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1. CSALÁD
Összesen 50 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

Eszközök: Eszközök lehetnek pl. székek, ruhadarabok, különböző méretű és színű textilek, paraván, 
papírok és íróeszközök, ragasztók, ollók, stb.
Mellékletek: M1: Színes papír szövege; M3: Könyvjelző

• Dramatizáláshoz szükséges hely és eszközök előkészítése.
• Csapatmunkához asztalok előkészítése és színes papírok kihelyezése az asztalokra (az M1-ben található 

mellékletet a csoportok számának megfelelően különböző színű papírokra nyomtassuk, kétoldalasan).
• Írjuk fel a táblára (vagy egy központi, jól látható helyre), hogy: „Ha szeretjük egymást... Isten lakik ben-

nünk.” (1Jn. 94,12), illetve készítsünk is előre laminált könyvjelzőt ezzel az Igével a gyerekek számára.
• Készítsük elő az értékeléshez használandó medálokat.

1. CSOPORTBONTÁS • 3 PERC

Eszközök: Színes cetlik, doboz

Készítsünk elő 4 csoport (család) számára egyenlő elosztásban annyi színes cetlit, amennyi az osztálylét-
szám. 

Kérjük meg a gyerekeket, hogy húzzanak egy-egy színes cetlit egy dobozból - abba a családba kerülnek, 
amelyik színt húzták. Ezután helyezkedjenek el a színüknek megfelelő asztalnál. 

A csapatok válasszanak egy szóvivőt.

2. EGYSZER VOLT, HOL NEM VOLT, VOLT EGYSZER EGY CSALÁD 

• 45 PERC

Eszközök: Számítógép, kivetítő, hangszóró, (arany) nyakba akasztható medálok, filcek, a dramatizá-
láshoz szükséges előkészített eszközök
Mellékletek: M1: Színes papír szövege; M2: Online időmérő

a) Szabályok ismertetése
Mondjuk el a gyerekeknek, hogy a foglakozásunk alkalmával egy drámaszínház szereplői lesznek, amelyben 
bizonyos családok életébe nyerhetünk majd bepillantást. A feladatuk, hogy rendezzenek meg egy rövid 
színdarabot, melynek címe: Családi történeteink. 

A színdarab az alábbiak szerint készüljön: 
• Maximum 5 perces legyen. 
• Annyi rövid jelenetből álljon, amennyien a csapatban vannak. Ezek a jelenetek lehetnek összefüggőek 

(folytonosak) vagy különállóak, játszódhatnak egy helyszínen, vagy más-más helyszíneken. 
• Minden jelenetben mindenki szerepeljen, valamilyen formában (ha nem jut valakinek konkrét szerep, 

érzések megjelenítői, mellékszereplők, vagy akár tárgyak is lehetnek.) 

https://onlineora.hu/idozito/
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• A színes papírra nyomtatott felsorolásból (M1) minden csoporttag válasszon egyet. Mesélje el a cso-
portjának az ahhoz kapcsolódó, családjában megélt történetét, lehetőleg olyat, ami számára megha-
tározó volt. Amennyiben a történetek nem tartalmazzák a feloldást (pl. harag-megbocsátás), úgy a 
gyerekek találjanak ki hozzá. A családi történetek jeleneteibe ezek az események legyenek feldolgozva, 
tetszőleges sorrendben. 

Öröm éri a családot
Konfliktus – konfliktus feloldása

Szomorúság – vigasztalás
Szülői büszkeség

Harag – megbocsátás
Önzetlen segítségnyújtás

Bízzuk a gyerekekre annak az eldöntését, hogy a „saját” történeteik főszereplői szeretnének-e lenni, 
vagy más szerepet játszanának. A gyermek eldöntheti, hogy szívesebben élné át újra a szituációt 

a maga szemszögéből; inkább más szemszögén keresztül élné meg az eseményeket; vagy megadná 
a társainak azt a lehetőséget, hogy éljék át ők is, amit ő átélhetett – ez utóbbi a szociális érzékenyítés 

célrendszerét mindkét fél számára nagy mértékben erősíti. 

Hívjuk fel a gyerekek figyelmét, hogy a felkészülésre összesen 15 percük van. Az időkeret tartása érdekében 
vetítsünk ki a csoportok számára egy időmérőt (M2). 

b) Drámaszínház
Hívjuk ki a csoportokat egyesével, játsszák el jeleneteiket, majd az értékelés végéig maradjanak is kint a 
„színpadon”. 

c) A családi történetek értékelése
A színdarab eljátszása után kérjük meg a többi csapatot, hogy a színes papír (M1) másik oldalán levő pozitív 
tulajdonságok/ attitűdök listájából válasszon minden szereplőnek egyet és az előre kiosztott „medálra” írják 
is rá. A csapat „szóvivője” vigye ki a szereplőknek a medálokat és egyesével, hangosan felolvasva akassza a 
nyakukba. 

d) A színdarabok és értékelések után kérdezzük meg a gyerekeket, hogyan érezték magukat, adjunk lehető-
séget az önkifejezésre és az őszinte véleményközlésre.

3. IGÉS KÖNYVJELZŐK • 2 PERC

Mellékletek: M3: Könyvjelző

Osszuk ki a könyvjelzőket a gyerekeknek (M3). 
Beszélgessünk egy pár szóban a rajta levő Igéről: 

• Mit gondolnak, mit jelent ez az Ige? 
• Hogyan lakhat bennünk Isten a szeretet által? 
• Hogyan kapcsolódik ez az Ige a mai alkalmunkhoz?
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2. TÁRSAS KAPCSOLATOK
Összesen 60 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

• Eszközök előkészítése
• A vezérige felírása a táblára: „Nem jó az embernek egyedül lenni...” (1Móz. 2,18a)
• Asztalok elrendezése csoportmunkára
• A csoportfeladatokra utaló kép elhelyezése az asztalokon. 

A foglalkozástervezet egy 18 fős csoportra/ osztályra készült. A feldolgozás során a tervezetben jelölt 
arányok figyelembevételével a jelenlevők száma határozza meg a 3 csoport létszámát.

1. CSOPORTALAKÍTÁS, TÉMAMEGHATÁROZÁS • 10 PERC

Eszközök: Blu tack, 3 asztal, mindenkinek szék, 3 kép, Csoportfeliratok: Társas kapcsolatok; 
Kommunikáció; Vészhelyzetek
Mellékletek: M1: Kapcsolat kép

• Határozzuk meg az óra témáját irányított csoportalakítás segítségével: válasszunk ki 3 tanulót. Húzza-
nak 1-1 puzzledarabot (M1 szétvágva 3 részre), állítsák össze a képet és ragasszák fel a táblára a vezérige 
alá. „Nem jó az embernek egyedül lenni” (1Mózes 2:18a)

Hangsúlyozzuk a téma és a Szentírás közötti kapcsolatot: Isten kapcsolatra teremtett bennünket!

• Kérdezzük meg a gyerekektől, hogy szerintük mi lehet a foglalkozás témája? Próbálják meg egy szóban 
megfogalmazni! (Kapcsolat)

• A három csapatkapitány nonverbális módon válasszon maga mellé még 5 embert (vagy amennyit az 
osztálylétszám megkíván) és hasonló módon keressék meg a csoportasztalukat. Csoportfeliratok: Tár-
sas kapcsolatok; Kommunikáció; Vészhelyzetek

2. CSOPORTMUNKA • 47 PERC

Eszközök: Számítógép, kivetítő, tabletek, filcek, kartoncsíkok vagy színes lapok, Biblia, ragasztók, 
karton, mellékletek kinyomtatva
Mellékletek: M2: Társas kapcsolatok; M3: Kommunikáció; M4: Vészhelyzetek

Osszuk ki a csapatoknak a feladataikat! 
Kérjük meg a csoportokat, hogy a témákat a megadott szempontok szerint dolgozzák fel. 
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a) Társas kapcsolatok
Beszéljük meg a tanulókkal, hogy a feladatok gyors és hatékony elvégzése miatt a jelölt feladattól dolgoz-
zanak 2x3 fős csoportban.

Az ember társas lény. Az egyik legfontosabb kapcsolata a barátság.
A legújabb kutatások szerint a barátság hatással van az egészségünkre. A barátságok segítenek csökkenteni 

a stresszt.

b) Kommunikáció
A kapcsolatot, a barátságot építeni, ápolni csak jó kommunikációval lehet. 

c) Vészhelyzetek
Beszéljük meg a tanulókkal, hogy a feladatok gyors és hatékony elvégzése miatt dolgozzanak 2x3 fős cso-
portban.

Ha mindegyik csoport végzett a maga feladatával, kérjük meg őket, hogy egyenként mutassák be a megol-
dásaikat társaiknak.

Fontos, hogy az osztállyal közösen az alábbi konklúziókat megfogalmazzuk: 
• Isten kapcsolatra teremtett, aminek Ő is része akar lenni. 
• Tudnunk kell különbséget tenni kapcsolatok között – fontos-kevésbé fontos.
• Barátság mint egészségmegőrző
• Sok „nyelven” szeretni.
• Felelős vagyok magamért.

Kommunikációs csoport: érdemes a tableteken/laptopokon a melléklet linkjeit előzetesen megnyitni 
a csoport számára.

3. VISSZATEKINTÉS • 3 PERC

Mellékletek: M5: Hangulatjelek

Írjuk fel a táblára az alábbiakat: 
Mennyit tanultam ma?

SOKAT – VALAMENNYIT – SAJNOS NEM TANULTAM

Kérjük meg a tanulókat, hogy kifelé menet húzzanak egy hangulatjelet (M5) a tanári asztalról, és helyezzék 
a megfelelő felirat alá. 



128

FELSŐ TAGOZATOS TÉMANAP • 5. osztály

3. JELLEM, ÉRTÉKREND, ÖNISMERET
Összesen 50 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

• Eszközök előkészítése
• 4/2 feladathoz 2x2 asztal összetolása, az eszközök előkészítése
• Javaslat: Előzetesen érdemes meghallgatni/ elolvasni Pál Ferenc (római katolikus pap, mentálhi-

giénés szakember) alábbi előadását a témával kapcsolatban: https://www.palferi.hu/hanganya-
gok/2011-2012/2012-05-08/

1. RÁHANGOLÓDÁS • 10 PERC

Eszközök: Papír, írószer

Kérjük meg a tanulókat, hogy írják le a becenevüket (ha nincs, a keresztnevüket) egy papírra úgy, hogy 
a betűk egymás alatt legyenek, ezután gyűjtsenek olyan magukra jellemző tulajdonságokat, amik legjobb 
esetben a nevükben szereplő betűkkel kezdődnek vagy legalább megtalálhatóak bennük. 
Önkéntes alapon néhányan meg is oszthatják megoldásaikat. 

2. CSOPORTMUNKA • 20 PERC

Eszközök: Számítógép, kivetítő, tanulónként M2 kinyomtatva
Mellékletek: M1 - Online feladat; M2: Háromlábú szék

a) Alapfogalmak
Az online szókereső játékot kivetítjük (M1), az önértékeléssel kapcsolatos szavakat – önértékelés, énkép, 
önbecsülés, érték, jellem, értékrend – megkeressük.

A fogalmak definíciója megtalálható az alábbi oldalakon:
Önbecsülés

Érték
Jellem

Énkép 1 (videó)
Énkép 2 

Önértékelés

b) Fogalomtisztázás
Kérdezzük meg a tanulóktól, hogy melyik fogalomról hallottak már, melyik jelentésével vannak tisztában. 
Szükség esetén – példákkal segítve – magyarázzuk a fogalmakat. 
  

https://learningapps.org/display?v=p08wuf9i321
https://megoldaskozpont.com/lexikon/onbecsules-fogalma/
http://www.kislexikon.hu/index.php?f=%E9rt%E9k&all=1
http://www.kislexikon.hu/index.php?f=jellem&all=1
https://zanza.tv/fogalom/enkep
https://megoldaskozpont.com/lexikon/enkep-fogalma/
https://megoldaskozpont.com/lexikon/onertekeles-fogalma/
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c) Pozitív önértékelés
Vetítsük ki a háromlábú szék modelljét ábrázoló képet (M2)! Beszélgessünk a képről, kérdezzük meg a gye-
rekeket, hogy mit jelent a pozitív önértékelés kifejezés? Ki tudnák- vagy ki szeretnék-e egészíteni a képet 
bármivel, ami szerintük a pozitív önértékelést erősíti!

Beszéljünk arról is, hogy az egyes széklábak állításaira hogyan kérdeznénk rá:
• Miben vagyok értékes/mi a legnagyobb értékem? 
• Hova/kikhez tartozom, hol/kinek fontos a jelenlétem? 
• Hol van az a hely, ahol biztonságban érzem magam és igazán önmagam lehetek? 
• Mi az, ami kihívás elé állít, de mégis tudom, hogy képes vagyok rá? stb.

Ezután osszuk ki a gyerekeknek ugyanezt a képet, kinyomtatva. 
• Kérjük meg őket, hogy írjanak mindegyik széklábhoz legalább két példát a saját életükre vonatkoztatva. 
• Hívjuk fel a figyelmüket, hogy a papírt – ha nem szeretnék – rajtuk kívül senki nem fogja látni, ezért 

merjenek őszinték lenni! 

Adjunk lehetőséget arra, hogy a feladat megoldása után önként megoszthassák a válaszaikat!

3. A LÉLEK GYÜMÖLCSE • 20 PERC

A foglalkozás ezen pontján 2 út áll előttünk, a pedagógus választhat, melyik feladattal szeretné folytatni (4/1 
vagy 4/2). Mindkét változat kitölti a foglalkozás maradék kb. 20 percét. 

Eszközök: Tanulónként 50 db zseton/ játékpénz, ragasztók, ollók, tanulónként M4
Mellékletek: M3: Aukció-lista; M4 – Szőlőfürt és Ige, a Lélek gyümölcse

4/1
a) Aukció-játék
Osszunk minden tanulónak 50 db zsetont, amiből gazdálkodhat az árverés végéig. Mondjuk sorra a kikiáltási 
lista tételeit (M3 – ezek a Lélek gyümölcsei), a tanulók pedig licitáljanak rá, az előre megbeszélt licitlépcső 
szerint (pl. 1 zseton, 2 zseton stb). A tétel azé lesz, aki a legmagasabb árat kínálja érte. 

A tanulók nem ismerik előre a teljes listát, ennek tudatában kell gazdálkodniuk a zsetonjaikkal. 
Az árverés végén beszéljük meg, ki-mit vett magának, mire költötte a legtöbb pénzt, volt-e olyan tétel, amit 

hiányolt a listából, megbánta-e bármelyik döntését stb. 

A játék több variációban is játszható: 
ismerhetik előre a teljes listát és úgy kell licitálniuk

nem a pedagógus által összeállított dolgok kerülnek licitálás alá, hanem minden diáknak fel kell ajánlani 
valami olyan dolgot, amivel ő rendelkezik.

Amennyiben nincs időnk felkészülni nagy számú zsetonnal, oszthatunk a tanulóknak pl. lencsét, 
szárazbabot vagy bármilyen magot.
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b) A Lélek gyümölcsei
Osszuk ki a tanulóknak a szőlőfürtöt ábrázoló papírt és az előkészített „szőlőszemeket” a Lélek gyümölcsé-
nek felirataival. Beszélgessünk arról, hogy vajon az alábbi jellemzőket miért a Lélek gyümölcsének nevezi a 
Szentírás (és arról, hogy vajon miért nem többes számban nevezi így azokat!)

Beszéljük át az egyes kifejezéseket – kérjük meg a gyerekeket, hogy próbáljanak meg példamondatokat meg-
fogalmazni az alábbi módon: A szeretet az, amikor..., A jóság az, amikor..., stb. 

Zárófeladatként ragasszák fel a szőlőszemeket olyan sorrendben (balról jobbra lefelé „kígyóban” haladva), 
hogy a kezdő szőlőszem legyen, amiben a legerősebbek, az utolsó pedig, amiben a legtöbbet kell erősödniük.

A Lélek gyümölcse szőlőszemeit matricaként is kinyomtathatjuk, hogy ne menjen el sok idő a vágással, 
ragasztással.   

Eszközök: 2 db asztal, Lélek gyümölcsei nyomtatva 2x, 2 db doboz benne számokkal, Kis virágcsere-
pek, virágföld, víz, virágmag, tanulónként M5, M6
Mellékletek: M5: Kérdőív; M6: Szelídség – Ige

4/2

Olvassuk fel a Lélek gyümölcséről szóló Igeszakaszt (Gal. 5,22-23a)! Kérdezzük meg a tanulóktól, melyik az a 
kifejezés, aminek nem ismerik a jelentését, ha van ilyen, beszéljük meg! 

Toljunk össze két-két asztalt és mindkettőre ragasszuk ki körben a Lélek gyümölcsének „összetevőit”, majd 
helyezzük ki a szükséges eszközöket is (M5 tartalma alapján). Minden gyermeknek osszunk egy-egy kérdőívet 
(M5). A kérdéseket egy előre nyomtatott és kiosztott papíron válaszolják meg, ami szintén az övék lesz, tehát 
fontos, hogy nyugodtan lehetnek őszinték magukkal.  

Az osztályt osszuk kétfelé (ha 20 feletti a létszám, 3 felé – ebben az esetben 3 asztal kell) és kérjük meg a 
gyerekeket, hogy járjanak körbe a saját asztaluknál a Lélek gyümölcsénél (egy asztalnál mindenki más gyü-
mölcsnél kezd és ha végeztek, egyel balra lépnek tovább). 

4. NEMISÉG
Összesen 45 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

• Eszközök előkészítése
• Asztalok csoportmunkára rendezése 
• Javaslat: A foglalkozás javarészt csoportos munkaformában zajlik, ezért az időspórolás, a megfelelő 

csoportösszetétel és a nagyobb ellentétek elkerülése érdekében osszuk be előzetesen a csoportok 
tagjait! Amennyiben nem tudjuk az osztályt pontosan 4 fős csoportokra bontani, úgy először próbáljunk 
meg egyenlő létszámú csoportokat alkotni. Ha így is vannak kimaradók, akkor 2 fő esetén osszuk őket 
olyan csapatokhoz, akik szívesen befogadják őket, 3 fő esetén pedig alkossanak úgy egy külön cso-
portot, hogy az egyikük két szerepet vállal. Érdemes még a nap elején, a foglalkozás megkezdése előtt 
tájékozódni, hogy vannak-e az osztályban hiányzók. 
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1. CSOPORTALAKÍTÁS • 3 PERC

Rendezzük 4 fős heterogén csoportokba a tanulókat! Kérjük meg őket, hogy válasszon mindenki maga szá-
mára egy-egy feladatkört csapatonként: írnok, csapatkapitány (szóvivő), időfelelős, eszközfelelős!

2. RÁHANGOLÓDÁS • 5 PERC

Eszközök: Csapatonként tablet/laptop és laptop, kivetítő
Mellékletek: M1 – https://learningapps.org/watch?v=pp9n2czut22

• Szólítsuk fel az eszközfelelősöket, hogy jöjjenek ki egy-egy tabletért/laptopért! 
• Kérjük meg a diákjainkat, hogy oldják meg csoportokban a feladatot! 
• Ha mindegyik csoport elkészült, szólítsuk fel két csoport szóvivőjét, hogy sorolják fel a „férfihoz” és a 

„nőhöz” kapcsolódó fogalmakat! 

Célszerű az eszközök kiosztása előtt a laptopokat bekapcsolni és megnyitni a feladatot.

3. TÖRTÉNETALKOTÁS • 22 PERC

Eszközök: Laptop, kivetítő/interaktív tábla, íróeszközök
Mellékletek: M2, M3

Az interaktív táblán hagyjuk kivetítve az előző feladat megoldását. Hívjuk fel diákjaink figyelmét, hogy az 
előző feladatban megjelenő tulajdonságok, fogalmak a tündérmesék klasszikus építőelemei.

Ismertessük a tanulókkal a következő feladatot: 
• Csoportokban dolgozva alkossanak mesét, amelyben a nemi szerepek a megszokottól eltérően jelenje-

nek meg (akár a királylány mentheti meg a királyfit az őt fogva tartó sárkánytól)! 
• Elegendő csupán a történet főbb elemeit lejegyezni a mellékelt segédletet felhasználva (szükség ese-

tén beszéljük át a segédanyagot). 
• Kérjük meg az eszközfelelőseinket, hogy vigyék az asztalukhoz a tanári asztalra kihelyezett feladatlapokat! 
• A feladatra 15 percet adjunk.

A történetek kidolgozása után szólítsuk fel csoportjaink szóvivőit, hogy ismertessék történeteiket! 

Amennyiben a tanulók megakadnak a történetalkotásban, használhatunk segítségül sztorikockákat.
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4. REFLEXIÓ • 5 PERC

Eszközök: Írólap, íróeszközök

Kérjük meg diákjainkat, gondolják át önállóan, milyen érzések vannak bennük a meséikben leírt, a meg-
szokottaktól eltérő nemi tulajdonságok, cselekedetek következtében! Válaszaikat fogalmazzák meg egy-két 
bekezdésben vagy pókhálóábrán jelenítsék meg! Végül pedig szólítsunk fel néhány tanulót, hogy ossza meg 
gondolatait az osztállyal!

A pókhálóábra központjában szerepelhet pl. „érzéseim a mesével kapcsolatban”.

5. ISTEN KÉPMÁSA • 10 PERC

Eszközök: Írólap, íróeszközök
Mellékletek: M4

Vetítsük a táblára az alábbi Igét (M4): 
„Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette,

férfivá és nővé teremtette őket.
Isten mindkét embert, a férfit és a nőt is a saját képmására teremtette.”

(1Móz 1,27)

Beszélgessünk: „Mit jelent a képmás szó? Mit jelent, amit az Igében olvasunk, hogy a »saját képmására«?” 
(Az Igében nem fizikai, hanem lelki értelemben!)

b) A csoport tagjai képzeljék el, hogy Isten – mivel magából ad –, lelkiekben tökéletes férfit/nőt formál. 
• Kérjük meg őket, hogy írjanak legalább 5 dolgot, hogy milyen lehet egy férfi/nő, ha a Tökéletes Isten 

képmása! Milyen tulajdonságai vannak? Mi a feladata? Hogyan viszonyul Évához/Ádámhoz? 
• Ezután kérjük meg a lányokat és a fiúkat, hogy a másik nemmel kapcsolatban is válaszoljanak a kérdés-

re. A megoldások megbeszélésekor mindig a kérdéssel azonos neműek válaszát hallgassuk meg először. 

Szerintetek ma van-e tökéletes nő/férfi?
Nincs és a bűneset miatt nem is lehet, viszont a jó hír az, hogy még mindig Isten képmásai vagyunk, 

csak a rossz emberi tulajdonságaink és gondolataink elnyomják ezt bennünk. Isten azt ígéri, hogy ezt 
a képmást újra megtalálhatjuk magunkban, ha szeretnénk. Ehhez semmi más dolgunk nincs, mint 

egyszerűen az, hogy igyekszünk úgy élni, hogy életünk minden napján, minden tettünknél arra gondolunk, 
hogy vajon Isten mit tenne a helyünkben? Vajon Isten szerint helyesen cselekszem? Vajon Isten szerint 

ilyennek kell lennie egy férfinak/nőnek? Mennyire tükrözöm Istent? Ha így kezdünk el élni, egy idő után újra 
megtaláljuk magunkban Isten képmását, azt, amire eredetileg teremtve lettünk.
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5. ÚTELÁGAZÁSOK
Összesen 45 perc

1. CSOPORTALAKÍTÁS • 3 PERC

Rendezzük 4 fős heterogén csoportokba a tanulókat! Kérjük meg őket, hogy válasszon mindenki maga szá-
mára egy-egy feladatkört csapatonként: írnok, csapatkapitány (szóvivő), időfelelős, eszközfelelős!

2. RÁHANGOLÓDÁS • 8 PERC

Mellékletek: M1: Állatkártyák csoportalakításhoz

a) Fejezd be a mondatom!
A foglalkozás kezdetekor alakítsunk kört.
Kérjük meg a tanulókat, hogy egymás után fejezzék be a megkezdett mondatokat! 

• Ha én felnőtt volnék…
• Ahhoz, hogy boldog lehessek…
• Isten azért teremtett engem…

A válaszadás opcionális. Minden választ fogadjunk el kritika nélkül.

b) Csoportalakítás
Járjunk körbe a felvágott állatkártyákkal (M1), minden tanuló húzzon egyet azokból, és beszéd nélkül, csak 
mutogatással, keressék meg azokat az osztálytársaikat, akik ugyanolyan kártyát húztak. Kérjük meg a cso-
portokat, hogy foglaljanak helyet. Két tanuló nem talált magának társakat, kirekesztődtek. Kérdezzük meg 
őket, milyen érzés volt felismerni, hogy nem tartoznak egyik csoporthoz sem? Ültessük őket 1-1 csoporthoz.

A kártyákból annyit nyomtassunk és vágjunk fel, ahány csoportot szeretnénk alakítani. 
Az egyforma kártyák hátoldalára rajzoljunk piros, fekete, kék, zöld smile-kat. A pillangóból és a farkasból 

csak 1-et tegyünk a csomagba (ők nem fognak csoportot találni). 
Példák mesékre: Oroszlánkirály, Rút kiskacsa, A farkas és a hét kecskegida, A kiskakas gyémánt félkrajcárja
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3. SZÓFELHŐ • 4 PERC

Eszközök: Laptop, kivetítő/interaktív tábla
Mellékletek: M2: Szófelhő

Vetítsük ki a szófelhőt! Olvassuk el a szavakat (mindenki magában), és kérdezzük meg a gyerekeket, hogyan 
hatottak a szavak a hangulatukra!

• Ma olyan dologgal foglalkozunk, amiről nehéz beszélni (főleg annak, akit bántanak), a zaklatásról, a 
bántalmazásról. 

• Meglepő, de sok mesében is találkozunk vele. Mondjunk olyan mesecímeket, amelyekben a kártyáto-
kon lévő állatokat bántották! 

4. CSOPORTMUNKA • 15 PERC

Eszközök: Laptop, kivetítő/interaktív tábla, csoportfeladatok 1-1 borítékban, színes kréták, Blu tack, 
ragasztó, A/3-as lap nyomtatva, fekete, piros, kék, zöld filc. 
Mellékletek: M3: A bántalmazás formái; M4: A bántalmazás szereplői, M5: Hogyan védjem meg ma-
gam? M6: Hogyan védjünk meg másokat? 

A Bibliában is olvashatunk történeteket a bántalmazásról. Most József fiatal koráról nézünk egy videót: József 
története (0:10-2:25) https://www.youtube.com/watch?v=o2zcMduUuQk 

A videó megtekintése után az asztalotokon lévő borítékból vegyétek ki a hozzá kapcsolódó feladatotokat és 
oldjátok meg azokat közösen! Közben ne feledkezzünk meg az egyéni feladataitokról:

piros: beszámoló
fekete: időfelelős
zöld: nyomolvasó
kék: jegyző!

1. Csoport: Bántalmazás formáinak megismerése, példák csoportosítása, József bántalmazási módjainak fel-
ismerése (M3).
2. Csoport: A bántalmazás szereplői, tulajdonságai, a szereplők beazonosítása József történetében (M4).
3. Csoport: Hogyan védjük meg magunkat a bántalmazóval szemben? Szituációk háromféle befejezése bán-
talmazó helyzetekben táblázat segítségével (M5). (A táblára előzetesen ragasszuk fel a „Bántalmazás formái” 
címet és a négy hozzá kapcsolódó kifejezést!)
4. Csoport: Hogyan védjünk meg másokat a bántalmazóval szemben (M6)? A szemlélő József történetében. 
Döntést kell hoznunk. A szemlélők felelőssége. (A táblára előzetesen ragasszuk fel a feladathoz  mellékelt 
képet!)

5. CSOPORTBESZÁMOLÓK • 4×3 PERC

A csoportbeszámolók során hangsúlyozzuk ki:
1. csoport: Az áldozatot, közösséget érő károkat
2. csoport: Az áldozat érzéseit
3. csoport: Álljunk ki magunkért, társainkért (vagy kérjünk segítséget, ez nem árulkodás)
4. csoport: Felelősek vagyunk a közösségünkért

https://www.youtube.com/watch?v=o2zcMduUuQk


135

FELSŐ TAGOZATOS TÉMANAP • 5. osztály

Videó utolsó mondata: „de Isten Józseffel volt”, segítette őt, rá mindig számíthatunk.

Javaslat:
Kisfilmek a zaklatásról

Ha van elég időnk, nézzük meg az alábbi videókat! 
videó

videó (2:06-tól)

6. ANTIBULLYING LÁNC KÉSZÍTÉSE • 3 PERC

Eszközök: Papírcsíkok, ragasztó minden csapatnak

• Mindenki írja rá a papírcsíkra, mit tenne, hogy a jövőben az iskola bántalmazásmentes övezet lehessen. 
• Felolvasás közben ragasszuk össze lánccá, így jelképezve, hogy együtt erősek vagyunk.

Helyezzük el az osztályba a láncot, időnként térjünk vissza fogadalmainkra!

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Di36R3PWgKc
http://www.sokszinusegoktatas.hu/hirek/te-mit-csinalnal-kisfilmunk-az-iskolai-zaklatasrol

