
Az érzelmi 

intelligencia 

fejlesztése 

 

A tematikus tervet készítette: Szentgyörgyi Orsolya 

Tantárgy: osztályfőnöki óra, etikaóra 

Időkeret: a teljes tematikus terv 3 hónapot ölel fel, heti 1x45 perces órákra bontva. A tematikus terv 

felbontható további 3 különálló egységre: önismereti foglalkozások, társismereti foglalkozások, csapatépítő 

célzatú feladatok. A terv tovább tagolható tömbökre (mint például a Szeretetnyelvek esetében), illetve az 

egyes feladatok magukban is végezhetők egyéb tantárgyak óráinak keretein belül. 

Korcsoport: hatodik osztály (12 év) 

Létszám: 30 fős osztály (a megbeszélést igénylő feladatoknál érdemes párokban vagy 3 fős csoportokban 

dolgozni) 

Cél- és feladatrendszer: a diákok érzelmi intelligenciaszintjének emelése, szociális készségeik (például 

empátia) fejlesztése,a hatékony önkifejezés elősegítése, szókincsfejlesztés, a kreativitás és fantázia 

fejlesztése. A feladatok közvetetten elősegíthetik a csoportmunkában való foglalkoztatás hatékonyságának 

növelését.  

Helyigény: a feladatok és játékok egyaránt elvégezhetők a tanteremben, de érdemes a padokat félretolni. 

Eszközigény: az egyes feladatoknál jelöltem, illetve a tematikus terv végén megtalálható a Mellékletekben 

 



I/1. Önismeret 

Időkeret Tevékenység Cél Módszer 
Tanulói 

munkaforma 
Eszközigény Megjegyzés 

0-10. perc 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gyerekek 3 fős 

csoportokba 

rendeződnek, és 2 perc 

alatt igyekeznek minél 

több érzelmet gyűjteni, 

rajzolni. Az idő leteltével 

frontálisan ellenőrizzük 

a megoldásokat. 

meglévő tudás 

mozgósítása, 

ráhangolódás 

 

 

 

 

 

 

brainstorming 

 

 

 

 

 

 

 

 

csoportmunka 

 

 

 

 

 

 

 

 

egy A/3-as lap (esetleg 

csomagolópapír), filcek 

 

 

 

 

 

 

 

A feladatot digitálisan is 

végre lehet hajtani: 

ekkor csapatonként egy 

mobiltelefonra és a 

SimpleMind nevű 

applikációra van 

szükségünk a 

gondolattérkép 

elkészítéséhez. 

11-20. perc A gyerekek felrajzolják 

filctollal a hangulatjel-

kártyára azt az arcot, 

amely leginkább kifejezi 

a jelenlegi érzelmeiket. 

A feladatmegoldás után 

párban megbeszélik, 

hogy ki miért ezt 

ráhangolódás megbeszélés (think-

pair-share) 

egyéni majd páros 

munka 

hangulatjel-kártyák, 

fekete, kék és piros 

alkoholos filctoll, 

lemosószer és vatta 

*a hangulatjel-kártya 

minta és elkészítése a 

Mellékletben látható. 

Elfogadóbb légkörű 

osztályokban érdemes 

közösen, 

beszélgetőkörben 

megtárgyalni az egyéni 



választotta. megoldásokat. 

 

21-40. 

 

Saját „feeling guide” 

elkészítése – minden 

gyerek szelfiket 

készít magáról. Így 

nézek ki, amikor 

mérges, boldog, 

szomorú, fáradt, 

ijedt, unott, izgatott, 

összezavarodott 

vagyok. Az elkészült 

fotókból kollázst 

készítünk, amelyeket 

a gyerekek kedvükre 

dekorálhatnak. Az 

elkészült kollázsokat 

egy helyen gyűjtsük, 

mert később fel 

 

meglévő ismeretek 

rendszerezése, a 

velük való 

szembesülés 

 

kreatív 

feladatmegoldás 

 

egyéni munka 

 

mobiltelefonok, egy 

fotókollázs-

szerkesztő 

applikáció (pl: Pixlr) 

 

Meg is kérhetjük a 

gyerekeket, hogy 

párban dolgozva 

egymásról 

készítsenek fotókat. 



fogjuk használni! 

(Lásd: 10. óra!) 

A tanóra utolsó 5 percében ismertetjük a következő órák témáját, és az ehhez kapcsolódó feladatot: 

A következő órákon mindenki bemutathatja, hogy ő miben a legjobb. Készüljetek egy maximum 5 perces előadással, performansszal, amiből a többiek láthatják, 

hogy mik a kiválóságaid. Lehet zenélni, lehet táncolni, elhozhatsz rajzokat/festményeket kiállítani, mutathatsz bűvésztrükköket, tornaszámokat, bármit.  

Mindenki találja ki, hogy mivel fog készülni, és a hozzá szükséges előadást, eszközöket készítse el, hozza be, készüljön fel.  

 

  



I/2. Érzelmek a fókuszban 

Időkeret Tevékenység Cél Módszer Tanulói 

munkaforma 

Eszközigény Egyéb 

0-5. Előzetesen 

összevágunk 

érzelmeket ábrázoló 

képeket; összesen 

annyi darabra, 

ahányan vannak az 

osztályban, és egy 

képet annyi darabba 

vágva, ahány főt 

szeretnénk egy 

csapatba. Minden 

gyerek húz egy 

képet, és az egy 

képet kirakó 

gyerekek kerülnek 

ráhangolás játék csoportmunka Érzelmeket ábrázoló 

képek, amelyeket 

feldarabolunk 3-4 

darabra. Minél 

nagyobb darabokra 

vágjuk és egyszerűbb 

a kép, annál 

egyszerűbb a feladat. 

Példa a 

Mellékletben. 

- 



egy csoportba. 

6-15. Az osztályt 3-4 fős 

csapatokra osztjuk. 

Minden csapat kap 

egy lufit, amire 

előzőleg egy érzelmet 

írtunk alkoholos 

filccel. A csoport 

egyik tagja felfújja, 

majd egy 

emberfigurán 

bejelölik, hogy hol 

érzékelhetjük ezt az 

érzelmet a testen, és 

rajzolnak egy állatot, 

amely kifejezi ezt az 

érzelmet. 

elvonatkoztatás, 

fantázia fejlesztése 

kreatív 

feladatmegoldás 

csoportmunka lufi, emberfigurák 

nyomtatva, írószer, 

papír az állatkához 

- 

16-26. A csapatok egymástól történő tanulói előadás frontális - - 



munkájának 

bemutatása. 

tanulás osztálymunka 

27-40. Szinesztézia-játék: az 

előző érzelemhez 

minden csapatnak 

gyűjtenie kell olyan, 

érzékszervvel 

felfogható dolgokat, 

amelyeket ők 

párosítani tudnak 

vele. Lehet ez a 

látnivaló, hangok, 

szagok, ízek, 

tapintható dolgok. 

(Példa az Egyébnél). 

asszociációs készség 

fejlesztése 

játék csoportmunka Az előző játék lufija, 

a kép az emberkéről 

és az állatról, 

továbbá írószer, de a 

fantáziájukat 

szabadjára engedve 

bármit 

felhasználhatnak a 

megoldáshoz. 

Szinesztézia játék: 

Pl: méreg, düh  

vörös szín, paprika, 

ordítás, tűz, 

forróság, 

izzadságszag, csípős 

íz, oroszlán… 

Az óra utolsó 5 percében kiosztunk minden gyereknek egy hangulatnaplót. Ebben egy héten keresztül vezetniük kell, hogy milyen érzelmeket éreztek, ezek milyen 

intenzitásúak voltak, és mely szituációban érezték őket.  A mellékletben található egy hangulatnapló, de telefonos applikációk is léteznek ilyen céllal, pl: Mood 

diary vagy Daylio 



I/3. Érzelmek a fókuszban II. 

Időkeret Tevékenység Cél Módszer Tanulói 

munkaforma 

Eszközigény Egyéb 

0-5 Metrójáték: az 

utasok ülnek a 

metrón egymás 

mellett, és valaki 

felszáll egy bizonyos 

érzelmi állapotban. 

A többiek utánozni 

kezdik felnagyítva az 

érzelmet, és így 

viselkednek 

egymással a metrón. 

ráhangolódás játék egész osztályt 

igénybe vevő feladat 

- - 

6-20. Grafikonok 

elkészítése egyénileg 

az elmúlt heti 

Hangulatnaptár 

meglévő ismeretek, 

információk 

összegzése, 

szemléltetés 

feladatmegoldás egyéni munka négyzetrácsos lapok 

a grafikonok 

elkészítéséhez, 

íróeszközök, 

- 



alapján, majd a 

munkák 

kiragasztása a 

teremben. 

színesek, vonalzó, 

illetve a kitöltött 

Hangulatnaptár 

21-31. Fejezd be a 

mondatot-játék: a 

diákok feladata, 

hogy befejezzék saját 

magukra 

vonatkoztatva a 

mondatokat. A 

gyerekek labda 

dobásával döntik el, 

hogy ki legyen a 

következő. 

egymás alaposabb 

megismerése, 

empátia gyakorlása 

játék frontális 

osztálymunka 

A Mellékletben lévő 

„Fejezd be a 

mondatot”-kártyák, 

illetve egy kisebb 

labda 

- 

32-45 Érzelmek játéka. A 

gyerekek feladata, 

hogy húzzanak két 

egymás alaposabb 

megismerése 

játék frontális munka A Mellékletben 

található kártyák, 

írószer, papír 

Amennyiben túl 

nagy a létszám, akár 

csoportokra is 



darab kártyát: egy 

érzelemkártyát, és 

egy feladatkártyát, 

majd hajtsák végre a 

feladatot. 

bontható az osztály. 

 

  



I/4. Most mutasd meg! – Rejtőzködő erősségeink 

Időkeret Tevékenység Cél Módszer Tanulói 

munkaforma 

Eszközigény Egyéb 

0-10. „Élő fényképezőgép” 

nevű játék: A 

gyerekek párokat 

alkotnak, az elöl lévő 

gyerek becsukja a 

szemét, a hátul lévő 

pedig olyan helyekre, 

látnivalókhoz vezeti, 

amelyek neki 

kedvesek. A látnivaló 

előtt az elöl álló 

kinyitja a szemét, és 

amikor a hátul álló 

gyerek megnyomja 

enyhén a vállát, 

ráhangolódás játék páros munka - - 



akkor „fotózza le” a 

szemével a 

látottakat. Félidőnél 

cserélnek. 

11-45. A diákok 

bemutatóinak 

meghallgatása 

új ismeret átadása 

(egymás 

megismerése) 

tanulói előadás frontális 

osztálymunka 

az esetleges 

eszközigényt a 

tanulók előadásai 

határozzák meg – 

ezeket érdemes 

idejében felmérni! 

Érdemes a 

„kilépőcédula” 

módszerével 

visszajelzést adni 

egymásnak: 

Mindenki kap egy 

cetlit, amire felírja az 

előadó nevét, és ír 

neki egy üzenetet az 

előadásával 

kapcsolatban. 

Figyeljünk arra, hogy ha a gyerekek túl sokat ülnének egy helyben, vagy sokáig némán figyelnék az osztálytársaikat, tartsunk kisebb szüneteket, amikor 

„kitombolhatják” magukat. Például: energetizáló játékok (Kő-papír-olló bajnokság, Béla vagyok…), dumaszünet (időkorlátoknak megfelelően 5-7 perc korlátlan, 

szabad beszélgetés egymással). 



I/5. Most mutasd meg! – Rejtőzködő erősségeink II. 

Időkeret Tevékenység Cél Módszer Tanulói 

munkaforma 

Eszközigény Egyéb 

0-10. Sorbanállás: a 

gyerekek feladata, 

hogy szó nélkül, 

legfeljebb 

metakommunikálva 

felálljanak az 

ábécérend szerint 

egy sorba. Ha készen 

vannak, még egy 

fordulót játszunk 

hajszín szerint, és 

még egyet szemszín 

szerint is. 

ráhangolódás játék az egész osztály 

részvételét igénybe 

veszi 

- - 

11-45. A diákok 

bemutatóinak 

új ismeret átadása 

(egymás 

tanulói előadás frontális 

osztálymunka 

az esetleges 

eszközigényt a 

Érdemes a 

„kilépőcédula” 



meghallgatása megismerése) tanulók előadásai 

határozzák meg – 

ezeket érdemes 

idejében felmérni! 

módszerével 

visszajelzést adni 

egymásnak: 

Mindenki kap egy 

cetlit, amire felírja az 

előadó nevét, és ír 

neki egy üzenetet az 

előadásával 

kapcsolatban. 

Figyeljünk arra, hogy ha a gyerekek túl sokat ülnének egy helyben, vagy sokáig némán figyelnék az osztálytársaikat, tartsunk kisebb szüneteket, amikor 

„kitombolhatják” magukat. Például: energetizáló játékok (Kő-papír-olló bajnokság, Béla vagyok…), dumaszünet (időkorlátoknak megfelelően 5-7 perc korlátlan, 

szabad beszélgetés egymással).  



 I/6. Szeretetnyelvek 

Időkeret Tevékenység Cél Módszer Tanulói 

munkaforma 

Eszközigény Egyéb 

0-10. Ajándékküldözgetős 

játék: Minden 

tanuló kap két eltérő 

színű cetlit. Az 

egyikre egy olyan 

embernek kell 

képzeletbeli 

ajándékot 

ajándékoznia 

(írnia), akit jól ismer 

az osztályban, a 

másikra 

olyasvalakinek, akit 

egyáltalán nem 

ismer.  Az 

ráhangolás, 

szemléltetés 

játék, majd 

véleményvonal 

egyéni munka, 

majd frontális 

osztálymunka 

két eltérő színű cetli minden 

gyerek számára, írószer 

Figyeljünk arra, hogy 

egyetlen gyerek se 

maradjon „ajándék” 

nélkül! 



„ajándékokat” célba 

juttatjuk, majd 

megbeszéljük, hogy 

kinek mennyire 

tetszett a kapott 

ajándék: a terem 

egyik végében álljon 

az, akinek nagyon 

tetszik, a másik 

végébe pedig az, 

akinek egyáltalán 

nem.) 

11-20. A tanár röviden 

bevezetii, hogy miről 

is szól Gary 

Chapman 

szeretetnyelv-

kutatása, és együtt 

új ismeret 

bevezetése, 

átadása 

megbeszélés és 

gyakorlati feladat 

megoldása 

frontális 

osztálymunka, 

majd egyéni 

munka 

IKT-eszköz, teszt az alábbi 

linken: 

http://static.kgyt.hu/love.html 

(Természetesen bármely más, 

az interneten elérhető 

szeretetnyelv-teszt is 

- 

http://static.kgyt.hu/love.html


megvitatják a 

gyerekekkel, hogy 

miért lehet ez 

hasznos az osztály 

számára. Ezután 

kitöltik a 

szeretetnyelv-tesztet 

(Lásd: link az 

Eszközök 

oszlopban!). 

megfelel.) 

21-34. A gyerekek 

szeretetnyelveik 

szerint 5 csoportba 

rendeződnek, majd 

rövid kutatást 

végeznek a 

telefonjaikon a saját 

szeretetnyelvükkel 

új ismeret átadása kutatómunka csoportmunka IKT-eszközök a csoportok 

kutatásához, esetleg a 

jegyzeteléshez papír és 

íróeszköz 

- 



kapcsolatban. 

35-45. A csapatok 2 

percben ismertetik 

az osztállyal a 

kutatásaik 

eredményét. 

új ismeret átadása tanulói előadás frontális 

osztálymunka 

- - 

  



I/7. Szeretetnyelvek II. 

Időkeret Tevékenység Cél Módszer Tanulói 

munkaforma 

Eszközigény Egyéb 

0-15. Kézfogós játék: az 

asztalnál 5 gyerek ül. 

Mindenki kap egy 

papírt, amire 

körberajzolja a saját 

kezét, és a 

hüvelykujjába 

beleírja a saját nevét. 

A kezeket kivágják, 

és az asztal közepére 

teszik, letakarva. 

Mindenkinek 

húznia kell egy 

kezet, és az egyik 

ujjba valamilyen 

ráhangolás kreatív 

feladatmegoldás 

csoportmunka papír, olló, 

íróeszköz, sál vagy 

kisebb kendő a 

letakaráshoz. 

Kiegészítés a 

játékhoz: ha a gyerek 

a saját kezét húzta ki, 

értelemszerűen 

vissza kell tennie az 

asztal közepére és 

másikat húznia. Egy 

kézre mindenki csak 

egyszer írhat. 



kedvességet, egy pár 

jó szót, egy kedves 

emléket írni az 

illetővel 

kapcsolatban. 

16-25. A csoportok a saját 

szeretetnyelvüknek 

megfelelően 

gyűjtenek olyan 

lehetőségeket, amivel 

a számukra a 

leginkább ki lehet 

fejezni a szeretetet, 

amiről ők a 

leginkább tudják, 

hogy „szeretve 

vannak”, majd 

plakátot készítenek 

új ismeret 

feldolgozása 

feladatmegoldás csoportmunka újságok, képek, 

képeslapok, 

internetes források, 

rajzok és bármi, 

amit a gyerekek 

szétvághatnak és 

felhasználhatnak a 

munkájukhoz, 

továbbá: plakátnak 

karton vagy 

háztartási 

csomagolópapír, 

olló, íróeszközök, 

Érdemes az elkészült 

plakátokon 

feltüntetni a készítők 

nevét, hogy az 

osztálytársak tudják, 

kinek mi a 

szeretetnyelve – 

esetleg szorgalmi 

feladatként egy ilyen 

táblázat is készíthető 

a falra csak a 

nevekkel/arcképekkel 

és a 



belőle. A 

„kedveskedéseket” 

gyűjthetik 

újságkivágásokból, 

internetes 

forrásokból (pl. 

idézetgyűjtemény), 

de rajzolhatnak  

vagy írhatnak is 

hozzá. 

ragasztó. A 

keresgéléshez 

hasznos lehet egy-

két telefon is. 

szeretetnyelvekkel. 

26-35. Az elkészült 

plakátok 

bemutatása 

összegzés tanulói előadás frontális 

osztálymunka 

a plakátok Feladatként 

kiadhatjuk a 

többieknek, hogy 

egy-két dolgot 

emeljenek ki a 

plakátokról (pl. 

csoki, elmegyünk 

együtt 



vidámparkba…), és 

írják fel őket egy kis 

cetlire – ebből a 

későbbiek során egy 

szétválogatós játék 

kártyái is lehetnek. 

36-45 A diákok 

csapatonként 

testrészekkel 

kifejezett, 

érzelmekkel 

kapcsolatos 

szólásokat, 

közmondásokat, 

állandósult 

szókapcsolatokat 

gyűjtenek, majd kis 

cetlikre írják őket. 

lazítás játék csoportmunka cetlik, írószer, kalap 

vagy más tartó a 

sorsoláshoz 

Példák: Gombóc van 

a torkában. Púp a 

hátán. A torkában 

dobogott a szíve. 



(Csapatonként elég 

2-3 is – az idő 

rövidsége miatt). Egy 

kalapba dobjuk az 

összeset, majd a 

diákok húznak 

egyet, és 

elmutogatják a 

többieknek az 

érzelmet, nekik 

pedig ki kell találni 

azt. 

  



I/8-9. Agymanók 

Időkeret Tevékenység Cél Módszer Tanulói 

munkaforma 

Eszközigény Egyéb 

A teljes dupla 

(lehetőség 

szerint 

egybevont) óra 

ideje 

Filmnézés: 

Agymanók 

érzelmek 

megismerése 

filmnézés filmnézés A rajzfilm 

 (elérhető például ezen a linken: 

https://videakid.hu/videok/animacio/agymanok-

2015-teljes-film-Bf7PAoum9U1HEWkn ) 

Érdemes a 

diákokat a 

mesebeli érzelmek 

szerint 

csoportokba 

osztani, és 

megfigyeltetni 

velük az 

„érzelemmanók” 

viselkedését, 

reakcióit– a 

jegyzet lehet akár 

egy 

gondolattérkép is. 

  

https://videakid.hu/videok/animacio/agymanok-2015-teljes-film-Bf7PAoum9U1HEWkn
https://videakid.hu/videok/animacio/agymanok-2015-teljes-film-Bf7PAoum9U1HEWkn


I/10. Érzelmek kollázsa 

Időkeret Tevékenység Cél Módszer Tanulói 

munkaforma 

Eszközigény Egyéb 

0-10. Titkos karmester 

játék - érzelmekkel 

ráhangolódás játék frontális 

osztálymunka 

Érzelemkártyák 

(akár az Érzelmek 

játéka-pakli is 

felhasználható) 

Titkos karmester: 

egy gyerek kimegy a 

teremből, a többiek 

körben ülnek. Amíg 

az önkéntes kint vár, 

a többiek 

megbeszélik, ki lesz 

a karmester, akitől 

az érzelem indul. 

Ahogy bejön, ki kell 

találnia, hogy ki 

találja ki a 

mozdulatot, amit a 

többi gyerek utánoz. 

11-35. Képkollázs készítése összegzés, kreatív csoportmunka a gyerekek a Ehhez a feladathoz 



az egyes 

érzelmekhez. A 

gyerekek 

ugyanazokban az 

érzelmi 

csoportokban 

vannak, mint a 

filmnézés alatt, és 

most olyan képeket 

kell keresniük, 

amelyek kifejezik az 

egyes érzelmeket. 

asszociációs készség 

fejlesztése 

feladatmegoldás telefonjaikon tudnak 

dolgozni, internetes 

forrásokban 

kutatnak 

felhasználható akár 

a Szinesztézia-játék 

listája! 

35-45. Az elkészült 

képkollázsok 

bemutatása az 

osztály előtt 

     

  



I/11. Érzelmeink kezelése, egymás mélyebb megismerése 

Időkeret Tevékenység Cél Módszer Tanulói 

munkaforma 

Eszközigény Egyéb 

0-20. Az első órán 

elkészített „feeling 

guide”-okat 

kiosztjuk, és a 

gyerekeknek fel kell 

ismerniük az 

érzelmeket. 

Képfeliratokat kell 

gyártaniuk az 

érzelmekről, majd 

odaragasztani Blue 

Tack-kal az adott 

kép alá. Ha készen 

vannak, mindenki 

visszaadja az eredeti 

meglévő ismeretek 

mozgósítása 

kreatív 

feladatmegoldás 

egyéni munka az első órai „feeling 

guide”-ok 

kinyomtatva (vagy 

lehet akár digitális 

formában is), cetlik 

a képfeliratokhoz, 

íróeszköz, Blue Tack 

- 



tulajdonosnak a kis 

kollázst, hogy az 

leellenőrizhesse: 

valóban ezt az érzést 

akarta-e 

megformázni, 

amikor a fotót 

készítette. 

21-30. Az elkészült 

munkák kihelyezése 

a teremben, egymás 

munkáinak 

megtekintése, 

szükség esetén 

megbeszélése 

ismétlés, bemutatás plakátok készítése és 

bemutatása 

egyéni, majd 

frontális munka 

az első órai „feeling 

guide”-ok 

kinyomtatva (vagy 

lehet akár digitális 

formában is), cetlik 

a képfeliratokhoz, 

íróeszköz, Blue Tack 

- 

31-36. A diákok színes 

papírokat kapnak, 

amelyekre 

ismerkedés játék egyéni munka színes papírok: 

minden gyerek 

számára 1db zöld, 1 

- 



kérdéseket írnak. A 

piros színűre  csak a 

legbizalmasabb 

információkat írnak 

magukról, a sárgára 

kevésbé 

bizalmasabbakat, 

míg a zöld színűre  

olyan 

tulajdonságaikat, 

amik alapján a 

többiek számára 

könnyen 

felismerhető, esetleg 

érdekes. A papírokat 

egymásba 

csomagolják (belül a 

piros, legkívül a 

zöld).  

db piros és 1 db 

sárga színű, továbbá 

írószer 



37-45. A diákok 

„hógolyócsatát” 

játszanak a 

papírgalacsinokkal, 

végül a diákok 

nekiállnak kibontani 

a náluk lévő golyót, 

beazonosítják a 

társukat, megkeresik 

egymást és ez 

alapján beszélgetnek 

egymással. 

ismerkedés játék frontális 

osztálymunka majd 

páros munka 

az előző feladat 

„hógolyói” 

Kihagyható a 

„csata”, és lehet úgy 

is játszani, hogy a 

gyerekek egy helyen 

gyűjtik a golyókat és 

mindenki húz 

magának egyet. 

  



I/12. Mások érzelmei 

Időkeret Tevékenység Cél Módszer Tanulói 

munkaforma 

Eszközigény Egyéb 

0-10. 30 napos 

challenge 

vállalása 

osztályszinten A 

Mellékletben 

található listáról 

mindenki vállal 

egy neki tetsző 

kihívást, amelyet 

a következő egy 

hónapban 

igyekszik 

betartani. 

érzékenyítés játék egyéni munka A lista a mellékletből A diákok 

nagyobb 

motivációt 

érezhetnek, ha 

nem egyedül 

kell elvállalniuk 

egy kihívást, 

hanem párban 

vagy kisebb 

csoportban 

dolgozhatnak. 

11-20. Mini érzékenyítő 

terepgyakorlat 

előzetes 

ismeretek 

tanári előadás frontális 

osztálymunka 

Videó:  

https://www.youtube.com/watch?v=Wy6eUTLzcU4 

- 



előkészítése:  

videó vetítése, 

szabályok 

megbeszélése 

mozgósítása 

21-30. Terepgyakorlat 

segítőkkel, 

kiscsoportokban 

érzékenyítés gyakorlati 

feladat, 

terepgyakorlat 

csoportmunka Praktikus a diákokat kb 6-7 fős csoportokba 

felosztani, és minden csoport mellé egy felnőtt 

segítőt rendelni. A csapatok feladata, hogy az 

iskolában, illetve az iskola környékén olyan 

szituációkat idézzenek elő, amelyben segítségre 

szorulnak. (Pl: elhagyni valamit, rosszul lenni, 

elesni…) Az egyik tag eljátssza a bajbajutott 

szerepét, a többiek pedig a távolból figyelik. A 

csapatban választhatnak felelőst a segítség nélkül 

eltelt idő és a segítség nélkül elhaladók számolására 

is. Ha túl sok idő telik el segítségnyújtás nélkül, 

akkor a szereplőt ki kell szedni a gyakorlatból 

(felnőtt!), illetve a segítségnyújtásra érkezőket be 

kell avatni a gyakorlatba, elmagyarázni nekik a 

-  



feladat célját, és gratulálni nekik a bátorságukhoz. 

31-45. A tapasztalatok 

megbeszélése, 

ötletek gyűjtése 

közösen a 

bystander effect 

megtörésére 

megbeszélés megbeszélés frontális 

osztálymunka 

- - 

  



Mellékletek 

1. Hangulatjel-kártyák 

A hangulatjel-kártyák sárga színű papírból kivágott körök, amelyeket használat előtt lelaminálok. Így megkapom egy smiley alapját. Minden gyerek elvesz 

magának egy kört, majd filccel egy olyan arcot rajzol rá, amely a jelenlegi hangulatát tükrözi. A feladat végeztével a filc a kártyákról lemosható (pl. 

körömlakklemosóba mártott vattával), így többször felhasználható. 

Lehetséges arcok: 

 

 

 

 

 

 

 



2. Érzelmet ábrázoló kép a csapatalkotáshoz 

                                                

 



3. Emberfigura az ábrázoláshoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Hangulatnaptár 

Hangulatnaptár 

Nap, időpont Érzelem Erősség Szituáció Megoldás 

Hétfő 
 

 

   

Kedd 
 

 

   

Szerda 
 

 

   

Csütörtök 
 

 

   

Péntek 
 

 

   

Szombat 
 

 

   

Vasárnap 
 

 

   

A hangulatnaptár arra való, hogy feljegyezd benne, ha az átlagos hangulatodtól eltérő érzelmet éreztél valami miatt. (Pl: nagyon izgultál egy dolgozat miatt, vagy örültél, 

mert megkaptad a rég vágyott kiskutyát). Írj fel benne minden olyan érzelmet, ami a megszokott, „általános hangulatodból” kizökkentett. Az „Érzelem” oszlopba nem 

muszáj írnod: akár hangulatjelet is rajzolhatsz, vagy matricát ragaszthatsz, képet ragaszthatsz, nyomdázhatsz is kedvedre. Az „Erősségnél” pl. rajzolj és színezz be egy 

hőmérőt annak megfelelően, hogy mennyire érezted erősnek az érzelmet, vagy pontozhatod 1-10-es skálán is.A „Szituáció” oszlopban írd le, hogy milyen eset váltotta ki 

belőled ezt az érzést, illetve ha szükség volt rá, hogyan kerültél vissza az eredeti állapotodba.(Pl: nagyon mérges voltál valakire – hogyan nyugtattad le magadat.) Ha 

szorgalmasan dolgoztál, a végén egy grafikonon tudjuk majd ábrázolni az elmúlt heted hangulati változásait. 



5. „Fejezd be a mondatot”- kártyák 

Amikor ideges 
vagyok, … 

Azzal lehet a 

legjobban 
felbosszantani, … 

Boldog vagyok, ha 
… 

Jól esik, amikor a 
barátaim vagy az 

osztálytársaim … 

Zavar, amikor 

valaki … 

Tehetetlennek 
érzem magamat, 

amikor … 

Megbántódok, ha 
mások … 

Az osztályomban 

azt szeretem a 
legjobban, hogy … 

Az osztályomban 

azt szeretem a 
legkevésbé, hogy 

… 

 



6. Érzelmek játéka kártyák 

 

Mesélj el 

egy otthoni 

történetet, 

amikor ezt 

érezted: 

Rajzolj egy 

szmájlit, ami 

ezt az érzelmet 

fejezi ki: 

  mérges nyugodt 

Próbálj 

felidézni 

egy filmet, 

amiben az 

egyik 

szereplő így 

érzett: 

Játszd el ezt az 

érzelmet: (Ha 

kell, kérd egy 

társadat 

segítőül.) 

  vidám meglepett 

Fejezd ki, 

hogy mit 

érzel a 

testedben, 

amikor ez 

az érzelem 

kerít 

hatalmába: 

Húzz 4 

érzelemkártyát 

és 

csoportosítsd 

őket aszerint, 

hogy melyik 

negatív és 

melyik pozitív! 

  egykedvű dilis 

 



7. 30 napos challenge 

 

 

 

Vállalj egy feladatot az alábbi listából, és próbáld betartani ez elkövetkezendő 1 

hónapban! Ha nem találsz kedvedre valót, nyugodtan kitalálhatsz Te is valamit! 

1. Dicsérd meg minden nap egy számodra ismeretlen ember jó tulajdonságát! 

2. Válassz egy osztálytársat, és lepd meg minden nap a szeretetnyelvének megfelelő 

ajándékkal! 

3. Ölelj meg minden nap egy embert! 

4. Köszönj meg minden nap valakinek valamit! 

5. A napod végén írj össze legalább 3 dolgot, amiért aznap hálás vagy! 

6. Válassz egy tanulópárt, akivel együtt tanulhattok, és kiegészíthetitek egymást! 

7. Vállalj el olyan házimunkákat, amiket eddig nem tettél! 

8. Jótékonykodj! 

9. Köszönj mindenkinek kedves mosollyal, akivel aznap találkozol! 

10. Hagyj rendet és tisztaságot magad után! 

11. Küldj kedves üzeneteket a körülötted élőknek! 

12. Látogass el állatmenhelyre, és ajánld fel a segítségedet! 

13. Kezdj szelektíven szemetet gyűjteni! 

14. Olvass mesét egy kisgyereknek minden este, lefekvés előtt! 

15. Mosolyogj sokat! 

 


