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A CSALÁDOM ÉS ÉN

A fogalkozás végére minden gyermek meg tudja határozni a család fogalmát, meg tudja nevezni 
a családtagokat, különbséget tud tenni a családtagok hivatalos és bizalmas elnevezése között.

Iránymutatás:
- A fő elv, hogy minden család érezze, hogy beletartozik.
- A gyermeki egyéniséget vegyük fi gyelembe.
- Minden gyermek egyéni szükségleteit vegyük tekintetbe.
- Tartsuk szem előtt a családok sokféleségét!

Kérjünk szülői segítséget és engedélyt egy behozott családi fotó használatára.
Családról szóló kártya készítése. 
- Vásároljon Tükörfóliát (Fali tükör tekercsnek is hívják) 
- Előkészületként vágja 7*7 cm-es négyzetekre. 
- Készítsen egy mintapéldányt a saját családi fotójával. 
- A 0-3 éves gyermekeknek készítse elő a kártyát.
- A 3-6 évesek képesek rá, hogy segítséggel vagy önállóan elkészítsék a kártyájukat.  

Új szókincs: Anya (Anyu/Mama), Apa (Apu/Papa), Én, Testvér (Öcs/Báty/Nővér/Húg), Nagypapa, 
Nagymama /Nagynéni, Nagybácsi, Unokatestvér - ha szükséges/.

Példa a tükörfóliára: https://www.artexport.hu/termekek/tukorfolia-ontapados-50-cm-szeles.html



- Előkészítésként tájékoztassa a szülőket a tervezett témával kapcsolatban, beszélgessen 
minden szülővel a család felépítéséről, családtagokról. 
- Kérje meg őket, hogy hozzanak be a gyermeknek egy fotót.   
Csak akkor tartsa meg a foglalkozást, ha az összes gyermek behozta a képet. Ha bárkinek 
hiányzik a családi fotója, akkor ne tartsa meg, várjon az összes beérkezéséig.
Ne felejtsen el engedélyt kérni a szülőktől a kép felhasználásával kapcsolatban, illetve szükség 
esetén készítsen másolatot a képről - ha a szülő szeretné az eredeti képet visszakapni. 

1. Lépés (5-10’)
Mutassa be a saját családját a hozott képről a gyermekeknek,  próbáljon olyan képet használni, 
ami nagyméretű, hogy mindenhonnan jól látható legyen.  Mutasson be mindenkit a képről, hagyja 
saját magát a végére.  Mutasson rá minden alakra: pl. Ez az apukám, apám, papám.

- Kérje meg, hogy ők mondják el, melyik alak mit csinál.  Beszélgessenek a képről. 

- Mindig a legegyszerűbb, legjobban érthető alaktól kezdje, próbáljon minél több szinonimát 
használni minden alakra. Beszélgessenek, amennyit csak lehet. Amikor kezdik elveszteni az 
érdeklődést, kezdjen énekelni. 

Nyugodtan hagyja, hogy az érzelmei felszínre kerüljenek, hiszen a saját családjáról van szó, 
ezzel is kifejezi a gyermekek felé a saját családjának a fontosságát a saját életében.

2. Lépés (5’)
Énekelje a következő dalt és tanítsa meg a gyermekeknek is.  Énekelheti az eredeti angol dalt 
(Father fi nger song - ld. dalszöveg 1.), ha nem szeretné, akkor válasszon egy olyan dalt, vagy 
versikét, mondókát, ami a családról szól. Pl. Kaláka: Van egy kisöcsim, Samu (Dalszöveg 2.)
Nincs szükség vizuális szemléltetésre, a gyerekek elképzelik, ahogy a pedagógus ujjai átváltoznak 
szülőkké. A dalt humoros kézjátékkal kísérje, legyenek az ujjak a képzeletbeli családtagok, az 
egyik kézen az ujjak a családtagot mutassák, míg a másik kémlelő mozdulatot tegyen, ha a 
Father fi nger (Dalszöveg 1.- et tanítja), ha más dalt választ találjon ki humoros kézjátékot úgy, 
hogy az ujjait használja. Ismételje el kétszer a dalt, aztán még kétszer együtt énekeljék el, vagy 
többször. A második alkalommal is már dúdolni fogják a gyerekek.

A gyermekek nagyon élvezik az ilyen egyszerű játékokat, amikor a saját ujjacskáik változnak 
játékszerré. A gyermek első játéka a saját keze. / Az idősebb gyermekek a nap folyamán később 
maguk is készíthetnek ujjbábokat./

Dalszöveg 1.: ( Hüvelyujj - Father (Apa), Mutatóujj - Mother (Anya), Középső ujj - Brother 
(Fiútestvér), Ring (Gyűrűs ujj) - Sister (Lánytestvér), Kisujj - Baby (Baba))
Father fi nger, father fi nger, where are you? 
Here I am, here I am. How do you do? 
Mother fi nger, Mother fi nger, where are you? 
Here I am, here I am. How do you do? 
Brother fi nger, Brother fi nger, where are you? 
Here I am, here I am. How do you do? 
Sister fi nger, Sister fi nger, where are you? 
Here I am, here I am. How do you do? 
Baby fi nger, Baby fi nger, where are you? 
Here I am, here I am. How do you do? 
eg. https://www.youtube.com/watch?v=fz931pcxUR8



Dalszöveg 2. (Kaláka: Madéretető album)
Van egy kisöcsim, neve Samu,
Oda-vissza van érte anyu,
apa is, én is,
minden nagynéni,
családunk szeretet-alapú.

3. Lépés (10’)
Készítsenek kártyát a családról. 

Egy sima A4-es lap az alap, ha van rá lehetőség pasztellszínű, színes, vagy vastagabb lappal is 
dolgozhatnak. 
A fi atalabb gyermekeknek a kettéhajtásnál is segítségre lesz szüksége. A családi fotó a nyitott 
kártya bal, a tükörfólia a jobb oldalra kerüljön. 
A 0-3 éveseknek a ragasztáshoz is segítségre lesz szüksége. A tükörfólia akkor használható 
tükörként, ha pontosan van felragasztva légbuborékok nélkül. 

A 3-6 éveseknek kevesebb segítségre van szüksége, de a tükörfólia szabályos felhelyezésére 
náluk is fi gyeljen. Ne legyenek elégedetlenek amiatt, hogy nem látják magukat!
Az egyre nagyobbaknak egyre kevesebb időre van szüksége, így amíg a többieket várják az 
első, azaz borító oldalra rajzolhatnak. Rajzoltassa le a saját családjukat! Figyeljenek a ragasz-
tóra, nehogy összeragadjon a belső oldal. A legegyszerűbb a kétoldalú ragasztó használata a 
fotó esetén. Így van a legkisebb esély arra, hogy összeragadjon a belső két oldal. 

Engedje, hogy játsszanak a tükrös felülettel. Kérdezze meg, hogy látják magukat. Különösen a 0-3 
éves gyermekek számára szükséges egy ilyen beszélgetés, hiszen 2 éves kor alatt megerősítés 
szükséges, hogy saját magukat látják a tükörben, illetve a családi képen. 

Zárszóként megerősítendő, hogy minden egyes gyermek 1-1-es szituációban mesélhessen a 
saját családjáról és minden egyes családtag meg legyen említve.


