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Érzelmi intelligencia fejlesztése  

Csoport jellemzése: 30 fő 

Korosztály: 9-10 év 

Nemek: 20 lány és 10 fiú 

Összetétel: homogén – csak 3.A osztályos tanulók 

Korosztályi sajátosság:  

Megelőző fejlődési szakasz a „Kezdeményezés” szakasza (4-6 év). Jellemzője az 

önállósodás, a vélemények formálása, ötletelés, érvelés. Ehhez elsajátítandó megfelelő 

szókincs. Próbálgatja határait, ügyességét, kreativitását. Szüksége van korlátokra, 

kiszámíthatóságra. Ezen belül képes szabadon mozogni. Eredmény; elnyerheti a megfelelő 

bátorságot, nyitottságot, kezdeményezőkészséget. 

A csoport jelenleg a „teljesítőképesség” szakaszában van (6-11év). Iskolában 

teljesítménykényszer. Megtapasztalja, milyen elvárásoknak kell megfelelnie, mire képes, 

mihez van kedve, hogyan érzi jól magát. Kitartása, akarata megfelelő támogatás mellett 

erősödhet. Megtapasztalja saját korlátait, gyengeségeit, megtanul segítséget kérni.  

Fontos fenntartani kíváncsiságát, tudásszomját Fontos, hogy megtapasztalja az elmélyedés, 

elmerülés örömét. Formálódik egyénisége.  

Előzmény: első két évben autokrata pedagógus, konfliktusok kezelése a gyerekekre volt 

bízva, csak kirívó esetekben volt jelen moderátorként a pedagógus. Ennek eredményeként a 

csoport szerkezete nem az optimális keretekben formálódott; a nagyobb hangú, határozottabb 

gyerekek több csoporttársuk felett „győzedelmeskedtek” konfliktusok során, nem az igazság 

volt a mérvadó. A problémák áttekintését, az egymás megértését nem tanulták meg. A 

konflikushelyzeteket nem tudják analizálni, nem képesek az empátiára. 

Sok gyermek nem rendelkezik megfelelő szókinccsel ahhoz, hogy kifejezze érzéseit.  

 

Cél, hogy a gyerekek megtanulják értelmezni érzéseiket (intraperszonális intelligencia)  , 

azokat meg tudják nevezni, valamint hogy fel tudják ismerni mások érzéseit is 

(interperszonális intelligencia). Tanulják meg, hogy az érzéseink természetesek , nem kell 

őket szégyellni, Viszont azt is tanulják meg, hogy mit is kezdünk velük – pl. indulatkezelés. 
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Fejlesztési terv 

„miként Platón mondja, szükséges, hogy már 

gyermekkorunktól kezdve bizonyos irányításban legyen 

részünk, azazhogy annak örüljünk, és azon bánkódjunk, amin 

kell: a helyes nevelés éppen ebben áll.’ (Arisztotelész) 

 

1. Azonosítsuk be, mit érzünk.  

Játék 1.: Párosítás – arckifejezések párosítása érzelmekhez 

learningapps.org  - érzelmek és arckifejezések párosítós játék vagy hasonló képek és 

szókártyák párosítás 2-3 fős csoportokban.  

Lehetőséget ad arra a játék, hogy meglássák, mások – a társaik – mit is gondolnak az 

arckifejezések láttán. Megbeszélhetik észrevételeiket, egymást taníthatják. Azoknak, 

akik valamely érzelmet nem ismerik, társaik elmondhatják, mit is jelent az adott 

érzelem. Nonverbális kommunikáció a hétköznapi élet során, amit akaratlanul is 

megmutatunk másoknak magunkból. 

Játék 2.: érzelmi szinonimák  

jókedvű, boldog, derűs, mosolygós, vidám 

bánatos, szomorú, elkeseredett, búslakodó, bánkódó,  

haragos, felháborodott, dühös, mérges, bosszús,  

élettel,: buzgó, fáradhatatlan, eleven, lendületes,  

unott, közönyös, érdektelen, egykedvű, közömbös,  

gyengéd, kíméletes, óvatos, lágy, tapintatos,  

A teremben elrejtett szavak megkeresése után rendezzék a gyerekek csoportokba az 

érzelmeket. Cél, hogy minél több szavuk legyen érzelmeik kifejezésére. Lehetőséget 

ad a játék arra, hogy a szavakat értelmezzük, megbeszéljük.  

Játék 3.: Szoborjáték: 

Bánatos, mérges, vidám, meglepett… érzelmek fokozatainak megjelenítése 

Húznak a gyerekek egy borítékot, benne egy érzelmi állapot szókártyáját találják. 3-an 

jelenítsék meg az érzelem fokozatait. A többieknek ki kell találniuk, mely érzelem 

lehetett a borítékban. 

2. Ismerjük el az érzés jogosságát. 

Szituációs játék – drámajáték 

Élethelyzetek eljátszása: beszélgetés során felelevenítünk néhány velük történt 

helyzetet, amit szívesen megosztanak a társaikkal.  

 

Mérges voltam, amikor… 

Nagyon meglepett egyszer… 

Nagy öröm volt számomra… 
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Unatkoztam az iskolában, mert.. 

Nagyon jól éreztem magam amikor… 

Stb.… 

 

A gyerekek befejezik a mondatokat, majd kis csoportokban vagy adott helyzettől 

függően (magány, unalom) egyedül eljátsszák a hallottakat.  

Megbeszéljük utána, milyen érzés volt hallani, látni a történetet. 

3. Jelöljük ki a határokat és/vagy segítsünk megoldani a problémát: hiszen bármilyen érzést 

elfogadunk, de bármilyen viselkedést nem.  

8-10 fős csoportokban a gyerekek kapnak 1-1 befejezetlen képregényt. Ezt a 

képregényt kell eljátszaniuk több féle befejezéssel; 1) amikor az egyik szeplő nem jól 

reagál a helyzetre, 2) a helyesebbnek ítélt viselkedéssel; : 

Történetek: 

a) A kislány elment a fodrászhoz; a frizurája nem lett túl szerencsés; találkozik egy 

ismerős fiúval; … 

b) A folyosón mennek a gyerekek, az egyiküknek nagyon tele van a keze. 

összeütköznek, a sok cucc kipotyog a gyerek kezéből… 

c) Két kisgyerek ül egymás mellett. Az egyik kérdés nélkül elveszi a másik radírját, 

majd visszaadja …. 

Természetesen vannak szívesen szereplő gyerekek a csoportokban, a nem szereplő 

gyerekek az ötleteikkel járulhatnak hozzá a helyzetgyakorlathoz.  

Cél, hogy felismerjék azt, hogy minden helyzet több megoldást kínálhat; jót és rosszat 

is. A meggondolatlan viselkedés megbánthat másokat, agressziót szülhet, konfliktust 

okozhat, de egy kis odafigyeléssel sok kellemetlen helyzet elkerülhető.  

4. Tanuljuk meg felismerni mások érzéseit.  

Metró játék; 

A gyerekek egymással szemben elhelyezett széksorokon ülnek. Az egyikőjük a metró 

vezetője. Aki szeretne, kiszáll székéből és úgy tesz, mintha épp felszállna a metróra. 

Mindeközben valamilyen érzelmi töltöttséget kell megjelenítenie. Ezt a többieknek fel 

kell ismernie és a vezetővel együtt át kell vennie. Amíg az utas le nem ül a helyére 

addig tart ez az érzelmi játék. 
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5. Értsük meg, miért viselkedik úgy, ahogy – empátia. 

Tükörjáték: A pár tagjai egymással szemben állnak, olyan távolságban, hogy 

kinyújtott karjuk (pontosabban az ujjhegyük) összeérjen. Egyikük az irányító, aki 

elmozdulhat, fintort vághat, gesztikulálhat. Társának feladata: mintha ő lenne a tükör, 

utána csinálni a lehető legpontosabban, szinte vele együtt végezni - az összes 

mozdulatot (ha az irányító bal kézzel mozdult, akkor a szemben lévő jobbal teszi 

ugyanezt stb.). A fokozatosság elvét betartva előbb lassú kézmozdulatokat tükrözzünk, 

később gyorsabbakat, majd akár az egész testre kiterjedő mozdulatsorokat is.  

Sétálj úgy, mint ő…: a csoport minden tagja némán kiválaszt valakit, majd elindulnak 

néma csendben. Mindenki megfigyeli annak a tartását, járását, akit kiválasztott. Mikor 

már elég ideje figyelték a gyerekek egymást, a feladat változik; úgy kell járni, mint a 

megfigyelt személy. Majd egy újabb társ mozgását, tartását, járását figyeljük meg és 

az ő járását kezdjük el utánozni. Végül váltogatjuk megadott jelre a két járást.  

A játék végén nem osztjuk meg, kit választottunk, csak megbeszéljük, milyen érzés 

volt úgy járni, ahogy az egyik és másik társunk.  

 

6. Bizonyos helyzetekben tanuljuk meg, hogyan befolyásolhatjuk mások érzéseit. 

Szobrász: egy gyerek valamilyen negatív érzelmet kifejező pózba áll, akárcsak egy 

szobor. A szobrász ezt a szobrot formálja át egy pozitív érzelmet kifejező új szoborrá.  

Itt érdemes lehet a metrós játékot is újra elővenni, hisz az érzelmek átadása ott 

egyértelműbben megjelenik.  

Karmester játék: Az osztály körben áll. Egy gyerkőc távollétében kiválasztanak egy 

karmestert, akinek a mozgását a többiek utánozzák. A gyerkőcöt visszahívjuk, beáll a 

kör közepére. Ki kel találnia, ki a karmester. Ha kitalálta, választhat egy új kitalálót.  

A játék során érdekes, hogy a gyerekek folyamatosan jelentkeznek, ezzel kellemetlen 

helyzetbe hozva a választót, hisz csak egy embert választhat. Kiváló lehetőséget 

biztosít arra ez a szituáció, hogy megértsék, milyen rossz, mikor nyomás alatt kell 

dönteniük. Pár mondatos beszélgetés után, már elfogadják a gyerekek a választás 

szabadságát, nem pushing-olják társukat.  

Ezek a játékok természetesen több ponthoz is kapcsolódhatnak, így visszautalásra is 

lehetőséget adnak. Legjobb benne, hogy együtt játszhatnak, egymásra figyelnek, egymástól 

tanulhatnak.  


