
Három hónapos terv az Érzelmi intelligencia 

fejlesztésére 

 
A programot 2. osztályosok számára terveztem. 11-en kezdték az 1. osztályt. 

Októberben érkezett egy új fiú, majd idén szeptemberben egy kislány a 

párhuzamos osztályból. Jelenleg 13 fő az osztálylétszám. 9 fiú és 3 kislány. 

A tavalyi évben nagyon jól működött az osztály. Mi lettünk az iskolában az ÉV 

OSZTÁLYA. Az idei tanévben azonban már a negyedik gyógypedagógiai 

asszisztens van velünk. Ez nagyon megzavarta az állandóághoz és a 

következetességhez szokott gyerekeket. Teljesen „szétestek”. Gyakoriak a 

magatartási problémák, a hangoskodás, a csúfolódás, a vitatkozás, a 

verekedés. 

A délelőtti órakeret nagyon sűrű és beszabályozott. És mivel nem tanítok 

tantárgyat az osztályban, nincs módom arra sem, hogy a saját órám terhére 

tervezzem a programot. 

Mivel heti 3 délután tanulószobát és napközit tartok az osztályban, az 

osztályfőnök kolléganőmmel megbeszéltem, hogy hetente az egyik 

tanulószobát használom fel erre a célra. A napközi sajnos nem jöhet szóba a 

sok szakkör miatt. 

A játékok mellet nagy hangsúlyt helyezek az élmények, érzések, tapasztalatok 

megbeszélésére. 

 

1. hét: 

Add tovább! - Körben állunk. Bemutatok egy mozdulatot. A tőlem jobbra álló 

gyerek megismétli és átadja a jobbra lévő társának és így tovább. Ha körbe ért 

az első mozdulatot a mellem álló gyerek bemutat és új mozdulatot és így 

tovább. 

Párkereső kacsintással – Körben állnak a gyerekek. Kacsintással keresnek párt 

maguknak. 

Közös rajz készítése – Színes szalaggal összekötöm a gyerekek rajzoló kezét. 

Az eléjük rakott papírra egy fát és házat és egy virágot kell rajzolniuk. A 

munka közben nem beszélhetnek. 

 

2. hét: 

Számoljunk 15-ig! - Egyesével számolunk felváltva. Ha ketten vagy többen 

mondják a következő számot, újból kezdődik a számolás. 

Milyen virág vagyok? - Szép filcek, színes papírok állnak rendelkezésre. Halk 

zene mellett a gyerekek lerajzolják, ki-ki milyen virágnak képzeli magát. Ha 

végeztek megmutatják. Elmondják, egymásnak hogy mi tetszik a másik 

rajzában. 

Milyen virág lennék?- A kellékek ugyanazok. Most a halk zene mellett azt kell 

elképzelni és megalkotni, ki milyen virág szeretne lenni. Ha végeztek, körbe 

adják a lapokat és címeket adnak a képeknek. 

 



3. hét: 

Macis kártya – Válaszd ki azt a macis képet, amelyik most leginkább 

megmutatja, hogy érzed magad? Meséld el, miért ezt a képet választottad! 

Párkeresés macis kártyával – Keress párt magadnak, akinek a kártyája a 

tiéddel hasonló érzelmet fejez ki! 

Érzelmek- helyzetek – Válasszatok a színes papírok közül a közös 

érzelmeteknek megfelelő színű papírt és írjatok rá olyan helyzeteket, amikor 

ezt érzitek!  Ha kész vannak a párok, a megbeszélés után a papírok a táblára 

kerülnek. 

 

4. hét: 

Lóverseny – A gyermekek körben állnak és az irányító lóversenyhez 

kapcsolódó utasításait végzik. 

Pl: Elindul a lóverseny, mindenki üti a combját. – kis akadály (két kezünket 

feltartjuk, mintha mellső lábunk lenne és kicsit   ugrunk “Hopp!” felkiáltással) 

stb... 

Párkeresés Határtalan multikártyával – állatos kép 

Csoportalkotás – keressenek magukhoz még egy párt az állatos kép alapján 

bármilyen szempont szerint pl. kacsa-csirke: háziállat, kutya-macska: nem 

kedvelik egymást stb…. 

Érzelmek-állatok: A csoportok húznak egy-egy érzelmet tartalmazó kártyát. 

Milyen állatot képzelnek ehhez az érzelemhez? Rajzolják le! 

Érzelmi létra – Majd jelenítsék meg ezt az érzelmet egy érzelmi létrán. A 

többiek kitalálják, melyik érzelmet mutatják be. 

 

5. hét: 

Sorba rendeződés szavak nélkül 

- magasság 

- hajszín 

- szemszín 

- kézmelegség alapján 

Páralkotás – 1-es, 2-es 

Érzelmi tükör – párok sorban és egymással szemben állnak. A játékvezető az 

egyik sor tagjainak sorban megmutat egy érzelmet tartalmazó kártyát. 

„Rajtra” az arcukon megpróbálják megjeleníteni az érzelmet. Párjuk, ahogy 

csak tudja, tükörként leutánozza azt. Majd megfejtik, milyen érzelem volt. 

Ezután szerepcsere következik. 

Érzelmi montázs – 2 csoportban dolgoznak tovább. Az egyik sorból kialakított 

csoport az egyik érzelemhez, a másik csoport a másik érzelemhez keres 

képeslapokból, plakátokból képeket, színeket, stb… 

Az elkészült montázsok felkerülnek a táblára. 

 

6. hét: 

Béla vagyok. - bemelegítő, ráhangoló gyakorlat. Megadott mozgássor 

utánzása. 



Hogy vagy? - „Hogy vagy” kártya kiválasztása aktuális érzelemhez, állapothoz. 

Röviden elmesélik a gyerekek, hogy miért azt a képet választották. 

Páralkotás – szemkontaktussal. Beszéljenek röviden arról, hogy mi történt ma 

reggel? Milyen érzéseik voltak? pl. izgultak-e valami miatt? Fájt-e a hasuk? 

Láttak-e valami szépen az iskolába jövet? Stb…. 

Csoportalkotás – a páros beszélgetés alapján valamilyen hasonlóság, vagy 

különbség alapján. pl. volt-e olyan páros, akik láttak reggel kutyát? Stb... 

Test és érzelmek – A csoportok nagy csomagolópapírra rajzolják le egyikük 

körvonalát. Jelöljék a rajzon, hol éreznek dühöt, örömöt, stb… 

 

7. hét: 

Menj, állj, guggolj, ugorj! - Előbb az utasításnak megfelelően, majd annak 

ellentétesen kell végrehajtani a feladatot. 

Postás – A gyerekek körben állnak egymás kezét fogják. Egy gyerek a kör 

közepén áll, az ő feladat, hogy a kézszorítással átadott levelet elkapja. 

Bemutatkozom, mint … – Párban ülnek a gyerekek. 3-3 percben felváltva 

beszélgetnek egymással olyan dolgokról, amit a másik még nem tudhat róla. 

Ezután egyikük a másik háta mögé áll, a társa vállára teszi a kezét és 

bemutatkozik, mintha ő lenne az ülő gyerek. 

 

8. hét: 

Pingvintánc – Körben állnak a résztvevők. Fej érintése befelé lépés 4x, váll 

érintése, kifele lépés 4x, has érintése jobbra lépés 4x, fenék érintése balra 

lépés 4x. Majd egyesével csökkennek az érintés és lépésszámok, végül 

visszafelé végezzük a feladatot. 

Érzelmi hőmérő – 1-től 10-ig terjedően jelezzék karjuk emelésével érzelmi 

skálájukat a gyerekek. 

Különleges képességem – Megkérjük a gyerekeket, hogy mondjanak olyan 

tulajdonságot magukról, ami szerintük a többiekre nem jellemző. Akire mégis, 

az emelje fel a kezét. 

Különleges képességem – rajz – Képzeld el, hogy egy tündér lehetővé teszi, 

hogy az legyél, olyan különleges képességgel, amilyet csak szeretnél. Rajzold 

le magad, milyen lennél! 

A kész műveket körbe adják és címet írnak nekik. 

9. hét: 

Hárman állnak – A játék során egyszerre csak három személy állhat. Figyelni 

kell a többiekre, mikor állhat, ülhet le valaki. 

Mit érezhet? - Érzelem kártyák bemutatása. Mit érezhet az illető. Érzelmek 

azonosítása, kifejeződésük megfigyelése. 

Hogyan érzem magam, amikor…...? - Kártyákon befejezetlen mondatokat 

kapnak a gyerekek. Pl. Szomorú vagyok, amikor….. Befejezik a mondatot és 

kiválasztanak hozzá egy érzelemkártyát. 

Érzelmi metró – a csoport tagjai egymással szemben ülnek, akár egy 

metrókocsiban. Az egyik sor elején ül a „kalauz”, akitől a jegyet kell 

megvásárolni. A felszálló új utas valamilyen hangulatban veszi meg a jegyét, 



amit szavakkal, testtartással, arcjátékkal jelez. Ez a hangulat terjed szét a több 

utason. Az új utas a metrókocsi üres székén foglal helyet, majd jön az újabb 

hangulatban érkező felszálló. 

 

10. hét: 

A saját hangod – A játékvezető adja az alaphangot. A gyerekek érzelmeikhez, 

állapotukhoz illeszkedő bármilyen típusú (dobolás, dünnyögés), ritmusú és 

hangerejű hangadással bármikor bekapcsolódhatnak a játékba. Egy idő után 

harmónia lesz a hangzavarból. 

Autómosó szalon - két sorban egymással szemben állunk, a két sor közé áll 

valaki, a sor elején állók megkérdezik tőle, hogy milyen autó, és milyen 

mosást, tisztítást, polírozást, kényeztetést  szeretne. 

Érzelem activity – A gyerekek érzelmekkel és testrészekkel kapcsolatos 

kifejezéseket gyűjtenek, és a kiosztott cetlikre írják. A feladványokat az 

activity szabályai szerint oldják meg. 

 

11. hét: 

Esőcsináló – hang nélkül, a játékvezető által elindított mozdulatsort kell 

továbbadni, a mozdulatok által keltett hang az egyre erősödő, majd enyhülő 

eső hangját idézi. 

Élő fényképezőgép – párosával állnak a gyermekek. Az egyikük szeme csukva, 

a másik a vállára teszi a kezét és vigyázva vezeti körbe. A váll megnyomásával 

- a fényképezőgép exponálását imitálva - jelzi számára, amikor kinyithatja 

szemét egy pillanatra, hogy lefényképezze azt a dolgot, amit társa érdekesnek 

talál. Majd párcsere következik.  A játék közben nem lehet beszélni. 

Ki vagyok én? - Az egyik tanuló a táblának háttal áll. A játékvezető felírja a 

táblára az egyik tanuló nevét. A gyerekek a felírt gyerekre jellemző dolgokat, 

tulajdonságokat, jellemzőket mondanak. Annak, aki háttal áll a táblának, ki 

kell találnia, melyik osztálytársáról van szó. 

 

12. hét: 

Kacsintós – Két körben állnak a gyerekek. A külső körben állók feladat, hogy 

a belső körben álló párjukat megakadályozzák abban, hogy a külső körben álló 

magányos játékos kacsintással magához ne csalogassa. A belső körben álló 

pedig igyekeznek a kacsintóhoz eljutni. 

Érzelmi beugró – A gyerekek körében aktuális, vagy problematikus érzelmi 

szituációkat írunk a feladatkártyákra. A játékot a beugró szabályai szerint 

bonyolítjuk le. 



Érzelmi puttony – Képzeljük el, hogy a kör közepén van egy hatalmas puttony, 

ami minden rossz érzést, gondolatot elnyel. Mindenki tegye bele azt a rossz, 

kellemetlen, bántó, stb. érzését, problémáját, ami most a leginkább 

foglalkoztatja. 

Virtuális ajándék – A gyerekek körben állnak. A program végén virtuális 

ajándékot adnak át egymásnak, és egyben megköszönve azt, amit a másiktól 

kaptak az elmúlt 3 hónapban. 

 

Készítette: Bombolya Mónika 

 

  

 

 


