
Berecz Kata 

Mottó: „ Az érzés az, ami az embert gondolkodásra serkenti, 

és nem a gondolkodás az, ami érezni ösztökéli." 

G. B. Shaw 
 

 

Saját tanulócsoportra szabott, érzelmi intelligencia- fejlesztést célzó folyamat megtervezése három 

hónapos időintervallumra. 

Pontosabban: Saját tanulócsoportban megvalósítandó, három-hónapos időintervallumra tervezett, 

érzelmi intelligenciafejlesztést célzó folyamat megtervezése (minimum 6000 karakter). 

Értékelési szempontok: A résztvevő az írásos tervben használja a képzésen tanult gyakorlatokat a 

választott tanulócsoport diákjainak igényeihez igazítva. A terv legyen kivitelezhető, az adott 

évfolyamhoz, a korosztályhoz illeszkedő, megvalósítható. 

 

Hetedik osztályban (22 tanuló) tánc és dráma foglalkozás keretén belül 10 óra az érzelmi intelligencia 

fejlesztését szolgálja. A játékba ágyazott módszer bemutatása (kurzus után) minden osztálynál 

osztatlan sikert aratott. Így most 10 órán keresztül szabadon „gyakorolhatunk” a hetedikesekkel. A 

többi osztály pedig jutalomszerűen fog mazsolázni az ötödikeseknél kipróbált játékok közül. 

Cél : 

- Az önelfogadás,  

-  a másik megismerésén keresztül az empátia, ami elvezet a toleranciához, 

- az erőszakmentes kommunikáció 

Ehhez saját szabályainkat megalkotjuk, rögzítjük… közös munkával, mint pl.: 

- Ne akard a másikat mindenáron megváltoztatni! 
- Ne ítélkezz, ne minősítgesd mások viselkedését! 
- Saját érzéseidet, szükségleteidet fogalmazd meg! 
- Ne követelést, hanem konkrét kérést közvetíts társadnak! 
- Szabadulj meg negatív érzéseidtől! …stb. 

 

 

 

1. Január 7. hétfő 

Érzelmi hőmérő: A lábadnál kezdődik, a fejeden van vége. 

A. Kreatív titkok Rólad I.:  



- Álljatok sorba név szerint, ABC sorrendben>>> az így kialakult sorból kettesével leülünk >>> 

elmondjuk egymásnak KEDVENC ÉTELÜNKET 

- Álljatok sorba születésnapotok dátuma szerint>>>az  így kialakult sorból kettesével 

leülünk>>> elmondjuk egymásnak: ki hol szeret NYARALNI. 

- Álljatok sorba házszámotok szerint növekvő sorrendben>>> így kialakult sorból kettesével 

leülünk>>> elmondjuk egymásnak: a LEGIJESZTŐBBET, amit tettetek. 

- Álljatok sorba hajatok színe szerint >>> az így kialakult sorból kettesével leülünk>>> 

elmondjuk egymásnak: a LEGBOLDOGABB pillanatot az életünkben. 

Aztán egyenként önként kiállva, elsorolhatjuk az illető négy „titkát”, ha hozzájárul. 

 

B. Tánclépések fordítva 

Körbe állunk. Bárki a csoportból megszólalhat, és alapvető tánclépéseket mondhat (2-őt balra, 2-őt 

jobbra, 1-et balra, 1-et jobbra, 1-et be, 1-et ki, 2-őt be, 2-őt ki) 

Nehezítés, ha fiú mondja, akkor az ellenkezőjét kell tenni, ha lány, akkor szót kell fogadni. 

C. Kő – papír - olló bajnokságot tartunk  

A kő > olló  

Olló>papír 

Papír> kő alapon lehet drukkolni – háta mögé állni, annak, aki felett győzelmet arattunk. 

D. Az órát ismét az érzelmi hőmérővel zárjuk 

 

2. Január 14. 

A. Maci kártya: Kiválaszt mindenki egy hangulatának megfelelő kártyát és aztán felveszi azt a 

testtartást, amit a kártyán lát. 

Ha valaki szeretne beszélni a hangulatáról-testtartásáról, … megkérjük rá. Másokat is 

megkérdezhetünk a testtartásukról és beszélhetnek róla ha szeretnének. 

 

B. Egy mozdulat - egy hang  

Körbe bemutat mindenki egy mozdulatot - egy hanggal, amit háromszor utánzunk közösen és körbe 

bemutatjuk. 

C. Önarckép 

Csoportokban dolgozunk (mi is részt veszünk az egyik csoport munkájában) 

1. Zsírkrétát, ceruzát, papírt kiosztunk 

2. Az alábbi listát felírjuk a táblára 

- kedvenc zeném 

- érdeklődési köröm 

- kedvenc tantárgyam (az ebédidőn kívül) 

- kedvenc színeim 



- hobbiim 

3. Rajzol le éned ezen vonatkozásait. A rajzok legyenek EGYSZERŰEK (nem baj, ha nem tudsz jól 

rajzolni) 

4. A rajzainkat mutassuk meg a csoporttársainknak (mi is)!  Mindenki magyarázza el, hogy  

A. mit ábrázolnak a rajzok? 

B. miért fontos számunkra az adott tevékenység, vagy érdeklődés? 

 

D. Maci kártya: Kiválaszt mindenki egy hangulatának megfelelő kártyát és aztán felveszi azt a 

testtartást, amit a kártyán lát. 

 

3. január 21. 

 

A. DIXIT kártya 

- Most Dixit kártyát húzunk és a kártya alapján próbálunk körbe választ adni 3, magunkról 

szóló kérdésre.  

- Ki vagy? 

- Mi az, ami Neked fontos? 

- Valami, ami ritkán látszik. 

 

B.  Metró kocsi 

A Metro kocsi belsejében egymással szemben ülünk, a bejárati ajtónál a kalauz adja a jegyeket és 

amilyen hangulatban felszállnak az utasok (egyenként) ezt a hangulatot a többi utas is rögtön átveszi. 

C. Örömgyakorlat - Élő fényképezőgép 

1. Párokban állunk, az első (a fényképezőgép) csukott szemmel, a második (a fotós) mögötte áll 

és az első vállaira teszi a kezét, ha lát valami szépet, megörökítésre alkalmasat, akkor kezeivel 

megállítja a fényképezőgépet, (az kinyitja a szemét) fókuszál a fotós >>> a fejet megfelelő 

irányba állítja és fényképezőgép kattogást utánzó hanggal megnyomja a két vállát a gépnek, 

fotóz. ( a gép megjegyzi a képet) Talán  elég, ha három-három fotót készítenek 

szerepcserével. 

2. Leülünk, és a fényképezőgépek megpróbálják felidézni a fotóikat. (a fotós időnként segíthet) 

 

D. Szemszín és kéz-meleg 

1. Álljatok sorba szemszín alapján, némán, úgy hogy csak szavak nélkül érjétek el a megfelelő 

sorakozót. Aztán lehet gyönyörködni egymásban. Ha valaki szeretné végignézni a kiállítást, 

tegye meg. 

2. Kezetek melegsége alapján álljatok sorba, szintén teljesen némán.  

Ismét lehet megtapasztalni egyenként a kiállított kéz-melegséget. 

 

 

E. DIXIT kártya 



Most is Dixit kártyát húzunk befejezésül, és a kártya alapján próbálunk körben választ adni arra, hogy 

mit tanultunk ma magunkról? 

 

4. január 28.  

 

A. Hangulathőmérő 

10-es skálán most hogy érzed magad. Akár írhatjuk is az eredményt…. 

 

B. Kreatív „titkok” Rólad II.:  

1. Név szerint ÁBC sorrendben álljatok fel!>>> az így kialakult sorból kettesével leülünk>>> 

elmondjuk egymásnak: a kedvenc NYARALÁSunkat. 

2. Magasság szerint álljatok fel! >>> az így kialakult sorból kettesével leülünk>>> elmondjuk 

egymásnak: ami LEGVICCESEBB TÖRTÉNT velem eddigi életemben 

3. Nadrágszín alapján álljatok fel! >>> az  így kialakult sorból kettesével leülünk>>> 

elmondjuk egymásnak: a LEGÉRDEKESEBB dolgot,  ami történt velünk 

4. Hajatok hossza alapján álljatok sorba >>> az így kialakult sorból kettesével leülünk>>> 

elmondjuk egymásnak a LEGVESZÉLYESEBB dolgot, ami történt velünk. 

Aztán egyenként önként kiállva, elsorolhatjuk az illető négy „titkát”, ha hozzájárul. 

C. POSTA 

Körbe áll a csoport. Önként jelentkező lehet egy csomag és ő dönti el, hogy milyen csomag… 

lehet: pl. szeretet, barátság, együttérzés, okosság stb. Neki csukott a szeme. A körben állók 

pedig odairányítják egyenes vonalban a csukott szemű csomagot valakihez, aki tovább 

irányítja egyenes vonalban… 

Aztán új csomagot indítunk…. 

 

D. Autómosó 

Két sorban állnak az autómosó szakemberek. Valaki, aki vállalja az autó szerepét, a sor elején 

elmondja, hogy ő milyen autó típus és milyen „kezelést” szeretne. Pl. simogatást, a vállak 

megmasszírozását, csak fújást, csiklandozást… fantázia szerint. 

 

 

E. Hangulathőmérővel zárunk. 

10-es skálán most hogy érzed magad. Akár írhatjuk is az eredményt…. 

 

 

5. február 4. 

A. A tegnapi érzelmeim skálája 

Egy óra- számlapot adunk mindenkinek. Írd rá, mikor - mit éreztél tegnap és miért. Írd a képzeletbeli 

mutatóra az érzés megnevezését, az időponthoz az érzést kiváltó okot. 

B. Jól érzem magam /1. számú melléklet/ 



Mindenki kap egy ember rajzot (csak nagyolt, kőrvonalában megrajzoltat). A figurába magányod 

kellemes perceiről (álmodozás, olvasás, étkezés, alvás, stb.),  az alak köré társaságban eltöltött 

idődről készíts jegyzeteket. 

 A rajzon a következő instrukció van: „EGÉSZÍTSD KI A RAJZOT KEDVED SZERINTI RÉSZLETEKKEL ÉS 

SZAVAKKAL,  AMELYEK BELÜLRŐL ÉRNEK MAGÁNYOD KELLEMES PERCEIBEN, VAGY  KÍVÜLRŐL 

TÁRSASÁGBAN ELTÖLTÖTT BOLDOG/KELLEMES  IDŐDBEN „ 

C. Három szív- alakú papír 

Három szív- alakú papírt adunk kőrbe, amit két hét múlva fogunk visszakérni. Ha megkaptad a szívet 

írd rá a Neved és csak annak add tovább, aki valamiért fontos Neked és mondd is meg neki, hogy 

miért fontos, amit csinált, amiért Te most a szívet odaadod neki.  

D. Pletyka 

4 székre ülünk, csoportonként egymással szembe fordítva. Az egyikünk megfordítja a székét, tehát a 

másik háromnak háttal fog ülni. Róla fog a másik három a füle hallatára pletykálkodni, de csak jó 

dolgot mondani, pozitív állításokat. 2 percenként cserélnek szerepet így 8 perc múlva mindenkire sor 

került 

E. Hangulathőmérő 

10-es skálán most hogy érzed magad. Akár írhatjuk is az eredményt…. 

 

6. február 11. 

A.  Érzelmi létra? 

 Mi jellemző most rám? A mellékleten bejelölni… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Háromszor fusd körbe. 

Nézz ki magadnak titokban valakit a teremben és háromszor fusd kőrbe….. 

 

C. Mi a fontos nekem? 



A teremben egy vonal mentén helyezd el magad, hogy mennyire fontosak az életedben az 

alábbiak? 

- A hit 

- A boldogság 

- A pénz 

- A siker 

- A test 

- Az egészség 

- A szeretet 

- Az öröm 

- A szépség 

Akik elől állnak mondják el, tanítsák meg a többieknek, hogy az ő életükben miért olyan 

fontos az adott kifejezés? 

 

D. Pingvin-mama, koala, kenguru 

Sétálunk és ha valaki azt kiabálja a teremben, hogy pingvin-mama: akkor az előre kijelölt 

szereplőhöz futunk mindannyian és körben mindenki mindenkit átölel, középen a pingvin 

mamával .… ha koala, akkor a hozzánk legközelebb állót öleljük át, ha kenguru: akkor meg 

ugrálunk. 

 

E. Mindig 4 

Ülünk és mindig csak 4-nek szabad felállni 5 mp-ig. 

F. Érzelmi hőmérő:  

A lábadnál kezdődik, a fejeden van vége. 

 

7. február  18. 

 

A. Érzelmi hőmérő:  

A lábadnál kezdődik, a fejeden van vége. 

 

B. Három szív- alakú papír 

Amit két hete útnak indítottunk, most nézzük meg, hogyan ér célba. Ki az, aki szívesen mesél, arról, 

hogy miért volt öröm neki megkapni a papír szívet. 

 

C. Mi benned a jó? 

A következő feladat teljes némaságban történik. Mindenkinek a hátára egy A4-es lapot erősítünk- pl. 

ruhacsipesszel, a kezébe pedig jól fogó, különböző színű filc-tollat adunk.  Válaszolj a következő 

kérdésre:   Mi a jó Benned? 



Az instrukció a következő: ha valakinek a hátára írni szeretnél, tedd a kezed a vállára, 

ha ő is szívesen veszi, akkor ő is tegye a kezét a válladra, aztán egymás hátára írjátok 

rá név nélkül, mi a jó a másikban.  

Lehet, hogy az írónak is írnak a hátára és annak is ír valaki a hátára… így gyönyörű hosszú sorokban 

dolgoznak egymás pozitív építésén. 

 

D. Érzékszervi játékok (hallgassatok, Ízleljetek, tapintsatok, szagoljatok) 

Kőrben ülünk némán, bekötött szemmel, halk zenét hallgatunk. Aztán sorban elindítunk egy- egy 

tárgyat, illatot, anyagot. Pl. plüss mackót, levendulaolajos vattát, patakcsobogást hallgatunk, 

szőlőszemet, narancs darabkát eszünk, fahéjat, vaníliát szagolunk, stb.  

 

E. Érzelmi hőmérő:  

A lábadnál kezdődik, a fejeden van vége. 

 

8. február 25. 

A. Hangulathőmérő a 10-es skálán. 

B. A gyógyító írás:  

1. A szeretet levél: Írj levelet, annak az osztálytársadnak, akire valamiért haragszol, aki 

bánatot okozott: 

- Kedves X.Y. Azért írom ezt a levelet… 

- Nem tetszik nekem, hogy…  

- Nagyon csalódott vagyok, hogy…  

- Nagyon aggódom, hogy… 

  Tégy úgy minta az illető most is hallgatna, méghozzá szeretettel, megértően.  Fontos, 

hogy a levél végén írj arról is, hogy Te is megérted őt, szeretettel:  

Ezek a mondatok kezdődhetnek így: 

- Nagyon örülök… 

- Azt szeretném… 

- Megértem, hogy 

- Megbocsájtom… 

- Nagyra értékelem… 

- Szeretném megköszönni, hogy.. 

- Tudom, hogy…  

2. Írj válaszlevelet, amely azt tartalmazza, amit a társadtól hallani szeretnél. 

Kezdjük a levelet úgy, hogy  

- Köszönöm, hogy… 

- Felfogtam, hogy… 

- Nagyon sajnálom, hogy  

- Szeretném, hogy 

3. Ez nem kötelező, de ha gondolod, mutasd meg az osztálytársadnak az első levelet is és a 

második levelet is. 



Vagy csak a második levelet. Beszéljétek meg, hogy amit írtál, az az ő szemszögéből 

mennyire valódi. Próbáljátok egyeztetni a nézeteiteket. 

4. Ha közösen úgy gondoljátok, beszéljetek az osztálynak is a leveletekről. 

C. Hangulathőmérő a 10-es skálán. 

 

9. március 4. 

A. Hangulathőmérő: 

Különböző hangulatú arc-grafikákat teszünk ki az asztalra és mindenki választ magának 

egyet a hangulatának megfelelően 

B. Hegyek-völgyek 

1. A papírotok bal alsó sarkára rajzoljatok egy pontot és írjátok le születésetek napját. 

2. A lap jobb oldalára is tegyetek pontot és írjátok fel a mai nap dátumát. 

3. A baloldali pontból húzzatok egy egyenest a másik pontig. Ha közben + esemény történ 

Veled, húzd felfelé a vonalat, hogy hegyet alkosson (minél pozitívabb és nagyszerűbb volt 

az esemény, annál nagyobb hegyet rajzoljatok.) A negatív eseményeknél pedig rajzoljatok 

völgyeket.  

4. Írd fel a megfelelő események nevét és időpontját. 

 

C. Öt percig beszélj 

1. Válaszd ki a közösségből azt, akit a legkevésbé ismersz. 

2. Döntsétek el, hogy ki lesz az A. és ki a B. személy.  

3. A.  beszéljen 5 percig élete legboldogabb, leglelkesítőbb pillanatáról, miközben B. 

teljes, odaadó, támogató figyelemmel hallgatja, úgy, hogy nem szólal meg, csak a 

szemével testtartásával bíztatja a társát. 

4. 5 perc után szerepcsere, miközben végig halk relaxáló zenét hallgatunk. 

5. Az elhangzottak senki másra nem tartoznak, csak a társadra. Nem adjuk tovább. 

6. Megismételjük újból az 5-5 perces váltást. 

 

10. március 11. 

A. Érzelmek kártyái /2.3. számú melléklet/ 

- Rajzoljunk 3-4 arcot (a mellékelt minta szerint) hangulatunknak megfelelően 

- Ragasszuk ezeket színes kartonokra – a szín tükrözze az érzelem milyenségét. 

- Nevezzük meg az érzelmeket. Segítsük kiválasztani a gyerekeknek a saját 

érzelmeiket leginkább kifejező arcot. 

- a tanár is választ egy saját érzéseit kifejező kártyát. 

- a jól sikerült rajzokat eltesszük későbbi időpontra, újrafelhasználásra. 

 

B. Érzékelő  gyakorlatok  

I. 4 csoportra válunk, minden csoport egy évszakot idéz fel. 

Idézzetek fel képeket, hangulatokat az elmúlt nyarakról, őszökről, telekről, 

tavaszokról 

- Soroljatok fel színeket az évszakokhoz.. (és mi majd kitaláljuk, hogy minek 

van olyan színe, abban az évszakban) 

- Milyen hangok kapcsolhatók ezekhez? (és mi majd kitaláljuk, hogy minek van 

olyan hangja, abban az évszakban) 



- És milyen illatok? (és mi majd kitaláljuk, hogy minek van olyan illata, abban 

az évszakban) 

- A csoportok elmondják egyenként az évszakuk választott színeit, hangjait, 

illatait, miközben halkan megy annak az évszaknak a zenéje: Vivaldi Négy 

évszak c. concerto-jából. – a többiek megpróbálják kitalálni, hogy most 

képzeletben mit látunk, hallunk, szagolunk… abban az évszakban. 

II. Figyelj meg egy látható tárgyat az osztályban titokban,  utána a lehető 

legpontosabban írd le szavakkal, milyen az. A többiek meg próbálják 

kitalálni, hogy melyik az a tárgy. (A helyét nem szabad elmondani) 

(Lehet, előre megbeszélni, hogy hány tulajdonságról és milyen 

tulajdonságról kell beszélni.)  Kijelölnek valakit a csoportból, akit a többi 

három csoport kérdez. 

III. Valaki bekötött szemmel a helyiség közepére áll és megfigyeli a halk 

hangokat, amelyeket a többiek a helyiség különböző sarkaiból adnak. 

Háromnál több hang nem lehet. Igyekszik a hang forrása felé fordulni, és 

meghatározni a távolságot és a hang milyenségét keletkezésének a 

módját kitalálni. Kijelölnek valakit a csoportból, akit a többi három 

csoportból kérdeznek. 

IV. Sorba rakunk az asztalra kis darabokat: sajtból, citromból, hagymából, 

sárgarépából, ecetből, fokhagymából, kávéból, narancsból, banánból, (a 

gyümölcsök szétterítve, szétbontva.) fűszerekből. Mindegyik csoportból 

egy társunknak bekötjük a szemét és egyenként megszagoltatjuk vele a 

fentieket.  

V. Hamupipőke játék: összekeverünk, borsót, babot, lencsét, kukoricát és 

tapintással szét kell őket válogatni (a csoportból egy valaki teszi ezt meg.) 

 

 

 

C. Színes gombolyag játék 

Kőrbe ülünk és a játékvezető indításával elindul a gombolyag: olyannak adjuk, 

tovább, aki nagy hatással volt ránk, az elmúlt 10 órán. Azt is megmondjuk, hogy 

miért volt ránk nagy hatással. 

 

 

 

 

VÉGE 
 


