DEMOKRATIKUS ÉS KÖZÖSSÉGI
ÉRTÉKEK

6 évesek

10-20

HOGYAN KEZELJÜNK
EGY VESZEKEDÉST?

~60 perc

Az érzelmek, érzések és erőszak megértése / Tisztességes harc / érzelmi intelligencia / szociális
kompetencia / felelősségérzet
A tevékenység célja:
- Mutassa meg a gyerekeknek, hogy milyen gyorsan lehet átlépni a játék és az erőszak közötti
vonalat
- Mások érzéseinek elfogadása és tiszteletben tartása
- A konﬂiktusok megoldása és a feszültségek leküzdése
- A gyerekek támogatása abban, hogy akadálytalanul beszéljenek az érzéseikről

Ez a gyakorlat két részre van felosztva.
Előkészítés:
Az 1. részhez („Erőszak mint hatalom”) szüksége lesz egy kötélre vagy madzagra, hogy egy
(nagy) kört vagy vonalat jelöljön ki a padlón.
A 2. részhez (“Mi történt?”) Minden gyermek számára papírra és ceruzára lesz szükség.

1. LÉPÉS:
1) A kötelet vagy madzagot használva rajzolj egy vonalat a padlóra, majd osszd fel a csoportot
párokra.
2) Minden párnak fel kell sorakoznia a (kör) vonal mentén. A pároknak egymásra kell nézniük.
3) A gyerekek megfogják egymás kezét, és egy vagy két lépést tesznek előre, amíg igazán közel
nem állnak egymáshoz, akkor egymás felé hajolnak.
4) Mondd meg nekik most, hogy próbálják lassan előre nyomni a párjukat (nem túl erőteljesen)
a kezükkel. Egymást tolják ellenkező irányba.
+++Figyelem: A szabály azt, hogy semmi olyan nem történhet, amit egyik vagy másik gyerek nem
szeretne. Senki sem sérülhet sem ﬁzikailag, sem mentálisan. Csak kézzel lehet óvatosan tolni
egymást. Mind neked, mind pedig a gyerekeknek bármikor jogában áll a „STOP” felkiáltást tenni.
Mondd el ezt a gyerekeknek is.
5) Néhány percnyi “tolatás” után fejezzétek be a gyakorlatot, és kérdezzd meg a gyerekektől:
- Hogyan érezték magukat a gyakorlat során?
- Voltak-e rossz érzéseik?
- Tisztességes “harc” volt? Ha nem, miért?
- Mit akarnak változtatni egy második fordulónál?
=> Adj a gyerekeknek elegendő időt, hogy szóban elmondják a gondolataikat, mielőtt folytatnátok.
6) Ismételjétek meg a gyakorlatot az első forduló eredményével.
7) Reﬂexió:
A második forduló után ismét kérdezd meg a gyerekeket:
1) Mi történt most?
2) Volt benne erőszak?
3) Mit érzékeltek?
4) Ez a forduló igazságosabb volt?
5) Mi mást ﬁgyeltek meg?
6) Hogyan érezték magukat, amikor a párjuk náluk erőssebb vagy gyengébb volt?
7) Kinek volt a tevékenység szórakoztatóbb? - az erős vagy gyenge résztvevőnek?
=> Adj a gyerekeknek elegendő időt, hogy szóban elmondják a gondolataikat, mielőtt folytatnátok.
+++
Tipp: Legyen egy rövid szünet az 1. lépés és a 2. lépés között, hogy a diákok lazítsanak az első
lépés “harci” helyzete után, mielőtt továbblépnek.
+++
2. LÉPÉS:
1) Beszélgess a csoportoddal arról, hogy az 1. lépés gyakorlatától eltekintve volt-e már részük
egyenlő küzdelemben? Beszélgessetek arról, hogy egy harc vajon lehet-e bármikor kiegyenlített
és mi teszi azzá? Van-e olyan harc, ami fair / nem fair? Kérj példákat a gyerekek életéből, vagy
adj nekik néhány ötletet a te nézőpontodból.
2) Kérdezd meg gyerekeket, hogy a harcok, veszekedések csak ﬁzikaiak lehetnek-e?
3) Kérdezd meg gyerekeket, hogy könnyű-e megítélni, hogy a szórakozás közben kialakuló
veszekedések tisztességesen vagy tisztességtelenül zajlottak-e le? (pl. A játszótéren veszekedő
gyerekek között)
4) Beszéljétek meg, mit tehetnének ők, ha veszekedést látnak.

=> Készíts elő néhány választ arra, hogy a gyerekek reális és számukra biztonságos képet
kapjanak a lehetőségekről.
+++
További reﬂexió a tevékenységre (azoknak a gyerekeknek, akik már tudnak írni):
Oszd ki a papírt és a ceruzát, és kérd meg a diákokat, hogy készítsenek listát arról, mit kell
tennie, ha egy vita elmérgesedik.
Kérd meg őket, hogy kövessék az alábbi kérdéseket:
- Szükség van-e több szabályra, mint amelyek az 1. és 2. lépésben említettek?
- Min lehetne még javítani?
- Hogyan cselekednél, ha konﬂiktusba kerülnél?
- Mit tanultál a tevékenységből?

Ennek a tevékenységnek az alapötlete az “Erősebb gyermekeket - kevésebb erőszakot” projektből
származik. Az ILI-FAU az AVAL project célcsoportjához igazította.
Forrás:
Strong children - less violence. Sammlung pädagogischer Übungen und Spiele für Kita und
Grundschule,
url:
https://www.vhs-th.de/ﬁleadmin/redaktion/Der_Verband/Downloads/DLKitaSchule/StrongerChildren2_DE.pdf

