüket vigyék maguk-
kal, a papírt azonban hagyják az asztalon. A következő asztalnál olvassák el figyelmesen a ko-
rábban felírtakat, és szóljanak hozzá írásban. Tegyenek fel ők is kérdéseket, fejezzék ki írásban, 
hogy egyetérteneke a leírtakkal vagy sem, és miért. Bátorítsuk őket a reflexióra, figyeljék meg, 
beszéljenek és reagáljanak a leírtakra. Három perc után újra továbblép a csoport a következő 
asztalhoz, és ez így folytatódik egészen addig, amíg vissza nem érkeznek a legelső papírjukhoz. 
Minden körben a saját színükkel dolgozzanak, így könnyen visszakövethető lesz a folyamat. 

Ez után hagyjunk néhány percet arra, hogy megvizsgálják az érkezett kommenteket, amit az 
általuk eredetileg írt definícióhoz kaptak a többi csoporttól. 

Kérjük meg őket, hogy mutassák be a nagycsoportnak az eredményeiket: engedjük, hogy meg-
vitassák a visszajelzéseket, segítsünk apróbb helyesbítésekkel, ha szükséges – mert esetleg 
rossz nyomon járnak éppen a definícióalkotásban –, és segítsük, hogy egy könnyen érthető 
definícióval álljanak elő.

A bemutatók után akasszuk ki az íveket a falra, egy jól látható helyre – ez a későbbiekben is 
segítségünkre lehet más tevékenységekben.

MÁSODIK TEVÉKENYSÉG: KARRIER KOLLÁZS

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG: Térérzékelés

IDŐTARTAM: 30 perc

SEGÉDESZKÖZ: Színes papírok, ollók, ragasztók, magazinok, fotók, internet hozzáférés hasz-
nos, de nem elengedhetetlenül szükséges

TEENDŐ: Néhány nappal a foglalkozás előtt kérjük meg a gyermekeket, hogy hozzanak be 
képeket magazinokból, újságokból, és más forrásokból, amelyek azt mutatják, hogy emberek 
dolgoznak. Bátorítsuk a gyermekeket arra, hogy nézzenek sportoldalakat, mozi hirdetéseket, 
gyermekeknek való újságokat is, hogy kreatív példákat találjanak. Ez esetleg része lehet az 
előző gyakorlatnak. 

Kérjünk meg minden gyermeket, hogy írják fel a nevüket egy nagy papírra. Segítsük őket ab-
ban, hogy találjanak képeket az újságokban a szakmáról, amit választottak. Kérjük meg őket, 
hogy szépen vágjanak ki legalább három képet.

Alkossunk egy „karrier kollázst” úgy, hogy a papírt, amire ráírtuk a szakma nevét, és amire a 
képeket ráragasztottuk, kirakjuk a faliújságra. Kirakhatjuk az előző gyakorlat feladatlapjait is. 
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Klári szőnyeg üzlete most nyílt meg, és szükségünk van olyan valakire, mint te, aki vinni fogja az 
üzletet. Vezetned kell az üzleted napi nyereségét.

Klári a szőnyegeket Indiából veszi, és a helyi kisvárosban adja el, ahol lakik. Eszközöket hasz-
nál a szőnyegek méretre vágásához és a tisztításhoz. Néhány szőnyeg a teljes padlót beborítja, 
mások inkább lábtörlőként használhatók.

Kérdések: 

1. Kártya

Klári szőnyeg üzlete most nyílt meg, és szükségünk van olyan valakire, mint te, aki vinni fogja az 
üzletet. Vezetned kell az üzleted napi nyereségét.

Klári a szőnyegeket Indiából veszi, és a helyi kisvárosban adja el, ahol lakik. Eszközöket hasz-
nál a szőnyegek méretre vágásához és a tisztításhoz. Néhány szőnyeg a teljes padlót beborítja, 
mások inkább lábtörlőként használhatók.

Klári eladott egy lábtörlőt Marinak. Klári vett egy szőnyeget 800 forintért, és kettőbe vágta. 
Darab ját 600 forintért adta el lábtörlőként. Mennyi a nyeresége a lábtörlőkön?

2. Kártya

Klári szőnyeg üzlete most nyílt meg, és szükségünk van olyan valakire, mint te, aki vinni fogja az 
üzletet. Vezetned kell az üzleted napi nyereségét.

Klári a szőnyegeket Indiából veszi, és a helyi kisvárosban adja el, ahol lakik. Eszközöket hasz-
nál a szőnyegek méretre vágásához és a tisztításhoz. Néhány szőnyeg a teljes padlót beborítja, 
mások inkább lábtörlőként használhatók.

Klári vett három lábtörlőt Indiából, darabját 500 forintért. Azért voltak ilyen olcsók, mert nagyon 
piszkosak voltak. Klári 400 forintot költött a kitisztíttatásukra. Úgy döntött, hogy darabját 600 
forintért fogja eladni. Ez egy jó árnak számít vajon?

3. kártya

Klári szőnyeg üzlete most nyílt meg, és szükségünk van olyan valakire, mint te, aki vinni fogja az 
üzletet. Vezetned kell az üzleted napi nyereségét.

Klári a szőnyegeket Indiából veszi, és a helyi kisvárosban adja el, ahol lakik. Eszközöket hasz-
nál a szőnyegek méretre vágásához és a tisztításhoz. Néhány szőnyeg a teljes padlót beborítja, 
mások inkább lábtörlőként használhatók.

Klárinak két gyönyörű szőnyege maradt a nap végére a boltban. Sári bejött a boltba, hogy meg-
nézze őket.

A piros szőnyeg 1200 forintba került, a kék szőnyeg 1450 forintba. Klári a kettőért 2000 forintot 
fizetett összesen. Mennyi lesz a nyeresége, ha Sári megveszi mindkét szőnyeget?

NEGYEDIK TEVÉKENYSÉG: A PROFIT MEGÉRTÉSE

FEJLESZTENDŐ TERÜLET: Logikai

CÉL: Képessé tenni a gyermekeket a profit és a nyereség fogalmának megértésére

IDŐTARTAM: 30 perc

SEGÉDESZKÖZ: Kivágott kártyák minden csoportnak, egy másolat a Készpénzes Könyv fel-
adatlapról, papírok

TEENDŐ: Alkossunk a csoportból 45 főt kiscsoportokat. Miután a gyermekek alaposabban 
megértették az üzlet és a vállalkozás fogalmát, adjunk nekik csoportonként egy-egy kártyát, 
ahol az lesz a feladatuk, hogy kiszámolják a profitot. Mondjuk el nekik, hogy azt kell kiszámol-
niuk, hogy mennyi nyereségük lesz. Összekeverhetjük a kártyákat, így minden csoport más 
eredményre fog jutni. Néhány változat nagyobb kihívást jelent, mint a többi. Minden csoport 
kapjon egy Készpénzes Könyv feladatlapot, ezen fognak számolni. Mondjuk azt nekik, hogy 
most ők lesznek a könyvelők.

Példa:

Klári eladott egy szőnyeget Andrisnak. Andris fizetett neki ezért 1000 forintot. Klárinak 550 fo-
rintba került a szőnyeget megvenni Indiából. Mennyi a nyeresége? Válasz: 450 forint.

Válaszok a tanárnak a kártyákra:

1. 200 forint szőnyegenként

2. Nem, mert 1900 forintot költött, és 1800 forintot keresne

3. 650 forint

4. 1250 forint

Klári Készpénzes Könyve:

DARAB ENNYI-
BE KERÜL 
KLÁRINAK

ELADÁSI 
ÁR:

NYERE-
SÉG:

Példa: 
szőnyeg

Összes 
költség: 

Összes  
eladás: 

Összes 
nyereség:
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5. TEVÉKENYSÉG: KÖVESD AZ ÉLETUTAT 
– VALAKI, AKIRE FELNÉZEL

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG: Intraperszonális

CÉL: Bátorítani a gyermekeket, hogy jövőorientáltak legyenek

IDŐTARTAM: 30 perc

SEGÉDESZKÖZ: Internet hozzáférés, egyegy másolat a Kövesd az Életutat feladatlapból

TEENDŐ: Ez a gyakorlat lehet iskolai feladat része, vagy iskolán kívüli feladat is. Kérjük meg 
a gyermekeket arra, hogy gondoljanak valakire, akit csodálnak. Az ő hősük lehet élő személy, 
vagy olyan, aki már meghalt, korábban élt. Mondjuk el nekik, hogy egy kis kutatást fognak vé-
gezni a hősükkel kapcsolatban. Adjunk minden gyermeknek egy másolatot a feladatlapból. 
Közöljük azt is, hogy hozzáadhatnak a feladatlaphoz még bármilyen szükséges kiegészítő se-
gédanyagot. 

Bátorítsuk őket arra, hogy osszák meg az osztály többi tagjával, amit találtak. 

4. kártya

Klári szőnyeg üzlete most nyílt meg, és szükségünk van olyan valakire, mint te, aki vinni fogja az 
üzletet. Vezetned kell az üzleted napi nyereségét.

Klári a szőnyegeket Indiából veszi, és a helyi kisvárosban adja el, ahol lakik. Eszközöket hasz-
nál a szőnyegek méretre vágásához és a tisztításhoz. Néhány szőnyeg a teljes padlót beborítja, 
mások inkább lábtörlőként használhatók.

Klári öt lábtörlőt vett, darabját 200 forintért, és két szőnyeget, aminek darabja 850 forint volt. 
Egy nap alatt Klári eladta az öt lábtörlőt 350 forintos darabáron, és a két szőnyeget, darabon-
ként 1100 forintért. Mekkora lett a nyeresége?
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6. TEVÉKENYSÉG: MIRE VALÓ A MUNKA? 

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG: Intraperszonális

CÉL: Képessé tenni a gyermekeket arra, hogy gondolkozzanak a munka szerepéről az életük-
ben

IDŐTARTAM: 30 perc

SEGÉDANYAG: Egy készlet Munka kártya minden csoportnak

TEENDŐ: Osszuk az osztályt 45 fős kiscsoportokra. Adjunk minden csoportnak egy készlet 
Munka kártyát. 

Kérjük meg őket, hogy rangsorolják a kártyákat fontossági sorrendbe 1től 8ig, ahol az első a 
legfontosabb, és a nyolcas a legkevésbé fontos. Adjunk nekik maximum 10 percet.

Ezután kérjük meg a csoportokat, hogy jelezzenek vissza arról, hogyan rangsorolták a kártyá-
kat, és miért így döntöttek. Tegyük fel a következő kérdéseket:

• Mi a legfontosabb célja a munkának? Miért?
• Mi a legkevésbé fontos célja a munkának? Miért?
• Nehéz volt rangsorolni a kártyákat? Miért?

Adjuk hozzá a saját Munka kártyáinkat is, és igazítsuk bátran a tartalmat az osztályunknak 
megfelelően.

Feladatlap

A munka lehetővé teszi, hogy független legyek. A munkából lesz pénzem arra, amit meg akarok 
venni, vagy amit tenni akarok.

A munka felelősségérzetet ad. A munkavégzés által megbecsülöm a pénz ér-
tékét.

A munka megadja azt az érzetet, hogy értékes a 
hozzájárulásom a közösségemhez. A munka segít új készségeket megtanulni.

A munka nem értékes, hacsak nem kapok érte 
megfelelő fizetést.

A munka segít a hosszú távú tervezésben

Feladatlap - Kövesd az Életutat… Valaki, akire felnézek

Név: .......................................................................................

Születési idő:  ........................................................................

Ország  ..................................................................................

Születési hely: .......................................................................

Nemzetiség:  .........................................................................

Foglalkozás: ..........................................................................

Azért híres, mert: ..........................................................................................................................

......................................................................................................................................................

A sikerhez vezető út: 

1.  ..................................................................................................................................................

2.  .................................................................................................................................................

3.  .................................................................................................................................................

4.  ..................................................................................................................................................

5.  .................................................................................................................................................

6.  .................................................................................................................................................

Azért csodálom mert:  ..................................................................................................................

Fénykép helye
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8. TEVÉKENYSÉG: ÖSSZEKAPCSOLNI AZ ISKOLAI  
ÉS MUNKA KÉSZSÉGEKET

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG: Interperszonális

CÉL: Felfedezni, hogyan segítenek az iskolában tanult készségek a munkahelyen

IDŐTARTAM: 60 perc

SEGÉDESZKÖZÖK: Egy másolat a Készségek Tanulmányozása Feladatlapból minden diáknak

TEENDŐ: Kérjünk meg minden gyermeket, hogy válasszon egy felnőttet, akit ismer, és aki a 
környéken dolgozik, és lehet vele interjút készíteni. Adjunk nekik egyegy Készségek Tanulmá-
nyozása Feladatlapot kitöltésre. 

Az összes diák interjúinak eredményeit ötvözzük közös „mesterlistára”. Készítsünk minden 
kérdéshez egy-egy ilyen listát, és nevezzük meg a készségeket. A gyakorlat végére legyenek 
a különböző szakmákhoz készséglisták. 

Ezután tegyük fel a következő kérdéseket:
• Melyik válasz lepett meg? Miért?
• Milyen készségeket használunk az iskolában minden nap? Mikor és hogyan?
• Mit tanultál ebből a gyakorlatból?

Készségek tanulmányozása feladatlap

Mi a szakmád neve?

......................................................................................................................................................

Szükség van a szakmádhoz sok olvasásra?

......................................................................................................................................................

Szükség van a szakmádhoz sok írásra?

......................................................................................................................................................

Dolgozol a szakmádban számokkal és formákkal?

......................................................................................................................................................

Csapatban dolgozol vagy egyedül?

......................................................................................................................................................

7. TEVÉKENYSÉG: SKÁLÁZÓS VITA - MUNKÁK

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG: Interperszonális, vita- és tárgyalási készség

CÉL: Feltérképezni a gyermekek hozzáállását a pénz céljához és funkciójához

IDŐTARTAM: 30 perc

SEGÉDESZKÖZ: Nagy tér, papírra nyomtatott feliratok: Egyetértek, Nem értek egyet, Nem va-
gyok biztos benne; egy lista az állításokról, tábla / flipchart papír

TEENDŐ: Egy olyan teremben, ahol erre van elég hely, készítünk egy képzeletbeli vonalat.  
A két végéhez tegyük le az Egyetértek és a Nem értek egyet feliratokat, középre pedig a Nem 
vagyok biztos benne feliratot. Mondjuk el a gyermekeknek, hogy fel fogunk olvasni néhány ál-
lítást. Azok, akik egyetértenek az elhangzott mondattal, menjenek az „Egyetértek” felirathoz; 
akik még nem döntöttek, álljanak középre; akik pedig nem értenek egyet, álljanak a túloldalra, 
a másik felirathoz. Emlékeztessük a gyermekeket arra, hogy nincsenek jó és rossz válaszok, 
csak egy nyitott és ítélkezés-mentes vita. 

Olvassunk fel néhány állítást. Ahogy a gyermekek mozognak, kérdezzük meg őket, hogy miért 
vannak egyegy adott nézőponton. Bátorítsuk a többieket, hogy mondjanak véleményt, érvel-
jenek mellette  ellene. Kerüljük el azt, hogy esetleg a mi vagy egymás véleményét fejezzék ki, 
és bátorítsuk őket arra, hogy fogalmazzák meg és képviseljék a saját véleményüket.

Munka állítások
• A készségek, amiket elsajátítok a munka során fontosabbak, mint a fizetés.
• A munka örömet okoz.
• A munkám fontos lesz számomra abban, hogy segítsen nekem az életcéljaim megvaló-

sításában.
• Amikor döntéseket hozunk arról, hogy milyen munkát végezzünk, át kell gondolnunk, 

hogy vajon az a munka okoz-e kárt másoknak vagy a környezetnek.
• A munka nem arról szól, hogy mennyit keresel, ez fontos, de az is, hogy segítesz-e a 

munkáddal másoknak.
• Minden munka unalmassá válik, ezért inkább azt választom, ami jól fizető.
• A munka összemosódhat a családi életeddel és személyes szféráddal.

Adjuk hozzá a saját állításainkat, vagy módosítsuk, hogy személyre szabottabb legyen a cso-
portunk tagjaira.
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9. TEVÉKENYSÉG: A VÁLASZTOTT SZAKMÁD

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG: Interperszonális, tárgyalási

CÉL: Bátorítani a gyermekeket, hogy gondolkozzanak el azon, mit akarnak egy munkától

IDŐTARTAM: 15 perc

SEGÉDESZKÖZ: Egy másolat a Kivágott Foglalkozás Kártyákból minden gyermeknek

TEENDŐ: Adjunk minden gyermekeknek egy kártyát, és tájékoztassuk őket arról, hogy a kár-
tyán lévő munka lesz a munkájuk az életük hátralévő részére. Nincs választásuk, ezt kell csi-
nálniuk. Minden gyermeknek végig kell gondolni a következőket. 

• Mi az a három dolog, amit szeretnél ebben a munkában?
• Mit nem kedvelnél ebben a munkában?
• Jó lennél ebben a szakmában? Miért igen vagy miért nem?

Most lehetőségük van a gyermekeknek, hogy valakivel cseréljenek a csoporton belül. Össze-
sen három percük van erre! Használják a meggyőző készségüket és próbálják meg elcserélni 
az a szakmát, amit nem kedvelnek annyira, arra, amit nagyon szeretnének.

Tegyék fel a következő kérdéseket:
• Mit szerettél az eredeti szakmádban?
• Mit nem kedveltél benne?
• Mit gondolsz, van valami olyan része ennek a szakmának, ami előny lehet, és hangsú-

lyozhatod a tárgyalás során?
• Milyen munkát szeretnél érte?
• Miből gondolod, hogy abban a szakmában jobb lennél?
• Gondolod, hogy méltányos és igazságos lenne, ha olyan munkát kapnál, ahol nem veszik 

figyelembe a készségeidet vagy az érdeklődésedet?
• Mit gondolsz, ez mennyire valóságos helyzet a világban más embereknek? Vajon sok 

embert érint ez a kérdés?

Kell a munkádban technikai eszközöket használnod?

......................................................................................................................................................

Hol tanultad meg azokat a készségeket, amelyek a munkádhoz kellenek?

………………………………………………………………………………………………………………..

Egyéb kérdések:

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..
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10. TEVÉKENYSÉG: MI LESZ A VÁLASZTOTT KARRIERED?

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG: Nyelvi

CÉL: Képessé tenni a gyermekeket arra, hogy kutatást végezzenek a lehetséges karrier utakról

IDŐTARTAM: 30 perc

SEGÉDANYAG: Egy másolat a Karrier Kutatás Feladatlapról minden gyermeknek

TEENDŐ: Mondjuk el a gyermekeknek, hogy egy rövid kutatási projektet fognak végezni arról, 
hogy mi iránt érdeklőnek, milyen karriert tartanak a maguk számára lehetségesnek. Emlékez-
tessük őket arra, hogy milyen sokféle szakmát megvizsgáltak a korábbi gyakorlatok során, mi-
lyen felelősséggel járnak ezek a szakmák, mennyi pénzt lehet velük keresni. Ez mind segíthet 
a karrierválasztásban. Használhatják az Internetet, könyveket, vagy szakemberekkel készült 
interjúkat annak érdekében, hogy teljesíthessék ezt a feladatot.

Karrier Kutatás Feladatlap

Szakma neve: 

......................................................................................................................................................

1. Leírás a szakmáról, beleértve a főbb feladatokat és felelősségeket is.

......................................................................................................................................................

2. Milyen képzést, tréningeket kell elvégezni ehhez a szakmához?

......................................................................................................................................................

3. Készíts listát a szükséges végzettségekről, engedélyekről, amelyek ehhez a szakmához 
szükségesek

......................................................................................................................................................

4. Mennyi az átlagos fizetés ebben a szakmában?

......................................................................................................................................................

5. Mennyire könnyű ebben a szakmában elhelyezkedni?

......................................................................................................................................................

6. Készíts listát a helyekről, ahol ebben a szakmában el lehet helyezkedni.

......................................................................................................................................................

Pék Gondozó Múzeumi  
idegenvezető

Utcazenész Újságíró Tanár

Fodrász Dajka Könyvtári 
asszisztens

Művészeti 
Galéria  
Kurátor 

Ügyvéd Szociális 
munkás

Grafikus Temetkezési 
vállalkozó

Tolmács Szakács Lapkiadó  
tulajdonos

Tanácsadó

Kőműves Kertész Titkárnő Mérnök Állatorvosi 
asszisztens

Ruházati 
boltban  
eladó

Vízvezeték- 
szerelő

Call-center 
alkalmazott

Hentes Közgazdász Könyvelő Földmérő

Irodai alkal-
mazott

Gazda Elektrotech-
nikus

Fizikus Pszichológus Befektetési 
tanácsadó

Kozmetikus Dohánybolti 
eladó

Árufeltöltő Informatikus Lakberen-
dező

Asztalos

Orvos Ápolónő Gépi takarító Postás Futár Pincér

Villanyszerelő Matematikus Fordító Rádió-
bemondó

Fazekas Kereskedő
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11. TEVÉKENYSÉG: MIK A VÁLLALKOZÓI KÉSZSÉGEK?

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉG: Nyelvi

CÉL: Beazonosítani a vállalkozáshoz szükséges készségeket

IDŐTARTAM: 30 perc

SEGÉDESZKÖZ: flipchart, filctollak

TEENDŐ: Kérjük meg a gyermekeket, hogy próbáljanak visszaemlékezni és idézzenek fel egy 
vállalkozót, akit ismernek. Lehet egy kisvállalkozó a közösségedből, vagy egy nagy és híres 
cég vezetője. Kérjük meg a gyermekeket, hogy ötleteljenek azokról a készségekről és kompe-
tenciákról, amely szükségesek ahhoz, hogy valaki vállalkozó legyen. Írjunk fel minden ötletet a 
flipchart papírra, és kérdezzük meg, hogy miért fontos ez szerintük. Készítsünk olyan hosszú 
listát, amilyet csak lehetséges.

Ezután osszuk ki a készség kártyákat a gyermekek között, és kérjük meg őket, hogy keresse-
nek példát arra, hol, miben szükségesek ezek a készségek a vállalkozáshoz.

Kezdeményező készség Vezetői készség

Az idő gazdálkodás készsége Kockázatvállalási készség

Kitartónak lenni Képesség a pénz kezelésére

A pénzgyűjtés képessége A stressztől való megkönnyebbülés készsége

A produktivitás készsége Vállalkozókkal való barátkozás készsége

Képesség az erősségek és gyengeségek  
beazonosítására A képesség, hogy hatékony embereket alkalmazzunk. 

A képesség a stáb továbbképzésére A stáb menedzselésének képessége

A képesség a közösségi kapcsolatok építésére A képesség az ügyfelekre való összpontosításra

Képesség arra, hogy felismerjük az új trendeket Képesség a kudarcokkal való megküzdésre

A vágy arra, hogy jobbítsuk a világot Képesség a rugalmasságra

7. Milyen szakmai előrelépési lehetőségek vannak ebben a szakmában?

......................................................................................................................................................

8. Készíts listát a hasonló szakmákról és a kapcsolódó szakmákról

......................................................................................................................................................
9. A te lakhelyeden el lehet helyezkedni ebben a szakmában? Készíts listát a cégekről és más 
munkahelyekről, ahol ebben a szakmában a lakhelyeden el lehet helyezkedni.

......................................................................................................................................................

10. Milyen iskolai tantárgyak vagy kurzusok segíthetnek erre a szakmára felkészülni?

......................................................................................................................................................

11. Ez a szakma leginkább emberekkel, adatokkal, dolgokkal vagy ötletekkel foglalkozik?

......................................................................................................................................................
12. Gondolod, hogy megvan a képességed ahhoz, hogy elsajátítsd ezt a szakmát és később 
dolgozz benne?

......................................................................................................................................................

13. Ez a szakma azért érdekes számodra, mert:

......................................................................................................................................................
14. Sorolj fel három forrást (könyvet, újságot, magazint, számítógépen keresztül szerzett infor-
mációt), amit a kutatáshoz felhasználtál.

......................................................................................................................................................

15. Sorold fel azoknak az embereknek a nevét és titulusát, akik segítettek neked a kutatásban.

......................................................................................................................................................

16. Sorolj fel olyan konkrét személyeket, akik ebben a szakmában dolgoznak. 

......................................................................................................................................................
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ELLENŐRZŐ LISTÁK

Hétfőn:

Lekapcsolni az összes villanyt – minden alkalommal, amikor elhagyom a szobát

Lekapcsolni a számítógépet – amikor befejezem a használatát

Kihúzom az elektronikai eszközöket, mint például telefont, videojátékot, tévét, amikor nem 
használjuk

Nem hagyom nyitva a hűtőszekrény ajtaját túl hosszú ideig

Ellenőriztem az ajtókat és ablakokat, hogy nem maradtake nyitva, még résnyire sem

Kevesebb vizet használtam, amikor az edényeket mosogattam

Teletöltöttem a mosogatógépet, mosógépet, mielőtt használtam

Rövid ideig zuhanyoztam, inkább, mint egy hosszú fürdés

Ültettem egy fát

Segítettem a kertben

CSALÁDI ESZKÖZTÁR

A családi eszköztár célja, hogy olyan tevékenységeket kínáljon, melybe be lehet vonni a csa-
ládtagokat is. 

ELSŐ TEVÉKENYSÉG: SZUPERTAKARÉKOS VAGY?

CÉL: Bátorítani a gyermekeket arra, hogy kezdeményezzék az energiafogyasztás csökkenté-
sét; ráébreszteni őket környezet iránti felelősségre

IDŐTARTAM: 30 perc

SEGÉDANYAG: Szuper Takarékosság Ellenőrző Lista minden gyermeknek

TEENDŐ: Adjunk egy másolatot a Szuper Takarékosság Ellenőrző Listáról minden embernek.

Mondjuk meg nekik, hogy figyeljék meg a saját energiafogyasztásukat egy héten keresztül, és 
nézzék meg, hogy ők mennyire Szupertakarékosok. A hét végén ismerjük el azokat, akik sokat 
tesznek azért, hogy szupertakarékosok legyenek. Tegyük fel a következő kérdéseket:

• Nehéznek találtátok ezt a feladatot? Miért?
• Mit gondolnak a szüleitek erről a projektről?
• Tanultatok bármi újat az ellenőrző lista kitöltése során?
• Mik a legfontosabb tanulási pontok ebben a gyakorlatban?

Feladatlap

Töltsétek ki az ellenőrző listát egy héten keresztül, és adjátok vissza a tanárotoknak. Remélhe-
tőleg ti lesztek a Szuper Energiatakarékosok!

Tevékenység Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Villany lekapcsolás

Csapok elzárása

Megkérhetjük a szülőket, gondviselőket, hogy segítsenek a gyermekeiknek összegyűjteni eze-
ket a tevékenységeket. Adhatunk nekik egy ellenőrző listát.
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HARMADIK TEVÉKENYSÉG: SZERVEZZÜNK BOLHAPIACOT!

CÉL: Bemutatni, hogyan lehet a költést csökkenteni megtakarítások és adományok által

IDŐTARTAM: 60 perc

SEGÉDESZKÖZ: Minden gyermek hozzon otthonról apró holmikat, amiket szeretne eladni 
vagy elcserélni. Lehet hozni sütiket is, ha így döntünk. Egy másik változatban a gyermekek 
műalkotásokat készítenek különböző kreatív eszközök segítségével, mint például dekorációk-
kal, színes papírokkal, filcekkel, festékkel, krétával és ragasztókkal.

TEENDŐ: Bátorítsuk a csoportot arra, hogy ők maguk szervezzék meg a tevékenységet.

Első lépés: Döntsük el, mikor lesz a bolhapiac! Keressünk egy megfelelő napot és időpontot a 
Csoport Bolhapiacának megszervezésére.

Második lépés: Válasszunk Szervező Bizottságot

Elsőként a gyermekek kell választaniuk egy Szervező Bizottságot  demokratikusan. A Szer-
vező Bizottság segíteni fogja a tervezés folyamatát, átlátni a teendőket. A következő szerepek 
vannak benne:

Vezető: Ez a személy felelős azért, hogy átlássa a terveket, és biztosítsa, hogy mindenki 
részt vállaljon, ellássa a szerepét és élvezze a tevékenységet, amit végez.

Kincstárnok: Ez a személy a felelős a pénzzel kapcsolatos ügyekért az eseménnyel kap-
csolatban.

Titkár: Ez a személy felelős azért, hogy jegyzeteket készítsen a találkozókról, és biztosítsa, 
hogy mindenki tudja a feladatát és szerepét.

Csoportvezetők: A Csoportvezetők képviselik a feladatokra szerveződő csapatokat. Ők fe-
lelősök azért, hogy beszámoljanak a nagycsoportnak a csapataik feladatairól és előreha-
ladásáról.

Nagycsoportként szükség lesz arra, hogy titkos szavazást szervezzünk a Szervező Bizottság 
szerepeiről. Ennek a folyamatnak méltányosnak és demokratikusnak kell lennie.

Harmadik lépés: Döntsünk a Feladatra szerveződő csapatokról.

A csapatok a feladatok és tevékenységek köré szerveződnek. Íme, néhány javaslat a Bolha piac 
feladatait ellátó, szerveződő csapatok kialakításához: 

Beszerző Csapat: Felelős az eseményhez kötődő bármilyen eszköz vagy termék beszer-
zéséért.

Dekorációs csapat: Felelős a Bolhapiac szervezői feladataiért. Az eseményt az osztályte-
remben szervezzük meg.

Reklám csapat: Felelős az esemény meghirdetéséért más gyermekeknek, ha meghívunk 
másokat, hogy eljöjjenek.

Kiállítás csapat: Felelős azért, hogy a műalkotásokat bemutassák és eladják.

MÁSODIK TEVÉKENYSÉG: MI TESZ BOLDOGGÁ? KOLLÁZS

CÉL: Bátorítani a gyermekeket arra, hogy gondolkodjanak azon, mi teszi őket boldoggá, és mi 
az, amit a pénz nem adhat meg

IDŐTARTAM: 30 perc

SEGÉDESZKÖZ: Kártyák vagy papír fecnik minden gyermeknek, régi újságok, magazinok, ol-
lók, ragasztók, csomagoló papírok

TEENDŐ: Emlékeztessük a gyermekeket arra, hogy mi mindent tanultak az előző gyakorlatok 
során. Magyarázzuk el, hogy a pénz lehetővé teszi, hogy megvegyük mindazt, amire szüksé-
günk van, de nem szükségszerűen tesz boldoggá. Ehhez a pénzen túl kell látni. Kérjünk meg 
minden gyermekeket, hogy mondjon ki egy szót hangosan, ami boldoggá teszi. Ez lehet egy 
cselekvés, egy személy vagy egy dolog. Egy dolgot csak egyszer lehet említeni, mindenkinek 
valami új dolgot kell mondania.

Adjunk minden gyermeknek egy kártyát, vagy papír fecnit, hogy írja rá a szót, amit mondott. 

Mondjuk el nekik, hogy az emberek általában a családjuk, barátaik, közösségeik körében ke-
resik az alapvető szükségleteiket. Kérjük meg a gyermekeket, hogy ragasszák fel a kiválasztott 
szót a csomagoló papírra. Ezután ki kell díszíteniük a papírt az újságokból vett képekkel, ame-
lyek az adott szó segítségével illusztrálják, ami örömet okoz az életben. Kérjük meg őket, hogy 
menjenek haza, és kérdezzék meg a szüleiket és családtagjaikat, hogy minek kellene rajta len-
nie még szerintük a képeken. Arra is megkérhetik őket, hogy segítsenek képeket válogatni a 
poszterekhez. Ha nem találnak megfelelő képeket, rajzolhatnak is. 

A következő napon elhozhatják a képeiket és rajzaikat a csoportnak. Osszuk őket kis négyfős 
csoportokra, és engedjük, hogy csoportosan készítsenek kollázst belőlük.
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Tervezzünk néhány találkozót előre a Bolhapiac szervezésére, így meg tudjuk figyelni a folya-
matot, és biztosíthatjuk, hogy mindenki érezze, hogy kiveszi a részét a csapat munkájából.

Negyedik lépés: Tervezzük meg a költségvetést!

A Bolhapiac célja a gyermekek számára, hogy amennyire csak lehet, kipróbálják, milyen meg-
takarítani, adományozni és csereberélni a dolgokat, mennyiben más, mint eladni és venni. 

Mindazonáltal, lehet, hogy lesz olyan alkalom a tervezés során, amikor be kell szerezni dolgo-
kat, például tombolajegyeket. A tevékenységet a csoport megtakarításaiból tudjuk fedezni. Ez 
azt jelenti, hogy a csoportnak tudnia kell, hogy korábban mennyit pénzt gyűjtött, és el kell dön-
tenünk, hogy mennyivel kell még hozzájárulnia a tagoknak. Ki fogjuk együtt számolni a teljes 
költségvetést, hogy mennyit költhetünk a Bolhapiacra.

Lehet, hogy azt vesszük észre, hogy nem minden gyermek tud pénzzel hozzájárulni. Javasoljuk, 
hogy annak érdekében, hogy minden gyermek aktívan részt tudjon venni a csapat munkájában, 
bátorítsuk őket arra, hogy esetleg hozzanak valamit otthonról, ha tudnak. Minden hozzájárulás 
egyforma elismerést és megbecsülést kell, hogy kapjon.

Költségvetési feladatlap

Tevékenység Darabszám Számsor:  
összeadás

Teljes összeg

Ötödik lépés: Csapatmunka

Mint minden tevékenység, ez is csak akkor lehet sikeres, ha alapos a tervezés és csapatmunka 
van. A Bolhapiac sok tervezést igényel. Mindenkinek szükséges részt vennie benne, a dönté-
seket csapatként közösen hozzuk. Írjunk közös megbeszélés időpontokat a naptárba.

Hatodik lépés: Meghirdetés

Ha úgy döntünk, hogy a Bolhapiacot kinyitjuk, és egy másik osztállyal közösen szervezzük, 
szükséges lesz a Bolhapiac meghirdetése. A posztereken rajta kell lennie, hogy kik vesznek 
részt benne, mikor lesz, miért szervezzük.

Hetedik lépés: A költségek menedzselése

A következő lépés az, hogy kitaláljuk, miből mennyi kell a Bolhapiacra és ezek mennyibe ke-
rülnek. Használjuk az alábbi példa táblázatot, hogy kiszámoljuk a teljes költségigényt. Tartsuk 
észben, hogy az élelmiszer és egyéb dekoráció költsége nem lehet nagyobb, mint amennyink 

van erre a tevékenységre. A Kincstárnok lesz a felelős a költségvetésért, de a döntéseket az 
osztálynak közösen kell meghoznia.

Költségvetés feladatlap

A MÁRKA B MÁRKA

Tétel Darabszám Egység ár Teljes költség Egység ár Teljes költség

Nyolcadik lépés: Csere vagy költés?

Az osztállyal közösen döntsük el, hogy a piacon csereberélni lehet, vagy vásárolni. A cserebere 
azt jelenti, hogy két egyforma értékű dolgot elcserélünk egymással. A költés azt jelenti, minden 
holminak ára lesz, és pénzért tudjuk megvenni. Az is lehet, hogy a kettő módszert ötvözzük: 
lehet cserélni és megvenni / eladni is. Legyen örömteli napunk!

Kilencedik lépés: Maradékok

Itt van néhány lehetőség arra, hogy a Bolhapiacon megmaradt holmikkal mit kezdjünk. 

1. Vigyük el egy adomány centrumba.

2. Adjuk oda ingyen valakinek, vagy húzzunk neveket a kalapból, és így osszuk szét.

3. Vezényeljünk le egy Maradék Tombolát azok körében, akik szívesen vesznek olcsón egy 
tombolát, és kalapból húzzuk ki a nyertes neveket.

4. Tegyük el későbbre, egy „esős napra”, amikor még szükségünk lehet rá.

Tizedik lépés: Értékelés

Találjuk ki, hogy fogjuk a gyermekekkel közösen értékelni a tevékenységet. A „Tanári Eszköz-
tárak” sok értékelési eszközt tartalmaznak.





A kiadvánnyal és a projekttel kapcsolatban bővebb információért  
a következő szervezetekhez lehet forulni:

Csoport-téka Egyesület: csoportteka@gmail.com 
Skola Dokoran (szlovák nyelven): info@skoladokoran.sk 

Pomoc deci (szerb nyelven): info@pomocdeci.org


