
Foglalkozasvazlatok az erzelmi intelligencia fejlesztesere 
 

A tervezet azt a celt szolgalja, hogy a fenntarthatosag temajaval dolgozo foglalkozasokat kiegeszitse 

es szinesitse. Egyarant alkalmazhatoak fenntarthatosagi temanapokon, iskolanapokon, de 

taborokban is, illetve reszeire bontva normal iskolai tanoran is. 

A fenntarthatosagi szemleletformalas alapveto eleme az erzelmi kapcsolodas a termesezthez a 

kornyezethez, az elo es elettelen termeszeti ertekekhez, hisze amit szeretunk azt nem bantjuk. 

Kutatasok (elena-project.eu, natureforall.org) bizonyitjak, hogy a gyerekkorban, fiatalkorban 

kialakulo kapcsolodasnak hosszan tarto hatasa van – a kutatasban resztvevok nagyobb aranyban 

vettek reszt kornyezetvedo mozgalmakban vagy mutattak termeszetbarat attitudot felnott korukban, 

ha gyerekkent gyakran ertek oket pozitiv hatasok a termeszetben. Ezert kiemelten fontos szerepe 

van a kornyezeti szemleletformalassal egybekotott erzelmi intelligencia fejlesztesenek. 

A jatekokat alapvetoen erdemes kapcsolni a nap/ tabor kesobbi temaihoz, alakitani rajtuk, hogy 

minel inkabb kapcsolodhassanak a konkret fenntarthatosagi temahoz. Ezert az alabbiakban 

egymastol fuggetlen 45-60 perces foglalkozasvazlatokat mutatok be, nehol kiterve arra, hogyan es 

miylen temahoz erdemes kapcsolni. 

 

A. foglalkozas 

Kukuriku, rofrof es tarsai 

Kartyakra olyan allatokat irunk, melyeknek jellegzetes hangja van. Minden resztvevo huz egy kartyat. 

Az a feladat, hogy mindenki megtalalja a parjat. Vezenyszora mindenki elkezdi azt a hangot 

ismetelgetni, amit a papirjan levo allat ad ki, ebben a hangzavarban meg ekll egymast talalniuk a 

paroknak. Akik megtalaltak egymast, leguggolnak. Fokozatosan halkul el a csoport. 

 erdemes a helyszinen oshonos fajokat valasztani 

Szafari - Kenguru-koala-pingvin  

A játékvezető jelére mindenki az adott állatot utánozza: Kenguru: ugrik egyet; Koala: atoleli egy-ket 

masikat; Pingvin: egy elore kivalasztott madar-mamahoz szalad es bujik mindenki 

 az allatokat kapcsolhatjuk az esemeny temajahoz vagy direkt valogathatunk a jatek 

helyszinen oshonos fajokat. Kello kreativitassal akar novenyekkel is jatszhatjuk. 

Pozitiv pletyka 
A 3-4 fos csoportok egyik tagja 3 percre “kimegy a bufebe”, azaz hallotavolsagon belul hatat fordit a 

csoportnak. A tobbiek azonnal elkezdenek pletykalkodni rola, de csak pozitiv dolgot mondhatnak: 

barmit, amit tudnak, vagy felteteleznek rola. Az ido letelte utan helycsere. (Vegezetul tegyuk fel az 

alabbi kerdeseket: Milyen erzes volt hallgatni? Miert volt szokatlan a helyzet? (hosszu ido, 

pozitivumok) 



 Adhatunk megerositeseket arra vonatkozolag, hogy az illeto milyen modon vesz reszt a 

kornyezet vedelmeben. 

 

B. foglakozas 

Sorballas verziok: 

A resztvevoknek hangtalanul kell kulonbozo szempontok szerint sorba allniuk, peldaul: 

- hajszin, szemszin 

- ki mikor fekudt le elozo este (fontos informacio egyebkent a foglalkozasvezetonek). Ezt lehet 

hanggal jatszani. 

- ket polus: ki kedveli inkabb a kutyakat vagy a macskakat. Meg kell tartsak a vonalat 

(egyszemelyes sor) es egy folyamatos skalakent kell felallniuk 

- ki a legjobb biologiabol/ kornyezetismeretbol/ termeszetrajzbol? (Fontos megerosites lehet 

azoknak akiknek alacsony az onertekelesuk, ha a tarsak egybehangzolag biztatjak, h „menjen 

feljebb” („Ne viccelj mar, te sokkal jobb vagy nalam, allj kozelebb a jobbakhoz!”) 

 

Tigrismoso  

Ket sorban egymassal szemben allunk, a ket sor koze all valaki, a sor elejen allok megkerdezik tole, 

hogy mire lenne szuksege a tigrisnek es milyen mosast szeretne. Bundafenyezest, tappancsmosast, 

dogonyozest… 

 

Hol a kertkapu?  

Az egyik resztvevo kimegy a terembol. A csoport szoros korben all, es megbeszelik, melyik ket ember 

kozott van az átjárható kertkapu. Ezen a helyen a ket „kapuor” baratsagos, hivogato tekintettel all, 

mikozben a tobbi helyen elutasítoan vagy semlegesen nez a „kerites” tobbi resze (=tobbi resztvevo). 

A behivott szemely a csak a kertkapun keresztul juthat be a (bio?)kertbe. Csak a nezes alapjan lehet 

megallapitani a kapu helyet, mas kommunikáció nincs. Ha olyan olyan ket ember kozt akar bemenni, 

akik enm kapuorok, nem engedik el a kezfogast, nem engedik be, ujra kell probalkoznia. Nehezitett 

palya, ha mimikat egyatalan nem lehet hasznalni (mosolyogni vagy fintorogni pl.) hanem csak es 

kizarolag a szemkontaktusbol kell kiolvasni a pozitiv vagy negativ valaszt. Hihetetlen de mukodik! 

 

C. foglalkozas 

Paros rajzolas - verziok 

- mindenki kulon filctollal rajzol, paronkent egy papirra. Azt rajzolnak, amit akarnak, de nem 

szolhatnak egymashoz. 

- ketten fognak egy filctollat es barmit rajzolhatnak 

- mindketten kapnak egy uzenetet, amiben benne van, hogy mit kell rajzolniuk (ezek altalaba 

kulonbozo, de nem kizaro elemek. Pl. haz es kerites. hegyek es to. fa es egy lo, etc) 

 Megbeszelo kerdesek: Milyen aranyban osztoztatok a filctoll iranyitasan? Milyen volt vezetni 

es vezetve lenni? Sikeresnek iteled a kozos munkatokat? 



Erzelmi metro 

A csoport tagjai egymassal szemben ulnek, mint egy metrokocsiban. Az egyik sor elejen ul a „kalauz”, 

akitol a jegyet kell megvasarolni. A felszallo uj utas valamilyen hangulatban veszi meg a jegyet, amit 

szavakkal, testtartassal, arcjatekkal jelez. Ez a hangulat terjed szet a tobbi utason. Az uj utas a 

metrokocsi ures szeken foglal helyet, majd jon az ujabb hangulatban erkezo felszallo. 

 Milyen volt ilyen sok erzest atvenni? Volt amit nem tudtal hitelesen eljatszani? Miert evidens, 

hogy atvesszuk az osszes erzest, ki diktal valojaban? 

 

Elemek 

- Esocsinalo: Beszed nelkul, a jatekvezeto altal elinditott mozdulatsort kell tovabbadni, a 

mozdulatok altal keltett hang az egyre erosodo, majd enyhulo eso hangjat idezi. 

- Szelturbina: ugyanez, a szel hangjat utanozva 

- Tengermorajlas, patakcsobogas 

 

Pokhalo jatek extrakkal 

A klasszikus pokhalo jatek utan kozvetlenul jatszuk le annak az erzelmi valtozatat is. A korben allo 

resztvevok egy gombolyagot adnak korbe egy kedves mondat, elismeres vagy jokivansag kisereteben. 

Visszabonthatjuk a fonalat, most mindenki annak mond valami pozitivat akitol a gombolagot kapta az 

elozo korben. 
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