ÖNGONDOSKODÁS

ISMERD MEG A
JÁTÉKAIMAT ÉS ISMERJ
MEG ENGEM

7-11

2 - 10

40 perc

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 kapcsolatodat másokkal és önmagaddal.

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, amihez kettesével odaülhetnek

Before the activity: ask children to bring their favourite toys with them, and if possible remind the
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 yo
with the activity.

Divide the children into pairs, if possible so that they do not know each other that well. Children s
moment to know each others name, to settle down and to have enough space so that the pair shoul
other in a relaxed atmosphere, if possible it would be best that they face each other next to a desk,
will later need.
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Ez lehetőséget ad számukra, hogy gondolatban újra végigjárják a hallottakat, megtegyék azokat
a gondolati lépéseket, melyeket a gyakorlat során elvégeztek.

In order to conclude opened discussion, facilitator might propose a summary of the discussion in a
A tevékenység végén a facilitátor
every child thinks of one word by which they would
describe the discussion, which offers them a c
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készíteniük, amint a gyakorlat végére
megfelelőnek tartanak. A végén
mutassák meg a csoportnak a képet
és magyarázzák meg azt.

