
A történet képei (letölthető innen: http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/up-
loads/2018/08/story.pdf) karton, színes vagy fehér papír, színes ceruzák, matricák, ollók ...

BARÁTSÁG 3-6

Egyéni vagy 4-5 
fős csoport

90 perc (a teljes)
A BARÁTOM

- Mit gondolnak a gyerekek a barátságról, kit tartanak a barátaiknak és miért 

- A gyermekek a barátságról alkotott elképzelésének fejlesztése 

- A gyermekek segítése abban, hogy pozitív kapcsolatokat alakítsanak ki azokkal, akiket a 
barátaiknak tekintenek.



1. rész: A facilitátor beszélget a gyerekekkel, hogy feltérképezze, mit gondolnak a gyerekek a 
barátságról, a barátaikról és arról, hogy miért tartják őket annak. 

2. rész: A “Két barát” történet elmesélése:

Egyszer régen két fi ú, akik régóta barátok voltak, az erdőben sétáltak (1. kép), amikor hirtelen 
egy nagy és ijesztő medve jelent meg előttük (2. kép), éles karmait mutogatva, hangos üvöltést 
hallatva. Ó, micsoda rettegés volt az ijesztő vadállattól! (3. kép). Az egyik fi ú annyira megijedt, 
hogy elkezdett futni, hátra sem nézve, semmivel sem törődve, majd felmászott egy fára és 
elbújt az ágak között, hogy a medve ne lássa meg és később elmenekülhessen (4. kép).  A 
másik fi ú annyira megijedt, hogy félelmében meg sem tudott mozdulni. Mikor látta, hogy nem 
tud elmenekülni, és hogy a barátja nincs veszélyben, az út közepére feküdt és halottnak tetette 
magát (5. kép).

A medve meglepődött, közelebb ment hozzá, és elkezdte szagolgatni, az arcán, a fülén, a nyakon, 
a mellkasán, a lábain, hogy van-e valami reakció (6. kép). A gyerek levegőt sem mert venni, 
mert tudta, hogy ha látható mozdulatot tesz, a medve rájön, hogy megpróbálja megtéveszteni. 
A medve visszatért az arcának szagolgatására, megnyalta az arcát, megvizsgálta a fülét, halk, 
nyugodt morgásokat adott ki magából (7. kép).  

Hosszú szagolgatás után a medve halottak hitte a gyereket és otthagyta (8. kép). 

Amikor az ijesztő állat otthagyta, a másik gyerek gyorsan leereszkedett a fáról, és nevetve 
kérdezte az úton maradt társától (9. kép): 

- Mi suttogott a medve a füledbe? 

- Azt mondta, hogy azok, akik a veszélyes pillanatokban elhagyják barátaikat, nem igaz barátok.

---

Miután elmondta a történetet, a facilitátor felkéri a gyerekeket, hogy szóljanak hozzá a történethez. 
A beszélgetést irányítsa a barátjának nem segítő szereplő kritikája felé, majd beszélgessen arról, 
hogy  mi a barátság, és hogyan kell kezelni a barátainkat, a segítségről, amelyet egymásnak kell 
adni, hogy megértsék, mi a barátság és milyennek kell lennie a barátok közötti kapcsolatoknak.

3. rész: A facilitátor meghívja a gyerekeket, hogy készítsenek üdvözlőkártyát a barátjuknak, amit 
átadhatnak neki. 

Megjegyzés: ha egyéni foglalkozásként tartod ezt a gyakorlatot, akkor készíthet lapot az utcabéli 
barátjának stb.
Legelőször mondd el a gyerekeknek, hogy üdvözlőkártyát készíteni a barátjunknak egy jó példája 
a barátságnak. Mutass be több modellt, majd készítsétek ki az asztalra a rendelkezésre álló 
anyagokat, és a gyerekek válasszák ki, hogy mire van szükségük. Legyen elegendő nyersanyag, 
hogy ne alakuljon ki konfl iktus a gyerekek között. Ha mégis kialakulna, beszéljed meg a 
gyerekekkel és vezessed rá őket, hogy hogyan lehet megoldani ezt barátok között. Végül a 
gyerekek elkészítik a kártyákat, amelyeket később ki is fognak állítani.

4. rész: Kérd meg a gyermekeket, hogy adják oda a kártyáikat a barátaiknak, majd mondják 
el, hogy miért választották pont őket, kérdésekkel segítve mindannyiukat, míg el nem jutnak 
barátságuk alapvető leírásához.

1. rész: A facilitátor beszélget a gyerekekkel, hogy feltérképezze, mit gondolnak a gyerekek a barátságról, a
barátaikról és arról, hogy miért tartják őket annak.

2. rész: A "Két barát" történet elmesélése:

Egyszer régen két fiú, akik régóta barátok voltak, az erdőben sétáltak (1. kép), amikor hirtelen egy nagy és
ijesztő medve jelent meg előttük (2. kép), éles karmait mutogatva, hangos üvöltést hallatva. Ó, micsoda rettegés
volt az ijesztő vadállattól! (3. kép). Az egyik fiú annyira megijedt, hogy elkezdett futni, hátra sem nézve,
semmivel sem törődve, majd felmászott egy fára és elbújt az ágak között, hogy a medve ne lássa meg és később
elmenekülhessen (4. kép). A másik fiú annyira megijedt, hogy félelmében meg sem tudott mozdulni. Mikor
látta, hogy nem tud elmenekülni, és hogy a barátja nincs veszélyben, az út közepére feküdt és halottnak tetette
magát (5. kép).

A medve meglepődött, közelebb ment hozzá, és elkezdte szagolgatni, az arcán, a fülén, a nyakon, a mellkasán,
a lábain, hogy van-e valami reakció (6. kép). A gyerek levegőt sem mert venni, mert tudta, hogy ha látható
mozdulatot tesz, a medve rájön, hogy megpróbálja megtéveszteni. A medve visszatért az arcának
szagolgatására, megnyalta az arcát, megvizsgálta a fülét, halk, nyugodt morgásokat adott ki magából (7. kép).

Hosszú szagolgatás után a medve halottak hitte a gyereket és otthagyta (8. kép).

Amikor az ijesztő állat otthagyta, a másik gyerek gyorsan leereszkedett a fáról, és nevetve kérdezte az úton
maradt társától (9. kép):

- Mi suttogott a medve a füledbe?

- Azt mondta, hogy azok, akik a veszélyes pillanatokban elhagyják barátaikat, nem igaz barátok.

---

Miután elmondta a történetet, a facilitátor felkéri a gyerekeket, hogy szóljanak hozzá a történethez. A
beszélgetést irányítsa a barátjának nem segítő szereplő kritikája felé, majd beszélgessen arról, hogy mi a
barátság, és hogyan kell kezelni a barátainkat, a segítségről, amelyet egymásnak kell adni, hogy megértsék, mi
a barátság és milyennek kell lennie a barátok közötti kapcsolatoknak.

3. rész: A facilitátor meghívja a gyerekeket, hogy készítsenek üdvözlőkártyát a barátjuknak, amit átadhatnak
neki.

Megjegyzés: ha egyéni foglalkozásként tartod ezt a gyakorlatot, akkor készíthet lapot az utcabéli barátjának stb.
Legelőször mondd el a gyerekeknek, hogy üdvözlőkártyát készíteni a barátjunknak egy jó példája a
barátságnak. Mutass be több modellt, majd készítsétek ki az asztalra a rendelkezésre álló anyagokat, és a
gyerekek válasszák ki, hogy mire van szükségük. Legyen elegendő nyersanyag, hogy ne alakuljon ki konfliktus
a gyerekek között. Ha mégis kialakulna, beszéljed meg a gyerekekkel és vezessed rá őket, hogy hogyan lehet
megoldani ezt barátok között. Végül a gyerekek elkészítik a kártyákat, amelyeket később ki is fognak állítani.

4. rész: Kérd meg a gyermekeket, hogy adják oda a kártyáikat a barátaiknak, majd mondják el, hogy miért
választották pont őket, kérdésekkel segítve mindannyiukat, míg el nem jutnak barátságuk alapvető leírásához.



További tevékenységek (javaslatok egy barátság-bulihoz).

Papírtánc:
A facilitátor leterít egy nagy újságpapírt vagy egy hasonló méretű rongyot. A résztvevőket párokra 
osztják. Minden kap egy “táncteret” (újságpapírt). A párok táncolnak, miközben a facilitátor zenét 
játszik, vagy tapsol. Amikor a zene vagy a taps megáll, minden párnak a papírján kell állnia. A 
következő alkalommal, amikor megáll a zene vagy a taps, a párnak félbe kell hajtania a papírt, 
mielőtt ráállna. Számos megállás után a papír vagy az anyagdarab már nagyon kicsi, mert újra 
és újra félbe van hajtva és két ember számára egyre nehezebb állni rajta. Azok a párok, akiknek 
a teste kilóg, kiesnek a játékból. A játék addig folytatódik, amíg egy pár nem nyer.

Öt sziget:
Rajzolj krétával a betonra öt olyan kör, amelyek elég nagyok ahhoz, hogy az összes résztvevőt 
befogadják. Adjatok nevet minden szigetnek. Kérj meg mindenkit, hogy válassza ki azt a szigetet, 
ahol élni akar. Ezután fi gyelmeztessed a résztvevőket, hogy az egyik sziget hamarosan elsüllyed 
a tengerbe, és a sziget résztvevői kénytelenek lesznek gyorsan egy másik szigetre költözni. 
Hagyjad, hogy a feszültség növekedjen, majd mondjad el a süllyedő sziget nevét. A résztvevők 
a másik négy szigetre futnak. A játék addig folytatódik, amíg mindenki egy szigetre nem szorul.

Ne válaszolj
Kérd meg a csoportot, hogy álljon egy körben. Egy személy egy másikra néz, és megkérdezi: 
“Mi a legjobb tulajdonságod?” Azonban a megkérdezett személy nem válaszolhat a kérdésre, 
a kérdező másik oldalán álló személynek kell válaszolnia. A válaszok lehetnek a lehető 
legfantáziadúsabbak!


