
Három hónapos terv az érzelmi intelligencia fejlesztésére 

Csoportprofil: 

A 4.-es osztályomat 28 tanuló alkotja, 15 lány és 13 fiú. Már év elején elhatároztam, 

hogy az erkölcstan órákat ilyen játékokkal fogom színesíteni. Aztán olyan sikeresek 

lettek ezek az órák, hogy a hétfő reggeli beszélgető kört is ezekkel kezdtük, mára 

(február közepe van) már a délutáni szabad játékok idejét is gyakran töltjük ezekkel a 

játékokkal. Elképesztően örülnek ezeknek a játékoknak, és a világért sem hagynák ki 

 

1. hónap 

1. hét: 

 Milyen vagyok ma? Minden nap, sőt akár a nap folyamán is változhatnak az 

érzéseink.  

Válaszd ki közülük, melyik tükrözi leginkább azt, hogyan érzed magad, és 

párosítsd össze az arckifejezést magával az érzéssel, hogy a későbbiekben 

akár meg is tudd nevezni, hogy érzed magad, esetleg képek nélkül is! 

 
 

 Érzelmi dobókocka: A kocka minden oldala egy-egy érzelmet fejez ki (öröm, 

büszkeség, izgatottság, szomorúság, csalódottság, félelem). Bármelyiket is 

dobod, mesélj egy történetet, amikor megtapasztaltad az adott érzést. 

 
 Esőtánc: Az érzelmek mindig üzennek valamit, még a szomorúság sem 

hiábavaló. Gondoljuk végig, hogy mi váltotta ki belőlünk a szomorúságot, és 

gondolkodjunk el azon, hogy mi váltotta ki belőlünk, és hogyan tudjuk elűzni a 

szomorúságot, és mi segít kizökkenteni ebből a melankolikus állapotból! A 

tánc segít kiadni magunkból a feszültséget… Táncoljunk egyet! 



 

 Találd ki, mit érzek! Az egy gyermek kap egy színes papírt, amire rá kell írnia, 

hogy épp most mit érez. Aztán a többiek egy-egy fehér papírra ráírják, hogy a 

szerintük mit érez a társuk. Majd a kiválasztott gyermeket megkérjük, hogy 

olvassa fel mit írt a papírra, és indokolja is meg. Azután a tanár felolvassa a 

társai tippjeit és megkérdezi az osztálytársakat, hogy mi alapján tippelt erre az 

érzésre. Végezetül beszélgetést kezdeményezek a megadott érzésről. 

 

2. hét 

 Milyen vagyok ma? 

 Érzelmek köre: ha már be tudjuk azonosítani az érzelmeket, akkor ez a kör 

segít, hogy meg tudjuk fogalmazni és mások tudtára juttatni a sok kavargó 

érzés közül azt , amelyik épp most jellemző ránk.

 
 Érzelmek doboza: Megkérem a gyerekeket, hogy írjanak az érzéseikről és 

azok lehetséges okairól pár mondatot egy papírra, amit azután beledobunk 

egy dobozba. majd felolvassuk az érzéseiket és beszélgetést kezdeményezek 

az aktuális témákról. 

 
3. hét 

 Felhők között: tegyük fel, hogy fel tudsz ülni egy felhőre, ahol teljesen egyedül 

lehetsz a gondolatatiddal. Senki sem zavar, senki sem kér tőled semmit, csak 

te vagy és a gondolataid.  

Felmerülnek benned a következők? 

1. Ha valamit ki lehetne hagyni egy napból, én ezt hagynám ki… 

2. Ha lehetne egy különleges tulajdonságom, ez lenne az… 

3. Ha választhatnék magamnak egy legjobb barátot a mesehősök közül, 

akkor ő lenne az… 

4. Amit már nagyon rég szeretnék megtenni, de eddig még nem volt rá 

lehetőségem… 

 Változááááás! Biztosan szereted, ha mindig hasonlóképpen történnek a 

dolgok, biztonságot ad, ha tudod, hogy holnap mi fog történni veled. De 



vannak olyan helyzetek, amelyeket nem tudsz előre megtervezni (költözés, 

kistestvér születése stb.) ami miatt egyszer csak változás történik. Ez a 

változás lehet félelmetes is, de ha úgy nézel ezekre a dolgokra, mint új 

lehetőségekre, akkor már nem is olyan félelmetes… 

Beszélgetést kezdeményezek arról, hogy milyen változásokat éltek át eddig, 

és ez milyen érzelmeket mozgatott meg bennük, és mik azok a dolgok, amiket 

nem szeretnének megváltoztatni? 

 

4.hét: 

 Milyen vagyok ma? 

 Érzelmek köre 

 A postaláda: Megkérem a gyerekeket, hogy írjanak névtelen levelet, amelyek 

a konfliktusaikról, kérdéseikről, javaslataikról, fenntartásaikról szólnak, és 

dobják be egy dobozba őket. A tanulókkal együtt kiválasztunk egy üzenetet, 

amiről beszélgetést kezdeményezek…  

 

2.hónap 

1. hét 

 Érzelmi dobókocka 

 Milyen vagyok, ha…? Előfordul, hogy olyan dolog történik velünk, aminek nem 

örülünk, ami nem kedvünkre való. Nézzük meg, hogy milyen, ha ezek a 

helyzetek előfordulnak! 

Pl.: - Elveszik a kedvenc játékodat? – nem tartják be, amit ígértek? - Valaki 

beáll eléd a sorba? – Nem találom a füzetemet! 

 Forró szék: A gyerekek félkörben ülnek, a kör közepén van egy üres szék, 

ahová a tanár kihív egy diákot, aki bemutatja az osztálytárasai érdemeit, 

hiányosságait és egyéb fontosnak tartott tényezőket. Majd a diákok 

cserélődnek, és mindenki lehetőséget kap, hogy elmondja a véleményét az 

osztályt érintő kérdésekről. 

2. hét 

 Milyen vagyok ma? 

 Varázspálca: van nálam egy varázspálca, amire az van írva, hogy „Három 

varázslatra használhatod, utána vissza kell tenned oda, ahol találtad!” Mi az a 

három dolog, amire használnád a varázspálcádat? 

 Forró szék 

3. hét 

 Érzelmek köre 

 A létra: Az egyik tanuló megnevez egy semleges érzelmet, aztán a csoport is 

bevonódik és az adott érzelem egyre növekvő intenzitással mutatja be, amíg 

eléri a csúcsot. Aztán a másik irányba indulva negatív érzelmeket jelenítünk 



meg egyre gyengülő intenzitással. Időről időre azonosítjuk mind az erősebb, 

mind a gyengébb érzelmek nevét. 

 Érzelmi kollázs: A gyerekek kis csoportban dolgoznak. minden csoport kap 

egy érzelmet, amihez egy kollázst kell készíteni az újságokból kivágott képek 

segítségével. 

4.hét 

 Érzelmi dobókocka 

 Érzelmi hőmérő 

 Az érzelmek vonata: Egy képzeletbeli vonaton utazunk, amely állomásai egy - 

egy érzelmet képviselnek (düh, félelem, öröm stb.) A gyerekek utaznak a 

vasút különböző állomásain, és le- és felszállnak azokon az állomásokon, 

amelyek leginkább illenek az adott pillanatban az érzéseikhez. Amikor valaki 

leszáll  megkérdezhetem tőle, hogy megosztható-e mindenkivel az adott 

érzelem ok. Ha igen, akkor megáll a vonat és a leszállt utas elmondja az adott 

érzelem okát, majd visszaszáll ő is a vonatra. 

3.hónap 

1.hét 

 Érzelmek köre 

 Találd ki, mit érzek! 

 Varázspálca 

2.hét 

 Esőtánc 

 Változáááás? 

 Másokra gondolva: Néha hajlamosak vagyunk kizárólag a saját nézőpontunkat 

nézni, van, hogy nem akarunk rosszat, mégsem úgy sikerülnek a dolgok, 

ahogyan szeretnénk. Mit érzel, ha pl.:  

- megetted a testvéred csokiját, ő pedig keresni kezdi? 

- Kölcsönvetted a barátod játékét, ami összetört? 

- A szomszéd néni észrevett, amikor a kertjében szedtél virágot? 

- Meglátod, amikor egy másik gyerek elveszi a barátod játékát és zsebre 

teszi? 

3.hét 

 Milyen vagyok ma? 

 Érzelmi dobókocka 

 Forró szék 

4.hét 

 Találd ki, mit érzek! 

 Érzelmek vonata 

 Varázspálca 

 



 


