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Saját tanulócsoportra szabott érzelmi intelligencia fejlesztését célzó folyamat megtervezése 

három hónapos időintervallumra 

 

Csoportom, amelyre a fejlesztést tervezem, egy budai önkormányzati általános iskola 

6. évfolyamának katolikus hittancsoportja. A gyermekek létszáma 13 fő, ebből 8 leány és 5 

fiú. A csoportba az évfolyam három osztályának hittanos diákjai kerültek egybe, más órákon 

nincsenek órarendi kapcsolatban egymással. Az osztályok szerinti megoszlás: 5, 5, és 3 fő. A 

csoportba járó gyerekek már 6 éve együtt járnak hittanra, én 5 éve tanítom őket. 

A gyerekek osztályteremben való elhelyezkedése alapvetően jól tükrözi, hogy ki melyik 

osztály tanulója. Mind az elmúlt évekről, mind pedig a jelen állapotról általában elmondható, 

hogy egy elég hangos, dinamikus közösségről van szó. Ez a dinamizmus azonban csak egy 

kisebb részükre jellemző. Vannak benne kifejezetten csendesebb, hátrahúzódóbb gyermekek 

is. Nem ritka eset, hogy egy-egy hangadó hátráltatja az órát, bosszantja társait.  

E szélsőséges megnyilvánulások enyhítésére azon vagyok, hogy minden tanuló elég esélyt 

kapjon arra, hogy az órán szót kapjon. Ezeket a kezdeményezéseimet el is fogadják a 

hangosabbak, de kifejezetten normák és értékek nem fogalmazódtak meg a csoportban. 

 Három hónapra szóló fejlesztési tervem célja a gyermekek érzelmi nevelése, melynek 

eredményeként várhatóan a csoportkohézió is kiegyensúlyozottabbá válhat. A fejlesztés során 

szeretném elérni, hogy a tanulók képesek legyenek megfigyelni érzéseiket és érzelmeiket, 

tudatosítsák magukban és tudják megélni azokat. Tanulják meg megfelelő módon kifejezésre 

juttatni, másokkal megosztani őket. Vegyék észre és tapasztalják meg, hogy tudatos 

tevékenységgel ők maguk is dolgozhatnak azon, hogy mindezek pozitív módon épüljenek be 

személyiségükbe.  

 Csoportomban heti egy alkalommal tartok hittanos foglalkozást. Ennek megfelelően a 

három hónapos tervezés 12 alkalmat jelent, melyek a csütörtöki napokon valósulnak meg. 

 

1. Január 10. Közös normák kialakítása 

 Ezen az első alkalmon közös szabályrendszerben, normákban állapodunk meg. Minden 

tanuló kezébe kap három kis lapot, ezekre különböző igényeket jegyez fel azzal kapcsolatban, 

hogy mitől érezné magát jól ezeken a hittanórákon. Az elsőre arról ír, hogy mit vár el ehhez a 

társaitól, a másodikra, hogy mit vár el a tanárjától, a harmadikra pedig azt, hogy ő mit fog 

megtenni ennek megvalósulásáért. Ezután a papírlapjaikat egyesével kihozzák, felolvassák 

igényeiket, majd ezeket egy táblázat megfelelő részébe rögzítjük. A végére körvonalazódik a 

csoport norma- és elvárásrendszere. Ezt mindannyian aláírásunkkal jóváhagyjuk. A közösen 

megalkotott normákat a jövőben egymástól kérhetik számon.  

 

 2. Január 17. Saját érzésekre figyelés - érzelmi hőmérő  

Óra elején a „Hogy vagy most?” kérdéssel irányítom figyelmüket az érzéseikre. Mindenki a 

saját érzelmi hőmérőjén jelzi, hogy milyen állapotban érkezett az órára, s ha szeretné, röviden 

indokolhatja is ezt az érzést. Ezt követően összegzem a csoport érzelmi alaphangulatát, 

melynek során azt is megemlíthetjük, hogy kik azok, akikre igyekszünk valamelyest 



tekintettel lenni ezen az órán. Ezzel már a mások érzéseire való figyelést, a velük való 

azonosulást is tanuljuk. 

 

3. Január 24. Saját érzések felismerése – A/3-as méretű maci-kártyák  

Ezt az órát a saját érzelmek felismerésével kezdjük. Ehhez a maci-kártya képeiből A/3-as 

nagyságban a táblára helyezek több különbözőt. Arra kérem a gyerekeket, hogy válasszák ki 

közülük azt a képet, amelyik most a leginkább tükrözi az ő pillanatnyi érzelmi állapotukat.   

 

4. Január 31. Érzések megnevezése - élő fényképezőgép 

Ezen az órán az érzések megnevezését gyakoroljuk. Ehhez már régen tanult bibliai 

történeteket alkalmazok, melyeknek nagy színes képeit elhelyezem az osztályterem 

különböző helyeire. Véletlenszerű választással párba rendezem a gyerekeket, (a páratlannak 

én leszek a párja), majd arra kérem őket, hogy egymás mögé állva a hátsó az előtte haladó 

társának vállára helyezve a kezét vezesse el őt valamelyik színes képhez. Ide elérkezve finom 

vállszorítással jelezze, hogy kinyithatja a szemét az előtte álló, annyi időre, ameddig 

lefényképezi a látott képet. Ezután folytassák útjukat egy másik képhez, s két kép 

lefényképezése után cseréljenek szerepeket. 

Miután mindenki megnézett ilyen formán két képet, érzéskártyákat helyezek az asztalra. Arra 

kérem a gyerekeket, hogy az érzéskártyák halmaza közül válasszák ki azokat az érzéseket, 

amelyeket szerintük az ő képeiknek szereplői érezhettek az adott szituációban. 

 

 5. Február 7. Érzések megnevezésének gyakorlása - maci-kártyák  

Ezen az alkalmon a múlt órán megismert érzések megfogalmazását ismételjük, tovább 

gyakoroljuk. Felmutatok ehhez a maci-kártya sorozatból egy macit, s arra kérem a tanulókat, 

hogy írják le egy papírra, milyen érzést fejezhet ki a maci. Valószínű, hogy különböző 

szavakkal hasonló fogalmat fognak a gyerekek megnevezni. Ezeket összesítjük, s 

megbeszéljük a különböző kifejezések közötti árnyalati különbségeket. 

Ezt a feladatot még kb. 2-3 különböző viselkedést mutató macival megismételjük. 

 

 6. Február 14. Érzések kifejezése - érzelem-kártyák  

Ezen az órán az érzelmek kifejezésével foglalkozunk. Megkérek egy gyermeket, hogy jöjjön 

ki és húzzon egyet az érzelem-kártyák közül. A kihúzott érzelmet egy szobor formában 

megjeleníti, a többieknek pedig ki kell találniuk, hogy milyen érzést próbált bemutatni. Ezt 

követően ugyanígy párba osztva mindnyájan gyakorolhatják a különféle érzések 

megjelenítését. A párok egyik tagja megjelenít egy adott érzelmet, melyet a társának kell 

kitalálnia, majd cserélnek. 

 

 7. Február 21. Érzések kifejezésének gyakorlása - érzelmi létra 

A gyerekeket három csoportba osztom. Minden csoport húz magának egy-egy érzelem-kártyát. 

Ezt egy összefüggő szoborcsoportban kell megjeleníteniük a különböző csoportoknak úgy, 

hogy a kihúzott érzelmet a csoport minden tagja bemutatja, de különböző intenzitással, a 

megjelenített érzés erőssége szerinti fokozatban. 

 

 8. Február 28. Az érzések kapcsolata a testünkkel - testrészek  



Háromfelé osztom a gyerekeket. A első és második harmadának olyan szólásokat osztok ki, 

amelyek egy-egy testrész megnevezésével fejeznek ki érzéseket (pl. izzad a tenyere). E két 

csoport tagjai ugyanazokat a szólásokat kapják meg, de nem tudnak arról, hogy kinek melyik 

jutott. A gyerekek harmadik csoportjának az egyes szólásokhoz tartozó érzelmeket osztom ki 

(a fenti példához tartozóan, akinek izzad a tenyere, az nagyon izgul). A tanulók első harmada 

szobor formájában jeleníti meg a kapott szólást. A második és a harmadik csoport tagjainak 

meg kell találniuk azt a társukat, aki az ő szólásukat, ill. az ahhoz tartozó érzést jeleníti meg.  

  

 9. Március 7. Mások érzéseinek megértése – okok keresése 

Kiteszek a táblára nagy méretben egy olyan maci-kártyát, amelyen a maci valamilyen negatív 

érzést fejez ki (dühös, haragos, fél, bánatos stb.). Azután megnevezzük a maci érzését, majd 

arra kérem őket, hogy gyűjtsenek olyan előidéző okokat, amelyek kiválthatták belőle ezt az 

érzést. 

 

10. Március 14. Érzések befogadása – csomagküldés 

Körbeállunk. Kiválasztunk valakit, ő vállalja, hogy egy csomag lesz, s azt is eldönti, hogy 

milyen érzést visz a csomagjában. Egy ember a körből útjára indítja ezt a csomagot. Ezután a 

csomag egyenes irányban halad tovább, s megérkezik valakihez. A következő indításban az a 

gyerek válik csomaggá, aki az előbb a csomagot kapta, s az útnak indító az előbbi csomag 

lesz.  A végén beszélgetünk arról, hogy milyen érzés volt megélni a különböző szerepeket. 

 

11. Március 21. Azonosulás mások érzéseivel – a jó anya 

Kiválasztunk egy „jó anyát”, őt kiküldjük. A többiek lesznek a gyerekei, akik között 

különböző érzéseket osztunk ki érzelem-kártyákkal. A gyerekek kedvük szerint választhatnak 

az érzések közül, aszerint, hogy melyiket jelenítenék meg szívesen. Ismerik egymás érzéseit, s 

azt is közösen megbeszélik, hogy melyik érzést milyen formában fogják bemutatni. Ezután 

behívjuk a kiválasztott anyát, akinek a kezébe adjuk a játékban szereplő érzéseket. Ő ez 

alapján próbálja meg beazonosítani a szobrokat. Amelyiket kitalálta, az elé csendben leteszi a 

hozzá tartozó érzelem-kártyát, ő pedig olyan mozdulatot vesz fel, amellyel adekvátan reagál a 

kitalált érzelemre. (pl. bánatos gyermekét megöleli.) 

 

 

 12. Március 28. Záró reflexiók 

Ezen az utolsó alkalmon közösen visszatekintünk az elmúlt három hónap foglalkozásaira. 

Minden gyermek elmondhatja, hogy melyik gyakorlat volt rá a legnagyobb hatással, ill. 

melyikben hogyan érezte magát. Ezen kívül értelmileg is reflektálunk a történtekre. 

Megbeszéljük, hogy az által tudtuk helyesen megélni érzelmeinket, hogy felismertük és 

megneveztük azokat, hogy gyakoroltuk kifejezni őket, s hogy tudatosítottuk magunkban 

érzelmeink testi reakcióinkkal való szerves kapcsolatát. Ahhoz pedig, hogy az emberekkel 

való érintkezésink harmonikusabbak legyenek, szükségünk van arra, hogy képesek legyünk 

mások érzéseit is megérteni és befogadni, s így tudjunk valóban együtt érezni társainkkal.  

 

 

 


