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Üdvözöllek a FACE világában!  
Családok és gyerekek az oktatásban!

Ez a könyv egyaránt gyerekek és tanárok tulajdona. Ez egy munkafüzet gyere-
keknek, aminek célja az erősségeik és saját maguk iránti érzelmeik fejlesztése. 
Ugyanakkor a tanárok számára a leckék tervezését és a felkészülést elősegítő 
könyv. A munkafüzet az önálló kompetenciák és életkészségek különböző 
 vetületeivel foglalkozó 7 fejezetet tartalmaz 4-től 6 éves gyerekek számára. 
Minden fejezet egy olyan feladatot is magában foglal, amely a szülőket meghívja 
az iskolába és a gyerekekkel való együttműködésre készteti.

Minden feladat tartalmaz játékokat, amelyeket az iskolában lehet játszani 
vagy elkészíteni. A játéklista a 4. oldalon található. Az iskolai év végén,  
a gyerekekkel és szülőkkel közösen, egy játékparti megszervezésére kerül 
sor (6. fejezet). A FACE 1 utolsó fejezete lehetőséget nyújt visszatekinteni 
a  tanultakra, ezekre reflektálni és visszajelzésre ad lehetőséget a szülőknek 
és a tanároknak egyaránt. A feladatok különféle pedagógiai módszereket 
 alkalmaznak, mint a feladat alapú tanulást, az együttműködésen alapuló 
 tanulást és egyéb részvételi módszereket.

A FACE 1 könyvben két szereplővel találkozunk, akik közösen a gyerekekkel 
 haladnak végig a munkafüzeten. Ők néha mutatnak valamit egy képen, 
 máskor pedig csak ott vannak, miközben a gyerekek dolgoznak feladataikon.

Ezek ők:

Ez a könyv fiúknak, lányoknak, férfiaknak és nőknek íródott.  
A szövegben a „gyerek” és „tanár” szót mindkét nemre használjuk.
Kezdjük hát el! 

Üdvözöllek a FACE világában!  
Családok és gyerekek az oktatásban!

´Ó C t lin,  
egy 4 éves kisfiú.

Hogyan dolgozz ezzel a könyvvel?

´Ó Anca,  
egy 5 éves kislány.
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Jegyzetek
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9Ez vagyok én 1  Munkalap

Ez vagyok én



10 Ez vagyok én 1 – 1. Feladat

1 – 1. feladat 
Ez vagyok én

1. A gyerekek a padokban ülnek. Oszd ki a 
munkalapot és mutasd be nekik Ancát 
és Cătălint! A gyerekek mondják el, mit 
látnak a képen! → 9. oldal. 

2. Mutasd be az üres figurát a munkalapon! 

3. A gyerekek kiszínezik a képet, rajzolnak 
neki arcot és ruhát. Amikor befejezték, 
megnézik egymás rajzát és körbejárják 
a termet. 

4. A gyerekek visszaülnek a körbe rakott 
székekre. Bemutatják a rajzaikat és mon-
danak két dolgot magukról: „Ez vagyok 
én. A nevem... , Nekem ... (barna a hajam, 
kék a szemem, szép a szoknyám stb.)”. 
A tanár felszólítja őket, hogy csak egy 
dolgot mondjanak. Ezután minden gyerek 
megismétli: „Ő ... , Neki ...van. Ügyes vagy, 
(név)!” Minden gyerek tapsol, így mind-
annyian tapsot kapnak.

Javasolt lépések

•	 Üdvözlő	játék 
 A gyerekek körbejárkálnak a terem-

ben. Szól a zene. Amikor a zene leáll, 
a gyerekek megállnak és kézfogás-
sal, tapssal, pacsizással, csak a 
 kisujjukat használva, egymás orrát 
megérintve stb. üdvözlik egymást és 
azt mondják: „A nevem ...” A tanár a 
zene elindulása előtt megmondja, 
hogy a gyerekek hogyan köszöntsék 
egymást.

• Ki ül mellettem? 
 Minden gyerek egy körben ül a 

 széken. Egy szék üres. Az a gyerek, 
aki az üres szék bal oldalán ül, azt 
mondja: „A jobb oldali hely mellet-
tem üres. Azt szeretném, hogy... 
 üljön mellém”. A gyerek, akit szólí-
tottak, leül az üres székre az első 
gyerek mellé. Utána az a gyerek 
kezd, aki az üres szék bal oldalán 
ül. A tanár úgy kell irányítsa a játé-
kot, hogy székcserekor ne mindig 
ugyanazok a gyerekek legyenek 
 kiválasztva.

A feladat:
Bemutatkozol és játszol a 
 többiekkel. Lerajzolod magad. 
Megtudod a barátaid nevét. 

Munkamódszer:
az egész csoporttal, majd egyedül

Taneszközök:
 ▪ munkalap → 11. oldal
 ▪ színes ceruzák 

45 '
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Ez vagyok én

Ez vagyok én:



12 Ez vagyok én 1 – 2. Feladat

1 – 2. feladat
Szeretem az állatokat

 

• Visíts, malacka, visíts! 
 A gyerekek újra körbe ülnek. A tanár 

kiválaszt egy gyereket, hogy legyen 
a „farmer”, a többi gyerek pedig 
a „malackák”. A farmer bekötött 
 szemmel áll középen. Háromszor 
megforgatják és vaktában megindul 
egy irányba. A farmer egy malacka 
ölébe ül és ezt mondja „visíts, 
 malacka, visíts!” Mikor a malacka 
 visítani kezd, akkor a farmer ki kell 
találja a nevét. Ha a farmer eltalálja, 
akkor a malacka lesz a farmer a 
 következő körben. Ha nem találja el, 
akkor újra megforgatják és be kell 
üljön egy másik malacka ölébe.

•	 Üdvözlő	játék	→ 10. oldal

• Ki ül mellettem? → 10. oldal
 
• Anyamacska és a cicák
 Egyik gyerek az anyamacska és vár 

a terem sarkában. A másik sarokban 
a tanár, vagy egy gyerek rámutat 
 valakire, hogy ő legyen a cica. 
A  teremben a gyerekek úgy másznak 
a földön, mint a macskák. Időnként a 
cica elnyávogja magát, hogy „miáu”. 
Az anyamacska meg kell találja a 
 cicát. Majd szól, ha megtalálta. Utána 
egy másik gyerek lehet az anya. 

A feladat:
Mondd el a többieknek, hogy te 
mit szeretsz! Megérted azt, hogy 
mindenki különbözik.

Munkamódszer:
az egész csoporttal, majd egyedül

Taneszközök:
 ▪ munkalap → 13. oldal
 ▪ színes ceruzák 

45 '

1. A gyerekek ülnek a székeken. A tanár 
megkérdi: „Ki szereti a macskákat és a 
cicákat?” A gyerekek kézfelemeléssel 
jelentkeznek. A tanár más példákat 
 talál (kutyák, elefántok, tigrisek, bálnák, 
delfinek, lovak stb.). 

2. Mutasd be a munkalapot: „Milyen állatokat 
szeret Anca és Cătălin?” A gyerekek leírják 
és megnevezik az állatokat. 

3. A gyerekek kiszínezik a nekik tetsző 
állatokat és önállóan dolgoznak.  

4. Miután a gyerekek elkészültek, körbe 
állnak a lapjaikkal. A tanár kérdi: 
„Ki  szereti a ...?” A gyerekek, akik ezt az 
állatot színezték ki, felemelik a kezüket. 
A tanár ehhez hasonló kérdéseket tesz  
fel.

Javasolt lépések
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Szeretem az állatokat



14 Ez vagyok én 1 – 3. Feladat

1 – 3. feladat
Én vagyok én – te vagy te 

• Hátraírás
 Két gyerek játszik együtt. Az egyik 

gyerek a másik előtt ül. Az első gye-
rek rajzolni kezd valamit a másik 
gyerek hátára (pl. szívet, kört, három-
szöget stb.). A másik gyerek ki kell 
találja, hogy mit rajzoltak a hátára. 
Utána pedig szerepet cserélnek.

• Ki ül mellettem? → 10. oldal

• Légy a tükröm
 Két gyerek egymással szemben áll. 

Az egyik gyerek egy mozdulatot 
tesz (pl. tapsol, dobbant). A másik 
gyerek lesz a tükör és ugyanazt a 
mozdulatot kell csinálnia. Utána az 
első gyerek egy másik mozdulatot 
hajt végre. A tükörnek utánoznia 
kell a mozdulatot. Egy pár kör után 
a tanár megkéri a gyerekeket, hogy 
cseréljenek szerepet. Most a másik 
gyerek lesz a tükör.

A feladat:
Megérted, hogy te és a barátaid is 
egyediek vagytok.

Munkamódszer:
egyedül, majd egy társsal

Taneszközök:
 ▪ festék vagy tinta
 ▪ fehér papírlapok 

45 '

1. A tanár mesélni kezd, például: „Anca és 
Cătălin különleges gyerekek. Ők sok 
mindent tudnak csinálni. Szeretik az 
állatokat, az óvodát, szeretnek más 
gyerekekkel játszani. Viszont egyediek is 
szeretnének lenni. Tudjátok, mit jelent 
egyedinek lenni?” Beszélgetés kezdődik az 
egyediségről. A tanár elmagyarázza, hogy 
az ujjlenyomatok miért egyediek. 

2. A gyerekek négyes csoportokban ülnek és 
kézlenyomatot készítenek egy fehér lap 
közepére. 

3. Miután a lapok megszáradtak, a gyerekek 
visszamennek asztalaikhoz és egy virágot 
készítenek a kézlenyomatukból. 

4. A virágokat kiállítják a teremben. Minden-
ki megnézi őket. Egyformák-e? Különböző-
ek-e? A tanár bátorítja a beszélgetést.

Javasolt lépések
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1 – 4. feladat
Ez megnevettet

A feladat:
Kideríted, hogy mi nevettet meg 
téged. Megnevettetsz másokat. 
Megérted, hogy az együtt nevetés 
jó hangulatot teremt.

Munkamódszer:
az egész csoporttal, egy társsal, 
majd egyedül

Taneszközök:
 ▪ munkalap → 16. oldal
 ▪ színes ceruzák

30 '

1. Minden gyerek egy körben ül. A tanár 
beszélgetést kezdeményez arról, hogy 
őket mi nevetteti meg. A tanár nyílt és zárt 
kérdéseket tesz fel. A gyerekek válaszol-
nak, a tanár pedig biztosítja, hogy minden 
gyerek sorra kerüljön. 

2. A tanár kérdéseket tesz fel:
 ▪ „Tudtok többféle módon kacagni?” 
A gyerekek kipróbálhatják. 

 ▪ „Tudtok-e különböző vicces járásokat?” 
A gyerekek kipróbálhatják. 

 ▪ „Ismertek-e vicces dalokat?”  
Egy gyerek vagy az egész osztály eléne-
kelheti a dalt. A tanárnak vigyáznia 
kell arra, hogy a nyelvezet megfelelő 
 legyen. 

3. A tanár folytatja: „Ti tényleg mindenen 
tudtok nevetni?” Meghallgatja a gyerekek 
válaszait. 

4. Ezután: „Egy feladatot fogunk közösen 
elvégezni.” A gyerekek a padjaikban ülnek 
és dolgoznak a munkalapon. 

Javasolt lépések

• Hol van a kincs?
 A gyerekek közel egymáshoz, 

 hátratett kezekkel körben állnak. 
Egy gyerek középen áll és behunyja 
a szemét. A tanár az egyik gyerek 
 kezébe ad egy kincset (labdát, kul-
csot stb.). A középen álló gyerek 
 kinyitja a szemét. A többi gyerek 
 egymás háta mögött adogatja át a 
kincset, minél kevesebb zajjal. 
A  középen álló gyerek ki kell találja, 
hogy kinél van a kincs. Ha eltalálja, 
akkor helyet cserél azzal, akinél a 
kincs van és a másik gyerek kerül 
a kör közepébe.

• Légy a tükröm → 14. oldal
 
• Ne nevess
 Két gyerek egymással szemben ül. 

Ki bírja tovább nevetés nélkül? 
 Nehezedik a dolog, amikor mindkét 
gyerek vicces arcot vág.
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Ez megnevettet!
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1. A tanár elmagyarázza, milyen egy vicces 
állati maszk. Példákat mutat ezekről az 
álarcokról (következő oldal) és hagyja, 
hogy a gyerekek megnevezzék az állato-
kat. Végül pedig bátorítja a gyerekeket, 
hogy eldöntsék, melyik álarcot szeretnék 
elkészíteni. 

2. A tanár papírtányérokat vagy kartonla-
pokat, vízfestéket, ragasztót és más 
kelléket készít elő, amelyeket álarcra 
lehet ragasztani (toll, színes papír, 
 gyapjú stb.). Használhatja a sablonokat 
is a következő oldalról. 

3. A gyerekek négyes csoportokban dolgoz-
nak egy szülő segítségével. 

4. A tanár a következő utasításokat adja 
(a szülők segítenek): 
a) Vágd ki az álarcot (hogyha a sablont 

használod)!
b) Rajzolj köröket a szemek helyére!
c) Vágd ki a szemeket!
d) Fesd ki az álarcot!
e) Díszítsd fel az álarcot!
f) Készíts lyukakat a zsinórnak vagy  

a gumiszalagnak!
g) Írd fel a neved az álarc belső felére! 

5. A gyerekek az elkészült álarccal körbe-
ülnek a tanárral és a szülőkkel. 

6. Minden gyerek felteszi az álarcát.

Javasolt lépések

1 – 5. családi feladat
Vicces állati álarcok

• Egy állat vagyok
 A tanár egy puha labdát dob egy 

 gyereknek. A gyerek bemutatkozik, 
mint például „Én egy vicces tigris 
 vagyok. A nevem...” (A gyerek kitalál-
hat egy nevet vagy mondja a saját-
ját.) Az állat hangját is utánozhatja. 
A gyerekek járkálnak a teremben 
utánozva azt az állatot.

• Állathangok
 A gyerekek körben ülnek. Egy gyerek 

a kör közepén egy labdát tart a kezé-
ben. A labdát egy másik gyereknek 
dobja és egy állatnevet mond. A gye-
reknek utánoznia kell az állat hangját. 
Ha nem tudja, akkor helyet cserél a 
kör közepén álló gyerekkel.

A feladat:
Készítesz egy vicces állati álarcot.

Munkamódszer:
egyedül, csoportokban, majd együtt 
a tanárral és a szülőkkel

Taneszközök:
 ▪ papír
 ▪ festék 

45 '
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Vicces állati álarcok



19Ez vagyok én 1 – 5. Családi feladat  Munkalap

Vicces állati álarcok



20 Ez vagyok én 1 – 6. Feladat

1 – 6. feladat
Gyakoroljuk játékainkat!

• Anyamacska és a cicák → 12. oldal

• Állathangok → 17. oldal

• Ki ül mellettem? → 10. oldal

• Légy a tükröm → 14. oldal

• Ne nevess → 15. oldal

•	 Üdvözlő	játék	→ 10. oldal

A feladat:
Gyakoroljátok az eljátszott 
 játékokat!

Munkamódszer:
egyedül, az egész csoporttal, 
majd egy társsal

Taneszközök:
függ a játéktól, amit a feladat leír: 
puha labda, „kincs”, álarcok

30 '

• Egy állat vagyok → 17. oldal

• Hátraírás → 14. oldal

• Hol van a kincs? → 15. oldal

• Visíts, malacka, visíts → 12. oldal
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Jegyzetek
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Az én osztályom
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2 – 1. feladat
Ki van az osztályomban? 

• Amit tanultam 
 A gyerekek körbeállnak. A tanár egy 

labdával a kezében azt mondja, hogy 
„Különböző dolgokat tudtál meg a 
 barátaidról. Szeretném, ha elmonda-
nád mindenkinek, hogy mit tudtál 
meg. Ha megkapod a labdát, akkor 
mondanod kell valamit magadról és 
valaki másról, például: ‚Én nem sze-
retek focizni’, ‚Elena szeret énekelni’, 
‚Nagymamám és nagypapám együtt 
élnek velünk’, ‚Marian szereti az 
 almát’, stb.”

• Visíts, malacka, visíts 
→ 12. oldal

1. A tanár bevezeti a témát: „Anca és Cătălin 
az óvodában”. A gyerekek leírják a képet  
→ 23. oldal 

2. A tanár elmeséli Anca és Cătălin törté-
netét. A következő oldalon levő szöveg 
útmutató lehet. 

3. A tanár a következő kérdéseket teszi fel:
 ▪ Mit szeretsz játszani?
 ▪ Mit tudsz osztálytársaidról?
 ▪ Kik a barátaid az óvodában? 

4. A tanár kiosztja a munkalapot és végig-
halad a képeken és kérdéseken a 
 gyerekekkel.  

5. A gyerekek körbejárnak a teremben 
megkérdezvén más gyerekektől, hogy 
szeretnek-e focizni, fogócskázni, éne-
kelni, zenélni stb. Minden „igen” válaszra 
húznak egy kis vonalat a kép alá. 

6. Visszatérnek a körbe.

Javasolt lépések

A feladat:
Jobban megismeritek egymást.

Munkamódszer:
párban és az egész osztállyal

Taneszközök:
 ▪ munkalap → 26. oldal
 ▪ színes ceruzák
 ▪ labda

45 '
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Mese: 

Anca és C t lin az óvodában

Anca és Cătălin óvodába mennek. Anca öt, Cătălin pedig négy 
éves. Nagyon kedves óvónőjük van. Őt Ana Ionesconak hívják. 
 Amikor a gyerekek megérkeznek, mindegyikük kezet fog a tanár-
nővel és „Jó napot!”-tal köszönnek neki, utána a helyükre ülnek. 
 Mielőtt  elkezdenék a napot, Ionesconé megkérdezi tőlük, hogy érzik 
magukat. Körbeülnek, hogy egymást jól lássák.

Többnyire egy játékkal vagy énekkel kezdenek. Anca szeret énekelni. 
Cătălin is szereti a zenét, de szívesebben szeret játszani. Néha egy 
vagy két gyerek hozhat az osztályba valamit, amit szeretnek. Megmu-
tatják kedvenc tárgyukat a gyerekeknek vagy elmondják, hogy mivel 
töltik szabadidejüket.

Azután a tanár felolvas egy mesét egy könyvből vagy néha rajzolnak 
közösen valamit. A szünetek alatt a gyerekek azt játszanak, amit 
 akarnak. Ha szép az idő, akkor kint játszanak az udvaron. Cătălin 
 szeret focizni a legjobb barátjával, Mariannal. Anca is szokott focizni, 
de szívesebben bújócskázik, vagy fogócskázik. Ő jó ebben, mert 
 gyorsan tud szaladni. Elena, Anca legjobb barátnője magasabb és 
emiatt még gyorsabban tud szaladni. Ugyanakkor a két lány gyak-
ran ugrókötelezik a többi baráttal. Ők nagyon jók a páros ugrókötele-
zésben.

Több mint húsz gyerek van Anca és Cătălin osztályában. Ők mind 
 nagyon rendesek, de néha veszekedni is szoktak. Többnyire semmi 
komoly és gyorsan békét kötnek egymással. Ha nem tudnak kibékülni 
egy veszekedés után, a tanár megpróbál segíteni nekik. Ionesco 
 tanárnő nagyon szigorú ilyen téren. Mindig azt mondja, hogy minden 
gyerek veszekszik, de nagyon fontos megtanulni békét kötni.
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Ki van az osztályomban?
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2 – 2. feladat
Szeretem az osztályom

• Az árnyékod vagyok
 A gyerekek párban dolgoznak és 

 egymás háta mögé állnak. Mikor 
megszólal a zene, a hátsó gyerek lesz 
az árnyék, vagyis utánoznia kell 
minden mozgást, amit az előtte levő 
csinál. A mozdulatokat minél ponto-
sabban kell utánozni. Két perc után 
a gyerekek cserélnek.

• Mi különbözik?
 Két gyerek egymással szemben áll. 

Figyelmesen nézegetik egymást. 
Az egyik gyerek megfordul. A másik 
változtat valamit a megjelenésén, 
külsején, pl. hajstílus, ruha, kifeje-
zésmód stb. Az első gyerek ki kell 
 találja, hogy mi változott meg. A tanár 
jelzi, hogy a gyerek mikor fordulhat 
vissza stb. Két, három tippelés után 
a gyerekek partnert cserélnek.

A feladat:
Rájössz, hogy fontos, hogy jól érezd 
magad az osztályban és hozzájárul-
hatsz egy kellemes légkörhöz.

Munkamódszer:
egyedül, párban, majd az egész 
 osztállyal

Taneszközök:
 ▪ munkalap → 29. oldal
 ▪ színes ceruzák
 ▪  a meséhez: villa, ceruza, valami, 
amely egy fát képviselne

45 '

1. A tanár elmondja a mesét (szöveg a 
következő oldalon) és eljátssza a kezével. 

2. A tanár bátorítja a gyerekeket, hogy 
párban dolgozzanak és csináljanak 
valamit, anélkül, hogy a hüvelykujjukat 
használnák, például:
 ▪ kicipzárazni vagy levetni egy kabátot
 ▪ cipőfűzőt bekötni
 ▪ rajzolni vagy írni valamit stb. 

3. A tanár ellenőrző kérdéseket tesz fel a 
meséről:
 ▪ Miért nem akart a többi ujj játszani a 
hüvelykujjal többé?

 ▪ Hogy éreztétek magatokat, amikor a 
 hüvelykujj sírni kezdett? Miért?

 ▪ Mi a véleményetek a többi ujjról?
 ▪ Mit gondoltok, mit szeretne közölni 
 velünk ez a mese? 

4. A gyerekek megkapják a munkalapot és 
a színes ceruzákat. Kis fejeket rajzolnak 
az üres kézre és kiszínezik az egészet.

Javasolt lépések
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A kis, szomorú hüvelykujj története

E gyszer volt, hol nem volt egy kis hüvelykujj, aki egy vidéki tájon 
az úton sétált, amikor meghallotta, hogy valaki sír. Egy másik kis 
 hüvelykujj üldögélt egy kövön az út mellett. Annyira szomorú volt, 
hogy a mi kis  vándorló  hüvelykujjunk megsajnálta és megkérdezte: 
„Szia, kis hüvelykujj, miért sírsz?”

Szipogás közben a kis hüvelykujj válaszolt: „Ma reggel játszani akartam 
a többi ujjal és azt mondták nekem, hogy kövér és alacsony vagyok, 
ezért nem akarnak játszani velem. Nagyon szomorú voltam és elhatá-
roztam, hogy  világgá megyek. Először egy zsebben bújtam el. A többi 
ujj nagyon boldog volt, hogy elmentem és örvendeztek és nevettek, 
 úgyhogy tényleg elmentem és most itt állok szomorúan.” A kis hüvelyk-
ujj ismét sírni kezdett.

A mi kis hüvelykujjunk töprengett egy kicsit, majd azt mondta: „Ne aggódj, 
kis hüvelykujj, biztos vagyok benne, hogy a többi ujj most már rájött, 
hogy mennyire fontos vagy számukra. Gyere velem, majd meglátod!” 
A kis,  szomorú hüvelykujj követte a másikat, de félt találkozni a többi 
 ujjal, ezért újra elbújt a zsebben és a sarkából kukucskált. Nagyon 
 vicces volt, amit  látott. Az ujjak megpróbálták megfogni a villát ebéd 
közben, de folyton a földre esett. Megpróbáltak levelet írni egy barátnak, 
de a ceruza folyton a földre esett. 

Elhatározták, hogy csinálnak valami vicceset. „Másszunk fára!” – mond-
ták. De amikor kapaszkodni próbáltak az ágakba, folyton  lecsúsztak. El-
kezdték egymást hibáztatni, mert mindegyikük azt hitte, hogy egy másik 
ujj a hibás. De végül rájöttek, hogy egyszerűen hiányzik a kis hüvelykujj. 
Elkezdték  szólítani és könyörögve kérték, hogy térjen vissza. „Kis hü-
velykujj, kérünk, gyere vissza hozzánk! Nagyon hiányzol, és nem fogunk 
többet csúfolni  téged!”
 
Eközben a kis hüvelykujj figyelte a jeleneteket a kényelmes zsebből. 
 Szórakozott azon, hogy milyen ügyetlen a többi ujj nélküle. Ettől fontos-
nak érezte magát. Ezért amikor meghallotta, hogy a többi ujj őt szólítja, 
kimászott a zsebből. Mindenki ujjongott és nevetett. Attól kezdve a 
 hüvelykujj és a  többi ujj barátai boldogan éltek együtt, amíg meg nem 
haltak.

Feldolgozás: PH FHNW (Hg.) (2014): Mutanfälle. Mutig sich selber, anderen und der Welt begegnen.  
II – 3, 3. Auflage. Beratungsstelle Gesundheitsbildung: Aarau.
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A kis szomorú hüvelykujj
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30 Az én osztályom 2 – 3. Feladat

1. A tanár elmondja a gyerekeknek, hogy 
saját maguknak fognak játékot készíteni. 
A következőket lehet készíteni:
a) labdát újságból
b) papír „konzervdobozokat”, amiket 

 kivágtok és kiszíneztek (vagy a vécé-
papír gurigákat) 

2. A tanár négyfős csoportokra osztja az 
osztályt. Minden csoport kap egy karton-
dobozt. A dobozok a terem négy különböző 
sarkában lesznek elhelyezve. Két játékot 
játszanak: 

 ▪ A konzervdobozok (vagy a papírgurigák) 
az asztalon helyezkednek el. Minden 
gyerek megpróbál ledobni egy dobozt egy 
újságpapírlabdával. A gyerekek húzhat-
nak egy vonalat, ahányszor megnyernek 
egy játékot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ▪ A gyerekek megpróbálják bedobni 
a  labdákat a dobozba. Minden gyerek 
megkapja az összes csoport labdáit. 
 Minél több labdát sikerül beledobni, 
 annál több pontot kapnak.

Javasolt lépések

2 – 3. feladat
Játsszunk az óvodában! 

• Hol van a kincs? 
 → 15. oldal

• Mi piros? 
 A gyerekek egy körben ülnek. Egy 

gyerek labdát dob egy másik gyerek-
nek és megkérdezi, hogy mi piros. 
A gyerek, aki a labdát elkapta, vála-
szol, mint például: „A paradicsom 
 piros.” Majd ő kérdez egy másik 
 színről, például „Mi kék?” és a követ-
kező gyereknek dobja a labdát, aki 
azt válaszolhatja, hogy: „Az ég kék.” 
A feladat során a gyerekek kérdez-
hetnek ugyanazokról a színekről, 
 viszont a válaszoknak mindig külön-
bözőeknek kell lenniük.

A feladat:
Készítetek egy pár egyszerű játékot 
mindennapi kellékekből, mint 
például újságból, papírból vagy 
kartonlapból.

Munkamódszer:
egyedül, kisebb csoportban és az 
egész csoporttal

Taneszközök:
 ▪ színes ceruzák
 ▪ régi újságok
 ▪ ragasztó vagy szalag
 ▪ 3 – 5 kartondoboz
 ▪ régi WC-papír gurigák 

45 '
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2 – 4. feladat
Építsük fel a mi képzeletbeli óvodánkat!

• Autómosás 
 Ezt a játékot szavak nélkül kell ját-

szani, teljes csendben. A gyerekek 
sorba állnak, váll a vállhoz. A gyerek 
a sor végén az autó, akit meg kell 
mosni. Ő a sornak háttal állva elin-
dul végig a sor mellett. A többiek a 
szivacsok. Masszírozzák, simogatják, 
ütögetik a gyerek hátát. Az ütés, 
 csiklandozás és egyéb erőszakos 
mozdulat nem megengedett. Mire az 
„autó” elér a sor végére, tiszta lesz 
és a következő gyereken a sor. 

•	 A	zenélő	kígyó
 A gyerekek sorba állnak és egy 

 hosszú kígyót alkotnak. Amint meg-
szólal a zene, a kígyó elindul. A legel-
ső  gyerek mozdulatokat végez, mint 
az ugrálás, mászás, lábujjhegyen 
 járás stb. A többi gyerek utánozza 
a mozdulatokat. Mikor a zene leáll, 
az első gyerek a sor végére megy és 
a következő gyerek folytatja.

A feladat:
„Megépíted” a képzeletbeli óvodá-
dat, átrendezve az asztalokat és 
székeket. Játszotok az „új” óvodá-
tokban.

Munkamódszer:
az egész osztállyal, majd csopor-
tokban

Taneszközök:
 ▪ zene
 ▪ régi lepedők
 ▪ takarók
 ▪ ruhaakasztók
 ▪ dobozok

1. A gyerekek körbeülnek. A tanár képet 
mutat egy óvodáról. A tanár megkéri a 
gyerekeket, hogy nézzék meg a képet 
és mondják el, hogy mit szeretnek rajta. 

2. A tanár elmondja a gyerekeknek, hogy 
Anca és Cătălin mit játszanak ma. 
A  történet a következő oldalon található.  

3. A tanár elmagyarázza, hogy a gyerekek 
a saját óvodájukat fogják „elkészíteni”. 
A gyerekek azt játszanak, amit csak akar-
nak. Megengedett, hogy elmozgassák az 
asztalokat és a székeket. A takarókat és 
ruhaakasztókat fel lehet használni, hogy 
a gyerekek építsenek valamit. A tanár 
mindig kijelöl kettő vagy maximum négy 
gyereket egy helyre.

Javasolt lépések

60 '
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Mese: 

Anca és C t lin 
játszanak az óvodában

M a, a nagyszünet után a gyerekek Anca és Cătălin óvodájában 
kiválasztják, hogy mit szeretnének játszani. Anca üzletesdit játszik a 
barátaival, Elenával, Jonelával és Constantinnal. Az üzlet pultja új, 
 néhány gyerek az óvodából készítette régi kartondobozokból. Nagyon 
büszkék rá, hiszen mindent a saját kezükkel készítettek.

Elena az eladó és Anca a vásárló. Ő egy anyát játszik, akinek baba-
ételre van szüksége. Jonela a kislányt játssza. Folyton sír és Anca 
 próbálja megnyugtatni. Ez nem megy könnyen és Constantin, aki egy 
másik vevő szerepét játssza, kezd türelmetlen lenni. Szeretne fizetni 
és  elmenni. Ők mindannyian jól szórakoznak.

Cătălin Danielával, Mariannal és Traiannal együtt épít valamit. 
Még nem döntötték el, hogy mit építsenek a játékkockákból. Daniela 
és Marian egy erődöt akarnak építeni egy csatatérrel, lovakkal és 
 lovagokkal. De Cătălin és Traian egy versenypályát szeretne építeni 
autóknak.
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2 – 5. családi feladat
Mind	egyformák	vagyunk	–	Mind	különbözőek	vagyunk	

• Ki az?
 Mindenki a körben áll. A tanár 

 elkezd jellemezni egy gyereket, 
 például:  „Látok valakit, akinek barna 
haja van, piros pulóvert és fehér 
 cipőt  visel.” A gyerek, akit ily módon 
 leírtak, lesz a következő, aki leír egy 
másik gyereket.

• Mennydörgés
 Mindenki körbeáll és hallgat. A tanár 

egy közeledő vihar hangjait utánoz-
za.  A bal oldalán levő gyereknek 
 utá noznia kell a hangokat, amelyek 
 gyerektől gyerekig mennek tovább, 
míg végül visszaérnek a tanárhoz. 
A tanár a hangokat a közeledő vihar 
magyarázatával társítja: Dörzsöld a 
tenyered a szél zúgását utánozva, 
csettints az ujjaiddal az esőcseppek 
esését utánozva, üsd a combjaid az 
eső utánzására és dobbants a dörgés 
és villámlás utánzására. A zivatar 
a végéhez ér és elcsendesedik. A 
hangsorozatot visszafelé csináljátok, 
míg újra kisüt a nap.

1. A tanár bemutatja a feladatot: az osztály 
elkészítését, papírból. A gyerekek készíte-
nek egy emberláncot papírból. A tanár 
megmutatja, hogyan kell. 

2. A gyerekek a szülőkkel együtt elkészítik 
az emberláncot papírból, majd kiszínezik 
(mindig két vagy négy gyerek egy felnőttel). 

3. Miután elkészültek, a láncok az asztalra 
lesznek helyezve vagy a táblára erősítve, 
hogy mindenki számára láthatóak 
 legyenek. A tanár elmagyarázza, hogy 
minden gyerek különbözik, viszont 
 összetartoznak.

Javasolt lépések

A feladat:
Újraépíted az osztályodat ember-
lánc formájában papírból és 
 megérted, hogy mind különbözőek 
vagyunk, de együtt egy közösséget 
alkotunk.

Munkamódszer:
egyedül, párban egy szülővel és 
az egész osztállyal

Taneszközök:
 ▪ színes ceruzák
 ▪ olló
 ▪ ragasztó

45 '
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2 – 6. feladat
Mókás játszani az óvodában !

A feladat:
Játsszál az eddig megismert játé-
kokkal! Arra is kapsz időt, hogy 
szabadon játssz az általad készített 
játékokkal.

Munkamódszer:
párokban, csoportokban és az 
egész osztállyal

Taneszközök:
 ▪  ahogyan az említett feladatokban 
van megírva

45 '

•	 A	zenélő	kígyó	→ 32. oldal

• Az árnyékod vagyok → 27. oldal

• Dobj labdákat  
egy dobozba! → 30. oldal

• Ki az? → 34. oldal

• Konzervdobozok  
leverése → 30. oldal

• Mennydörgés → 34. oldal

• Visíts, malacka, visíts → 12. oldal

• Amit tanultam → 24. oldal

• Autómosás → 32. oldal

• Hol van a kincs? → 15. oldal

• Mi különbözik? → 27. oldal

• Mi piros? → 30. oldal
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Jegyzetek
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3 – 1. feladat
A barátok fontosak

• Egymás ölébe ülni
 Az egész osztály egy körben áll. 

 Minden gyerek jobbra fordul, hogy 
egymás hátát lássák. Nagyon közel 
állnak egymáshoz és amikor a 
 tanár elszámolt háromig, egymás 
térdére leülnek. Mikor mindenki 
 leült, megpróbálhatnak együtt 
 lépkedni.• Vak kör

 A tanár egy útvonalat készít elő az 
osztályban. Például akadálypályát 
székekből, kúszást asztalok alatt, 
 átugrani egy vonalat, egyenes 
 vonalban járni stb. A gyerekek az 
utat párokban teszik meg. Az egyik 
gyereknek be van kötve a szeme, 
a másik pedig végig kell vezesse őt. 
A folyosót is használni lehet. Ezt a 
 játékot kint is lehet játszani. A kör 
befejezése után helyet cserélnek.

1. Az osztály körbeül. A gyerekek nézik a 
képet, amelyen Anca és Cătălin játszanak, 
aztán megbeszélik a képet. → 39. oldal 

2. A tanár a figyelmet Cătălin, Marian és 
Anca jelenetére irányítja. A tanár eljátssza 
a következő oldalon levő jelenetet. 

3. Beszélgetés a barátságról. Feltehető 
kérdések:
 ▪ Mi a véleményetek Marian viselkedé-
séről?

 ▪ Na és Cătălinéról? Ancáéról?
 ▪ Mit csinál egy jó barát? 

4. A tanár szétosztja a szereplőket az osztály-
ban. A gyerekek kivágják és ki is színezhe-
tik őket. A tanár segít a szereplőket a 
pálcikákra ragasztani. 

5. Hármas csoportokban eljátsszák a jele-
netet. A gyerekek megváltoztathatják a 
cselekményt, ha akarják. 

6. Néhányan eljátszhatják a jelenetet az 
egész osztálynak (a kör közepén).

Javasolt lépések

A feladat:
Gondolkoztok azon, hogy számo-
tokra mit jelentenek a barátok 
és megbeszélitek, hogy milyen egy 
jó barát.

Munkamódszer:
egyedül, párban és az egész 
 osztállyal

Taneszközök:
 ▪ színes ceruzák
 ▪ olló
 ▪ ragasztó
 ▪ fogpiszkálók vagy fapálcikák
 ▪  ruhadarabok, amelyekkel 
 elta karjuk a fél osztály szemét

60 '
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Jelenet: 

Minél többen, annál jobb! 

Cătălin és Marian gyöngyökkel játszanak, miközben Anca csatlakozik 
hozzájuk. Ő egy ideig csak nézi őket.

Anca: Játszhatok én is? Tudok bánni a gyöngyökkel.

C t lin: Persze, tessék, adok az én gyöngyeimből. 

Marian: Nem szeretek lányokkal játszani. Cătălin, mondd meg neki, 
hogy menjen el! 

C t lin: Marian, ne már! Anca a barátom! Nem mondhatom neki, 
hogy menjen el.

Marian: Hát akkor nem vagyok a barátod többé. Én nem játszom 
lányokkal. (Duzzogva hátat fordít nekik.)

Anca: (mosolyogva) Marian, ne légy buta! Cătălin ismét a tiéd lesz 
hamarosan. Haza kell mennem, hogy segítsek édesanyámnak a 
 házban. Vagy talán félsz, hogy legyőz egy lány?

Marian: Nem félek! Én csak nem szeretek lányokkal játszani.  
(Még mindig duzzog.)

C t lin: Legalább próbáld meg! Meglátod, hogy Ancával játszani 
jó móka. (Megböki Marian oldalát.) Tedd meg értem, drága barátom!

Marian: (lassan megnyugodva és mosolyogva) Jó, rendben. 
 Megpróbálom, de ha nem tetszik, abbahagyom.

Anca: Hurrá, játszhatok! Meglátod: minél többen, annál jobb.  
(Megüti Marian vállát és pacsit ad Cătălinnak.)
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A barátok fontosak
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3 – 2. feladat
Ma hogy érzed magad? 

1. A tanár mutat egy képet egy gyerekről, 
ahogy az egy másik gyereket vigasztal 
éppen és megbeszélik az osztállyal. 

2. Bemutatja az érzelmek óráját (modell). 
A gyerekek kitalálják az érzelmeket. 

3. Az óra segítségével a tanár elmondja a 
gyerekeknek, hogyan érzi magát. Több 
különböző érzelemről beszél, miközben 
mozgatja az óra mutatóját: „Ma boldog 
vagyok, mert szép az idő és láthatlak 
titeket. Szeretem a munkámat és szeret-
lek tanítani titeket. Egy kicsit szomorú 
vagyok, mert a testvérem távol van tőlem, 
ő Olaszországban él. Ma reggel egy kicsit 
féltem is, mert találkoztam egy nagy 
kutyával. Megugatott engem és nagyon 
mérgesnek tűnt.” 

4. Utána a gyerekek a tanárhoz mennek, 
elmondják hogyan érzik magukat, 
 miközben mozgatják az óra mutatóját. 

5. A gyerekek magukban dolgoznak: 
 elkészítik a saját óráikat és kiszínezik a 
különböző érzelmeket kedvenc színeikkel, 
például: a boldogság sárga, a szomorúság 
szürke, a büszkeség zöld stb. 

6. Egyik gyerek egy érzelemre mutat az órán, 
erre egy másik mondatot kell alkosson 
vele.

Javasolt lépések

• Találd ki, hogy érzem magam!
 Az osztály egy körben áll. A tanár 

egy érzelmet súg az egyik gyerek 
 fülébe. A gyerek elmutogatja azt és 
a többiek ki kell találják. Utána egy 
másik gyerek súg egy érzelmet 
 valaki más fülébe.

A feladat:
Beszélgettek egymás érzelmeiről 
és felfigyeltek az osztálytársaitok 
érzelmeire is.

Munkamódszer:
egyedül, párban és az egész 
 osztállyal

Taneszközök:
 ▪ munkalap → 44. oldal
 ▪ színes ceruzák
 ▪ olló
 ▪  szegek, amelyekkel az óra 
 mutatóit kell rögzíteni

45 '
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Ma hogy érzed magad?

Érzelem
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Érzelem Lehetséges mozdulatok

Erős vagyok Állj terpeszben, a karjaid nyugodtan magad mellett tartsd.

Félek Húzd fel a válladat. Nyisd tágra a szemed. Kissé tátsd ki a szád. 
Kezeid magad elé helyezd, mintha védekeznél.

Bátor vagyok Állj terpeszben. A hátad egyenes. Kezeid tedd csípőre.

Szomorú vagyok Leroskadt vállakkal állsz. Kezeid lógnak. A földet nézed.

Nyugtatom magam Karjaid magad köré rakd, ezzel nyugtatod magad.

Boldog vagyok Kezeid a magasba emeled és kiabálod „hurrá”!

Mérges vagyok Dobbantasz lábaiddal, fogaid vicsorítod és mérgesen nézel.  
Kezeid ökölbe szorítod.

Nagyon boldog vagyok Kezeid a magasba emeled, ugrálsz és kiabálod „hurrá”!

Büszke vagyok magamra Megveregeted a vállad, mert valami jót tettél.  
A melled kidülleszted.

3 – 3. feladat
Kimutatom az érzéseimet 

Feldolgozás: Rytz, T. et al. (2010): Papperla Pep, Körper und Gefühle im Dialog.  
Materialien für den Unterricht mit Kindern von 4 bis 8 Jahren. Schulverlag plus: Bern.

1. A tanár és a gyerekek játszanak, énekel-
nek és táncolnak egy zenére az érzel-
mekről. A tanár beszélget a gyerekekkel 
arról, hogy a különböző érzelmek milyen 
hatással vannak egy személy mozdu-
lataira. 

2. Az osztály körbeáll. A tanár bemutat egy 
érzelmi fitness programot. Ő a fitness 
oktató, a gyerekek utánozzák. Először 
a gyerekek hozzászólnak ahhoz, amit 
csinálnak, utána csak utánozzák a 
 mozdulatokat. 

3. A körben néhány gyerek csinálhatja a 
saját érzelmi fitness programját az egész 
osztály előtt.

Javasolt lépések

A feladat:
Kifejezitek az érzelmeiteket a 
testeteket használva és megta-
nuljátok felismerni a mozgások 
mögött rejlő érzelmeket.

Munkamódszer:
az egész osztállyal

Taneszközök:
 ▪  zene Pharrel Williams-től a 
„Happy” (számítógép, CD) vagy  
„Ha jó a kedved – FACE 2” 
vagy bármilyen más zene a 
boldogságról
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3 – 4. feladat
Kössünk békét !

• Hátraírás → 14. oldal

•	 Szobrász	és	szobrásznő	
 Az egyik gyerek a nyers márvány 

tömb, amelyet ki kell faragni. 
Ő mozdulatlanul áll. Egy másik 
gyerek a „szobrász”. Az első lépés 
elkészíteni a szobrot a gyerek 
megérintésével és mozgatásával 
a kívánt helyzetbe. Utána a 
gyerekek szerepet cserélnek.

1. A tanár bemutatja a munkalapot és 
elmagyarázza, hogy egy verekedős 
 történetről van szó, de nem a megfelelő 
sorrendben. A gyerekek kivágják a képe-
ket és a megfelelő sorrendbe helyezik 
őket (egyedül). 

2. A tanár leellenőrzi a munkát. A gyerekek 
utána felragaszthatják a képeket egy lapra. 

3. Kérdések, amelyeket a tanár feltehet egy 
ellenőrző beszélgetés közben:
 ▪ Hogy érzi magát Anca?
 ▪ Hogy érzi magát Cătălin?
 ▪ Miért mérges Anca?
 ▪ Miért mérges Cătălin? 

4. Szerepjáték: Párokban, a gyerekek 
 eljátsszák ezt a rövid jelenetet egy más 
megoldással a végén. 
 

5. Néhány gyerek önkéntesen bemutathatja 
a jelenetet az osztály előtt.

Javasolt lépések

A feladat:
Megbeszélitek, hogy miért vannak 
viták és hogyan kell megoldani 
őket.

Munkamódszer:
az egész osztállyal, párban, 
 csoportokban

Taneszközök:
 ▪ munkalap → 47. oldal
 ▪ A4-es lapok
 ▪ olló
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Kössünk békét



50 cm

48 Hogyan legyünk barátok 3 – 5. Családi feladat

3 – 5. Családi feladat
Egy baráti jelkép

• Titkos üzenet 
 Az osztály körbeáll. A tanár egy üze-

netet suttog az egyik gyerek fülébe, 
aki azt a következő gyerek fülébe 
súgja, ameddig végigmegy az üzenet 
az egész osztályon. Az utolsó gyerek 
kimondja hangosan az üzenetet. 
 Helyes volt-e? Az első kör után egy 
gyerek talál ki egy üzenetet és még 
egy párszor eljátsszák.

•	 Robotok	és	szerelők	
 A tanár több robotra és egy pár 

 szerelőre osztja az osztályt 
 (például 15 robotra és 5 szerelőre). 
A  robotok csak előre mozoghatnak. 
Ha akadályba ütköznek, csipogni 
kezdenek. Ekkor a szerelők más 
irányba kell fordítsák őket, hogy 
újra mehessenek tovább. A sze-
relők feladata, hogy minden robotot 
 mozgásban tartsanak és a robotok 
ne csipogjanak.

1. A gyerekek körbeülnek. A tanár bemutatja 
a feladatot. Megmutatja a gyerekeknek 
és a szülőknek, hogyan kell baráti karkötőt 
készíteni (leírás a következő oldalon). 

2. A gyerekek párban vagy négyes csopor-
tokban dolgoznak egy szülővel. Minden 
gyerek egy karkötővel kell végezzen.  

3. A gyerekek cserélhetnek karkötőt egy 
baráttal vagy megtarthatják és készítenek 
egy újat, amit elajándékoznak.

Javasolt lépések

A feladat:
Baráti karkötőket készítetek, 
hogy elajándékozzátok, mint baráti 
jelképet.

Munkamódszer:
párban, szülőkkel és csoportokban

Taneszközök:
 ▪ munkalap → 49. oldal
 ▪ gyapjú vagy pamut
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Hogyan legyünk barátok 3 – 5. Családi feladat  Munkalap

Ezt így csinálod

1. Vegyél két gyapjúszálat és 
vágd őket 50 cm hosszúsá-
gúra. 

2. Hagyd, hogy egy másik 
gyerek tartsa a másik 
végét. 

3. Csavard a két szálat 
ellentétes irányba ameddig 
csak lehet. Ne engedd el. 

4. Mikor már nagyon szoros, 
rakd egyik uj jad középre 
és hajtsd össze. 

5. A szálak összefonódnak. 
6. Köss csomót mindkét 

végére! A karkötőd kész!

Egy baráti jelkép

Baráti	karkötők
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3 – 6. feladat
Játsszunk újra!

A feladat:
Minden játékot újra eljátszotok.

Munkamódszer:
egyedül, párban, csoportban, 
majd az egész osztállyal

Taneszközök:
 ▪ ahogy a feladatokban van leírva
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• Érzelmi fitness  
program → 45. oldal

•	 Robotok	és	szerelők	→ 48. oldal

• Szobrász és  
szobrásznő	→ 46. oldal

• Vak kör → 40. oldal

• Egymás ölébe ülni → 40. oldal

• Hátraírás → 14. oldal

• Találd ki, hogy érzem  
magam → 43. oldal

• Titkos üzenet → 48. oldal
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Jegyzetek
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Egészséges vagyok
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4 – 1. feladat
Köszönetet mondok a testemnek

1. A gyerekek körbeállnak. A tanár megkér 
egy gyereket, hogy:
 ▪ mozogjon a teremben úgy, hogy csak 
az egyik lábát használja

 ▪ hogy egy kézzel tapsoljon
 ▪ húnyja le a szemét, forduljon a tábla 
felé és írja le a táblával szemben 
levő  falat 

 Más gyerek is próbát tehet. Te meg 
 tudod csinálni?

2. A tanár utasításokat ad: „Rajzold le egyik 
kedvenc testrészedet és gondolkozz 
azokon a képességein, amelyeket megkö-
szönnél neki! Mutasd be a rajzod, simo-
gasd meg azt a testrészed és köszönd 
meg neki!” 

3. A gyerekek előadnak. A többi gyerek is 
csatlakozik és ők is köszönetet mondanak 
annak a testrésznek, például:
 ▪ „Köszönöm szépen nyelv, hogy képes 
vagy megízlelni minden finom ételt.”

 ▪ „Köszönöm kéz, hogy képes vagyok 
 rajzolni.”

A feladat:
Megtanuljátok értékelni, hogy a 
testetek megengedi, hogy külön-
böző dolgokat csináljatok.

Munkamódszer:
az egész csoporttal, majd egyedül

Taneszközök:
 ▪ munkalap → 55. oldal
 ▪ színes ceruzák

45 '

Javasolt lépések
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KÖSZÖNETET mondok a testemnek
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4 – 2. feladat
Az érzékeim

• Napmeleg kezek 
 A gyerekek körbeülnek és behunyják 

a szemüket. A tanár a meleg napot 
játssza és felébreszti egyenként a 
gyerekeket. Összedörzsöli tenyereit, 
hogy melegek legyenek és a gyere-
kek hátára teszi egyenként. Az, akit a 
nap felébresztett, feláll és leül a saját 
székére.

• Üsd a tenyered a földhöz
 A gyerekek térdelnek és tenyerüket a 

földre teszik úgy, hogy egy kört alkot-
nak. Minden szomszéd keze az ő saját 
két keze között van – úgy, mint egy 
cipzár. Egy kéz elkezdi ütni a földet, 
utána a következő és a következő stb. 
A gyerekeknek saját kezüket és a 
szomszédjaik kezét kell figyelniük és 
igazodniuk kell egymáshoz. Hosszabb 
gyakorlás után egy új szabályt lehet 
bevezetni: mikor egy kéz kétszer üti a 
földet, akkor a kör megfordul.

1. A tanár bemutatja az érzékeket: látás, 
hallás, szaglás, ízlelés és tapintás. 
Az  érzékeinkkel kerülünk kapcsolatba 
a világgal. 

2. A gyerekek kiszínezik az érzékeket és 
kiválasztják a kedvencüket. 

3. Végül kipróbálják a különböző érzékeket. 
A tanár a gyerekekkel együtt próbálja 
ki az érzékeket:
 ▪ Látás: nézni távolról egy kis rajzot
 ▪ Hallás: hallani egy nagyon halk 
 csengőszót

 ▪ Szaglás: szagolni egy virágot vagy 
 parfümöt

 ▪ Ízlelés: ízlelni sót és cukrot
 ▪ Tapintás: tapintani valami puhát 
 (szőrcsomót, plüssmacit stb.) 

4. A gyerekek megbeszélik, hogy melyik a 
kedvenc érzékszervük. 

5. Lerajzolják kedvencüket a körbe és az alá 
egy másik képet, ami azt mutatja, amit a 
kedvenc érzékszervükkel látnak, hallanak, 
szagolnak, ízlelnek vagy tapintanak. 

6. Cserélnek egy partnerrel.

A feladat:
Felfigyelsz a különböző érzékeidre 
és arra, hogy segítségükkel miket 
tanulhatunk a világról.

Munkamódszer:
egyedül, majd egy partnerrel, 
végül az egész csoporttal

Taneszközök:
 ▪ munkalap → 57. oldal
 ▪ színes ceruzák
 ▪ csengő
 ▪ parfüm vagy virág
 ▪ só vagy cukor
 ▪ egy darab szőrme vagy egy 

 plüssmackó

45 '

Javasolt lépések
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Az érzékeim
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4 – 3. feladat
Egészséges és egészségtelen 

• Viszlát-labda
 Minden gyerek körbeáll. Az egyik 

gyereknél van a labda. Odakacsint egy 
másik gyereknek, odadobja neki a 
labdát és azt mondja: „Viszlát, Cătălin!” 
Cătălin elkapja a labdát, odakacsint 
egy másik gyereknek, odadobja a 
labdát, mondván „Viszlát, Anca!” 
 Cătălin elhagyja a kört és a többiek 
folytatják. A játék befejeződik, mikor 
egy gyerek sem marad a körben.

• Gyümölcssaláta
 A gyerekek körbeülnek. A tanár 

 különböző gyümölcsnevekkel látja 
el a gyerekek csoportjait (például 
5-en eprek, 5-en almák, 4-en baná-
nok stb.). Egy gyereket kiválasztanak, 
hogy álljon a kör közepébe. A tanár 
felszólít két csoportot (például eprek 
és almák), hogy cseréljenek helyet 
egymással. Ez idő alatt a kör köze-
pében álló gyerek egy üres helyet 
próbál találni. A következő gyerek, 
aki hely nélkül marad, lesz a kör 
 közepében. Ha a tanár azt mondja, 
hogy „gyümölcssaláta”, minden 
 gyerek feláll és más helyet keres 
magának.

1. A tanár bevezeti, hogy: „A gyümölcsök 
egészségesek. Mi egészségtelen?” 
A  gyerekek megosztják ötleteiket. 
 „Tudtok-e olyan tevékenységet mondani, 
ami egészséges vagy egészségtelen 
számotokra?” A gyerekek megosztják 
tudásukat. 

2. A tanár így folytatja: „Nézzétek meg a 
képeket a munkalapon. X-el jelöljétek a 
vidám fejet, ha a tevékenység egészsé-
ges és ha a tevékenység egészségtelen, 
akkor a szomorú fejet jelöljétek be.” 

3. Végül a gyerekek összehasonlítják 
 táblázatukat a szomszéd társaikkal.

Javasolt lépések

A feladat:
Néhány mindennapi tevékenység 
egészséges és néhány nem. 
 Megértitek, miért.

Munkamódszer:
egyedül, szülőkkel, majd az egész 
csoporttal

Taneszközök:
 ▪ munkalap → 59. oldal
 ▪ színes ceruzák
 ▪ labda
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Egészséges és egészségtelen

Kint  
sportolni

Sokáig 
TV-t nézni

Fürödni
Sültkrumplit enni

Almát enni Fogat mosni
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4 – 4. feladat
Lerajzolom a kedvenc ételem

 

• Viszlát-labda → 58. oldal

• Gyümölcssaláta → 58. oldal

• Romlott tojás
 Minden gyerek a körben áll. Egy 

 személy (A) elhagyja a helyét és a 
körön kívül szaladva ledob egy 
 tárgyat – a romlott tojást – (valójá-
ban egy zsebkendőt vagy papírlab-
dát)  valaki háta mögé (B). B gyorsan 
kell reagáljon és szaladjon A után, 
aki a tárgyat ledobta. Ha B megfogja 
A-t, akkor A-nak ismételnie kell 
egy kört. Ha A-nak sikerül az üres 
helyre szaladnia, amit B elhagyott, 
akkor B-nek kell körbeszaladnia 
és ledobni újra a tárgyat.

1. A tanár megbeszéli a gyerekekkel kedvenc 
ételüket. 

2. A gyerekek ezt a munkalapjukon levő 
tányérba rajzolják. Önállóan dolgoznak. 

3. Összehasonlítják az ételeket társaikkal, 
hogy kiderítsék kiknek ugyanaz a 
 kedvence. 

4. Megbeszélik, hogy kedvenc ételük 
 egészséges-e vagy nem. Ezt társaikkal 
megbeszélik és eldöntik, hogy melyiket 
jelölik be.

Javasolt lépések

A feladat:
Végiggondoljátok a kedvenc 
 ételeiteket és megtanuljátok 
mások kedvenc ételét.

Munkamódszer:
egyedül, párban, majd az egész 
csoporttal

Taneszközök:
 ▪ munkalap → 61. oldal
 ▪ színes ceruzák

45 '
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Lerajzolom  
a kedvenc ételem

Nagyon egészséges Nem túl egészséges 
és nem túl egészségtelen Nem egészséges
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4 – 5. családi feladat
Ennek szeretem az ízét. . .

 

• Titkos üzenet → 48. oldal

• Visíts, malacka, visíts → 12. oldal

• Romlott tojás → 60. oldal

• Ki ül mellettem? → 10. oldal
 

1. A gyerekek körbeülnek. A tanár megkér-
dezi tőlük, hogy ettek-e valaha valamit 
bekötött szemmel. A gyerekek megosztják 
gondolataikat. 

2. A tanár elmondja, hogy különböző ételeket 
fognak megkóstolni bekötött szemmel. 

3. A tanár szülőket rendel minden négyfős 
csoporthoz. A saját csoportjukban a 
szülők kis ételdarabokat készítenek elő 
kóstolásra. 

4. Az osztály négyes csoportokra van 
 felosztva. A gyerekek párban dolgoznak. 
Az egyik gyerek beköti a saját szemét, a 
másik segít neki, hogy különböző ételeket 
kóstoljon, például egy darab almát, diót, 
sütit vagy szőlőt. A gyerekek megsza-
golhatják az ételt és kitalálhatják, hogy 
mi az, mielőtt megkóstolják. 

5. A gyerekek lejegyzik a tapasztaltakat a 
munkalapra. 

6. Végül pedig minden gyerek visszaül a 
körbe. Tapasztalataikat megosztják a 
csoporttal:
 ▪ Az étel íze más, ha bekötött szemmel 
eszed?

 ▪ Van-e olyan étel, amit ha megeszel, 
jól érzed magad tőle?

Javasolt lépések

A feladat:
Megtanultok összpontosítani 
érzékeitek egy aspektusára és 
tisztában lesztek azzal, hogy mit 
szerettek és mit nem.

Munkamódszer:
párban, egyedül, majd az egész 
csoporttal

Taneszközök:
 ▪ munkalap → 63. oldal
 ▪ színes ceruzák
 ▪ előkészített ételdarabok  

 egy tálcán

45 '



63Egészséges vagyok 4 – 5. Családi feladat  Munkalap

Ennek az ízét szeretem ...

Mit szeretsz?

Mi semleges számodra?

Mit nem szeretsz?

Feldolgozás: Rytz, T. (2010): Papperla PEP. Körper und Gefühle im Dialog.
Materialien für den Unterricht mit Kindern von 4–8 Jahren. Schulverlag plus: Bern.
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4 – 6. feladat
Játsszunk újra !

A feladat:
Minden játékot újrajátszotok.

Munkamódszer:
egyedül, párban és csoportokban, 
az egész osztállyal

Taneszközök:
 ▪ ahogy a feladatokban van

45 '

• Gyümölcssaláta → 58. oldal

• Ki ül mellettem? → 10. oldal

• Romlott tojás → 60. oldal

• Üsd a tenyered  
a földhöz → 56. oldal

• Napmeleg kezek → 56. oldal

• Titkos üzenet → 48. oldal

• Visíts, malacka, visíts → 12. oldal

• Viszlát-labda → 58. oldal
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Jegyzetek
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Amit tenni tudok
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68 Amit tenni tudok 5 – 1. Feladat

5 – 1. feladat
Sok mindenhez értek

• Mi piros? → 30. oldal

• Rakéta indulás
 Minden gyerek egy körbe ül, ők az 

 űrhajósok. A rakéta elindítását a 
combjukat csapva jelzik. A rakéta 
 indulásra kész (a csapás egyre 
 gyorsabb). A rakéta elindul és az 
égbe repül (a gyerekek felugranak 
a székekről és magasba emelik a 
 kezüket). Változat: Mielőtt elindul a 
 rakéta, a tanár 10-től 0-ig vissza-
számol a gyerekekkel együtt.

• Simon mondja
 A gyerekek körbeállnak. A tanár 

 elkezdi mondani: „Simon mondja, 
hogy tapsoljatok.” Minden gyerek 
 tapsol. A tanár mondja: „Simon 
 mondja, ugráljatok.” A gyerekek 
 ugrálnak. A tanár mondja: „Üljetek 
le.” A gyerekek állva maradnak. 
Ők csak akkor teszik, amit hallanak, 
ha a tanár úgy kezdi a mondatot, 
hogy „Simon mondja”. Azután több 
gyerek is megpróbálhatja.

1. A tanár bemutatja a képet és megkérdi a 
gyerekektől, hogy mit látnak. Megbeszélik, 
hogy Anca és Cătălin mi mindent tudnak 
csinálni. → 67. oldal 

2. Utána a tanár bemutatja a munkalapokat 
és azt mondja: „Most megmutathatjátok 
a munkafüzetetekben, hogy mi mindent 
tudtok csinálni.” Megmutatja a következő 
oldalakat és elmagyarázza azokat a 
 gyerekeknek. 

3. A gyerekek egyedül dolgoznak és össze-
hasonlítják eredményeiket a partnerükkel. 

Javasolt lépések

A feladat:
Felfedeztek minél több dolgot, 
amit tudtok csinálni.

Munkamódszer:
az egész csoporttal, egyedül, 
majd egy partnerrel

Taneszközök:
 ▪ munkalap → 69, 70. oldal
 ▪ színes ceruzák
 ▪ labda

45 '
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69Amit tenni tudok 5 – 1. Feladat  Munkalap

Sok dolgot tudok csinálni

Mennyi van ott? Kössétek össze a megfelel ´́oket:

Csinálj egy képet:
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Sok dolgot tudok csinálni

Mi van elrejtve a képen?  
Színezd ki a pontos mez ´́oket!

Találd meg a 7  különbséget!
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5 – 2. feladat
Tudok zenélni

1. A tanár megmutatja a nagy képet Ancáról 
és Cătălinról és elmondja a gyerekeknek, 
hogy ők különböző dolgokkal tudnak 
zenélni. A gyerekek megnézik a képet és 
elmondják, hogy mit látnak. 

2. Állomásokat készítenek elő különböző 
hangszerekkel. Egy zeneállomáson 
legfeljebb három gyerek lehet. A gyere-
kek eldöntik, hogy milyen sorrendben 
 szeretnék ezeket a tevékenységeket 
elvégezni. Felhasználják a munkalapot, 
hogy kipipálják az elvégzetteket.
a) Vizes poharak: Különböző mennyiségű 

vizet kell tölteni mindegyik pohárba 
és egy ceruzával rákoppintva zenét 
csinálni.

b) Gumik: A gumikat rátekerve egy 
 dobozra kell játszani a gumi gitáron.

c) Dobok: Két botot felhasználva kell 
 keresni egy olyan felületet, amelyen 
lehet dobolni.

d) Fésű és papír: Egy fésűre vékony 
 papírt kell tekerni és fújni.

e) Testi ütőhangszerek: A testünk melyik 
részével lehet zenét csinálni? Száj, 
 ujjak, kéz, láb, nyelv stb.?

f) Műanyag zacskók: Ki kell találni, hogyan 
lehet zacskókkal zenét csinálni.

g) Rizscsörgők: Egy konzervdoboz rizzsel 
vagy kaviccsal való megtöltésével 
csörgőt lehet készíteni. 

3. Egy bizonyos idő után (35 perc) a tanár 
újra körbeülteti a gyerekeket. A gyerekek 
a munkalapokat felhasználva megmutat-
ják azokat az állomásokat, amelyeket 
könnyűnek, nehéznek vagy érdekesnek 
találnak.

Javasolt lépések

 

• Simon mondja → 68. oldal

• Közületek ki tudja?
 Minden gyerek körbeáll. A tanár állítá-

sokat mond, mint például: „Én tudok 
focizni”. Minden gyerek, aki tud fociz-
ni, a kör közepébe áll. Amikor a tanár 
megválasztja az állításokat, olyan 
 tevékenységeket mondjon, amely 
 fiúkat és lányokat is érint. A tanár 
 vicces ügyességeket is használhat. 
Utolsó állításként a tanár azt mondja: 
„Én zenélni tudok a testemmel, egy 
üveg vízzel stb.”

 

• Mi változott?
 A gyerekek körbeülnek. Minden gyerek 

körülnéz és próbálják minél pontosab-
ban megjegyezni, hogy ki hol ül. A tanár 
kiválaszt egy gyereket, aki elhagyja a 
termet. Most két másik gyerek helyet 
változtat a körben. Utána a kiment 
gyereket visszahívják. A gyerek ki kell 
találja, hogy mi változott és kik cserél-
tek helyet. Végül egy másik gyereket 
választanak, hogy elhagyja a termet és 
így tovább.

A feladat:
Hangszereket és zenét csináltok 
nem megszokott tárgyakból.

Munkamódszer:
az egész csoporttal, kettesben 
vagy hármasban

Taneszközök:
 ▪ munkalap → 72. oldal
 ▪ színes ceruzák
 ▪ poharak, gumik, dobverők, fésűk,  

 vékony papír, műanyag zacskók,  
 dobozok, joghurtos poharak, rizs,  
 homok

45 '
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Tudok zenélni

vizespoharak

gumik

dobok

fés ´́u

test

m´́uanyag zacskók

r izscsörg ´́ok
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5 – 3. feladat
Gyönyörű	köveim

1. A tanár három követ tart a kezében és 
felolvas egy verset a gyerekeknek: 
 
Gyönyörű köveim 
Három kövem van, mind szép és kerek, 
Ők a kedvenceim, látod, te gyerek? 
Nem egyformán néznek ki, 
Velük játszunk egyet mi. 

2. A tanár kimegy a gyerekekkel köveket 
gyűjteni (hármat minden gyereknek). 
Amikor visszajönnek, előkészítik a festé-
ket, vizet és az ecseteket. A gyerekek két 
követ egyformára festenek, a harmadik 
színe különböző legyen. A tanár felírja 
a nevüket a kövekre vastag fekete filccel. 

3. Együtt a „Boccia” játékot játsszák. Először 
mindenki egyedül játssza. A két egyfor-
ma kőtől eltérő követ a gyerekek előre-
dobják, majd a két egyforma színű követ 
lehetőleg minél közelebb az első kőhöz. 
A gyerekek párban játszanak. Ki nyer? 
A szabályokat megbeszélik: nem szabad 
más gyereket megdobni, a köveket 
csak pár méterre lehet eldobni, nem túl 
messze stb. 

4. Kb. 15 perc játék után a gyerekek körbe 
ülnek köveikkel a kezeikben. A tanár újra 
elmondja a verset és a gyerekek vele 
együtt mondják.

Javasolt lépések

 

• Közületek ki tudja? → 71. oldal

• Tapsi
 Minden gyerek körben áll. A tanár 

egy láthatatlan állatot tart a kezében, 
melynek neve Tapsi. „Tapsi körbejár 
és meg kell fognotok.” A tanár egy 
tapssal kezdi, utána a mellette levő 
gyerek tapsol, majd a következő, végig 
a körben. Aztán a tanár kétszer tapsol. 
A kétszeri tapsolás megfordítja a 
 tapsolás irányát. A játék lényege az, 
hogy Tapsi minél többet mozogjon.

• Pók a hálóban
 Minden gyerek körbeül, ők a pókhá-

ló. Egy gyerek bekötött szemmel 
áll a kör közepén, ő a pók. Mindenki 
hallgat. A tanár egy kis csengőt ad 
az egyik gyereknek. A gyerek bedobja 
a csengőt a kör közepébe. A pók a 
pókhálón keresztülmenve meg kell 
keresse a csengőt. Azután egy másik 
gyereknek kötik be a szemét és a 
 játék újrakezdődik.

A feladat:
Kerestek két követ és kifestitek 
őket. Közösen egy játékot játszotok.

Munkamódszer:
az egész csoporttal, egyedül, 
majd egy társsal

Taneszközök:
 ▪ munkalap → 74. oldal
 ▪  festék, ecsetek, kövek,  
permanens filctoll, csengő

60 '
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Gyönyör ´́u köveim

„Három kövem van, mind szép és kerek,
´Ók a kedvenceim, látod, te gyerek?

Nem egyformán néznek ki,
Velük játszunk egyet mi. ”

Név Név
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1. A tanár mutat a gyerekeknek egy darab 
papírt: „Mit tudtok csinálni egy darab 
papírral?” A gyerekek különböző ötleteket 
mondanak, amelyek lehetnek eredetiek 
és furcsák is. A tanár mindegyiket 
 meghallgatja. 

2. A tanár bemutatja a problémát a kengu-
ruval: Anca és Cătălin láttak egy kengurut 
az állatkertben. Ugrálás közben megütötte 
a lábát. Most pedig nem tud mozogni 
és el kell vinni az állatorvoshoz. Hogyan 
tudnák őt elvinni az állatorvoshoz? 

3. A gyerekek rajzot készítenek négy 
 különböző módszerről a kenguru elszál-
lításához. 

4. Miután befejezték, a tanár megkéri őket, 
hogy álljanak körbe és mutassák be a 
megoldásaikat.

Javasolt lépések

 

• Tapsi → 73. oldal

• Sütik készítése
 Két gyerek játszik együtt. Az egyik 

ül, a másik pedig mögötte áll. A tanár 
utasításokat ad egy süti elkészítésé-
hez, például: „Először a pék kinyújtja 
a tésztát.” Az álló gyerek a kezeivel 
kell kinyújtsa a tésztát a másik 
 gyerek hátán. „Amikor a tészta egyenle-
tes, a pék elkészíti a sütiket. Ő ehhez 
formákat használ.” Az álló gyerek 
formákat rajzol a másik gyerek 
 hátára, aki kitalálhatja, hogy milyen 
forma az. „Utána a sütik bekerülnek 
a sütőbe.” Az álló gyerek a másik 
gyerek hátára helyezi a tenyereit és 
mozgatja a sütiket. „Egy bizonyos 
idő után a sütik elkészülnek. A pék 
kiveszi őket a sütőből.” A gyereknek 
meg kell fújnia őket.

• Pók a hálóban → 73. oldal vagy 
Mi változott?  → 71. oldal

• Csendes suttogás
 A gyerekek körbeülnek. A tanár 

 kezdi és egy rövid mondatot súg a 
mellette ülő gyerek fülébe. A gyerek 
át kell adja az üzenetet a mellette 
ülő gyereknek suttogva. Így az üze-
net végigmegy a körön. Az utolsó 
gyerek hangosan kimondja az üze-
netet. Vicces lesz, mert az üzenet 
 útközben megváltozik. Azután a 
 tanár választ egy másik gyereket, 
aki kezdi a suttogást.

A feladat:
Megoldást találtok egy adott 
 problémára, majd összehasonlít-
játok azt a többi gyerek ötletével.

Munkamódszer:
az egész csoporttal, majd egyedül

Taneszközök:
 ▪ munkalap → 76. oldal
 ▪ színes ceruzák

45 '

5 – 4. feladat
Meg tudok oldani egy problémát
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Meg tudok oldani egy problémát

Feldolgozás: Shapiro, S. (2000): Thinking skills. A&C Black. London.
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5 – 5. családi feladat
Egy üstököst készítünk

1. A rakétás játék után a tanár megkérdi a 
gyerekektől, hogy tudják-e mi az az 
üstökös. Megbeszélik és a tanár elma-
gyarázza. 

2. A gyerekek egy üstököst készítenek: 
négyes csoportokba ülnek. Minden 
csoportban van egy szülő, aki segít.
 ▪ Minden gyerek három réteg újságpapírt 
vesz elő és összegyűri azokat egy 
 kemény labdává.

 ▪ Egy madzagot és ragasztószalagot 
 körbeterkenek a labdán, hogy erősítse 
azt.

 ▪ Csíkokat vágnak ki szövetből, színes 
 papírból, vagy műanyag zacskókból.

 ▪ A csíkokat ragasztószalaggal a labdához 
rögzítik.

 ▪ Műanyagot tekernek a labda köré  
(kb. 30 cm × 30 cm).

 ▪ Egy darab madzaggal a műanyagot 
megkötik az üstökös „nyakánál”. 
A  felesleges műanyagot le lehet vágni.

 ▪ A szülők segítenek ráírni a gyerekek 
 neveit. 

3. Az üstökös eldobása: mindannyian 
kimennek az épületből. A gyerekek egy 
vonalba állnak és egy-kettő-háromra, 
egyszerre eldobják az üstökösöket.

Javasolt lépések

 

• Rakéta indulás → 68. oldal

• Mi piros? → 30. oldal

• Csendes suttogás → 75. oldal

A feladat:
Egy üstököst készítetek és együtt 
játszotok egy partnerrel.

Munkamódszer:
egyedül, az egész csoporttal, 
 négyes csoportokban

Taneszközök:
 ▪ újság
 ▪ ragasztószalag
 ▪ madzag
 ▪ műanyag zacskók
 ▪ régi szövetdarab
 ▪ színes papír
 ▪ olló
 ▪ fekete filctoll

45 '
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5 – 6. feladat
Gyakoroljuk játékainkat !

A feladat:
Gyakoroljátok az eljátszott 
 játékokat!

Munkamódszer:
egyedül, az egész csoporttal, 
majd egy partnerrel

Taneszközök:
 ▪ ahogyan az említett feladatokban  

 van leírva

45 '

• Csendes suttogás → 75. oldal

• Mi piros? → 30. oldal

• Mi változott? → 71. oldal

• Pók a hálóban → 73. oldal

• Az üstökös eldobása → 77. oldal

• Közületek ki tudja? → 71. oldal

•	 Kőboccia	→ 73. oldal

• Rakéta indulás → 68. oldal

• Simon mondja → 68. oldal

• Sütik készítése → 75. oldal

• Tapsi → 73. oldal
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Együtt játszunk  6

Együtt játszunk
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Jegyzetek
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Együtt játszunk
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6 – 1. feladat
A	játékparti	előkészítése

• Titkos üzenet → 48. oldal 
és/vagy Hol van a kincs? → 15. oldal

•	 Üdvözlő	játék	→ 10. oldal

• Rakéta indulás → 68. oldal
 

1. A gyerekek körbeülnek, leírják és meg-
beszélik a 6. fejezet képét. 

2. A tanár bemutatja a játékparti megszer-
vezésének feladatát. A szabályokat 
együtt megbeszélik. A tanár összegyűjti 
a gyerekek szabályait, majd megmutatja 
a munkalap szabályait (→ 83. oldal) és 
 megmagyarázza azokat. A szabályokat 
kitűzik a teremben.  

3. A tanár elmagyarázza, hogy a csoportban 
tíz játék lesz, amit együtt játszanak a 
szülőkkel. Minden játék a táblázatba kerül. 
A gyerekek a táblázatot a nyakuk körül 
fogják hordani és kipipálják az eljátszott 
játékokat. 

4. A gyerekek kivágják a táblázatokat és 
madzaggal megkötik. Párban dolgoznak. 
A tanár a táblázatra írja a gyerek nevét 
és összegyűjti azokat. 

Javasolt lépések

A feladat:
Elkezditek előkészíteni a játékün-
nepséget a tanárral. Megtanuljátok, 
hogy szabályokra lesz szükség, 
hogy együtt játsszatok.

Munkamódszer:
párban, csoportokban és az egész 
osztállyal

Taneszközök:
 ▪ olló
 ▪ játéktáblázat
 ▪ madzag darabok
 ▪ kellékek a játékokhoz

45 '
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Együtt játszunk  6 – 1. Feladat  Munkalap

Szabályok a közös munká hoz 
és játékhoz 

Ne bánts másokat.

Ne törj el semmit.

Engedj másokat 
is  csatlakozni.

Mikor befejezted a játékot 
vagy munkát, mindent rakj 
vissza a helyére.

Oszd meg má ssal  
is a dolgokat.
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6 – 2. Feladat
A próba

• Tapsi → 73. oldal

• Viszlát-labda → 58. oldal

•	 A	zenélő	kígyó	→ 32. oldal

• Rakéta indulás → 68. oldal
 

1. A tanár elmagyarázza a gyerekeknek, 
hogy játékokat és dalokat fognak próbálni 
a játékünnepségre. 

2. A következők csak ötletek, hogy milyen 
elemekből állhatna össze egy előadás:
 ▪ „Szeretem az állatokat”, „Vicces állati 
álarcok”, „Állathangok”, „Egy állat 
 vagyok”. (→ 1. fejezet)

 ▪ Érzelmi fitness program. (→ 3. fejezet)
 ▪ Dal, mint például „Happy” vagy más 
 dalok az érzelmekről. (→ 3. fejezet)

 ▪ Szerepjátékok: 
→ „Minél többen, annál jobb”, „Kössünk  
 békét” (→ 3. fejezet) 
→ „Vicces állati álarcok” (→ 1. fejezet) 

3. Időre van szükség gyakorolni és próbálni 
többször is. Legyünk benne biztosak, 
hogy minden gyereknek van egy szerepe 
vagy valami, amit előadhat. 

4. A tanár elismétli a gyerekeknek a szabá-
lyokat, megnézi az ellenőrzőlistát (→ 86. oldal). 
Végül a gyerekek gyakorolnak.

Javasolt lépések

A feladat:
Elpróbáljátok a feladataitokat 
és megtanuljátok, hogy mi lesz a 
szerepetek a játékpartin.

Munkamódszer:
párban, csoportokban és az 
egész osztállyal

Taneszközök:
 ▪ a választott feladatok és játékok  

 szerint változnak

45 '
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Beszélj hangosan!

Beszélj	érthetően!

Nézz a közönségre!

Ha megmutatsz valamit,  
légy biztos, hogy mindenki látja!

Ne légy félénk!

Ellenőrzőlista	  
az	előadáshoz
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6 – 3. feladat
Elkészítjük a meghívót

• Titkos üzenet → 48. oldal

• Hol van a kincs? → 15. oldal

• Marsi köszönések → 99. oldal

• Gyümölcssaláta → 58. oldal vagy
 Közületek ki tudja? → 71. oldal

1. A tanár bemutatja a feladatot egy 
 meghívó elkészítéséhez. Azután végignézi 
a programot az osztállyal együtt: 

a) Isten hozta!  

b) Minden vendég kézrajza: A szülők és 
a gyerekek egy nagy papírra teszik 
a kezüket és körberajzolják azt, majd 
beleírják nevüket a kezekbe. Egy szép 
emlék lesz a csoportról. 

c) A szülők üdvözlése és informálás a 
 FACE-ről: A tanár üdvözli a szülőket 
és a gyerekeket, majd elmagyarázza, 
hogy mit csináltak a gyerekek a FACE 
segítségével. 

d) A gyerekek előadása: A gyerekek 
 előadnak egy dalt vagy szerepjátékot, 
amelyet begyakoroltak. 

e) Együtt játszunk: Kezdetben a tanár, a 
szülők és a gyerekek együtt játszanak, 
majd minden gyerek keresztülmegy 
szüleivel a játékállomásokon. 

f) Viszlát a szülőknek: Mielőtt a szülők 
 elmennek, a tanár és a gyerekek meg-
köszönik jelenlétüket. Együtt játszotok 
egy pár játékot, majd elköszöntök. 

2. A gyerekek kiszínezik a meghívóikat.

Javasolt lépések

A feladat:
Kiszínezitek a meghívót. 
 Megismeritek a játékünnepség 
programját.

Munkamódszer:
egyedül és az egész osztállyal

Taneszközök:
 ▪ munkalap → 88. oldal
 ▪ színes ceruzák
 ▪ kellékek a játékok és előadások  

 szerint

40 '
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Meghívjuk az iskolába

___________________

_______________-tól  _______________-ig (idő)

Program

Isten hozta!

Gyerekek előadása

Együtt játszunk!

Viszlát!

Meghívó

a játékpartira

1

2

3

4
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6 – 4. feladat
Gyakorlunk (1)

1. A tanár a gyerekekkel gyakorolja 
a játékokat. Párokban játszanak. 
A táblázatban kipipálják, hogy mit 
játszottak. 

2. Itt egy játéklista a javaslatokkal:

Javasolt lépések

A feladat:
Gyakoroltok minden játékot és 
végigmentek minden játékállo-
máson párokban. 

Munkamódszer:
párban és az egész osztállyal

Taneszközök:
 ▪ a játékokban leírt kellékek

45 '
Dobj labdákat 

a dobozba	
(doboz és tíz papírlabda)

Légy a tükröm
(nincs kellék)

3

2

Hátraírás 
(nincs kellék)

1
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Milyen messze 
száll az üstökös?

(két üstökös)

Kőboccia
(színes kövek)

Az érzékeim
(3 megérinthet´́oőés 

3 megszagolható dolog 
és megoldásaik) 

Tudok zenét 
csinálni 

(elkészített hangszerek  
az 5. fejezetb´́ol) 

Szerepjáték  
 „Minél többen, 

annál jobb!”

Vak kör
(székek, kréta stb.) 

Egészséges és 
egészségtelen 

(másold a kérd´́oívet  
a 4 – 3. feladatból) 

9

7

5

6

8

10

4
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1. A gyerekeknek időre van szükségük, 
hogy újra gyakorolják előadásukat. 

2. A tanár eldönti, hogy melyik játékot 
érdemes még egyszer elgyakorolni. 

3. Adj több utasítást, ha szükséges. 
 Ugyanakkor jelölj ki különböző szere-
peket a gyerekeknek, például kiadni 
a táblázatot a játékállomásokkal vagy 
elmagyarázni a vendégeknek, hogy 
tegyék a megfestett kezüket a lapra a 
parti kezdetén stb.

Javasolt lépések

A feladat:
Újra elpróbáljátok az előadást és 
játékokat gyakoroltok.

Munkamódszer:
párban, csoportokban és az egész 
osztállyal

Taneszközök:
 ▪  minden, amire szükségetek 
van az előadáshoz és a játékok 
gyakorlásához

45 '

6 – 5. feladat
Gyakorlunk (2)
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A program a következőket tartalmazhatja: 

 
Készíts egy kézrajzot minden vendéggel! 

Minden szülő és minden gyerek, aki eljön, 
lerajzolja a kezét egy lapra, majd beleírja 

a nevét.
 
 
 

A szülők üdvözlése 
A tanár üdvözli a szülőket a gyerekekkel 

együtt. 
 
 
 

A gyerekek előadása 
A gyerekek énekelnek és előadják, 

amit  gyakoroltak. 
 
 
 

A gyerekek és szülők együtt játszanak. 
Játsszatok játékokat, hogy jobban 

 megismerjétek egymást! A gyerekek először 
megmutathatják a szülőknek a játékokat, 

majd a szülőkkel együtt játsszák. 
 
 
 

Mutassátok be a játékállomások körét! 
Magyarázzátok el még egyszer, 

 hogyan  működik a játékállomások köre. 
Mindenkinek legyen táblázata. 

 
 
 

Viszlát a szülőknek! 
Köszönjétek meg a szülőknek a részvételt. 

Mutassátok meg a kézrajzokat, mint a 
 részvétel emlékét, majd játsszatok egy 

utolsó levezető játékot a körben.

Javasolt lépések

A feladat:
A játékparti kezdetét veszi.

Munkamódszer:
párokban és az összes vendéggel

Taneszközök:
 ▪  ahogy a különböző feladatokban 
van leírva

120 –180 '

6 – 6. családi feladat
Játékparti: együtt játszunk

1

2

3

4

5

6
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Amit tanultam – amit tanultunk 7

Amit tanultam –  
amit tanultunk
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7 – 1. feladat
Szeretünk mozogni

1. Bemelegítő zene „Fej és vállak”. Énekeld 
a dalt a gyerekekkel együtt és végezd a 
mozgásokat (a másik oldalon levő szöveg 
és zene szerint). 

2. A gyerekek körben állnak. 

3. A tanár testmozgásokat végez és 
a  gyerekek követik, például ezeket a 
 mozdulatokat:
 ▪ kézzel megérinteni a lábfejet 
 (térdhajlítás nélkül)

 ▪ a bal vállat megérinteni a jobb ujjal, 
 miközben a karunk a fejünk fölött van 

 ▪ nyújtózkodni
 ▪ lábujjhegyen állni és „megfogni a 
 csillagokat”

 ▪ körbeállni, fogva egymás kezét és 
 egyirányba mozogni, majd irányt 
 változtatni  

4. A gyerekek folytatják és új mozdulatokat 
mutatnak be, amit a többiek követnek. 

5. Pár gyerektől meg lehet kérdezni, hogy 
hogyan érzi magát a mozgások után. 

6. Énekeljétek el újra az éneket! 

Javasolt lépések

A feladat:
Felismeritek, hogy ha játékosan 
mozgatjátok a testeteket, akkor az 
szórakoztató.

Munkamódszer:
az egész csoporttal

Taneszközök:
 ▪  CD lejátszó vagy számítógép, 
amely lejátssza a zenét

15 '
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Miközben énekeltek,  
ezeket a mozgásokat végezzétek:

Fej: mutass a fejedre!
Vállak: mutass a vállaidra!
Térdek: mutass a térdeidre!
Uj j: mutass a lábuj jaidra!

Szemek: mutass a szemeidre!
Fülek: mutass a füleidre!
Száj: mutass a szádra!

Orr: mutass az orrodra!

Zene: 

Fejek és vállak

Szeretjük  
a testünket megmozgatni
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7 – 2. feladat
Rajzolunk egy nyereményt a testünknek

1. A tanár egy beszélgetést kezdeményez 
arról, hogy a gyerekek miért szeretik 
a testüket. Beszélgetnek arról, hogy 
mire képes mindenkinek a saját teste 
és ezeket a kérdéseket megbeszélik a 
 szomszédjukkal. 

2. Ezt követően megosztják ötleteiket. 
 Megkérik őket, hogy rajzoljanak egy 
 nyereményt a munkalapra (a megfelelő 
testi tevékenység szerint). A tanár 
 rámutat arra, hogy mely testi tevékeny-
séget kedvelik a legjobban a gyerekek.

Javasolt lépések

A feladat:
Felfigyeltek arra, hogy egy 
 egészséges test felbecsülhetetlen.

Munkamódszer:
az egész csoporttal, párban, 
 egyedül

Taneszközök:
 ▪ munkalap → 97. oldal
 ▪ színes ceruzák

30 '

• Dal: Fejek és vállak → 95. oldal

• Napmeleg kezek → 56. oldal

• Üsd a tenyered a földhöz → 56. oldal
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Rajzolunk egy nyereményt 
 a testünknek
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7 – 3. feladat
A mi osztályrajzunk

1. A gyerekek körbeülnek. A tanár egy 
 mozaikról beszélget a gyerekekkel. 
 Kisebb papírdarabokat rakhat a földre, 
hogy megmutassa. 

2. Bemutatja a közös osztályfestmény 
 feladatát. Kijelenti, hogy mindenki egy 
darabot készít el a mozaikból. 

3. Felmutat egy üres fehér lapot és utasí-
tásokat ad: „Úgy készíthetitek, ahogyan 
szeretnétek. Csak egy szabály van: 
 színeket kell használnotok és úgy szí-
neztek, ahogy szeretnétek! Ne rajzoljatok 
semmilyen tárgyat rá, labdát vagy lovat, 
semmi ilyesmit!”  

4. A gyerekek magukra hagyva festenek. 
A tanár felírja a nevüket a képek hátol-
dalára. 

5. A tanár és a gyerekek összerakják a 
festményeket egy nagy képpé (lehet a 
földön). Közösen megbeszélik, hogy 
 mihez hasonlít a nagy kép. 

6. A tanár keres egy üres helyet, ahová 
felakasztja a nagy képet (ha lehetséges).

Javasolt lépések

A feladat:
Készítetek egy osztályrajzot. 
 Megértitek, hogy egy nagyobb 
csoportnak vagytok részei.

Munkamódszer:
az egész csoporttal, egyedül

Taneszközök:
 ▪  fehér papír minden gyereknek 
(A4-es vagy kisebb)

 ▪ festék vagy színes ceruzák

45 '

• Tapsi → 73. oldal
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7 – 4. feladat
Így köszönnek egymásnak a marslakók

1. A gyerekek körbeülnek. A tanár köszönési 
formákat gyűjt össze a világ különböző 
országaiból. Ha a gyerekek nem tudnak 
más formákat, akkor a tanár bemutathat-
ja a „Wai” köszönést Thaiföldről: a tenye-
reket összeszorítjuk a mellkasunk előtt 
és meghajtjuk a fejünket. 

2. Utána a tanár új köszönési formákat 
gyűjt a gyerekektől: „Még hogyan tudnál 
köszönni valakinek? Szerintetek a 
 marslakók hogyan köszönnek?” 

3. Ezután a gyerekek párban új köszönési 
stílusokat találnak ki, elképzelve azt, 
hogy ők a Marsról jöttek. Minden pár 
három különböző köszönést találhat ki. 

4. A gyerekek újra körbeülnek. A párokat 
megkérik, hogy mutassák be a „marsi 
köszönéseket” a kör közepén. Minden 
alkalommal két pár kerül középre és 
egymást köszöntik.

Javasolt lépések

A feladat:
Felfigyeltek arra, hogy a köszö-
nésnek rengeteg formája van 
a világon.

Munkamódszer:
csoportban, párban

Taneszközök:
 ▪ semmi

30 '

• Hol van a kincs? → 15. oldal  
vagy Mi különbözik? → 27. oldal

•	 Üdvözlő	játék	  
kézfogásokkal, pacsikkal és ölelésekkel  
→ 10. oldal
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7 – 5. családi feladat
A szüleim visszajelzése

1. A tanár bemutatja a feladatot a gyerekek-
nek. Megmutatja nekik a visszajelzési 
lapot és elmagyarázza, hogy miért kell 
ezt a szülőknek megcsinálniuk, például: 
„Ebben az iskolai évben sokat dolgoztunk 
együtt: ti, a szüleitek és én. Néhány szülő 
eljött az osztályba segíteni, mások pedig 
eljöttek játszani velünk. Ti pedig most 
megkérdezhetitek tőlük, hogy szerették-e, 
amit csináltak és ha igen, akkor mit.” 

2. A tanár megmutatja a lapot és átadja 
a gyerekeknek. „Mikor hazaértek, adjátok 
át ezt a lapot a szüleiteknek. Közösen is 
kitölthetitek. A szülők tíz állítást választ-
hatnak, amivel egyetértenek.” 

3. Visszahozzátok a lapot az iskolába.

A feladat:
A szüleitek visszajelzést adnak 
a FACE programról és az iskolai 
aktivitásokon való részvételekről. 
Ezt otthon teszik meg, veletek.

Munkamódszer:
egyedül a szüleiddel

Taneszközök:
 ▪ munkalap → 101. oldal
 ▪ színes ceruzák

30 '

Javasolt lépések
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A szüleim visszajelzése

Én a FACE-t érdekesnek ta láltam.

A FACE motiváló volt.

A FACE-szel sok munka volt.

A FACE a gyerekem segítségére volt.

A FACE tanítása i élethűek voltak.

Élveztem a FACE játékpartiját.

Szerettem az iskolában lenni a gyerekemmel.

Szerettem együttműködni a tanárra l.

A FACE segített megmutatni, mire képes a gyermekem.

A FACE segített megmutatni a gyerekek erősségeit.

A gyerekem élvezte a FACE leckéit.

Sokat ha l lottam a FACE-ről otthon.

A gyerekem több játékot és éneket ismer, mint a FACE előtt.

A gyerekem rájött arra, hogy ő miben jó.

A FACE hozzájárult egy jó osztálylégkörhöz.

A FACE hozzájárult egy jobb szülők közti kapcsolathoz.

A FACE hozzájárult egy jó szülő és tanár közötti kapcsolathoz.

Válassz 10 állítást, amellyel egyetértesz
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7 – 6. feladat
Ami tetszett és ami nem tetszett

1. A tanár egy rövid összefoglalót ad a 
 gyerekeknek minden tevékenységről. 

2. Megmutatja a gyerekeknek a munkalapot 
és elmagyarázza a képek és érzelmi 
szimbólumok jelentését. 

3. A gyerekek megnézik a képeket és megje-
lölik a kacagó fejet a „Szerettem a tevé-
kenységet”-re, a közömbös fejet a „Közepe-
sen szerettem a tevékenységet”–re és a 
szomorú fejet a „Nem szerettem a tevé-
kenységet”–re. 

4. A tanár összegyűjti az összes lapot. 
A  lecke után megpróbál minden gyerek-
nek visszajelzést adni. A legmegfelelőbb, 
ha egyesével magához hívja a gyere-
keket és röviden elmondja nekik eredmé-
nyeiket. A beszélgetés középpontjában 
a gyerek erősségei legyenek, ne pedig 
a gyengeségei és hibái! A tanár kitölt egy 
pozitív visszajelzést a lap alján.

Javasolt lépések

A feladat:
Visszagondolsz a tevékenységekre, 
amikben részt vettél és kifejezed 
tetszésedet vagy nemtetszésedet.

Munkamódszer:
egyedül

Taneszközök:
 ▪ munkalap → 103. oldal
 ▪ színes ceruzák

25 '

 

• A gyerekek választanak a FACE-ből 
egy játékot, amit meg szeretnének 
ismételni. A tanár eldönti, hogy 
 melyek lesznek ezek a játékok. 
 Összesen három játékot játszhatnak.

• A gyerekek kiválasztják egy kedvenc 
játékukat.
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Amit kedveltem és amit nem

rajzolás 

éneklés és zene

közös játékok

beszélgetések

tárgyak készítése

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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A tanárom visszajelzése






