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Mindennapjainkban egyedül a változás az állandó, ami az életünk szinte minden területén bizonytalanságot okoz: a 
családban, az iskolában, a munkahelyen.

Az UNESCO 2014-es LEARNING TO LIVE TOGETHER (Megtanulni együtt élni) kiadványa, ami szintén ezt az állítást 
támasztja alá, egyre inkább aktuálissá válik. A tudománmyos kutatás igazolta, hogy a kisgyermekkori nevelés a legfon-
tosabb szakasza annak, hogy egy egészséges fejlődés induljon be (Stiles, Jernigen 2010; Jolles, Crone 2012). Mindezt 
fi gyelembe véve adódik egy lehetséges és ígéretes út arra, hogy a jelen nehézségeivel felvegyük a harcot. Ez az út az, 
ha az oktatásba fektetünk be, mégpedig azzal, hogy meghonosítunk egy interkulturális megközelítést, amely képes a 
különbözőség tiszteletét az egyenlőség és a társadalmi felelősségvállalás elvével integrálni.

A pedagógusok egyik előírt feladata, hogy folyamatosan fejlesszék magukat az oktatás és fejlesztés terén és egyre több 
olyan készséget sajátítsanak el, melyekkel a támogatni tudják a gyerekeket, különös tekintettel az értékorientált oktatás-
ra és nevelésre a kisgyermekkori nevelésen belül.

Az AVAL projekt célja, hogy óvodapedagógusokat és általános iskolai etika tanárokat segítsen abban, hogy a gyerekek 
korosztályának megfelelő módon (0-3, 3-6, 7-11 éveseknek) tudjanak az oktatandó értékekről beszélni, úgy, hogy a 
tanultak egész életükben elkísérhessék őket.

A projekt közvetlenül számukra készített eszközöket az erkölcsi és értékorientált nevelés oktatási-nevelői munkájának 
elvégzéséhez, melyek könnyen integrálhatók a bölcsődei, óvodai és iskolai munkába.

Az AVAL egy 10 tagból álló konzorcium, tagjai egyetemek, nem-állami szervezetek és tanácsadó cégek, összesen 8 
különböző európai országból. A konzorcium célja, hogy egybegyűjtse a kisgyermekkori nevelés és pedagógusképzés 
tapasztalatait és biztosítsa, hogy a végeredmény a lehető legjobb minőségben álljon a szakmabeliek rendelkezésére.

Az AVAL csapat azon dolgozik, hogy olyan tanulási anyagokat tervezzen és terjesszen el, amelyek megfelelnek a 
kisgyermekkori nevelésben dolgozó pedagógusok (0-6 éves) és az általános iskolai tanárok (6-11 év) igényeinek és 
érdeklődésének.

Ez a kézikönyv a partnerek erkölcsi és értékorientált nevelési szakértelmének gyümölcse, és hasznos oktatási eszközök-
ket látja el a tanárokat, valamint a szülőket és gondviselőket. Ezeknek az eszközöknek a célja az, hogy segítsen a fel-
nőtteknek a gyermekeket abban támogatni, hogy kialakuljon bennük egy mély elkötelezettség az értékek iránt, mindezt 
a gyermekek korcsoportjának megfelelő módon és eszközökkel.

Célunk egy olyan, innovatív gyakorlat-orientált tanulási környezet kialakítása, tesztelése és megvalósítása, amely a 
értékek elsajátítására összpontosít. Ezeket az értékeket három csoportba soroljuk:

• EGYÉN – Erkölcsi és egyéni értékek;

• ÉN ÉS MÁSOK – Demokratikus társadalmi értékek

• AZ EGYÉN ÉS A TERMÉSZETI KÖRNYEZET – Környezeti értékek

1.  AZ AVAL PROJEKTRŐL
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A rugalmas és egyéni tanulás lehetővé tétele érdekében az anyagok az IKT-n alapuló környezetben is elérhetők, amelyek elősegítik 
a könnyű hozzáférést, az interakciót és a kritikus gondolkodás képességét.

A projektről és a partnerekről további információkért látogasson el weboldalunkra: 

http://valueseducation.odl.org/ 
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Az erkölcsi és értékorientált nevelés egy, a mai világban szükséges oktatási terület, amely segíti a legkisebb gyerme-
keket az értékekre való refl exióban, és gondolkodni az alapvető etikai fogalmakról, mint például a jó, a tisztelet, az ön-
becsülés, a környezetszennyezés és az újrahasznosítás, a felelősség, a barátság és hasonló etikai témák. 

Az erkölcsi és értékorientált nevelés segít az egyének és közösségeik készségeinek és képességeinek fejlesztésében. 
Mint ahogyan Strahovnik írja:

“ Az erkölcsi és értékorientált nevelés kifejezés az oktatás minden olyan aspektusára vonatkozik, ame-
ly kifejezetten vagy implicit módon kapcsolódik az élet etikai dimenzióihoz, és amelyek megfelelő ok-
tatási módszerekkel és eszközökkel strukturálhatók, szabályozhatók és felügyelhetők. Az erkölcsi és 
értékorientált nevelés fő célkitűzései közé tartoznak a következők: az etikus gondolkodás, a tudatosság, 
a felelősség és az együttérzés ösztönzése a gyerekekben, a gyermekek számára betekintést nyújtani a 
fontos etikai elvekbe és értékekbe, szellemi képességek (kritikus gondolkodás és értékelés, refl exió, felfe-
dezés), megértés, döntéshozatal, nem kognitív képességek (mint pl. együttérzés), felelősségteljes erkölcsi 
ítélethozatal készségeinek és megközelítésmódjának kifejlesztése, amelyek egy osztályteremet vagy is-
kolai környezetet etikai közösségként feltételez, és az egyének más helyi és globális közösségekbe való 
refl exióit teszi lehetővé, mindezt a közös jó mint cél elérése érdekében.“(Ćurko et al, 2015, 5). 

Az erkölcsi és értékorientált nevelés céljai összhangban vannak a mai társadalom szükségleteivel, amelyben az állandó 
válság nem csak pénzügyi és politikai, hanem etikai is. Az etika oktatás szükségessége egyre nyilvánvalóbbá válik. Ez 
egy modern és fejlett megközelítési forma, amely a gyermekeket és a fi atalokat arra ösztönzik, hogy gondolkodjanak az 
értékekről.

Az erkölcsi és értékorientált nevelés kiinduló pontja nem az, hogy elmondja a gyerekeknek, mi jó és mi nem jó. A cél 
az, hogy megtanítsák a gyermekeket, hogyan gondolkodjanak az értékekről, és önálló következtetéseket vonjanak le. 
Azáltal, hogy a gyerekeket az értékeken gondolkodnak és kialakítják a saját véleményüket, olyan eszközöket adunk 
nekik, amelyek segítségével képesek lesznek megérteni önmagukat és a körülöttük lévő világot. Így a gyerekek fel tud-
ják dolgozni saját érzelmeiket és gondolataikat, megérteni mások szemléletmódját, és saját életük minden szakaszában 
megtalálhatják a saját személyes útjukat.

Ebben a kézikönyvben az AVAL csapat 46 hasznos tananyagot és eszközt készített. Ezek a tanulási anyagok különböző 
módszertanokat és megközelítéseket tartalmaznak.

Mindezeket az anyagokat kipróbálhatja gyermekeivel, szülőkéntl, gondviselőként vagy tanárként egyaránt. 

Ha többet szeretne megtudni az erkölcsi és értékorientált nevelésről, kövesse a kézikönyv végén található hivatkozásokat, 
valamint vegye fel a kapcsolatot az AVAL projektben részt vevő intézményekkel és szakemberekkel. 

Reméljük, hogy élvezni fogja az erkölcsi és értékorientált nevelésben tett kalandjait!

2.  AZ ERKÖLCSI ÉS ÉRTÉKORIENTÁLT     
 NEVELÉSRŐL 
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Ez a kézikönyv a 0 és 11 év közötti gyermekek oktatásában és nevelésében részt vevő tanárok, pedagógusok, szülők 
és gondviselők számára készült. A kézikönyv etikai témákat kínál feldolgozásra, melyek segíthetik a gyerekeket abban, 
hogy felfedezzék a körülöttük lévő világot és megértsék önmagukat a közösségükkel és a környezettel való viszonyuk-
ban.

Mind a 46 hozzáférhető tananyag innovatív és alkalmazható módszertant kínál, amely könnyen megvalósítható a 
formális és nem formális oktatásban és a mindennapi tevékenységekben egyaránt.

A tananyagok közvetlenül kapcsolódnak az erkölcsi és értékorientált neveléshez, és három fő pillérren nyugszanak: 

A tanulási anyagok különböző módszertanokat alkalmaznak mindhárom korcsoport esetében: 0-3 év, 3-6 év és 7-11 
év. A tanulási anyagok megfelelnek az adott korosztály tanulási képességeinek, és az adott életkori szakasz a kognitív, 
motorikus, érzelmi és erkölcsi fejlődésének.

A kézikönyv tanuló-orientált, azaz az aktív tanulás módszereit mutatja be, amelyek közvetlenül bevonják a gyerekeket a 
tanulási folyamatba. Gyakorlati tevékenységekkel és a tanuló természetes kíváncsiságát ösztönző kérdésekkel a gyere-
kek a tanulási folyamat középpontjába kerülnek. 

Az ajánlott anyagok mindennapi életből vett problémákat, helyzeteket és tárgyakat mutatnak be, amelyek megragadják 
a gyermekek fi gyelmét, és interaktív részvevőkké válnak. Ezen túlmenően minden tevékenység célja a gyerekek kihívá-
sa és a tanulási folyamat előmozdítása a kompetenciák fejlesztésének elősegítésével.  

A tanulási célok erősen kapcsolódnak az erkölcsi és értékorientált neveléshez, amely az ismeretek, készségek, hozzáállás 
és viselkedés fejlesztését segíti az etikai témák és az aktív tanulás révén. 

A kritikus gondolkodási készségeket fejlesztő, kiválasztott etikai témák és oktatási módszerek segítenek a gyerekek 
önállóbbá, magabiztosabbá, függetlenebbé válásában, abban, hogy világosabb lássák, mit szeretnének az életben.   

ETIKAI ÉRTÉKEK – Az egyéni értékrend kialakítása és annak az egyén gondolataival, 
érzelmeivel, szükségleteivel és vágyaival való kapcsolatának megértése.  

DEMOKRATIKUS TÁRSADALMI ÉRTÉKEK – A társadalmi értékek megértése és az, hogy 
hogyan működünk együtt más emberekkel a közösségen belüli kapcsolatok kialakításával.

KÖRNYEZETI ÉRTÉKEK – A biológiai világ feltárása és a környezettel kapcsolatos 
tudatosság növelése, ökológiai megoldások keresése, amelyek az egészséges 
életminőséget növelik.   

2.1. MÓDSZERTANI BEVEZETŐ
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3.  HOGYAN HASZNÁLJUK A GYAKORLATOKAT?

Valamennyi téma kapcsolódik az erkölcsi és értékorientált neveléshez. A témák három fő kategóriába oszlanak a 3 
korosztály számára (0-3 év, 3-6 év és 7-11 év). A kategóriától függetlenül valamennyi tananyag teljesen önállóan is 
megvalósítható.

Az AVAL oktatási anyagok tanulási céljai és tanítási módszerei egy adott korcsoportra irányulnak.  Az anyagok azon-
ban könnyedén igazíthatóak különböző korú tanulókhoz is. Ennek során vegye fi gyelembe a gyerekek készségeit és 
képességeit.

A tanulási anyagok fi gyelembe veszik a különböző fejlődési szakaszokat, és ismertetik a vonatkozó oktatási célokat.

A szimbólumok táblázata a tanulási anyag sablon minden egyes szimbólumát megmagyarázza, amely segít a leírt 
tevékenységek végrehajtásában és a különböző fejlesztési területeken elért célok elérésében.
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TÉMA: Az adott erkölcsi és értékorientált nevelési területhez kapcsolódó téma 

CÍM: Az adott témán belüli tananyag címe

IDŐ: Az adott gyakorlat végrehajtásához szükséges idő (ebben nincs benne a gyakorlat 
előkészítéséhez szükséges idő).

KIEGÉSZÍTŐK: A gyakorlat megvalósításához szükséges tárgyak és egyéb kiegészítők.

CSOPORTMÉRET: 
A 0-11 éves korosztályon belül nagyon különböző kognitív, nyelvi és motorikus fejlődési 
szakaszokat különböztethetünk meg. Éppen ezért a legkisebbeknek szóló gyakorlatokat 
érdemes kisebb csoportokban végezni.
A legtöbb csoportos gyakorlat egyéni gyakorlatként is elvégezhető. 
Gondolja át a gyerekek igényeit és készségeit és ehhez mérten állapítsa meg a csoport 
nagyságát.

CÉL: 
A tanulási célok, amiket az erkölcsi és értékorientált nevelés területén el szeretnénk érni.
A legfi atalabb korcsoport esetében ezek a célok szintén kapcsolódhatnak a fi nomotoros 
készségek fejlesztéséhez is, csakúgy, mint a kognitív készségek, valamint az érzelmek és 
érzések holisztikus megközelítésű megtapasztalásához is.

AZ ELŐKÉSZÍTÉSTŐL A MEGVALÓSÍTÁSIG:
Lépésről lépésre szóló magyarázat. 
Kérlek, tartsd észben, hogy ezek a gyakorlatok nincsenek kőbe vésbe és a gyerekek 
igényeinek és készségeinek megfelelően módosíthatóak, alakíthatóak.

SZOCIO-
EMOCIONÁLIS

FEJLESZTÉSI 
TERÜLET

FIZIKAI KOGNITÍV NYELVI

SZIMBÓLUMOK
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3.1. OKTATÁSI ANYAGOK



0-3



• Egy egyszerű, színes, hernyót ábrázoló kép:

• Zsírkréta

• Kellemes ze

• Kinyomtatható, festhető lepke sablon (min-
den gyerek számára)

KREATIVITÁS 0-3

az egész csoport

20-45 perc
A ROSSZALKODÓ HERNYÓ

A cél a kreativitásra ösztönzés, a képzelet stimulációja és az önbizalom megerősítése:

• A facilitátor utánzásával és a történetre való refl exió segítségével a gyerekek képzelőerejének 
stimulációja

• Megerősíti az önbizalmukat és ösztönzi a kreativitásukat, amikor a lepke-tánc során kifejezik 
magukat

• Finommotorikus készségeik fejlődnek a lepkék festése közben



1. lépés
A facilitátornak előre el kell készítenie egy hernyó képet és ki kell nyomtatnia a lepke sablont 
annyi példányban, ahány gyerek van a csoportban.  

2. lépés
Mielőtt belevágnánk a tevékenységbe, a gyerekek üljenek le csendben a padlóra. A facilitáror 
helyezze el a hernyó képet a padlóra vagy tűzze ki/másolja át a táblára.

3. lépés
A facilitátor elmagyarázza, hogy a gyerekeknek az a feladatuk, hogy ismételjék el amit a követ-
kezőkben látnak/hallanak.

4. lépés
A facilitátor elmondja a mondatokat és ezzel párhuzamosan mutatja is a testével/kezével azt, 
amiről szó van:

- “Egy nap egy hernyó felmászott egy fára.” (A facilitátor a mutatóujjával mutatja, ahogy a hernyó 
csúszik-mászik, a gyerekek utánozzák a mozdulatot.) 

- “Most megáll a hernyó és rám néz, utána rátok néz...” (A facilitátor a mutatóujjának ujjbegyét 
először magára majd a gyerekekre irányítja - a gyerekeknek ezt is el kell ismételniük.)

- “Megfogom ezt a kis hernyót és beteszem egy dobozba, hogy magammal vigyem.” (A facilitátor 
fogja az elképzelt hernyót és leveszi a fatörzsről, belehelyezi a tenyerébe és összezárja az ujjait, 
a gyerekek utánozzák.) 

- “El ne szökj!” (A gyerekekel együtt megrázza a hernyóra az ujjait.) 

- “Most pedig bekukucskálok, hogy megnézzem, hogy vagy.... De várjunk csak, hová tűntél? A 
hernyó eltűnt! 
(A facilitátor széttárja az ujjait és csodálkozva nézi az üres tenyerét, csodálkozó arcot vág és az 
üres tenyerét körbemutatja - Nincs itt, eltűnt! - a gyerekek ezt is utánozzák.)

- “De hol lehet?” A facilitátor kitekint az ablakon: “Ó, hát itt vagy, egy gyönyörű, színes lepkévé 
változtál! (A facilitátor a kezével eljátsza a repdeső lepkét, a gyerekek utánozzák.)

5. lépés
A facilitátor elmondja a gyerekeknek, hogy most ki kell színezniük a lepke sablont a kiosztott 
papírlapokon.

6. lépés
A gyerekek önállóan kiválaszthatják, hogy milyen színekkel festik ki a lepkéjüket.

7. lépés
Amikor mindenki befejezte a színezést, a facilitátor elindítja a zenét és meginvitálja a gyerekeket 
a papírlepkéjükkel való játékra, a lepke-táncra.

(A tevékenységet a Handbook for Ethical values for preschool children. Project Erasmus+. URL: 
http://vrtec.leila.si/download/prirocnik.pdf kézikönyvben olvasható példa ihlette.)



nagyító, gyermekenként egy
tükör
tárgyak (kincsek)
ceruza, papír, színes toll…
dobozok
lencse, csicseriborsó, pamut, makaróni, ...

KÍVÁNCSISÁG 0-3

2 éves kortól

15-20 perc
FELFEDEZÉS

A kíváncsiság úgy határozható meg, mint a meglátás, a megismerés és a megértés utáni vágy. 
A kíváncsiságnak rengeteg defi níciója van, amelyek az állandó kíváncsiskodástól egészen 
az indiszkrécióig terjednek, a vizsgálgatástól a furcsaságig vagy az újdonságig. De jelenthet 
tisztaságot, szépséget, rendezettséget és gondosságot is jelent, amikor valaki azt mondja 
valamire, hogy érdekes vagy érdemes.

A kíváncsiság elengedhetetlen a tudományos gondolkodáshoz, és a tudósok vagy zsenik által 
feltett kérdések alapja, a vágy arra, hogy megtalálják a környező világ válaszait. A gyermek 
szinte születése óta természetesen kíváncsi, és ezért lép kapcsolatba az őt körülvevő tárgyakkal 
és felnőttekkel annak érdekében, hogy megtanulják, mik is ők és miért vannak éppen ott. A tudás 
alapja az ember tudás iránti vágya. Ezért kell a kisgyermeknek a legkorábbi gyermekkorától 
megtanulni, hogy pozitívan legyen kíváncsi, és megpróbálja elkerülni a a hiábavalóság felé 
vezető kíváncsiságot. 



Nyilvánvaló, hogy az, amiről most szólunk, semmi jelentőséggel nem bír a gyerek számára és 
ő egyszerűen többet és többet szeretne tudni. A pedagógus feladata, hogy a tudni vágyást úgy 
irányítsa, ami lehetővé teszik a gyermek számára, hogy nagyobb szellemi fejlődést érjen el.

• A gyerekek kíváncsisággal kapcsolatos elképzeléseinek kialakítása.
• A gyerekekben ébredjen fel a tudás és a megértés iránti vágy
• A pozitív kíváncsiság hasznosságának erősítése.
• A gyerekeknek egy másik fajta kíváncsiság megtanítása.
• A gyerekek kreatív gondolkodásának fejlesztése

A gyerekek motiválása érdekében nagyítót adunk nekik. Megmagyarázzuk nekik, hogy a nagyító a 
részleteket fi gyeli meg, és a megfi gyelés a felfedezés alapja.

TÜKRÖM, TÜKRÖM
A játék különösen abban a fejlődési szakaszban ajánlott, ahol a gyerekek megtanulják felismerni 
magukat a képeken vagy tükrökben. - “Hol van az orrod?” Ezzel a játékkal a kicsik azonosíthatják 
testük részeit, miközben azok koordinációját is gyakorolják.

KERESD AZ ELREJTETT KINCSET
Rejts el néhány játékot és készíts hozzá egy kincses térképet, amelyen nyomokat adsz meg nekik 
pl. 
- Valami kerek és nagy mögött (labda mögött)
-A négyzet alakú tárgy betűkkel és rajzokkal (egy könyv belsejében)
- Betakar és melegséget ad nekem (a kabátok mellett)
- hely, ahol ruhákat találok a történetek lejátszásához (jelmezes dobozban)
- egy nagyon hosszú orrú állat mögött (elefánt rajza mögött)

A gyerekek korától függően a facilitátor annyi nyomot adhat meg, amennyit jónak lát.

KUTASS, HOGY FELFEDEZZ

A kartondobozokba beleteszünk különböző tárgyakat, például pamutot, lencsét, csicseriborsót, 
makarónit, leveleket, színeket, erdőben gyűjtött tárgyakat, például tobozokat vagy fadarabokat, a 
tengerből származó tárgyakat, különböző típusú kagylót és homokot stb. A gyerekek belenyúlnak 
a dobozba (anélkül, hogy belelátnának) és meg kell tapogatniuk a tárgyakat az egyes dobozokba, 
és az érettségüktől függően próbálják elmagyarázni, hogy mi van az egyes dobozokban, és mire 
használják azt. Műanyag tartályokba különböző típusú folyadékokat, például vizet, olajat, temperát 
is tehetünk.

A következő gyakorlatokat illatszerekkel, légfrissítőkkel de akár ételekkel is játszhatjuk: kössük be a 
gyerekek szemét, úgy szagolgassa meg a különböző illatmintákat. 

Az egyes feladatoknál ajánlott védőkötény használata, hogy ne legyenek maszatosak, de 
maszatolhassanak a feladat közben, hiszn az élet viccesebb, ha maszatosak vagyunk!

Szükség van a kíváncsiság támogatására, nemcsak azért, hogy a gyermek felfedezze és ismerje a 
körülötte lévő fi zikai világot, hanem a társadalmi kapcsolatok kialakítása érdekében is.

BÉBI-FELFEDEZŐk
Annak érdekében, hogy elősegítsük a kisgyerekek vizuális nyomon követését:
• Mutasd meg neki a stimulánst és lassan mozgasd azt a baba látómezejében. Az első hónapokban 
a baba szemétől a tárgyig terjedő távolság 20-30 cm és fokozatosan növekedhet.
• Helyezz a kiságyhoz forgólámpákat, amelyek mozgó képeket vetítenek a falra és a mennyezetre.
• Élénk színű labdák, golyók mozgatása a baba szeme előtt. A madzagra kötött golyókat, labdákat 
röviden mozgassuk és vezessük rá, hogyan tudja ő is mozgásra bírni őket. 
• A  tárgyállandóság fejlesztése érdekében lassan mozgassuk ki a tárgyat a látómezejükből, majd 
újra vissza, hogy megjelenjenek. Fedjük le a mozgó tárgyakat egy zsebkendővel, és mutassuk meg 
nekik, hogyan fedezheti fel őket.
• Alagúttal rendelkező autópálya, vagy kisvasút is remekül használható erre.



ETIKAI ÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKEK 0-3 / 3-6

8-10

30/35
A CSALÁDOM ÉS ÉN

A fogalkozás végére minden gyermek meg tudja határozni a család fogalmát, meg tudja nevezni 
a családtagokat, különbséget tud tenni a családtagok hivatalos és bizalmas elnevezése között.

Iránymutatás:
- A fő elv, hogy minden család érezze, hogy beletartozik.
- A gyermeki egyéniséget vegyük fi gyelembe.
- Minden gyermek egyéni szükségleteit vegyük tekintetbe.
- Tartsuk szem előtt a családok sokféleségét!

Kérjünk szülői segítséget és engedélyt egy behozott családi fotó használatára.
Családról szóló kártya készítése. 
- Vásároljon Tükörfóliát (Fali tükör tekercsnek is hívják) 
- Előkészületként vágja 7*7 cm-es négyzetekre. 
- Készítsen egy mintapéldányt a saját családi fotójával. 
- A 0-3 éves gyermekeknek készítse elő a kártyát.
- A 3-6 évesek képesek rá, hogy segítséggel vagy önállóan elkészítsék a kártyájukat.  

Új szókincs: Anya (Anyu/Mama), Apa (Apu/Papa), Én, Testvér (Öcs/Báty/Nővér/Húg), Nagypapa, 
Nagymama /Nagynéni, Nagybácsi, Unokatestvér - ha szükséges/.

Példa a tükörfóliára: https://www.artexport.hu/termekek/tukorfolia-ontapados-50-cm-szeles.html



- Előkészítésként tájékoztassa a szülőket a tervezett témával kapcsolatban, beszélgessen 
minden szülővel a család felépítéséről, családtagokról. 
- Kérje meg őket, hogy hozzanak be a gyermeknek egy fotót.   
Csak akkor tartsa meg a foglalkozást, ha az összes gyermek behozta a képet. Ha bárkinek 
hiányzik a családi fotója, akkor ne tartsa meg, várjon az összes beérkezéséig.
Ne felejtsen el engedélyt kérni a szülőktől a kép felhasználásával kapcsolatban, illetve szükség 
esetén készítsen másolatot a képről - ha a szülő szeretné az eredeti képet visszakapni. 

1. Lépés (5-10’)
Mutassa be a saját családját a hozott képről a gyermekeknek,  próbáljon olyan képet használni, 
ami nagyméretű, hogy mindenhonnan jól látható legyen.  Mutasson be mindenkit a képről, hagyja 
saját magát a végére.  Mutasson rá minden alakra: pl. Ez az apukám, apám, papám.

- Kérje meg, hogy ők mondják el, melyik alak mit csinál.  Beszélgessenek a képről. 

- Mindig a legegyszerűbb, legjobban érthető alaktól kezdje, próbáljon minél több szinonimát 
használni minden alakra. Beszélgessenek, amennyit csak lehet. Amikor kezdik elveszteni az 
érdeklődést, kezdjen énekelni. 

Nyugodtan hagyja, hogy az érzelmei felszínre kerüljenek, hiszen a saját családjáról van szó, 
ezzel is kifejezi a gyermekek felé a saját családjának a fontosságát a saját életében.

2. Lépés (5’)
Énekelje a következő dalt és tanítsa meg a gyermekeknek is.  Énekelheti az eredeti angol dalt 
(Father fi nger song - ld. dalszöveg 1.), ha nem szeretné, akkor válasszon egy olyan dalt, vagy 
versikét, mondókát, ami a családról szól. Pl. Kaláka: Van egy kisöcsim, Samu (Dalszöveg 2.)
Nincs szükség vizuális szemléltetésre, a gyerekek elképzelik, ahogy a pedagógus ujjai átváltoznak 
szülőkké. A dalt humoros kézjátékkal kísérje, legyenek az ujjak a képzeletbeli családtagok, az 
egyik kézen az ujjak a családtagot mutassák, míg a másik kémlelő mozdulatot tegyen, ha a 
Father fi nger (Dalszöveg 1.- et tanítja), ha más dalt választ találjon ki humoros kézjátékot úgy, 
hogy az ujjait használja. Ismételje el kétszer a dalt, aztán még kétszer együtt énekeljék el, vagy 
többször. A második alkalommal is már dúdolni fogják a gyerekek.

A gyermekek nagyon élvezik az ilyen egyszerű játékokat, amikor a saját ujjacskáik változnak 
játékszerré. A gyermek első játéka a saját keze. / Az idősebb gyermekek a nap folyamán később 
maguk is készíthetnek ujjbábokat./

Dalszöveg 1.: ( Hüvelyujj - Father (Apa), Mutatóujj - Mother (Anya), Középső ujj - Brother 
(Fiútestvér), Ring (Gyűrűs ujj) - Sister (Lánytestvér), Kisujj - Baby (Baba))
Father fi nger, father fi nger, where are you? 
Here I am, here I am. How do you do? 
Mother fi nger, Mother fi nger, where are you? 
Here I am, here I am. How do you do? 
Brother fi nger, Brother fi nger, where are you? 
Here I am, here I am. How do you do? 
Sister fi nger, Sister fi nger, where are you? 
Here I am, here I am. How do you do? 
Baby fi nger, Baby fi nger, where are you? 
Here I am, here I am. How do you do? 
eg. https://www.youtube.com/watch?v=fz931pcxUR8



Dalszöveg 2. (Kaláka: Madéretető album)
Van egy kisöcsim, neve Samu,
Oda-vissza van érte anyu,
apa is, én is,
minden nagynéni,
családunk szeretet-alapú.

3. Lépés (10’)
Készítsenek kártyát a családról. 

Egy sima A4-es lap az alap, ha van rá lehetőség pasztellszínű, színes, vagy vastagabb lappal is 
dolgozhatnak. 
A fi atalabb gyermekeknek a kettéhajtásnál is segítségre lesz szüksége. A családi fotó a nyitott 
kártya bal, a tükörfólia a jobb oldalra kerüljön. 
A 0-3 éveseknek a ragasztáshoz is segítségre lesz szüksége. A tükörfólia akkor használható 
tükörként, ha pontosan van felragasztva légbuborékok nélkül. 

A 3-6 éveseknek kevesebb segítségre van szüksége, de a tükörfólia szabályos felhelyezésére 
náluk is fi gyeljen. Ne legyenek elégedetlenek amiatt, hogy nem látják magukat!
Az egyre nagyobbaknak egyre kevesebb időre van szüksége, így amíg a többieket várják az 
első, azaz borító oldalra rajzolhatnak. Rajzoltassa le a saját családjukat! Figyeljenek a ragasz-
tóra, nehogy összeragadjon a belső oldal. A legegyszerűbb a kétoldalú ragasztó használata a 
fotó esetén. Így van a legkisebb esély arra, hogy összeragadjon a belső két oldal. 

Engedje, hogy játsszanak a tükrös felülettel. Kérdezze meg, hogy látják magukat. Különösen a 0-3 
éves gyermekek számára szükséges egy ilyen beszélgetés, hiszen 2 éves kor alatt megerősítés 
szükséges, hogy saját magukat látják a tükörben, illetve a családi képen. 

Zárszóként megerősítendő, hogy minden egyes gyermek 1-1-es szituációban mesélhessen a 
saját családjáról és minden egyes családtag meg legyen említve.



DEMOKRATIKUS ÉS TÁRSADALMI 
ÉRTÉKEK

0-3

4-5 gyerek
max 5 csoport

45 perc
EGYÜTT JÁRVA

Tisztelet, párbeszéd és aktív állampolgárság: 

• Mások szükségleteinek és kívánságainak felismerése és tiszteletben tartása a csoportmunka 
ötleteinek megfogalmazása érdekében. 

• Finom motoros készségek fejlesztése a virág beillesztésével és díszítésével.

• Karton

• Bab és lencse

• Csipke

• Színes szövetdarabok

•Styrofoam

• Egyéb apróságok, amelyek a szirmokra helyezhetők



1. A facilitátoroknak előzetesen létre kell hozniuk kartonpapír virágokat. 

Minden karton virágnak egy szirommal kevesebbel kell rendelkeznie, mint a játékban lévő gyer-
mekek száma (például négy szirom, öt gyermek):

A szirmokat ragasztópisztollyal, fonallal stb. lehet összeilleszteni.

2. A játék megkezdése előtt a gyerekeket kis csoportokba kell osztani (pl. egy öt gyermekből álló 
csoport, egy virág, amely négy virágsziromot tartalmaz). 

3. A virágokat az egyes csoportok asztalára kell tenni, a díszítéshez használt anyagokat egy 
másik, külön asztalra. 

4. Ezután a facilitátor elmagyarázza a gyerekeknek, hogy mit kell tenniük: különböző anyagokkal 
kell feltölteniük a szirmokat (színes szövet, bab és lencse, csipke, morzsolt styrofoam ....). 

Minden gyermek választhat az anyagok közül, amivel ki szeretné tölteni a szirmokat. De minden 
szirom csak két anyag kombinációjával tölthető ki, hogy a gyerekek kompromisszumot érhess-
enek el.



A játék célja, hogy megállapodjanak arról, hogy milyen anyagokat használjanak és hogyan töltsék 
ki a virágot.

A facilitátornak arra kell ösztönöznie a gyermekeket, hogy megvitassák az anyagokat és a 
végterméket. Ezután pedig arra, hogy döntsenek minden szirom tervéről, és jelöljék meg (például 
színekkel).

A gyermekeket nem szabad korlátozni az anyagok megválasztásában. Például, ha az egyik 
gyermek lencsét választott, a másik pedig csipkét, kompromisszumra kell jutniuk, hogy a sziro-
monként két anyag kombinációjával töltsék ki.

Ennek a játéknak az a célja, hogy a gyerekek együtt dolgozzanak és virágot alkossanak a 
csoportban.

Miután a virág elkészült, a beszélgessetek a gyerekekkel (5–10 perc), aminek a végére ki kell 
alakuljon bennük az a meggyőződés, hogy sikerült egy szép virágot létrehozniuk, mások tisz-
teletben tartásával és együtt dolgozva.

Trükkök és tippek:

- Kérjük fokozottan ügyeljetek arra, hogy a gyerekek nehogy a szájukba vegyék az apró da-
rabokat (bab, lencse)

- A facilitátor azonosíthatja és segítheti a “hatalmi viszonyok” kezelését a gyermekek között, pl. 
ha valaki ragaszkodik az ötletéhez, és nem hajlandó könnyen egyetérteni a társai választásával. 
A facilitátornak mediációval el kell érnie, hogy megállapodás szülessen.

- Amikor a gyerekek végül eldöntötték, milyen anyagot akarnak a szirmokra helyezni, segítsetek 
nekik a szirmokra ragasztani azokat.



KÖRNYEZETI ÉRTÉKEK 0-3

4-6 vagy 
egyénileg

20-30 p. vagy 1 
óra bent  

AZ ÁLLATOK 
FELFEDEZÉSE

Gyermekek állatok iránti szeretetének táplálása. Ha a természetben játszó kisgyermekeket 
nézed, láthatod, milyen gondtalanul és lelkesen fedezik fel a világot. Valószínűleg van egyfajta 
“alapvető szeretet” a természet iránt. Minden pedagógus egyik legfontosabb célja e természettel 
való kapcsolat megszűnésének megakadályozása.
 1. Használjon „biocentrikus” megközelítést a korai gondozásban és nevelésben azáltal, hogy le-
hetőséget nyújt a gyermekek számára, hogy kapcsolatba lépjenek az élő állatokkal. Támogassák 
a gyermekek  állatok iránti vonzalmát és szeretetét, és az összes érzékük bevonásával segítsék 
az élővilággal való kapcsolat érzését, hogy magukra a természet részeként tekintsenek.

2. Támogassa a gyerekek növekvő tudatosságát az érzékszervi megfi gyelésekre  (például egy 
madár énekének meghallgatása).

3. Tegye őket műveltté a természet által.

• Nem mérgező arcfestékek. Keresse az olyan arcfestéket, amely a “parabénektől, formalde-
hidtől, szintetikus festékektől vagy más káros vegyi anyagoktól mentes” feliratot viseli. 

Saját “házi” arcfestékét is keverhet krémmel, kukoricakeményítővel és élelmiszer színezék fel-
használásával: 
• 2 evőkanál vastag arckrém 
• 1 evőkanál kukoricakeményítő 
• Élelmiszer színezék válogatott színekben 

• Papírtányér 
• Kis ecsetek 
• Opcionális: stencil



Menjetek ki megfi gyelni az élő állatokat

Ha 3 éves gyermekkel erdőterületet látogatsz, válassz egy olyan területet, amely könnyen 
megközelíthető jól járható utakon. Az óvodás és az általános iskolás gyerekeket sokkal jobban 
érdeklik az állatok, mint a növények. Ezek az állatok lehetnek olyan közönséges vadállatok, mint 
a kacsák, a mókusok és a háztáji madarak vagy a szomszédos macska vagy hangyák. A kisgyer-
mekek számára ezek mind izgalmasak és különlegesek.

1. Előkészületek a szabadtéri élményekre

A gyerekeket fel kell készíteni a látogatásra, és várakozásukat fel kell kelteni. Ebben a korcsoport-
ban a gyermekeknek még vélhetően nincsenek előzetes tudásuk a természetről, de ez a családi 
hátterüktől is függ. Használhatsz egy bábot, amely egy a következő mesét mondja el:

Fantasztikus történet az erdei kirándulás előkészítéséhez

Csodálatos tavaszi nap volt, és az egér Lili valami különlegeset akart csinálni egy ilyen szép na-
pon. De mit? Kinyitotta a játékos dobozát, de nem igazán akart játszani. Esős napon is játszhatott 
a játékokkal. Elővette a festékeit, de valójában nem akart festeni. Egy másik alkalommal is fes-
thetek. Hirtelen felkapta Barni mackóját mert nagyszerű ötlete támadt. Együtt tehetnek egy utat 
a természetbe. - Barni, sétáltál valaha egy réten? - kérdezte Lili. Barni megrázta a fejét. - Barni, 
beszippantottad már valaha egy virág illatát vagy megszimatoltál valaha egy pillangót? Barni 
mackó ismét megrázta a fejét. - Barni, szeretnéd, ha elvinnélek egy körutazásra a természetben? 
Igen, Barni ezt szerette volna. Lili az egér gondolkozni kezdett. Mire lesz szüksége egy ilyen 
kiránduláshoz? Eltűnt a lépcsőház alatt lévő falban az egérlyukban, és előkereste a hátizsákját. 
Aztán vízálló cipőt keresett magának és Barninak. De valami még mindig hiányzott. Az időjárás 
rosszabbodhat, elkezdhet esni. Szóval két esőkabát is kell.
Mi van, ha ő vagy Barni éhes vagy szomjas? Egy almát és egy kis vizet is tett a hátizsákba.

Most már kezdődhet az utazás. Buszra ültek, hogy elérjék a parkot. Lili újra gondolkodott. Barni 
mackó vajon tudja, hogyan viselkedjen a természetben? Kigondolt néhány egyszerű szabályt és 
elmondta Barninak:
«Ne vegyél a parkban dolgokat szádba»
«A növények nagyon érzékenyek. Ha levágod őket, már nem tudnak növekedni. »
«A vadon élő állatok nagyon félénkek. Ne érintsed meg őket! »
«Maradj Lili látómezejében - mindig látni kell téged»
«Barni - ne tarts botot arcmagasságban, és ne lóbáld járás közben.»

Miután Lili és Barni ebben megegyeztek, átmentek a zöld parkban. Meghallgatták a madarak 
énekét, és megfi gyeltek egy virágon pihenő méhet. Amikor aztán elértek egy gyönyörű réthez, 
úgy döntöttek, hogy megpihennek és megeszik a lédús piros almát.



2. A szabadban: megfi gyelés és kérdések 
Figyeld meg, mi felé irányul a gyerekek természetes fi gyelme a szabadban. Fedezzed fel, hogyan 
viselkednek a természetben, majd kezdjed el bevonni őket azzal, hogy elmagyarázod, a vadon 
élő állatok miben különböznek tőlünk.
Ne feledjed, hogy a természet a spontán kutatások végtelen tárházát kínálja!

a) Figyeljétek meg és írjátok körül a megfi gyelt állat fi zikai jellemzőit (szárnyak, ujjak, fülek, 
szemek, orr, alak, szőr, bőr ...), és ha lehetséges, hallgassátok meg az állat által kiadott hangokat 
(pl. madarak ). Használjátok az érintést, a szaglás és az ízlelés érzékét, amikor a gyerekek a 
szabadban játszanak: például hívjátok oda őket, hogy érintsék és szagolják meg egy fa törzsét, 
ahol a mókusok és a madarak élnek, vagy egy virágot, ami a méhek kedvence, vagy a hangyaboly 
melletti földet, és közben képzeljék el, hogy az állatok mit érezhetnek az ő érzékszerveiken 
keresztül, amikor ezeken a természetes élőhelyeiken jönnek-mennek.
Az ízélmény lehet olyan egyszerű csemege, amit az állatok is szívesen fogyasztanak, vagy akár 
ők állítják elő azt, pl. alma, dió, méz.

b) Figyeljétek meg az élőhelyeket és a búvóhelyeket: magyarázd el, hol élnek ezek az állatok, 
és hogy némelyik saját „otthont” épít (fészket, üreget, lyukat ... vagy akár magával is cipeli az 
otthonát). Néhány lakóhely csak egy állaté egy anyáé és gyermekeié. Más lakások egy nagy 
csoportot szolgálnak, hogy abban együtt tudjanak 
élni.

c) Figyeljétek meg az étkezési szokásokat: 
magyarázd el, hogy az állatoknak meg kell találniuk a 
saját ételeiket, és hogy valamennyien csak bizonyos 
dolgokat esznek, mint pl. bogarakat vagy kukacokat.

d) Figyeljétek meg a mozgásukat: magyarázd el, 
hogy minden állatnak van egy “szuperereje”, mint pl. 
a repülés, ásás. Ösztönözd a gyerekeket arra, hogy 
elképzeljék, milyen lehet annak az állatnak lenni 
(kacsa, mókus vagy hangya…).
  
3. A kültéri tapasztalatok feldolgozásához, értelmezéséhez és refl exiójához ötvözheted őket 
beltéri tevékenységekkel: 

a) Nézegessetek élénk, színes képeket a megfi gyelt állatokról. Mutassátok meg és nevezzétek 
meg őket. Használhattok különböző plüssjátékállatokat is, hogy segítse a gyerekeknek megtanulni 
az olyan szavakat, mint macska, kutya, madár - élvezni fogják az állatok felismerését és a hagjuk 
utánzását. 

b) Hallgassatok állatokat szerepeltető dalokat. 
Mozogjonak úgy, mint azok az állatok. Például a 
karukat használják a madarak szárnyaiként. Ez a 
kognitív tevékenység nemcsak a szókincset és a nyelvi 
készségeket fejleszti, hanem segít a gyerekeknek 
a perspektivikus látásmód kialakításában, ami az 
empátia egy másik kifejezése. 

c) Használjatok arcfestést az állatokkal való 
azonosuláshoz. 

Kiegészítő tevékenységek: Állíts fel egy madáretetőt 
az osztálytermi ablakban vagy bárhol, ahol a gyerekek 
megfi gyelhetik a madarakat.



KÖRNYEZETI ÉRTÉKEK 0-3

10-12

25
A TÓ

Irányított környezeti ismeretszerző tevékenység (víz, növények, állatok).
Az újdonság varázsa és örömteli felfedezése.
Bizalom mások iránt, kapcsolatok fejlesztése (társak, pedagógusok és nevelők felé).

Kézzel készített képeskönyv a növények és állatok fotóival: tó, zöld levél (tavirózsa levele), 
teknős, szitakötő, kacsa, kiskacsa, béka, kavics. A képek alá mindig egész mondatot írjon!
Egy nagyméretű papír a tó körvonalaival. Kék és zöld ujjfestéket kell beszerezni és előkészíteni.
A levél és kacsa részeinek kivágása szükséges. (2 éves kor alattiak csak színeznek levélformát, 
a 2-3 éves korosztály képes a kacsát a részeiből összeállítani és kiszínezni.)
Mindig ritmusos mondókázás legyen a tevékenység során!



Három lépésben mutassa be a témát a gyermekeknek.
1. Olvasás
2. Alkotás
3. Kipróbálás

1. Olvasás (‘5)
Készítse el saját kis mesekönyvét a következő javasolt szöveggel, minden szöveghez társuljon 
kép. Ritmikusan, mondókaszerűen olvassa fel! (Duplázza a sorokat! Utána beszélgessenek röv-
iden a képekről!)
A tó (cím)
Mit látsz a tónál?
Látok zöld leveleket.
Látok kavicsokat.
Látok kacsákat.
Látok kiskacsákat.
Látok békákat.
Látok szitakötőket.
Látok teknősöket.
Menjük a tóhoz!

2. Alkotás (‘10)
A nevelő fehér lapot tesz a földre, minél nagyobb, annál jobb. A lapon legyen a tó körvonala. A 
pedagógus tegyen lehetőleg valódi kavicsokat a lap fi xálására a papírlapra. Készítsen elő két-
három különféle színt az ujjfestékből és tegye egy tálra, hogy a gyerekek bele tudják mártani 
mindkét lábukat és ha festékesek a lábak, járkáljanak körbe úgy, hogy fi gyelnek a tó körvon-
alán belüli maradásra. Ha kijárkálták magukat, mossa meg a lábukat alaposan. Ezután az előre 
elkészített és kivágott levelek színezése és a kacsák összeragasztása, színezése következik. 
A tóra helyezzék rá a leveleket és a kacsákat, majd a pedagógus helyezze a tóba elszórva a 
kavicsokat.

3. Kipróbálás (‘10)
Ritmikus mondókázással járják körbe együtt a képet, amit a lapra készítettek. Majd énekeljenek 
egy kacsákról vagy tóról szóló dalt együtt az új szókincs felhasználására. 

Javasolt mondóka:
Menjünk a tóhoz! Nézzük meg a békákat!
Menjünk a tóhoz! Nézzük meg a kacsákat!
Menjünk a tóhoz! Nézzük meg a zöld leveleket!
stb. (Ismételjenek meg minden sort kétszer!)

Mutassanak rá a kacsákra, levelekre, kavicsokra együtt! Engedje, hogy toppansanak a lábukkal, 
tapsoljanak séta közben. Ugráljanak mint a béka, utánozzák, hogy repül a szitakötő a kezüket és 
a karjukat használva! 

Kiskacsa fürdik - gyermekdal
(szövege)

Kis kacsa fürdik fekete tóba,
Anyjához készül Lengyel országba.
Síkos a talpa, magos a sarka,
Fordulj ki, fordulj ki szép arany alma. 
link: http://www.gyerekdal.hu/dal/kiskacsa-furdik
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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

2

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.



- 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. 



- Székek vagy párnák a gyermekek számára, hogy körben le tudjanak ülni
- Flip chart és papír
- Filctollak
- 3 darab kerek papír (zöld, sárga, piros) közlekedési lámpákként

KÖTELEZETTSÉGEK 3-6

csoportmunka

30 perc

CSOPORTLISTA A 
KÖTELEZETTSÉGEKRŐL

A gyermekek számára lehetővé válik: 

- A felelős gyermek profi ljának kialakítása 
- A felelős viselkedés megértése és gyakorlása 
- Kritikusan vizsgálata a felelőtlen viselkedésnek



A tevékenység leírása:

Ez egy csoportszobai tevékenység, a gyerekek körben helyezkednek el. Javasoljuk, hogy erre a 
tevékenységre minden óvodai év első napjaiban kerüljön sor, mivel a kommunikáció, a csapatépítés, 
a funkcionalitás és az együttműködés és a jó hangulat légkörét fogja szolgálni.

A tevékenység lefolytatása:

1. A facilitátor  először meginvitálja a gyermekeket, hogy játszanak közlekedési lámpás játékot (valaki 
közlekedési lámpa, mások a közlekedők, miközbenválthatják a szerepeket), hogy először bevezessük 
őket a szabályok és felelősségek fogalmába.

2. A játékot követően a gyerekeket ösztönzzük arra, hogy kritikusan vizsgálják felül a játékot, miért 
vannak közlekedési lámpák, milyen kihívásokkal szembesülnének, ha nem lennének közlekedési 
lámpák, miért van szükségünk szabályokra az életünkben, és miért van szükség arra, hogy 
felelősségteljesen viselkedjünk nemcsak a közlekedésben, de otthon, az oviban, a családunk körében, 
a szünidőben stb.

3. A facilitátor felkéri a gyerekeket, hogy most gondoljanak az óvodai csoportjukra és kezdjék el 
megosztani ötleteiket arról, hogy milyen kötelességeik vannak a gyerekeknek a csoportszobában. 
Ebből lassan ki fog alakulni egy lista, amelyet a megegyezés szerint be kell tartaniuk az év hátralévő 
részében.

4. Ezt az 5, 7 vagy 10 elemes kötelesség listát a gyerekek plenáris ülésén mindenki elfogadja.

5. A facilitátor felírja (rajzolja) a listát egy fl ip chart papírra, és azt a falra helyezi.

6. A lezárásként a facilitátor a gyerekeknek ad egy házi feladatot, azt, hogy gondolják át, milyen 
következményekkel járjon az, ha valaki nem tartja be a kötelezettségeket. Ezt másnap beszéljétek 
meg.



Szerepjáték a mese szereplőinek segítségével.
Mivel a Halloween kezd elterjedni az óvodákban is, erre készülni is segíthet a mese, ugyanis a 
gyermekek szeretnek boszorkánynak, fekete macskának beöltözni ilyenkor. A fi atalabb gyerme-
keknek az Ici-pici pók mondóka megtanítása még a tananyag célja.

ETIKAI ÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKEK (3-)6

15

45-50

AZ ETIKA ÉS 
AZ ESZTÉTIKA 
ÖSSZEFÜGGÉSE A KIKI 
MESÉBEN

A szerepjáték célja: az idősek iránti tiszteletteljes viselkedés és a kedvesség értékének kiemelése, 
valamint az Ici-pici pók mondóka megtanítása 

Kikit átlagos kislánynak ábrázolják a fi lm elején, de hamar kirajzolódik sokszor bajba keveredő, 
ügyetlenkedő, ám bájos, szerethető alakja. Példaként áll a gyermeknézők előtt idősek iránti tisz-
telete, szeretnivaló kedvessége miatt. A legfőbb erkölcsi érték a fi lm alapján a kedvesség és a 
tiszteletteljes viselkedés. Az erkölcs és etika összefüggésére példa az animáció. A gyermekek 
ugyanis az erkölcsi értékeket könnyebben megértik az esztétikum és vizualitás segítségével.



Előkészület

Nézzék meg együtt a Kiki a boszorkányfutár című mesét, vagy nézzék meg otthon a gyermekek 
a szüleikkel. Amennyiben a könyvet preferálják szerezzék be a képeskönyv változatát és mesélje 
el a pedagógus a gyermekeknek néhányszor.
Több helyen ingyen hozzáférhető a mese: http://mesekincstar.tv/kiki-a-boszorkanyfutar-teljes-
mesefi lm/

illetve DVD-n is megvásárolható.

Készítse elő a következő kártyákat és laminálja:

Kiki      Ursula

Osono     Jiji

Tombo      Házvezetőnő

  
Idős hölgy        Fiúk és lányok

1.Preparation

Make students watch the animated movie about Kiki's delivery service. 
or watch the movie together. If it is not possible to watch it you can read the paperback book version.
It is open-access online in several languages.
see here: https://www.cartoonson.tv/cartoons/view/id/kikis-delivery-service-1989-full-movie

Prepare Flashcards of the following characters of the cartoon and laminate those:
Kiki                                                                 Ursula

Osono                                                              Jiji

Tombo

                                                                            The Housekeeper

Old woman                                                              Boys and girls
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2. Szerepjáték
Beszélgessenek a történetről és Kő-papír-ollóval döntsék el a szereplőket, aki megnyer egy for-
dulót, válasszon szerepet.

Játsszanak le minél több jelenetet. A feladat kimondottan a 6 éves (nagycsoportos korosztállyal) 
működik.

3. Beszélgessenek az erkölcsi tanulságról.

Ha Halloween-re készülnek elő a játékkal, ismerjék meg együtt az Ici-pici pók mondókáját. 
Például itt található meg: 
https://www.youtube.com/watch?v=oxn6GGU9Bw0
a kísérő mozdulatokat az eredeti angol dalt a Nursery Beatstől itt találja: https://www.youtube.
com/watch?v=mlE3pOadJUo&fbclid=IwAR3PsVnOTQ0SrkLACJtieiYIKvDjTHBvKeJC8Kb-
zUYnEkX20Cptrx515xM4
A dal egyúttal azt az értéket is közvetíti, hogy nem szabad a célokat feladni, meg kell próbálni 
újra és újra.

Szövege magyarul: 
Ici pici pók csatornába bújt
Eső csorgott fentről majdnem belefúlt
Napfény szárította fel a pocsolyát
És az ici-pici pók már mászhatott tovább.



Az „élő” báb látogatja meg a csoportot. A báb beszélni fog a gyerekekkel, és a sajátos helyzetekre 
vonatkozó tanácsokat kér. A gyakorlat előtt engedd szabadjára a képzeleted és készíts egy bábut 
zokniból, gombokkal, műanyag kupakokkal… Próbálj meg egy vicces, színes bábot létrehozni, 
amely vonzza a gyermek fi gyelmét. Fontos, hogy a báb szája mozgatható legyen, hogy a gyere-
kek megkapják azt a benyomást, hogy a báb beszélget velük.

ERKÖLCSI ÉRTÉKEK - ŐSZINTESÉG 3-6 éveseknek

4-5 fős csoportok 

45 perc

EGY BÁB LÁTOGATJA 
MEG A CSOPORTOT

Ennek a workshopnak a célja, hogy a gyerekeket egy szerepjáték segítségével motiváljad 
és irányítsad a becsületesség és a kritikus gondolkodás felé. Az ötlet az, hogy ösztönözzük 
őket arra, hogy őszinte módon fejezzék ki érzéseiket és véleményeiket, és ezáltal fejlesszék 
önértékelésüket. Ösztönözd a gyermekeket, hogy:
• őszinte módon beszéljen érzéseiről
• kifejezzék véleményüket
• gondolkozzonak kritikusan.



Az ötlet az, hogy a Báb segítséget kér a gyerekektől, és beszélni akar velük azokról a dolgokról, 
amelyek hatással vannak az őszinteségre és az önbecsülésre. A báb mondataiban szereplő témák: 
• másoktól származó dicséret 
• kudarctól való félelem 
• saját döntéseink meghozatala. 
Az alábbi szövegben szereplő mondatok csupán példaként szolgálnak, és a saját kijelentéseket is 
alkalmazhatsz az igényektől, a szokásoktól és a gyermekek tapasztalatától függően. Miután megtette 
a kijelentést, a báb kérdéseket tesz fel és beszélgetést kezdeményez a gyerekekkel.

Megjegyzés: Ebben a korban a gyermekek még nem kifejlett absztrakt gondolkodása, és gyakran 
nem adnak közvetlen választ a feltett kérdésekre. A közvetlen válaszok helyett inkább az életük 
eseményeit fogják elmesélni. Tehát kérlek, ne várd el a gyerekektől, hogy adjon közvetlen választ az 
adott kérdésekre. Ha egy kérdés nehezen érthető vagy érthetetlenek a gyermekek számára, próbáld 
meg leegyszerűsíteni azt, és további, kiegészítő kérdésekkel segíteni a megértést. A cél az, hogy a 
gyerekek kérdések és történetek segítségével gondoljanak egy adott témáról, hallgassák meg mások 
véleményét, és saját véleményüknek adjanak hangot.

1. Mielőtt elkezdenétek a gyakorlatot, kérd meg a gyerekeket, hogy üljenek körbe, és győződj meg 
róla, hogy lenyugodtak. Mondd el a gyerekeknek, hogy ma van egy vendégük az osztályban, aki 
segítségüket kéri. 
2. Tedd a bábut a kezére, és kezd el a beszélgetést a gyerekekkel. Készíthetsz saját bevezetőt, pl. 
Sziasztok gyerekek! A nevem Mola! Hallottam, hogy nagyon remek gyerekek vagytok, és ezért jöttem 
hozzátok. Szükségem van a segítségetekre. Tegnap volt egy nagyon bolondos napom, tele szokatlan 
eseményekkel. A fejemben kavarognak a gondolatok, és ezért szükségem van a segítségetekre. 
Segítenétek? (Hagyd, hogy a gyerekek válaszoljanak.) 
3. Miután a gyerekek megadják a választ, olvassd el az alábbi kulcsfontosságú témákat és kérdéseket, 
és válaszd ki azokat, amelyeket legfontosabbnak tartasz a csoportban:

Kulcsfontosságú téma: mások dicsérete
Az alábbi mondatok közül választhat: 
• Az óvónéni megdícsért, mert segítettem Janinak.
• Nagymamám azt mondta nekem, hogy szép hangom van.
• Ma reggel először öltöztem fel teljesen egyedül, de a szüleim észre sem vették.
 Miután elolvastad az egyik javasolt mondatot a fentiek közül, bábként tedd fel a következő kérdést 
(attól függően, hogy melyik kijelentést választottad): 
Báb: kérlek, segítsetek, mit tegyek? 
• Szerintetek hogyan éreztem magam, amikor az óvónénim / nagymamám megdicsért engem? 
• Szerinted hogyan éreztem magam, amikor a szüleim nem vették észre, hogy teljesen egyedül 
felöltöztem? 
• Hogyan érzed magad, ha valaki megdicsér? Miért érzed magad így? 
• Hogyan érzed magad, ha valami jól csinálsz, és mások nem dicsérnek meg érte? Miért érzed magad 
így? 
• Mindig szükséged van dicséretre másoktól?
 Kulcsfontosságú téma: a kudarctól való félelem 
• Ma sikerült egy nagyon nehéz zsákot megemelnem. 
• Nem voltam biztos benne, hogy a kutyát egymagam is megsétáltathatom. 
• Ma nem sikerült felmászni a csúszdára. 
Miután felolvastad az egyik javasolt mondatot, tegye fel a következő kérdések egyikét (a mondattól 
függően): • Mit gondolsz, hogyan éreztem magam, amikor felemeltem egy nehéz táskát? • Mit 
gondolsz, hogyan éreztem magam, amikor nem voltam biztos benne, hogy el tudom-e venni a kutyát 
egy sétára? • Mit gondolsz, hogyan éreztem magam, amikor nem sikerült felmászni a csúszdán?

• Hogyan érzed magad, amikor nem tehetsz meg valamit önállóan? Miért érzed magad így? 
• Ha nem tudsz először megcsinálni valamit, megpróbálhatod újra? 
• Vannak olyan dolgok, amiket most nem tehetsz? Milyen dolgokat? 
• Meg tudod majd tenni ezeket a dolgokat, amikor majd felnősz?



Kulcsfontosságú téma: saját döntések meghozatala 
• Erik azt mondja, hogy dobjam meg a szomszéd ajtaját egy paradicsommal. 
• Anna átkelt az úton, miközben a piros fény világított. 
• Éva azt szeretné, hogy bújjunk el a szüleink elől a játszótéren. 

Miután felolvastad az egyik javasolt mondatot, a báb tegye fel a következő kérdéseket: Kérlek, 
segítsetek eldöntenem, mit tegyek!
• Hallgassak Erikre? Miért kellene vagy nem kellene hallgatnom Erikre? 
• Nekem is át kell kellnem az úton, miközben a piros fény világít? Miért kellene vagy nem kellene 
átkelnem az uton, miközben a piros fény világít? 
• Hallgassak Évára? Miért kellene vagy nem kellene hallgatnom rá?

• Mindig meg kell tennie, amire más emberek utasítanak? 
• Miért nem kell mindig azt tenni, amit mások mondanak? 
• Eldöntheted egyedül, hogy mit akarsz tenni?

A gyakorlat végén a báb elbúcsúzik a gyerekektől: Köszönöm! Sokat segitettetek nekem! Nektek 
is segített ez a beszélgetés? Tanultatok valamit egymástól? Szeretnétek, ha hamarosan újra 
meglátogatnálak benneteket?

_________________________________________________

Ötletek a további tevékenységekhez: Ha nem tudtad kihasználni az összes mondatot és helyzetet, a 
gyakorlat többször is megismételhető. A bábot más helyzetekben is használhatod a gyerekekkel való 
kommunikáció során (pl. ha probléma van a csoportban, azt szeretné vagy ellenőrizni szeretnéd, hogy 
a gyerekek hogy érzik magukat aznak stb.). Továbbá, mivel néhány gyerek jobban fejezi ki érzéseit, 
szükségleteit és vágyait szerepjátékon keresztül, lehetővé teszi számukra, hogy kifejezzék magukat 
a “báb” segítségével.



Kövek (legalább 10 darab gyermekenként)
Nagy színes papírlapok (gyermekenként egy) 
Zsírkréták

ÖNKIFEJEZÉS 3-6

Mindenki

60 perc

NINCS KÉT 
EGYFORMA ÚT

Ennek a tevékenységnek az a célja, hogy a gyerekek kifejezzék vágyaikat vagy az elképzelé-
seiket egy „különleges helyről” vagy egy olyan helyről, ahol otthon érzik magukat, és hogy ösz-
tönözzék a hajlandóságukat arra, hogy kapcsolatba lépjenek másokkal.



1. A facilitátor először felkéri a gyerekeket, hogy üljenek le körben, és arra bátorít mindenkit, hogy 
gondolkodjanak el arról, milyen számukra a világ legjobb helye. A facilitátor aztán megkérdezi, valaki 
meg akarja akarja-e osztani a gondolatait.

2. A facilitátor megkérdezi a gyerekeket, hogy mi teszi a helyet “különlegessé”, és mi teszi az otthont 
otthonná.

3. Ennek a lépésnek a kezdetén a facilitátor megkéri a gyermekeket, hogy vegyenek egy színes 
papírlapot a kezükbe, és kezdjenek el körbejárkálni az osztályteremben. Mindenkinek találnia kell 
egy kellemes helyet a maga számára (olyan helyet, ahol otthon érzik magukat vagy úgy, mint egy 
különleges helyen; a hely lehet kitalált is, az az egyetlen feltétel, hogy jól érezzék ott magukatt ). 
Ösztönözze a gyermekeket, hogy megtalálják a saját helyüket. Előfordulhat olyan helyzet, amelyben 
két vagy több gyermek szeretné ugyanazt a helyet választani az osztályteremben. Ilyen esetekben 
kérdezd meg őket, hátha meg akarják osztani a helyet, újra elindulnak keresgélni vagy beszéljenek 
egymással egy kicsit többet arról, hogyan oldják meg a helyzetet, hogy végül mindannyian megtalálják 
a saját helyüket.

4. Amikor a gyerekek megtalálják a helyüket, színes papírlapjukat el kell helyezniük az azt jelző helyen.

5. A facilitátor felkínálhatja a zsírkrétát, hogy a gyerekek rajzolhassanak vagy írhassanak otthonukról 
vagy a különleges helyükről (pl. a hely szupererejéről, az ott élő állatokról, ha ezeknek a helyeknek 
különleges szabályok vannak, stb.).

6. Amikor befejezik, a facilitátor felkéri őket, hogy üljenek a „különleges helyre”.

7. A facilitátor most felkéri a gyerekeket, hogy nézzenek körül, és ellenőrizzék, hol ülnek mások, és 
felajánlja a gyerekeknek a köveket az út vagy utak megépítéséhez a barátjuk “különleges helyeihez”.

8. A facilitátor elegendő időt ad az utak építéséhez.

9. Miután befejezték, a facilitátor felkér egy vagy több gyermeket, hogy meghívjanak valakit a helyükre, 
és megosszák azt, amit írtak vagy rajzoltak a helyről.

10. A gyerekek csak az épített úton vagy utakon járhatnak. Néha meg kell változtatniuk az utakat, hogy 
több barátot látogassanak meg, vagy meg kell egyezniük másokkal, hogy átkeljenek az úton, hogy 
meglátogassanak egy barátot stb.

11. Végül a facilitátor megkérdezi, hogy mindenki szereti-e a „különleges helyét”, vagy van, akinek 
jobban tetszik valaki másé.

12. Ha van ilyen, a facilitátor megkérdezheti, hogy mit lehetne változtatni, hogy segítsenek azokon a 
gyerekeken, akik nincsenek teljesen megelégedve a saját helyükkel, hogy jobban érezzék magukat.

13. A facilitátor egy, “különleges helyekhez” kapcsolódó egyszerű tánccal vagy egy közös dallal 
fejezheti be ezt a tevékenységet, és mindannyian táncolhatnak az általuk létrehozott helyeken, helyek 
körül.

(A tevékenységet Barbara Alič gesztalt pedagógiai tevékenysége ihlette)



A szükséges anyagok listája: 

• Hat tanulókártya, amely a dzsungel veszélyes állatait illusztrálja: a kígyót, a tigrist, az oroszlánt, 
a krokodilt és a vadászt, és egy kártya az őzikét. 

• Hat színező oldal, amelyek illusztrálják a király pudingját - egy halom iszapot, a király övét - egy 
kígyót, a király dobját - egy darázsfészket. 

• A dzsungelt ábrázoló poszter 

• Színes ceruzák, olló, ragasztó 

• Két báb, amely a tigrist és az őzikét ábrázolja 

• Hat kis kép, amely az őzikét ábrázolja

ERKÖLCSI ÉRTÉKEK - BÁTORSÁG  3-6 éveseknek

6 fős 
csoportokban

45 perc
A KIRÁLY PUDINGJA

Tisztelet, párbeszéd és aktív állampolgárság: 

• Értékeink és erősségeink felismerése 

• A nyelvi készségek fejlesztése 
szerepjátékon keresztül 

• Finom motoros készségek 
fejlesztése a képek színezése és 
vágása során
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Ethical Values  - Courage 

The Kingʼs pudding

List of needed materials :
• Six flashcard illustrating the dangerous animals from the jungle the snake, the tiger, the lion, the 
crocodille and one card illustrating the hunter and  another one illustrating the little deer.
• Six colouring pages illustrating: kingʼs pudding – a heap of mud, kingʼs belt – a snake, the kingʼs 
drum – a  wasp nest 
• A poster illustrating a jungle 
• Coloured pencils, scissors, glue
• Two puppets illustrating the  tiger and the little deer
• Six small images illustrating  the little deer

Learning objectives that should be achieved in field of EVE. 
Respect, dialogue and active citizenship: 
• Recognizing our values and strainghts
• Developing language skills through role –playing
• Developing fine motor skills while colouring and cutting the images

45 minutes

group of 6 
children

3-6 years
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1. A facilitátornak el kell készítenie előzetesen két bábot, a dzsungel posztert, a színezhető 
képeket és a tanulókártyákat.

2. Kezdetben az egész csoport egy körben ül. Felkérik őket, hogy képzeljék el, hogy a 
dzsungelben vannak. Megkapják a kártyákat. Mindegyikük kiadja az a hangot, ami a kezükben 
tartott állatra jellemző: üvöltés - oroszlán, sziszegés-kígyó, fogcsattogtatás-krokodil, morgás-
tigris, puff-vadász. A gyerekek rájönnek, hogy az őzike nem tud ijesztő hangot kiadni, és a többi 
állat veszélyt jelent a számára.

3. A segítő megmutatja a két bábot, és felolvassa a mesét a dzsungel poszter előtt.

A mese befejezése után a gyerekeket arra kéri, hogy mondják el, melyik szereplőt kedvelik a 
legjobban, és miért. Azt is meg kell mondaniuk, hogy milyen érzéseik voltak a mesehallgatás 
alatt. Ezután összeállítanak egy listát a két állat értékeivel: erős, nagy, veszélyes, buta, apró, 
kicsi, bátor, oroszlánszívű.

5. A facilitátor színezőket ad a gyerekeknek, mindegyikük színez, kivágja a képeket, és beilleszti 
őket a dzsungelt ábrázoló poszterbe.

6. Ezután a gyerekek megkapják a két bábot, és a két főszereplő szerepét eljátsszák a dzsungel 
poszter előtt. Mivel a csoportban hat gyermek van, mindenki eljátszhat egy szerepet. A történetet 
háromszor fogják elismételni.

7. Amikor befejezik, a facilitátor mutathat nekik valódi képeket az őzekről és a tigrisekről, hogy a 
gyerekek megismerhessék a két állat közötti tényleges különbségeket.

8. Végül a facilitátor kihangsúlyozza, hogy az őzike azért ment a folyóhoz, mert vízre volt szüksége 
a túléléshez. Ha nem elég bölcs és bátor, hogy odamerészkedjen inni a vízhez, meghalt volna. 
Tehát mind a vízhiány, mind maga a tigris veszélyt jelentett az életére. Nagyon bátornak kellett 
lennie ahhoz, hogy eljuthasson a vízhez, és hogy megszabaduljon az erős és buta tigristől.

9. A végén a gyerekek önállóan kis őzbábokat készítenek, amiket hazavihetnek, hogy mindig 
emlékeztessék őket arra, hogy mindegy, hány évesek, hogy néznek ki, mit dolgoznak a szüleik, 
vagy hogy milyen családba tartoznak, bátornak kell lenniük.



https://www.youtube.com/watch?v=2txx60CucnwKiosztás a sorssal:

A király pudingja (kiosztandó)

Élt egyszer egy őzike egy veszélyes dzsungelben.

SNAP Grrrr! Sziszegés!

Egy reggel lement a folyóhoz, hogy igyon. Hirtelen megpillantott valamit .„Egy tigris” suttogta az 
őzike. “A reggeli” morgott a tigris.

A kis szarvas gyorsan körbenézett. “Ó, dehogy, én nem lehet a reggelid” - mondta. Őriznem kell 
a király pudingját.”
“- A király pudingját?” - kérdezte a tigris.

Az őzike a földön heverő barnás torta felé mutatott. Ez a legfi nomabb dolog, amit valaha kóstoltál.
“- Senkit sem engedhetek a közelébe.”
“- Úgy érted, hogy még csak meg sem kóstolhatom?” - kérdezte a tigris.
“- Bizony nem” - mondta az őzike. “A király nagyon dühös lenne.”
“- Úgy tehetnél, mintha nem is láttál volna engem” - mondta a tigris.- “Tényleg!” - mondta az 
őzike. “Úgy tehetnék, mintha elzavartál volna engem.” Brilliánst!
És a kis őzike elmenekült, amilyen gyorsan csak lehetett.

Ez az első rész vége.

A király pudingjának második része.

A tigris becsukta a szemét, és megnyalta a pudingot. Fúj! Csak egy halom sár volt.”Na várj csak 
őzike, majd elkaplak!” - morogta. De a kis őzike már messze járt, biztonságban. Dél körül az 
őzike újra elment a folyóhoz, hogy igyon. Hirtelen megpillantott valamit.-Tigris! szeppent meg 
az őzike “Ebéd” - morogta a tigris. Az őzike körbenézett. - Ó, dehogy, én nem lehet az ebéded. 
Őrzöm király övét. - A király övét? - kérdezte a tigris. Az őzike egy ragyogó hurkot mutatott, amely 
egy ágon lógott. Hát nem csodás?- Senki másnak nem szabad megérinteni. - Úgy érted, fel sem 
próbálhatom? - kérdezte Tiger.- Bizony nem - mondta az őzike. - A király nagyon dühös lenne.- A 
király nem fogja megtudni - mondta a tigris. - Nem fogom elmondani.- De valaki megláthatja - 
mondta az őzike.- Tegyünk úgy, mintha elkergettél volna.” Jó ötlet.

És az őzike elmenekült, amilyen gyorsan csak tudott. Ez a második rész vége.

A király pudingjának harmadik része.
A tigris a derekára kötötte az övet. Feszesre húzta. Az öv sziszegett. Ugyanís kígyó volt, egy 
nagyon dühös kígyó. Auuuuu.-
Na várj csak őzike, majd elkaplak!” - morogta. De a kis őzike már messze járt, biztonságban.

Az őzike aznap este is lement a folyóhoz inni. Hirtelen megpillantott valamit .„Egy tigris” suttogta 
az őzike. “A vacsora” morgott a tigris.

Az őzike körülnézett. - Ó, én nem lehetek a vacsorád.- Őriznem kell a király dobját. - A király 
dobját? kérdezte a tigris. Az őzike rámutatott egy fáról függő sötét alakzatra. - Senki másnak 
nem szabad megérintenie.- Úgy érted, én sem ütögethetem meg egy kicsit? - kérdezte a tigris.- 
Bizony nem, mondta az őzike.- A király nagyon dühös lenne. Azt mondhatnád, hogy nem láttál, 
mondta a tigris. - Ez sajnos nem elég. - mondta az őzike. - Nagyon távol kell lennem, hogy ne is 
hallhassalak.

Ez a harmadik rész vége.



A király puddingjának negyedik része. Az őzike ismét gyorsan elmenekült. A tigris megveregette a 
sötét alakot. A kiözönlöttek nagy dühösen a fészkükből. A szegény tigrist újra és újra megcsípték. 
Aúúú! Jajjj!- Őzike! - Feladom. - A szám tele van sárral. -… a mancsom tele van darázscsípéssel.- 
Megígérem, hogy soha többé nem próbállak megenni! - Távol, a messzeségben, az őzike 
meghallotta a tigris üvöltését és elmosolyodott. 

Ez a történet vége.



Ez a gyakorlat két részre van felosztva. 

Előkészítés: 

Az 1. részhez („Erőszak mint hatalom”) szüksége lesz egy kötélre vagy madzagra, hogy egy 
(nagy) kört vagy vonalat jelöljön ki a padlón. 

A 2. részhez (“Mi történt?”) Minden gyermek számára papírra és ceruzára lesz szükség.

DEMOKRATIKUS ÉS KÖZÖSSÉGI 
ÉRTÉKEK

6 évesek

10-20

~60 perc

HOGYAN KEZELJÜNK 
EGY VESZEKEDÉST?

Az érzelmek, érzések és erőszak megértése / Tisztességes harc / érzelmi intelligencia / szociális 
kompetencia / felelősségérzet 

A tevékenység célja: 
- Mutassa meg a gyerekeknek, hogy milyen gyorsan lehet átlépni a játék és az erőszak közötti 
vonalat 
- Mások érzéseinek elfogadása és tiszteletben tartása 
- A konfl iktusok megoldása és a feszültségek leküzdése 
- A gyerekek támogatása abban, hogy akadálytalanul beszéljenek az érzéseikről



1. LÉPÉS:

1) A kötelet vagy madzagot használva rajzolj egy vonalat a padlóra, majd osszd fel a csoportot 
párokra.
 2) Minden párnak fel kell sorakoznia a (kör) vonal mentén. A pároknak egymásra kell nézniük.
 3) A gyerekek megfogják egymás kezét, és egy vagy két lépést tesznek előre, amíg igazán közel 
nem állnak egymáshoz, akkor egymás felé hajolnak.
 4) Mondd meg nekik most, hogy próbálják lassan előre nyomni a párjukat (nem túl erőteljesen) 
a kezükkel. Egymást tolják ellenkező irányba.

+++Figyelem: A szabály azt, hogy semmi olyan nem történhet, amit egyik vagy másik gyerek nem 
szeretne. Senki sem sérülhet sem fi zikailag, sem mentálisan. Csak kézzel lehet óvatosan tolni 
egymást. Mind neked, mind pedig a gyerekeknek bármikor jogában áll a „STOP” felkiáltást tenni. 
Mondd el ezt a gyerekeknek is.

5) Néhány percnyi “tolatás” után fejezzétek be a gyakorlatot, és kérdezzd meg a gyerekektől:
- Hogyan érezték magukat a gyakorlat során?
- Voltak-e rossz érzéseik?
- Tisztességes “harc” volt? Ha nem, miért?
- Mit akarnak változtatni egy második fordulónál?

=> Adj a gyerekeknek elegendő időt, hogy szóban elmondják a gondolataikat, mielőtt folytatnátok.

6) Ismételjétek meg a gyakorlatot az első forduló eredményével.

7) Refl exió:

A második forduló után ismét kérdezd meg a gyerekeket:

1) Mi történt most?
2) Volt benne erőszak?
3) Mit érzékeltek?
4) Ez a forduló igazságosabb volt?
5) Mi mást fi gyeltek meg?
6) Hogyan érezték magukat, amikor a párjuk náluk erőssebb vagy gyengébb volt?
7) Kinek volt a tevékenység szórakoztatóbb? - az erős vagy gyenge résztvevőnek?

=> Adj a gyerekeknek elegendő időt, hogy szóban elmondják a gondolataikat, mielőtt folytatnátok.
+++
Tipp: Legyen egy rövid szünet az 1. lépés és a 2. lépés között, hogy a diákok lazítsanak az első 
lépés “harci” helyzete után, mielőtt továbblépnek.
+++

2. LÉPÉS: 
1) Beszélgess a csoportoddal arról, hogy az 1. lépés gyakorlatától eltekintve volt-e már részük 
egyenlő küzdelemben? Beszélgessetek arról, hogy egy harc vajon lehet-e bármikor kiegyenlített 
és mi teszi azzá? Van-e olyan harc, ami fair / nem fair? Kérj példákat a gyerekek életéből, vagy 
adj nekik néhány ötletet a te nézőpontodból. 
2) Kérdezd meg gyerekeket, hogy a harcok, veszekedések csak fi zikaiak lehetnek-e? 
3) Kérdezd meg gyerekeket, hogy könnyű-e megítélni, hogy a szórakozás közben kialakuló 
veszekedések tisztességesen vagy tisztességtelenül zajlottak-e le? (pl. A játszótéren veszekedő 
gyerekek között) 
4) Beszéljétek meg, mit tehetnének ők, ha veszekedést látnak. 



=> Készíts elő néhány választ arra, hogy a gyerekek reális és számukra biztonságos képet 
kapjanak a lehetőségekről.

+++
További refl exió a tevékenységre (azoknak a gyerekeknek, akik már tudnak írni): 

Oszd ki a papírt és a ceruzát, és kérd meg a diákokat, hogy készítsenek listát arról, mit kell 
tennie, ha egy vita elmérgesedik. 

Kérd meg őket, hogy kövessék az alábbi kérdéseket: 
- Szükség van-e több szabályra, mint amelyek az 1. és 2. lépésben említettek? 
- Min lehetne még javítani? 
- Hogyan cselekednél, ha konfl iktusba kerülnél? 
- Mit tanultál a tevékenységből?

Ennek a tevékenységnek az alapötlete az “Erősebb gyermekeket - kevésebb erőszakot” projektből 
származik. Az ILI-FAU az AVAL project célcsoportjához igazította.

Forrás:
Strong children - less violence. Sammlung pädagogischer Übungen und Spiele für Kita und 
Grundschule, url: https://www.vhs-th.de/fi leadmin/redaktion/Der_Verband/Downloads/DL-
KitaSchule/StrongerChildren2_DE.pdf



A történet képei (letölthető innen: http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/up-
loads/2018/08/story.pdf) karton, színes vagy fehér papír, színes ceruzák, matricák, ollók ...

BARÁTSÁG 3-6

Egyéni vagy 4-5 
fős csoport

90 perc (a teljes)
A BARÁTOM

- Mit gondolnak a gyerekek a barátságról, kit tartanak a barátaiknak és miért 

- A gyermekek a barátságról alkotott elképzelésének fejlesztése 

- A gyermekek segítése abban, hogy pozitív kapcsolatokat alakítsanak ki azokkal, akiket a 
barátaiknak tekintenek.



1. rész: A facilitátor beszélget a gyerekekkel, hogy feltérképezze, mit gondolnak a gyerekek a 
barátságról, a barátaikról és arról, hogy miért tartják őket annak. 

2. rész: A “Két barát” történet elmesélése:

Egyszer régen két fi ú, akik régóta barátok voltak, az erdőben sétáltak (1. kép), amikor hirtelen 
egy nagy és ijesztő medve jelent meg előttük (2. kép), éles karmait mutogatva, hangos üvöltést 
hallatva. Ó, micsoda rettegés volt az ijesztő vadállattól! (3. kép). Az egyik fi ú annyira megijedt, 
hogy elkezdett futni, hátra sem nézve, semmivel sem törődve, majd felmászott egy fára és 
elbújt az ágak között, hogy a medve ne lássa meg és később elmenekülhessen (4. kép).  A 
másik fi ú annyira megijedt, hogy félelmében meg sem tudott mozdulni. Mikor látta, hogy nem 
tud elmenekülni, és hogy a barátja nincs veszélyben, az út közepére feküdt és halottnak tetette 
magát (5. kép).

A medve meglepődött, közelebb ment hozzá, és elkezdte szagolgatni, az arcán, a fülén, a nyakon, 
a mellkasán, a lábain, hogy van-e valami reakció (6. kép). A gyerek levegőt sem mert venni, 
mert tudta, hogy ha látható mozdulatot tesz, a medve rájön, hogy megpróbálja megtéveszteni. 
A medve visszatért az arcának szagolgatására, megnyalta az arcát, megvizsgálta a fülét, halk, 
nyugodt morgásokat adott ki magából (7. kép).  

Hosszú szagolgatás után a medve halottak hitte a gyereket és otthagyta (8. kép). 

Amikor az ijesztő állat otthagyta, a másik gyerek gyorsan leereszkedett a fáról, és nevetve 
kérdezte az úton maradt társától (9. kép): 

- Mi suttogott a medve a füledbe? 

- Azt mondta, hogy azok, akik a veszélyes pillanatokban elhagyják barátaikat, nem igaz barátok.

---

Miután elmondta a történetet, a facilitátor felkéri a gyerekeket, hogy szóljanak hozzá a történethez. 
A beszélgetést irányítsa a barátjának nem segítő szereplő kritikája felé, majd beszélgessen arról, 
hogy  mi a barátság, és hogyan kell kezelni a barátainkat, a segítségről, amelyet egymásnak kell 
adni, hogy megértsék, mi a barátság és milyennek kell lennie a barátok közötti kapcsolatoknak.

3. rész: A facilitátor meghívja a gyerekeket, hogy készítsenek üdvözlőkártyát a barátjuknak, amit 
átadhatnak neki. 

Megjegyzés: ha egyéni foglalkozásként tartod ezt a gyakorlatot, akkor készíthet lapot az utcabéli 
barátjának stb.
Legelőször mondd el a gyerekeknek, hogy üdvözlőkártyát készíteni a barátjunknak egy jó példája 
a barátságnak. Mutass be több modellt, majd készítsétek ki az asztalra a rendelkezésre álló 
anyagokat, és a gyerekek válasszák ki, hogy mire van szükségük. Legyen elegendő nyersanyag, 
hogy ne alakuljon ki konfl iktus a gyerekek között. Ha mégis kialakulna, beszéljed meg a 
gyerekekkel és vezessed rá őket, hogy hogyan lehet megoldani ezt barátok között. Végül a 
gyerekek elkészítik a kártyákat, amelyeket később ki is fognak állítani.

4. rész: Kérd meg a gyermekeket, hogy adják oda a kártyáikat a barátaiknak, majd mondják 
el, hogy miért választották pont őket, kérdésekkel segítve mindannyiukat, míg el nem jutnak 
barátságuk alapvető leírásához.

1. rész: A facilitátor beszélget a gyerekekkel, hogy feltérképezze, mit gondolnak a gyerekek a barátságról, a
barátaikról és arról, hogy miért tartják őket annak.

2. rész: A "Két barát" történet elmesélése:

Egyszer régen két fiú, akik régóta barátok voltak, az erdőben sétáltak (1. kép), amikor hirtelen egy nagy és
ijesztő medve jelent meg előttük (2. kép), éles karmait mutogatva, hangos üvöltést hallatva. Ó, micsoda rettegés
volt az ijesztő vadállattól! (3. kép). Az egyik fiú annyira megijedt, hogy elkezdett futni, hátra sem nézve,
semmivel sem törődve, majd felmászott egy fára és elbújt az ágak között, hogy a medve ne lássa meg és később
elmenekülhessen (4. kép). A másik fiú annyira megijedt, hogy félelmében meg sem tudott mozdulni. Mikor
látta, hogy nem tud elmenekülni, és hogy a barátja nincs veszélyben, az út közepére feküdt és halottnak tetette
magát (5. kép).

A medve meglepődött, közelebb ment hozzá, és elkezdte szagolgatni, az arcán, a fülén, a nyakon, a mellkasán,
a lábain, hogy van-e valami reakció (6. kép). A gyerek levegőt sem mert venni, mert tudta, hogy ha látható
mozdulatot tesz, a medve rájön, hogy megpróbálja megtéveszteni. A medve visszatért az arcának
szagolgatására, megnyalta az arcát, megvizsgálta a fülét, halk, nyugodt morgásokat adott ki magából (7. kép).

Hosszú szagolgatás után a medve halottak hitte a gyereket és otthagyta (8. kép).

Amikor az ijesztő állat otthagyta, a másik gyerek gyorsan leereszkedett a fáról, és nevetve kérdezte az úton
maradt társától (9. kép):

- Mi suttogott a medve a füledbe?

- Azt mondta, hogy azok, akik a veszélyes pillanatokban elhagyják barátaikat, nem igaz barátok.

---

Miután elmondta a történetet, a facilitátor felkéri a gyerekeket, hogy szóljanak hozzá a történethez. A
beszélgetést irányítsa a barátjának nem segítő szereplő kritikája felé, majd beszélgessen arról, hogy mi a
barátság, és hogyan kell kezelni a barátainkat, a segítségről, amelyet egymásnak kell adni, hogy megértsék, mi
a barátság és milyennek kell lennie a barátok közötti kapcsolatoknak.

3. rész: A facilitátor meghívja a gyerekeket, hogy készítsenek üdvözlőkártyát a barátjuknak, amit átadhatnak
neki.

Megjegyzés: ha egyéni foglalkozásként tartod ezt a gyakorlatot, akkor készíthet lapot az utcabéli barátjának stb.
Legelőször mondd el a gyerekeknek, hogy üdvözlőkártyát készíteni a barátjunknak egy jó példája a
barátságnak. Mutass be több modellt, majd készítsétek ki az asztalra a rendelkezésre álló anyagokat, és a
gyerekek válasszák ki, hogy mire van szükségük. Legyen elegendő nyersanyag, hogy ne alakuljon ki konfliktus
a gyerekek között. Ha mégis kialakulna, beszéljed meg a gyerekekkel és vezessed rá őket, hogy hogyan lehet
megoldani ezt barátok között. Végül a gyerekek elkészítik a kártyákat, amelyeket később ki is fognak állítani.

4. rész: Kérd meg a gyermekeket, hogy adják oda a kártyáikat a barátaiknak, majd mondják el, hogy miért
választották pont őket, kérdésekkel segítve mindannyiukat, míg el nem jutnak barátságuk alapvető leírásához.



További tevékenységek (javaslatok egy barátság-bulihoz).

Papírtánc:
A facilitátor leterít egy nagy újságpapírt vagy egy hasonló méretű rongyot. A résztvevőket párokra 
osztják. Minden kap egy “táncteret” (újságpapírt). A párok táncolnak, miközben a facilitátor zenét 
játszik, vagy tapsol. Amikor a zene vagy a taps megáll, minden párnak a papírján kell állnia. A 
következő alkalommal, amikor megáll a zene vagy a taps, a párnak félbe kell hajtania a papírt, 
mielőtt ráállna. Számos megállás után a papír vagy az anyagdarab már nagyon kicsi, mert újra 
és újra félbe van hajtva és két ember számára egyre nehezebb állni rajta. Azok a párok, akiknek 
a teste kilóg, kiesnek a játékból. A játék addig folytatódik, amíg egy pár nem nyer.

Öt sziget:
Rajzolj krétával a betonra öt olyan kör, amelyek elég nagyok ahhoz, hogy az összes résztvevőt 
befogadják. Adjatok nevet minden szigetnek. Kérj meg mindenkit, hogy válassza ki azt a szigetet, 
ahol élni akar. Ezután fi gyelmeztessed a résztvevőket, hogy az egyik sziget hamarosan elsüllyed 
a tengerbe, és a sziget résztvevői kénytelenek lesznek gyorsan egy másik szigetre költözni. 
Hagyjad, hogy a feszültség növekedjen, majd mondjad el a süllyedő sziget nevét. A résztvevők 
a másik négy szigetre futnak. A játék addig folytatódik, amíg mindenki egy szigetre nem szorul.

Ne válaszolj
Kérd meg a csoportot, hogy álljon egy körben. Egy személy egy másikra néz, és megkérdezi: 
“Mi a legjobb tulajdonságod?” Azonban a megkérdezett személy nem válaszolhat a kérdésre, 
a kérdező másik oldalán álló személynek kell válaszolnia. A válaszok lehetnek a lehető 
legfantáziadúsabbak!



Az első játékhoz 10-12 papírlapra van szükség, amelyekre különböző “helytelen tetteket” írtál, és 
egy edény, amibe ezeket beleteszitek. 

A második játékhoz egy csésze ivóvízre, friss tojásra, egy evőkanálra és sóra van szükség. 
Készítsd elő az állításokat oly módon, hogy azok relevánsak legyenek a tanulók mindennapi 
életében, fi gyelembe véve az életkorukat.

Az eredeti (görög) gyakorlat óvodásoknak készült, a magyar szerkesztői csapat javaslatára került 
ebben a fordításban az idősebb, iskolakezdő korosztályhoz besorolásra. 

A második játék óvodásokkal is megvalósítható.

IGAZSÁGOSSÁG 3-6

15

15
MEGFELELŐ MÉLTÁNYOSSÁG

Két rövid játékot lehet felváltva játszani a gyerekekkel: 
Az első játék hasonlít az „esküdtszék” és az „alperes” forgatókönyvre, amely a bírósági ter-
mek valóságát mintázza (a tananyag nem a magyar jogi gyakorlatot tükrözi, ám az esküdtszék 
mint az ítélethozatal szerve a populáris fi lmek és fi lmsorozatok gyakran megjelenített eleme - a 
fordító megjegyzése). Ez segíti a tanulókat abban, hogy megértsék az igazságszolgáltatást mint 
demokratikus értéket és működést, valamint a „bűncselekmény” és a „vétség” fogalmaihoz való 
viszonyát, illetve a „büntetés” fogalmát. Mindezt azért, hogy [az igazságszolgáltatás] fenntartson 
egy, az egyének közötti kapcsolat tekintetében igazságos és tisztességes társadalmat, mint a 
társadalom szabályai és előfeltételei. 
A második játék egy vizualizációs játék, amely vizuális allegóriát alkalmaz, hogy segítse a gyer-
ekeket megérteni a tisztességesség és a méltányosság fontosságát, és hogy ezek mi módon 
befolyásolják a közösség jólétét.



Első játék:

Készíts 10-12 papírcetlit és írj rájuk helytelen cselekedeteket, méltánytalanságokat. Például 
használhatsz olyan kijelentéseket, mint a „megütni valakit játék közben”, „a durva nyelv 
használata”, „semmibe venni a tanár utasítását”, „csalni a játékban”, „önzőnek lenni játék 
közben vagy játékokkal”.  Tegyük az összes cetlit egy edénybe. Mindegyik gyerek húz egy cetlit 
az edényből, amelyen egy helytelen cselekedet szerepel. A diák, aki húzta, az „alperes”, míg 
az osztály többi része az “esküdtszék”. A bíróság, miután meghallgatta az „alperest”, dönt a 
büntetésről, amit kihirdet. 

Készíts jegyzetek az esküdtszék által javasolt büntetésekről, és kezdeményezz beszélgetést az 
eredményekről a következők szerint:

- Milyen szigorú a büntetés vagy milyen szigorúnak kellene lennie? 
- Miért méltányos-e vagy sem a büntetés? 
- Lehet e különböző a büntetés egyazon helytelen tett esetében? 
- Mi lesz a hatása a büntetésnek az alperesre? 
- Milyen büntetés az, ami elfogadhatatlan lenne a diákok számára?

Végül, emeld ki az osztályteremben eljátszott igazságszolgáltatás szerkezeti felépítését, azaz 
az esküdtszéket, mint a közösséget, és az alperest, mint e közösség tagját. Hangsúlyozzuk e 
kapcsolat fontosságát, mivel a diákok különböző szerepeket fognak megtapasztalni, azaz bíróként 
és vádlottként is szerepelnek. Ez segít abban, hogy a diákok megértsék az igazságszolgáltatás 
szerepét, mint a demokrácia pillérét.

Második játék:

Tedd a pohár vizet, a tojást, a sót és az evőkanalat egy asztalra az osztályteremben vagy a 
csoportszobában, és gyűljenek köré a gyerekek. Tedd a tojást az üvegbe, és hagyd, hogy az 
üveg aljára merüljön. Mondd azt a gyerekeknek, hogy a tojás (aminek akár nevet is adhatsz) 
olyan valaki, akit nem részesítenek igazságos és tisztességes bánásmódban, és ezért végül 
szomorúnak és alábecsültnek érzi magát. Ezután vedd ki a tojást a vízből. 
Kezd beleönteni a sót a pohárba - egyszerre egy kanállal. Keverd össze a vízzel, és tedd vissza a 
tojást az üvegbe. Mond el a gyerekeknek, hogy minden kanál só az igazságosság egyik formáját 
jelenti. Például ez a kanál a “szabályok betartása egy játékban, iskolában vagy otthon”. Nézd 
meg, hogy a tojás kicsit felfelé emelkedik. Öntsünk még egy kanál sót, és fi gyeljünk a tojás 
felemelkedésére. Folytasd a folyamatot a kanalak megnevezésével. Például „osztozás”, „mások 
tiszteletben tartása és tisztességesen bánni velük”, „egyenlő bánásmód”, „úgy cselekedni, hogy 
mindenki számára legjobb legyen, ne csak a magunk számára”, „segítség nyújtása annak, akit 
rosszul és tisztességtelenül kezelnek”.

Mivel a só fokozatosan átalakítja a víz sűrűségét, a tojás az üveg aljáról felfelé fog mozogni. Mond 
el a gyerekeknek, hogy most már a tojás (használd a nevét, amit adtál neki) most boldog, és úgy 
érzi, hogy igazságosan kezelik. Magyarázd el nekik, hogy akik fenntartják az igazságosságot, 
a vízben lévő sóként működnek. Amennyire a só az ételt ízletessé teszi, az „igazságosság 
sója” - mint allegória - igazságosabbá teszi a társadalmat (a vizet), az emberek (a tojás) pedig 
boldogabbnak és megbecsültebbnek érzik magukat.



A szükséges anyagok listája: 
• Egy wcpapír vagy konyhai törlőkendő guriga és aluminium fólia segítségével elkészített mikrofon

DEMOKRATIKUS ÉS TÁRSADALMI 
ÉRTÉKEK

3-6 éveseknek

20-25  gyerek 
egy körben

45 perc
A MÁGIKUS MIKROFON

A fő cél a hallgatás és tiszteletteljes párbeszéd szokásainak kialakítása. 

Ösztönözd a gyermeket, hogy: 
• Mások szükségleteit és kívánságait felismerje és tiszteletben tartsa, annak érdekében, hogy a 
csoportmunka során ki tudják dolgozni az ötleteiket. 
• Fedezze fel mások személyes preferenciáit, tiszteletteljes odafi gyeléssel. 
• Ismerje meg, mi a tisztelet, és mennyire fontos az egymás véleményének és ítéletének 
meghallgatása, fi gyelembe véve a társadalmi és kulturális különbségeket (korukhoz igazítva).



1. A facilitátorok elkészítik a mikrofont a papírtekercsből és a labdává gyúrt fóliából, a mikrofon 
ki-bekapcsoló gombjait az oldalára rajzolják. 

2. A facilitátor felsorol néhány példát a lehetséges témákról. Próbálj változatos példákat kínálni a 
vicces vagy érdekes gyakori/elterjedt szokásokra: az ételeket, TV-műsorokat, amiket szeretnek, 
sportok, amiket szeretnek gyakorolni, helyek, ahol már voltak stb., majd válasszatok ki egy témát.

3. A játék megkezdése előtt a gyerekek üljenek le egy nagy körbe és nyugodjonak le, kerüljenek 
relaxált állapotba.
4. Miután kijelöltétek a témát (pl. helyek, ahol már jártak), adj nekik egy percet, hogy 
elgondolkozzonak róla, majd mondd el a játék szabályait: „Mindenkinek beszélnie kell. Minden 
lánynak/fi únak egy perc áll majd a rendelkezésére, attól a pillanattól kezdve, hogy a kezébe 
került a mikorofon, hogy beszéljen a kiválasztott helyről. Akinél a mikrofon van, fel kell állnia. 
A beszélő fő célja, hogy elmagyarázza, hogy mi az és miért szereti a beszéde tárgyát. A többi 
gyerek fi gyelmesen meghallgatja és kérdéseket tesz fel a témával kapcsolatban, miután a beszélő 
befejezte az 1 perces előadását. A facilitátoroknak irányítaniuk kell a kérdéseket annak érdekében, 
hogy a gyerekek részletesebb magyarázatokat adhassanak. Próbáld meg hangsúlyozni azokat a 
dolgokat, amelyek a társadalmi vagy kulturális különbségeket határozzák meg, próbáld felkelteni 
ez iránt az érdeklődésüket, teremts bizalmas és könnyed légkört. Miután valamennyi diák 
használta a mikrofont, itt az ideje egy gyors és egyszerű játéknak pihenésképpen.

5. JÁTÉK: Válassz egy ismerttszámot/dalt a telefonodról tabletről, laptopról.
Kérd meg a tanulókat, hogy járjanak körbe, és énekeljék a dalt, amíg lejátszod azt. Hirtelen 
állítsd le a dalt. A diákoknak kell találniuk egy párt, kérdezniük kell egymástól egy kérdést, majd 
leülniük. Például, mielőtt a facilitátor elkezdi lejátszani a dalát, azt mondja: “Ezúttal amikor párt 
találsz magadnak, kérdezd meg, mi a kedvenc színe.” Legközelebb válassz egy másik kérdést, 
mint például:” van testvéred? “ mi a kedvenc ételed? ”. Figyelmeztesd a gyerekeket, hogy minden 
alkalommal másik partnert kell választaniuk. Ennél a játéknál fontos, hogy a gyerekek megértsék 
a kérdés részt, segíts azoknak, akiknek nehezebben megy. A játék után a gyerekek üljenek 
a szokásos helyeikre, nézzük meg, mit emlékeznek a játék első részéből. Szólíts fel néhány 
gyereket és kérd meg őket, hogy idézzenek fel olyan beszédeket, amelyekkel egyettértettek és 
olyanokat, amelyekkel nem. Próbálj meg segíteni nekik, hogy minél több előadást megemlítsenek 
, majd tedd fel nekik a következő kérdést, hogy segíts nekik megérteni, nem mindannyiunknak 
tetszik ugyanaz és ez azért van, mert különbözőek vagyunk: „Miért értesz egyet xy-nal? ”,„ Miért 
nem tetszik ugyanaz, mint a xy-nak? ”,„ Mindannyiunknak ugyanazok a dolgok tetszenek? ”,„ Ez 
jó vagy rossz? ”,„ Mások vagyunk? ” „Ha nem tetszik ugyanaz, mint a többieknek, mit tegyek?”, 
“Megérdemli-e, hogy meghallgassam, még akkor is, ha nem értek egyet azzal, amit mond?” 
“Szeretem, ha az emberek meghallgatnak, amikor valamit mondok?” Tereljed a gyerekeket minél 
közelebb a párbeszéd és a tisztelet megfogalmazásához, és kérjed meg őket, hogy mondják 
el, milyen érzéseik vannak, amikor tiszteletben tartják őket, és amikor nem (pl. „Szeretjük ha 
az osztálytársaink tiszteletben tartják, amit szeretünk?”, „Hogy érzed magad ha valaki nem 
tartja tiszteletben azt, amit szeretsz? ”„ Ha rosszul érzed magad, úgy gondolod, hogy mások 
is hasonlóan érezhetik magukat az ilyen helyzetben? ”,„ Tiszteletben kellene tartanunk azt, ami 
másoknak kedves?”)

Végül kérjed meg őket, hogy gondolják át, képesek voltak-e meghallgatni úgy, hogy emlékezzenek 
rá, milyen dolgokat szeretnek a társaik. Mérlegeljék, hogy szeretik-e, ha meghallgatják őket és ők 
képesek voltak-e félbeszakítás nélkül meghallgatni a társaikat, vagy előfordult, hogy egyik vagy 
másik társukat félbeszakították, érdeklődést kell-e mutatniuk, ha valaki mond nekik valamit, stb.

Tippek és trükkök:
Gyakran mondjuk, hogy a gyerekek süketek a szavakra, de nyitott a szemük a példákra: ahogyan 
mi beszélünk a gyerekekkel, ők is úgy fognak beszélni a többiekkel (ez különösen érdekes 
azoknak a pedagógusoknak, akik úgy vélik, hogy a hangjuk felemelése a gyerekek nagyobb 
fi gyelmét és nagyobb tiszteletét hozza magával).



Ötletek a további tevékenységekhez: Add a mikrofont díjként annak a gyereknek, aki 
legfi gyelmesebben hallgatta meg a többieket és a legtöbb dologra emlékezett, amit a többiek 
kedvelnek.



A falusi és a városi egér mese 
(Elérhetőségek: http://azoperenciantul.hupont.hu/13/a-falusi-es-varosi-eger, 
https://www.youtube.com/watch?v=7WLkRBfJt2I) 

• Az egerek legfontosabb értékeit bemutató tanulókártyák: a környezet, az ételük, a házuk és az 
ágyuk 

• Két báb, az egyik a városi egéré, a másik a falusi egéré 

• A vidéki környezetet illusztráló nyomtatott oldalak: fák, virágok, 
sövények, bokrok, bogyók, diófélék 

• A városi környezetet bemutató nyomtatott oldalak: autók, 
kerékpárok, vonatok, épületek 

• Szigetelő, ragasztó, színes ceruzák, barna és szürke papírlap A3 
méretben 

• Nagy fehér papír

DEMOKRATIKUS ÉS KÖZÖSSÉGI 
ÉRTÉKEK - TISZTELET

 3 - 6 éveseknek

6-8 gyerek 
csoportonként

45 perc
A KÉT EGÉRKE

Tisztelet, párbeszéd és aktív állampolgárság: 

• Mások igényeinek és értékeinek felismerése és 
tiszteletben tartása 

• A fi nom motoros készségek fejlesztése a plakátok 
készítésével



Kiosztható szöveg:
A falusi és városi egér
Sajti városi egér volt. Egy napon aztán elszánta magát, a motorjára pattant, és azt mondta:
-Régen nem láttam vidéki rokonaimat. Ideje, hogy meglátogassam őket.
Amikor végre találkozott Pajtival, falun élő unokatestvérével, boldogan üdvözölték egymást. Pajti 
rögtön meg is hívta uzsonnázni.
-Na! Hogy ízlenek a gyümölcsök?- kérdezte Pajti.
-Hát, nem rosszak - bólintott Sajti. -De ha azokra az ínyencségekre gondolok, melyek nálunk a 
városban találhatók...Össze sem lehet velük hasonlítani!
-Én nem hittem volna, hogy mindez létezik - mondta Pajti.
-Nos, látogass meg egyszer és majd meglátod!
Sajti belelendült, arról beszélt Pajtival, milyen mesés is a város és milyen nagyszerű ott az élet.
-Mi is jól élünk vidéken - bizonygatta Pajti. - Körülöttünk a természet, itt vannak a barátaink, 
nyugodt az életünk...
-Eh! A közelébe sem jöhet a városnak! - vágott a szavába Sajti.
Egy idő után elbúcsúzott az unokatestvérétől, fölült a motorra, és visszatért a városba.
Pajti csak arra tudott gondolni, amit Sajti mondott neki. Addig-addig gondolkodott, amíg egy 
napon meggyőzte magát, és elindult a városba.
-Hát rászántad magad, hogy el gyere! - üdvözölte Sajti a rokonát. - Kerülj csak beljebb megmutatom 
neked, mi a jó! El sem tudod képzelni, mi minden van itt! És Pajti valóban álmélkodva szemlélte 
az ennivalóval zsúfolásig teli házat, ahol még a hűtőszekrény is volt, és sok minden más.
-Ez aztán az eldorádó! - vallotta be Pajti. - Itt annyi fi nomság található, hogy nem is lehet mindent 
megkóstolni! És látta, amint ő és unokatestvére lebegnek a levegőben, a legízletesebb ételek 
veszik körül őket, bele-beleharapnak ebbe is, abba is, mindenféle nyalánkságot kóstolgatnak...
Álmodozását hirtelen lépések zaja - akár egy földrengés - szakította félbe.
-Mi...mi ez itt? - hebegte rémülten.
Ekkor egy óriási papucsos láb jelent meg felettük.
-Fuss! Fuss, mert szétlapít bennünket! - kiáltotta Sajti.
A két egér pedig fejvesztve menekült, alig úszták meg, hogy agyon ne tapossák őket.
A két unokatestvér végigszaladt a bútorokon, majd megpihent a televízió tetején.
-Jaj! Hogy megijedtem! - lihegett Pajti, akinek a szíve a torkában dobogott.
-Hát igen - mentegetőzött Sajti. - Néha előfordul egy kis kellemetlenség...
De alighogy kimondta, megjelent a ház úrnője egy olyan félelmetesen vad ábrázatú macskával, 
amilyent Pajti még életében nem látott.
Az asszony az egerekre mutatott, és kiadta a parancsot:
-Utánuk, Belzebub!
- Még hogy kellemetlenség! Ezt nevezed te kis kellemetlenségnek!- füstölgött Pajti, miközben 
rémülten menekültek. - Még soha nem volt részem ilyen rettegésben, mint most!
De mennyire így volt! A macska  rettenetes mancsai és éles fogai egyre közelebb kerültek 
hozzájuk! Szerencsére Sajti alapos helyismeretének köszönhetően sikerült megmenekülniük: 
beszaladtak a legközelebbi lyukba. Ezúttal hajszálon múlott, hogy megúszták!
- Szóval, ez az a csodálatos élet, amiről beszéltél? - nézett Pajti az unokatestvérére. - Tudod mit 
mondok neked? Most rögtön visszamegyek a falumba.
Néhány nappal később Pajti előadta vidéki barátainak, milyen kalandokon ment keresztül: - Azt 
hiszik, hogy jobban élnek, mint mi, pedig az életük teli van veszéllyel.



1. A facilitátornak el kell készítenie előzetesen a két bábot és a tanulókártyákat.

2. Kezdetben az egész csoport egy körben ül a facilitátorral, aki bemutatja nekik a történet 
szereplőit, a falusi és a városi egeret, név szerint Pajtit és Sajtit . A facilitátor megkéri a gyerekeket, 
néhány szóban írják le, mit viselnek az eferek (Toby fekete öltönyt fekete nyakkendővel, Pipin kék 
pulóvert és kopott farmert visel), és arra kéri őket, hogy találják ki, hol laknak (falu vagy város).

3. Ezt a rövid bevezetőt a tényleges történetmesélés követi 8-10 percig.

4. A bábokat két gyermeknek adják, akiket külön ültetnek le a szobában. A többiek tanulókártyákat 
kapnak. A gyerekeknek egyenként meg kell mondaniuk, hogy mi van a kártyájukon, és ez alapján 
csatlakoznak Sajti vagy Pajti csoportjához.

5. A segítő megmutatja a gyerekeknek, hogy mindkét egér azonos értékeket vall magáénak, 
még akkor is, ha másnak tűnnek. A gyerekek felemelik a kártyákat az ágyakkal, az ételekkel, 
házakkal és a környezettel. A kártyák ugyanazokat az értékes anyagi dolgokat mutatják, még ha 
különböző módon ábrázolják is őket.

6. Pajti csoportja barna papírt és nyomtatott oldalakat kap. Nekik kell létrehozniuk Pajti 
környezetét. A másik csoport szürke lapot és nyomtatott oldalakat kap, és feladata, hogy Sajti 
környezetét hozza létre. E rész célja a csapatmunka és a motoros készségek fejlesztése.

7. Amikor befejezik a két plakátot, a gyerekeket felkérik, hogy mondjanak antonímákat a két 
plakátról: csend-zaj, friss levegő - szennyezett levegő, biztonság-bizonytalanság, lassú-gyors, 
tiszta- piszkos, ismerős-ismeretlen és így tovább.

8. A facilitátor arra kéri a gyerekeket, hogy fogalmazzák, hogyan érezték magukat Sajti és Pajti 
a másik környezetésben Pipin az ágyában, és hogyan érezte magát Toby a Pipin ágyában. A 
bizonytalanság, a türelem, a nagylelkűség, a barátság, a kemény munka, a tisztelet is értékes 
dolgok, nem látszanak, mint az anyagi értékek, hanem erkölcsössé tehetnek egy embert.

9. A gyerekeket arra is ösztönzik, hogy összpontosítsanak a két karakter közös vonásaira: 
mindketten kíváncsiak, ezért meglátogatják a másik lakóterét, mindketten utazni akarnak, nem 
hibáztatják egymást a macskával való kalandért , és tiszteletben tartják a másik döntését. Sajti 
még egy térképet is Pajtinak, hogy visszatérjen az otthonába.

10. A végén a gyerekeknek nagy papírt kapnak, amellyel kedvenc ételüket vagy gyümölcsüket 
/ zöldségüket / tevékenységüket rajzolják ki. Amikor befejezték, mindenki egy körbe ül, és a 
facilitátor megmutatja, melyek azok a gyümölcsök, amelyek 3 vagy 4 vagy 5 alkalommal fordulnak 
elő a rajzokon és melyek, amelyek csak egyszer. Ez azt jelenti, hogy bizonyos szempontból 
hasonlóak vagyunk, és bizonyos szempontból mások vagyunk. Ez nem jelenti azt, hogy jó vagy 
rossz vagyunk, csak azt jelenti, hogy mások vagyunk, és a legjobb hozzáállás az, hogy tiszteljük 
egymást.

Tippek és trükkök: Amennyiben a gyerekek még nem tudják használni az ollót, előre ki kell vágni 
a képeket.



Javaslat:
Előkészítésként olvassuk fel egyik nap a választott mesekönyvet, a gyermekek közt.
Következő nap tartsuk meg a bábszínházi, papírszínházi vagy árnyékszínházi előadást ugyanazt 
a történetet elmesélve. (A papírszínház kamishinbai-ként is ismert.)

Hozzunk számukra annyira sokféle példát, amennyire csak lehetséges (illatok, színek). Így a 
sokféleséget, mint fogalmat könnyebben megértik.  

A kamishinbairól: http://www.kamishibai.com/

Anyagok:
vattapamacs, illóolaj, levendula, citrom, fenyő, narancs és rózsa, bazsalikom, oregáno, 
petrezselyem, fokhagyma, ánizs.
citrom, narancs, avokádó, szőlő, alma.

DEMOKRATIKUS ÉS SZOCIÁLIS ÉRTÉKEK 3-6

12-15

15/40

HOGYAN ÉRTELMEZZÜK 
A SOKSZÍNŰSÉGET - 
MESEKÖNYVEKKEL

Cél:
- A gyermekek mutassanak pozitív attitűdöt a sokszínűséggel és különbözőséggel kapcsolatban.
- A gyermekek fejlesszék nyelvi készségeiket. 

Legyünk biztosak benne, hogy a kihívások minden tehetséges gyermek számára megfelelőek.
Tartózkodunk a nemi/nemzetiségi/vallási sztereotípiáktól és minden olyan kifejezéstől, ami a 
gyermekek vagy nevelős számára megkülönböztető lehet.
Fejlesszük a gyermekek nyelvi kompetenciáját játékosan.



Kövesse a következő 3 lépéses módszert: Előkészítés, Színház, Felfedezés. 

Előkészítés (15’)
Keressen mesekönyveket a sokféleségről - olyanokat, melyek a toleranciához és empátiához 
kapcsolhatóak. Például az alábbiak:

Marék Veronika: A csúnya kislány, Móra 2013
Vadadi Adrienn: A három szülinapoi torta, Pagony, 2018
Michelle Knudsen: Oroszlán a könyvtárban, PONGRÁC 2010
A.A. Milne: Micimackó
Vadadi Adrienn: Maja barátokra lel, Pagony, 2015
Szutyejev: A gomba alatt

Válasszon egyet a fentiekből, vagy másik hasonló témájút és olvassa fel a gyermekeknek. 
Használjon annyira nagy könyvet, amennyire lehetséges, annak érdekében, hogy minden gyermek 
láthassa. Beszélgessenek a tanulságról együtt is. 
Beszélgessenek a sokszínű környezetről, a köztük levő különbségekről, sokféleségükről, mely 
láthatóan megkülönbözteti őket egymástól (szem, haj, magasság, nem, nemzetiség, anyanyelv 
stb.) Nyomatékosítsa, hogy ők mindnyájan a csoport egyformán fontos tagjai. Valószínűleg ismerik 
a Madagaszkár és a Táncoló talpak című rajzfi lmeket, ha említi ezeket, bizonyosan könnyebb 
megértetni a sokféleséget és elfogadást, mint témakört.

Színház (10’)

Következő nap mutassa be ugyanazt a történetet, bábot, papírszínházat, vagy árnyékszínházat 
használva. Készítse el előre a bábokat illetve szükséges fi gurákat.

Később a nap folyamán utánozni fogják a látottakat. Engedje, hogy használják ugyanazt az eszközt. 
Ők is fognak hasonló történeteket alkotni. 

Felfedezés (30’)
Használjon annyira sokféle eszközt, amennyire csak lehetséges.
Fedezzenek fel illatokat, formákat.
Vizsgálják meg a színek sokféleségét.

1. Kis üvegcsékbe helyezzen vattapamacsot, néhány csepp illóolajat csöpögtessen rá. Előtte 
győződjön meg róla, hogy senki sem allergiás semelyikre. Próbálja ki a levendulát, citromot, 
fenyőt, narancsot és rózsát. (Fűszerekkel is próbálkozhat, pl. bazsalikom, oregáno, petrezselyem, 
fokhagyma, ánizs.)

Engedje, hogy találgassanak melyik mi lehet? 

2. Készítsen elő kartonpapírdobozokat, úgy hogy egyik oldalukat kivágja és belehelyez egy-egy 
gyümölcsöt. Találják ki melyik mit rejt, úgy hogy letakarja őket és csak tapintással találgathatnak. 
Próbálják ki a citrommal, naranccsal, avokádóval, szőlővel, almával vagy más jellegzetes formájú 
gyümölccsel. (Zöldségekkel is kipróbálhatja, de ne keverje a zöldségeket és a gyümölcsöket.)

Egyesével próbálják kitalálni, egyszerre egy gyermekkel foglalkozzon. 

3. Készítsen különféle színkártyákat.

Kérje meg őket, hogy nevezzék meg a kártyán látható színeket. Próbálják meg az egyszerűbb, 
alapszínekkel a kisebb gyermekekkel, a bonyolultabb másodlagos, harmadlegos színekkel a 
nagyobbakkal, próbáljanak meg bonyoloultabb színeket megnevezni (meggybordó, olivazöld, 
homokszín, khaki, arany stb.)



Készítsen elő elsődleges színeket a festékpalettán és hagyja őket kísérletezni, beszéljék meg, hogy 
lehet másodlagos színeket keverni.
Utolsó lépésként játszanak a festékekkel és alkossanak a kevert színek segítségével képet.

Miután befejezték a témát, zárják le a foglalkozást összegző beszélgetéssel, mit tanultak a 
sokféleségről.



A szükséges anyagok listája:

• Karen Katz tankönyve vagy kiadványa, vagy a színek https://www.youtube.com/
watch?v=9PwCkX59WBo Képek a karakterekkel
• Színek: piros, sárga, fekete, fehér, ecsetek, víz, papírtörlő
• Egy nagy csomagoló 
barna papír
• Fahéj, mogyoróvaj, 
csokoládé, muffi n, 
őszibarack, kókuszdió, 
szemes kávé, méz, 
gyömbérpor, chili por, 
őszi levelek, sárgarépa, 
bundás kenyér, karamella 
vagy képek ezekről az 
élelmiszerekről
•  különböző barna 
árnyalatú csokoládé

DEMOKRATIKUS ÉS KÖZÖSSÉGI 
ÉRTÉKEK - KULTÚRA

3-6 éveseknek

6 fős 
csoportokban

45 perc
SZÍNEINK

Tisztelet, a párbeszéd és aktív állampolgárság: 

• A különböző bőr árnyalatok felismerése és 
tiszteletben tartása 
• Feltárása és elnevezése azoknak a készségeknek, 
amelyek különlegesekké tesznek bennünket 
• Finom motoros készség fejlesztése a különböző 
barna árnyalatok keverése közben



1. A facilitátornak ki kell nyomtatnia a könyvből a karaktereket, vagy a megfelelő képernyőképeket 
a videóból, és fel kell tűzniük a falra, olyan sorrendben, ahogy a történetben szerepelnek.

2. Kezdetben az egész csoport egy körben ül a facilitátorral, és a következő játékot játsszák: 
látok valami kéket ebben a szobában. Mi az? A többi gyermeknek ki kell találnia, hogy mi az. 
Golyó / szőnyeg / függöny. Minden gyermek felteszi a kérdést, de mindannyiuknak más színt kell 
mondania: piros, sárga, szürke, fekete.

3. Ezt a rövid bevezetőt követi a facilitátor kérdése, aki megmutatja az ételeket és az összetevőiket, 
és a gyerekeket a színük megnevezésére kéri. Néhány másodperc múlva a gyerekek rájönnek, 
hogy mindegyiküknek van az alap barna színe, de különböző árnyalatokkal.

4. A facilitátor bemutatja a történet főszereplőjét, Lénát és azt mondja, hogy tesznek egy sétát 
Lénával. Hallani fognak egy történetet, ami egy kislányról szól.

5. Megfogják egymás kezét és sétálnak a fal mentén, ahol a képeket korábban ragasztották. A 
gyerekek meghallgatják a történetet, és gondosan fi gyelik a falon található képeket. Majd lassan 
továbblépnek a következő képhez, ahogy a történet tovább folytatódik.

6. Amikor befejezik a körutazást, a körben leülnek, és arra kérjük a gyerekeket, hogy mondják el, 
melyik szín a kedvencük, ki a kedvenc karakterük.

7. Ezt követően megpróbálják leírni a saját bőrszínüket is élelmiszerek vagy italok nevével: 
vanília fagylalt színű sárgásfehér, banán sárga, tejeskávé színű.

8. A facilitátor elmagyarázza, hogy van egy szín, barna, de vannak különböző árnyalatok. A 
gyerekek különböző csokoládékat is megkóstolhatnak. Mindannyian egyetértenek majd abban, 
hogy fi nomak, de a darabok különböző ízűek. Ez teszi őket különlegessé.

9. A facilitátor megerősíti a gyerekeket abban, hogy ők is különlegesek, és kéri őket, hogy 
egyenként mutassanak be valamit, ami igazán különlegessé teszi őket: énekeljen egy dalt, 
mutasson trükköt, csináljon vicces arcot, rajzoljon, színezzen valamit.

10. Ezután a gyerekek asztalhoz ülnek, és összekeverik a színeket, megpróbálják kikeverni a kezük 
színét. Miután megtalálták a megfelelő árnyalatot, színezzék be a tenyerüket és nyomtassák rá 
egy csomagolópapírra. Arra is ösztönözhetjük őket, hogy próbáljanak ki különböző árnyalatokat 
és a lehető legtöbb nyomatot készítsék a csomagolópapírra.

11. A végén a kézlenyomatok fölé írják ki a nevüket.



https://www.youtube.com/watch?v=9PwCkX59WBo

Kiosztani:
Karen Kats: A mi színeink
Lena vagyok, és hét éves. A bőröm fahéj színű. Anya azt mondja, hogy meg tudna enni. Anyunak 
bundáskenyér színe van. Anya művész és megtanít arra, hogyan keverjem ki a színeket. Azt 
mondja, hogy ha piros, sárga, fekete és fehér festéket keverünk össze megfelelő kombinációban, 
meglesz a megfelelő barna az arcomhoz. A megfelelő barna ... de hát a barna az barna. Ez nem 
így van, anya azt mondja, hogy sok árnyalata van a barnának.

Sétáljunk egyet. Majd te is meg fogod látni. A játszótérre megyünk, hogy találkozzunk a 
barátommal, Szonyával. A Szonya bőre világos sárgásbarna. Anya azt mondja, olyan, mint a 
krémes mogyoróvaj. A kedvencem. Isabella csokoládébarna olyan, mint a születésnapjára sütött 
muffi nok. Lucy bőre barackos és pirospozsgás. A legjobb barátom, Jojen, a játszótér közelében 
lakik. Jojen mézszínű. Két utcával arrébb találkoztunk az unokatestvéremmel, Kyle-val. Az ő bőre 
vörösesbarna, mint a levelek ősszel. Karlis és Rosita kihozták az új kiskutyájukat a parkba. Karlis 
világos kakaóbarna, Rozita bőre olyan, mint a tejkaramella. Mikor anyával elmegyünk a pizzeria 
előtt, meglátjuk Pellegrino bácsit, aki magasra dobálja a pizzatésztát a a levegőben. Neki olyan 
a színe, mint a pizza kérge, aranybarna. A bébiszitterem, Candy olyan, mint egy gyönyörű ékkő, 
bronz és borostyán. Úgy néz ki, mint egy hercegnő.

Ebéd után az anyám kedvenc boltjába mentünk, ahol Kasmír bácsi sokféle fűszert árul. Az ő színe a 
gyömbér és a chili por. Az utcán feljebb ott a nagynéném Cathy. Cathy néni 22 éves, napbarnított, 
olyan mint a kókuszdió vagy a kávé. Miután elmentünk a barátaimhoz, a törölközőket kitettük a 
tetőn a napra. Végiggondolok mindenkit, akiket ma láttam: Szonia, Isabella és Lucy, Jojen és 
Kyle és Karlis és Rosita, Pellegrino bácsi és Candy, Kasmír bácsi és Cathy néni, mindegyiküknek 
szép a színe. A barátaim elmentek, én pedig lemegyek a földszintre. Örülök, hogy az összes 
festéket sárga, piros-fekete-fehérben kapom. Rágondolok az összes csodálatos színre, amiket 
én fogok kikeverni, és hangosan elmondom a nevüket: Fahéj, csokoládé és méz, kávé, karamella, 
sárgarépa, olyan ízletesek. Végül elkészültem a képeimmel, mindenkit lefestettem. Nézd csak 
anyu, itt vannak a színeink.”



Székek vagy párnák a gyermekek számára, hogy körben le tudjanak ülni, kültéri és beltéri szaba-
didős képek, tábla, matricák.

SZABADBAN TÖLTÖTT IDŐ 3-6

csoportos

40 perc
KÜLTÉRI HOBBIK

A gyermekek számára lehetővé kell tenni, hogy: 

- Megértsék a szabadidős tevékenységek fogalmát 
- Megosszák szabadidős hobbijaikat 
- Ismerjék meg a hobbi jelentőségét jólétük szempontjából



A tevékenység leírása:

Ez egy csoportszobai tevékenység, a gyerekek körben ülnek.

A tevékenység lefolytatása:

1. A facilitátorként megosztod a gyerekekkel, hogy milyen szabadidős tevékenységeket szeretsz 
csinálni, amikor van időd rá. Beszélj mind beltéri (pl. fi lmnézés, barátokkal való együtt főzés stb.) 
mind pedig kültéri tevékenységekről (pl. parkban való séta, utazás, teniszezés stb.).

2. Ezután  kérd meg a gyerekeket, hogy megosszák, mit csinálnak, amikor szabadidejük van, és 
adj teret a gyerekek többségének, hogy beszéljenek a hobbijaikról, a szobában és az udvaron 
való kedvenc tevékenységeikről.

3. Ezután bemutatod a (beltéri és kültéri) tevékenységek / hobbik néhány képét, és kéred a 
gyerekeket, hogy nevezzék meg őket.

4. Amíg a gyerekek beazonosítják őket, két különálló listába rögzíted a képeket a táblán (külső 
a szabadidős tevékenységek és a beltéri tevékenységek között). A gyerekeket kérd meg arra, 
hogy kritikusan vizsgálják meg a listát, és kommentálják a különbségeket. Ez fog elvezetni a 
hobbik fő különbségéhez, hogy az első lista olyan tevékenységekből áll, amelyek a falakon, azaz 
otthonon és osztályon belül zajlanak, míg a második lista a nyitott terekben, falakon kívül zajló 
tevékenységekből áll.

5. Leveszed a képeket a tábláról, összekevered, és felkéred a gyermekeket, hogy játsszanak 
IGAZ/HAMIS játékot, ahol a gyerekeknek kell eldönteni, hogy a pedagógus állítása igaz vagy 
hamis, pl. “A tenisz az egy beltéri hobbi”, “A nappaliban való kötögetés egy beltéri hobbi”, “A 
kutyát megsétáltatni egy kültéri foglalatosság ”stb.

6. Összekevered a tevékenységek képeit és egy képet adsz minden gyermeknek. Minden 
gyermeknek a következő kijelentést kell tennie: “Az én hobbim a/z .... (a kép alapján). Ez egy 
kültéri / beltéri tevékenység.”

7. A lezárásban először felkéred a gyermekeket, hogy csukják be a szemüket, és gondoljanak 
arra, hogy a kedvenc szabadtéri hobbijukban vesznek részt (szabadban), majd nyissák ki a 
szemüket és mondják el, hogyan érezték magukat. Néhány hasznos kérdés a következő lehet:
a. Az X-től hogyan érzed magad?
b. Milyen érzés lenne, ha valaki azt mondta volna, hogy soha többé nem vehetsz részt az X-ben?

Várható, hogy a gyerekek felismerik és elismerik a hobbik (kültéri) jelentőségét az emberek 
számára, és az ő életünkben is.



A tevékenységhez szükséges anyagok:

- 2-3 különböző leveszöldség

- néhány kés és tányér, amin a gyerekek szeletelhetik 
a zöldségeket.
(Figyelj arra, hogy gyerekeknek segítségre 
lehet szükségük, nagyon fontos meggyőződni arról, 
hogy minden gyermek biztonságosan tud a késsel bánni.)

- egy fazék
(és egy főzőlap)

FENNTARTHATÓSÁG 3-6

1-10 gyerek

30~45 perc
FŐZZÜNK EGYÜTT!

E tevékenység tanulási céljai a következők: 

- A fi nommotoros készségek fejlesztése azáltal, hogy darabokra vágja a zöldségeket. 
- A párbeszéd készségek fejlesztése a személyes benyomások szóbeli leírásával és a saját 
ötleteinek megosztásával a csoportjának tagjaival. 
- Az élelmiszerek értékének megértése az életünkben. 
- Az új élelmiszerek ízlelése által az arra való készenlétük fejlesztése, hogy új dolgokat próbál-
janak ki és érdeklődjenek ismeretlen dolgok iránt.

TOPIC

TITLE
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OPMENT
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COGNITIVESOCIO-EMOTIONAL PHYSICAL LINGUISTIC

MATERIALSTIME ROLL TOWARDS 
THE GOAL

GROUP 
SIZE

AGE
GROUP

FROM PREPARATION 
TO IMPLEMENTATION 

Food that we eat

Cooking together

Materials needed for the activity:

- 2-3 different soup vedgetables

- some knifes and plates for the children to cut the
vedgetables.
(Watch out the children might need
assistance, it's very important to make sure that 
every child is safe when working with knives!)

- a soup pot
(and a stove/cooker)

The learning objectives of this activity are:
- Developing fine motor skills by cutting vedgetables into pieces.
- Developing dialogical skills by describing personal impressions verbally and sharing own ideas with
   peer-group members.
- Understanding the value of food in our lives.
- Developing the readiness and inquisitiveness of children to taste new foods.

30~45 minutes

1-10 children

3-6
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Gyűjtsd magad köré a gyerekeket, akikkel együtt fogtok főzni. 

1)A következő magyarázattal indítod el a tevékenységet: “A szakács, aki általában elkészíti az 
ebédet, nincs ma itt. Így mi magunknak kell elkészítenünk az ebédünket.” 

2) Hívd magaddal a gyerekeket a konyhára (vagy arra a helyre, ahol főzni fogtok), és magyarázd 
el a szerepüket: ki készíti elő a zöldségeket, aki tölti bele a vizet a fazékba, ki gyűjti össze az 
előkészített zöldségeket? (A szerepek száma a csoport méretétől függ.)

3) Mutogasd meg nekik a zöldségeket, amiket 
magaddal hoztál. Kérdezz rá, hogy felismerik-e 
őket és meg tudják-e nevezni? Kérdezd meg, 
hogy levesen kívül mi mindent lehet még ezekből 
a zöldségekből készíteni. Mesélj egy kicsit többet 
a zöldségekről, a nevén kívül pl. azt, hogy 
honnan származik, hogyan termesztik stb.

Javasolt egy teljes, vágatlan zöldségből álló mintát is behozni (ha lehetséges, levelekkel, 
gyökerekkel stb.).

+++
Tégy egy rövid kitérőt és mesélj a gyerekeknek arról, hogy vannak nagyon szegény körülmények 
között élő gyerekek, akiknek van, hogy nincs mit enniük azon a napon. Hangsúlyozd ki, hogy az 
elegendő táplálék megléte kiváltság, amivel tisztában kell lennünk. Beszélj nekik arról, hogy az 
élelmiszer-pazarlás mekkora hiba, és mindig észben kell tartaniuk az étel értékét. 

Ezt a kitérőt pl. azzal lehet elkezdeni, hogy: “Most képzeld el, hogy jutottunk volna hozzá ezekhez 
a zöldségekhez. Képzeld el, hogy ma semmi sem lenne ebédre....”

4) Osszd ki a vágódeszkákat, késeket és más, a zöldségek előkészítéséhez szükséges eszközt.
+++
Kérlek, győződj meg róla, hogy a gyerekek, akik a zöldségeket felszeletelik, biztonságosan tudják 
használni a kést. Ha ebben nem vagy biztos, te magad is feldarabolhatod a zöldségeket. 

5) Osszd ki a zöldségeket a gyerekeknek, és kérd meg őket, hogy mossák meg azokat vágás 
előtt. Mutassa meg, hogyan kell elkészíteni (pl. kis kockák). 

6) Kérjed meg a fazékért felelős gyerekeket, 
hogy gyűjtsék össze az előkészített zöldségeket 
egy (nagy) levesfazékba, és töltsék fel vízzel azt a főzéshez 

7) Helyezzétek a facekat a főzőlapra. 

8) Miközben a leves a tűzhelyen van, javasold 
a gyerekeknek, hogy takarítsák fel a munkaterületet, 
és terítsenek meg (egy levestányér, egy kanál). 
(A csoport méretétől függően ez 
is egy vagy két gyermek szerepe 
lehet a csoportból.)

9) Miután elkészült a leves, tálalás 
előtt 
hagyd kihűlni. 

Jó étvágyat!

At the beginning the children you will be cooking with shoud come together.

1)
The teacher begins the activity with the following explanation: »The cook, who usually prepares your 
lunch, is not here today. So, you will have to prepare your own lunch.«

2)
Invite children to the kitchen (or place where they will cook) and explain their roles: who is preparing 
veggies, who is filling in water into the pot and collecting the vegetables? (Roles may depent on your 
individual group size.)

3)
Show them the vegetables you have brought with you. Ask the
children if they recognize the vegetables and already know what
they are called. Ask them what could be prepared from these
vegetables (next to soup). Explain a little more than just the name
of a vegetable (e.g. origin, production, etc.).
+++
Make a short excursion and tell the children a story about other children living under poor 
circumstances, who do not have enough to eat some day. Underline that having enough food is a 
privilege all of them should be aware of. Tell them wasting food was a big mistake so they shoud 
keep in mind the value of food for their personal environment.
E.g. you could introduce this excursion with a sentence like: "Now imagine we would not have got 
these vegetables here. Imagine we would have nothing for lunch today. How would you feel?" ...

4)
Hand out cutting boards, knifes and other tool needed for preparing the vegetables.
+++
Cautionary remark: Make sure the children who will use knifes for cutting the vegetables will do it in a 
safe way! If you were not sure about handing out knifes to your group of children, you could prepare it 
and cut pieces in advance. If so maybe you could bring a sample of complete, uncut vegetables at 
hand to display it to children (if possible also with leaves, roots, etc.).

5)
Hand out the vegetables to the children and ask them to wash it before they start cutting. Give an 
example on how they should prepare it (e.g. small cubes).

6)
Ask the children responsible for the pot to collect the prepared vegetables in a (large) soup pot and to 
fill it up with water for cooking

7)
Place the pot on a hotplate to cook the soup.

8)
While the soup is on the stove, advise the children to clean up
their work place and to set the table for lunch (one soup plate 
and one spoon each). (Depending on your group size this also
could be covered by a role for one or two children from the group.)

9)
After the soup is ready, allow it to cool before serving.
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Ehhez a tevékenységhez két bóját vagy más tárgyat kell használni, amit megjelölésre le-
het használni, szükség lesz még kettő nem üvegpohárra, amit csordulásig töltünk vízzel, két 
mérőedényre, rajta mérőjelekkel (ml vagy más) és nyolc A4-es lapra, amelyen tiszta vízzel kapc-
solatos állítások olvashatóak. 

Használhatod a következő mondatokat: 
- A tiszta víz megakadályozza a betegségeket 
- A tiszta víz javítja az egészséges élelmiszer-termelést 
- Naponta tiszta ivóvízre van szükségünk 
- A tiszta víz segít a test megfelelő működését 
- A tiszta víz segíti az agyat 
- A tiszta víz értékes (kék színű, vastag, nagy betűtípusokkal nyomtatva) 
- A tiszta víz maga az élet (kék színű, vastag, nagy betűtípusokkal nyomtatva) 
- Mindenkinek joga van a tiszta vízhez való hozzáférésre (kék színű, félkövér, nagyobb betűtípu-
sokkal nyomtatva)

TISZTA VÍZ 3-6

8

20 perc
EGY CSEPP ÉLET

Jelen modul beltéren és kültéren is végezhető tevékenység. Segíti a gyermekeket abban, hogy 
megértsék a tiszta víz fontosságát az élethez, valamint a vízzel való takarékoskodás fontosságát, 
fi gyelemmel lenni a víz mindennapi életben való felhasználására. A tevékenység egy versengő 
játék, de csak annak bizonyítására, hogy a nyertesek azok, akik elismerik a tiszta víz fontosságát 
és az emberek számára való hozzáférérhetőségét, valamint a víz megtakarításának fontosságát.



Oszd a tanulókat két csoportra, mindkettőben 4-4 emberrel. A bójákat 5-6 méterre helyezd el 
a kiindulóponttól, amelyet a földön rajzolsz vagy jelölsz meg. Hajtsa össze és zárjad le az A4-
es lapokat úgy, hogy a ne lehessen elolvasni őket, majd mindkét bója mögé tegyél le 4-4-et. 
Magyarázd el a tanulóknak, hogy startvonalhoz kell állniuk, egyik kezükben egy pohár vízzel. 
Rajtjelre indulnak, a cél, hogy minél előbb elérjenek a bójához, felvegyenek egy összehajtogatott 
lapot és visszaérjenek a starthoz - mindezt úgy, hogy igyekezzenek nem kilötyögtetni a vizet. A 
poharat nem szabad a tenyerükkel letakarni! Amint a csoport egyik tagja visszaér, a másik már 
indulhat is. Az győz, aki előbb ér vissza a négy lappal ÉS a legkevesebb vizet lötyögtette ki a 
poharakból. 

Miután a játék véget ért, öntsétek a maradék vizeket a mérőedénybe és mérjétek meg 
csapatonként. Ha ugyanaz a csoport, aki először ért vissza, egyúttal kevesebb vizet is veszített, 
nevezd ki őket a tiszta víz királynőinek és királyainak, a másik csoportot pedig a tiszta víz lady-
jeinek és lovagjainak. Ha az egyik csoport először ért be, a másik pedig kevesebb vizet öntött ki, 
mindenki a “tiszta víz őrzőjévé” válik.

Dícsérd meg a gyerekeket és mondd el nekik, hogy ebben a játékban mindenki nyertes , mert 
most felolvassátok a papíron található üzeneteket (ha még gondjuk van a hangos olvasással, 
természetesen te is felolvashatod őket). Magyarázd el nekik, hogy ahhoz, hogy a tiszta víz 
áldásait megtartsuk, mindannyiunknak óvnunk kell a vizet a mindennapjaink során azzal, hogy 
nem pazaroljuk el, hiszen a tiszta víz számunkra természetes és adottnak tűnik, de ez sajnos 
nem igaz minden emberre nézve. Ez utóbbi állításra vonatkozó gesztusként töltsünk minden 
pohárba egyenlő mennyiségű vizet a mérőkancsókból.



színes ceruzák, olló, ragasztó, üres fóliák ...
A lapok letölthetőek: 
- http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2019/01/food.pdf 
- http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2019/01/healthyme_aval.pdf

BOLYGÓ ÉS EGÉSZSÉG 3-6

4 évestől

15-20 perc

EGÉSZSÉGES BOLYGÓ, 
EGÉSZSÉGES EMBER

A környezeti nevelést csak akkor tudjuk a helyén kezelni, ha együtt kezeljük azt az értékorientált 
oktatás és nevelés többi területével. A gyerekek nem fognak a környezetről gondoskodni, ha nem 
tisztelik magukat (az egészségüket) és másokat. 

- Élelmiszerek elfogadása 

- Higiénia 

A gyerekeket tehát ki kell képeznünk annak érdekében, hogy megosszanak, tiszteljenek, szer-
essenek, bízzanak, tudjanak, gondoskodjanak ... nemcsak a bolygóról, hanem saját magukról is.



1. tevékenység: MIT EHETÜNK, AMI EGÉSZSÉGES? 

A facilitátorként elmeséled a gyerekeknek, hogy amikor megszületünk és még csecsemők 
vagyunk, csak tejet fogyasztunk; de ahogy egyre növekszünk, másfajta ételeket is igényelünk. 
Ezért kezdenek nőni a fogaink. Tudjátok-e, mi történik az autóval, ha elfogy a benzin? Megáll, 
és már nem működik. Ugyanez történne velünk, ha nem eszünk. Az élelmiszerek energiát 
biztosítanak testünk mozgatására; így tudunk futni, ugrani és játszani. Ha nem sokat eszünk, 
akkor vékonyak és gyengék leszünk; de az sem jó, ha sokat eszünk, mert elhízunk. Szóval, mi 
a megoldás? Egy kicsit mindenből enni kell. Mit készít az anyukád vagy az apukád általában 
ebédre? 

(Adj egy kis időt a gyerekeknek, hogy gondolkodjatok erről és megosszák a válaszokat a 
csoporttal). Kiegészítő anyag nyomtatása: http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/
uploads/2019/01/food.pdf 

Kivágod a kártyákat, és odaadod őket a gyerekeknek. A gyerekek kiszínezik a rajzokat, és 
beszélnek kedvenc ételeikről és azokról, amelyeket egyáltalán nem szeretnek. Ezután egy közös 
faliújságra ragasztják ki a rajzaikat. 

Végül a gyerekek bemutatnak több olyan dolgot is, ami segít az étkezésünkben: 
- megmossák a kezüket 
- minden falatot nagyon jól megrágnak (rengeteg alkalommal) 
- minden evés után fogmosás
...

2. tevékenység: TISZTÁLKODÁS 

A feladat célja a megfi gyelés és a helyes higiéniai gyakorlat kialakítása

Facilitátorként  képeket mutatsz a gyerekeknek, amelyeken a fogat mosó, festő, főző és kézmosó 
gyerekek képei láthatóak. Minden gyerek számára kinyomtatsz 1-1 képet: 

http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2019/01/healthyme_aval.pdf

A gyerekek megvizsgálják az illusztrációkat és kommentálják a lapon megjelenő különböző 
műveleteket. Kivágják a képeket, és a higiéniai szabályok szerint csoportosítják őket. 

Ragasszátok fel ezeket is a faliújságra.

Miután a tevékenység befejeződött, a gyerekek mossák meg és megszárítsák meg a kezüket.

Activity number 1) WHAT CAN WE EAT (HEALTHY)?

Facilitator tells the children:

When we are born and we are still babies we only eat milk; but as we are growing up we need other 
kinds of food items. That's why we start having teeth.
Do you know what happens to the cars if they are run out of petrol? They stop and don't work any 
longer. The same would happen to us if we didn't eat. Food items give us energy to move our bodies; 
so we run, jump and play thanks to them. If we don't eat much we will be thin and weak; but it's not a 
good thing to eat a lot either, because we get fat.
So, what's the solution? We have to eat a little bit of everything.

What does mammy/dad usually prepare us for lunch? (Give the children some time to think about that 
and to share the answers with the group).

Print supplementary material: 
http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2019/01/food.pdf

The teacher will cut up the cards and give them to the children. The children will colour the drawings 
and they will talk about their favourite food items and the ones they don't like at all. After this they will 
glue the drawings on a mural.

Finally children will perform several things we can do in order that the food agrees with us:
To wash our hands before the meals
To chew everything very well (plenty of times each mouthful)
To wash our teeth after each meal
...

Activity number 2) WE WASH OURSELVES:

We work on: Observation & Initiative in hygiene.

Facilitator will get images of children washing their hands and their teeth, eating and paiting. The 
teacher prints one illustration for each child from the supplementary material: 

 http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2019/01/healthyme_aval.pdf

The children observe the illustrations and comment on the different actions that are represented in 
the sheet.

They cut up the images and set them up according to the hygiene rules.

Glue the images on a mural.

Once the activity is finished the children will wash and dry their hand.



Egy csomag kártya a környéken leggyakrabban előforduló növények képével. 

Keress rá, hogy létezik-e már olyan alkalmazás, ami közvetlenül a gyerekeket célozza és segít 
nekik abban, hogy meg tudják határozni a növényt, amit keresnek. Ilyen pl. a „KEYtoNATURE” 
alkalmazás, amely mind az Apple Store-ban, mind a Google Playen elérhető. A Trieszti Egye-
tem fejlesztette ki, Olaszországban, olaszul innen is letölthető: http://dbiodbs.units.it/carso/chia-
vi_pub21?sc=669 (olasz nyelven).

KÖRNYEZETI ÉRTÉKEK 3-6

4 to 6  

20-30 perc

FEDEZZÜK FEL A 
NÖVÉNYEKET

A növények sokféleségének és sokszínűségének felfedezése. 

Felismerése annak, hogy a növények különböző jellegzetességekkel rendelkeznek, csakúgy, 
mint az emberek. 

A növények beazonosítása és megnevezése, amit a természetben való séta közben használhat-
nak, ezzel együtt a gyerekek szókincsének a növelése.



A csoportfoglalkozáson résztvevő gyerekek kora és egyéb jellemzői alapján a facilitátor 
javasolhatja, hogy nevezzenek ki „nap növényét” vagy a növények „királynőjét vagy királyát” és 
együtt találják meg, hogy mi a neve a kiválasztott növénynek. 
A facilitátor a növényeket ábrázoló kártyákat az asztalra helyezi, és arra kéri a gyerekeket, hogy 
válasszanak két lehetőség közül, azt, amelyik nekik jobban tetszik, pl .:

Első kulcs:

     

           Tűlevelek                                                        Nem tűlevelek

Második kulcs:
          

  egymással átellenesen helyezkednek el                            szórtan helyezkednek el

Harmadik kulcs:

           

           összetett levelek                                                        egyszerű levelek

Negyedik kulcs: 
                                             

             futónövény                                                  fa vagy cserje
… és így tovább.

Az egyes opciók kiválasztása után a gyerekek és a facilitátor eltávolítja a nem megfelelő 
jellemzőkkel rendelkező növények kártyáit az asztalról, így a fennmaradó fajok száma fokozatosan 
csökken, amíg csak egy kártya marad. 

A kiválogatás során vagy azt követően a facilitátor további kérdéseket tehet fel növények 
megértésének elmélyítésére, különösen a már 6 évesek esetében. 

 According to the age and the characteristics of the group of children, the facilitator can propose them to appoint 
“the plant of the day” or “the Queen” or “the King of plants” and find together what is the name of the plant 
they have selected. 

The facilitator puts the set of cards with the pictures of the plants on the table, and asks the children to choose 
between two options, according to the characteristics they like more, e.g.:

First key:

                           Needle-like leaves                              or                           Not needle-like leaves

Second key

                             Opposite leaves                                  or                            Not opposite leaves

Third key

                               Composite leaves                            or                             Non-composite leaves

                            Plant with climbing                       or                            twisting stems or Trees and shrubs
… and so on.

After selecting each option, the children and the facilitator remove the cards of the plants not responding to the 
chosen characteristic, so that the number of remaining species progressively reduces, until only one card 
remains.

During the part of elimination or after it, facilitator can ask additional questions to deepen the understanding of 
plants, especially if they are 6 years old. 

For example: Why do plants have roots? Do plants eat or drink? What would happen if we don't water the 
plant? Do they breathe? Why do people need plants? 
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between two options, according to the characteristics they like more, e.g.:

First key:

                           Needle-like leaves                              or                           Not needle-like leaves

Second key

                             Opposite leaves                                  or                            Not opposite leaves

Third key

                               Composite leaves                            or                             Non-composite leaves

                            Plant with climbing                       or                            twisting stems or Trees and shrubs
… and so on.

After selecting each option, the children and the facilitator remove the cards of the plants not responding to the 
chosen characteristic, so that the number of remaining species progressively reduces, until only one card 
remains.

During the part of elimination or after it, facilitator can ask additional questions to deepen the understanding of 
plants, especially if they are 6 years old. 

For example: Why do plants have roots? Do plants eat or drink? What would happen if we don't water the 
plant? Do they breathe? Why do people need plants? 



Például: Miért van a növényeknek gyökerük? Vajon a növények esznek vagy isznak? Mi történne, 
ha nem öntöznénk egy növényt? Lélegeznek a növények? Miért van szükség az embereknek 
növényekre?

Ha a növényeknek hasonló igényeik vannak, isznak, lélegeznek és nőnek, csakúgy, mint az 
emberek, akkor mi a különbség a növények és az emberek között?

Végül, ha van egy könnyen megközelíthető kert, a facilitátor megkérheti a gyerekeket, hogy 
megpróbálják megtalálni a kiválasztott növényt. 

Az is egy lehetőség, hogy a facilitátor eleve úgy tervezi meg a tevékenységet, hogy behozott 
növényekből állítja össze a választékot. 

Tippek és trükkök: Ha a foglalkozás során kiválasztják a növények királyát vagy királynőjét, 
a csoport az adott növényt el is ültetheti a kertben, gondoskodik róla, és fi gyelemmel kíséri a 
növekedését a tanév során. 

Így válik valóban a királynőjükké, és a gyerekek a valós életben tanulják meg a szükségleteit.

If the plants have similar needs and they drink, breathe and grow just like humans, then what is the different 
between plants and people? 

If you were a plant, what plant would you like to be? Why? (because of the looks, the area the plant lives in, 
some special characteristics, like thorns for protection etc.)

Finally, in case a garden is easily accessible, the facilitator asks if the children can try to find the plant they have 
selected.
Otherwise the facilitator can pilot the selection of the plant according to the one he/she has previously 
identified, to let the children select the plant that he/she has brought in the classroom. 

Tips and tricks: If the workshop select a King or Queen of the plants, the group can plant that plant in the 
garden, take care of it and watch it growing during the school year. 

In this way it becomes their Queen and children learn about its needs in a real life situation.
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• 2 literes alaposan megtisztított üdítős palack (ne használjatok ennél kissebb palackokat), 
kupakkal együtt. Mivel ez könnyen hozzáférhető, mindegyik gyereknek lehet saját növénykéje.

• hidroponikus tápanyag-oldat

• Egy darab fi lc vagy pamut

• 700 g / palack kókuszrost, mint táptalaj (Magyarországon is kapható, kertészeti és 
barkácsáruházakban)

• 700 - 1000 ml víz (hagyd éjszakán át állni, hogy elpárologjon a klór)

• tápoldat

• olló és fi lctoll

• saláta palánta vagy vetőmagok (ehhez a kísérlethez a legjobb, ha gyorsan növekvő, leveles 
salátát választunk)

KÖRNYEZETI ÉRTÉKEK 3-6

az egész csoport

1-2 h az ültetésre
FENNTARTHATÓ KERTEK

Építsetek egy olcsó hidroponikus kertet fordított üdítős palackokból; 

Ösztönözd a kisgyerekeket arra, hogy kapcsolódjanak a természethez, és minél többet tudjanak 
meg az ökológiáról és arról, hogy honnan származik az ételük; 

Ismerjék meg a növény teljes életciklusát a csírázástól, a palántáktól, a vegetatív növekedéstől 
egészen a betakarításig; 

Ismerjék meg, hogy a megfelelő tápanyagok, a víz és a fény segít a növény növekedésében.



a) Rajzolj a 2 literes palackokra egy vonalat ahol a kupak felőli görbülete kezdődik. Fontos, hogy 
a vonalat az ívelt terület alatt rajzold meg, így elegendő hely marad a növénynek! Ezután vágd 
el a palackot a lehető legegyenesebben! A felső terület lesz az, ahol a növekvő növények és a 
magok lesznek, és az alsó rész a víz és a tápanyag keverékét tartalmazza.

b) Készítsd elő a vizet. Vess egy pillantást a tápanyag-keverési arányokra táblázatra a tápanyag 
palackjának hátoldalán. Ez segít megállapítani, hogy mennyire lesz szükségetek. Miután 
elkészítetted a keveréket, öntsétek a 2 literes palackba, amíg el nem éri azt a pontot, ahol a 
kupak van, majd lépjetek tovább a következő lépésre!

c) Fogd a pamut vagy fi lcdarabot és húzd át a kupak helyén. 

Húzzad át a kisebb, növesztő terület kb. két harmadáig. Elég magasnak kell lennie ahhoz, hogy 
amikor a magok kihajtanak, a gyökereknek nem kell nagyon sokat fejlődniük, hogy elérjenek 
hozzá (ahol a táptalaj nedves és tápanyagokkal van feltöltve).

Tartsd meg a szövet végét az ujjaddal, miközben teletöltöd a tartályt kókuszrosttal. Csináljatok 
egy kis bemetszést az ültetőanyagban az ujjatokkal, és helyezzetek be 3-4 magot a lyukba. 
A kókuszrostot igazítsd a palánta vagy a magok köré, hogy a csemete biztosan megálljon. 
Ültesd ezt a felső részt a palack alsó részének a tetejére úgy, hogy a pamutdarab beleérjen a 
tápanyag oldatba. Gyakran ellenőrizzétek, ha szükséges, pózoljátok a tápanyaggal kevert vizet 
úgy, hogy fi noman felemelitek a felső palack részt és beleöntitek alulra. 

a) Take your 2-litre bottle and draw a line around it right where the curve ends and the bottle transitions to a 
straight line. It’s important to draw the line below the curved area, so you have enough space to grow your 
plant! Then cut the bottle as straight as possible! The top area is where your growing media and seed will go, 
and the bottom section houses the water and nutrient mixture.

b) Let's prepare the water. Take a look at the nutrient mixing chart on the back of your bottle of nutrient. This 
will give you the exact amount to mix into your system. After you prepare your water, pour it into your 2 litre 
bottle until it reaches the point where the cap would touch, then move on to the next step!

c) Add Wick and Growing Media. Take your wick and thread it through the cap hold in the 2 litre bottle. 
Pull it through to around 2/3 of the height of the smaller growing area. It must be high enough so that when the 
seeds sprout, the roots will not have to travel far to get to the wick area (where the growing media is moist and 
filled with nutrients).

Hold the end of the wick inside the open cavity created by the top of the bottle with your finger while filling the 
cavity with coconut coir. Make a small indentation in the planting media with your fingers, and place 3-4 seeds 
in the hole.  Firm the coconut coir around the roots to secure the seedling in place. Nestle the top of the bottle 
inside the bottom so that the cotton wick extends into the solution. Check the unit frequently, and refill the 
bottom with hydroponic solution when needed by gently lifting the plant and pouring the solution into the 
bottom of the bottle. 
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Helyezzétek a palackokat olyan helyre, 
amely a lehető legtöbb természetes 
napfényt kapja. Ideális lenne az olyan hely, 
amit legalább naponta 6 órát ér a nap. 

A 2 literes kiskert gondozása egyszerű. 
Mindössze annyit kell tennetek, hogy a 
vizet megfelelő szinten tartsátok. Ahogy 
a növény növekszik, felszívja a vizet és a 
tápanyagokat, így tartsatok készenlétben 
megfelelően elkészített tápanyagkeveréket, 
hogy a tartályt utántöltsétek. 
  
Befejezés: Kérd meg a gyerekeket a külső, nagyobb saláta levelek levágására, és hagyjátok, 
hogy a kisebb, kevésbé fejlett levelek növekedjenek. Ezzel a módszerrel a betakarítás legalább 
egy hónapig is eltarthat! 

A növény igényei

A hidroponikus beltéri kert elkészítése során magyarázd el az alábbi elveket: 

- Víz: Szükséges a fotoszintézishez (“ételgyártáshoz”) és a kipárolgáshoz (víz elpárolgása a 
levelekből a levegőbe, a növény hűtése és a víz gyökérből a levelekbe való nyomás mozgatása). 
Ez segíti a tápanyagok felszívódását is. 

- Levegő: A növények szén-dioxidot (CO2) és oxigént (O2) vesznek fel a fotoszintézis során. Az 
emberek légzéssel szén-dioxidot termelnek. 

- Fény: A növények a fotoszintézishez használják a fényenergiát, a folyamatot, amely során a 
növények táplálékot állítanak elő.

- Tápanyagok: A növényeknek szükségük van bizonyos ásványi anyagokra a megfelelő biológiai 
funkció és növekedés érdekében. A tápanyagok a talajban természetesen előfordulnak a szerves 
anyag bomlásának melléktermékeként vagy a műtrágya alkalmazásával. (A műtrágyát néha 
„növényi tápláléknak” nevezik, de mivel a növények saját táplálékot készítenek a fotoszintézis 
folyamán, a műtrágya inkább hasonlítható a multivitaminokhoz.)

- Táptalaj: A növényeknek valahol nőniük kell. A Földön a legtöbb növény a talajban nő. A tudósok 
különböző anyagokkal, például gélekkel és föld nélküli keverékekkel kísérleteznek, valamint 
olyan technikákkal, mint a hidroponika, hogy elfogadható alternatívát alakítsanak ki a talajra. 

Place your bottles in an area that gets as much natural sunlight as possible. Ideally, you want an area that’s 
getting at least six hours a day. 
Taking care of your 2 litre Garden is simple. 

All you have to do is make sure that you keep the water at the correct level. As your plant grows, it will suck up 
water and nutrients, so keep some properly prepared nutrient mixture ready to fill it back up to normal levels 
when the reservoir drops.

The end: Have your child cut off the outer lettuce leaves and leave the smaller, less developed leaves to grow. 
You can keep harvesting over and over for at least a month using this method!

                                                            WHAT DOES THE PLAN NEED

When preparing your hydroponic indoor garden explain the following principles: 

Water: Water is required for photosynthesis (production of food) and transpiration (evaporation of water from 
leaves into the air, cooling the plant and creating pressure to move water from roots to leaves); it also aids in the 
absorption of some nutrients.

Air: Plants take in carbon dioxide (CO2) and oxygen (O2) to use during photosynthesis. When we breath we 
provide carbon dioxide.

Light: Plants capture light energy for use in photosynthesis, the process by which plants make "food".

Nutrients: Plants require certain minerals for proper biological function and growth. Nutrients exist naturally in 
soil on Earth as a by-product of the decomposition of organic matter or they can be added through applications 
of fertilizer. (Fertilizer is sometimes referred to as “plant food,” but because plants make their own food through 
the process of photosynthesis, fertilizer should more accurately be compared to a multivitamin.)

Growing media: Plants need somewhere to grow. On Earth, most crops grow in soil. Scientists are 
experimenting with different media such as gels and soil less mixes, along with techniques like hydroponics to 
devise an acceptable alternative to soil.
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Papírlapok a gyerekeknek
Ceruzák

ÖNBECSÜLÉS 7-11

mindenki

30-60 perc

ÁLLATOK A 
DZSUNGELBEN

Ennek a tevékenységnek a célja a gyermekek önbecsülésének fejlesztése és támogatása azál-
tal, hogy felismerik és refl ektálnak az erősségeikre és gyengeségeikre. Az erősségeket úgy 
tekinthetjük, mint ami hozzájárul az osztályközösséghez, míg a gyengeségek olyan pontként 
tekinthetők, amiket leküzdhetünk és építhetünk rájuk - a csoport egésze megoldást találhat rá-
juk, vagy megfelelő szerephez rendelheti őket, ami által erősséggé válnak. Az osztályközösség 
megerősödik ebben a tevékenységben.



1. A facilitátor egy történettel kezdi meg a tevékenységet:

“A dzsungel sok különböző állat otthona. Minden dzsungelben élő állat szabad, és bármit, amit 
érez, kifejezhet. Madarak, oroszlánok, majmok, pillangók, hangyák, méhek, krokodilok, mókusok, 
kígyók és még sok más állat él ebben a dzsungelben. Minden állatnak megvan a maga erőssége 
és gyengesége, amit még nem ismerünk teljesen.”

2. A facilitátor megkéri a gyerekeket, hogy válasszanak egy állatot, ami a legjobban képviseli a 
személyiségüket. Minden gyermek kap egy papírlapot, hogy erre rajzolhasson.

3. A gyerekeknek ezután neveket kell adniuk az általuk választott állatnak.

4. Mindenkinek fel kell jegyeznie a választott állat három erősségét és három gyengeségét.

5. A segítő egyenként felkéri a gyerekeket, hogy mutassák be az állat három erősségét és három 
gyengeségét.

6. A következő lépésben a facilitátor meginvitálja az osztályt, hogy együtt megvitassák, a 
bemutatott gyengeségek és erősségek valóban olyanok-e, amilyennek tűnnek, vagy másképpen 
is lehet tekinteni őket, például a gyengeségeket erősségnek és fordítva. Hogyan segítenének az 
állatok gyengeségeinek leküzdésében (minden egyes gyengeségről külön beszéljenek)? Hogyan 
használják az érintett állat erősségeit a kérdéses gyengeségek leküzdésére? Ha az adott állat 
erősségei ebben a tekintetben nem relevánsak, és nem segítenek, a csoport bármely más állat 
erősségét is behozhatja.

7. A facilitátor végül azt kéri, hogy mindenki írja le egy erősségét, amellyel úgy látja, hogy segíti 
az egész osztályt abban, hogy jobb legyen a közösség. Ha akarják, megoszthatják ezt az osztály 
többi tagjával is.



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

FELELŐSSÉGTUDAT 7-11

2

30 perc
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.



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. 

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. 



Ehhez a gyakorlathoz hozz magaddal egy újságból vagy magazinból kivágott egy cikket az osz-
tályba. Kiválaszthatsz egy szöveget a csoport érdeklődése szerint, vagy tudásszerzés céljából 
(Például egy téma a tantervből). 

A gyerekek jobban emlékeznek majd a tartalomra, így ez a gyakorlat további pedagógiai előnyök-
kel jár.

ERKÖLCSI ÉRTÉKEK 7-11

10-20 diák

15-20 min.
SUGDOLÓZÁS

E tevékenység tanulási céljai a felelősségre, a bizalomra és a csapatszellemre összpontosítanak. 

A gyerekeknek megmutatják, hogyan változik az információ tartalma, amikor szóban elmondják 
majd ezt szóban továbbadják. 

A gyerekek megtanulják, hogy mennyire fontos a koncentráció és a fi gyelem egy bizonyos szintje.



Lépésről lépésre:

1) Válassz ki öt-hat gyermeket, akik néhány percre elhagyják az osztálytermet. 

2) Olvasd fel el az újság- vagy magazincikket, amit hoztál. Mondd meg nekik, hogy fi gyeljenek 
oda, és fordítsanak fi gyelmet az információkra, ami benne van. 

3) Hívj be egy gyerekeket a kint várakozók közül és olvasd el ugyanazt a szöveget neki is. 

+++ Az osztályteremben lévő gyerekek másodszor is meghallgatják a cikket, de csak hallgatniuk 
kell. Nem szabad megszakítaniuk vagy beszélniük róla. +++ 

4) Miután befejezted , hívd be újra egy gyereket kintről. Annak, aki először jött be, el kell mondania, 
hogy mi volt a cikkben az újonnan bejöttnek, emlékezetből. 

5) Ekkor hívj be egy harmadik gyereket kívülről. A gyerek, aki csak hallotta az osztálytársai 
információit, most megpróbálja elmondani a tartalmat neki.

Ezt a folyamatot addig ismételjük, amíg minden kint lévő gyerek sorra nem került.

6) A legutolsó gyerek, aki kint várt, és csak egyszer hallotta a tartalmát, aztán elmondja az osztály 
többi részének, amit a társától megértett. 

7) Olvasd fel újra a szöveget az osztályban. Hasonlítsd össze az gyerekekkel az eredeti szöveget 
és az utolsó gyerek által elmondott történetet. 

Tégy fel néhány refl exiós kérdést, ami a cikkben olvasható történetet a valós életből vett 
tapasztalatokhoz köti: 
1. Mi történt? Hagyd, hogy a gyerekek először önállóan mutassák be gondolataikat, és adj 
tanácsot, ha szükséges. Például kérdezd meg őket: “Észrevettetek különbséget az eredeti 
szöveg és az utolsónak hallott történet között?” 

Mond el nekik, hogy ha az információkat szóban továbbítják, a fontos adatok veszhetnek el 
vagy módosulhatnak. Végül gyakran csak az eredeti üzenet egy része éri csak el a szélesebb 
közönséget.

Mondd el nekikazt is, hogy ez a probléma akkor is fennáll, amikor a hírekben hallható tényekről 
van szó. 

Ennek a tevékenységnek az alapötlete az “Erősebb gyermekeket - kevésebb erőszakot” projektből 
származik. Az ILI-FAU az AVAL project célcsoportjához igazította.

Forrás:
Strong children - less violence. Sammlung pädagogischer Übungen und Spiele für Kita und 
Grundschule, url: https://www.vhs-th.de/fi leadmin/redaktion/Der_Verband/Downloads/DL-
KitaSchule/StrongerChildren2_DE.pdf



Osszd fel a gyerekeket 5 fős csoportokra, 
és ültessed őket egy vagy két asztal köré 
(mérettől függően), és győződj meg róla, hogy 
műhelyvezetőként a csoportokat különböző 
természetű gyerekek alkotják, és mindenki 
nyugodt, kiegyensúlyozott. Adj nekik 1-1 logo 
“példatár” másolatot, üres lapot és színeseket:

ERKÖLCSI ÉRTÉKEK - 
PROBLÉMAMEGOLDÁS

7-11 éveseknek

5 fős 
csoportokban

40-50 perc

FOGJUNK ÖSSZE ÉS 
KÉSZÍTSÜNK EGY SAJÁT 
LOGÓT

A szükséges anyagok listája:
• Nyomtatott logó példák (lásd alább)
• Nagy üres lapok és színesek

Ethic Values – Problem Solving

Let’s agree and make our own logo

Separate the classroom in groups of 5 children and make them sit around one or two tables (depending on the 
size) and make sure, as workshop leader, the groups are formed by children of different nature and that they are 
relaxed.  Now show them a copy of the Logo example sheet, a big blank paper sheet and colours:

List of needed materials :
• Logo examples sheet as example (see below)
• Big blank sheets and colours

40-50 minutes

Groups of 5 
children

7-11 years



A következő szöveget használhatod a tevékenység bevezetőjeként: „A logó egy olyan grafi kus jel, 
embléma vagy szimbólum, amelyet általában szervezetek használnak, vagyis olyan egységek, 
amelyeket több embert alkot, akiknek közös célja van vagy közös dolog köti őket össze, azért, 
segítse és elősegítse annak az azonnali nyilvános felismerést. A logók lehetnek tisztán grafi kusak 
(szimbólumok / ikonok), vagy a szervezet neve is alkothatja (logó vagy szavak).”

Győződj meg róla, hogy megértették, hogy a logójuknak képviselnie kell a csoportjukat az iskolán 
belül, és inspirálhat bármi, amit szeretnek, gyakran látnak vagy együtt élnek meg az iskolában.

A gyakorlat végrehajtása:10-15 percet adhat nekik a logó megrajzolásához. Miután a logók 
elkészültek, adj nekik egy kis szünetet, hogy mozogjanak egy kicsit:

A gyerekek üljenek a szokásos helyeikre. Ebben a játékban a tanár színt és testrészt választ. 
A gyerekeknek találniuk kell a teremben egy olyan színt majd a kiválasztott testrésszel meg 
kell érinteniük azt a tárgyat. Például, ha a tanár elkiáltja magát, hogy narancssárga könyök, a 
gyerekek narancssárga tárgyat keresnek, és a könyökükkel megérintik. Folyamatosan le kell 
ültetni a leglassabban teljesítőt, míg végül győztest lehet hirdetni.

A játék után a csoportok újra üljenek az asztalok köré és bemutathatod a gyakorlat következő 
részét. Kérj meg minden csoportot, hogy válasszon egy szóvivőt, aki az egyetlen, aki a csoport 
nevében beszélhet.

A szóvivő bemutatja a logót az osztálynak, megmagyarázza a logó különböző részeit és azt, 
hogy mi inspirálta azt.

A szóvivőknek, valamennyiük felszólalása után a meg kell beszélniük, hogy melyik az a logó, 
amely a legjobban képviseli az osztályt, vagy juthatnak arra is, hogy egy bizonyos kombinációja a 
logóknak lesz a legjobb. A csoport többi tagja közvetlenül nem tud beavatkozni a vitába, ha valamit 
közölni akarnak, írásos üzenetet kell átadniuk a szóvivőjüknek, hogy a nevükben nyilatkozzon.

A megbeszélést követően kérdéseket kell feltenned annak érdekében, hogy refl ektáljanak és 
elemezzék az egész folyamatot (pl. „Milyen nehézségekkel szembesültetek a logó létrehozása 
során?”, „Van valami közös bennetek?”, „Könnyedén találtátok meg őket? ”,„ Mindenki egyetértett 
a többiek javaslataival? ”,„ Miért? ”,„ Mások vagyunk? ”,„ Ez jó vagy rossz? ”,„ Volt valaki, aki 
egyetértett mások véleményével, még akkor is, ha azt gondolta, hogy a saját javaslata jobb volt? 
”„ Könnyen meg lehet érteni és el lehet fogadni mások ötleteit?”,„ Szükséges-e meghallgatni más 
magyarázatokat és ötleteket, hogy megállapodásra jussunk? ”„ Úgy érezted, hogy a csoport többi 
tagja meghallgatott? ”)

Próbáld afelé is terelni őket, hogy refl ektáljanak arra, milyen nehéz volt a szóvivő szerepének 
betöltése és a csoporttagok igényeinek kielégítése. Ugyanebben az értelemben kérd meg 
a csoporttagokat, hogy magyarázzák el, hogyan érezték magukat az egyetlen szóvivő 
képviseletében, és hogy nem tudnak közvetlenül beavatkozni.

Menjetek végig minden kérdésen. A cél az, hogy a gyerekek tegyék meg az első lépéseket az 
önrefl exió, a csoport identitás, az empátia és a tolerancia fogalmainak értelmezése felé és segítsd 
őket abban, hogy megértsék a mások meghallgatásának és tiszteletben tartásának fontosságát. 

Megjegyzés: a korcsoport felső szegmensében (10-11) talán a gyerekeket arra is ösztönözheted, 
hogy információt találjanak a szimbólumok erejéről, különösen logók esetében, pl. szimbólumok, 
mint jelentéshordozók (Például: az AMAZON logójában a nyíl A-tól Z-ig terjed, mivel a 
legkülönfélébb termékeket értékesítik, és hullámos vonal az ügyfelek elégedettségét jelenti). 

Forrás: Mindannyian szeretjük a logót. ETHIKA projekt. Adaptáció



Használhatod az alábbi munkaerkölcsi forgatókönyvet, amit felolvashattok, vagy kinyomtathatod 
és kioszthatod a tanulóknak: 

Györgyi nagyon kedveli a csecsemőket és a gyermekeket, és úgy döntött, hogy szert tesz egy kis 
zsebpénzre azzal, hogy hetente néhány órára vigyáz a gyerekekre olyan családoknál, akit ő és a 
szülei ismernek. Ezen a héten csütörtökön és pénteken este lát el gyermekfelügyeletet. Az első 
családnál csütörtök este 6 és 8 óra közötti órát kell fi gyelnie a Kovácsék kisbabájára, majd pedig a 
lányukra kell ügyelnie és segíteni kell a házi feladata elkészítésében, amíg a szüleik este 7 és 10 
óra között egy étterembe mennek vacsorázni. Néhány héttel ez előtt Anna, Györgyi legjobb barát-
nője elmondta neki, hogy a papája vett jegyeket az egész családjuknak egy híres koncertre, ami a 
városukba érkezik. Egy nappal Györgyi gyerekfelügyeleti munkája előtt, ami pénteken van, rögtön 
suli után Anna szólt Györgyinek, hogy a papája mégsem tud elmenni a koncertre a többiekkel. Így 
van egy feleslegessé vált jegyük, és valaki velük - Annával és Anna  anyukájával - tarthat a kon-
certre. A koncert pénteken van, este nyolckor kezdődik, így ütközik az időpont a gyermekfelügyelet 
idejével, amit Györgyi már megígért Kovácséknak. Györgyi nagyon el szeretne menni, hiszen a 
kedvenc együttese is fellép a koncerten. Anna szerint Györgyinek nem lenne szabad kihagynia 
ezt a lehetőséget! Még kifogást is kitalál, amire Györgyi hivatkozhatna Kovácséknak, hogy kihagy-
hassa a felügyeletet és elmehessen megnézni a kedvenc együttesét, méghozzá ingyen. Mindez 
pénteken történik, néhány órával az előtt, hogy Györgyinek meg kellene jelennie a családnál a 
gyerekekre vigyázni. Mit kellene Györgyinek tennie? Milyen döntést kellene hoznia?

MUNKAERKÖLCS 7-11

Egész osztály

40 perc

MENNI VAGY NEM 
MENNI?

Az osztálytermi gyakorlat célja, hogy segítse a tanulókat abban, hogy: 

- megértsék a munka erkölcsi értékét 
- a munkaerkölcsöt személyes és közösségi értékként ismerjék el 
- felismerjék, hogy a munkaerkölcs egy egész életen át tartó kihívás 

A gyakorlat alapja egy munkaerkölcsi helyzet, kitalált karakterekkel. A karaktereknek a helyzetre 
adható különböző válaszairól szóló nyitott beszélgetést használja fel a tanár arra, hogy a mun-
kaerkölcs alapvető ismertetőjegyeit bemutassa. Ezzel együtt alkalom nyílik arra, hogy megmu-
tatkozzon a munkaerkölcs értéke minden egyes karakternek az önmagával és másokkal való 
viszonyában, csakúgy, mint a felelősségtudat fogalmának megértése, a jól és rosszul cselekvés, 
az önbecsülés és a mások tisztelete. 



Bevezetés a munkaerkölcs fogalmába

Ismertesd a tanulókkal a munkaerkölcs fogalmát. Használj egyszerű magyarázatot, mint például, 
hogy a munkaerkölcs egy személy egy feladattal vagy munkával kapcsolatos meggyőződéséről 
és értékeléséről szól. Húzz párhuzamot a között, amit az iskolában és otthon most csinálnak, és 
ami még ennél fontosabb, ahogyan csinálják, és a között, hogy a jövőben, felnőttként hogyan 
fognak cselekedni. Tedd egyértelművé, hogy az iskolában a mindennapi tanuláson túl (pl. olvasás, 
írás, festés, játék stb.) a munkaerkölcs is tanítható, nem úgy ugyan, mint a többi tantárgy, hanem 
azzal, hogy támogatja őket az iskola abban, hogy felelősségteljesek legyenek és lehessen 
számítani rájuk abban, amit csinálnak, hogy tudják, hogy megtették a tőlük telhető legjobbat 
az adott feladat elvégzéséhez, különböző, változatos helyzetekben is. Magyarázza el a munka 
értékét mint ami nemcsak személyes ügy, amelyik pénzt hoz a munka elvégzőjének, hanem 
fontos azért is, mert mások szolgálatáról is szól, a közös jó érdekében végzett tevékenységről, 
ami nemcsak az egyénnek, hanem másoknak is örömet okoz.

Beszélgetés a munkaerkölcsről a történet alapján:

Miután elolvastátok a munkaerkölcsről szóló történetet, a tanulókat be kell vonni egy nyitott 
beszélgetésbe arról, milyen lehetséges döntéseket hozhat Györgyi, hogy kezelheti a helyzetet. 
Hagyd, hogy a diákok szabadon elmondják a véleményüket arról, Györgyi hogyan kezelje a 
helyzetet. Írd fel az összes lehetséges kijelentést a táblára. Te is hozzátehetsz. A lehetséges 
opciók listája kb. így nézhet majd ki:

- Györgyi a kezdetektől egyértelműen „nem” -et mond Annának, és kitart a gyermekfelügyelet 
jelentette elköteleződése mellett
- Györgyi felhívja a családot, és tájékoztatja őket arról, hogy nem tud menni, megadva ennek az 
igazi okát
- Györgyi felhívja a családot, és elmondja nekik, hogy betegnek érzi magát, és nem tud menni
- Györgyi megkérdezi, hogy esetleg Kovácsék meg tudnák-e változtatni a pénteki programjukat 
és esetleg másik napra áttenni a gyermekfelügyeleti igényüket.
- Györgyi egyszerűen nem jelenik meg vigyázni a gyerekekre, anélkül, hogy bárkit értesítene
- Györgyi szól Annának, hogy nem tud ugyan elmenni a koncertre, de később találkozhatnak, 
amikor véget ér a gyermekfelügyeleti ideje

Kezdeményezz egy vitát, ami teret enged annak, hogy a gyerekek felfedezzék, az egyes 
lehetőségek következményeit Györgyi és a Kovács család számára. Mutasd meg a kapcsolatot 
be az egyes opciók és a felelősség, a becsületesség és a megbízhatóság között. Beszéljétek 
meg a munkaerkölcs kérdését, mint amit a helyzetnek megfelelően lehet változtatni, vagy mint 
valami, ami állandó és következetes a helyzettől függetlenül. Kérdezd meg a tanulókat, mit 
gondolnak arról, hogy képesek-e minden egyes alkalommal felismerni, hogy mi lenne a helyes 
döntés maguk és munkájuk számára. Vezesd a vitát értelmes következtetésekre, ösztönözve a 
tanulókat, hogy a történet segítségével gondolkodjanak a munkaerkölcsről, feltéve maguknak a 
következő indikatív kérdéseket:

- Az általam hozott döntés vajon jó érzéssel tölt el, büszke vagyok magamra?
- Őszintén azt mondhatom magamnak, hogy ez a helyes?
- Bármi legyen is a döntésem, milyen érzés lenne, ha mások (barátok, szülők, stb.) megtudják, 
mit döntöttem és hogyan cselekedtem?
- Hogy érezném magam, ha a Kovács család helyzetében lennék? Mit gondolnék arról a 
személyről, aki így vagy úgy döntött, a történet nyújtotta lehetőségeket tekintve?



- könyvek
- tábla
- táblafi lc

FÜGGETLENSÉG 7-11

egyéni/páros 
munka

45 perc
FÜGGETLEN OLVASÁS

A gyermeknek el kell érnie: 

- Sikeresen részt venni a független olvasási tevékenységekben, elősegítve az autonómiát, a 
kreativitást, a kritikus gondolkodást és a szerkesztést 

- Élvezni az olvasást annak öröméért



A tevékenység leírása:

Ez egy osztálytermi tevékenység, a gyermekek önálló olvasásának támogatására, azaz a 
gyermekek szövegolvasásának - például mesék, történetek, könyvek, képregények, újságok stb. 
- önálló, minimális vagy semmilyen felnőtt segítséggel történő végrehajtása. Független olvasás 
történhet osztálytermi vagy osztályon kívüli környezetben, és magában foglalhatja a gyermekek 
önkéntes olvasását, az örömolvasást vagy a házi feladatokhoz rendelt olvasást.

A tevékenység lefolytatása:

1. Felkéred a gyermekeket, hogy hozzák be a kedvenc könyvüket, hogy ezzel dolgozzanak 
önálló olvasás keretében.

2. Kezdésként  felírod a táblára kérdéseket, amelyek mindegyike a gyermekek önálló olvasásának 
elősegítésére irányul:
- Mit szeretsz ebben a könyvben?
-Melyik a kedvenc jeleneted, részed és miért?
- Ha átírnád a könyvet, mit változtatnál meg és miért?
- Adj más címet a könyvednek.

3. Tanácsold azt a gyerekeknek, hogy időnként térjenek vissza a válaszaikhoz, vizsgálják meg 
újra és nyugodtan módosítsanak rajta.

4. A befejezésként kérd meg őket, hogy osszák meg a munkájukat egyik társukkal, akik bizonyos 
független olvasási kritériumok alapján visszajelzést adnak, amelyekben korábban megegyeztetek.



- Tábla
- Filctollak (táblára)
- Videó: https://www.youtube.com/watch?v=2Z7ilXD9-8o 

AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁG ÉS 
DEMOKRATIKUS KULTÚRA

7-11

2 ill. 4 személy. 
csop

45 perc
EMBERI JOGOK

A gyerekeknek képesnek kell lennie: 

- A jogok fogalmát megérteni; 
- Néhány emberi jogot megnevezni;
- Felismerni a jogok jelentőségét a mindennapi életünkben.



A tevékenység leírása: 

Ez egy osztályteremben végezhető tevékenység, ahol a gyerekek különböző módszerekkel 
dolgoznak: együttműködéses munka / csoportmunka, játék, szerepjáték, esettanulmány, 
személyessé tétel, csoportos- és önrefl exió. 

A tevékenység előkészítése: 

1. Facilitátorként felkéred a gyerekeket, hogy játsszanak egy akasztófás játékot, a rejtett kifejezés 
legyen az, hogy EMBERI JOGOK. 

2. Amint a rejtett szó kiderül, a gyerekek csoportokban dolgoznak, és ötletelnek és leírnak 
mindent, ami eszükbe jut az emberi jogokról. 

3. Amikor kezdenek kirajzolódni a csoportok kezdeti gondolatait és korábbi ismeretei az 
ötletelésből, a gyerekeket felszólíthatod, hogy tudjanak meg többet az emberi jogokról. 

4. A gyerekek megnézik a következő videót: https://www.youtube.com/watch?v=2Z7ilXD9-8o 
(angol nyelvű videó, magyar nyelven javasoljuk ezt a videót: Mik azok a Gyerekjogok? https://
youtu.be/8qHdSdkh5vA ) és kérd meg őket, hogy gondolják át a következő, táblán feltüntetett 
kérdéseket adandó választ: 

a) Mi a jog? 
b) Sorolj fel a 4 típusú jogot [Válasz: A túlélési jog, a védelemhez való jog, a fejlődéshez való jog 
és a részvételhez való jog]. 
c) Írjátok le az egyik típust. 

4. A gyerekek a következő rövid időt a csoporton belüli beszélgetéssel töltik, amikor is a kérdésekre 
keresik a választ.

Az eredeti, angol nyelvű videóval való munka esetén:

5. A fenti tevékenységet követően a gyerekeket arra hívod fel, hogy képzeljék el, hogy a második 
hősnő barátai voltak, és felkérést kapnak arra, hogy párbeszédet folytassanak (szerepjáték) 
arról, hogy hogyan vigasztalják őt, és milyen tanácsokat adnak neki. A gyerekek egy kis időt 
szánnak a szerepjátékra, majd néhány „pár” bemutatja a párbeszédüket az osztályban.

6. Utolsó tevékenységként, a kísérletet tehetsz arra, hogy tovább támogassad a gyermekeket 
a jogok jelentőségének a mindennapi életünkben való elismerésében  felelevenítve és felírva a 
táblára a videó hősnő kijelentését: „Mindannyiunknak joga van azt mondani, ha nem vagyunk 
biztonságban és kényelmetlenül érzi magát” Felhívod a gyermekeket, hogy önrefl exióra és 
csoportos gondolkodásra törekedjenek, kérve őket: „Mikor kellene a mindennapi életünkben 
nemet mondani?”. Várható, hogy a gyerekeknek olyan helyzeteket fognak említeni, amelyek 
hangsúlyozzák a jobb élet fontosságát mindennapi életünkben.



KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK 7-11

Az egész osztály

1 óra 
EMPÁTIA

• Tanulj meg „a szíveddel gondolkodni” 
• Hogy a tanulók megtapasztalják az empátia érzését, ami egy másik személy motivációijának, 
gondolatainak és érzéseinek az észlelését képességét jelenti



Soha nem tudjuk biztosan, hogy mit érez a másik 
személy. Annyit tehetünk, hogy megpróbálunk valaki 
más “cipőjében sétálni egyet”. 

Ha a gyerekek empátiát tapasztalnak maguk felé, 
nagyobb valószínűséggel ők is empatikusak lesznek. 

„Egy empatikus viszonyban a másik felé való 
nyitottságunk soha nem szimbiotikus fúzió vagy a 
saját és a másik közötti határok elvesztése; inkább 
egymás kölcsönös meghallgatása, amely oltalmazza 
a másik személy másságát és a megismételhetetlen 
egyediségét. ”(Nel Noddings, 1984)

Álljanak körbe a gyerekek. Az egyik gyermek megjelenít 
egy érzést az arcán. Például boldog arcot vág. Aztán 
ezt a boldog arcot a mellette lévő gyermek felé fordítja.

A gyermeknek most meg kell mutatnia ugyanazt az 
arckifejezést, és át kell adnia a következő gyermeknek. 
Ha az arckifejezést gyermekről a gyermekre 
továbbították, a csoport utolsó gyermeke határozza meg, hogy milyen érzésnek kell lennie.

Vajon ő - és mindenki más - helyesen ismerte fel az érzést?

A következő fordulóban egy másik gyermek jelenít meg egy érzelmet az arcán és küldi azt az 
“útjára”. A gyerekek az egész testüket is bevethetik az érzelem kifejezésére, nemcsak az arcukat. 
Gesztusokat is használhatnak. 

MEGBESZÉLÉS

Szabályok

Hagyd, hogy a másik beszéljen, és fi gyelj rá.
Nézz a társaidra, miközben hozzájuk beszélsz.

Hasznos kérdések a beszélgetéshez

Milyen volt a játék?
Minden érzelem fontos és hasznos időnként?
Van egynél több érzésünk egyidejűleg?
Vajon a szomorúság összehoz-e más emberekkel?
A múltbeli eseményekkel kapcsolatos érzéseink idővel 
megváltozhatnak?
Lehetünk állandóan boldogok?
Vajon az érzelmek kicsit másnak tűnnek minden egyes 
személy számára?
Felismered-e más emberek érzéseit? Hogyan?
Könnyen felismered a saját érzéseidet? 
Kimutatod őket? Kinek? - Hogyan fejezed ki őket? 
Elrejted az érzéseidet? Melyeket? Miért?

KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG

Nézze meg az Agymanók című fi lmet.

Soha nem tudjuk biztosan, hogy mit érez a másik személy. Annyit tehetünk, hogy megpróbálunk valaki más
"cipőjében sétálni egyet".

Ha a gyerekek empátiát tapasztalnak maguk felé, nagyobb valószínűséggel ők is empatikusak lesznek.

„Egy empatikus viszonyban a másik felé való nyitottságunk soha nem szimbiotikus fúzió vagy a saját és a
másik közötti határok elvesztése; inkább egymás kölcsönös meghallgatása, amely oltalmazza a másik személy
másságát és a megismételhetetlen egyediségét. ”(Nel Noddings, 1984)

Álljanak körbe a gyerekek. Az egyik gyermek megjelenít egy érzést az arcán. Például boldog arcot vág. Aztán
ezt a boldog arcot a mellette lévő gyermek felé fordítja.

A gyermeknek most meg kell mutatnia ugyanazt az arckifejezést, és át kell adnia a következő gyermeknek. Ha
az arckifejezést gyermekről a gyermekre továbbították, a csoport utolsó gyermeke határozza meg, hogy milyen
érzésnek kell lennie.

Vajon ő - és mindenki más - helyesen ismerte fel az érzést?

A következő fordulóban egy másik gyermek jelenít meg egy érzelmet az arcán és küldi azt az "útjára". A
gyerekek az egész testüket is bevethetik az érzelem kifejezésére, nemcsak az arcukat. Gesztusokat is
használhatnak.

MEGBESZÉLÉS

Szabályok

Hagyd, hogy a másik beszéljen, és figyelj rá.
Nézz a társaidra, miközben hozzájuk beszélsz.

Make all children stand in a circle. One child begins to make a "feeling face". For example, he or she makes a 
happy face. Then he/she turns this happy face towards the child next to him/her. 

This child must now show the same facial expression and pass it on to the next child. If the facial expression 
has been passed on from child to child, the last child in the group determines what feeling it should be. 
Did he/she - and everyone else - correctly recognize the feeling? In the next round, another child begins to make 
a "feeling face" and send it “on its journey”. 
The children can also pass on their feelings with their whole body not only through facial expressions and can 
also a use gestures.

                                                                   DISCUSSION
RULES

Let the other talk and listen carefully

Look at your fellows while talking

USEFUL QUESTIONS FOR DISCUSSION

How was the game?

Are all emotions important and helpful at times?

Can we have more than one feeling at the same time?

Can sadness make you connect with other people?

Can feelings about past events change over time?

Can we be happy all the time?

Can emotions look little different for each person?

Can you recognize other people’s feelings? How? 

Can you easily recognize your own feelings?

Do you show them all? To whom? - How do you express them?

Do you hide your feelings? Which one? Why?

ADDITIONAL ACTIVITY

Watch the movie “Inside out” https://en.wikipedia.org/wiki/Inside_Out_(2015_film)



Számos ingyenes tananyag hozzáférhető, mely a magyarázatot segítheti, valamint a megértést 
könnyíti: (angolul)

https://www.unicef.org/rightsite/fi les/rightsforeverychild.pdf
https://www.unicef.org/rightsite/fi les/little_book_rights.pdf
https://www.unicef.org/rightsite/fi les/Know_your_rights_and_responsibilities.pdf
https://www.unicef.org/rightsite/fi les/rights_leafl et.pdf

Színes katalógus, brosúra
Olló, ragasztó, színes fi lctollak, zsírkréták, nagy méretű papír, csomagolópapír

DEMOKRATIKUS ÉRTÉKEK 7-11

15-20

45*2

ENSZ GYERMEKJOGI 
KARTA 

A tanulók a foglalkozás végére:
- elolvassák a paragrafusokat együtt, egy-egy módszerrel;
- készítenek szórólapot.

Az eredeti anyag itt található angolul: https://www.unicef.org/rightsite/fi les/uncrcchilldfriendlylan-
guage.pdf

magyarul is több szervezet honlapján elérhető: 
https://unicef.hu/wp-content/uploads/2014/10/Gyerekjogi-plak%C3%A1t.pdf

azt mondja ki: 
“Jogai minden gyermeknek vannak. Ugyanolyan jogokkal rendelkezik minden gyermek. Ezek a 
jogok az ENSZ Gyermekjogi Kartájában férhetőek hozzá.”



1.Előkészület

- Töltse le a UNICEF oldaláról a következő anyagot/kat.

Számos ingyenes tananyag hozzáférhető, mely a magyarázatot segítheti, valamint a megértést 
könnyíti: (angolul)
https://www.unicef.org/rightsite/fi les/rightsforeverychild.pdf
https://www.unicef.org/rightsite/fi les/little_book_rights.pdf
https://www.unicef.org/rightsite/fi les/Know_your_rights_and_responsibilities.pdf
https://www.unicef.org/rightsite/fi les/rights_leafl et.pdf

Magyarul hasonló anyagok, a következő oldalon találhatóak:

https://unicef.hu/sajto/sajtokozlemenyek/25-eves-a-gyermekjogi-egyezmeny/
Gyerekjogok gyereknyelven oldalra kattintva wordben hozzáférhető!
további érdekes anyag: https://unicef.hu/wp-content/uploads/2014/10/Gyerekszemmel-a-
Gyermekjogi-egyezm%C3%A9ny.pdf

2. Olvassák el együtt a teljes Egyezményt Gyereknyelven. 
- Minden diák egy paragrafust olvasson! 
- A felolvasás után, minden egyes paragrafus után beszéljék meg miről szól az adott paragrafus. 
- A tanár magyarázza meg, ha nem értik a gyermekek, ha értik, beszéljék meg pár mondatban, 
egyértelműsítsék a jelentést.

3. Alkossanak csoportokat a gyermekek. 
- Minden csoport 4-5 fős legyen. 
- Válasszanak 1 paragrafust úgy, hogy megegyeznek közösen melyik legyen az. 
- Minden csoport a választott 1 paragrafusból készítsen posztert. 

A fenti angol oldalakon találnak példákat. pl:
https://www.unicef.org/rightsite/fi les/Child_Rights_Flyer_FINAL.pdf

Előkészületként hozzon a pedagógus régi magazinokat, színes katalógusokat, brosúrákat és 
kérje meg a gyerekeket is, hogy hozzanak otthonról hasonlókat. Kivághatják és használhatják a 
képeket illetve a szövegeket is a poszterekhez.

Ollóra, ragasztóra, színes fi lctollakra vagy zsírkrétára lesz szükség, illetve nagy méretű papírra, 
például csomagolópapírra.

4. Házi feladatként adja ki, hogy írjanak hasonló szabályokat, amelyeket követni tudnak, gyermeki 
jogokat. Ne másolják le az eredeti szabályokat, jogokat. Alkossanak újakat.

5. A következő órán beszéljék meg együtt a javaslatokat.

6. Csináljanak együtt egy osztálytermi szabályzatot a gyermeki jogok felhasználásával.

7. A tananyag lezárásaként rendezzen kiállítást a gyermekek posztereiből, melyre más osztályok 
tanulóit is meghívják. Rendezzenek tényleges kiállításmegnyitót, kérjék fel az igazgatót a kiállítás 
megnyitására.



A gyakorlathoz annyi dobókockát kell előkészítened, ahány tanuló vesz részt a játékban. Jobb, 
ha a gyakorlatot a szabadban végzitek, annak érdekében, hogy elegendő távolság legyen a 
kezdő és a célvonal között. A játék előtt a tanár különböző csoportokba osztja a tanulókat, a 
születési hónap, a hajszín, vagy a nem szerint. Ezt papíron kell megtenned, és nem szabad a 
tanulókat felvilágosítanod róla. A tanár ezután szétosztja a kockákat, például a fi úknak normál 
kockát, a lányoknak pedig torzított (fedett) kockát oszt, vagy a páratlan és páros hónapokban 
születettek közt tesz különbséget. Fontos, hogy ne tegyük közzé ezt az információt a tanulóknak. 
A tanárnak következetesen ki kell tartania a mellett, hogy a tanulók játszanak, mondván, hogy 
játsszanak azért, hogy a végén egy nagyon érdekes vitában vehessenek részt.

MÉLTÁNYOSSÁG 7-11

10-es csoportok

40 perc

EGY TISZTESSÉGTELEN 
JÁTÉK NEM IS JÁTÉK 
IGAZÁN

E méltányosságról szóló gyakorlat célja, hogy az igazságtalanságot annak legvisszataszítóbb 
formájában mutassa be, amikor valakit az identitása vagy a személyes jellemzői alapján disz-
kriminálnak. A gyakorlat egy egyszerű játékötlet köré épül. A versenyzők a dobókockákat 
használják, hogy az eredmény szerint lépjenek előre, amíg el nem érik a 20 méterre lévő cél-
vonalat (rövidebb távolság is használható, ha fedett helyen játszotok). A játék 10 diákból álló 
csoportokkal játszható, mindenki felváltva dob és egyformákat lépve halad előre. A tanár normál 
dobókockákat és módosított kockákat is előkészít a játékhoz. A módosított kockákon a 4., 5. és 
6. szám le van takarva. A különböző tanulók különböző kockákat kapnak olyan kritériumok alap-
ján, mint a születési hónap, a nem, a magasság, a hajszín stb. A méltányosság fogalmát nem 
szabad a játék elején megvitatni, függetlenül attól, hogy a diákok mennyire nem értenek egyet a 
játék kialakításával. A méltányosság fogalmát ezután a játék végén meg kell megvitatni, amikor 
minden tanuló eléri a célvonalat.



A tanulók minden 10-es csoportjában lennie kell különböző, személyes jellemzőkkel rendelkező 
tanulóknak. Ilyen csoport lehet például, hogy a barna hajú tanulók számára jár a normál kocka és 
fekete vagy szőke hajú diákok kapjanak torzított kockákat. A diákok elkezdnek dobni a kockáikkal 
balról jobbra. Statisztikailag a normál kockával (a 4., 5. és 6. szám elérhető) dobó diákok először 
a célvonalat érik el, míg a többiek lemaradnak. Javasoljuk, hogy több tízes csoportot indítson 
egyszerre, hogy többféle diszkriminációt, méltánytalan megkülönböztetést is alkalmazhasson. 
Amikor minden csoport befejezi a játékot, a tanár két csoportot alkot az egyik oldalon a 
„győztesekkel” és a másikon a „vesztesekkel”.

Amikor a játék véget ér, elkezdődhet az élmény megvitatása:

Kérdezd meg a tanulókat, ha élvezték-e a játékot. Próbáljon minél több választ kapni a diákoktól 
arról, hogy mi a véleményük, arról, hogy ki nyert és miért történhetett ez így arról, hogy ki nyerte 
a játékot, és miért történt ez így. A diákok valószínűleg felvetik a normál és torzított kockák 
kérdését. Megkérdezhetik, hogy miért vagy milyen alapon kaptak néhányan normál vagy torzított 
kockát. Kérdezd meg a tanulókat, hogy mennyire érezték magukat előnyös vagy hátrányos 
helyzetben, illetve, hogy gondoltak-e arra a játék során, hogy valami módon segítsenek valamelyik 
csoporttársuknak előrébb jutni. Kérdezd meg őket, hogy valamelyikük szeretné-e abbahagyni a 
játékot vagy nyíltan elítélni azt, illetve nyilvánosan kijelenteni, hogy ilyen módon nem hajlandó 
játszani tovább.

Figyelmesen meghallgatva az összes észrevételüket, mondd el a tanulóknak, hogy az, hogy 
normális vagy torzított kockát kaptak, azt egyéni jellemzőik alapján döntötted el, mint például a 
születési hónap, a magasság, a haj színe stb.

Végezetül, a tanulókat arra kell ösztönözni, hogy próbálják megfogalmazni, mi a méltányosság 
és a tisztességtelenség, és kérd meg őket, hogy gondoljanak a játékhoz hasonló példákra a 
valós életből.



Rövid történetek, mesék vagy erkölcsi dilemmák példái (ezek lehetnek olyan mindennapi he-
lyzetek, amelyekben az erkölcsi döntés meghozatala kihívást jelent). 

Papírdarabok (A5), különböző színekben, rájuk írva az alábbi kulcsszavak egyike: 

KÖTELESÉG, JOG, KÖZÖS JÓ, ÁRTALOM, TISZTELET, IGAZSÁGOSSÁG, GONDOSKODÁS, 
JELLEM (ERÉNY) 

Egy zsák vagy egy kosár, amibe a papírlapokat behelyezhetjük.

ERKÖLCSI DILEMMÁK 7-11 évesek

4-6 fős csoportok

30-60 perc

MINEK VAN 
JELENTŐSÉGE?

Ez a tevékenység elősegíti az erkölcsi fejlődést, és stimulálja az etikai más gondolkodást. Segíti 
a gyerekeket abban, hogy fejlesszék és bővítsék egy adott helyzetre vonatkozó erkölcsi érzéke-
nységüket, különböző nézőpontokat alakítsanak ki és döntéshozatali készségeket használjanak. 

Arra ösztönzi a gyerekeket, hogy tisztában legyenek az erkölcsi döntéshozatal folyamatának 
összetettségével. A különböző erkölcsi dimenziók inkább impliciten meglévő érzéséből kiindulva 
halad az explicit tudatosítás felé.



1. Oszd fel az osztályt több kisebb csoportra (minden csoportban 4-6 taggal).

2. Hozd elő a papírlapokat különböző kulcsfontosságú erkölcsi fogalmakkal (KÖTELESÉG, JOG, 
KÖZÖS JÓ, ÁRTALOM, TISZTELET, IGAZSÁGOSSÁG, GONDOSKODÁS, JELLEM). Saját 
fogalmakat is hozzáadhatsz, még néhány egyszerűbb és könnyebben megragadható kifejezést 
is használhatsz, mint például ÉN, TÖBBIEK, KÖZÖSSÉG, FÖLD stb. Tedd mindet egy zsákba 
vagy kosárba. Minden gyermekcsoportnak véletlenszerűen ki kell választania egy darab papírt, 
és miután minden csoport választott, a csoport egyik tagja hangosan elolvassa a szót (az 1. 
csoporttól kezdve, tovább a többi csoport). A facilitátor ezt követően megvitatja az adott szót 
az egész osztállyal (mit jelent, mikor használjuk, mire vonatkozik, stb.). Ezután jön a következő 
csoport, ugyanígy. A feladat,. hogy addig vitassák a koncepciót, amíg a gyerekek számára 
nem lesz teljesen világos. Amikor minden csoportnak megvan a fogalma, és amikor mindezt 
megvitatták, akkor jutottunk a következő lépéshez. 

3. A következő szakaszban ossz meg az egész osztállyal egy olyan történetet, amely erkölcsi 
dilemmát vagy nehéz erkölcsi döntést tartalmaz, a történet végén meg kell hozni ezt a döntést 
(használhatsz meséket, történeteket, mindennapi életből vett példákat, rövid történeteket, 
amelyeket a gyerekek ismernek: rajzfi lmekből származó példákat stb.) 

Egy mindennapi életből vett példa: Tamás jótékonyságból újságot (Fedél nélkült) vásárol egy 
hajléktalan embertől az utcán, amiért az 200 forintot kér. Tamásnak nincs aprója, így odaad egy 
500 forintost és arra számít, hogy visszakap 300 forintot. A hajléktalan odaadja Tamásnak az 
újságját, és azt mondja: “Köszönöm, viszont látásra”. Tamás zavarban van. Mit kellene tennie? 
Kérnie kellene a visszajárót? Vagy hagyja annyiban és felejtse el?

4. Most véletlenszerűen válassz ki egy csoportot, és az az első, akinek elő kell állnia egy döntési 
javaslattal, ami valamilyen módon kapcsolódik a papíron lévő erkölcsi koncepcióhoz. Pl. Hogyan 
befolyásolja a döntés a történetben szereplő személyek jogait, ártunk-e valakinek a döntésünkkel, 
hogyan befolyásolja a döntésünk a történetben szereplő másik személyt, hogyan hathat a 
döntésünk a döntéshozó jellemére, mi vezet a legnagyobb jóhoz vagy mi az, ami a legkisebb 
ártalommal jár? A fenti példánál maradva a kiválasztott csoport által a papírra írt fogalom lehet az 
IGAZSÁGOSSÁG, és az egyik vita szólhat arról, hogy az az igazságos, ha Tamás visszakapja a 
300 forintját.

A csoport tagjainak először saját javaslataikat kell megfogalmazniuk. Ezután más csoportok 
is segíthetnek nekik ötleteikkel. A válaszokat is röviden megvitathatjátok az osztályban. 
Ezután folytassa egy másik csoport egy másik erkölcsi fogalommal. Ismételjed meg ezeket a 
lépéseket mindaddig, amíg minden csoport sorra nem kerül. Ne feledd, a cél nem az, hogy 
megtaláljuk a helyes megoldást az erkölcsi problémára, hanem hogy tisztában legyünk a helyzet 
erkölcsi összetettségével, és erkölcsi érzékenységet teremtsünk a helyzet morálisan releváns 
aspektusaira.

5. A tevékenységet itt be is fejezheted, vagy tovább is léphetsz. Próbáljátok átgondolni, közösen 
az összes csoporttal, hogy hogyan lehetne tovább lépni az erkölcsi dilemma történetében (próbálj 
legalább 3 vagy 4 alternatívát kigondolni. Például: Tomi visszakér 300 forintot; Tomi egyszerűen 
csak elmegy; Tomi azt mondja a hajléktalan férfi nak: “Kérlek, fogadd el a maradék 300 forintot 
ajándékba tőlem”; Tomi kér egy második példányt is az újságból.). Az alternatívákat a táblára írd, 
így mindenki láthatja őket.

6. Ebben a lépésben megvitathatjátok, mi lenne a legjobb döntés ebben az esetben. Van-e 
optimális megoldás? Miért van, vagy miért nincs? Vegyél részt egy rövid szokratikus párbeszédben 
a csoporttal. A cél nem az, hogy mindenki egyetértsen, hanem az kritikusan gondolkodjon az 
erkölcsi dilemmáról.



A “Kutyus az erdőben” mese kinyomtatva. 

Üres papírlapok 

Ceruzák és színesek

SZABADSÁG 7-11

15 vagy kevesebb

45 perc
KUTYUS AZ ERDŐBEN

Felismerni a felelősség fontosságát. 

Gondolkodás a szabadság és a felelősség fogalmáról.

A szabadság megértése mint felelősség magunkért és másokért.



1. Minden gyermek számára nyomtass ki egy példányt a meséből. 

2. A facilitátor felkéri az egyik gyereket az olvasásra, majd néhány mondat után váltanak és így 
tovább. A többiek közben az írott szöveget követik.                                                     

Kutyus az erdőben

Volt egyszer egy Kutyus nevű kutyus, aki az őt befogadó családdal éldegélt.  Nagyon elégedett 
volt, különösen Botival és Nórival, a gyerekekkel, akik ölelgették, vigyáztak rá és játszottak vele. 
A gyerekek szülei pedig gyakran elvitték sétálni, és soha nem felejtették el megetetni. 

Ahogy nőtt fel, egyre jobban szerette a parkot, ahol egyedül vagy más kutyákkal futkározhatott 
a tisztáson. Az apuka ezért gyakran elvitte a Nagy Parkba, ahol annyira futhatott, amennyit csak 
akart. Az apuka mindig fi gyelmeztette, hogy a park végén lévő erdőbe nem mehet be. Kutyus 
számára nem volt olyan világos, hogy lehetségesn az, hogy apa mindig észreveszi, amikor 
éppen erre készül. 

Kutyus végül megtanulta, hogy nem szabad befutnia az erdőbe.

Egy napon a parkban megpillantott a csúszda tetején lustán napozva egy szürke macskát. 
Valamilyen oknál fogva nem szerette a macskákat. Gyakrantalálkozott macskákkal az ablakokban, 
vagy az utcán ólálkodva, mindig szabadon sétálhattak, oda tudtak menni, ahova csak szerettek 
volna. Kicsit féltékeny is volt rájuk ezért. Azt hitte, hogy szabadok, és ő is szabad akar lenni - 
hogy mehessen bárhová, ahová csak elképzelte. Amikor meglátta ezt a macskát a csúszdán, 
nekiiramodott, és olyan keményen kezdte el ugatni, amennyire csak tudta. Megpróbált felmászni 
a csúszdára, de az csúszós volt. A macska lecsúszott a csúszdáról és az erdő felé iramodott. A 
kiskutya utánna. Olyan gyorsan futott, amennyire csak tudott, a macska azonban gyors volt, mint 
a nyíl, és befutott az erdőbe. A kutya megállt, mert tudta, hogy nem mehet be az erdőbe. Megint 
csak arra gondolt, hogy mennyire nem szabad.

Ettől a naptól kezdve Kutyus gyakran gondolt az erdőre. A macska is eszébe jutott, csakúgy, 
mint az, hogy a macska bárhová mehet, míg neki egyes helyek tiltva vannak.  Pár nap múlva 
a Kutyus újra ellátogatott a parkba, ezúttal Nórival. Nóri nem szeretett végig a padon üldögélni, 
mint az apukája, inkább keresett magának játszótársakat.  Kutyus futkározás közben újra az erdő 
szélénél kötött ki. Megállt, megfordult, és látta, hogy Nóri belefeledkezett a játékba, nem fi gyel 
rá.  Összeszedte a bátorságát és villámgyorsan besurrant az erdőbe, majdnem nekiütközve egy 
fának. Megtorpant. A félhomályt csak a fák levelein keresztül beszűrődő napfény törte meg itt-ott. 
Nem érezte jól magát az erdőben, de büszke volt magára. Bátorságot vett magán, és elkezdett 
körülnézni. Megízlelte az ágakat, leveleket, fenyőtűket, megszimatolt mindent, amit csak 
meglátott. “Hah, tehát ilyen érzés szabadnak lenni!” gondolta.

Nem is vette észre, hogy mélyen bent jár a fák között és közben leszállt az éj. Egyre sötétebb és 
sötétebb lestt, és amikor Kutyus felemelte az orrát, rádöbbent, hogy nem tudja hol van és hogyan 
tud visszajutni a parkba. Ilyedtében futni kezdett, rohant amíg el nem érte a fát, ami megállította. 
A buksiján keletkező púp lenyugtatta és vett egy mély levegőt.  A Kutyusnak eszébe jutott, hogy 
szimatolnia kell, óvatosan próbálkozott kikeveredni az erdőből. Nagyon dühös volt magára. Soha 
nem lett volna szabad belépnie az erdőbe.
“Hú, hú” hallja hirtelen ezt a furcsa hangot. Ez az öreg bagoly hangja. Most már tényleg elkezdett 
félni. 
Egyre csak szimatolt, de nem találta a kiutat az erdőből. Minden új hang csak növelte a félelmét. 
Gondolkodott, és dühös volt magára. “Hallgatnom kellett volna apára. Ha soha nem mentem 
volna az erdőbe, ebben a percben a meleg házikóban épp a fi nom vacsorámat eszegetném. 
Legalább akkor jobban fi gyelhettem volna, amikor beszaladtam a fák közé! “
“Most már értem, hogy apa és anya miért mondogatják állandóan a gyerekeknek, hogy ha 
nagyobb szabadságot akarnak, nagyobb felelősséget is kell vállalniuk. Amikor beszaladtam az 



erdőbe, szabad voltam ugyan, de felelőtlen. Addig kóboroltam, amíg teljesen eltévedtem.” Ebben 
a pillanatban fényt pillantott meg, odaszaladt és hirtelen az erdőn kívül találta magát, egy világos 
utcában, melyet sok kis házikó szegélyezett. Óvatosan lépkedett végig az úton. Korgott a gyomra. 
A saját felelőtlenségén járt az esze. 

Hirtelen valaki felemelte. Egy kislány. “Milyen piszkos kiskutya vagy” - mondta a lány. Kutyus 
tudta, hogy a nyakörvére a családja anyukája felírta a telefonszámát és nemsokára biztosan újra 
otthon lesz, a családjával. Boldog volt, hogy ilyen okos és felelősségteljes családtagjai vannak, 
akik a nyakörvére írták a telefonszámukat.

3. Amikor végigolvastátok a történetet, kérdezd meg a gyerekeket, hogy megértették-e a 
történetet, volt-e valami, ami nem volt tiszta a számukra.

4. A facilitátor kezdeményezzen beszélgetést a gyerekekkel a következő kérdések segítségével. 
Minden kérdés után az további feltáró kérdéseket tehetsz fel, hogy tovább tisztázzátok a gyerekek 
válaszait:

a) Mit gondoltok, miért ment be Kutyus az erdőbe?

b) Mit tennél egy hasonló helyzetben? Például valaki fi gyelmeztet arra, hogy valahová ne menj, 
de te kíváncsi vagy és fel akarod fedezni. Próbáld elmagyarázni, hogy miért tennél ilyet?

c) Ha valaki fi gyelmeztet arra, hogy ne menj be valahová, korlátozza ezzel a szabadságodat?

d) Mi a szabadság? Hogyan lehet leírni a szabadságot?

e) A mesében Kutyus rájött, hogy a szabadság erősen kapcsolódik a felelősséghez. Igaza van?

f) Hogyan kapcsolódik a szabadság a felelősséghez?

g) Hogyan nézne ki a világ, ha az embereknek sok minden a szabadságukban állna és nem 
lenne semmi felelősségük?

h) Nehéz felelősséget vállalni? Nehéz szabadnak lenni?

i) Egy okos ember (Sigmund Freud) egyszer 
azt állította: „A legtöbb ember nem akarja a 
szabadságot, mert a szabadság felelősséggel 
jár, és a legtöbb ember fél a felelősségtől.” 
Egyetértetek ezzel a mondattal? Miért?

j) Miért félnek az emberek a felelősségtől? Ez 
azt jelenti, hogy félnek a szabadságtól is?

5. A beszélgetés befejeztével a facilitátor 
osszon ki mindenkinek egy-egy lapot és 
kérje meg a gyerekeket, hogy válasszanak ki 
egy jelenetet a történetből és rajzolják le. A 
jelenetnek tükröznie kell a szabadság vagy a 
felelősség fogalmát.
A képnek adjanak címet is, ami egy szóban 
vagy egy mondatban meghatározza vagy 
leírja, hogy számukra mit jelent a szabadság 
vagy a felelősség.

3. When reading is over, ask the children if they understood the story and if something was unclear to them. 

4. Start a discussion with children by opening a dialog with a help of following questions. After every question, 
ask sub-questions to set up discussion aimed to clarify answers that can be based on children answers:

a) What do you think why Puppy enter the woods? 

b) What would you do in a similar situation? For example, someone warns you not to go somewhere, but you're 
curious and you want to explore. Explain why would you do that?

c) If someone warns you not to go somewhere is he/she limiting your freedom? 

d) What is freedom? How can you describe freedom?

e) In the story, Puppy realized that freedom is strongly connected with responsibility. Is he right? 

f) How freedom is connected with responsibility? 

g) How the world would look like if people have a lot of freedom, but don't have any responsibility? 

h) Is it hard to be responsible? Is it hard to be free? 

i) One smart man (Sigmund Freud) once claimed: "Most people do not really want freedom, because freedom 
involves responsibility, and most people are frightened of responsibility." Do you agree with this sentence? 
Why?

j) Why are people frightened of responsibility? Does this mean that they are afraid of freedom, too?

5. After finishing discussions, give one blank sheet of paper to each child and asks them to choose one scene 
from the story "Puppy in the woods". 

The scene should characterizes the concept of freedom or responsibility and the children need to draw that 
moment that describes one of these two concepts. 
The picture should have a title that in one word or one sentence defines or describes what freedom or 
responsibility is to them.



Ez a tevékenység különböző iskolai tantárgyakhoz igazítható. Gyűjts össze néhány rövid kérdést 
az aktuális témáról az osztályban. Ezt a tevékenységet időről időre megismételheted az osztály-
oddal, különböző témákkal. 

Például ha matematika tanár vagy abban az osztályban, ahol ezt a gyakorlatot elvégezteted, 
gondolj néhány olyan gyakorlásra vagy rejtvényre, amely megfelel az órák aktuális témájának. 
Írd fel ezeket a kérdéseket, gyakorlatokat vagy rejtvényeket egy papírra (laponként egy gyakor-
lat). Győződj meg róla, hogy legalább egy kérdésed van gyermekenként.

DEMOKRATIKUS ÉS KÖZÖSSÉGI 
ÉRTÉKEK

7-11

~10

15-20 perc
A VÍZBE POTTYANVA

E tevékenység tanulási célkitűzései a kommunikációra és a kapcsolattartásra összpontosítanak: 

- Tudatosítása annak, hogy minden gyerek egy csoporthoz tartozik;
- Felhívni a fi gyelmet arra, hogy minden egyes személyes jellemzőre szükség van egy csoport-
ban;
- A csoport kohéziójának és a összetartozás érzésének fejlesztése.



A GYAKORLAT

1) ültesd le körbe a gyerekeket

2) Ismertesd velük a gyakorlat menetét és a történetet mögötte: Válassz ki egy gyereket a 
csoportból a kezdéshez. A kör közepén kell ülnie, és el kell játszania az első “áldozatot”: 
belepottyant a kútba.

“Segítség, beleestem a kútba.”
A többi gyerek megkérdezi: “Ki fog megmenteni?”
Válaszol: “Az a valaki, aki ismeri a választ [most elolvassa az első elkészített feladatot / kérdést 
/ rejtélyt].”

Ekkor mindenkinek gondolkodnia kell a válaszon. Azok, akik tudják a választ, jelentkezniük kell. 
A kör közepén ülő gyerek kiválaszt egyet közülük. Ha a választottja válasza helyes volt, akkor 
kimentette a társát és most ő ül középre (“pottyant a kútba”) ... és a játék folytatódik.

Tanárként győződj meg róla, hogy minden gyerek legalább egyszer megmentő lehessen. Tehát 
minden gyermeknek legalább egy előkészített kérdésre válaszolnia kell.

REFLEXIÓ 

Magyarázd el a gyerekeknek, hogy bizonyos helyzetekben bizonyos jellemzők szükségesek a 
„mentéshez” vagyis mások segítéséhez. Az érzelmek és a társadalmi jellemzők sokfélesége 
érték. Az a képesség, hogy helyesen válaszoljunk az előkészített kérdések egyikére, csak egy 
példa arra, hogy az egyéni képességek hogyan segíthetnek valakinek. 

Ha van időtök, kérdezd meg a diákjaidtól, hogyan érezték magukat a gyakorlat során. 

Kérd meg a tanulókat, hogy keressenek példákat a mindennapjaikból. Ez hidat épít a tevékenység 
és a személyes élethelyzetük között, és a jövőben pozitív hatást fejthet ki. 

Ennek a tevékenységnek az alapötlete az “Erősebb gyermekeket - kevésebb erőszakot” projektből 
származik. Az ILI-FAU az AVAL project célcsoportjához igazította.

Forrás:
Strong children - less violence. Sammlung pädagogischer Übungen und Spiele für Kita und 
Grundschule, url: https://www.vhs-th.de/fi leadmin/redaktion/Der_Verband/Downloads/DL-
KitaSchule/StrongerChildren2_DE.pdf



A szükséges anyagok listája: 

• Szöveggel és képekkel illusztrált kártyák: tiszta víz, szennyezett víz, tiszta föld - szennyezett 
talaj, tiszta levegő - szennyezett levegő és szövegkártyák: légszennyezés, talajszennyezés, 
vízszennyezés, zajszennyezés, radioaktív szennyezés 
• 10 kiosztandó lap innen letölthető képekkel: https://www.colourbox.com/vector/you-can-help-
the-earth-ecology-infographics-vector-31407212 
• 10 műanyag palack 
• Olló, ragasztó, színek, ecsetek, permanens markerek 
• Mágneses lap vagy bármilyen tábla 
• Két papírlap minden csoporthoz 
• Virágföld

DEMOKRATIKUS ÉS KÖZÖSSÉGI 
ÉRTÉKEK - SZENNYEZÉS

7-11 éveseknek

10 fős csoport

45 perc

KÉPES VAGYOK 
VÁLTOZTATNI

Tisztelet, párbeszéd és aktív állampolgárság: 

• A különböző típusú szennyezések felismerése 

• A szennyezés visszaszorítása érdekében megtett reális lépések azonosítása 

• Finom motoros készségek fejlesztése saját virágcserép létrehozásakor



1. A facilitátornak előzetesen létre kell hoznia a különböző típusú szennyezéseket ábrázoló 
kártyacsomagot
2. Kezdetben az egész csoport egy körben ül a facilitátorral, aki bemutatja a memória játékot: 
meg kell találniuk a kártya ellentétes párját (szennyezett levegő-tiszta levegő) vagy az azonos 
kártyákat (légszennyezés-légszennyezés). A koordinátor az összes kártyát a földre helyezi, a 
gyerekek elkezdik a memóriajátékot. Amikor találnak egy megfelelő párt, a kártyákat a mágneses 
lapra helyezik.
3. A játék befejezése után a gyerekek megnézik a kártyákat és azonosítják a főbb szennyezési 
típusokat.
4. A facilitátor ötletgyűjtést kezdeményez, és arra kéri a gyerekeket, hogy mondják el, mit tehetnek 
a szennyezés csökkentése érdekében: üvegpalackokat, környezetbarát termékeket vásárolnak, 
sétálhatnak vagy kerékpározhatnak, lekapcsolhatják a lámpákat, számítógépeket, TV-ket, ha 
nem használják azokat. 
A gyerekeket két csoportra osztják, rajzolniuk kell egy házat, és össze kell írniuk a konkrét 
teendőket: a lámpák lekapcsolása, a számítógépek kikapcsolása, a házon kívül kerékpárt 
rajzolhatnak, főleg azokat a tevékenységeket vegyék sorra, amelyeket ők maguk is elvégezhetnek.  
A feladat végeztével a csoportokat felkérhetjük, hogy mutassák be a házukat és a tervezett 
tevékenységeiket azért, hogy csökkenthessük a szennyezést. A csoportok összehasonlíthatják 
az eredményeiket.
5. Ezt követően a facilitátor kiosztja a Földet megmentő valós lépéseket bemutató képeket. A 
gyerekek azokat az akciókat jelölik meg, amelyekre képesek. https://www.colourbox.com/vector/
you-can-help-the-earth-ecology-infographics-vector-31407212
6. Ezt követi egy rövid bemutatás a Cateura hulladéklerakójáról, https://www.youtube.com/
watch?v=UJrSUHK9Luw, leállítva a videót 0,16 másodperccel. A gyerekeket ösztönözzük arra, 
hogy azonosítsák a különböző hulladékot, hogy mit látnak, milyen lenne egy ilyen faluban élniük. 
Ezt követően nézzék végig az egész videót.
7. A facilitátor elmagyarázza nekik az úgynevezett 3R-t (Reduce, Reuse, Recycle - Csökkentsd, 
Használd újra, Hasznosítsd újra) és kiemeli a videó legfontosabb üzenetét: a világ szemetet 
küld nekik, mi neki zenét küldünk cserébe. Ezt követően a facilitátor újra lejátsza a videót. A 
gyermekek feladata az újrafelhasznált anyagok azonosítása: olaj, konzervdoboz, fa, villák, húrok 
és így tovább.
8. A facilitátor bejelenti, hogy hasonló dolgot fognak tenni, az üres műanyag palackot virágcseréppé 
fogják alakítani, ehhez hasonlóan https://www.colourbox.com/vector/you-can-help-the-earth-
ecology-infographics-vector-31407212
9. Elvágják a palackokat, különböző színekre festik, személyre szabják őket a szemek, szájak és 
fülek rajzolásával, majd megtöltik virágfölddel és virágokat ültetnek bele vagy vetőmagot.
10. A tevékenység az újrafelhasznált palackokból létrehozott új tárgyak kiállításával zárul. 

Videó felirat: 
A hulladéklerakóba épített nyomornegyed. 

A nevem Ada Maribell Rios Bordados. 13 éves vagyok, és  hegedűn játszom. 

Nevem Juan Manuel Chavez, vagy ismertebben Bebi, 19 éves vagyok és csellón játszom. Ez a 
cselló olajoskannából és fa hulladékból készült. A csapok egy régi szerszámból készültek, amelyet 
a marhahús puhítására használtak, és ezt a másikat pedig gnocchi készítésére használták. Így 
hangzik. 

Egy olyan közösségben, mint a Cateura,nem igazán szokott hegedűje lenni senkinek, sőt, egy 
hegedű többet ér itt, mint egy ház.

Ebben a halomban találtuk meg a hegedű héját, és akkor kezdtük újrahasznosított hangszereket 
készíteni. 



Az itt élő családok újrahasznosítják a szemetet, majd eladják. Soha nem képzeltem, hogy ilyen 
eszközöket fogok készíteni, és nagyon boldog voltam, amikor láttam egy gyereket újrahasznosított 
hegedűn játszani.

Amikor egy hegedű hangját hallgatom, a gyomromban pillangók repkednek. Ez egy olyan érzés, 
amit nem tudok elmagyarázni. 

Az újrahasznosított zenekar egy olyan zenekar, amely szemétből készült hangszerekkel lép fel. 

Az életem értéktelen lenne zene nélkül. Az emberek talán rájönnek, hogy nem szabad hanyagul 
kidobni a szemetet. Sem az embereket.



Ha mód van rá, érdemes külső helyszínen megtartani ezt a foglalkozást (erdőben vagy egy iskola 
közelében lévő parkban). Ha erre nincs mód, a facilitátor készítsen elő néhány képet fákról pl. a 
netről kinyomtatva. Minél részletesebbek ezek a képek, annál jobb. 

Ceruzák

A kérdések papíron kinyomtatva, minden gyerek számára

ÉLŐ TERMÉSZET 7-11

mindenki

1-2 óra
HA ÉN FA LENNÉK

A tevékenység során a gyerekek kapcsolatot teremtenek a fákkal oly módon, hogy személyiséget 
kölcsönöznek nekik és barátokként tekintenek rájuk. 
A cél az, hogy megértsék és tudatosítsák azt, hogy milyen fontosak a fák az emberek életében 
és általában véve is, csakúgy, mint azt, mennyire fontos és jelentős a tágabb értelemben vett 
természeti környezet is. 



Ezeket az utasításokat kell a facilitátornak kinyomtatnia és valamennyi gyerek számára kiosztania: 

1. Találd meg a saját fádat (ha a szabadban vagytok, akkor ez egy igazi fa lehet, ha teremben, 
akkor a kinyomtatott, fákat ábrázoló képek közül kell választaniuk).

2. Ha kiválasztottad a fádat, kérlek, hajtsd végre a következő feladatokat: 
Írnod kell egy történetet erről a fáról. Szánj egy kis időt arra, hogy belehelyezkedj a történetbe, 
próbáld átélni minden egyes lépést. Ahogy itt állsz a fád előtt - vagy pedig a kezedben tartod a 
képét - próbáld elképzelni, hogy a fa emberként szól hozzád, mint ha egy barátod lenne:

3. “Szia!” - szólít meg a fa. “Próbáld minél jobban átérezni a köszönésemet, próbáld a testeddel 
és az elméddel megérezni az ágaimat, a törzsemet és a leveleimet. Nézz rám többféle helyről 
(messziről, közelről, fentről és lentről).

4. Figyeld meg, hogyan változik a törzsem a gyökereimtől az ágakig, a levelekig, tűlevelekig... 
Most válassz ki egy ágat vagy levelet rajtam és a szemeddel kövessd végig, hogyan kapcsolódik 
a törzsemhez és vissza!

5. El tudod képzelni, hogyan nézek ki a különböző évszakokban? Hogy nézek ki belülről és 
hogyan érzem magam?

6. Gondolj arra, hogy mire van szükségem a túléléshez. Képzeld el, hogy néztem ki fi atal faként, 
és az eddigi életemen keresztül! Gondolj arra, milyen lehet az én személyes történetem!

7. Most csukd be a szemed és gondolj rám. Hogyan ismernél fel a többi fa közül? Miért vagyok 
neked különleges?

8. Írj egy rövid történetet rólam!

9. Ha a szabadban vagy, vegyél egy kis darabot rólam ajándékul (levél, kéreg, tű, toboz, stb.), 
vagy csak érints meg egy utolsó alkalommal, és mond, hogy köszönöm és búcsúzz el!

A tevékenység záró fázisa

10. Amikor minden gyermek befejezi a tevékenységet és visszatér, kérjed meg őket, hogy 
válasszanak ki egy mondatot a történetükről, és hangosan olvassák el. Aztán mindannyian 
együtt megvitathatjátok, pl. azt, hogyan tudják összekapcsolni a saját tapasztalataikat a fa 
tapasztalataival.

11. Beszéljétek meg, miért fontosak a fák, milyen szerepük van a Földünkön?

12. Beszéljétek meg, hogyan éreznék magukat, ha a kiválasztott fát kivágnák, ha a fa már nem 
létezne.

13. Mindannyiuknak, beleértve a facilitátort is, egy közös papírlapra kell felírniuk egy “fogadalmat”, 
amely a tiszta környezet megőrzéséhez kapcsolódik, és legalább egy évig tiszteletben 
tartják. A közös térben függesszed ki összes ígéret listáját, hogy mindenki jól láthassa azt az 
osztályteremben!



Egy hely a szükséges bútordarabokkal és anyagokkal, színes karton, matricák, ragasztók, ollók, 
szalagok, öntapadós papír, színes papírok, madzagok, színes ceruzák, temperák, fehér papír… 
az igazolvány, az útlevél és a reklámplakát készítéséhez.

Bemelegítő tevékenység a környezet védelme iránti tudatosság növelésére.

Szemét, szemét és még több szemét:

A szemét mindenütt ott van. Van egyfajta szemét, ami természetes:  ezt biológiailag lebomló 
szemétnek nevezzük. Olyan természetes anyagok áll, amelyek vagy egy az egyben felszívód-
nak, vagy pedig alkotórészeikre válva lesznek a növények számára tápanyagokká. Erre példa az 
állati szőrme, a levelek, a gyümölcshéjak... Meg kell tanulnunk, hogy ne dobjunk el vagy ne ha-
gyjunk szanaszét biológiailag nem lebomló anyagokat, mert azok viszont károsak a környezetre.

Végezzünk el egy kísérletet annak érdekében, hogy megkülönböztessük, mely hulladékok bom-
lanak le biológiailag és melyek nem: A gyerekek készítsenek elő két üres joghurtos poharat majd 
rakjatok bele nedves virágföldet. “Ültessetek” egy műanyag darabot az egyikbe, a másikba pedig 
egy falevelet. Két hétig nyúljatok a két pohárhoz. Aztán fi gyeljétek meg, mi történt. Változott-e 
a szemét? Melyik?Tudjátok-e, hogy miért tűnt el a konténerekben elhelyezett egyik dolog és a 
másik miért nem? 

A lecke: valamit tennünk kell! A facilitátor elmagyarázhatja, hogy miért kell védenünk környezetün-
ket a https://www.unenvironment.org/ címen található számok használatával.

KÖRNYEZETVÉDELEM 7-11

2 és több

30 perc

KLUB A FÖLDBOLYGÓ 
ŐREINEK

Nagyon fontos, hogy mind a pedagógusok, mind a szülők a legkissebb kortól a megtanítsák a 
gyerekeket szeretni és értékelni a természeti világot, és ezekkel az érzésekkel összhangban 
cselekedjenek, hozzájárulva annak gondozásához és megőrzéséhez. Ez a hozzáállás szorosan 
kapcsolódik a béke fogalmához, ami többek között azt is jelenti, hogy a természeti világ megma-
rad gyönyörűnek. 

• Fejleszti a gyermekek tudását a természeti világról és annak szükségességéről, hogy azt gon-
dozzák és megvédjék. 

• A pozitív érzelmi tapasztalatok előmozdítása a természeti világgal kapcsolatban.



Bemelegítő tevékenység a környezet védelme iránti tudatosság növelésére.

Szemét, szemét és még több szemét:

A szemét mindenütt ott van. Van egyfajta szemét, ami természetes:  ezt biológiailag lebomló 
szemétnek nevezzük. Olyan természetes anyagok áll, amelyek vagy egy az egyben felszívódnak, 
vagy pedig alkotórészeikre válva lesznek a növények számára tápanyagokká. Erre példa az állati 
szőrme, a levelek, a gyümölcshéjak... Meg kell tanulnunk, hogy ne dobjunk el vagy ne hagyjunk 
szanaszét biológiailag nem lebomló anyagokat, mert azok viszont károsak a környezetre.

Végezzünk el egy kísérletet annak érdekében, hogy megkülönböztessük, mely hulladékok 
bomlanak le biológiailag és melyek nem: A gyerekek készítsenek elő két üres joghurtos poharat 
majd rakjatok bele nedves virágföldet. “Ültessetek” egy műanyag darabot az egyikbe, a másikba 
pedig egy falevelet. Két hétig nyúljatok a két pohárhoz. Aztán fi gyeljétek meg, mi történt. 
Változott-e a szemét? Melyik?Tudjátok-e, hogy miért tűnt el a konténerekben elhelyezett egyik 
dolog és a másik miért nem? 

A tanulság: valamit tennünk kell! A facilitátor elmagyarázhatja, hogy miért kell védenünk 
környezetünket a https://www.unenvironment.org/ címen található számok használatával.

A FÖLDBOLYGÓ ŐREINEK IFJÚSÁGI KLUBJA 

Valószínűleg ennek az ifjúsági klubnak a legfontosabb dolga, hogy kialakítsa a gyermekekben a 
szeretet érzését a növényekkel, az állatokkal, a Természettel és általában a világgal kapcsolatban. 
Minden gyermeknek, aki a klubhoz csatlakozik, meg kell ismernie, hogy a környezet egy 
ajándék, amit ő kapott, és ennek következtében szeretnie kell azt és meg kell őriznie. Csak ezek 
megtanulásával tudjuk biztosítani a megfelelő környezeti nevelést. 

Ez az oktatás akkor kezdődik, amikor a gyermek még nagyon fi atal; először csak olyan dolgokból 
áll, mint a “kérlek, ne taposd le azokat a növényeket”, vagy “ne fi rkáld össze annak az állatnak 
a képét”, és később egyre konkrétabb ismereteket és módszereket tanulnak a meg arra, hogy a 
mindennapi életükben hogyan óvhatják a környezetüket: egy gyümölcsfa gondozásától, az iskola 
kitakarításán át az összes pedagógiai és módszertani lehetőségen keresztül.

A program az alábbi speciális elemekkel rendelkezik:

TAGSÁGI KÁRTYA. Minden gyermek kap egy tagsági kártyát, hogy rögzítse benne az iskolán 
kívüli tevékenységeket és kirándulásokat. 

ÚTLEVÉL. Annak érdekében, hogy a gyerekeket környezet iránti gondoskodás és annak 
értékelése felé pozitív hozzáállást kialakító tevékenységek befejezésére ösztönözzék, minden 
gyerek számára kiállításra kerül egy útlevél. Minden alkalommal, amikor a gyermek megfelelő 
hozzáállást tanúsít a az adott területen, a tanár lebélyegzi az útlevelet. Amikor a gyerek 
megszerezte az összes lehetséges pecstet, megkapja a diplomáját, amivel hivatalosan is a 
bolygó őrévé válik. 

DIPLOMA A FÖLDBOLYGÓ ŐREINEK. Az iskolai kurzus végén (vagy megadható bármilyen, 
amit az oktatónak jónak lát meghatározni).

KÖRNYEZETVÉDELMI NAGYKÖVETEK:

Havonta (vagy meghatározott időközönként) a csoport posztert készít azzal a céllal, hogy 
tájékoztassa az iskola többi gyermekét a környezetvédelem különböző témáiról. Itt van egy 
beosztás, amit a facilitátor szabadon módosíthat:



JANUÁR - AZ ÚJRAFELHASZNÁLÁS SZÍNEI
FEBRUÁR - FIGYELEM! VESZÉLYEZTETETT FAJOK
MÁRCIUS - MI A KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS MIK A KÖVETKEZMÉNYEI
ÁPRILIS - HOGYAN GONDOZZUK A NÖVÉNYEKET ÉS AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZETÜNKET
MÁJUS - A NUKLEÁRIS ENERGIA ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
JÚNIUS - A VÍZ FONTOSSÁGA. NE PAZAROLD!
JÚLIUS - MI A ZÖLD GAZDASÁG?
AUGUSZTUS - AZ ENSZ HÓNAPJA. TUDOD, MELYEK A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS 
CÉLJAI? https://www.unenvironment.org/explore-topics/sustainable-development-goals
SZEPTEMBER - ÁLLATKERTI LÁTOGATÁS (vagy bármely helyszín, ahol a gyerekek állatokkal 
kerülhetnek kapcsolatba)
OKTÓBER - KÖZLEKEDÉS ÉS SZENNYEZÉS. Ösztönözzétek a társaitokat arra, hogy alacsony 
károsanyag kibocsátású közlekedési módokat válasszanak, pl. biciklizés, gyaloglás...
NOVEMBER - AZ EGÉSZSÉGES BOLYGÓ AZ EGÉSZSÉGES GYEREKEKKEL KEZDŐDIK. AZ 
EGÉSZSÉGES ÉTKEZÉS FONTOSSÁGA
DECEMBER - BIOLÓGIAI BIZTONSÁG.

A tevékenységeket havonta szervezik meg, több területet érintve. Csoportosítva vannak, hogy 
segítsék az oktatót abban, hogy a gyermekekkel milyen tevékenységet vagy tevékenységeket 
végezzenek, aktuális érdeklődésük vagy motivációjuk alapján. Minden hónapban a klub tagjai 
arra törekednek, hogy felhívják a fi gyelmet a hónap témájára. Ehhez szervezhetnek üléseket és 
informatív beszélgetéseket az iskolában, ahol ők beszélnek.



• Szelektív kukák;

• Műanyag palackok folyékony mosószerhez, például lágyítóhoz;

• Olló;

• Ragasztó;

• Színes karton vagy fi lc;

• Filctoll, amely műanyag felületen használható elmosódás nélkül;

• Madzag.

KÖRNYEZETI ÉRTÉKEK 7-11

20-25

1-2 óra

A MŰANYAG MÉGSEM 
OLYAN JÓ ANYAG

• Környezetbarátabb és ökológiailag felelősebb döntésekhez és életmódhoz vezethető tudás és 
gyakorlat elsajátítása; 
• A műanyag használat csökkentése, annak újrahasználata, újrahasznosítása; 
• A „zöld gyakorlat” fogalmának megértése. 
A gyerekek újrafelhasználással kapcsolatos tanítása nehéz lehet, mert a koncepció megle-
hetősen elvont, ez különösen a fi atalabb gyermekek esetében igaz. Nehéz lehet számukra, hogy 
megértsék, hogy a műanyag nem tűnik el, hanem végül egy hulladéklerakóba kerül - a legtöbb 
esetben - vagy még rosszabb a természetbe.
• Újrafelhasználási szokásokra tesznek szert. 
• A használt műanyag újrahasznosítása.



Az ország minden iskolájának szem előtt kell tartania a fenntarthatóságot (DEFRA fehér könyv, 
2011, 49. o.).

1. tevékenység: először beszéld meg a diákjaiddal.

Kérd meg őket, hogy személyes tapasztalataik alapján mondják el véleményüket az 
újrahasznosításról.
 Kérdezhetsz tőlük olyan kérdéseket is, mint:

• Mit tudsz az újrahasznosításról?
• Újrahasznosítasz-e otthon vagy nem foglalkozol vele? Miért?
• Tudod, mi történik a különböző anyagokkal a szelektív tartályba való behelyezése után?
• Tudod, mit jelent a tengerek műanyag-szennyezése? (Évente körülbelül 8 millió tonna műanyag 
kerül be a tengerekbe, és ha ez ebben az arányban folytatódik, 2050-re az emberek több 
műanyaggal fognak találkozni az óceánban, mint a hallal). Ennek a témának az elmélyítéséhez 
a „Plastic change international” nevű civil szervezet honlapján (https://plasticchange.org/) 
vagy a facebook oldalán (https://www.facebook.com/plasticchangeinternational/) találsz 
bővebb információt, angol nyelven. Magyar nyelven ezt az oldalt ajáljuk: http://kornyezetbarat.
hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/muanyaghulladek/

A „fenntartható vásárlást” is használhatod vitatémaként. 

• Kérd meg a gyerekeket, hogy amikor vásárolni mennek, jegyezzenek fel minden olyan megvett 
terméket, ami műanyagból van vagy műanyagba van csomagolva. 
• Bevásárló táskák (magyarázza el az újrahasználható termékek előnyeit)
• Csomagolás (magyarázza el a kevesebb 
csomagolással rendelkező, vagy nem 
előre csomagolt termékek kiválasztásának 
előnyeit)

Ezután magyarázd el a gyerekeknek 
(könnyen érthető nyelven) a 
környezettudatos viselkedés jelentését. 
Használhatod a következő szójegyzéket: 

Csökkentés (Reduce) - a mindennapi 
tevékenységeink, mindennapi életünk 
során keletkező hulladék csökkentése

Újrafelhasználás (Reuse) - keressük a módját, hogy 
a mindennapi életünk során felhasznált anyagokat 
újrahasznosítsuk, beleértve a papírt, a játékokat, az 
elektronikát és az egyéb eszközöket. Ha a régit újra 
használjuk, akkor nem kell újat vásárolni. Következésképpen  
energiát takarítunk meg, és csökkentjük az általános 
szennyezést.

Újrahasznosítás (Recycle) - azt jelenti, hogy azokat a 
dolgokat, amelyeket nem tudunk újra felhasználni a jelenlegi 
formájában, újra kell hasznosítani, mint nyersanyagot egy 
új tárgy előállítására, amely aztán ismét hasznos lesz 
számunkra. Így kevesebbet pazarolunk és segítünk a 
környezetünknek is.

Step by step plan on how to implement learning materials in learning surroundings. 
Please keep in mind that these materials and activities are not "written in stone" and they can be modify or 
adjust according to the needs and abilities of the children you are working with.
«Every school in the country should put sustainability at the heart of its thinking» (DEFRA White Paper, 2011, 
p. 49).

Activity 1: at first discuss with your children. Ask them to express their opinions on recycling by using their 
personal experience. You may also ask them questions like: 
• What do you know about recycling?
• Do you recycle at home or do you avoid it? Why?
• Do you know what happens to the different materials after putting them in the recycling bin?
• Do you know what plastic marine pollution is? (About 8 million tons of plastic enter the sea every year and at 
this rate humans will face a future with more plastic in the ocean than fish by 2050). If you want to deepen this 
topic please go to the facebook site of the NGO “Plastic change international” where you can find

You can also use «sustainable shopping» as a discussion theme. Ask children to list all items they remember 
when they go shopping that are made of plastic or are packed into plastic.
• Disposal shopping bags (explain the benefits of reusable ones)
• Packaging (explain the benefits of choosing products with less packaging, for example not packaged/loose)
Then explain to children (using a simple language) the meaning of green practices. Use the following glossary:

Reduce – means to reduce the waste we are producing during the  everyday activities, studies, at home, and life 
in general.
Reuse – means looking for ways to reuse some of the materials we use for our everyday life, including paper, 
toys, electronics and any other tools. If we reuse, then we do not have to buy a new item. Consequently, we 
save energy producing a new one and reduce the overall pollution.
Recycle – means that the things we cannot reuse in their current form have to be recycled. Then, they can be 
used as raw material to produce a new item that will be useful to us. This way, we waste less and also help our 
environment.
Don’t forget that plastic collection is focused on packaging only, and therefore, bottles, jars, containers, bags, 
envelopes, clear wraps, disposal tableware, bowls. 

Reasons to refuse single use plastic: made from fossil fuels; huge carbon footprint; Will still be here in hundred 
years; Pollutes our oceans killing marine animals and birds; Can enter our food chain

Activity 2
If you do not have a recycle area in class create one in your class with different ccolored bins for recyclable 
items. Ask the students to decorate the bins. For younger children, place an identifying picture on the outside of 
the container. 
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Az egyszer használatos műanyagok elutasításának indokai: 

Fosszilis tüzelőanyagokból készült
Hatalmas szénlábnyomot hagy 
Még száz év múlva is itt lesz
Szennyezi óceánjainkat
Megöli a tengeri állatokat és a madarakat
Beépülhet a táplálékláncunkba

2. tevékenység

Ha nincs az osztályban szelektív hulladékgyűjtés, hozzatok létre egyet, különböző színű 
tartályokkal az újrahasznosítható termékekhez. 

Kérd meg a diákokat, hogy díszítsék ki a tartályokat. A fi atalabb gyerekek számára helyezzetek 
el a válogatást segítő képeket a tartály külső oldalára.

Műhelymunka

Szükségetek lesz tiszta műanyag palackokra (folyékony mosószer, öblítő). 

Szükség van ollóra, ragasztóra és fi lcre vagy kartonra, valamint madzagra. 

Segíts a tanulóknak az állatok vagy fantázia lények előkészítésében (lásd a képet), és díszítsétek 
vele az osztálytermet.

Kiegészítő tevékenységek: 

1. Látogassatok el a helyi újrafeldolgozó központba, hogy bemutathasd a diákok számára az 
összegyűjtött és újrahasznosított anyagokat. Kérdezz rá, hogyan hogyan hasznosítanak újra olyan 
tárgyakat, mint a számítógépek, a villanykörték és az elemek. Magyarázd el az osztályodnak, 
hogy ha bizonyos tárgyakat nem hasznosítunk újra, azok hogyan szennyezhetik a talajt és a 
vizet. 

                                                                                  Workshop

Provide clean plastic bottles for liquid detergent like softener. You also need scissors, glue and felt or cardboard 
and strings. Help students to prepare animals or phantasy creatures (see picture) and hang them up in classroom 
for decoration. 

                                                                      Enrichment activities: 

1. Visit your local recycling centre to show students the different materials that are collected and recycled. 
Make sure to inquire with the recycling centre about how they recycle items such as computers, lightbulbs and 
batteries, as well. Explain to your class how not recycling certain items can pollute the land and lead to ground 
water contamination.

2. Find some charity organization that collects plastic or bottle caps for donations and collect them together as a 
class. For example: 
some leukemia research centers collect plastic bottle cap. If possible, engage entire school and set up a target as 
how many kg you want to reach for donation. Celebrate the result when reached all together! The positive 
feedback will further motivate your children and stay in their memory.

3. Participate to the European Week for Waste Reduction (EWWR) with your own action. The European Week 
for Waste Reduction aims to mobilise as many actors as possible to implement awareness raising actions on 
waste reduction, product reuse and materials recycling. Schools can register here.

If you are interested in best practice collected under EWWR go here: 
www.ewwr.eu/en/ideas/ideas-for-actions.



2. Keress olyan jótékonysági szervezetet, amely kupakokat gyűjt adományként, és az osztályban 
gyűjtsétek össze őket. Például: néhány leukémiai kutatóközpont műanyag palack kupakot gyűjt 
. Ha lehetséges, vonjátok be az egész iskolát, 
és határozzatok meg egy célt, hogy hány kg-ot 
szeretnétek elérni. Ünnepeljétek meg az eredményt, 
amit együtt értetek el! A pozitív visszajelzés tovább 
motiválja a gyerekeket és jobban fognak emlékezni 
rá.

3. Vegyetek részt az Európai Hulladékcsökkentési 
Héten (European Week for Waste Reduction - 
EWWR) a saját akcióitokkal: http://szelektalok.
hu/hulladekcsokkentesihet/ Az Európai 
Hulladékcsökkentési Hét célja, hogy minél több 
szereplőt mozgósítson a hulladék csökkentésére, 
a termékek újrafelhasználására és az anyagok 
újrahasznosítására irányuló tudatosságnövelő 
intézkedések végrehajtására. Az iskolák a következő 
linken regisztrálhatnak: http://www.ewwr.eu/hu. 
Ha érdekli az EWWR keretében gyűjtött legjobb 
gyakorlatok, látogasson el a következő linkre is: 
http://www.ewwr.eu/hu/ideas/ideas-for-actions.
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A műhelymunka megvalósítása előtt elvégzendő néhány előkészítő tevékenység: 

- Válasszad ki az állatkereskedésekben található kedvtelésből tartott állatokat (pl. Bohóchal, 
csincsilla, tengerimalac, hullámos papagáj, vörös gabonasikló). 

- Nézz utána ezen állatok természetes élőhelyeinek és életének. Például: Hol él? Mit eszik? 
Magányos állatok? Milyen távolságot tesznek meg naponta? 

- Nyomtasd ki ezeket a rövid információkat az egyes fajokról és vágd az egyes mondatokat külön 
papírcsíkokra. 

- Nyomtass ki egy-egy képet a kiválasztott állatfajokhoz.

FOGSÁGBAN TARTOTT ÁLLATOK 7-11

15

45 min

KISKEDVENCEK A 
BOLTOKBAN 

A fogságban és a természetes élőhelyén élő állat közötti különbség beazonosítása annak érdeké-
ben, hogy megértsük a kedvtelésből tartott állatok mindennapi szükségleteit. 

Az állatok jogainak okiratba foglalása, annak érdekében, hogy tudatosodjon az ember állatokkal 
szembeni felelőssége.   



A tevékenység megkezdésekor a facilitátor rövid beszélgetést kezd a gyerekekkel az 
állatkereskedésekben található kedvtelésből tartott állatokról: 
Melyik a kedvencük és miért? 
Tudnak-e valamit a viselkedésükről és a természetes élőhelyükről? 

Rövid beszélgetés után a facilitátor csoportokba osztja a gyerekeket. A csoportok száma a 
kiválasztott állatfajok számától függ, de előnyös a csoportonkénti 3-4 gyermek. 

Ezután a facilitátor az állatok nyomtatott képeit a táblára vagy a falra rögzíti. Érdemes inkább egy 
valódi állat fényképét, mintsem rajzot használni, hogy a gyerekek valódi benyomást szerezzenek 
az állatokról. 

A következő lépés az, hogy csoportonként kiosztunk 5-6 mondatot, amelyet az állatok 
szükségleteiről és viselkedéséről nyomtattunk ki és vágtunk fel. 

A feladat az, hogy a csoportok közös megegyezéssel kiragasszák az alá az állat alá a 
mondatotkat, amelyekre szerintük vonatkozik. Amikor ez megvan, a facilitátor még rákérdez, 
hogy szeretnének-e módosítani a mondatok elhelyezésén és ha igen, miért? 

A csoportos megbeszélést követően a facilitátor végigmegy a mondatokon állatonként és kiemeli 
a hibásan elhelyezetteket és kéri a gyerekeket, hogy próbálják a megfelelő állatot megtalálni 
hozzá. 

Végül a facilitátor megkérdezi, hogy van-e háziállatuk a képekek szereplők közül, és hogyan 
gondoskodnak róluk? 

Kezdeményezzünk egy beszélgetést a fogságban való és a szabadban való életkörülmények 
különbségeiről. Ennél a résznél a facilitátor a táblán húzhat egy elválasztó vonalat melynek a két 
oldalára egyszerű mondatokban felírhatja a különbségeket.

Folytasd a beszélgetést a következő kérdések segítségével: 

- Hogyan érzik magukat az állatok fogságban? 
- Meg tudunk felelni a természetes igényeiknek, ha házikedvencként tartjuk őket? 
- Miért akarják az állatokat fogságban tartani? 
- Vajon ugyanaz a helyzet, ha egy állat fogságban születik, mint ha vadon fogják be? 
- Miért léteznek állatmenhelyek? 
- Hogyan lehet boldoggá tennünk a kedvtelésből tartott állatainkat? 
- Felelősek vagyunk az életminőségéért, ha háziállatuk van? 
- Szerinted van olyan törvény, amely védi az állatok jogait? 
- Melyek az állati jogok?

At the beginning of activity, facilitator shortly talks to children about animals in pet stores: 
Which is their favorite and why? 
Do they know anything about their behavior and natural habitat?

After a short dialog, facilitator divides children into groups. The number of groups depends on number of 
chosen animal spices but preferable number is from 3 - 4 children in the group.

Facilitator then pins the printed pictures of animals on the blackboard or on the wide wall. It is advisable to 
have photography's of a real animals rather then drawings or cartoon images so that the children would get a 
real sense of the animals.

Next step is to give each group 5 to 6 cut sentences that describes needs or behavior of animals presented on the 
blackboard.

The group task is to commonly agree and put/pin the sentences under the picture of animal they think it refers 
to.

When all groups are done with this task, facilitator ask the children if they agree with matched sentences under 
the pictures or would they change something and why? 
After a group disscusion, if some sentence doesn't mach the picture facilitator asks the children to correct them 
by pining them under a right picture. 

Then facilitator asks the children if they have any pets from the pictures at home and how do they take care of 
them?
Start a discussion about the differences between living conditions of species in captivity and natural habitat.
At this point, facilitator can draw two pillars (captivity and natural habitat) on the blackboard and write down 
the comparison in short and clear sentences.

Continue the discussion with a help of following questions: 

- How animals feel in captivity?
- Can we satisfy their natural needs when we have them as pets? 
- Why people want to keep animals in captivity?
- Is it the same if an animal is borne in captivity or taken from the wild?
- Why animal shelters exist?
- How can we make pet animals happy? 
- Are we responsible for their quality of life when we have them as pets?
- Do you think there should be laws that protect animal rights?
- What are the animal rights? 

Tips and tricks: 

For younger children, instead of printed sentences, you can print pictures of the information for chosen species, 
for example: picture of the food they eat, habitat they live in etc. 

For additional activities you can brainstorm with children what animal writes would be and develop an Animal 
rights law or a muniment that could be distributed on school web site or social media. 



Tippek és trükkök: 

A fi atalabb gyerekek számára a nyomtatott mondatok helyett a kiválasztott fajokra vonatkozó 
információk nyomtathatóak ki, például az általuk fogyasztott élelmiszerek képe, kép az 
élőhelyükről stb. 

Folytatásként gondolkodhattok a gyerekekkel közösen azon, hogy mik lehetnének az állatok jogai, 
és közösen kidolgozhattok egy állatjogi törvényt vagy okiratot, amelyet az iskolai weboldalon 
vagy a közösségi médiában is nyilvánosságra hozhattok.



A szükséges anyagok listája:

• Nagy műanyag palack (2 liter)
• Ollók
• Nagy teherbírású szalag
• Virágföld
• Magok
• Víz

DEMOKRATIKUS ÉS TÁRSADALMI 
ÉRTÉKEK - MUNKAERKÖLCS - FÁK ÉS 
AZ OXIGÉN

7-11 éveseknek

4-5 fős csoportok

45 perc

A MI SAJÁT 
FA-BÖLCSŐDÉNK

Környezeti értékek - Munkaerkölcs:
• A környezettudatosság növelése
• Tanulják meg a fák fontosságát és a természet tiszteletét.



Bevezetés:
A fák létfontosságúak. Mint a bolygó legnagyobb növényei, oxigént adnak, szenet tárolnak, 
stabilizálják a talajt és életet adnak a világ vadvilágának. Szintén biztosítanak számunkra anyagot 
a szerszámainkhoz és a menedéket a számunkra.
Fákra van szükségünk, hogy lélegezzünk. ... A fák eltávolítják a szén-dioxidot a légkörből. Az 
oxigént a fotoszintézisnek nevezett folyamaton keresztül szabadítják fel. Gyakorlatilag a Föld 
minden állati életének szüksége van oxigénre a lélegzéshez, és az erdők kulcsszerepet játszanak 
a komplex globális oxigénciklusban.
A fák 5 ° C-os hűvösebbé tehetik a kertet, mint amennyit nélkülük volna. Évente legalább két fát 
kellene ültetnünk, mert ennyit “fogyasztunk el” ilyen vagy olyan módon. A gyümölcsfák különösen 
értékesek. Ezért nagyon fontos, hogy vegyetek részt a fák termesztésében, ültetésében és 
védelmében. Egy faiskola kialakítása nagyon fontos szolgáltatás lehet a helyi közösség számára.
A saját faiskola megvalósításához szükséges lépések:
1. Vond be a fi atalokat, hogy keressenek olyan fákat, amelyek láthatóan jól érzik magukat a 
környezetükben.
2. Kérjetek engedélyt a tulajdonosoktól, hogy magokat gyűjthessetek.
3. Gyűjtsetek össze üres, két literes műanyag palackokat
4. Készítse elő a mini-terráriumokat:
• Vágjátok ki a palackot
• Töltsétek fel az alsó részét virágfölddel
• Ültessétek el vetőmagot és öntözzétek meg, anélkül, hogy teljesen feláztatnátok a földet.
• Óvatosan ragasszátok vissza a palack tetejét.

5. A terrárium készen áll, tegyétek egy szép napos helyre. 
6. Öntözzétek (kevés vízzel) hetente egyszer. 
7. A magnak négy hét kell, hogy kihajtson 
8. Három hetes növekedés után tegyétek át egy tápanyagban gazdag talajjal töltött műanyag 
szatyorba. 
9. Amikor a csemete a 30 cm magasságot elérte, adjátok oda valakinek, aki vállalja, hogy 
gondoskodik róla és komposzttal gazdagított talajba ülteti. A fi atal facsemetéket az első két 
évben kell locsolni. 

Forrás: The Global Scout, Frank Opie. Maszkó Miller Longman (1993), adaptáció

Introduction:
Trees are vital. As the biggest plants on the planet, they give us oxygen, store carbon, stabilize the soil and give 
life to the world's wildlife. They also provide us with the materials for tools and shelter. 
We need trees to breathe. ... Trees remove carbon dioxide from the atmosphere. They release oxygen through a 
process called photosynthesis. Practically all animal life on Earth needs oxygen to breathe and forests play a 
key role in the complex global oxygen cycle.
Trees can make a garden 5°C cooler than would have been the case without them. We should all plant at least 
two trees a year, because that is what we use in one way or another. Fruit trees are especially worthwhile. So, it 
is quite important to get involved in growing, planting and protecting trees. Developing a tree nursery can be a 
very important service for a local community.

Steps to implement our own tree nursery:
1. Involve young people in looking at the trees that grow well in your area.
2. Ask permission from the owners to collect seeds. 
3. Collect old two-liters plastic bottles 
4. Prepare mini-terrariums:
• Cut a bottle 
• Fill the bottom with soil 
• Plant the seed d. Water without soaking the soil 
• Carefully tape the top of the bottle back.

5. Your terrarium is ready, put it in a nice sunny place. 
6. Water lightly once a week. 
7. The seed should take four weeks to grow 
8. After three weeks of growth, report into a plastic bag filled with good soil. 
9. When the tree is 30 cm tall, give it to someone who promises to care for it, and plant it in the ground with lots 
of compost. New trees need to be watered for the first two years of growth

Source: adapted from: The Global Scout, Frank Opie. Maskew Miller Longman (1993)
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A kézikönyv szerzői olyan szakemberek, akik az AVAL projekt partnerszervezeteiben dolgoznak. Tapasztalataik formálták 
e kézikönyv tartalmát olyanná, ami - reményeik szerint- egy holisztikus és gyakorlati forrásanyaggá teszi. 

A tanananyagok szerzői 

• University of Ljubljana Faculty of Theology (Szlovénia): 
 Mateja Centa; Vojko Strahovnik

• Strategies and Tools to Enhance People’s Skills (Olaszország): 
 Svenja Pokorny; Pier Giacomo Sola

• Budapest University of Technology and Economics (Magyarország):
 Orsolya Endrődy-Nagy

• Innovation Training Center, S.L. (Spanyolország): 
 M. Begoña Arenas; Eduardo Linares

• Association Mundial de Educadores Infantiles (Spanyolország): 
 Elvira Sánchez-Igual

• Association Petit Philosophy (Horvátország): 
 Ivona Matana; Bruno Ćurko; Zoran Kojčić; Marija Kragić; Ivana Kragić

• Center for the Advancement of Research and Development in Educational Technology (Ciprus):
 Elena Xeni

• The Innovation in Learning Institute (Németország):
 Sandra Matthes; Zwanziger Michael

• Militos Consulting SA (Görögország):
 Kyriakos Lingas; Dimitra Micheli

• Fundatia Centrul Educational Spektrum (Románia): 
 Sergiu Oanea, Zsófi a Pál, Helga Hadnagy

A szerzők mellett szeretnénk köszönetet mondani a tanároknak és pedagógiai szakértőknek, akik hozzájárultak ehhez a 
kézikönyvhöz az anyagok áttekintésével és az osztályteremben végzett tevékenységek kísérletezésével. Összesen 58 
válasz érkezett, csaknem 39 tanár és 17 iskola / szervezet vet részt a tesztelésben az érintett országokból. 

4.  SZERZŐK ÉS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK



• Digi Telecommunications. “Let’s Know Your Children’s Rights - CRC.” Filmed [April 2017]. YouTube video, 6:37.  
 Posted [April 2017]. Accessed February 21, 2019. 

 https://www.youtube.com/watch?v=2Z7ilXD9-8o.

• Erasmus+ Ethical Values for Preschool Children. “The Handbook for Ethical values for preschool children (Vred 
 note za predšolske otroke).” Accessed February 21, 2019. 

 http://vrtec.leila.si/download/prirocnik.pdf.

• Ethika – Ethics and Values Education in Schools and Kindergartens. “Ethics and Values Education – Manual  
 for Teachers and Educators.” Accessed February 21, 2019. 

 http://www.ethics-education.eu/resources/ManualTeachers_EN.pdf.

• Lipman, Matthew, Sharp, Ann Margaret, and Oscanyan, Frederik S. Philosophy in the Classroom. Philadelphia:  
 Temple University Press, 1980.

• Noddings, Nel. Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education. Berkeley: University of California  
 Press, 1984.

• Noddings, Nel. Caring: A Relational Approach to Ethics and Moral Education, Second Edition. University of Cali 
 fornia Press, Updated edition 2013.

• Opie, Frank. The Global Scout: Scouting for Nature and the Environment. Maskew Miller Longman (Pty), 1993.           

  

• Primary Ethics. “Ethics Education for Children.”  Accessed February 21, 2019. 

 https://primaryethics.com.au.

• Sanchez Igual, Elvira, Sánchez Muliterno, Juan. Aprender a convivir juntos… y en paz. Trillas: Editorial de la   
 Infancia, 2009. 

• Stronger Children Less Violence 2. “Collection of activities.” Accessed February 21, 2019. 

 https://strongerchildren.fi les.wordpress.com/2015/01/collection-of-activities.pdf.

• Wilson, Ruth A. “Fostering Goodness & Caring: Promoting Moral Development of Young Children.” 

Earlychildhood News. Accessed February 21, 2017. 

 http://www.earlychildhoodnews.com/earlychildhood/article_view.aspx?ArticleID=565.

• World Asociation of Early Childhood Educators (AMEI-WAECE). “Learning to live together in peace from early  
 years: educating the personality of the child and their values.” Accessed February 21, 2019. 

 http://www.waece.org/webingles/valores/.

5.  REFERENCIÁK

133


