
- Nyomtatott papírlapok, amelyek különböző arcokat ábrázoló képeket mutatnak, amelyek három 
különböző érzelmet fejeznek ki: harag, boldogság és zavarodottság érzése.

- A történet szövege és a javasolt kérdések.

ÖNKONTROLL 3-6

5-10 

30-40 perc
ÉRZÉSEINK

Ismerjék meg, hogy az érzelmek hogyan befolyásolják a viselkedést, mindezt azért, hogy megta-
nulják, hogyan fejezzék ki őket a mindennapi helyzetekben. 

A meghallgatási és kommunikációs készségeket fejleszteni, hogy megtanulják, hogyan kell szűr-
ni az érzelmeiket. 

Ismerjék meg a viselkedés új formáit a már megtanultak helyettesítésével, annak érdekében, 
hogy az érzelmek kifejeződésének különböző módjait tudják alkalmazni.



A facilitátor körben leülteti a gyerekeket. Ha a feltételek adottak, a  megadja a gyermekeknek azt a 
választási lehetőséget, hogy a padlón vagy az asztal körül akarnak-e ülni, attól függően, hogy mi 
a kényelmesebb nekik. Azáltal, hogy a történetmesélés kezdetén egy apró választási lehetőséget 
adnak nekik, a gyerekek megtapasztalják a kontroll érzését. Ez a fajta döntéshozatal jó kiindulópont a 
bizalom kiépítésében és a gyermek részvételének motivációjában. Amikor a facilitátor úgy látja, hogy 
a gyerekek nyugodtak és készen állnak, elindíthatja a beszélgetést.

Indítsd a beszélgetést egy kérdéssel: „Emlékszel, mikor volt az utolsó alkalom, amikor valami nagyon 
felidegesített?”. Ha a gyerekek nehezen tudják felidézni a pontos helyzetet, segíts nekik mindennapi 
példákkal. 
Miután néhány gyerek válaszol a kérdésre, kérdezd meg őket: „Mit éreztél még? A zaklatottság jó 
érzés? Tudod, hogy nevezzük azt az érzést, amikor valami felidegesít bennünket? ”. Miután néhány 
válasz elhangzott, kérdezd meg őket: „Tudod, milyen érzés az ellenkezője a dühös érzésnek? - Ezt az 
érzést jobb érezni, mint az előzőt (harag)? Hogy szereted érezni magad gyakrabban, szeretsz inkább 
dühös vagy inkább boldog lenni, és miért?
Ezen a ponton már elérted azt, hogy a gyerekeket felismerjenek két nagyon erős érzelmet és azzal, 
hogy arra kérted őket, próbálják ezeket megnevezni, teret adtál nekik arra, hogy elkezdjenek magukra 
fi gyelni, ami elengedhetetlenül szükséges alapja annak, hogy folytassuk a vitát arról, hogy hogyan kell 
kezeljék és hogyan szűrjék az érzéseiket.

A rövid beszélgetés után mondd el a csoportnak, hogy van egy nagyon érdekes történet két legjobb 
barátról, Oliverről és Péterről, és hogy elolvasod nekik. A következő lépés az, hogy megmutassuk a 
gyerekeknek a három képet, amelyeken a különböző arcok három különböző érzelmet tükröznek: düh, 
boldogság és zavarodottság érzését. Győződj meg róla, hogy a megjelenített arcok nagyon egyszerű 
geometriai formájúak, széles színterekkel. Ennek oka, hogy a fi gyelmet és a jobb összpontosítást 
ösztönzi (különösen a kisebb gyerekeknél).

Miután megmutattad a gyerekeknek a képeket, meg kell magyaráznod az egyes képek jelentését. 
A zöld dühös / ideges, a rózsaszín boldog és elégedett érzés, a sárga pedig a zavarodottság. 
Miután elmagyaráztad a jelentésüket, minden gyermek kap minden képből (azaz minden képből 
gyerekeknként 3-ra lesz szükség). Mondd el nekik, hogy egy rövid történetet fogsz olvasni nekik, ami 
után több kérdést is fel fogsz tenni, és segíteniük kell neked megválaszolni azokat. Az a feladatuk, 
hogy felemeljék a levegőben annak az érzelemnek a képét, amit úgy gondolnak, hogy ők éreznének, 
ha ilyen helyzetbe kerülnének. Hívd fel a fi gyelmüket arra, hogy csak akkor mutassanak fel képet, 
amikor erre utasítod őket, mert nem minden kérdést kell a képekkel megválaszolni. A képek csak azért 
vannak, hogy segítsék a gyerekeket, hogy kifejezzék magukat, és ösztönözzék a meghallgatási és 
kommunikációs készségeik fejlesztését.

A történet:
Az óvodában Olivernek van egy legjobb barátja, Péter. Mint minden nap, Oliver és Péter aznap is 
úgy döntöttek, hogy kedvenc akciófi guráikkal játszanak. Oliver minden nap Spiderman-t, Péter pedig 
Batmant választotta. De egy nap másképpalakultak a dolgok. Oliver nem találni a Spiderman fi guráját 
sehol, így a Batman-fi gurát vette el. Amikor Péter azólt Olivernek, hogy Batman az ő fi gurája és 
megkérte, hogy adja vissza neki, Oliver azt mondta, hogy ő látta meg először, és most az övé. Péter 
nagyon ideges lett, és megpróbálta kihúzni a Batman alakját Oliver kezéből. Oliver határozottan 
tartotta a Batman fi gurát, és nem engedte el. A két fi ú annyira hangosan harcolt egymással, hogy egy 
tanár jött és befejezte a torzsalkodást azzal, hogy elvette a fi gurát, így egyik fi úé sem lett. Ezt követően 
Péter és Oliver még mindig dühösek voltak, de néhány perc múlva megnyugodtak, és rájöttek, hogy 
sajnálják,ezt a buta harcot, és soha többé nem fogják ezt tenni. Ehelyett meg fogják beszélni a 
problémát és közösen találnak rá megoldást. Mikor kibékültek, elhatározták, hogy kimennek fozizni 
egyet.

Facilitator directs children to sit in the circle. If the conditions are suitable, facilitator gives children a choice 
whether they want to sit on the floor or around the table, depending on what makes them feel more comfortable. 
By allowing them to make a small choice at the very beginning of storytelling, the children will have a sense of 
control. Also, that kind of decision making is a good starting point in building trust and raises a child's 
motivation to participate. When you as a facilitator asses that children are relaxed and ready, you can open the 
space for dialog.

Start a conversation with a question “Do you remember when was the last time you got really upset?”. If the 
children have a hard time with remembering the exact situation help them by giving them some everyday 
examples.
After some of the children answer the question ask them: “What else did you feel?; Was getting upset a nice 
feeling?; Do you know how do we call / name that feeling (emotion) when we get upset?”. After they offer their 
answers, ask them: “Do you know what feeling is the opposite of feeling angry?; “Is that a nicer filing than the 
first one (anger)?; How you prefer to feel, do you like more being angry or being happy and why?”. 
At this point you have already directed the children to recognize two very powerful and strong emotions and by 
asking them to name those two emotions you are allowing them to start reflecting about themselves which is a 
very much needed basis for continuing discussion on what to do, how to deal with and how to filter those 
emotions.

After this short discussion tell the group that there is one very interesting story about two best friends Oliver 
and Peter and that you are going to read it to them. The next step is to show the children three pictures that 
show the image of different faces expressing three different emotions: anger, happiness and feeling confused. 
Make sure that the faces you show have very simple geometric shape with wide colour areas. The reason why is 
because it encourages attention and better focus (especially with smaller children).

After you show the children pictures, you need to explain the meaning of each one. Green one represents 
feeling angry /upset, pink one feeling happy and satisfied, and the yellow one feeling confused. After you offer 
the explanation, each child gets one of all three pictures. 
Tell them that you are going to read a short story after which you will ask several questions and they will help 
you by trying to answer them. 
Their task consists of raising up in the air a picture of emotion that they believe they would feel if they were in 
that situation. 
Point out that they will raise up a picture only when you instruct them to do so, because there is no need to use 
pictures for every question. Pictures are there only to help children to express themselves and to encourage 
developing listening and communication skills.

Storytelling goes like this:

In kindergarten Oliver has the best friend Peter. Like any other day, Oliver and Peter have decided to play with 
their favourite action figures. Every day Oliver would take Spiderman and Peter Batman. But one day, things 
went a different way. Oliver could not find the figure of Spiderman anywhere, so he took the Batman figure 
instead. When Peter told Oliver how Batman is his figure and asked him to return it to him, Oliver said he saw 
it first and that it was his now. 
Peter got very upset and tried to pull the Batman figure out of Oliver’s hand. Oliver held the Batman figure 
firmly and he wouldn’t let go. The two boys ended up fighting with each other so loudly that a teacher came 
and finished the argument by taking the figure so that none of the boys got it. 
After that happened Peter and Oliver were still upset, but after a few minutes they calmed down and realized 
that they were sorry to have had that silly fight and would never do it again. Instead they will talk about the 
problem and together find a solution. After they made up, they decided to go outside and play football together!



A fenti rövid történet elolvasása után szólj a gyerekeknek, hogy néhány kérdést fogsz feltenni a 
történetről. Mindegyik kérdés után el kell dönteniük, hogy szerintük az adott helyzetben milyen érzés a 
természetes. Az adott érzésnek megfelelő arcot fel kell emelniük (dühös, vidám vagy összezavarodott). 
Miután felemelték a képet, meg kell magyarázniuk, hogy miért választottak egy bizonyos érzelmet. 
Ösztönözheted őket különböző al-kérdések feltételével, hogy ezáltal is fejlesztd a gondolkodási 
készségeiket.

Tedd fel nekik a következő kérdéseket. A kérdések szabadon választhatóak, módosíthatod vagy 
lecserélheted őket, csupán javaslatok a számodra, hogy ösztönözhesd a beszélgetést. 

1. Hogyan érezte magát Oliver, amikor nem tudta megtalálni a kedvenc Spiderman fi guráját? Mit 
csinálsz, ha úgy érzed magad? 
2. Hogyan érezte magát Oliver, amikor Péter kedvenc Batman fi guráját elvette? Hogy érezted volna 
magad Oliver helyében? 
3. Hogyan esett Péternek, amikor a legjobb barátja elvette a kedvenc akciófi guráját? Hogy érezted 
volna magad Péter helyében? Miért? Nehéz így érezni? 
4. Rendben van, hogy Péter mérges lett? 
5. Hogyan érzi magát a tested, amikor dühös vagy? Fáj? Hol van a testetekben ez az érzés? Meg 
tudja mutatni? Kérd meg a gyerekeket, hogy a kezükkel mutassák meg a testük azon részét, amire 
utalnak. Hogyan kell viselkedni ilyen pillanatokban .... kiabálni, ugrálni, szaladni, nevetni, veszekedni 
stb.?
6. Vajon jól viselkedett Péter, amikor ki akarta húzni a fi gurát Oliver kezéből? 
7. Vajon Oliver másképp is cselekedhetett volna? (Itt javasolhatsz is a gyerekeknek válaszokat: 
megkérhette volna Pétert, hogy segítsen neki megkeresni a Spiderman fi guráját, vagy talán hogy 
megoszthatta volna vele a Batman fi gurát? Hogyan érezte volna magát, ha így tett volna? Miért? Voltál 
már hasonló helyzetben? Ha igen, meséld el. Hogy érezted magad közben? stb. ) 
8. Hogyan érezték a fi úk, mikor jött a tanár, és mindkettőjüktől elvette a játékot? Sajnálták, hogy úgy 
viselkedtek, ahogyan tették? Mit tennél, ha ilyen helyzetben lennél? 
9. A történet végén, amikor kibékültek, hogyan érezték magukat?

Ha az a helyzet alakul ki, hogy egy kérdés után a gyerekek különböző képeket emelnek fel, azaz 
ugyanabban a helyzetben másképp érzik magukat, vagy ha egy gyermek úgy érzi, hogy nem tudja 
biztosan az adott kérdésre adott választ és felveti annak a lehetőségét, hogy egynél több képet 
emelhessen fel ugyanarra a kérdésre válaszul, kezeld ezt, mint egy tökéletes lehetőséget arra, hogy 
párbeszédet kezdeményezz a gyerekekkel. Kérdezz meg legalább két gyereket, akik mást vagy 
többet emeltek fel, hogy magyarázzák el a véleményüket, majd kérdezd meg a csoport többi tagját a 
gondolataikról és véleményeikről. Ez egy tökéletes pillanat arra, hogy megmutassuk a gyerekeknek, 
hogy az érzések / érzelmek kifejeződésének különböző módjai vannak, és hogy a választásuk, hogy 
hogyan cselekedenek, azt jelenti, hogy döntéssel rendelkeznek e felett. 

Végezetül, kérdezd meg az egész csoportot, mit gondolnak arról, hogy választási lehetőségeik 
vannak bizonyos helyzetekben arról, hogy hogyan cselekedjenek. Mit gondolnak arról, hogy vannak 
különböző módszerek is arra, hogy a más iránti elégedetlenségüket anélkül is kifejezhetik, hogy ezzel 
együtt meg is bántanák. 

Tippek és trükkök: 

Mondd el a gyerekeknek, hogy ha akarják, játszák el Oliver és Péter történetét. Először az eredeti 
verzióban, ezt követően pedig add meg nekik a lehetőséget, hogy megváltoztassák a történetet úgy, 
ahogy a legjobbnak látják. 


