
Eljárások: Beszélgetés, Magyarázat, Kérdések és válaszok, Gyakorlati tevékenységek, Ismétlés 

Szükséges felszerelés: ajándékokat készítő anyagok, mint például: kartonok, tempera, színes 
papír, szalagok, ragasztószalag, ragasztó, ruhák és szalagok babákhoz stb. 

Egyéb források: újságok és magazinok.

NAGYLELKŰSÉG 3-6
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10-15 perc, 
részenként.

MILYENEK A NAGYLELKŰ 
EMBEREK?

Kialakítani a gyerekekben a nagylelkűség fogalmának és a nagylelkű emberek viselkedéséről 
szóló tudást. 

A gyermekekben pozitív érzelmek kialakítása a nagylelkűség irányába.



A nagylelkűséget úgy határozhatjuk meg, mint a lélek azon hajlandóságát, hogy az illendőséget 
a haszon és az érdek elé helyezze, nemességet, hajlandóságot és belső értéket tanúsítva nehéz 
helyzetekben.

A nagylelkű ember nemes és nyitott tenyerű. A gyerekekben ez a tulajdonság leginkább a nevelőik 
személyes példamutatásán keresztül alakul ki.

Sok olyan tevékenység van, amiből kivehetik a részüket és amelyek szintén ezen irányba fi nomíthatja 
őket, például azzal, hogy bátorítsuk őket arra, hogy nagylelkűek legyenek másokkal, vagy hogy 
megosszák a játékaikat.

E tulajdonság kialakulásának elősegítése érdekében több pedagógiai tevékenységet is létrehozhatunk, 
vagy különböző forrásokat használhatunk, mint például beszélgetéseket, történeteket, anekdotákat, 
drámákat, bábokat, képeket, dalokat stb., amelyeken keresztül megerősíthetjük a javasolt célokat.

A kisgyermekek fejlődésének szempontjából fontosnak tartják a mások jó vagy rossz cselekedeteinek 
megértését. Ehhez ki kell használnunk azokat a helyzeteket, amelyek a nap folyamán adódnak annak 
érdekében, hogy másokban megfi gyeljék ezeket a lépéseket.

Íly módon tudni fogják, hogy nagylelkűek, amikor meg tudják 
osztani a játékukat, édességüket, vagy segítenek egymásnak, 
amikor ilyesfajta tendenciát látnak magukban.

Ebben a korban a gyermek nagyfokú érzelmi érzékenységét 
kell kihasználni a tevékenységek strukturálására, így az 
élmény tartós marad.

1. rész
Facilitátorként beszélgess a gyerekekkel, hogy képet kapj, 
milyen fogalmuk van a nagylelkűségről. Használhatod a következő kérdéseket:

El tudjátok mondani, mi a nagylelkűség?
Tudjátok, hogy egy bőkezű ember hogyan cselekszik?
Találkoztál már valakivel, aki nagylelkű?
Tudnál mondani egy nagylelkű mese vagy rajzfi lmszereplőt?

A gyerekek válaszai alapján  elmagyarázod, milyen a nagylelkűség és hogyan cselekednek a nagylelkű 
emberek; példákat adva olyan ismert emberekről, mesefi gurákról, akik ilyen jellemzőkkel bírnak.  
Összefoglalod ezt a részt azzal, hogy elmagyarázod a gyerekeknek, hogy a nagylelkű emberek nem 
azok, akik azt adják, amire nincs szükségünk, mert sok van nekik belőle, hanem azok, akik megosztják 
azt, amilyük van, még akkor is, ha kevés van belőle, például, ha sok édességed van, és adsz néhányat 
egy másik gyermeknek, ez jó cselekvés, de az igazi nagyvonalú cselekedet az lenne, ha csak egy van, 
és azt feleznéd el egy másik gyerekkel.  

2. rész 
Készítsetek a gyerekekkel ajándékokat azoknak a gyerekeknek, akiknek szükségük van rá, vagy a 
közösségben élő hátrányos helyzetű embereknek. 

Először beszélj a gyerekekkel arról, hogy mennyire fontos azoknak, akiknek szükségük van rá, jelét 
adni a törődésünknek. 
Mutasd meg nekik, hogyan készítsenek képeslapot, könyvjelzőt vagy más általuk elkészíthető 
ajándékot. 
Azt is megmutathatod, hogy hogyan lehet néhány összegyűjtött játékot megjavítani, például kicserélni 
egy baba karját, megfésülni a haját, és új ruhába öltöztetni.
Egy asztalra helyezzétek ki a szükséges eszközöket.

Generosity is defined as the inclination or propensity of the spirit to place decorum before the utility and the 
interest, showing nobility, value and effort in difficult undertakings.  A generous person is noble and 
open-handed. It is necessary to educate this value in the young child, and the best way to do it is by the personal 
example of the educators.

There are many activities with the purpose of shaping this value in children that can be done with them, for 
example, animating them to be generous with others, or to share their toys in a game. In order to foster the 
formation of this quality we can create multiple pedagogical activities or use different resources such as 
conversations, stories, anecdotes, dramatizations, puppets, pictures, songs, etc., through which we can reinforce 
the proposed objectives.

1st Part 

The educator will explore through a dialogue the knowledge that the children may already have on generosity. 
He can use the following questions:

Can you tell me what generosity is?  Do you know how a generous person act? 
Have you met someone who is generous?  Can you tell me about any story character that is generous?

Based on the children’s answers the educator will explain what generosity is and how generous people act; he 
will also give examples of well-known people who are outstanding for this quality, or fairytale or cartoon 
characters.

Facilitator will summarize this part by explaining to the children that generous people are not those who give 
what they don’t need because they have it in abundance, but those who share what they have although it may be 
little, for example, if you have many sweets and give some to another child, that is a good action, but the true 
generous action would be, if you have only one and you share half of it with another child.

2nd Part 
The educator will invite the children to make gifts and to repair toys for the children who need them (for 
example the underprivileged social groups in the community).

Firstly he will talk with the children about the importance of making tokens to give to the children who need 
them, explaining to them that this is a good example of generosity. 

Later he will demonstrate how to make a card, a marker or another token and will also show one or several 
models.

He will also show how to repair some of the collected toys, for example to replace an arm of a doll, to comb her 
hair and to put a ribbon on it, to put on new clothes, etc. 

3rd Part 

The educator will read several situations that occur in daily life, he will present pictures (from magazines or 
newspaper) that reflect them and will ask the children:

 What you would do? 
- If you had only a sweet and your little brother, or a classmate asked for it.
- If you have toys and another child who does not have any asks you for one. 
- If you see in the street a barefoot child because his parents cannot buy him shoes. 
- If a child or an old person needs what you have. 
- If you have some clothes, objects or another thing that another person needs and does not have any money to 
buy them.

The educator can add all the situations that he finds suitable, as long as they are referred to the value that we are 
developing: generosity.



3. rész
Olvass fel olyan híreket, helyzeteket, 
amelyek a mindennapi életben 
fordulnak elő, bemutatva azokat 
a képeket (magazinokból vagy 
újságokból), amelyek bemutatják őket 
és kérdezd meg a gyerekeket: 

Mit tennél?

- Ha csak egy darab édességed van és 
a kistestvéred vagy egy osztálytársad 
elkérné.
- Ha vannak játékaid és egy másik 
gyerek, akinek nincsenek, kérne 
egyet.
- Ha az utcán látnál egy mezítlábas 
gyereket, mert a szülei nem tudnak 
neki cipőt vásárolni.
- Ha egy gyermeknek vagy egy 
öregnek szüksége van arra, ami 
neked van.
- Ha van néhány ruhád vagy bármid, amire egy másik személynek szüksége van, és nincs pénze, 
hogy megvásárolja. 

Hozzáadhatsz minden olyan helyzetet, amelyet megfelelőnek találsz, mindaddig, amíg a nagylelkűségre 
utalnak. 

4. rész
 Elmagyarázod a tevékenységet a gyerekeknek:

Ez egy olyan játék, amelyben a gyerekek kb. 5 fős csoportokat alkotnak, úgy, hogy a székük alá 
néznek és ott találnak egy kártyát, amin egy szám van. Kérd meg őket, hogy keressék meg azokat 
a gyerekeket, akiknek ugyanaz a szám szerepel a kártyáján és velük alkosson egy csoportot (a 
csoportból valamennyien vegyenek részt a játékban).

A csoportoknak az lesz a feladata, hogy megeggyezzenek és bemutassanak egy történetet a 
nagylelkűségről. Elő kell adniuk majd válaszolniuk kell egy nagylelkűséggel kapcsolatos kérdésre. 
Ha tudják a választ, az övéké a pont, ha nem, egy másik csoporthoz kerül a válaszadás lehetősége.

Miután a gyerekeket csoportokba szerveztétek, magyarázd el nekik, hogy a történet szólhat a 
családjukról, a közösségből valakiről, egy szomszédjukról és olyan cselekedetet kell bemutatnia, ami 
velük történt és a nagylelkűséget mutatja be. Ez lehet kitalált történet is.

Felkéred a gyerekeket, hogy véleményezzék a történteket és válasszák ki a legjobbat. A történetek 
értékelését te fogod irányítani, aki elmondja a gyerekeknek, hogy a legjobb történet az, amely:
• érthetően lett előadva
• a fő gondolata a nagylelkűségre utal.
• a karakterek nagyvonalúan cselekednek.

Vezessed őket ebben, hogy a díjazás tisztességes legyen.

Szükséges, hogy mindazok, akik erőfeszítéseket tettek, ismerjünk el és ösztönözzünk. Végül a 
nyerteseket megtapsoljátok és apró ajándékot is kaphatnak (ceruza, radír, kirakós stb.). 

4th Part 

The educator explains the activity to the children:

This is a game in which the children will form groups of 5 (or more/less), for this, they will look under their 
seats until they find a card with a figure on it.

Later the educator will ask the children to form groups: " We will make groups with the cards. Find the people 
with the same card as yours”, and so they will form groups of 5 (or 2, 3, 4, ..) , and all the children of the 
classroom will have to participate. 

Now you will prepare a story on generosity and the group of children that makes the best story and answers the 
questions that are asked to them well will be the winner, if a group does not know the answer, it goes to another 
group, and if they answer it correctly, they will get the point.

Once the children have been organized by groups the educator explains to them that among them they will 
make up a story on some person of the family, or neighbor, or person of the community that they know, or 
people of the school, or deeds that have happened to them and that show generous actions. It can also be fiction, 
invented by them in this moment. 

The educator invites the children to give their opinions on the stories to choose the best ones.  This evaluation 
of the stories will be guided by the educator who will tell the children that the best story is the one that: 

•has been expressed with clarity. 
•the main idea has been referred to generosity.
•the characters have had generous conducts. 

The educator will guide them so that the prize is fair. 

It is necessary that the work of all those that made an effort, although they have not been awarded, be 
recognized and stimulated.

Finally, the winners will be rewarded with applause, pencils, story books, puzzles, etc.


