
Ezt a tevékenységet előzetesen be kell jelenteni a gyerekeknek, hogy be tudják hozni a kedvenc 
játékukat. 

Szükség lesz még írólapokra, tollakra, zsírkrétára a gyerekek számára, valamint asztalokra, ami-
hez kettesével odaülhetnek 

ÖNGONDOSKODÁS 7-11

2 - 10

40 perc

ISMERD MEG A 
JÁTÉKAIMAT ÉS ISMERJ 
MEG ENGEM

Vizsgáld meg önmagad a másokkal való beszélgetésekben. 

Fedezd fel az uralkodó gondolataidat és érzéseidet önmagad jobb megértése érdekében. 

Oszd meg ötleteidet másokkal is, hogy tökéletesítsd az öngondoskodási készségedet, a kapcso-
latodat másokkal és önmagaddal.



Üdvözöljük a gyerekeket, és kérdezzük meg, milyen napjuk van. Dicsérd meg őket, hogy azzal, 
hogy behozták a játékaikat, már teljesítették is az első feladatot. 

Oszd fel a gyerekeket párokra, ha lehetséges, ne ismerjék egymást. A gyerekeknek adj egy kis 
időt, hogy bemutatkozzanak és letelepedjenek az asztalukhoz. Az asztalok közt legyen elég hely 
ahhoz, hogy nyugodt környezetben, kényelmesen beszélgethessenek. A legjobb, ha egymással 
szemben ülnek le, az asztaluk mellett (amire később szükségük lesz).

Minden gyermeknek röviden be kell mutatnia a kedvenc játékát a párjának. Kérd meg őket, 
hogy kezdjék az alapvető dolgokkal, mint például: “Ez az én macim, Tomi, azért a kedvenc 
játékom, mert ...”. Miután váltottak néhány mondatot, egy rövid interjút készítenek egymással. 
Ekkor egyikük kérdéseket tesz fel a játékról, a másikuk válaszol, majd cserélnek (5 percen belül 
mindkét interjúra kerüljön sor). 

Lehetséges kérdések: 
- Hol szerezted a játékot? 
- Miért jelent neked ilyen sokat ez 
a játék? 
- Tetszik neked az én játékom? 
- Hogyan játszol a játékoddal? 
- Szereted megosztani a játékaidat 
másokkal? 

Ez az “Ismerkedj meg a játékommal” 
része a tevékenységnek. 
Lezárásként a facilitátor rászánhat 
néhány percet arra, hogy aki 
szeretné, mutassa meg az egész 
csoportnak a játékát és beszéljen 
arról, milyen érzés volt kérdéseket 
feltenni és válaszolni rájuk. 

Ezt követően kezdődik “Ismerj meg engem” része a tevékenységünknek. Ebben a gyerekek 
folytatják az ismerkedésüket, de ezúttal saját magukról készítenek interjút. Az interjú 
középpontjában két fő kérdés áll: Ki vagyok én? és Milyen jó és rossz oldalam van? 

Javasolhatsz további releváns kérdéseket, például: 
- Makacs vagy? 
- Mit csinálsz, amikor dühös vagy? 
- Mit akarsz lenni, ha felnősz? Miért? 
- Sokat nevetsz? 
- Milyen dolgok tesznek boldoggá? 
- Milyen gyakran csinálod őket? 

Az interjú ezen részével azt szeretnénk elérni, hogy a gyerekek ráébrendjenek arra, hogy kik 
és milyenek is ők valójában, és azt, hogy megértsék, az önismeret miért fontos ahhoz, hogy 
gondooskodjanak önmagukról.

Before the activity: ask children to bring their favourite toys with them, and if possible remind them not to 
forget it. 

Introduction: Greet the children and ask them how they are doing that day. 
Announce them if they brought the toys, and commend them for completing that first task. Now you can start 
with the activity.

Divide the children into pairs, if possible so that they do not know each other that well. Children should take a 
moment to know each others name, to settle down and to have enough space so that the pair should talk to each 
other in a relaxed atmosphere, if possible it would be best that they face each other next to a desk, which they 
will later need. 

Each child should then shortly present their favourite toy to their partner. Ask them to only tell the basic things, 
like: "This is my teddy Tom, it is my favourite toy because...". After they exchange a sentence between each 
other, they will do a short interview, in which one child asks questions about the toy, and the other replies, until 
they have both exchanged roles within 5 minutes activity. They should also write down some of the questions 
and answers.
Some of the examples for questions are the following:

Where did you get the toy?
 Why does it mean so much to you? 
Do you like my toy? 
How do you play with your toy?
Do you like sharing your toys with others?

This is the Meet my toy part of the activity. After they are done, facilitator can take a few minutes so that the 
children can show some of the toys to the rest of the group, and share how they felt while interviewing and 
being interviewed. 

After that, Meet me part of the activity begins, in which children will continue with the investigation, but now 
conducting the interview about themselves. 
Two principle questions should be the focus of the interview: Who am I? and What are my good and my bad 
sides?

You can propose more relevant questions to be asked, like: 

Are you stubborn? 
What do you do when you get angry? 
What do you want to be when you grow up? Why?
Do you laugh a lot? 
What things make you happy?
How often do you do them? 

By doing this part of the interview, we want to make children aware of who they are and what they are like and 
why it's important to know themselves in order to take care of themselves in a new way. 



Ez az interjú szintén akár öt percig 
is eltarthat, és a válaszokról 
folytatott beszélgetés követi. 
Ebben a beszélgetésben a 
facilitátornak arra kell ösztönöznie 
a gyermekeket, hogy minél többet 
beszéljenek magukról, émit 
gondolnak arról, hogy kik ők, mik 
szeretnének lenni és hogy belássák 
az önismeret fontosságát ahhoz, 
hogy megértsék önmagukat és a 
céljaikat, amelyet ebben a korban 
kitűznek maguk elé.

A gyerekek példákat mondhatnak 
arra, hogy mit jelent valakinek a jó 
és rossz oldala, mit jelent jó vagy rossz módon cselekedni, és mi a különböző helyzetekben a 
kívánt viselkedés. Tanácsot is adhatnak egymásnak, hogy mit tegyenek ezekben a helyzetekben, 
véleményük szerint hogyan hogyan kellene eljárniuk.

Ez a megbeszélés attól is függ, hogy a facilitátor képes-e olyan nyitott és érdekes kérdéseket 
feltenni, amelyek ösztönzik a gyerekeket arra, hogy a cselekedeteiket és önmagukhoz való 
viszonyukat jobban megértsék. Ebben az életkorban már jónéhány olyan tevékenységet jól 
elsajátítottak, amelyek az önmagukról való gondoskodáshoz tartoznak, pl. a személyes higiéné 
tevékenységeit és más alapvető dolgot. Az énképük fejlesztése a csoporttagjaikhoz való 
viszonyaikban, csakúgy mint önmaguk, mint az adott csoport tagját meg kell tudnunk beszélni 
velük és értékelni kell az ebbéli erőfeszítéseiket. Ha ezekről a dolgokról másokkal is beszélhetnek, 
az segíteni fog nekik abban, hogy jobban megértésk ezeket a viszonyokat.

Hogy a beszélgetést lezárjuk a facilitátor javasolhatja egy olyan összefoglalását a beszélgetésnek, 
amelyben mindegyik gyerek egy szóban próbálja leírni, hogy számukra milyen volt a beszélgetés.
Ez lehetőséget ad számukra, hogy gondolatban újra végigjárják a hallottakat, megtegyék azokat 
a gondolati lépéseket, melyeket a gyakorlat során elvégeztek.

A tevékenység végén a facilitátor 
papírt és ceruzákat oszt ki a 
gyerekeknek, hogy rajzoljonak egy 
önarcképet, amely a tevékenység 
keltette érzéseiket ábrázolja. 
Javasolhatjuk nekik, hogy boldog, 
elégedett, bizonytalan, esetleg dühös 
vagy elégedetlenek lehessenek, de 
hangsúlyozva, hogy őszintenek kell 
lenniük, és egy olyan portrét kell 
készíteniük, amint a gyakorlat végére 
megfelelőnek tartanak. A végén 
mutassák meg a csoportnak a képet 
és magyarázzák meg azt.

This interview also may last up to five minutes, and is followed by a discussion about their answers. In this 
main discussion facilitator needs to motivate children to speak more about themselves and who they think they 
are, what they want to be and to bring awareness of their own selves and how it could be taken care of in 
regards to their understanding of themselves and what they strive for, what they want at that age. 

Children may give examples of what it means to have good and bad sides, what it means to act in a good or bad 
way and which is the desired behavior in different situations. They could also recommend to each other what to 
do in those situations, or how to act according to their own opinion. 

This discussion also depends on the facilitator's abilities to ask relevant questions which are open and engaging, 
which motivate children to think and to further understand their actions and relationship toward their own self. 
At their age they should have already mastered many of the tasks self-care usually refers to when it come to 
hygiene or some other basic tasks, so development of the Self in relation toward others in the group and the Self 
as part of the group needs also to be addressed and valued. Talking to others about mentioned issues helps them 
better understand such relations. 

In order to conclude opened discussion, facilitator might propose a summary of the discussion in a way that 
every child thinks of one word by which they would describe the discussion, which offers them a chance to 
conceptualize and engage into thinking process about everything they have heard. 

And in order to conclude the activity, facilitator offers children a paper and crayons to draw a self portrait 
depicting their feelings about the activity, by which we will have immediate feedback of how this activity 
affected them.
We could suggest them to draw themselves as happy, satisfied, confused, maybe angry or displeased, but 
emphasizing that they should be honest and draw a portrait as they see fit for the end of the activity, finally 
showing to the rest of the group and explaining their drawing. 
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