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ÉRZELMI INTELLIGENCIA FEJLESZTÉSI TERV 
 
 

A két érintett tanulót az egész 8. osztály számára szervezett “Én és a világ” klub keretében 

tartandó foglalkozássorozat keretében tudjuk fejleszteni. 

 

A három hónap alatt 10+1 alkalommal tartunk 45-60 perces foglalkozást, mely az érzelmi 

intelligencia fejlesztését célozza. A foglalkozás módszertanilag úgy épül fel, hogy az adott 

“játék” sajátélményű megtapasztalása után az élmények, érzések azonosítása, megosztása, 

megbeszélése kerül sorra. Ezt egészíti ki szükség szerint a rövid és közérthető elméleti 

magyarázat, illetve az érdeklődőknek további források ajánlása.  

 

A foglalkozások előtt fontos a cél és a szabályok közös tisztázása: nem minősítünk, én-

üzenetek megfogalmazása, passzolás joga, titoktartás, egymás véleményének tiszteletben 

tartása, időgazdálkodás. 

 

Az első tíz plusz egy foglalkozás tervezett tematikájának és időtervének megvalósítása 
rugalmasan változhat a csoport fejlettsége, időbeli előrehaladása, illetve esetleges aktuális 
konfliktusokra, élethelyzetekre való reagálás függvényében. 
 
1. ALKALOM 

 Hogy érkeztél? Hogy vagy? – Mutass egy mozdulatot és hozzá egy hangot. Ismételje 

az egész csoport 3-szor, egyre inkább eltúlozva, felerősítve. 

 Ragadjatok össze – a teremben össze-vissza járva először mindenki párt választ, majd 

egy, kettő, illetve három testrészüknél összeragadva, mint a sziámi ikrek folytatják a 

mozgást. 

 Testtel és érzelmekkel kapcsolatos szólások gyűjtése – körben ülve, mindenki 

mondhatja, ami eszébe jut, a játékvezető írja a táblára. 

 Csoportba rendeződés – életkor szerinti sorban. 

 Hol érzed? – csomagoló papíron a csoportok legkisebb tagjait körberajzolják a társaik, 

majd minden csoport választ hat érzelmet, amihez egy-egy színt társít és megjeleníti 

őket a rajzon, aszerint, hogy a testén pontosan hol érzi azokat (egy érzelem több 

helyen is megjelenhet). Ha nem megy az önálló választás, a játékvezető segít. 

(Megbeszélés: Mindegyik csoport bemutatja a munkáját.) 

 Minden szem: – lezárás, nagy körben mindenki mindenkinek a szemébe néz. 

 

2. ALKALOM  

 Érzelmek kifejezése – „Maci kártya”. Nézd meg jól a kártyádat, figyeld meg a 

gesztusokat, s állj be ugyanabba a pózba. Nézz körül, járj körbe, s keress egy 

számodra érdekesen pózoló társat, s vele beszélgessetek arról, hogyan érzitek 

magatokat. 

 Élő fényképezőgép – elől megy a „fényképezőgép” mögötte a „fényképész”, két kezét 

a vállára helyezve vezeti. A „fényképezőgép” szeme csukva van, a „fényképész” az 

iskolán belül egy helyre vezeti, majd megnyomja az exponáló gombot, mire a 

„fényképezőgép” kinyitja a szemét, és rögzíti emlékezetében, amit lát, majd cserélnek. 

(Megbeszélés:milyen érzés volt vezetni, csukott szemmel menni, vajon mit akart 

megmutatni a „fényképész”, és miért?) 
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 Hányféleképpen lehet leülni egy székre – a székeket körbe rakjuk, körbe állunk, és 

tapsra, mindenki leül valahogyan a székre, ezt két-három alkalommal megismételjük. 

 Mozgás ütemre – mozgás változó ritmusra (a játékvezető egy ritmushangszerrel adja 

a ütemet), vigyázva, hogy nehogy egymásnak ütközzenek. 

 Kézmelegség – szó nélkül a leghidegebbtől a legmelegebb kézig sorba kell 

rendeződni. 

 Csoportba rendeződés – hajszín, szemszín, cipő színe/fazonja szerint (ez az órán dől 

majd el) 

 Harang-játék – három kisebb csoport szoros kört alkot, a kör közepén álló eldől, a 

körben állók pedig megtartják, és akár egy hatrang nyelvét tovább mozdítják. 

(Megbeszélés: Milyen érzés volt?) 

 Ki vagyok én? – Rajzold le címer formájában, ami jelképez téged.  A kész rajzokat 

jobbra kezdve eggyel tovább adjuk, s a társunk a hátulján egy címet ad neki - “Mi jut 

eszedbe róla, „impresszió”, majd tovább adja. (Megbeszélés: A kapott címek mennyire 

tetszenek? Miért?) 

 
3. ALKALOM  

 Ismerd fel a társad a hangja alapján – a csukott szemmel álló játékos háta mögé lépve 

egy társa hangot ad, ebből kell felismerni, hogy ki ő. 

 Érintés továbbadása – a csoport tagjai csukott szemmel körbe állnak, valaki egy 

érintést küld, amit aztán mindenki továbbad a mellette állónak. (milyen élmény volt?) 

 Ki a főnök? – valaki kimegy, a többiek körben ülve kiválasztják a főnököt, akit mindenki 

utánozni fog, a kint tartózkodó játékosnak ki kell találnia, hogy ki a főnök. 

 Együtt légzés – körben állva kézen fogva együtt lélegzünk, belégzésnél egymás kezét 

szorítjuk, a kilégzés alatt folyamatosan lazítunk a szorításon. 

 Sikítós gyilkos – a játékvezető háromig számol, háromra mindenki hang nélkül felnéz, 

és ha két tekintet találkozik, akkor mindketten hangosan sikítanak. A játék addig 

folytatódik, míg mindenkinek a tekintete nem találkozik valaki máséval. 

 Érzelmi zűrzavar kártyák – ugyanezekben a csoportokban játszunk, minden csoport 

kap egy kártyacsomagot, az alábbi érzelmekkel: boldog, undorodik, dühös, ideges, fél, 

fáj valamije, türelmetlen, lehangolt, szomorú, magányos, zavarban van, aggódik, 

unatkozik. Egyet-egyet Acitivity módjára hang nélkül el kell mutogatni a többieknek, jó 

megoldás esetén egy újabb csoporttag húz a kártyák közül. 

 

4. ALKALOM  

 Utánozd, ahogy jár – folyamatos mozgás közben mindenki kiválasztja két társát, 

akinek elkezdi utánozni a járását, először az egyikét, utána a másikét, majd 

megpróbálja felerősíteni az egyik jellegzetességeit. 

 Figyelj ránk! –  Körben áll a csoport. Minden résztvevő titokban kiválaszt valakit, aki 
aztán a játékvezető jelére háromszor körbe kell futnia. (mindenki egyszerre mozog 
különböző irányokba) 

 Figyelj ránk! –  Gólszerzés: Minden résztvevő titokban kiválaszt két másikat: ők 
lesznek a kapufák. Feladat, hogy a két kiválasztott között kell minél többször átfutni. 
Ha sikerült, akkor „gól“-t kiáltani, s számolni a  gólokat. 

 Elkaplak – párosával a láb behajlítása nélkül hátra kell dőlni, bízva abban, hogy a 

mögötted álló társad elkap (ebben a játékban a csoport nagyobb részének van már 

gyakorlata) 

 Szafari - Kenguru-koala-pingvin – A játékvezető jelére mindenki az adott állatot 

utánozza: Kenguru: ugrik egyet; Koala: átöleli egy-két másikat; Pingvin: egy előre 

kiválasztott madár-mamához szalad és bújik mindenki 
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5. ALKALOM 

 Szemmel hívlak – körben ülve, a játévezető némán felveszi valakivel a 

szemkontaktust, mindketten felállnak, és lassan elindulnak a kör közepe felé, úgy, 

hogy végig tartják a szemkontaktust, oda érve helyet cserélnek, és háttal haladva a 

társuk helyére ülnek vissza, úgy, hogy a pillantásukkal segítik egymást a helyük 

megtalálásában. 

 Kő-papír-olló bajnokság: – mindenki körben mozog és a saját nevét skandálja, 
találkozik valakivel, lejátszanak egy kő-papír-ollót, utána a vesztes a győztes mögé 
áll, innentől neki drukkol, az ő nevét kiabálja. Addig tart, amíg nincs meg a végső 
győztes, azaz ugyanabban az oszlopban áll mindenki. 

 Pozitív pletyka 
A 3-4 fős csoportok egyik tagja 3 percre “kimegy a büfébe”, azaz hallótávolságon 
belül hátat fordít a csoportnak. A többiek azonnal elkezdenek pletykálkodni róla, de 
csak pozitív dolgot mondhatnak: bármit, amit tudnak, vagy feltételeznek róla. Az idő 
letelte után helycsere. 
(Megbeszélés: Milyen érzés volt hallgatni? Miért volt szokatlan a helyzet? (hosszú 
idő, pozitívumok) 

 Beszélgetés fogalmakról: empátia, elfogadás, hitelesség. (Hogy jelentek meg az 

életedben?) 

 
6. ALKALOM  

 Térdfogó – fogócska, amelyben mindenki a térdére tett kézzel próbálja a társa térdét 

megfogni, de amit felemeli a kezét a térdéről, az szabadon marad, és más 

megfoghatja. 

 Hol a kapu? – Egy személy kimegy a teremből. A csoport szoros körben áll, s 

megbeszélik, melyik két ember között van az átjárható kapu. Ezen a helyen a két 

„kapuőr” barátságos, hívogató tekintettel áll, miközben a többi helyen elutasítóan kell 

nézni. Feladat: a behívott személy a körből csak a kapun keresztül tud kiszabadulni, 

amit meg kell találnia. Csak a nézés alapján lehet megállapítani a kapu helyét, egyéb 

kommunikáció nincs. (Megbeszélés. hogy érezted magad? Melyik volt nehezebb 

szerep?) 

 Kedvellek, de nem mosolygok rád – a csoport körbe rendeződik, valaki középen áll, 

majd odamegy az egyik társához és rámosolyog. A kiválasztott komoly arccal azt 

mondja: kedvellek, de nem mosolygok rád. Aki végül nem bírja ki mosolygás vagy 

nevetés nélkül, az kerül a kör közepére. 

 Érzelmek fényképen – négy csoportra oszlunk, minden csoport húz egyet az alábbi 

érzelmek közül: boldogság, düh, szégyen, büszkeség. A csoportok szétszélednek az 

iskola területén, és egyikük telefonjával fotókon próbálják megjeleníteni a kapott 

érzelmet. A végén közösen kiválasztják a három legtalálóbbnak ítélt képet, 

telefonjukon montázst készítenek belőle, és miközben körbeadják, a szóvivő 

magyarázatot fűz hozzájuk. 

 

7. ALKALOM  

 Bizalomjáték – Elkapunk: a csoport együttesen elkapja az erre vállalkozó tagot, aki 

először a földön, majd egy széken (esetleg asztalon) állva merev testtel hátradől. 

 Nevettetős – a csoport tagjai egymással szemben ülnek, a pár egyik tagjának hang 

nélkül meg kell nevettetnie a másikat, ezután cserélnek. 

 Érzelmek tükrözése – érzelmi metró 
Egymással szemben 2 sorban ülnek a résztvevők. Az egyik sor szélén ülő lesz a 
sofőr. Önként jelentkező utas elmegy a metró elejéhez, s jegyet vásárol a vezetőtől. 
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Ez egy különleges metró, ahol az utasok átveszik egymás érzelmeit. Pl. türelmetlen, 
kötekedő, álmodozó, agresszív, kedves, félszeg, stb. Az új utas a metrókocsi üres 
székén foglal helyet, majd jön az újabb hangulatban érkező felszálló.  (Megbeszélés: 
Hogy érezted magad? Melyik volt könnyebb: átadni, vagy átvenni az érzelmet?) 

 Milyen állat lenne ez az érzelem – három csoport választ öt-öt érzelmet, amelyet egy-

egy állat szimbólummal jelenít meg rajzban. A másik két csoportnak ki kell találnia, 

hogy milyen érzelmet próbáltak ábrázolni. A csoportok felváltva mutatják be rajzaikat. 

 
8. ALKALOM  

 Mi van a kezedben? – a csoport tagjai körben ülnek, és csukott szemmel, csendben 

négy-öt tárgyat (pelenka, selyemsál, pukkanós csomagolóanyag, vatta, rücskös labda, 

gyurma) adnak körbe. Aki kíváncsi a végén megnézheti, hogy mik voltak a tárgyak. 

 Kié ez a kéz? – a vállalkozó csukott szemmel kell, hogy felismerje a társát a keze 

alapján. 

 Autómosó – két sorban egymással szemben állunk, a két sor közé áll valaki, a sor 

elején állók megkérdezik tőle, hogy milyen autó, és milyen mosást szeretne. – Nem 

látható előre, hogy mire ide jutunk, működni fog-e ez a játék. 

 Rajzolás párban közös ceruzával – párban egy ceruzával kell egy fát, egy házat és 

egy járművet rajzolni, úgy, hogy közben tilos megszólalni. ((Megbeszélés: Milyen 

érzés volt? Hogyan alakult ki a végső rajz? Ki volt a témavezető, ki a követő? Milyen 

a sztereotípiák jelentek meg?) 

 Mások igényei – Postaszolgálat: Szűkített körben áll a csoport. Önként jelentkező 

beáll, s megmondja, milyen hiánya van, mit szeretne kapni. (bátorság, kedvesség, 

öröm, biztonság, stb.) Csukott szemmel megáll, s a körben állók kézről kézre 

adogatják, tolják, terelgetik a körön belül a „kis csomagot“, míg elég sokat nem gyűjt a 

hiányzó érzésből. Akkor megköszöni, hogy eleget kapott, s ő is beáll a körbe. 

 
9. ALKALOM  

 Háromszög – folyamatos mozgás közben két másik társukkal együtt kell egy egyenlő 

szárú háromszöget alkotni. Beszélni itt sem szabad.  

 Átveszem a mozgásod – a csoport tagjai párban elindulnak egymás felé, majd a 

padlóra ragasztott vonaltól átveszik párjuk mozgását. 

 báb-bábos – halk zenére a bábos a báb mögé áll, és ő mozgatja. A játék finom 

egymásra hangolódást igényel, a mozgást a báb izomtónusa szabályozza. Utána 

szerepcsere, majd megbeszélés. 

 Páros rajzolás –  páronként mindenki külön filctollal rajzol ugyanarra a papírra. Azt 

rajzolnak, amit akarnak, de nem szólhatnak egymáshoz. Adjanak közösen címet! 

(Megbeszélés: Milyen érzés volt? Hogyan alakult ki a végső rajz? Ki volt a témavezető, 

ki a követő?) 

 Érzelmi létra – három-négy csoportban egy-egy érzelem (izgatottság, 

megelégedettség, hála, frusztráció) különböző fokozatait kell megjeleníteni. (Ezt a 

játékot is csak akkor lehet játszani, ha a csoport elég felkészült rá.) Sorba állnak, vagy 

a többi csoport rendezi sorba a fogalmakat. (Megbeszélés: Hogyan dolgoztak? Mi volt 

könnyű/nehéz?) 

 

10. ALKALOM  

 Közel-távol – folyamatos mozgás közben mindenki választ valakit, akihez nagyon 

közel szeretne lenni, majd még valakit, akitől nagyon távol szeretne maradni. Ezeket 

a távolságokat megtartva kell mozogni a térben. 
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 Tükörjáték – egy jelentkező szemben áll a többiekkel, mindenkinek az ő mozgását kell 

utánoznia tükörben. 

 Egymásra figyelés – Színpadi ritmus 

Három önkéntes résztvevő kimegy a félkörívben elhelyezett székek elé.  Szabály: 
egyszerre csak egy valaki lehet az adott pozícióban:  fekszik / áll / ül / guggol.  
Válasszátok ki a kezdő pozíciótokat! Bárki változtathat a pozícióján. de némán kell 
tennie.(Megbeszélés: Milyen volt kívülről nézni? Melyikőtök kezdeményezte a 
változtatást, s ez hogyan alakult a folyamatban?) 
 

 Érezzük meg egymás határait – a párok elindulnak egymás felé, valahol megállnak. 

Utána ugyanezt csukott szemmel próbálják. (A félúthoz képest ki hol állt meg? Milyen 

érzés?) 

 Csoportszintű értékek – egyéni értékek feltérképezés (véleménykör) 

Egy képzeletbeli kör mentén 4 papírt teszünk a földre: tejesen egyetértek/ inkább 
egyetértek/ inkább nem értek egyet/ egyáltalán nem értek egyet. 
Játékvezető: „Képzeljük el, hogy a teljes csoporttal együtt megyünk egy lakatlan 
szigetre, s ott fél évet együtt töltünk. Beszéljük meg, ki mennyire ért egyet különféle 
viselkedésmódokkal, értékekkel! Állításokat fogok mondani, s álljatok ahhoz a 
papírhoz, amelyik leközelebb áll hozzátok.”  
 Minden nap köszönünk egymásnak. 
 Lehet/szabad kiabálni egymással. 
 Hogy álltok a káromkodással, lehet-e? 
 Veszekedés során megütitek egymást. 
(Megbeszélés: Az egyes állítások, elhelyezkedések után: Te miért álltál ide? 
Többiek?) 
 

 
11. ALKALOM – Kiscsoportos és plenáris beszélgetés, értékelés 

Mi történt velünk az elmúlt 3 hónapban? 
Mit tanultál magadról?  
Mit szeretnél változtatni? 
Egyéni fejlődési cél(ok) kitűzése a következő 1 hónapra. 

 Visszajelzés: – „Azt szeretem benned, hogy…” és „Azt tanultam tőled, …..”  kártyák 

írása. A kártyákat anonim módon is meg lehet írni, s mindenki a saját nevére szóló 

borítékban kapja meg.  

 

 

Budapest, 2019. február 6. 
dr. Albert Judit 
 


