
DEMOKRATIKUS ÉS TÁRSADALMI 
ÉRTÉKEK

0-3

4-5 gyerek
max 5 csoport

45 perc
EGYÜTT JÁRVA

Tisztelet, párbeszéd és aktív állampolgárság: 

• Mások szükségleteinek és kívánságainak felismerése és tiszteletben tartása a csoportmunka 
ötleteinek megfogalmazása érdekében. 

• Finom motoros készségek fejlesztése a virág beillesztésével és díszítésével.

• Karton

• Bab és lencse

• Csipke

• Színes szövetdarabok

•Styrofoam

• Egyéb apróságok, amelyek a szirmokra helyezhetők



1. A facilitátoroknak előzetesen létre kell hozniuk kartonpapír virágokat. 

Minden karton virágnak egy szirommal kevesebbel kell rendelkeznie, mint a játékban lévő gyer-
mekek száma (például négy szirom, öt gyermek):

A szirmokat ragasztópisztollyal, fonallal stb. lehet összeilleszteni.

2. A játék megkezdése előtt a gyerekeket kis csoportokba kell osztani (pl. egy öt gyermekből álló 
csoport, egy virág, amely négy virágsziromot tartalmaz). 

3. A virágokat az egyes csoportok asztalára kell tenni, a díszítéshez használt anyagokat egy 
másik, külön asztalra. 

4. Ezután a facilitátor elmagyarázza a gyerekeknek, hogy mit kell tenniük: különböző anyagokkal 
kell feltölteniük a szirmokat (színes szövet, bab és lencse, csipke, morzsolt styrofoam ....). 

Minden gyermek választhat az anyagok közül, amivel ki szeretné tölteni a szirmokat. De minden 
szirom csak két anyag kombinációjával tölthető ki, hogy a gyerekek kompromisszumot érhess-
enek el.



A játék célja, hogy megállapodjanak arról, hogy milyen anyagokat használjanak és hogyan töltsék 
ki a virágot.

A facilitátornak arra kell ösztönöznie a gyermekeket, hogy megvitassák az anyagokat és a 
végterméket. Ezután pedig arra, hogy döntsenek minden szirom tervéről, és jelöljék meg (például 
színekkel).

A gyermekeket nem szabad korlátozni az anyagok megválasztásában. Például, ha az egyik 
gyermek lencsét választott, a másik pedig csipkét, kompromisszumra kell jutniuk, hogy a sziro-
monként két anyag kombinációjával töltsék ki.

Ennek a játéknak az a célja, hogy a gyerekek együtt dolgozzanak és virágot alkossanak a 
csoportban.

Miután a virág elkészült, a beszélgessetek a gyerekekkel (5–10 perc), aminek a végére ki kell 
alakuljon bennük az a meggyőződés, hogy sikerült egy szép virágot létrehozniuk, mások tisz-
teletben tartásával és együtt dolgozva.

Trükkök és tippek:

- Kérjük fokozottan ügyeljetek arra, hogy a gyerekek nehogy a szájukba vegyék az apró da-
rabokat (bab, lencse)

- A facilitátor azonosíthatja és segítheti a “hatalmi viszonyok” kezelését a gyermekek között, pl. 
ha valaki ragaszkodik az ötletéhez, és nem hajlandó könnyen egyetérteni a társai választásával. 
A facilitátornak mediációval el kell érnie, hogy megállapodás szülessen.

- Amikor a gyerekek végül eldöntötték, milyen anyagot akarnak a szirmokra helyezni, segítsetek 
nekik a szirmokra ragasztani azokat.


