
A helyiség bútorokkal és szükséges anyagokkal: kötél, színes karton, matricák, ragasztó, olló, 
szalag, ragadós papír, színes papír, madzag, színes ceruzák, temperák, fehér papír.
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SZAVAZÁS A TANYÁN

- Megmutatni a gyerekeknek, hogy a felelősségteljes emberek hogyan viselkednek 
- Megismertetni őket azzal, hogyan kell kritikusan elemezni a felelőtlen viselkedést 
- Arra ösztönözni a gyerekeket, hogy felelős módon járjanak el 
- A gyermekek felelősségtudatának fejlesztése a családjuk / tanáraik által kijelölt feladatok foga-
dásakor



A felelősségteljesség úgy határozható meg, mint azon emberek tulajdonsága, akik gondosan 
és fi gyelemmel cselekednek. Feltételezi a szabadság meglétét. Egy felelős személy az, 
akinek kötelessége egy bizonyos módon válaszolni egy adott helyzetre. Az egyén erre való 
kompetenciáját jelzi. Meg kell tanítani a kisgyerekeket arra, hogy gondosan és fi gyelmesen 
járjanak el mindenben, amit csinálnak.

Ezt tulajdonképpen valamennyi tevékenység során oktatjuk és gyakorolják, hiszen bármit 
csinálunk, arra tanítjuk őket, hogy fejezzék a tevékenységet be, méghozzá lehetőleg jól.

A gyerekeknek egyszerű feladatokat adhatunk fi zikai képességeiknek és pszichológiai 
fejlődésüknek megfelelően, mindig tudatosítva velük a felelősségüket.

A tevékenység kialakítása:

A gyerekek felelősségre vonatkozó ismereteinek első értékeléséhez  olyan kérdéseket teszel fel, 
mint:
Mit tudsz a felelősségről? Mi az?
Hogyan viselkednek a felelős emberek? Mit csinálnak?
Teljesítik-e vagy sem azokat a feladatokat, amelyeket kapnak?
Jól vagy rosszul teljesítik-e a feladataikat?
Ismersz-e felelősségteljes személyt? Hogyan viselkedik?
Te felelősségteljes vagy? Miért?

Összefoglalod ezt a részt, amelyben elmagyarázod, hogy egy felelős személy az, aki gondoskodik, 
és fi gyelmet fordít arra, hogy mit tesz, hogy képes legyen teljesíteni a feladatot vagy kérést, 
hogy a felelősségteljesség nagyon jó tulajdonság, hogy a felelős embereket mindenki tiszteli és 
kedveli.  

Ezért felelősségteljes gyermekeknek kell lenniük, és amikor a tanár vagy családjuk feladatot 
adnak nekik, jól kell azt elvégezniük és be kell azt fejezniük.

Ez után elmeséled a következő történetet: “Szavazás a tanyán”

Egyszer volt, hol nem volt egy nagyon különleges tanya, ahol minden állatnak megvolt a maga 
munkája és felelőssége. Ám egyszer a bagoly, aki felügyelte az összes munkát, megbetegedett. 
Mivel nemsokára ki kellett szállítaniuk a termékeiket, elhatározták, hogy választanak egy 
helyettest, aki felügyeli a munkát, amíg a bagoly betegeskedik.  különböző feladatokkal 
rendelkeztek. Összegyűltek hát, hogy kiválasszák az új főnököt. A jelöltek között volt egy majom, 
egy teknős és egy kis hangya. 

Amikor eljött az idő a választásra, a majom elkezdett játszani, ugrálni és táncolni, ami remekül 
szórakoztatta a többi állatot, akik e miatt arra gondoltak, hogy talán ő lenne a legjobb jelölt. De 
hamarosan meg voltak győződve arról, hogy ennyi játékossággal a majom nem fog olyan komoly 
munkát végezni, mint ami kell.

Aztán megjelent a teknősbéka, és mindenki azt hitte, hogy a kemény páncélos hátával sok 
mindent elbírna, és ez hasznos lenne a termények szállításánál. Ám nemsokára rájöttek, hogy a 
teknős minden lába először engedélyt kér a másik háromtól, mielőtt lépne egyet és ezért nagyon 
lassan halad.  Elvetették a teknőst is.

Ekkor jött a kis hangya, és mindenki kicsúfolta, mert mivel olyan kicsi volt, hát ki venné észre! 
A róka volt az egyetlen, aki nem értett a többiekkel egyet, és gyorsan kitalált egy tervet, hogy 
meggyőzze a tanya állatait a hibájukról.



Összegyűjtött egy nagy rakás levelet és arra kérte az állatokat, hogy rögzítsék őket egy közeli 
fa ágaira. Először az elefánt próbálta meg, de ahogy egy levelet felszippantott az ormányával, 
már el is fújta azzal a mozdulattal, így egyet sem sikerült neki rögzítenie. Ez után az oroszlán 
próbálkozott, de mivel éles karmai vannak, állandóan átlyukasztotta a leveleket, ő is feladta.  És 
így tovább, valamennyi állat megpróbálta, de mind kudarcot vallott, mígnem a hangya következett. 

A kis hangya felkapott egy levelet és felszaladt vele a fára, majd újra és újra, mígnem mindegyiket 
felhordta a fára. Ezután a róka megengedte, hogy felmásszon a fejére, így mentek az állatok elé.

Az állatok tapsoltak, és megtették a hangyát főnöknek. Hovatovább, ha valamelyik állat nem 
haladt a munkájával, vagy el akarta azt hanyagolni, a kis hangya ott termett és belecsípett a 
talpába, így az rögtön folytatta a munkát. 

És így sikerült a tanyának teljesíteni a feladatát. És minden köszönhetően a legkisebbnek, de 
ugyanakkor a leginkább felelősségteljesnek.

A következő részben  beszélgetést kezdeményezel a gyerekekkel a következő kérdésekkel:
Tetszett a történet?
Mi volt benne a legjobban?
Mit tanított neked a történet?
Miért nem lehetett az elefánt és az oroszlán, a legerősebb állatok a főnök?
Mit mutatott meg a hangya?

Afelé tereled a gyerekeket, hogy belássák a többi állat miért nem lehetett, a felelősségteljességet, 
mint kritériumot kiemelve. 

További tevékenységek:

Hagyományos kötélhúzás.
A résztvevők két csapatra oszlanak. Minden csapat a kötél egyik végét veszi kézbe. A csapatoknak 
húzniuk kell a kötelet, hogy elhúzzák az ellenfél csapatát. Ha nyernek vagy veszítenek, az a 
csapattagok közös felelőssége.

Robotok 
Osszad fel a résztvevőket három csoportba. Minden egyes csoportban egy személy a robotok 
vezérlője, a másik kettő pedig a robot. A vezérlőnek kell irányítania a két robotjának mozgását. 
A vezérlő a jobb vállon lévő robotot érinti, hogy jobbra mozogjon; és érintse meg a bal vállát úgy, 
hogy balra mozogjon. 

A játékvezető elindítja a játékot a robotoknak, ami arról szól, hogy különböző irányba kell 
mozogniuk. A vezérlőnek kell ügyelnie, hogy a robotjai megfelelő irányba menjenek és ne 
ütközzenek  olyan akadályokba, mint a székek vagy asztalok. Váltsák egymást a különböző 
szerepekben, így mindenkinek lehetősége van arra, hogy vezérlők és robotok legyenek. 
Emlékeztessed a gyerekeket, hogy ha a robot nem tesz helyes dolgot, a felelősség nem a roboté, 
hanem azé, aki irányítja és vezérli azt.


