
Répásiné Hajnal Csilla 

Három hónapos terv - a „Békés Iskolák” program keretén belül - az érzelmi intelligencia fejlesztésére 

Helyzetkép: 

A „Békés Iskolák” egy amerikai erőszakellenes program, mely az iskolai agresszió, bántalmazás (fizikai és 

verbális) kezelésére, illetve megelőzésére szolgál - 2017-től, a régióban elsőként indítottuk el az iskolánkban.  

A program legfontosabb eleme a szemléletformálás az iskola minden szintjén. Ezen belül annak felismerése, 

hogy a bántalmazás kimenetelét a szemlélők magatartása határozza meg.  

Ennek felismerése érdekében, egész évre és fokozatosan az egész iskolára kiterjedő átfogó, komplex 

foglalkozásokat tartunk osztályfőnöki és etika órák keretében. Ez az első tanévre kidolgozott, 7 alkalomból álló 

foglalkozássorozat adja a Békés Iskolák program gerincét. Folytatáson azonban még dolgozunk. 

Intézményvezetőként, a fenntarthatóság érdekében rövid, közép és hosszút távú tervek készítése mellett 

fontosnak tartom, hogy a kollégák folyamatos segítséget kapjanak a további években is.  

Mivel a gyerekek sokszor nem érzik, ha bántják egymást, sőt azt sem érzékelik mindig, ha áldozattá válnak, a 

budapesti szupervíziós békítő team tagjaival egyeztetve úgy gondoltam, hogy a második tanévben az érzelmi 

intelligencia fejlesztése érdekében kell lépnünk, egy 10 alkalmas foglalkozássorozat tartásával.  

Sajnos az EQ fejlesztése még nem épült be az iskolai oktatásba, így rám/ránk vár a feladat ennek kidolgozására. 

Elgondolásom alaptézise: az EQ fejleszthető!  Igazából ennek fejlesztésével kellene kezdődnie minden nevelési 

programnak, így a „Békés Iskolák” programnak is. Ezt a hiányosságot igyekszünk pótolni. 

Az érzelmi intelligencia néven összefoglalt fejlesztésében elsődleges, hogy jól működjenek tanulóink 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁI: önismeretük, önszabályozásuk (önirányításuk), önmotivációjuk, illetve 

SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁI: empátia és a társas készségek. A foglalkozások felépítésében arra törekedtem, 

hogy ezeket a készségeket fejlesszem. 

0. foglalkozás  

idő Az óra menete témája 

Nevelési-oktatási stratégia 

Módszer leírása 

Tanulói 

munka-

formák 

Eszközök 

45 Bevezetés - bemutatkozás, a program rövid 

ismertetése, 

- empátia teszt kitöltése, 

kiértékelése, megbeszélése 

 tesztek 

 

1. foglalkozás  

idő Az óra menete témája 

Nevelési-oktatási stratégia 

Módszer leírása 

Tanulói 

munka-

formák 

Eszközök 

9 Játék a nevekkel -Telefonos játék: „X hívja Y-t” 

nehézségi fokozatokkal 

Körben állva  
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5 Energetizáló gyakorlat 

Éljenzés 

- Az első átfut középen 

egyenletes tempóban, és 

mindenki éljenzi őt. Beáll a sor 

végére és jöhet a következő, 

mindenki menjen egyszer.  

2 sorban 

felállunk 

egymással 

szemben. 

 

3 Koncentrációs gyakorlat 

 4 áll  

 

- Bármely pillanatban 4 személy 

állhat, és egy ember 

egyfolytában legfeljebb 10 

másodpercig maradhat állva. 

Nem lehet kommunikálni 

egymással, de mindenkinek 

figyelni kell, és mindenki 

felelős azért, hogy egyszerre 4 

ember álljon, se több, se 

kevesebb.  

Általában pár percbe telik, amíg 

a csoport rájön a játék 

lényegére, utána jó ritmusban 

fognak felállni, leülni. 

Székeken 

körben ülve 

 

5 Az EQ foglalkozások 

szabályainak megbeszélése 

Fogadalomtétel rítusának 

kitalálása, fogadalomtétel 

 

 

-Ami itt elhangzik TITOK! 

-Nem élünk vissza a 

hallottakkal! 

-Elfogadjuk egymás érzéseit, és 

igyekszünk megérteni azt! 

 

Körben ülve Táblára, 

csomagolópa

pírra 

felkerülnek a 

szabályok 

3 Játék a kapcsolatok 

fontosságáról körben, 

kézfogással  

Megszólaltatjuk a kiscsibét. 

 

 

-Mit gondoltok, mi szólaltatja 

meg a csibét? 

-Miért hallgat el, amikor 

megszakítjuk a láncot? 

-Melyik közmondás jut erről 

eszedbe? 

Körben állva 

megfogjuk 

egymás kezét    

 

Két ujjal 

zárva az 

áramkört, a 

csibe csipog  

15 Ismerkedünk egymással 

Érzelmi névsor- alliteráció  

 

 

Keresztnevét mondja és tegyen 

hozzá egy nevének 

(kezdőbetűjével kezdődő), rá 

jellemző érzelmet. Mintát adva 

az alliterációra: Csendes Csilla 

-Súghatunk egymásnak! 

Körben ülve  körbe adható 

báb, vagy 

bármilyen 

„beszélő” 

tárgy 

 
 A 6 alapérzelem:  

öröm, bánat, harag, félelem, 

undor, meglepődés 

- az érzelem szó szinonimái 

- érzelmek írása cetlikre 

- az összegyűjtött érzelmek 

csoportosítása (pozitív/negatív, 

gyakori/ritka, egymáshoz közel 

állók) 

- 6 alapérzelem megbeszélése, 

összevetése a 

csoportosításunkkal 

 táblafilc, 

papírcetlik, 

tollak, 

A 6 

alapérzelem 

felírva egy-

egy nagyobb 

lapra 

3 Az óra zárása, értékelés 

 

- Mi tetszett az órán, mit viszel 

haza? 

- Arckifejezéseddel fejezd ki, 

hogy érzed most magad. 

Körben állva 

fogjuk egymás 

kezét - 

megbeszélés 
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2. foglalkozás  

Témája: Kapcsolatteremtés képességfejlesztő játékokon keresztül. 

A fejlesztendő attitűd, készségek, képességek: gondolkodás, együttműködés, önismeret, együttműködés 

A foglalkozás speciális teret igényel: A tanterem átrendezése szükséges - a padok szélre kitolva, a székek körbe 

rendezve 

Idő Az óra menete témája 

Nevelési-oktatási stratégia 

Módszerek 

Tanulói 

munka-

formák 

Eszközök 

5 Beszélgető (megosztó)kör: 

A múlt hét pozitívemlékei 

 

 

-Elevenítsd fel az elmúlt hét 

szép pillanatainak egyikét.  

-Mi jó történt veled? 

Körben ülve 

frontális 

beszélgetés, de 

„passzolni” 

lehet 

körbe adható 

„beszélő” 

tárgy, vagy 

bármilyen 

tárgy 

3 Szemkontaktus felvételének 

képessége 

Virtuális labdázás (labda 

nélkül) 

 

 

- Labdázzunk! Akire nézel, 

mondd a nevét és dobd neki egy 

tapssal a képzeletbeli labdát. 

- Figyelj, hogy ne essen le a 

labda 

- Figyelj arra is, hogy tartsd a 

ritmust! 

- Számolással feszesebbé tehető 

a játék (akkor a nevek helyett 

számokat mond a játékvezető) 

Körben állva nem igényel 

9 Energetizáló gyakorlat 

Székfoglaló játék: 

„Ez itt az én székem!” 

Kötetlen forma, a játék igénye 

szerint    

 

Székeken 

körben ülve 

 

5 Önismeret fejlesztése 

„Adj a nevedhez illő 

mozdulatot!” 

 

 

 

Közös játék:  

- Adj a nevedhez egy, a 

jelenlegi érzelmedet kifejező 

mozdulatot! 

- Együtt, vagy külön-külön, 

vagy együtt és egyénenként is 

megismételjük az előttünk 

szólókat. 

Körben állva nem igényel 

15 Önismeretfejlesztés a saját 

nevekkel 

AKROSZTIKON - a sorok 

kezdőbetűi összeolvasva a 

nevedet adja 

 

- Keresztneved kezdőbetűivel írj 

a lapra Rád jellemző, kedves 

szavakat! 

- Ha nem sikerül azt írd, 

amilyen lenni szeretnél! 

- Súghatunk egymásnak! 

- Beszéljük meg, illenek a 

társunkra a kitalált szavak? 

Körben ülve megbeszéljük az 

eredményt. 

egyéni munka A5-ös lapok:  

 

PL:  

Tehetséges, 

találékony, 

tudós stb 

Okos, 

olvasott, stb. 

Merész, 

mókás stb 

Illedelmes, 

igazmondó 

stb 
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14 Önismeretfejlesztés – még 

mindig a nevekkel 

 - Mit tudtok a nevetekről?     

 

-Ki is vagyok én?  

-Mit árul el a nevünk? 

-Mi a jelentése? 

-Eredete? 

-Miért ezt a nevet adták neked 

szüleid? 

-Ha más neműnek születtél 

volna, mi lenne a neved? 

-Mely más nevet fogadnál el? 

-Hogy szereted, ha leginkább 

szólítanak? 

-Ha lányod, fiad  születne 

milyen nevet adnál neki? 

Körben ülve körbe adható 

báb, vagy 

bármilyen 

tárgy 

3 Az óra zárása, értékelése, 

könyvajánlás 

 

 

- Mi tetszett az órán, mit viszel 

haza? 

- Testtartásoddal fejezd ki, hogy 

érzed most magad. 

Körben állva Könyvek 

ajánlásához:  

- Utónév 

szótár, 

- Magyar 

utónév-

könyv 

 

 

3. foglalkozás  

Témája: Ön- és csoportismereti játékok. A személyiség fejlesztése, ön- és csoportismereti, kapcsolatteremtő és 

képességfejlesztő játékokon keresztül. 

A fejlesztendő attitűd, készségek, képességek: Szociális készségek társas kapcsolatok, odafigyelés, empátia, 

türelem, kommunikációs készségek, értő hallgatás 

A foglalkozás speciális teret igényel: A tanterem átrendezése szükséges - a padok szélre kitolva, a székek körbe 

rendezve 

Idő Az óra menete témája 

Nevelési-oktatási stratégia 

Módszerek 

Tanulói 

munka-

formák 

Eszközök 

5 Beszélgető(megosztó)kör: 

A múlt hét pozitívemlékei 

 

 

Beszélgetés, az egyéni 

élmények felelevenítése  

-Elevenítsd fel az elmúlt hét 

szép pillanatainak egyikét.  

-Mi jó történt veled? 

Körben ülve  körbe adható 

báb, vagy 

bármilyen 

tárgy 
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5 Energetizáló gyakorlat 

Atomos játék 

 

 

 

-A teret járás közben 

igyekezzetek jól kitölteni 

- Amikor egy számot kimondok, 

minél gyorsabban 

kapaszkodjatok össze annyian.  

- Aki kimarad, kiesik. 

 

Elbeszélgetés 

-Milyen viselkedéseket 

figyeltetek meg?  

-Mi lehet a győzelem kulcsa? 

Teljes terek 

kihasználva, 

az egész 

osztályt 

megmozgató 

játék 

 

nincs 

szükség 

2 Páralkotás 

szemkontaktussal 

 

-Tedd próbára magad, tudsz-e 

néma csendben párt választani? 

-Tudsz-e csak a tekinteteddel 

egyeztetni? 

Körben ülve  nincs 

szükség 

8 Passzív hallgatás  

a) elutasítással  

A metakommunikációra 

ráerősíthetünk 

testtartásunkkal, a szék 

elfordításával is. 

b) közömbösen 

 

- Beszélj magadról, hobbidról 

 3 percben 

- Csere! 

Minden esetben a tapasztaltak 

megbeszélése követi  

-Milyen érzés volt, hogy rád se 

hederítettek? 

- Milyen volt, hogy nem 

szólhattál, kérdezhettél? 

-Milyen volt, hogy a társad nem 

szólt hozzád? 

Párban 

dolgoznak 

 

 

 

 

stopper óra 

8 Aktív hallgatás 

a) impulzívan 

 

 

 

 

b) értő figyelemmel 

 

- Beszélj magadról, hobbidról  

3 percben 

- Csere! 

Megbeszélés  

-Milyen érzés volt, hogy 

állandóan a mondandóba 

vágtak? 

-El tudtad-e mondani, amit 

akartál? Miért? 

-Tudtál-e meg valami fontosat a 

társadtól? 

- Merre ment a társalgás iránya? 

- Milyen érzés volt? 

 

 

Párban 

dolgoznak 

 

stopper óra 
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14 Aktív-, értő figyelemmel 

hallgatás a gyakorlása 

 

 

- Beszélj magadról, jövődről  

2 percben 

- Mutasd be társadat. 

- Elhangzott-e minden? 

-Tudtunk-e meg róla új 

információt? 

-Volt-e valami meglepő infó? 

Párban 

dolgoznak 

stopper óra 

3 Az óra zárása, értékelés 

 

- Mi tetszett az órán, mit viszel 

haza? 

- Csak a kezeddel fejezd ki, 

hogy érzed most magad. 

Körben állva  

 

 

 

 

4. foglalkozás  

Témája: Ön- és csoportismereti játékok. A személyiség fejlesztése, ön- és csoportismereti, kapcsolatteremtő és 

képességfejlesztő játékokon keresztül. 

A fejlesztendő attitűd, készségek, képességek: Szociális készségek társas kapcsolatok, odafigyelés, empátia, 

türelem, kommunikációs készségek, értő hallgatás 

A foglalkozás speciális teret igényel: A tanterem átrendezése szükséges - a padok szélre kitolva, a székek körbe 

rendezve 

Idő Az óra menete témája 

Nevelési-oktatási stratégia 

Módszerek 

Tanulói 

munka-

formák 

Eszközök 

5 Beszélgető(megosztó)kör: 

A múlt hét pozitívemlékei 

 

 

Beszélgetés, az egyéni 

élmények felelevenítése  

-Elevenítsd fel az elmúlt hét 

szép pillanatainak egyikét.  

-Mi jó történt veled? 

Körben ülve  körbe adható 

báb, vagy 

bármilyen 

tárgy 

 
5 Energetizáló gyakorlat 

Székfoglaló játék: 

„Cseréljen helyet az, aki…” 

 

 

 

 

 

-Milyen viselkedéseket 

figyeltetek meg? 

-Mi lehet a győzelem kulcsa? 

„Cseréljenek azok helyet, 

akik…” először látható, majd 

kevésbé, vagy nem látható 

tulajdonságokkal 

Elbeszélgetés 

Körben ülve  nincs 

szükség 



Répásiné Hajnal Csilla 

25 Helyünk a csoportban 

„Szerep a falon” – kicsit 

másképp  

 

 

 

 

1. Fogalmazzátok meg: 

-Ki vagyok én ebben az 

osztályban?  

-Mik az értékeim? 

Ennek megfogalmazásában segít 

egy rajz (ami én vagyok) Pl. én 

Nap lehetnék. 

2. Bemutatása rajzoknak. 

Magamról: 

- Mi ez? (pl. világító torony) 

- Mit jelent nekem (stabilitás, 

biztonság, iránymutatás…) 

- Én úgy érzem, EZ vagyok 

nektek. 

- Én erre a rajzra lennék 

kíváncsi. Ki vagy te ebben az 

osztályban? 

2. Visszajelzések: Egyet értetek-

e az elhangzottakkal? 

- Mivel egészítenétek ki? 

 

önálló!!! 

munka, melyet 

frontális 

követ.  

Földre téve a 

lapokat, 

dolgoznak 

azon. 

Amikor 

mindenki 

végzett 

feltesszük a 

táblára a 

rajzokat. 

Beszélgetéshe

z visszaülünk 

a körbe. 

 

Több, 

félbevágott 

csomagoló 

lapra van 

szükség, az 

osztály 

létszámától 

függően 

Sok, színes, 

vastag 

(kihúzó) 

filctollra 

Gyurma-

ragasztóra 

10 Az óra zárása, értékelés 

- Mi tetszett az órán, mit 

viszel haza? 

- Fogalmazd meg egy 

gondolattal! Mondatod a 

szerencsére, vagy a sajnos 

szóval kezdődjön! 

 

„Szerencsére/ sajnos”-játék 

Körben állva fogjuk egymás 

kezét, és felváltva kezdjük 

mondatunkat a Szerencsére és a 

Sajnos szavakkal … és, hogy a 

„citromból lehet limonádét 

csinálni.    

 

 

-frontális és 

csoport 

 

 

 

5. foglalkozás  

Témája: Személyiség fejlesztése, ön- és csoportismereti, kapcsolatteremtő-, érzékenyítő és képességfejlesztő 

játékokon keresztül. 

A fejlesztendő attitűd, készségek, képességek: Szociális készségek társas kapcsolatok, odafigyelés, empátia, 

türelem, együttműködés, térérzékelés, figyelem, improvizáció, önbizalom 

A foglalkozás speciális teret igényel: A tanterem átrendezése szükséges - a padok szélre kitolva, a székek körbe 

rendezve 

Idő Az óra menete témája 

Nevelési-oktatási stratégia 

Módszerek 

Tanulói 

munka-

formák 

Eszközök 
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5 Beszélgető(megosztó)kör: 

A múlt hét pozitívemlékei 

 

 

Beszélgetés, az egyéni 

élmények felelevenítése  

-Elevenítsd fel az elmúlt hét 

szép pillanatainak egyikét.  

-Mi jó történt veled? 

Körben ülve  körbe adható 

báb, vagy 

bármilyen 

tárgy 

  Energetizáló gyakorlat 

Kő-papír-olló - és a 

szurkolótábor 

Párokba osztjuk a résztvevőket, 

akiknek le kell játszaniuk egy 

kő-papír-olló játékot. A 

vesztesnek a győztes mögé kell 

állnia, skandálnia a nevét, és 

ezzel bátorítani őt. A nyertes 

keres egy másik nyertest, akivel 

egy újabb kör kő-papír-ollót 

játszik. Itt is a vesztesnek és a 

követőinek be kell állnia a 

nyertes mögé, szurkolni neki, 

így a nyertesnek egyre nagyobb 

a szurkolótábora. Ez addig 

megy, amíg egy játékos nem 

marad, és mindenki az ő nevét 

kiabálja. 

Járkálva a 

térben 

 

3 Koncentráció fejlesztése 

„Gyorsposta” – 

kézszorítással 

 

- Nyitott szemmel, körben 

állunk, gyorsposta 

kézszorítással. 

-Jobbra- és balra indítással is. 

-Csukott szemmel, körben 

állunk, gyorsposta 

kézszorítással. 

-Meg tudjuk-e csinálni 8-ra? 

Körben állva, 

egymás kezét 

fogva 

nincs 

szükség 

10 Kapcsolatteremtő, érzékenyítő 

játékok 

Kontakt feladatok - séta 

közben  

„Sziámi ikrek”: 

összekapcsolódott párokban 

 

- Érintsd meg szeretettel, aki 

mellett elhaladsz: ujjakkal, 

könyökkel, vállal, térddel 

-Páros séta összekacsolódva   - 

Tapsra cserélj párt! 

- Mindig új párt keress 

- Feladatok végzése 

összekacsolódva 

- Milyen érés egymáshoz kötve 

mozogni? 

 

frontális 

 

 

páros 

 

 

közös 

beszélgetés 

nincs 

szükség 
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14 Érzelmek értelmezése, 

felismerése, érzékenyítés -  

Játék székekkel 

 

 

- Két széket helyeztem el a 

térben, helyezzétek el őket olyan 

formában, hogy: barátságot, 

félelmet, szeretetet, elutasítást, 

stb fejezzenek ki. 

Egyszerre, csak egy ember 

dolgozhat! 

- Most a ti elgondolásotok 

szerint helyezzétek el a 

székeket. 

Mit fejezhet ki? 

- Üljük a székekbe, szólaltassuk 

meg őket. 

- Alkossunk szoborcsoportot a 

székekkel! 

 

 

 

 

Az egész 

osztályt 

megmozgató 

konstruktív 

játék - körbe 

ülve, középen 

a játéktérrel 

 

 

 

 

 

 

 

közös 

beszélgetés 

Plusz székek 

10 Kapcsolatok sérülékenysége 

Cérna játék 

 

 

- Üljetek szembe egymással 

úgy, hogy a széktámlát 

fordítjátok egymás felé 

- Mutató ujjatokra tekerjétek a 

cérnát! 

- Miközben a tegnapi napotokról 

meséltek, folyamatosan 

feszítsétek a cérnát. 

Vigyázzatok, hogy el ne 

szakadjon, de laza se legyen 

- Beszéljük meg a tapasztaltakat. 

- Hogy működik ez a 

barátságnál? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elbeszélgetés 

Páros játék 

Egymással 

szemben ülve   

 -    - 

-    - 

-    - 

-    - 

-    - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

közös 

beszélgetés 

Annyi kb. 1 

méteres 

cérnaszálra, 

ahányan 

vannak + 

legyen 

tartalék is! 

3 Az óra zárása, értékelés 

- Mi tetszett az órán, mit 

viszel haza? 

- A tapsadásod erejével fejezd 

ki, hogy érzed most magad. 

 

Körben állva fogjuk egymás 

kezét    

 

Körben állva  

 

 

6. foglalkozás  

Témája: Személyiség fejlesztése, ön- és csoportismereti, kapcsolatteremtő-, érzékenyítő és képességfejlesztő 

játékokon keresztül. 

A fejlesztendő attitűd, készségek, képességek: Szociális készségek társas kapcsolatok, odafigyelés, empátia, 

türelem, együttműködés, térérzékelés, figyelem, improvizáció, önbizalom 

A foglalkozás speciális teret igényel: A tanterem átrendezése szükséges - a padok szélre kitolva, a székek körbe 

rendezve 
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Idő Az óra menete témája 

Nevelési-oktatási stratégia 

Módszerek 

Tanulói 

munka-

formák 

Eszközök 

5 Beszélgető(megosztó)kör: 

Érzelmi névsor 

 

- Mindenki külön ítélje meg, 

egy skálán 1-10-ig, hogyan érzi 

magát éppen. 

Random megszólítással 

képzeletbeli 

vonal mentén 

 

3 Koncentrációfejlesztés 

Tapsfordító 

 

 

- Taps ritmusban körbe halad, 

ha duplát tapsol valaki, akkor 

megfordul a kör. 

- Aki téveszt, az kiesik (azaz 

nem tapsolhat) 

 

 

Körben ülve 

nincs 

szükség 

5 Kooperáció fejlesztése 

Soralkotások megadott 

szempontok szerint -

csoportokban versenyeznek 

 

 

 

 

- Álljatok sorba úgy…. 

cipőméret, 

születétesek dátuma, 

keresztnevetek abc rendben 

utcanevetek abc rendben, 

házszámotok (növekvő, 

csökkenő sorrendben) szerint 

- Hogy látja a másik csapat? 

- Mi segített abban, hogy 

győzzetek? 

 

csoportversen

yek 

nincs 

szükség 

5 Kapcsolatteremtés, 

együttműködés 

Szemkontaktus- játék 

 

 

- Szemben állnak a párok 

felveszik a szemkontaktust 

- Távolodjatok el egymástól, 

mozogjatok a térben 

- Bármi történjék, tartsd meg a 

szemkontaktust 

 

 

Teljes terek 

kihasználva, 

az egész 

osztályt 

megmozgató 

páros munka 

CD lejátszó 

CD 

12 Együttműködés 

Tükör-játék 

 

 

 

- Az előző párokat megtartjuk 

- Az irányító játékos 3 nehézségi 

fokozatban: mimikáját, 

mozdulatait,   

majd teljes testre kiterjedő 

mozdulatokat tükröz vissza a 

párja 

Elbeszélgetés 

Páros játék 

Párcserével 

 

CD lejátszó 

CD 
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5 Mimika felismerése, csoportos 

együttműködés 

Karmesterjáték 

 

 

- A kintről érkező megfigyelő a 

kör közepéről szemlélődik 

- Figyeld meg, vajon ki irányítja 

a mozgást? 

- Háromszor próbálkozhatsz. 

Körben állva 

 

nincs 

szükség 

6 Együttműködés csoportban 

Halraj  

 

 

 

- A halrajnak vezetője van, aki 

halad a térben. A mi feladatunk 

az, hogy kövessük és 

mozdulatait úgy, mint a 

tükörjátékban utánozzuk.   

csoport munka 

 

 

 

 

 

CD lejátszó 

CD 

3 Az óra zárása, értékelés 

- Mi tetszett az órán, mit 

viszel haza? 

- Csak az érintéseddel, 

simítással fejezd ki társadnak, 

hogy érzed most magad. 

Körben állva fogjuk egymás 

kezét    

 

frontális- és 

csoport munka 

 

 

7. foglalkozás  

Témája: Személyiség fejlesztése, bizalom gyakorlatok és bizalomerősítő játékok  

A fejlesztendő attitűd, készségek, képességek: Szociális készségek társas kapcsolatok, odafigyelés, empátia, 

türelem, együttműködés, térérzékelés, figyelem, improvizáció, önbizalom 

A foglalkozás speciális teret igényel: A tanterem átrendezése szükséges - a padok szélre kitolva, a székek körbe 

rendezve 

Idő Az óra menete témája 

Nevelési-oktatási stratégia 

Módszerek 

Tanulói 

munka-

formák 

Eszközök 

5 Megosztó kör: 

Érzelmi névsor 

 

- Mindenki külön ítélje meg, 

egy skálán 1-10-ig, hogyan érzi 

magát éppen. 

Random megszólítással 
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6 Bizalomfejlesztés  

Amőba-játék 

 

- Körökbe állunk, mi vagyunk 

az igény szerint testalakját 

folyton változtató amőba. 

- Valaki a körön belül becsukja 

a szemét, és lassan sétálni kezd. 

- Mi, a többiek pedig vigyázunk 

rá! Mint egy amőba, vele együtt 

mozdulunk és vigyázunk rá, 

nehogy neki menjen valaminek. 

- Mindenki kerüljön be az 

amőba belsejébe.  

Jelzem a cserét!  

- Milyen érzés volt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megbeszélés 

Kiscsoportokb

an: 

Csoportalkot

ás 

véletlenszerű:  

4-5 „vezető”, 

háttal a 

csoportnak 

választja ki  

társait: 

„Kéred őt?” 

„Igen, vagy 

nem?” 

 

nincs 

szükség 

10 Bizalomfejlesztés 

Harangjáték 

 

 

- A középső behunyt szemmel, 

merev testtel dőlni kezd 

valamely társa felé, aki óvatosan 

– vállánál fogva visszahelyezi 

(nem löki!). 

- Nagy csendet és nagy 

odafigyelést igényel. Itt nem 

szabad hibázni. Képes-e erre 

mindenki? 

-- Mindenki kerüljön be a 

harang belsejébe.  

Jelzem a cserét! 

- Szorosan álló nagyobb 

csoportokban is kipróbálhatjuk!  

Szeretnétek? 

 

- Milyen érzés volt? 

hármas 

csoportokban: 

A „harang 

nyelve” 

középen áll. 

Két oldalról 

szorosan 

szembe a két 

társa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

kiscsoportok 

nincs 

szükség 

10 Bizalomfejlesztés 

Páros vakvezetés  

A vezető és vezetett szerep 

folyton cserélődik 

 

 

 

- Te vezeted a társad, rád bízta 

magát, te vigyázol rá. 

- Mindig jelzem a cserét! 

- Könnyebb feladattal indulunk! 

Elöl áll a látó: 

Két kézzel a vállon 

egy kézzel a vállon 

egy ujjal a vállon 

tenyér a tenyéren 

ujj az ujjon stb. 

Megbeszélés  

- Milyen érzés volt? 

- Mi volt jobb? Vezetőnek, vagy 

vezetettnek lenni?  

- Miért? 

 

 

 

 

Teljes terek 

kihasználva, 

az egész 

osztályt 

megmozgató 

páros játék 

 

CD lejátszó 

CD 



Répásiné Hajnal Csilla 

7 Bizalom és együttműködés 

fejlesztése „Vak kör” 

 

 

 

 

 

- Néma csendre van szükség! 

- A körben lévő társunk a kör 

átlóján, húrjain közlekedik a 

csukott szemmel, a mi akaratunk 

szerint. 

- A hozzánk érkező vakon járó 

társunkat óvatosan vállánál meg 

kell fognunk és új irányba 

elindítanunk. 

- A játékot nehezíthetjük:  

újabb embereket is elindíthatok 

vakon a körben. 

- Ütközés veszély! 

Teljes teret 

kihasználva, 

az egész 

osztály a 

lehető 

legnagyobb 

körben áll. 

 

nincs 

szükség 

4 Lazító feladat 

Nagy nevettetők 

 

- Tedd próbára magad, tudsz-e 

komoly maradni, amikor 

körülötted mindenki nevet! 

- Ha elmosolyintod magad, te is 

nevettetővé vélsz! 

- Szabály: a nevettető csak 

mimikájával, gesztusaival 

nevettethet, a tásához nem érhet! 

 

frontális nincs 

szükség 

3 Az óra zárása, értékelés 

Maci kártyák 

 

Mindenki válasszon egy maci 

kártyát az érzelmi állapota 

jellemzésére. 

Körben Maci 

kártyák, 

kendő (hogy 

ne a földre 

tegyük a 

kártyákat) 

 

 

8. foglalkozás  

Témája: Személyiség fejlesztése, bizalom gyakorlatok és bizalomerősítő játékok  

A fejlesztendő attitűd, készségek, képességek: Szociális készségek társas kapcsolatok, odafigyelés, empátia, 

türelem, együttműködés, térérzékelés, figyelem, improvizáció, önbizalom 

A foglalkozás speciális teret igényel: A tanterem átrendezése szükséges - a padok szélre kitolva, a székek körbe 

rendezve 

 

Idő Az óra menete témája 

Nevelési-oktatási stratégia 

Módszerek 

Tanulói 

munka-

formák 

Eszközök 
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5 Beszélgető(megosztó)kör: 

Érzelmi névsor 

 

- Mindenki külön ítélje meg, 

egy skálán 1-10-ig, hogyan érzi 

magát éppen. 

Random megszólítással 

  

3 Bizalomjáték 

Bagoly-játék 

 

- A játék során csak két mondat 

hangozhat el: „Bagoly?”, és 

„Nem.” 

- Ha bagollyal találkozol, (ő 

néma bagoly nem szólal meg) 

onnantól te is látóvá válsz, 

kinyithatod a szemed! 

- Akkor van vége a játéknak, ha 

mindenki lát. 

- Nagyon lassan csoszogva, 

csukott szemmel közlekedünk a 

térben mindaddig, amíg bagoly 

nem leszel. 

 

Teljes teret 

kihasználva, 

az egész 

osztályt 

megmozgató 

játék 

 

nincs 

szükség 

12 Bizalom, együttműködés 

Irányítótorony - vakvezetés 

hanggal 

 

- Pár választása 

- Folyamatosan ismételhető 

hang, vagy hangutánzó szó 

választása 

- Járást megállító rövid hangjel 

választása 

- Úgy vezesd hangoddal a 

társadat a célba, hogy semmivel, 

senkivel ne ütközzön! 

- Akkor lesz szerepcsere, amikor 

mindenki célba juttatta a társát! 

 

páros játék 

Mozgás az 

egész 

osztályban, 

külön-külön 

párban. 

 

Szerepcsere: 

Mozgás az 

egész 

osztályban, 

egy időben, 

mindenki. 

nincs 

szükség 

8 Mit fejezhet ki a mozgásunk? 

Vakon a térben 

 

 

 

- Az osztályterem hosszában 

állunk fel egymással szemben 

- Csukott szemmel, átlósan indul 

mindig egy tanuló, és az átlónál 

szemben lévő társa érkezteti 

(akkor kinyithatja a szemét) 

- Egyesével mindenkire sor 

kerül. 

- Csak akkor indulhatsz, ha 

szólok! 

- Ha irányt vált társad, akkor 

menj elé, nehogy ütközzön! 

 

 

 

 

Teljes teret 

kihasználva, 

az egész 

osztály 

figyelmét 

igénylő játék 

 

nincs 

szükség 
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11 Bizalom, koncentráció 

 

„Vak kígyó” 

 

- Egymás vállába kapaszkodunk 

(vonatozás) 

- Sor elején áll a nyitott szemű 

társunk, ő a vezető 

- Természetesen sem az irányító, 

sem a vakok nem beszélhetnek 

- Kis kígyók vigyázzanak, hogy 

ne ütközzenek! 

- Vezetők jelre a sor végére 

mennek, automatikusan átadják 

a helyüket a másodiknak. 

- Óriáskígyót szeretnétek-e? 

- Hogy éreztétek magatokat? 

 

 

Az iskola 

teljes terét 

kihasználva, 

az egész 

osztályt 

megmozgató 

játék 

 

4-5 fős 

kiscsoportokb

an játsszuk, de 

a végén akár 

az egész 

osztály is 

bevállalhatja 

az óriáskígyót. 

 

nincs 

szükség 

3 Lazítás, feszültségoldás 

Kalóz kincse  

 

 

- Helyezzünk el egy tárgyunkat 

az osztályterem egyik végébe. 

- Óvatosan lopakodjunk és 

próbáljuk megszerezni 

tárgyainkat. 

- Amikor a kalóz visszafordul, 

szoborrá kell dermedni. Ha 

megmozdulsz, visszaküld az 

induló pontra. 

- Az nyer, aki elsőként szerzi 

meg a kalóz kincsét! 

 

 

Mozgás az 

osztály egész 

hosszában 

apró saját 

tárgyak: 

hajgumi, 

ceruza stb 

3 Az óra zárása, értékelés 

Maci kártyák 

 

Mindenki válasszon egy maci 

kártyát az érzelmi állapota 

jellemzésére. 

Körben Maci 

kártyák, 

kendő (hogy 

ne a földre 

tegyük a 

kártyákat) 

 

9. foglalkozás  

Témája: Személyiség fejlesztése, bizalom gyakorlatok és bizalomerősítő játékok -  segítőkészség, koncentráció, 

elmélyült munkára való készség, empátia, , együttműködés,  felelősségvállalás, 

A fejlesztendő attitűd, készségek, képességek: Szociális készségek társas kapcsolatok, odafigyelés, empátia, 

türelem, együttműködés, térérzékelés, figyelem, improvizáció, önbizalom 

A foglalkozás speciális teret igényel: A tanterem átrendezése szükséges - a padok szélre kitolva, a székek körbe 

rendezve 

Idő Az óra menete témája Nevelési-oktatási stratégia 



Répásiné Hajnal Csilla 

Módszerek 

Tanulói 

munka-

formák 

Eszközök 

5 Beszélgető(megosztó)kör: 

Érzelmi névsor 

 

- Mindenki külön ítélje meg, 

egy skálán 1-10-ig, hogyan érzi 

magát éppen. 

Random megszólítással 

  

3 Energetizáló játék  

Érintsd meg aki…. 

 

- Érintsd meg aki….– szőke; 

szemüveges; vidám; szereti a 

mákos tésztát… 

egész teret 

kitöltő játék 

 

nincs 

szükség 

3 Energetizálás, mozdulatok 

üzenete 

Folyton változó képzeletbeli 

tárgy dobása-elkapása 

 

- A tárgy folyamatosan 

változik!- a te elgondolásod 

szerint. 

- Testtartásoddal karjaiddal 

jelezd, hogy éppen mi érkezett 

hozzád:  

nehéz vagy könnyű, kerek vagy 

szögletes, használati tárgy, vagy 

csak szemet gyönyörködtető 

tárgy... 

- Keressük  a szemkontaktust! 

játék körben 

állva 

nincs 

szükség 

13 Interakciós játék 

„Ölelem, vagy elutasítom” - 

szoborjáték 

 

 

- Amíg te háttal állsz, 

valamilyen pózt vesz fel a 

társad. 

- Amikor megfordulsz, igazodj 

hozzá – állj be a szobrába, 

kiegészítve azt.  

- Egyeztessetek! Erre gondolt-e 

a társad? Próbálkozzatok 

- A legjobban sikerültet 

mutassátok be nekünk! 

- Adjunk életet neki! 

 

 

Párban egyik 

tagja hátat 

fordít, amíg a 

társa jelt nem 

ad, hogy 

elkészült a 

szobrával 

 

nincs 

szükség 
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13 Interakciós szerepjáték -

csoportos 

„Legyünk az adott helyszín 

szereplői” 

 

 

 (Adott jelre egy helyszínt 

kapnak a gyerekek (focipálya, 

templom, pályaudvar, 

korcsolyapálya…)) 

- Az adott helyszín egyik 

szereplője vagy. Tapsra jelenítsd 

meg szobor formájában azt, akit 

játszol. 

- Akit megérintek, szerepben 

maradva mondjon egy 

mondatot! 

- Indítsuk el a jelenetet! 

- Adjuk címet a jelenetnek! 

 

Teljes terek 

kihasználva, 

az egész 

osztályt 

megmozgató 

játék 

 

nincs 

szükség 

5 Interakciós levezető játék 

szerepjátékkal  

Cowboyos játék  

 

- Középen áll a serif, és akire 

rálő, az leguggol, akkor a 

mellettük állók 

szembefordulnak és egymásra 

lőnek 

- Tedd próbára magad, milyen 

gyors vagy! 

- Szeretnék minél több féle 

lövést hallani! 

- Látványos halálokat! 

Körben állva 

 

nincs 

szükség 

3 Az óra zárása, értékelés 

 

- Mi tetszett az órán, mit viszel 

haza? 

- Egy szoborral fejezd ki, hogy 

érzed most magad. 

Körben állva  

 

10. foglalkozás  

Témája: Személyiség fejlesztése: segítőkészség, empátia, együttműködés, felelősségvállalás, koncentráció, 

fantázia, absztrakciós-  és improvizációs készség, egymásra figyelés 

A fejlesztendő attitűd, készségek, képességek: Szociális készségek társas kapcsolatok, odafigyelés, türelem, 

együttműködés, térérzékelés, figyelem, improvizáció, önbizalom 

A foglalkozás speciális teret igényel: A tanterem átrendezése szükséges - a padok szélre kitolva, a székek körbe 

rendezve 

Idő Az óra menete témája 

Nevelési-oktatási stratégia 

Módszerek 

Tanulói 

munka-

formák 

Eszközök 
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5 Beszélgető(megosztó)kör: 

Érzelmi névsor 

 

- Mindenki külön ítélje meg, 

egy skálán 1-10-ig, hogyan érzi 

magát éppen. 

Random megszólítással 

  

4 Energetizáló játék  

Pajzs – Bomba  

 

- Pajzs – sétálj úgy a térben, 

hogy az akit titokban 

kiválasztottál legyen a te 

pajzsod – azaz mindig a lehető 

legközelebb legyél ehhez az 

illetőhöz, de ő ne tudjon róla 

- Bomba – válassz most valaki 

mást aki a te bombád lesz – 

most úgy sétálj hogy a ettől az 

embertől a lehető legtávolabb 

legyél. 

- Most sétálj úgy, hogy a 

bombától a legmesszebb a 

pajzsodhoz a legközelebb 

legyél… 

 

 

Mozgás a 

térben adott 

instrukció 

szerint 

 

nincs 

szükség 

8 Szituációs játékok - érzések 

közvetítése és felismerése 

„Csináljunk úgy” –játék 

  

 

- Csináljunk úgy a kintről 

érkező játékosnak, hogy közben 

az adott érzéseket közvetítjük: 

megvetés, félelem, undor, 

türelmetlenség, jókedv, 

meglepetés, közöny, izgalom, 

rettegés, aggodalom, düh, 

szeretet, unalom. 

-A bejövő adja a feladatot pl.: 

„Rázzatok kezet úgy”; „Írjatok 

levelet úgy”; Vásároljatok 

úgy”stb 

- Mimikával, mozdulatokkal 

mutassátok be, mely érzelemre 

gondolunk, és a bejövőnek ki 

kell találnia ezt 

 

Játék a térben 

az adott 

szituációk 

szerint 

 



Répásiné Hajnal Csilla 

15 Játék az érzelmekkel, 

kiscsoportos improvizációval 

„Mit tennél, ha…” 

- Szüleid bejelentik, hogy 

Afrikába utaztok 

- Ha a legjobb barátod 

hazudna neked 

- Ha azt látnád, hogy egy 

nagyobb fiú pénzt vesz el egy 

kisfiútól 

-Ha egy idegen kölcsön 

szeretné kérni a telefonod 

- Ha egy boltban észreveszed, 

hogy egy idős néni kiflit lop 

- Ha barátod folyton a 

számítógépes játéka előtt ül 

(telefonjával játszik) 

 

 

- Mit tennétek? Játsszátok el! 

- Beszéljétek meg:  

 hol játszódik a történet, kik a 

szereplők, és ki játsszák;  

mi jelenti a problémát? 

- Mindenkinek legyen szerepe! 

- A megbeszélésre és a 

jelenalkotásra 5 percet kaptok! 

- Jelenetek bemutatása 

- Vélemények meghallgatása 

- Tanulságok 

 

 

Játék 

kiscsoportokb

an 

 

Az adott 

témákat a 

csoportok 

lapokon 

kapják meg 

(lásd 

mellékletben 

a vázlat 

végén) 

 

10 Szituációk, érzelmek – film 

kapcsán 

Summerhill című film első 

részének megtekintése 

 

- Előzetesként: a sammerhilli 

iskolában kezdetektől fogva 

nem kötelező az órák látogatása. 

Ebben az angol iskolában a 

gyerekek annyit játszhatnak, 

beszélgethetnek, amennyit 

kedvük tartja. 

Az egész iskolát egy gyerek-

tanár önkormányzat irányítja 

- Jövő órára kérem, hogy 

nézzétek meg szüleitekkel a 

filmet, hogy a következő órán, 

majd beszélgethessünk róla. 

 

 

Az első részt 

megtekintését 

közös 

megbeszélés 

követi 

Interaktív 

tábla 

3 Az óra zárása, értékelés 

- Mi tetszett az órán, mit 

viszel haza? 

- Csak a mosolyoddal fejezd 

ki, hogy érzed most magad. 

 

- Summerhill című film 

megtekintése szülőkkel 

 

Körben állva fogjuk egymás 

kezét    

 

-frontális és 

csoport 

 

 

 

 


