
Bukovinszkiné Apáti-Nagy Éva 

Újratervezés  

 

 A fakultációs csoportomba 10 fiú jár, közülük 4 fő 12. évfolyamos, 6 fő 11. évfolyamos diák.  

A csapat átvétele két évvel ezelőtt történt, egy nyugdíjba vonuló kollégától. Eleinte sokat 
ismerkedtünk, szerencsére nem köt a gyors tempót diktáló tanmenet, így a diákok 
tempójában tudjuk feldolgozni a tananyagot, hangsúlyt fektetve azokra a részekre, 
amelyeket ők is szívesen vesznek. Mindegyike nyitott, a motivációjuk magas, hiszen önként 
jelentkeztek erre a fakultációra, számonkérés nincsen, mégis magas a tananyag elsajátítása.  
 
Remélem, hogy a tervemet érdeklődve fogják fogadni, hiszen teljesen új dolgokat is próbálok 
bevinni egy ilyen kemény, száraz tananyagba. Véleményem szerint nem lesz nehéz dolgom, 
mert érzékeny diákokból áll össze a csoport és jól bevonhatók lesznek az érzékenyítő és 
érzelmi intelligencia fejlesztő játékokba. 
Kicsit át kellet dolgozni a meglévő óravázlataimat, hogy ezeket a tartalmas játékokat, 
feladatokat is beépítsem, azonban izgalommal tölt el, hogy hogyan töltjük meg érzelmekkel 
az előttünk álló 12 hetet.  
 
1. hét  
 
DIXIT kártyalapok kiválasztásával megbeszéljük, hogy hogyan érkeztünk a mai foglalkozásra. 
Bátorításképpen én kezdem, és mindenkit meghallgatunk.  
Megbeszélem velük, hogy a következő foglalkozásra mindenki hozzon otthonról magával egy 
olyan fűszert, mely nagyon tetszetős a számára.  
 
2. hét  
 
A Dixit kártya ismét előkerül, de arra kérem őket, hogy az alapján válasszanak kártyalapot, 
hogy hogyan telt a hétvégéjük, amikor az iskola az eszükbe se jutott. Majd megkérem őket, 
hogy mutassák be azt az illatot, amellyel készültek a számunkra, és meséljék el, hogy miért 
azt választották. Ezek után egybegyűjtöm az illatos dolgokat, és mindenkinek vakon 
választani kell egyet, osztok ki Post-it-eket, és írják rá egy szóban, hogy mi jut nekik eszükbe 
a kiválasztott illatról. Név nélkül kérem, és összegyűjtöm a papírokat.   
 
3. hét 
 
A megérkezéskor felolvasom az előző heti jegyzettöbre írt szavakat, mondatokat, a feladat, 
hogy találják ki, hogy ki is írhatta, kire lehet jellemző az adott írás.  
Itt bevetem a Macis kártyát. Válasszák ki, hogy melyik érzelem jellemző rájuk ezzel a 
feladattal kapcsolatban.  
 
4. hét 



A Maci kártyával indítjuk a foglalkozást, azzal a kérdéssel kezdem, „Melyik kártya fejezi kis a 
mai napnak az érzelmeit a legjobban?”. Lehetőséget adok arra, hogy több kártyát is 
válasszanak. Ezután egy kis vicces, energetizáló gyakorlatot csinálunk: „Béla vagyok, és egy 
gombgyárban dolgozom….”  
 
5. hét  
 
A felénél a tervnek épp a második félév első foglalkozása: 
Beszélgetünk a félévi eredményekről, megkérem, hogy a kezükkel mutassák meg, hogy hová 
helyezik az érzelmi skálán most önmagukat, a padló és a testmagasságuk között. A 
legalacsonyabbat és a legmagasabb eredményt meghallgatjuk, és ha valaki még el szeretné 
mondani őt is.  
Ezután megkérem őket, hogy egy papírt ragasszanak a társuk hátára, és mindenki a másiknak 
szigorúan csak dicsérő, kedves szavakat írjanak rá. Én is beszállok a játékba. Amint kész van 
mindenki, felolvassuk, hogy milyen dicsérő szavakat kaptunk a többiektől.  
 
6. hét  
 
Meditációs zenét kapcsolok be, mielőtt belépnek a terembe a diákok.  
Post-it-ot osztok szét, és megkérem, hogy egy szóval jellemezzék a mai napjukat, meg sem 
kell szólalni, csak hallgassák a zenét, és 5 perc után szólok, akkor írjanak. A címkéket 
ragasszuk fel a táblára tetszőleges sorrendben. A zenét kikapcsolom.  
Ez után egy „Harangjáték” elnevezésű játékot játszunk, én irányító leszek nem részt vevő. 
Szoros kört kell alkotni, egy ember a kör közepén áll, és bekötjük a szemét, majd megkérjük, 
hogy dőljön valamelyik irányba. Biztosítjuk arról, hogy bármerre dől megtartják a társaik, 
Ahová eldől továbbpasszolja a mellette állónak a teljes körben körbe. Majd megkérdezzük, 
hogy milyen érzés volt középen lenni és mikor érezte magát a legbiztonságosabban. Ha 
szeretnék még lehet folytatni.  
 
7. hét 
 
Macikártyával kiválasztják a rájuk jellemzőt, és mindenkinek be kell mutatni azt, úgy, hogy 
felveszi az adott kártyán szereplő érzelmet.  
Egyszerre elindulni játékot játszunk. Párt alkotunk, és a pároknak egymás mellett kell állni, 
de nem érhetnek egymáshoz. Kevés koncentrálás után, minden jelzés nélkül kell elindulniuk, 
meghatározott lépést megtenni, majd megállni. Csak az érzéseikre és a gesztusaikra 
hagyatkozhatnak.  
 
8. hét  
 
Dixit kártyák közül válasszák ki azt, amely legjobban jellemzi azt, hogy milyen érzéseket 
tükröznek a mai foglalkozással kapcsolatban, ahogyan ide érkeztek.  
Én is húzok kártyát, én kezdem a bemutatását.  
Becsukott szemmel, ülve adok körbe tányérokat, amelyre gyümölcsöket készítettem ki. 
Csukott szemmel választhatnak. Ha körbe ér kinyithatják a szemüket, és megbeszéljük azt, 
hogy milyen hatással volt rájuk ez a feladat.  
 



9. hét  
 
Párokba rendeződve húznak a Macikártya közül, és úgy beszélik meg az érzést, ami rájuk 
éppen jellemző. A párokat én osztom fel teljesen véletlenszerűen. 5 perc áll a párok 
rendelkezésére. 
Majd körben ónk és „Spontán számolást játszunk”. 1-től 10-ig mondjuk visszafelé a 
számokat, egymás után kell mondani, ha ketten egyszerre mondják a számokat előröl kell 
kezdeni. 5 perc után kérem, hogy csukják be a szemüket és úgy folytassák a számolást. 5 perc 
után befejezzük, és megbeszéljük, hogy hogyan érzeték magukat.  
 
10. hét  
 
Dixit kártya választásnál azt kérem, hogy a „Hogyan szeretnének távozni a mai nap?” „Milyen 
érzésekkel?” kérdéseket vegyék figyelembe. Mindenkit meghallgatunk, én is beszállok a 
választásba.  
Majd egy skála felállítást kérem hang nélkül, hogy kinek a szeme a legvilágosabb, és így 
álljanak fel egymás mögé. A világos szeműtől a legsötétebb szeműig. Nem beszélhetnek, csak 
irányíthatják egymást. Ha végeztek én ellenőrzöm a csoportot. Ha valakit érdekel kiállhat és 
ő is leellenőrizheti a sort.   
 
11. hét  
 
Maci kártya segítségét veszem igénybe. Én osztom ki a kártyákat véletlen szerűen, Macival 
lefelé, majd kérem, hogy vegyék fel azt az érzelmet, amit a kártya mutat.  
Ezt több körön át is végezhetjük.  
Párokat alkotunk és a párok tagjai felosztva 5-5 percet beszélnek a másiknak a kedvenc 
hobbijukról. Aki nem beszél annak tilos kérdezni, közbeszólni. Én mérem az időt, és akkor 
váltanak a párok. A végén megbeszéljük, hogy hogyan érezték magukat a játékban.  
 
12. hét  
 
Megbeszéljük, hogy az elmúlt időszakban melyik volt a kedvenc gyakorlata mindenkinek, 
egyesével mondják el.  
A Maci kártyák közül kiválaszthatják, hogy melyik tetszik nekik a legjobban, függetlenül attól, 
hogy most hogyan érzik magukat. A színezős változatban is készülök, és odaadom azt a 
kártyát, amit kiválasztottak, hogy otthon a következő foglalkozásra magukkal hozzák az 
általuk kiszínezett változatát, és akkor arról tudunk beszélni.  
 
 
 
 

 

 

 


