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Érzelmi intelligencia fejlesztést célzó folyamat tervezete 3 hónapra 

Korosztály: Óvoda, nagycsoport 

 

Mint minden ember, a kisgyermekek is reagálnak a mindennapi eseményekre. Van aki 

kinyilvánítja érzelmeit, mások pedig elfojtják. A játékokkal az a célunk, hogy elősegítsük 

érzelmeik kifejezését, gátlásaik legyőzését. Heti egy alkalmat terveztem, tehát 12 foglalkozást 

összesen. 

1. Foglalkozás 

 Érkezzünk meg! Séta közben csak a szemeddel köszönts, akivel találkozol! (halk 

zene) 

 Grimaszoljunk! Válassz magadnak párt, üljetek le törökülésbe! Egyikőtök 

grimaszoljon az arcával csengőszóig.  Ezután a társ utánozza le ezt az arckifejezést, 

majd az újabb csengőszó után cseréljetek! 

 Bújj egy állat bőrébe! Álljon a szőnyeg jobb oldalára oszlopban, akinek van testvére, 

a bal oldalra, akinek nincs. Utánozz egy állatot, úgy indulj el a másik csoport felé! A 

másik oldalon a soron lévő utánozza le, úgy cseréljetek helyet! Akkor ér véget a játék, 

ha mindenki visszaért a saját kiinduló helyére. 

  

2. Foglalkozás 

 Köszöntés. Séta közben mosolyogj a szembe jövő társadra és simogasd meg! (halk 

zene) 

 Csomózzunk! Kézfogással sorba állunk, egyvalaki kimegy. Betekerjük a sort, amit ki 

kell a játékosnak csomózni. Amikor sikerül, új játékost küldünk ki. 

 Szeretem azt…Üljetek körbe úgy, hogy egy valakinek nem jut szék. Ő áll középre, és 

úgy kezdi a mondatát: Szeretem azt, aki …..pl.  evett reggelit, van testvére, akin van 

piros ruhadarab, stb. Akire az állítás igaz, álljon fel és üljön más helyre. A középen 

álló játékos igyekezzen leülni. Akinek nem jut hely, ő a következő játékos. 

 

3. Foglalkozás 

 Szemezz! Válassz párt magadnak, üljetek le törökülésben egymással szemben! 

Bekapcsolok egy szép zenét, amíg ezt hallod, próbáld csak a társad szemét nézni! 

(halk zene) 

 Autómosó. Álljatok páros oszlopba, majd fordulj a pároddal szembe! Most egy 

autómosó vagyunk. Ki szeretne piszkos autóvá változni?  Sétálj végig köztünk és mi 

ledörgöljük rólad a port és  a koszt! 

4. Foglalkozás 
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 Szeretetfolyosó. Álljatok páros oszlopba, majd fordulj a pároddal szembe! Most egy 

folyosó vagyunk. Ki szeretne végigsétálni köztünk?  Lassan sétálj végig, mi pedig 

kedvesen, finoman megsimogatunk! 

 Add tovább a mozdulatot! Álljatok körbe! Elindítok egy mozdulatot, add tovább a 

melletted álló társadnak! Egymás után több kört is lehet játszani más-más mozdulattal, 

különböző irányban.  

 Vizualizáció. Feküdjetek a hátatokra és képzeljétek el, hogy vízen, a matracon 

fekszetek.  A hátunkra fekszünk, a lábakat kis terpeszbe helyezzük, karjaink lazán a 

testünk mellett heverésznek, Elképzeljük, amint a tengeren, nyári melegben 

gumimatracon fekszünk a hullámzó vízen. A nap melegen süti testünket, a víz, pedig 

kellemesen hűti.  (halk zene, tenger morajlással) 

 

5. Foglalkozás  

 Párkereső, csukott szemmel. Álljatok körbe, csukjátok be a szemeteket, és 

nyújtsátok ki a jobb kezeteket előre. Ha meghalljátok a csengő hangját, csukjátok be a 

szemeteket, és nyújtsátok ki a jobb kezeteket előre.  Akinek először megfogjátok a 

kezét, az lesz a párotok. 

 Guggolj a társaddal! Álljatok egymásnak háttal, és érintsétek össze a hátatokat. Ha 

tapsolok, lassan, egyszerre guggoljatok le, majd álljatok fel. Egyszerre kell 

mozognotok, vigyázzatok egymásra, fel ne lökjétek a társatokat.   

 Halló, halló! Üljetek le kényelmesen, és jól nézzétek meg egymást! Azt fogjuk 

játszani, hogy telefonon felhívunk valakit, de nem mondjuk ki a nevét, hanem leírjuk a 

külsejét és a tulajdonságait. Érdekesebb lesz, ha közben nem néztek arra a gyerekre, 

akit kiválasztottatok.  Aki magára ismer, mondja azt: „Itt vagyok!” Ha nem az a 

gyerek jelentkezik, akire gondoltatok, folytassátok tovább, és próbáljatok meg olyan 

jellemző dolgokat felsorolni, amiből könnyebben magára ismer a kiválasztott.   

 

6. Foglalkozás 

 Mozogj együtt! Üljetek kényelmesen, és érintsétek meg a mellettetek ülő vállát. 

Amikor meghalljátok a zenét, lassan dőljetek előre, majd hátra. Figyeljetek, hogy 

együtt mozogjatok a többiekkel.  Most ugyanilyen lassan dőljetek jobbra, majd balra. 

Csak érintsétek társatok vállát, ne szorítsátok!   

 Kacsints! Titokban kiválasztottam egyik pajtásotokat, ő lesz a kacsintó. Sétáljatok a 

teremben, és közben figyeljétek egymást! Akire rákacsintanak, annak le kell ülnie a 

földre, de nem szabad elárulnia, hogy ki kacsintott rá.  Akik meg sétálnak, legyenek 

nagyon szemfülesek, hátha mégis kiderül, hogy ki a kacsintó. Ha kitaláljátok, 

lelepleződik a titok, vége a játéknak.   

7. Foglalkozás 

 Karmester játék. Üljetek le körben, helyezkedjetek el kényelmesen. Peti, menj ki a 

teremből, addig mi kiválasztjuk a karmestert! Válasszatok magatok közül karmestert. 
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A karmester vezényli, hogy hogyan kell ülnötök, milyen grimaszt kell csinálnotok. 

Próbáljátok meg olyan gyorsan utánozni, hogy Peti ne vegye észre, ki a titkos 

karmester. Ne nézzetek rá feltűnően, csak titokban.  Gyere be, Peti! Figyeld a 

gyerekeket, és találd ki, hogy kit utánoznak, ki a titkos karmester. Honnan jöttél rá?  

 „Kútba estem!" Álljatok körbe, és mondókával számoljátok ki, hogy ki lesz elsőnek 

a kör közepén. Rád jutott a sor, Évi, guggolj a kör közepére, és válassz magad melle 

egy játékvezetőt.  Kiabáld: „Kútba estem!" Emelje fel a kezet, aki szeretne kihúzni. 

Játékvezető, kérdezd meg a többiektől sorba: „Mit teszel érte?" Évi, válassz a 

megmentőid közül. Játékvezető, kérdezd meg: „Mit érdemel a megmentő?" Évi, te is 

találj ki valami kedveset vagy vicceset. Most megtehetitek, amit felajánlottatok, 

először a megmentő, utána a megmentett.    

8. Foglalkozás 

 Ritmus postás. Álljatok egymás háta mögé sorban. Aki utolsónak áll, találjon ki egy 

ritmust (ez lehet egy mondóka, vagy dal egyik részlete), és ütögesse ki az előtte levő 

hátán. Ha befejezte, akkor az előtte levő adja tovább ugyanígy. Amikor az első 

gyerekhez ér a ritmus, tapsolja ki, amit a hátán érzett.  Ugyanazt tapsolta, amit 

indítottal? Ha igen, te is tapsold vissza, ha nem, újra üsd ki ugyanazt a ritmust az 

előtted levő hátán. Most úgy kell végigmennie a ritmusnak, hogy először mindenki 

kitapsolja, amit a hátán érez, es utána üti ki társa hátán.   

 Arckép. Egy nagyméretű csomagolópapírra kerek lyukat vágunk, ami a fejnek szolgál 

nyílásként. Azon a gyerekek kidughatják fejüket, és különböző érzelmeket fejeznek ki. 

A többieknek ki kell találni milyen érzelmeket, mutatnak. Instrukció:  Fényképezés 

lesz a csoportban. Arcképek készülnek. Akiről kép készül, az valamilyen arckifejezést 

mutasson, s mi azt kitaláljuk. 

9. Foglalkozás 

 Kulcscsörgés. Üljetek körbe jó szorosan egymás mellé. Valaki álljon a kör közepére, 

neki bekötjük a szemét. Adok egy jó nagy kulcscsomót, ezt kell körbeadogatnotok 

egymásnak úgy, hogy ne csörrenjen meg.  Beszélgetni nem szabad, mert aki a kör 

közepén áll, nagyon fülel, hátha meghallja a csörrenést. Amelyik irányból meghallja a 

kulcscsörgést, arra fog mutatni, és mond egy betűt.  Akinél a kulcscsomó van, annak 

ezzel a betűvel kell mondania 5 tárgyat. Sietnie kell, mert csak annyi ideje van, 

ameddig a társai a kulcscsomót gyorsan körbeadják, és újra visszaér hozzá. Ha nem 

sikerül, ő fog beállni a kör közepébe.  Addig játsszuk, amíg körbe nem érünk.   

 Utánozz!  Sétáljatok a teremben, közben válassz ki valakit, akinek a járását utánozod. 

El is túlozhatod kicsit. 

10. Foglalkozás 

 

 Tükörkép. Egymás tükörképei vagytok. Álljatok párba, és felváltva utánozzátok 

egymás mozdulatát, arcjátékát! 
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  „Holnap, ha hozzád indulok..." Játsszuk azt, hogy holnap elutazunk, és ki kell 

gondolnunk, hogy mit viszünk magunkkal. Mindenki egy tárgyat mondhat, de 

emlékeznie kell, hogy az előtte lévő gyerekek milyen tárgyakat mondtak, azt is fel kell 

sorolnia, olya sorrendben, ahogy hallotta, es csak utána teheti, hozza a saját maga által 

kiválasztott tárgyat.  Mindegyikőtök úgy kezdje: „Holnap, ha hozzád indulok..." Ha 

valaki eltéveszti, zálogot ad, amit a játék végén kiválthat.   

11. Foglalkozás 

 Hívogató. Álljatok körbe! Kati szemét bekötöm egy finom puha kendővel. Most 

rámutatok valakire, aki magához hívja Katit, verssel, dallal vagy mondókával.  Ha 

közeledik feléd, akkor halkabban folytasd, ha távolodik, hangosabban, hogy 

megtalálja az irányt. Nem, muszáj egy helyben maradnod, el is sétálhatsz, irányt is 

változtathatsz. 

 Nevettessünk! Két csapatot kell kialakítani, s meg kell állapodni, hogy melyikük lesz 

a sapka alja és melyikük a teteje. Feldobjuk a sapkát, amelyik felére esik, annak a 

csapatnak el kell kezdenie bohóckodni, nevetni, mutogatni. Az a cél, hogy a másik 

csapatból valaki elnevesse magát. A másik csapatnak meg kell állnia, nem szabad 

nevetni. Ha valaki mégis elneveti magát, át kell állnia a másik csapatba. Az a csapat 

győz, ahol a végén több résztvevő marad.  Instrukciók: Ádám, Éva, ti lesztek a 

csapatkapitányok, válasszatok csapattagokat. Itt ez a sapka, a teteje lesz Ádám csapata, 

az alja Éva csapata. Most feldobjuk, nézzük meg, melyik felére esik.  A tetejére esett, 

tehát Ádám csapatának kell mókás mozdulatokat, grimaszokat kitalálnia, amivel 

megnevettetik a másik csapatot. Évi, próbáljatok meg komolynak maradni, mert aki 

elneveti magát, annak át kell állnia a másik csapatba. Mosolyogni sem szabad!  Most 

újra feldobjuk a sapkát, most az aljára esett. Rajta, próbáljátok meg megnevettetni a 

másik csapatot! A végén az a csapat győz, ahol többen vannak.   

 Kipottyanós. Széken ülve egy piros labdát adogatunk körbe, egymás kezébe, zenére. 

Akinél a zene leáll, ott megáll a labda. Közösen mondjuk annak a társunknak a nevét, 

és lovagló ülésbe fordul a székével (kiesik a játékból).   

12. Foglalkozás 

 Egy szó. Meggyújtok egy gyertyát. Vigyázzunk a lángjára. Lassan sétálj oda ahhoz a 

társadhoz, akihez szeretnél. Add a kezébe a gyertyát, és mondj egy szót, amit szeretnél 

neki mondani. 

 Szoborjáték. Most mindig csak egy pár játszik egyszerre, a többiek figyelnek. Az lesz 

a feladat, hogy amikor meghalljátok a zenét, csinálnotok kell magatokból egy szobrot, 

de nem szabad megbeszélnetek, ki mit fog csinálni, ki kell találni egymás gondolatát. 

Addig alakíthatjátok a szobrot, ameddig halljátok a zenét.  Most próbáljunk nevet adni 

a szobornak. Mihez hasonlít? Milyen viszonyban vannak?  A párok végigmennek a 

termen, és úgy tesznek, mintha beszélgetnének, de, hogy mit mondanak, azt a 

többieknek nem szabad hallaniuk. El kell játszaniuk, hogy barátok, hogy 

veszekszenek... Milyen érzelmi viszony van közük? Honnan lehet tudni?  Instrukciók:  

Most mindig egy pár játszik egyszerre. Az lesz a feladat, hogy végig kell mennetek a 
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termen, és el kell játszanotok, hogy mit ereztek egymás iránt. Mindent lehet csinálni, 

csak beszelni nem.  Felsorolok három lehetőséget, válasszatok ki az egyiket, de el ne 

áruljátok senkinek: barátok; apa-gyerek; veszekedők. Ha készen vagytok, indulhattok. 

Találjátok ki, melyiket játszottak el. Miből gondoltatok? A következő pár is választhat 

ebből a háromból. Ha egy pár mást szeretne eljátszani, azt is lehet, csak akkor előtte 

mondjátok: „új játék"   

 Történet folytatása. A résztvevők körben ülnek. Az első gyerek elkezd egy mondatot, 

például: „Ma reggel, mielőtt elindultam az óvodába." Mellette ülő társnak be kell 

fejeznie a mondatot, majd elkezdeni egy újat, amit a soron következőnek kell 

folytatnia. A játék addig tart, amíg újra az első gyerek kerül sorra.  Instrukciók:  

Üljetek le a körbe, most megpróbáljuk kitalálni egymás gondolatát. Gondoljatok arra, 

hogy mi történt veletek tegnap, vagy ma reggel. Regina, kezdd el mesélni, de csak az 

elejét mondd, aztán hallgass el, mert a melletted ülőnek kell folytatnia.  Dávid, ha 

befejezte Regina gondolatát, te kezd el mesélni, majd folytatja, a melletted ülő. Addig 

játsszuk, amíg körbe nem érünk. 

 

 

 


