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Bevezető: a NyugiOvi Program célkitűzései
 y gi vi prevenciós program célja  hogy módszertani segítséget ny jtson az óvo skor  gyer-

mekek közösségé en 
 az egym s ir nti tolerancia és elfoga s  az egy ttműkö ésre való hajlam kialakít s hoz  
 az olyan ntalmazó magatart s megelőzéséhez  amellyel a gyermekek sz n ékosan f j al-

mat okoznak t rs knak vagy kiközösítenek valakit
 azon képességek és stratégi k elsaj tít s hoz és gyakorl s hoz  amelyekkel hatékonyan 

meg t j k vé eni mag kat és t rs kat a ntalmaz ssal szem en  
 program neve  y gi vi  t krözi annak fő célkitűzését  vagyis hogy az óvoda biztonságos, 

békés, nyugodt hely legyen minden gyermek számára. 
hhez a gyermekeket kör lvevő nevelők  vagyis az óvo ape agóg sok és a sz lők t jékoztat s -

ra  felkészítésére alapoz nk  mivel viselke és k mo ellértékű a k lön öző szocializ ciós színtere-
ken  az óvo ai és az otthoni környezet en  z óvo ape agóg s saj t  ntalmaz sra vonatkozó ki 
nem mon ott  attitű je  a csoportj a j ró gyermekekkel  és közvetlen m nkat rsaival való viszonya 
non ver lis csatorn kon kereszt l is efoly solja a gyermekek közti egy ttműkö és kialak l s t  

r a gyermekek agresszív viselke ésének lehetnek csal on el li gyökerei  az óvo ai ntalma-
z s az óvo s csoport közegé en jön létre  így megelőzése  kezelése ott a leghatékonya  em 
iztos  hogy a csal i tényezőkre t nk hatni  e a iztons gos óvo ai légkör és az ehhez sz k-

séges viselke éses norm k kialakít s nak lehetősége a mi kez nk en van   program az óvo s 
koroszt lyra fók sz l  e célkitűzései en  mó szertan an előretekint az iskol s korra  vagyis az 
iskolai bántalmazás megelőzését is szolg lja
elen kézikönyv az óvo ape agóg sok gyermekekkel való közvetlen m nk j t segíti  a y gi vi 

csoportfoglalkoz sok megtart s hoz sz kséges inform ciókat tartalmazza   programnak azon an 
tov i lényeges elemei is vannak  melyeket itt csak felsorol nk  őve en ezekről az NyugiOvi 
Program elektronikusan elérhető szakmai anyagaiban olvashat az ér eklő ő  

 vo ape agóg sok és óvo ai olgozók képzése
 ematik s sz lői értekezlet és t jékoztató anyagok sz lőknek
 nti llying kamp nynap
 ó szertani anyagok mentoroknak pl  esetkezelés elj r sren je
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1. Bullying (bántalmazás) óvodáskorú gyermekeknél –
    elméleti tudnivalók  
 1.1. Agresszív viselkedés óvodás korban

gressziónak azokat a viselke ésform kat tekintj k  melyeknek célja másoknak kárt, fájdalmat 
vagy sérelmet okozni   sak olyan cseleke etek tartoznak i e  melyek sz n ékosan történnek  
és a m sik személy sérelmét  vagy t rgyak rom ol s t foglalj k mag k an   meghat roz s ól ki-
er l  hogy az agresszív viselke éshez az kell  hogy a gyermek megértse  m soknak f j almat t  

okozni  ami izonyos esetek en összetett gon olko si képességet  a következmények előrevetíté-
sét feltételezi  z agresszió mint késztetés erős iológiai meghat rozotts ggal is ren elkezik  amely 
motiv ció g tl sa a szocializ ciós folyamatok sor n alak l ki

vo skor  gyermekeknél megtévesztő lehet  hogy izonyos esetek en a gyermek  kív lről 
szemlélve  egyértelműen t atosan cseleke ve nt m sokat  e a motoros készségek amivel ve-
rekszik  fejlettsége messze elmara  a kognitív készségek fejlettségétől amivel tervezi a viselke ést  
és a következményeket felméri  és így előfor lhat  hogy az ere mény l tt n komoly agressziót 
feltételez nk  miköz en a sz n ék szintjén nem jelent meg a k rokoz s v gya  

 1.2 Az agresszió felosztása 
ö féle csoportosít si elv létezik az agresszió fajt inak megk lön öztetésére  z egyik relev ns 

oszt lyoz s szerint eszélhet nk instrumentális és ellenséges agresszióról  z elő i valamilyen 
kív natos olog megszerzésére ir ny l pl  egy j tékt rgy   z tó it személyre ir ny ló agresszi-
ónak is nevezhetj k  és közvetlen l a m sik személy megsértését célozza   

vo skor an az agresszív megnyilv n l sok célja  form ja sokféle lehet  melyek az életkor 
előrehala t val jelentős v ltoz son mennek kereszt l   t laj onl s  irtokl s kör li harcok 
csökkennek  míg a nem t rgyakkal kapcsolatos ellenséges agresszió megjelenési valószínűsé-
ge nő    évesek köré en még magas a sz lőkkel való konfront ló s  ekkor éri el cs cs t a 
ac  az alacsony fr sztr ciótűrés   éves kor t n ezek a pro lém k csökkennek  e a felnőttekkel 

szem eni oppon l s és a kort rsakkal való kon ikt sok  melyek en min  megjelenhet agresszív 
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megnyilv n l s  az egész óvo skort jellemzik   kisgyermekkorhoz képest a harag megélése 
tartósa  a gyelem elterelése m r sok eset en nem vezet ere ményre   sza lyoz si f nkciók 
éretlensége miatt az óvo s gyermekek imp lzívak  miköz en egyre nagyo  a zikai erej k  és 
egyre összetette  kognitív képességekkel ren elkeznek rtalom okoz s ra  

 növekvő szókinccsel p rh zamosan gyakori  v lik a ver lis agresszió  a zikai agresszió vi-
szont csökkenést m tat   kapcsolati agresszió is meg gyelhető m r óvo skortól  gyakran hallani 
olyan mon atokat  mint em leszek a ar tnő ”  e nem j tszhatsz vel nk  csak akkor  ha ” st  

zek a megnyilv n l sok pe ig m r fejlett nyelvi képességeket feltételeznek  okszor azok a gyer-
mekek  akik t rsaikat kiközösítik  a csoport legkompetense  gyermekei közé tartoznak  fejlettek a 
nézőpont tvétel és az emp ti s készség terén is  alój an ez nem meglepő  hiszen a kapcsolati 
agresszióhoz hozz tartozik  hogy a gyermek el t ja képzelni  mit érez maj  a t rs az a ott mon at 
hallat n  és feltételezi annak végiggon ol s t  mivel t  célt érni a m sikn l
 
 1.3. A bullying fogalma, típusai

 llying az érzelmi és zik lis ntalmaz s egy form ja  melynek h rom fő jellegzetessége van  
szándékos, ismétlődő, erő egyenlőtlenség esetén áll fenn vagyis egy erőse  nt egy n la 
gyengé et  eh t az agresszív magatart s egy szűke  ter lete  mely en nagyon szem etűnő  
hogy az egyik fél képtelen megvé eni mag t   megnyilv n l si form k alapj n a llying jelensége 
h rom fő típ s a sorolható

1. fizikai:
•	 klasszik s zikai  tés  lök öső és  vereke és  r g os s  harap s  csípés  karmol s  haj-

h z s  meg o l s valamivel  
•	 t rgyak kör li  m sik t rgy nak sz n ékos elvétele  tönkretétele

2. verbális: cs foló s  g nyol s  kinevetés  ecsmérlő szavak a m sikra
3. kapcsolati: kirekesztés  kiközösítés  kihagy s a közös j ték ól  főnököskö és  közelség  kö-

zös j ték el tasít sa
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 1.4. Az óvodáskori bullying jellemzői
vo skor an igen gyakoriak az agresszív megnyilv n l sok  sőt a kort rsak felé történő zikai 

agresszivit s még jellemző  mint a késő iek en  ől is következik  hogy már a három évesek 
is résztvevői lehetnek bántalmazásnak  agyon nehéz elk löníteni a ntalmaz st az egyszerű 
viccelő éstől  cívó stól  csipkelő éstől  cs foló stól  gyanis vékony a hat rvonal az rtatlan  
norm lisnak tekinthető nt s  t rsas helyzetfelmérés és a llying között  srészt  még ha az 
óvo s gyerekek észlelik is az agressziót  nem feltétlen l t atos l enn k a jelenségre jellemző 
erőfölény  a sz n ékoss g és az ismétlő és  gy óvo s m st ért meg ezek ől a viselke ésfor-
m k ól  m shogy olgozza fel az élményeit  em feltétlen l t atos l enn k az ellen k elkövetett 
agresszió minősége  illetve  ha t atos l is  nem min en eset en for lnak segítségért  ov  ne-
hezíti a llying felismerését  hogy a gyerekek még nehezen t nak esz molni gon olataikról  ér-
zéseikről  ipik s pél a lehet erre egy olyan óvo ai eset  amely sor n az egyik gyerek elpanaszolja 
egy felnőttnek  hogy összerom olt k egy építményét  z lehet egy egyszeri  véletlen eset is  azon-
an  ha ez egy sz n ékos k rokoz s volt  ami ismétlő ően for lt elő  és az l ozatnak nincsenek 

eszközei a vé ekezésre  akkor m r ntalmaz sról eszélhet nk  gy óvo s ilyen eset en nem 
feltétlen l t ja kifejezni  hogy ez egy gyakori  ismétlő ő élmény  illetve azt sem  ha kiszolg ltatott 
volt  és esélye sem volt a vé ekezésre

 1.5. Az óvodáskori bullying felismerése
z óvo skor  gyerekek viselke ésé en tö  olyan elem meg gyelhető  amely előre jelezheti a 

késő i ntalmazó magatart st  lyenek lehetnek a félelemkeltő  ijesztő olgok mon ogat sa  gri-
maszok  m sok t rgyainak  j tékainak elvétele  a m sik félrelökése  el tasít sa  a kapcsolat  egy tt-
j tsz s vissza tasít sa vagy m sok hamis megv ol sa  zek a bántalmazásra utaló, előrejelző 
viselkedések önmag k an még nem minős lnek ntalmaz snak  azon an helytelen kezelés k 
esetén azz  v lhatnak
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Még nem bántalmazás… Bántalmazás…
1. A gyermek azt kiabálja  
„Ez az enyém!”, miközben 
elragad valakitől egy játékot.

 a a jelenség tö ször és célzottan ismétlő ik egy a ott 
gyermekkel szem en  

2. Kisgyermekek sugdo-
lóznak, és vicces neveken      
szólítják egymást.

 a a s g olóz s rémhíreket vagy ntó személyes              
inform ciókat tartalmaz  

 a a vicces nevek g nyoló s a  cs foló s a csapnak  
és a t rgya min ennek egy kiszemelt gyermek lesz

3. A szerepjátékok során 
a szerepeket (anya, apa,        
gyerek, kutya, boszorkány) 
egy gyermek osztja le.

- a valakire következetesen osztj k a legkevés é ke velt 
szerepet  

- a az ir nyító nem enge i  hogy a szerepek cserélő jenek  
sőt nagyon hat rozott tasít sokat a  a szereplőnek azzal 
kapcsolat an  hogy mit csin ljon gasson  sírjon  von ljon 
örtön e  sz n ékosan és ismétlő ően haszn lva az ere-

jét egy sér lékenye  gyermek felett

4. Egy gyermek azt mondja 
a másiknak, hogy „Te nem 
játszhatsz velem”.

 a valaki gy manip l lja t rsait  hogy mag ra hagyjanak 
és kiközösítsenek egy gyengé  gyermeket  em lehetsz 
a ar tom  ha vele ar tkozol ” 

sszegzés l teh t elmon ható  hogy az óvo sok közötti veszeke és  nézeteltérés önmag an 
nem tekinthető ntalmaz snak  e onnantól kez ve  hogy ez célzottan  ismétlő ően  egy izonyos 
gyerek ellen ir ny l  ntalmaz sról eszél nk



10

 1.6. Nemi különbségek
ontos tiszt zni azt is  hogy a llying k lön öző form i megjelenhetnek kn l és l nyokn l egya-

r nt   kn l sokkal gyakori ak a zikai és ver lis ntalmaz s irekt form i  melyek jellemzően 
a ominancia  hatalom  ki az erőse  nagyo ” tém k köré szervező nek  zek a viselke ések 
könnyen etekt lhatóak  így azonnali eavatkoz s lehetséges és sz kséges is  zzel szem en 
l nyokn l a ntalmaz s ki nom lta  form i jellemzőek  melyek kapcsolati jellegűek  yakra -
an manip l lj k azt  hogy ki kivel j tszhat  jellemző  hogy kirekesztenek m sokat  rosszin lat  

pletyk kat terjeszthetnek  vagy el r lhatj k a m sik titk t a tö ieknek  zek a ntalmaz si form k 
kevés é l tv nyosak  így sokkal neheze  észrevenni őket  azon an a eavatkoz s itt sem mara -
hat el.

 1.7. A bullying kialakulása
  1.7.1. A kezdet

 min en gyerekre jellemző fejlő ési saj toss gok mellett  a llying sokszor a fejletlen szoci lis 
és emocion lis készségek ől  valamint a mala aptív kapcsolatteremtő képességek ől sz rmazik  

 legtö  gyerek nehezen t ja gyelem e venni m sok szempontjait  vagy m s perspektív ól 
tekinteni egy helyzetet  okan nyelvi korl tok miatt még nem képesek pontosan kifejezni érzéseiket  
v gyaikat  

ontos azt is l tni  hogy sok eset en a csal i környezet ől szerzett tapasztalatok vezethetnek 
o a  hogy egy gyerek agresszívan viselke ik  lőfor lhat  hogy a ntalmazó gyerekek mag k is 

ntalmazottak  agresszív pro lémamegol si mó okat tapasztalnak sz leik részéről  és az otthoni 
mint kat haszn lj k céljaik eléréséhez

srészt a gyerekek a mé i ól szerzett tapasztalataik révén is tan lhatnak agresszív viselke ést  
olyan tartalmak megtekintésén  vagy j tékok megélésén kereszt l  amik j talmazz k az agresszív 
viselke ést  gy a televízió vagy a sz mítógép előtt lve olyan megk z ési stratégi kat saj títanak 
el  melyek az agresszív viselke ést t mogatj k

arma részt az intézményen kív l szerzett tapasztalatok mellett  a llying sz rmazhat az intéz-
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ményen el lről is  gy  hogy a kise ek eltan lj k a nagyo aktól a ntalmazó viselke ést   
felnőttek nevelése is meghat rozó lehet  a folyamatos tiltó nevelés  fegyelmezés „Ne csináld!”, „Te 
mindig rossz vagy!”, „Veled semmit nem lehet kezdeni!”) is erősítheti az agressziót  z res tilt s 
helyett  aj nlott ink  alternatív viselke és mó ot javasolni a gyermeknek

  1.7.2. A kifejlődés
  éves gyerekek gyakran haszn lnak agresszív megnyilv n l sokat annak ér eké en  hogy 

megvé jék a t laj on kat  ar ts gaikat  életter ket   nagyo   éves gyerekek m r elkez ik 
felhaszn lni a ntalmazó magatart st m sok fenyegetésére  megfélemlítésére is  z  hogy egy 
kez eti agresszív viselke és ntalmaz ss  fejlő ik e vagy sem  nagy an m lik azon  hogy a kör-
nyezet és a kiszemelt gyerek hogyan reag l r j k  él l  ha a kiszemelt gyerek sír ssal  ehó-
ol ssal  enge elmességgel reag l  az növeli annak valószínűségét  hogy a t ma ó magatart sa 

folytató ik  lyen eset en a ntalmazót ez az ere mény megerősíti és igazoló ik  hogy céljait ilyen 
mó on elérheti  a a ntalmazó részéről a pozitív  proszoci lis készségek helyett ezek a negatív 
magatartásformák hoznak sikert a figyelemfelkeltés és a kontroll megszerzésében, akkor ez a 
minta fog megerősödni.  llying terje ésének egyik fontos k lcsmozzanata  ha egy a ott gyerek 
megtan lja  hogy a ntalmaz s egy sikeres és jól haszn lható stratégia céljai elérésé en   a-
r tok szerzésének folyamat an egy megszokott  visszatérő mó szerré v lhat a zikai és ver lis 
megfélemlítés  ahol egy gyengé  kise  gyerek az elszenve ő

  1.7.3. Továbbterjedés
 llying tov terje ésének fontos eleme a szemtanú gyerekek reakciója a bántalmazásra. Ha 

azt tapasztalj k  hogy a ntalmazó sikeresen gyakorolta hatalm t egy m sik gyerek felett  elkép-
zelhető  hogy ők is esz llnak a ntalmaz s a  vagy mag k is kiszemelnek egy m sik l ozatot  

a r a s l azt l tj k  hogy a felnőttek elfoga hatónak tekintik ezt a viselke ést  hiszen nem avat-
koznak köz e  az tov  növeli a llying terje ésének esélyét  
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 1.8. A bullying szereplői
 llying jelensége a gyerekek jól meghat rozott kapcsolati h lój an  egy saj tos csoportfolya-

mat an alak l ki  mely en szerepe van a ntalmazó gyereknek  az l ozatnak és azoknak is  akik 
a folyamatot szemlélik

  1.8.1. A bántalmazók
 ntalmazó gyerekek tö féle mó on vehetnek részt a közösség en  nagyon k lön öző saj tos-

s gokkal  h ttérrel ren elkezhetnek   
ok eset en a csal i tapasztalatok vezethetnek o a  hogy egy gyerek agresszív viselke ést kez-
eményez  hogy m r említett k  a ntalmazó gyerekek mag k is lehetnek ntalmazottak  az ott-

honi mint t viszik tov  a közösség e  zok an a csal ok an  ahol a gyerekek meg gyelői  vagy 
ak r elszenve ői a ver lis vagy zikai agressziónak  az erőszakos n smó  lesz az a mo ell  
amit elsaj títanak  ov  mivel sok eset en nem tan lnak meg megfelelő szoci lis stratégi kat  
ez lesz az egyetlen eszköz k arra  hogy ér ekeiket érvényesítsék  lőfor l  hogy ezek a gyerekek 
nem ismerik a vil gos hat rok fogalm t  nem t j k mi a iztons gos keret  ami en mozoghat-
nak  ől kifolyólag szorongani kez enek  ami agresszív viselke éshez vezet  agy segítség lehet 
ezeknek a gyerekeknek a keretek egyértelmű tiszt z sa  és a sza lyok következetes etartat sa  

okszor azok a gyerekek  akik az erőfölény ket ilyen form n élik meg  nem ren elkeznek megfelelő 
önkontrollal  és a felnőttektől v rn k a segítséget  yakran mara nak egye l  gyanis a tö i gye-
rek fél től k  ami még nagyo  szorong st okoz enn k  melyet nem t nak kezelni  a nem kap-
nak megfelelő segítséget  folytatj k a megkez ett viselke ésform t  a folyamat önmag t gerjeszti  

 ntalmazó gyerekek lehetnek ak r vezetők a közösség k en  és sz mos készséggel ren elkez-
nek az egy ttműkö ésre  így a tö i gyerek manip l l s ra  k gyakran ar tkoznak m s ntal-
mazókkal  és a tö ieket is arra toríthatj k  hogy ntalmazzanak m sokat  

z is elképzelhető  hogy a ntalmazó viselke és h tteré en valamilyen zikai vagy ment lis pro -
léma ll

 ntalmazó magatart s révén llan ós lhatnak min  a ntalmazó  min  az l ozati mint k  mely 
kihat ak r a felnőttkorra is  zok a gyerekek  akik m sokat ntalmaznak  gyakran vereke és e 
kevere hetnek  és a késő iek en is olyan viselke ést folytathatnak  ami pro lém t okoz a cso-
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port an  kihathat a t ga  környezetre is   korai ntalmaz s an való részvétel ntalmazó ka-
maszkori kapcsolatokhoz  sőt ak r felnőttkori kapcsolatok an h zast rsi  m nkahelyi  is megjelenő 

ntalmaz shoz  vagy egyé  evianci khoz vezethet  

 1.8.2. Az áldozatok
z l ozatok között is tö féle típ s gyelhető meg  annak  akik passzívan reag lnak a ntalma-

z sra  és vannak  akik visszat ma nak  
A passzív áldozatok ltal an félénke ek  kevese  t ras tapasztalattal ren elkeznek  nehezen 
szereznek ar tokat  r v gyakoznak arra  hogy eilleszke jenek  nehézségeik vannak a kap-
csolatok kialakít s an  lőfor lhat  hogy érzik  kiközösítik őket t rsaik  e nem t j k  hogyan 
lehetne ezen v ltoztatni  javítani  ehezen llnak ki mag kért  nehezen mon anak nemet és izony-
talanok a an  hogyan is reag ljanak a ntalmaz sra

z bántalmazó-áldozatok sír s és visszavon l s helyett hajlamosak a visszav g sra  imp lzívak  
és ak r tö  agresszió is jellemezheti őket  mint mag kat a ntalmazókat  z az agresszió azon an 
ltal an nem az őket ntalmazók ellen ir ny l  hanem valaki m s ellen  aki vé telene  mint ők 
pl  kise ek  m s csoport a j rnak st  ellemző az önkontroll hi nya  hirtelen és rv n reag l-

nak a környezet k jelzéseire  

 ntalmazott gyerekekre összességé en jellemző  hogy t rsaik elker lik őket  és egyre kevés é 
akarnak vel k ar tkozni  ontos azt tiszt zni  hogy min en gyerek v lhat ntalmaz s l ozat v  
aki kise  gyengé  érzékenye  vagy csak kicsit m s  mint a tö i gyerek pl  eszé hi s  

z l ozatok szomor nak és elesettnek érezhetik mag kat  sőt olyan zikai t neteket is m tathat-
nak  mint a fejf j s vagy hasf j s  tat sok igazolj k  hogy a ntalmaz s k lön öző egészség-
gyi pro lém kkal  kapcsolati nehézségekkel és tan l si zavarokkal közvetlen kapcsolat an ll  a 

az l ozati szerep llan ós l  az alacsony ön ecs léshez és a kapcsolatok kialakít s nak nehézsé-
géhez vezethet   késő iek en neheze en pró lnak ki j olgokat  kevés é nyitottak  könnyen 
fr sztr ltt  v lhatnak  szélsőséges eset en ak r mag k is ntalmazhatnak m sokat
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  1.8.3. A szemlélők - lehetséges reakciók a bántalmazásra 
z óvo s csoport nagy része közvetlen l nem érintett gyan ntalmaz s an  e a ntalmazó 

és az l ozat közti történések előtt k zajlanak   szemlélők tö féle t rsas szerep en lehetnek  r 
nem min en szerep for l elő min en óvo s csoport an

•	 a bántalmazó támogatója  megerősíti a ntalmazó tetteit pl  nevet  mikor l tja  hogy egy m -
sik gyereket ntanak  vagy t nozza a ntalmazót

•	 a bántalmazó csatlósa  azért nt egy m sik gyermeket  mert a ntalmazó ezt kérte tőle  

•	 az áldozat védője  olyan gyermek  aki megvé i azt a t rs t  akit m sok ntottak  

•	 az áldozat vigasztalója: pró l ar tkozni azzal  akit ntottak  kirekesztettek

•	 a közvetítő: olyan gyermek  aki segítséget kér  elmon ja az óvo ape agóg snak vagy sz lő-
nek  hogy valakit ntottak a csoport ól  

•	 a passzív kívülálló: gy tesz  mintha nem l tn  vagy t n  hogy valakit ntottak  

ise  gyerekeknél ezek a szerepek még nem kör lhat rolhatóak  sta ilak  e a késő iek en 
egyre jo an i erenci ló nak  gy iskolai kort rs csoport an m r könnye en azonosíthatóak a 
fenti reakciók

zemlélő rki lehet egy közösség en  és ők is megélik a llying negatív hat sait  ossznak és 
űnösnek érezhetik mag kat  szorong sok alak lhatnak ki enn k  z is elképzelhető  hogy csat-

lakoznak a ntalmazóhoz  vagy mag k is ntalmazóv  v lhatnak  z is előfor lhat  hogy a gye-
rekek haragot  szomor s got éreznek  e félnek eavatkozni  gyrészt tartanak a ntalmazótól  
így el tasítj k  ker lik az l ozatot  nehogy az l ozat sors ra j ssanak  illetve pró lj k fenntartani 
saj t pozíciój kat

 megelőzés szempontj ól öntő jelentősége van annak  hogy egy csoport an fokozni t j k a 
segítségny jt st  vé elmet  a passzív szemlélőket aktív támasznyújtóvá form lj k t  
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2. A bullying megelőzése
 llying prevenciój an a gyerekekkel foglalkozó szakem ereknek szem előtt kell tartania a leg-

fontosa at  ha nem állítjuk le a kisebb bántalmazásokat is, tovább fog terjedni   a azon an 
i ő en észrevessz k és eavatkoz nk  a llying megelőzhető  tat sok ltal megerősített tény  
hogy a gyerekek és nevelők reakciója az agresszív megnyilv n l sokra egyértelműen meghat roz-
za a jövő eli agresszió mértékét   kisgyerekek jellemzően aszerint szervezik viselke és ket  hogy 
a környezet ktől milyen visszajelzést kapnak  hogy a környezet k  a nevelők  a kort rsak  hogyan 
reag l  a egy a ott viselke és nem megenge ett  egy m sik ir ny a történő tereléssel  ir nym ta-
t ssal képesek arra  hogy v ltsanak  j megol sokat és megnyilv n l si form kat pró ljanak ki  
gy a k lönféle ntalmaz sra taló viselke éselemek még a kialak l skor le llíthatóak  sőt e en 
az óvo ai közösségnek k lönösen nagy szerepe van  a a gyerekekkel foglalkozó nevelők tiszt -
an vannak a jelenséggel és vil gos ismeretekkel ren elkeznek  az képessé teheti őket arra  hogy 

hatékonyan foglalkozzanak a pro lém val  lönösen fontos a llying le llít sa a következmények 
miatt is  gyanis az óvo an ntalmazó gyerekek nagy valószínűséggel a késő iek en is foly-
tatni fogj k ezt a magatart st  az l ozatok pe ig a késő iek en is szenve ő alanyokk  v lhatnak

 2.1. Legyünk tudatában!
 llying sokszor rtatlannak tűnő kon ikt sos helyzetek ől fejlő ik ki  e ez csak akkor v lik n-

talmaz ss  ha a felnőttek nem t laj onítanak ezeknek a megnyilv n l soknak kellő jelentőséget  
és nem llítj k le i ő en  a a felnőtt ismeri a viselke és h tterét  a megjelenés kör lményeit  köz e 
t  lépni  és meg t ja aka lyozni a tov terje ést  z óvo ape agóg snak hat rozottan le kell 
llítani a ntalmaz s folytat s t  és egyértelműen kifejeznie  hogy az észlelt viselke és llying  és 

ellenkezik a csoport norm ival   l  „Láttam, hogy meglökted Zolikát. Ez bántás, kérlek, hagyd abba! 
Ebben az óvodában senkit nem szabad bántani!”. 

ontos a ntalmaz ssal kapcsolatos gyakori tévhitek eloszlat sa is  épszerű  felmentésre cs -
ító elképzelés  hogy az ilyen kicsi gyerekek még t l rtatlanok ahhoz  hogy ntsanak rkit  leg-

al is nem sz n ékosan  gyanis képtelenek olyan előre megfontolt cseleke etre  ami m sok 
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ntalmaz s ra ir ny l  zintén előfor l  hogy egy gyerek l tszólag élvezi az ellene elkövetett 
heccelést  z még nem jelenti azt  hogy való an jó érzéssel tölti el  okkal ink  arról van szó  
hogy értékeli  hogy foglalkoznak vele még akkor is  ha így nyilv n l ez meg   kor an leírtakkal 
összef ggés en a kölcsönös ntalmaz s esetén sem elfoga ható a llying  ha az l ozat vissza-
a ja  megtorolja az agresszív viselke ést  attól még gyan gy meg kell llítani a folyamatot   y -
gi vi rogram képzési eleme ezt a t atosít st szolg lja azzal  hogy korszerű ismereteket közvetít 
az óvo ape agóg sok és óvo ai olgozók felé  

 2.2. Vegyük észre! 
mennyi en a gyerekekkel foglalkozó felnőttek felismerik a ntalmaz st  lehetőség k a ó ik arra  

hogy iztons gos környezetet iztosítsanak a gyerekek sz m ra  okat segíthet  ha a nevelők meg-
tan lj k észrevenni azokat a korai jeleket  amik llyingra talhatnak  ov  gyelni kell azokra 
a gyerekekre  akik mag knak valók  szomork sa ak  ke vetlene ek  akiknek neheze en megy 
a ar tkoz s  vagy kevés é szívesen vesznek részt közösségi tevékenység en  hiszen ők a legin-
k  veszélyeztettetek az l ozatt  v l s tekinteté en  z óvo ai y gi vi képzésen a ntalma-
z s felismerése is szó a ker l  hogy megkönnyítse az ilyen helyzetek azonosít s t

 2.3. Beszéljünk róla!
 ntalmaz s megelőzésének tov i lényeges pontja  hogy a gyerekeket megfelelő tm tat ssal 

felkészíts k arra  hogy létre se jöjjön  vagy i ő en véget érjen egy ntalmazó magatart s  yitottan 
és egyenesen kell foglalkozni a ntalmaz ssal  en nagy szerepe van annak  hogy a gyere-
kekkel meg eszélve egy olyan csoportnorma és légkör jöjjön létre  amely en a llying eleve nem 
megenge ett   gyerekeknek tiszt an kell lenni k a kötelezettségeikkel és a jogaikkal  azzal  hogy 
ez a konszenz s min enki jólétét  ékességét szolg lja   gyerekekkel meg kell azt értetni  hogy 
nemcsak elv r saink vannak feléj k  hanem ezek a sza lyok az ő ér ek ket szolg lj k    y gi-

vi csoportfoglalkoz sok ezt a célt  a csoportsza lyok megfogalmaz s t és elfoga s t célozz k  
 nyílt komm nik ciót segítik tov  a tém an szervezett sz lői tal lkozók   
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 2.4. Mutassunk példát!
hhoz  hogy a gyerekek ne az agresszív viselke ést részesítsék előny en ér ekeik érvényesíté-

sének folyamat an  arra is sz kség k van  hogy megfelelő mint t l ssanak mag k kör l  a a 
nevelők toler lj k az agressziót  akkor azok a gyerekek  akik erre hajlamosak  nagyo  eséllyel 
fognak a jövő en is agresszív megnyilv n l sokkal élni  a egy közösség en az agresszió az elfo-
ga ott norm k közé tartozik  egyre tö en élnek vele  zért a közösség min en tagj ra kiterje ve 
érvényes lnie kell annak az elvnek  miszerint az erőszak  m sok nt sa nem megenge ett  nem 
elfoga ott a közösség en

 2.5. Avatkozzunk be!
hogy ezt m r kor an is hangs lyozt k  a llying kialak l s n l nagy jelentősége van annak a 

pillanatnak  amikor a gyerekek azt l tj k  hogy egy t rs k ere ményesen t  ol og lni az agresz-
szív viselke éssel  a azon an az agresszor negatív visszajelzést kap  vagyis a felnőttek i ő en 
kifejezik nemtetszés ket  és köz eavatkoznak  ez a viselke és kevés é fog elterje ni   köz e-
avatkoz s mó j ra a y gi vi rogram an ki olgozott intervenciós lépések a kézikönyv késő i 
fejezeté en  a nak t mpontot  

 2.6. Mutassunk alternatív lehetőségeket!
 nevelők fela ata  hogy fejlesszék azon szoci lis készségeket  melyek lehetővé teszik a pozitív 

kapcsolatteremtést  illetve segítik a ntalmaz ssal szem eni vé ekezést  ontos annak megm -
tat sa és hangs lyoz sa is  hogy az in latok kezelésének vannak alternatív i  van jo  megol s 
a ntalmaz sn l   y gi vi csoportfoglalkoz sok és a gyakorlatt r ötletei ezt a nevelői m nk t 
segítik. 
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3. A NyugiOvi csoportfoglalkozások
 3.1. A csoportfoglalkozások keretében végzett óvodai tevékenységi 
                 formák

 y gi vi rogram gerincét az óvo soknak szóló csoportfoglalkoz sok jelentik  melyeket a kam-
p nynapot követően a csoport an olgozó óvo ape agóg sok  lehetőleg egy tt vagy pe agógiai 
asszisztens  fejlesztő pe agóg s st  evon s val p r an  tartanak a teljes óvo ai csoport an 
kez eményezés jelleggel  z alapvetően öt napra le ontott tematika tíz darab 30 perces foglalko-
zást fe  le  melyek teh t egy héten el l  vagy ak r hossza  i őtartamra elosztva is megvalósítha-
tók    program célcsoportja a 3-7 éves koroszt ly   foglalkoz sok életkorilag homogén és vegyes 
csoport an egyar nt megvalósíthatók

 foglalkoz s sorozat összesen 21, változatos óvodai tevékenységi formákat érintő gyakorlat-
ból ll  melyek öt tém hoz  öt csoportsza lyhoz kapcsoló nak ls  t l zat  z első két sza ly 
ltal nosa  pozitív t rsas viselke ést ír elő  egym s tisztelete  elfoga sa  érzelmek komm nik -

l sa  sza lyoz sa   tov i speci k sa  sza lyok a ntalmazó viselke és el tasít s val  az 
l ozatt  v ló gyerek megvé ésével  és a segítségkéréssel kapcsolatosak
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BEFOGADÁS ÉRZELMEK BÁNTALMAZÁS VÉDELEM JELZÉS
Mindenkit 

befogadunk a 
csoportba!

Elmondjuk, 
amit érzünk!

Nem bántjuk 
egymást!

Megvédjük 
azt, akit 

bántanak!

Szólunk, ha valakit 
bántanak!

r zol s r maj ték lső vil g                  
megismerése

ozg sos 
j ték

lső vil g               
megismerése

r maj ték
lső vil g 

megismerése ozg sos j ték r zol s nyanyelvi j ték

ozg sos         
j ték

ozg sos j ték lső vil g             
megismerése

r maj ték ozg sos j ték

nek zene  
t nc nyanyelvi j ték r maj ték

nek zene  
t nc r maj ték

r zol s

 3.2. A foglalkozások kerete 
 napi két harminc perces  foglalkoz s a csoport napiren jé e természetesen gyazva  a gyerme-

kek aktivit s szintjéhez  terhelhetőségéhez és gyelmi kapacit s hoz igazo va élelőtt tarthatók  a 
sz net en pe ig sza a  mozg sos tevékenység aj nlott

z egyes elemek időkeretét az órav zlatok an felt ntett k  nnek célja a foglalkoz s megterve-
zéséhez való segítségny jt s   mega ott i őkeretek min  a csoporthoz  min  az óvónő műkö és-
mó j hoz mérten r galmasan kezelen ők  izonyos foglalkoz sokhoz előkész letek sz kségesek  
esetenként anyag eszerzés  terem ekészítés st  form j an  zért min ig ér emes a következő 
gyakorlatot előreolvasni

 foglalkoz sok i e lis helyszíne a csoportszo a  amennyi en a kézműves foglalkoz shoz megfe-
lelő mennyiségű asztal és szék  a mozg sos fela atokhoz pe ig elég tér ll ren elkezésre
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z óvo ape agóg sok ltal vezetett foglalkoz sokon lehetőleg a csoport minden tagja vegyen 
részt  természetesen nem kötelező jelleggel  e az óvo ape agóg snak töreke nie kell min en 
gyermek evon s ra   program ki olgoz sa sor n szem előtt tartott k  hogy a foglalkoz sok való-
an lehetőséget ny jtsanak a teljes körű ak r  fő sz m ra  ekapcsoló sra  a egy tevékeny-

ség csak kiscsoport an  fő  valósítható meg  akkor felt ntett k a csoport ont s mó j t

 program kialakít sa sor n k lön szempont volt  hogy a fela atok hely en  m nkai ő en elvégez-
hetőek legyenek  ne legyen sz kség k lső szakem er evon s ra  vagy tö letm nka teljesítésére  
ov i szempont volt  hogy végrehajt sa a meglévő t rgyi keretekre alapozva  kevés j eszközt 

vagy eren ezést igényeljen   y gi vi csomag a megvalósít s hoz sz kséges eszközöket és 
segé anyagokat tartalmazza

 3.3. A foglalkozások sorrendje
 foglalkoz s sorozat szekvenciális szerkezetű  vagyis az egyes foglalkoz sok egym sra ép lnek  

a kerettörténet laza  i őren i szöve ékét követve  egink  5 db tematikus hét szervezését java-
solj k  amelynek hétin ító napj n elhangzik a foglalkoz s fő zenete és a hozz  tartozó gyakorlat-
sor  maj  a hét folyam n a k lön öző kiegészítő j tékok és foglalkoz sok sor n tov i j tékokkal 
ezek mélyítése

gy egy téma kiraga ható  kom in lható  illetve integr lható az óvo a vagy a csoport ltal m r 
megkez ett m s mo ell e is

 teljes foglalkoz s sorozat megismétlése vegyes összetételű csoport an legalább két évente 
aj nlott  omogén vagyis életkorilag osztott  csoportok esetén legi e lisa  a m so ik év en kö-
zépső csoport an  kez eni a program evezetését  és min en év en ismételni  elmélyíteni a cso-
portfoglalkoz sok tevékenységeit   
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  3.4. A foglalkozások felépítése
  3.4.1. A kerettörténet

 foglalkoz sok kereteként az óvo a l togató űrlény kalan os története szolg l   koroszt ly sz -
m ra ki olgozott mese főszereplője olyan g ra  aki in okoltan félénk és nagyon szerethető  egy 
ke ves űrlény  aki egy t voli olygóról i ecsöppent a gyermekek közé az óvo a  z a kis űrlény 
Szepi  mert szeppent  csak akkor érzi jól mag t  és mara  a csoport an  ha a gyermekek etartj k 

a ntalmaz s ellenes sza lyokat  zepi zikailag is jelen van pl ss g raként min en csoport an  
k lcs szereplője a csoportfoglalkoz soknak és a program ka al ja egy en  z ltala írt levelek egy 
olyan kerettörténet a nak  amely tível a csoportfoglalkoz sokon  és egy eszövi az egyes gyakor-
latokat  tevékenységeket  felolvas s k min ig napin ítóként szolg l  

 gyermekek megszólít sa  a vel k való közvetlen m nka a prevenció lényegi eleme   z óvo ape-
agóg s a foglalkoz sok ir nti ér eklő és felkeltését  a j tékra hív st zepi a ott levelének felolva-

s s val végzi  élja ezzel önmaga sz m ra is az érzelmi r hangoló s  a gyerekek sz m ra pe ig 
a folytonoss g élmény megteremtése  az j izgalmas nap hang lat nak megalapoz sa

 keretmese tov i két főszereplője egy t n érl ny Zille  és egy t n érlovag Timó  ille  a 
t n érl ny női attri t mként az érzelmek felismerése  kezelése terén ren elkezik var zserővel  

zívét testén kív l hor ja  így t ja megérezni  ha valakinek nat van a szívé en  imó  a t n-
érlovag egy sz perhősnek megfelelően sz per erejét m sok vé elmére haszn lja  ar zspajzsa 

segítségével kital lja  kinek mire van sz ksége  hogy t ja megvé eni a ajtól   kerettörténet en a 
t n érek zepit segítik  e képességeiket a program sor n megosztj k” a gyermekekkel  vagyis az 
óvo ape agóg sok az ő közvetítés kkel t nak ir nyt m tatni  mint t ny jtani az elv rt viselke ési 
form k terén  

 t n érekkel való azonos l s elősegítése ér eké en  a gyerekek nem l tj k őket  a csoportfoglal-
koz sokon ténylegesen a őr k e jhatnak a két t n ér jelmezének  var zsp lca ill  pal st  és 
kellékeinek  szív ill  pajzs  felvételével   
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  3.4.2. Gyakorlatok áttekintése

BEFOGADÁS BÁNTALMAZÁS VÉDELEM JELZÉS
Csillagkapu    

készítés zo orj ték épren ezés ogócska sszegzés

Csillagkapu  
avat s

rzelemkifejező 
k rty k f j s

ar zspajzs 
készítés t jjas csoportsza ly

agacs j ték egszorítom el-
enge em

 szavak ereje ar zspajzs 
avat s

elzés sorverseny

ört nc nerősítés igasztal s
Légy          

sz perhős vat s

óv tétel

 Drámajátékok   a r maj tékok egy része valamelyik alkot s közös felavat sa egy
egy var zsigeként műkö ő mon óka segítségével  mozg ssal kísérve vagy szit ciós gya-
korlattal kiegészítve  illetve i e tartozik a z ró ceremóni n a program t n ér g r ival tör-
ténő azonos l s ille és imó felelősök kiv laszt sa   tö i r maj ték an az érzelmek 
komm nik ciója  mozg sos megjelenítése érzelemkifejező szo rok  vigasztal s  a fela at    

 Mozgásos játék   a gyermekek mozg sigényének kielégítését és örömteli egy ttes 
élmény ny jt s t szolg lja a mozg sos j tékok egyik része ragacs j ték  l f j s  fogócs-
ka  illetve olyan készségek gyakorl s ra a  lehetőséget  mint a harag  a fesz ltség sza -
lyoz sa megszorítom elenge em  illetve a gyors segítségkérés jelzés sorverseny      

 Külső világ tevékeny megismerése   az em erek lelki műkö ésének megértését 
célozz k azok a gyakorlatok  melyek valamilyen viz lis t mpont segítségével in k lnak 

eszélgetést  ver lis fel olgoz st  így segítik  az óvo sok gon olko si saj toss gaihoz 
illeszke ve  a t atosít st  ismeretközlést   
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 Rajz, mintázás, kézimunka   a gyermekek olyan alkotó tevékenységet végeznek  
amely elsősor an v g st  ragaszt st illetve rajzol st  festést igényel  e m s képzőmű-
vészeti technik kat is lehet alkalmazni  z alkotó m nka ere ménye min h rom eset en 
csillagkap  var zspajzs  helyre llított zepi lelke  a csoport közös alkot sa  amely a fog-

lalkoz sok sor n fontos szerepet kap  ez ltal tö letjelentést is hor oz  

 Ének-zene, énekes játék   a foglalkoz sok a szervesen eépített körj tékok célja az 
egy ttes élmény erősítése egy ttmozg s  egy ttes éneklés révén   program kamp ny ala 
a foglalkoz sok tö  pontj n is lej tszható  vagy közösen is előa ható  

 Anyanyelvi játékok   legink  a mon ók z shoz hasonlítanak azok a gyakorlatok  
amelyek célja egy egy fontos zenet énerősítő mon atok  csoportsza lyok  evésésének 
elősegítése

  3.4.3. A csoportszabályok
 foglalkoz sok egy egy csoportsza lyhoz kapcsoló nak  ezek megfogalmaz s t és elfoga s t 

készítik elő lépésről lépésre  

- efoga s  a m sik megismerése  a k lön özőség lehetőségként való megtapasztal sa  az 
egy ttesség en rejlő örömforr s t atosít sa az első lépés  amire kiv ló alkalmat teremt ze-
pi megérkezése a csoport a  lön özőek vagy nk  az érzelmi reakcióink és érzelmeink kife-
jezése terén is  ezért ha t nk eszélni az érzéseinkről  jo an megértj k egym st  

- rzelmek  a ntalmaz s elker lésé en segít  ha t nk ralko ni in latainkon és ink  
elmon j k  ha zavar valami  z énerősítést  a énító félelem lek z ését  az l ozatt  v l s 
megelőzését szolg lj k azok az ön sz ggessziók  amelyek növelik kompetencia érzés nket  

tors g nkat

- ntalmaz s  a ntalmaz s k lön öző form inak cs fol s  t rgy tönkretétele  fenyegetés  
verés  főnököskö és  kiközösítés  ezek negatív hat sainak megismerése t n ker l sor a 

ntalmazó viselke és el tasít s nak megfogalmaz s ra  ontos t ni azt is  hogy t om 
jóv tenni a nt st  ami nem mer l ki egyszerű ocs natkérés en   vigasztal s és a jóv tétel 
min enkinek m st jelenthet  igényeinket ér emes ezért komm nik lni  
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- é elem  nem az az erős  aki ntja a m sikat  hanem az  aki megvé i a gyengé et  eg-
vé eni valakit legjo an egy tt t nk  egyesíteni kell az erőket  in enki lehet sz perhős”  
hiszen min enki en megvannak az ehhez sz kséges képességek  

- elzés  van  hogy nem t j k megvé eni mag nkat vagy a m sikat  ilyenkor szólni kell egy 
felnőttnek  hogy segítsen  z nem r lko s  mert ha valaki aj an van  min enképpen je-
lezni kell  z tolsó alkalom a kor iak ismétlését  és a foglalkoz sok nnepélyes z r s t is 
szolg lja  illetve előretekint a csoportsza lyok evésését segítő mon óka megtan l sa és a 

ille  és imó felelősök kiv laszt sa révén       

 csoportsza lyok ki olgoz s n l a következő jellemzőket vett k gyelem e  az óvo s kor-
oszt ly saj toss gai miatt

 a sza lyok konkrét viselke ésekre vonatkoznak ltal nos előír s pl  legyél ar ts gos helyett  

- megfogalmaz s k egyértelmű  egyszerű  kijelentő mó an

- alapvetően az elv rt viselke ésre vonatkoznak  tilt sok helyett kivétel a em ntj k egy-
m st” ahol az el tasít s a lényeg  

- sz m k tl tható  

- képes megjelenítés k min ig szem előtt van  a csoportsza ly szöveges megjelenítése az 
óvo ape agóg st segíti  hogy min ig gyanazokat a szavakat haszn lja a csoportsza lyra 
történő tal sn l

- evésés ket t mogatja az öt jjas sza ly technika alkalmaz sa

 csoportsza lyok e ni l sa önmag an kevés  hiszen ezek csak akkor válnak normává, ha a 
nevelők következetesen megerősítik az elvárt viselkedésformát, a szabály megszegése ese-
tén pedig visszautalnak ezekre. 
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  3.4.4. Zárás, összegzés
ontos megjegyezn nk  hogy a r hangol s  a gyakorlat és a z r s egyenrang an fontos elemek  

néha egy kisgyermek csak a foglalkoz s végére érkezik meg” lélek en   legfontosa  mon aniva-
ló  a csoportsza ly is ekkor hangzik el  lőfor lhat  hogy egy akt lis csoporttörténés fel orítja az 
ltal nk tervezett forgatókönyvet  tt esetenként mérlegelj k  mennyire enge j k a forgatókönyvtől 

való eltérést

 3.5. Vezetéstechnikai szempontok a csoportfoglalkozásokhoz
•	  napi foglalkoz sok egy a ott csoportsza ly köré ép lnek és így alkotnak egy ívet  e ez 

nem jelenti azt  hogy az óvo ape agóg snak nincs szabadsága a gyakorlatok formai meg-
valósításában.  képzőművészeti technik kn l  a eszélgető körök en  az eszközhaszn lat-
an sokféle kreatív megol s elképzelhető  illetve az óvo ape agóg s nagy an t maszko ik 

a csoportról való előzetes t s ra  

•	  gyakorlatok vezetésénél aj nlott  ha két óvodapedagógus illetve legal  egy óvo ape a-
góg s és egy m sik óvo ai olgozó is jelen van  r a foglalkoz sokat egy pe agóg s is le 
t ja vezetni  mégis könnye  a gyermekeket a tém n l tartani  ha két felnőtt jelenléte izto-
sított  lőfor lhat  k lönösen vegyes életkori csoport an  hogy a gyermekek nem azonos 
tem en hala nak  vagy valamelyik kisgyermek gyelme elkalan ozik  zek en az esetek en 

az éppen nem vezető felnőtt  segíthet egy en tartani a csoportot  a s l a gyermekek sz -
m ra mo ell értékű lehet két felnőtt kooper ciója   

•	 ontos gyeln nk arra  hogy a feladatok nem versengő jellegűek  annak olyan pe agógiai 
helyzetek  mikor a versengés hangs lyos  e e en a tém an ezt min enképpen szeretnénk 
elker lni  z olyan fela atok  amik gyességet  gyors észj r st  jó memóri t  nyelvi lelemé-
nyességet  jó pro lémamegol st igényelnek  kiélezhetik a gyerekek közti k lön ségeket  leg-
ink  olyan gyerekek jav ra  akik a t rsas tér en is gyese ek   y gi vi rogram célja 
ezzel szem en  hogy a gyerekek efoga óak legyenek egym ssal  senki ne érezze mag t 
tö nek  felső ren űnek m sn l
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•	 ltal an jó  ha nem vagyunk túl didaktikusak  a csoportsza lyokat nem mereven  e ha-
t rozottan képviselj k   efoga ó szemléletre  emp ti ra nem lehet szigor an nevelni  

•	  foglalkoz sok sor n nem értékeljük, nem minősítjük a gyerekeket  nem foglal nk ll st 
izonyos kér ések en   szélsőséges  és agresszív reakciókat természetesen a programhoz 

illeszke ő szemlélet en kezelj k  e a f rcsa  szokatlan megol sokat elfoga hatj k  ha ez 
m sokat nem sért  

•	 e tekints k k arcnak  ha a gyerekek tov ra is erőszakosak egym ssal  emlékeztess k 
őket a csoportsza lyokra   programmal hossza  t von szeretnénk hat st elérni

•	  éha nevelőként gy érezhetj k  hogy egy egy gyermekkel van igaz n gon  e a fók sz a 
mégis a csoportfolyamatokat kell llítan nk  mert az egyéni viselke ést azok t j k sza lyozni  

 csoportfoglalkoz sok kapcs n ak r j szerepek is kialak lhatnak a csoport an

•	 j gyermek érkezése  ehetséges  hogy a foglalkoz sokhoz j gyerekek csatlakoznak  vagyis 
a létsz m nem llan ó  in en eset en gyelmet kell szentelni az jonnan csatlakozó gye-
rekek integr ciój nak  z a legtö  eset en annyit jelent  hogy rövi en elmon j k nekik a 
csoport előtt  mi történt az előző alkalommal  illetve hogy a mai napon honnan fogj k folytatni  

•	 Különös reakciók: in en gyakorlatn l v rhatóak tipik s reakciók  és lesznek nagyon krea-
tív megol sokat vagy megnyilv n l sokat v lasztó gyerekek  zeket a mag k f rcsas g -
an és k lönlegességé en pró lj k elfoga ni  a azon an agresszív tartalm ak  ér emes 

ezt nem sz monkérően  e ér eklő ően megkér ezni  

•	 Magányos gyerekek: enj nk o a azokhoz a kisgyerekekhez  akik egye l vannak  vagy 
nem t nak mit kez eni a helyzettel  zok an a fela atok an  ahol teljes csoportot szeret-
nénk megmozgatni  k lönösen fontos min enki hozz j r l sa  így ér emes megkér ezni az 
elaka t gyerekeket  hogy mi en t nk neki segíteni  égső soron elfoga ható  ha valaki nem 
akar részt venni a j tékok an  zek a gyerekek szemlélőként is sokat tan lhatnak a tö iek 
j ték ól  
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•	 Az ellenállók: ehetnek olyan  elsősor an nagyo  fejlette  gyerekek  akiknél gy érezz k  
hogy nehezíteni akarj k a foglalkoz st  ellehetetlenítik a vezető m nk j t  z ellen ll s k lön-
öző form kat ölthet pl  ellenkezés  passzivit s  kötözkö és  gyelemelterelés  ohócko s  
z ltal an arra tal  hogy ezek a gyerekek megaka tak  félnek st  teh t segíteni kell nekik  
egink  gy t nk segíteni  hogy elfoga j k  megértj k az ok t  hogy ezekhez a nehe-

ze  gyerekekhez viszony l nk  az mintaértékű lesz a csoport sz m ra

 3.6. A csoportfoglalkozások óratervei 
z óratervek en min en tém hoz em tatj k az al iakat

  foglalkoz sok célja
  csoportsza ly
 zepi levele

yakorlatonként
  gyakorlat címe
 őigény
 szközigény
 lőkész let  sz kséges előzetes lépések 
  fela atok leír sa  a gyakorlat menete  fő lépései
 nstr kciók
 iegészítések  megjegyzések  a gyakorlat lehetséges v ltozatai
 ezetéstechnikai megjegyzések  magyar zatok

  3.6.1. Első téma - Befogadás
Csoportszabály: „ in enkit efoga nk a csoport a  i az  csoport vagy nk és min enkit e-
foga nk ”
Célok:

 gym sra hangoló s
 nnak megismerése és megtapasztal sa  hogy milyen egy csoporthoz tartozni  illetve milyen 

kív l llónak lenni egy csoporthoz képest
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 lfoga s ól a ó ó pozitív érzések hangs lyoz sa  t atoss  tétele
 mp ti s készség fejlesztése
 özösségi érzés erősítése  annak hangs lyoz sa  hogy milyen jó egy efoga ó attitű el 

ren elkező csoport tagj nak lenni
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A foglalkozás címe BEFOGADÁS
1. BLOKK: A KERETTÖRTÉNET – SZEPI ELSŐ LEVELE

Időigény  perc

Eszközigény 
 kerettörténet  zepi  levele
zepi  űrhajó

Előkészület

llenőrizni  hogy az űrhajó és enne zepi a csoportszo an van  
megfelelő  elérhető helyen  a levél elhelyezése az űrhajó közelé en

pcion lisan a szo a esötétítése  űrhajó megvil gít sa                            
l s  iegészítések  megjegyzések

Feladatok leírása

1. rzelmi r hangol s
•	 isszatekintés zepi megérkezésére az űrhajóra m tat ssal
•	 zepi levelének megtal l sa

2. evezető gon olatok  kör e ltetés 

3. erettörténet felolvas sa

4.  gyakorlat z r sakor a gyerekek a szőnyegen lnek

Instrukció

„Sziasztok gyerekek! Emlékeztek, hogy ki érkezett meg ide hozzánk, 
az óvodába? Itt van az űrhajója! Látjátok, hogy ő hol van? Elbújt?          
Lehet, hogy még nem akar előjönni! Nézzétek csak, itt hagyott nekünk 
egy levelet! Na, gyertek! Üljetek körbe, elolvasom Nektek. Aztán min-
denféle izgalmas dolgot fogunk csinálni. Hátha lassan Szepi is előbújik 
közben…  Kezdhetjük?”
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Kiegészítések,            
megjegyzések 

•	 a a gyerekek l tt k a zepi taz sa” című előa st  akkor tal-
j nk vissza erre is pl. „Emlékeztek, hogy milyen előadást láttunk? 
Kikről szólt? Hogy tetszett?”

•	 egítheti a gyerekek evonó s t egy speci lis légkör megterem-
tése  a szo a elsötétítése  az űrhajó megvil gít sa egy közelé en 
elhelyezett teamécses  kis l mpa segítségével

Vezetéstechni-
kai szempontok,            
magyarázatok 

•	 egíti a program ein ít s t  ha meg lehet teremteni azt  hogy a 
gyerekek egyszerre pillants k meg zepit  nnek lehetséges mó -
ja  hogy min enki kimegy a szo ól egy rövi  i őre  ami alatt az 
óvo ape agóg s kirakja az űrhajót  maj  a gyerekek egy tt vissza-
jönnek a szo a

•	  történet felolvas sakor geszt sokkal  hanghor oz ssal pró lj k 
meg kív ncsis g kat  ér eklő és ket felkelteni a foglalkoz s ir nt
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A foglalkozás címe BEFOGADÁS
1. GYAKORLAT-  CSILLAGKAPU KÉSZÍTÉS

Időigény  perc

Eszközigény 

 kap hoz hajlított ha szivacs cső  al fólia  kész alakzatok  csillag  
olygó  stökös  hol sarló  h llócsillag  ara  min egyik ől        

rögzítésre alkalmas eszközök  olló  ragasztó  cell  cérna felfűzéshez  
rajzszög 

Előkészület
a szivacs cső etekerése al fóli val a csillagkap hoz  ennek elhelye-

zése a m nkaasztalon  valamint a csillagkap ra ker lő íszek elkészí-
tése pl  ekorg milap ól

Feladatok leírása

1. vo ape agóg s evezetése   nap tém j hoz kapcsoló ó e-
vezető mesét követően Szepi első levele  az óvónő el js golja a 
gyerekeknek  hogy zepi m r megérkezett  akkor fog elő jni  ha 
fel íszítik neki közösen a var zslatos csillagkap t és azt felavatj k  

2. özös m nka   csillagkap  készítése az res kap  fel íszítését  
csillagkap v  alakít s t jelenti k lön öző viz lis technik k segítsé-
gével  
•	 z előre elkészített elemek rögzítése a ha szivacs kap n

3.  gyakorlat z r sa  csillagkap  készen van a m nkaasztalon 

Instrukció

„Szóval azt mondtátok, hogy van kedvetek feldíszíteni azt a csodás 
csillagkaput, amin keresztül Szepi meg tud érkezni hozzánk. Először 
mindenki válassza ki azt az egy varázsdíszt, amit fel szeretne tenni a 
kapura.”
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Kiegészítések,           
megjegyzések 

•	  csillagkap t íszítő elemek elkészítése a foglalkoz st megelőző-
en közösen is történhet  amely sor n m s képzőművészeti techni-
k kat is alkalmazhat nk  pl  festék  mont zs st  

Vezetéstechni-
kai szempontok,         
magyarázatok

•	 in en gyerek egy íszt v lasszon  

•	 igyelj nk arra  hogy tö  ísz legyen  mint ah ny gyerek van a 
csoport an  hogy min enkinek legyen v laszt si lehetősége   
min enki a saj t alkot s t helyezze fel
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A foglalkozás címe BEFOGADÁS
2. GYAKORLAT – CSILLAGKAPU AVATÁS

Időigény  perc

Eszközigény ész csillagkap  

Előkészület -

Feladatok leírása

1. ét önként jelentkező csillagkap  tartó gyerek kiv laszt sa 

2. özös j ték  verselés
•	 sillagkap  kör e ll sa

•	 vo ape agóg s elmon ja a var zsversikét zepi levelé ől  
l s  al  tö ször ismétli és a gyerekek fokozatosan 
csatlakoznak

•	 z egyik óvo ape agóg s megfogja zepit  a m sik pe ig t-
megy a csillagkap n  miköz en folyamatosan mon ja a verset

•	 in en gyermek tmegy a csillagkap n legal  egyszer

•	  kap t tartó gyerekeket lev ltj k  és ők is tmennek a kap n  

•	  végén zepi is tmegy a kap n az óvo ape agóg ssal és a 
gyerekek a kap  t lol al n v rj k  miköz en mon j k a verset

•	  gyerekek kör ea j k és p szival  öleléssel  köszönésekkel   
vözlik zepit  az óvo ape agóg s köz en félreteszi a kap t
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Instrukció

z önként jelentkező gyerekek kiv laszt sa  „Itt van ez a gyönyörű csil-
lagkapu. Most együtt fel fogjuk avatni. Ki lesz az a két ügyes gyerek, aki 
jó magasan tartani fogja a kaput, míg mindenki átmegy rajta?”

 var zsvers elmon sa  „Most álljuk körül a kaput és megtanuljuk a 
varázsverset. Először én mondom, és aki már tudja, kapcsolódjon be!”

z egyik óvo ape agóg s megfogja zepit  „Látjátok, Szepi is elő mert 
jönni, ahogy hallotta a varázsverset. Mindenki fogja meg valakinek a ke-
zét és bújjunk át együtt a csillagkapun! Közben mondjuk együtt a verset.”

 j ték végén  „Most kezetekbe adom Szepit, üdvözöljétek. Lehet neki 
puszit adni, megölelni, hogy érezze, örülünk neki és biztonságban van. 
Aki akar, UFÓ köszönést is kitalálhat.”

Kiegészítések,              
megjegyzések

•	 agyo  gyerekek vicces  köszönésekkel és fant zia köszö-
nésekkel is vözölhetik zepit l  megfogja az orr t  miköz en 
gr l  két tenyérrel nagy f leket csin l mag nak  jjait mozgatja  

mintha f lével” köszönne
•	  csillagkap  meghagy sa a hét sor n sőt ez t n is  lehetőséget 

teremthet kon ikt sok megol s ra  ék lésre  a csillagkap n való 
thala ssal és a mon óka elmon s val ék lhetnek ki a gyerekek

Vezetéstechni-
kai szempontok,            
magyarázatok

•	  kap t tartó gyerekek ink  nagyo  óvo sok legyenek  akiknek 
van t relm k kiv rni  míg a tö iek végig mennek

•	 igyelj nk arra  hogy a kap t tartó gyerekek is min enképpen            
tmenjenek a kap n

•	 z az első alkalom  hogy a gyerekek kez k e vehetik zepit          
ontos  hogy kapcsolat a ker ljenek vele  ki nem t  kapcsolat a 

ker lni zepivel  annak m tass nk mint t  
•	 ívj k fel a gyerekek gyelmét  hogy zepi min enkihez el fog j tni  

legyenek t relmesek
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A foglalkozás címe BEFOGADÁS
2. BLOKK

1. GYAKORLAT – RAGACS JÁTÉK
Időigény  perc

Eszközigény -

Előkészület ozg shoz sz kséges tér előkészítése

Feladatok leírása
1. özös j ték  f t s a terem en  raga s  f t s

2.  gyakorlat vége  az egész csoport raga jon össze  a gyerekek a 
terem szo a közepén

Instrukció

„Most már köszöntöttük Szepit, egy kicsit bátrabb is lett, és az űrhajója 
elé ült.  Képzeljétek, Szepi ismer egy nagyon vicces játékot, amit a kuci 
óvodások szoktak játszani, ezt nekünk is megmutatja. A kis kucik raga-
dósak, mint a rágógumi és szívesen játsszák a ragacsjátékot. Futká-
rozzunk a teremben, közben nagyon vigyázzunk egymásra! Amikor azt 
mondom, hogy RAGACS, keressetek valakit, akivel összeragadhattok. 
Amikor azt mondom FUTÁS, szétválunk és futunk tovább.”

 gyakorlat z r saként  “Most az egész csoport ragadjon össze!”

Kiegészítések,    
megjegyzések 

•	 gy m sik vari ció an összeraga hatnak megnevezett testrész k-
nél pl     
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A foglalkozás címe BEFOGADÁS
2. GYAKORLAT – KÖRTÁNC

Időigény  perc

Eszközigény 
Előkészület  mozg shoz sz kséges tér kialakít sa

Feladatok leírása

1. özös t nc  a kamp nynapon megismert Lapata t nc éneklése  
kört nca  

ncolj k a apat t kettőt jo ra  apat t  apat t kettőt alra  
ncolj k a apat t kettőt jo ra  ez a legjo  t nc  jo  l  kir g ” 

ör en llva először kézfog s  azt n v llfog s  ez t n egym s         
erek t kell fogni  maj  tér ét  vég l ok j t  

ezető min en kör t n ezekkel a szavakkal a ja az instr kciót
ncoltatok m r apat t   kkor pró lj k meg

ncoltatok m r apat t kézenfogva   s egym s v ll t         
fogva   kkor pró lj k meg  és így tov

Vezetéstechni-
kai szempontok,        
magyarázatok

•	 z óvo ape agóg s nem vesz részt a ragacsj ték an  

•	 a az óvo ape agóg s szívesen ozik vagy szereti a ramati-
k s elemeket  foghatja zepit ként vagy eszélhet a nevé en          
a hatja a ragacsj ték instr kciój t zepi nevé en is  

•	 an az eset en  ha az instr kció a kettesével összeraga s         
h rom négy kör t n ér emes egy olyan sza lyt hozni  hogy 
olyannal raga janak össze  akivel még nem  elker lve azt  hogy 
min ig gyanazzal a gyerekkel ker ljenek p r a
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Instrukció
Ki emlékszik még, hogy táncoljuk a Lapatát? feleleveníteni a kamp ny-
nap közös t nc nak emlékét  lépéseket  Gyertek, próbáljuk meg így 
együtt, csak a … csoport, mutassuk meg Szepinek is, hogy kell. 

Kiegészítések,    
megjegyzések 

•	 a most először t ncolj k a apat t  akkor vezess k e egy         
k cikn l népszerű t ncként  amit zepi m tat a gyerekeknek 

•	 z ének allama nagyon egyszerű  pél l a ary ha  a little 
lam ” gyerek alé  

Vezetéstechni-
kai szempontok,        
magyarázatok

z a népszerű cserkész kört nc önmag an közösségépítő  hiszen 
egyre közele i testi kapcsolat a ker lnek a gyerekek  miköz en egyre 
tö  ok van a nevetésre   kamp nynapra történő tal s az ltal ny jt 
tö let élményt  hogy feleleveníti a közösség élményét  kiterjesztve a 
csal ra is  
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A foglalkozás címe BEFOGADÁS
3. MEGBESZÉLÉS, ZÁRÁS

Időigény  perc 

Eszközigény lső naphoz tartozó piktogram

Előkészület z űrhajó közelé en elhelyezni a t l t  amire a nap piktogramja ker l  
zepi az űrhajó a lak n néz ki

Feladatok leírása

1. özös meg eszélés az al i szempontok szerint  
•	 iért volt k lönleges a mai nap  
•	 i érkezett meg hozz nk
•	 ogyan foga t k e  
•	 iket készített nk neki  
•	 r lt neki  

2. ai nap zenete   

3. soportsza ly ismétlése  piktogram kihelyezése

4. gyé  hangs lyozható konkrét történések  amik a efoga s       
érzését erősítik  
•	 ilyen jó volt megfogni egym s kezét
•	 ilyen jó volt egy tt j tszani
•	 ilyen jó volt  hogy köszönt nk  mosolyogt nk
•	 ilyen jó volt egy tt t ncolni

5. yakorlat z r sa  piktogram felhelyezése a t l ra
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Instrukció

„Ma jobban megismertük Szepit, már tanított is nekünk dolgokat. Lát-
játok, hogy egy kicsit félénk, nem merészkedik messze az űrhajójától. 
Timótól és Zillétől is tudom, hogy akkor fog velünk maradni, ha biz-
tonságban érzi magát, mert igazán befogadjuk. Nézzétek, itt az első 
kis kép (piktogram), ami mindig emlékeztet rá minket, hogy Mi az XY         
csoport vagyunk és mindenkit befogadunk!”

 piktogram felhelyezése t n  „Most pedig mehettek öltözni/játszani, 
Szepivel és a két tündérrel Timóval és Zillével még fogunk találkozni!” 

Vezetéstechni-
kai szempontok,         
magyarázatok

•	 a a közös meg eszélés alatt elhangzik a efoga sra vonatkozó 
sza ly  akkor ki kell hangosítani

•	 a nem hangzik el  akkor az óvo ape agóg snak ki kell mon ania  
hogy in enkit efoga nk a csoport a ”

•	 egyen ez egy vi m z r s  egy sza ly kimon sa  megerősítése

SZEPI ELSŐ LEVELE:

Kedves ….. csoport!

Szepi vagyok, és a Zérusz nevű bolygóról érkeztem, ahol a kucik élnek.
Először járok a Földön, és egy kicsit félek, mert nem tudok sokat az emberekről. Itt nálatok először 
két tündérrel találkoztam. Az egyiküket Zillének hívják, ő nagyon kedves. Képzeljétek! Megérzi, ha 
valaki szomorú, magányos, vagy bármilyen rossz érzés van a szívében. Ő a sajátját a testén kív l 
hor ja, és az jelez neki, ha valakinek segítségre van szüksége. Van egy varázspálcája is. A másik 
Timó, a tündérlovag. Szuperereje van, és a pajzsával meg tudja védeni azt, akit bántanak. Szóval, 
amikor megérkeztem a Földre és kik k csk ltam az űrhajómból ők már ott repkedtek körülöttem.
- Erre, erre Timó! Itt érzem nagyon erősen! Idenézz! Ez meg mi a csuda lehet?
- Nem tudom még soha nem láttam ehhez hasonlót.
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- Gondolod, hogy itt van az, akinek szüksége van segítségre? Ebben a...dobozban?
- Lehet. Bekopogok.

s imó elkez ett öröm ölni az űrhajóm tetején  a  akkor azt n igaz n megije tem
- Jajj Timó!-mondta Zille. - Finomabban! Na, majd én. Hahó! Van itt valaki?!

n Zille vagyok, ez pedig itt Timó. Tündérek vagyunk és azért jöttünk, hogy segítsünk.
Zille hangja kedves és megnyugtató volt, úgyhogy közelebb mentem az üveghez, hogy kikukucs-
káljak. Kinéztem és láttam, hogy egészen kicsik és egyáltalán nem tűntek félelmetesnek. Lassan 
kinyitottam az űrhajó fedelét, és kidugtam a fejem.
- Szia! Hát te ki vagy? Igazán nem kell félned! Gyere csak és mondd el mi a baj. Tudod, én érzem, 
hogy valami bánt, és szeretném, ha elmondanád mi az.
  gyre ink  gy éreztem meg ízhatok enn k  ezért elmon tam ki vagyok és honnan jöttem  Meg 
azt is, hogy nem tudom hová kerültem, és milyen lények vannak ezen a bolygón. Na és ugye a kucik 
eléggé félnek attól, amit nem ismernek. Timó azonban megnyugtatott.
- Ne izgulj, van egy ötletem! Van itt a közelben egy óvoda. Oda nagyon sok kedves, okos és jószívű 
kisgyerek jár. Szerintem még egy csillagkaput is csinálnának neked.
- Csillagkaput? Az micsoda?-kérdeztem.
- Az egy olyan kapu, amit csillagokból raknak ki azok, akik várnak valakit. Ha egy csoport épít egy 
ilyet, az azt jelenti, hogy az újonnan érkezőt szívesen látják, befogadják és vigyáznak rá. Ahogy 
felkerül egyik csillag a másik után úgy erősödik a kapu varázsereje. Amikor elkészül, körbe kell állni, 
és elmondani ezt a kis verset:
                        
                          sillagok ól csillagkap  var zslat
                          ogyha tlépsz  efoga nk ar tnak
                          imm z mm sipi s pi till la
                          yere zepi a  a keze  itt v rlak

Aki pedig átmegy rajta érezni fogja a varázserejét, és onnantól tudni fogja hogy biztonságban van. 
Szeretnéd, ha elvezetnénk az óvodához? Tudok is egy helyet ahol hétfőig elrejtőzhetsz, amíg a 
gyerekek megérkeznek.
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Szóval itt vártalak benneteket egész hétvégén. Remélem, van kedvetek megcsinálni nekem a csil-
lagkaput.

Szepi

Ui.: Zille és Timó azt üzeni, hogy az ő szuperejük ott van minden kisgyerekben (legfeljebb nem 
tudnak róla).

 
  3.6.2. Második téma - Érzelmek
Csoportszabály: „ lmon j k  amit érz nk ”
Célok

 rzelmek felismerése  azonosít sa és t atosít sa

  h  szomor s g és félelem  mint a ntalmaz shoz kapcsoló ó negatív érzelmek i e-
renci l sa

 egol si javaslatok em tat sa a h és félelem kezelésére



42

A foglalkozás címe ÉRZELMEK
1. BLOKK: 

A KERETTÖRTÉNET - SZEPI MÁSODIK LEVELE
Időigény  perc

Eszközigény 
 kerettörténet zepi  levele
zepi és az űrhajó

Előkészület llenőrizni  hogy az űrhajó zepivel a csoportszo an van  megfelelő  
elérhető helyen  zepi az a lak ól nézeget kifelé

Feladatok leírása

1. rzelmi r hangol s
•	 isszatekintés az előző alkalomra  a csillagkap  elkészítésére
•	 z első csoportsza lyra  in enkit efoga nk ” 

2. evezető gon olatok  kör e ltetés 

3. erettörténet felolvas sa

4.  gyakorlat z r sakor a gyerekek a szőnyegen lnek

Instrukció

„Sziasztok gyerekek! Emlékeztek, hogy ki érkezett meg ide hozzánk? 
Látjátok, hogy hol van? Egy kicsit láthatjuk őt, az ablakból kukucskál 
kifelé! Nézzétek csak, itt hagyott nekünk még egy levelet! Na gyertek. 
üljetek körbe, elolvasom Nektek. Hátha ma még többet megtudunk 
Szepiről! Tudjátok, mindent meg kell tennünk, hogy Szepi jól érezze itt 
magát és előjöjjön! Na kezdjük” 

Kiegészítések,             
megjegyzések -

Vezetéstechni-
kai szempontok,                        
magyarázatok 

-
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A foglalkozás címe ÉRZELMEK
1. GYAKORLAT – SZOBORJÁTÉK

Időigény  perc

Eszközigény -

Előkészület ozg shoz sz kséges tér kialakít sa

Feladatok leírása

1. vo ape agóg s evezetése  a kerettörténetre talva

2. vo ape agóg s elmeséli az első epizó ot és emonstr lja az első 
moz latokat és érzelmet ő is szo rot form l  

3. özös j ték  gyerekek szo rokat alkotnak vagy moz lat an           
fejezik ki a történet fő  elemeit  közt k az érzelmeket
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Instrukció

Gyerekek! Most színészkedni fogunk. Játsszuk el a történet egy-egy 
részletét!
- Mutassuk meg, Szepi hogyan lopódzott be az állomásra?
- Amikor megnyomta az űrhajó kék gombját, hogyan kezdett         

berregni? Nyomjátok meg a gombot, és berregjetek!
- Amikor az űrhajó hirtelen elindult, hogyan ijedt meg Szepi? 
- Mikor már megnyugodott Szepi, alaposan körülnézett. Utánozzuk!
- Amikor megtalálta a használati utasítást, nagyon megörült neki. 

Mutassátok meg, hogyan örülhetett?
- Most utánozzuk a hatalmas, lengedező virágokat!
- Vajon hogyan szomorodott el Szepi, amikor a virágok ellökték ma-

guktól és magára maradt? Mutassátok meg!
- Amikor Szepi találkozott a lapos, villogó űrhajóval, hogyan            

integetett és dudált neki?
- Hogy csinált, amikor megérezte az undorító öset
- Mikor Szepit az űrhajó vezetője nem vette észre, akkor nagyon        

dühös lett. Mutassátok meg, milyen lehetett ekkor Szepi?
- Hogyan aludhatott Szepi?”
- Most nyaljunk bele egy fagyiba! Forró! Mindenki vágjon             

meglepett arcot!”

Kiegészítések,        
megjegyzések 

•	  éves gyerekeknél a szo rok  moz latok értelmezésé-
hez segítő kér ések  Vajon  milyen arcot vágott? Mit csinál a                                 
kezével/lábával?”

•	 z egyes részleteket vissza is lehet i éztetni a megjelenítése előtt  
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Vezetéstechni-
kai szempontok,                
magyarázatok

•	 mennyi en tö  tkötő mon atra  emlékeztetőre van sz kség az 
egyes moz latok” előtt  a történet alapj n tegy k meg

•	  fela at sor n az elhangzott történet élményeit és érzéseit t a-
tosítj k a gyerekek en azok télésével  test k megform l s val   
mozg sos szo orgyakorlat zepi érzéseinek azonosít s t  felisme-
rését segíti elő  

•	 z első epizó  elmesélésénél ér emes az óvónőnek is e-
monstr lnia  hogy mit szeretne a gyerekektől  r emes az                            
arckifejezést elt lozni  

•	 a valamelyik kisgyermek nem a ekv t érzelem megjelenítési for-
m t v laszt  itt ezt még nem korrig lj k  javítj k  min en kifejezést 
elfoga nk  en a fela at an a legfontosa  szakmai szempont 
az érzelem kifejezés sokszínűsége

A foglalkozás címe ÉRZELMEK
2. GYAKORLAT – ÉRZELEMKIFEJEZŐ  KÁRTYÁK

Időigény  perc

Eszközigény rzelemkifejező k rty k  

Előkészület -

Feladatok leírása

1.  gyerekeknek k rty k m tat sa  érzelmek megnevezése

2. eszélgetés a képekről

3.  negatív érzelmeket h  félelem  szomor s g  r zoló k rty k 
kiv laszt sa ille megi ézésével

4.  gyakorlat z r sa  a k rty k kiv lasztva  gyerekek a szőnyegen 
lnek
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Instrukció

„Nézzétek meg ezt a képet:
- Mit gondoltok, hogyan érzi magát Szepi a képen?
- Mikor történhetett ez? 
- Mit mondhat Szepi a képen?
- Milyen helyzetekben érezhetjük így magunkat? Olyankor mit szok-

tunk mondani vagy csinálni?”
- Most itt van az összes kép, nézzétek meg jól. Emlékeztek Zillére? 

Szuperereje van, megérzi, ha valaki fél, fáj a szíve, vagy dühös, fe-
szíti valami. Szívét a testén kívül hordja, az jelez neki. Szerintetek, 
ha Zille itt lenne, melyiknél jelezne, hogy valami baj van?

- Ide tegyük azokat a kártyákat, amelyeknél Zille szíve jelez”. 

Kiegészítések,            
megjegyzések -

Vezetéstechni-
kai szempontok,                
magyarázatok

•	 en a fela at an  az előzővel szem en  az érzelemkifejezés  
megnevezés niverzalit s t szeretnénk megm tatni

•	 z érzelmek felismerésének és azonosít s nak elősegítésére k r-
ty kat m tat nk  amiket a gyerekek kötnek össze érzelmekkel   
k rty kon szereplő kifejezések az n  niverz lis vagy alapérzelme-
ket m tatj k e

•	 ontos  hogy a k rty n szereplő érzelmeket hangosan  egyértel-
műen megnevezz k pl  „Hát itt Szepi nagyon mérges. Ilyenkor azt 
mondja, hű de dühös vagyok!” stb. 

•	  k rty kon szereplő érzéseket itt nem kell feltétlen l a történethez 
kapcsolni  az a cél nk  hogy a gyerekek tö  olyan helyzetet is meg 
t janak nevezni  ami en az a ott érzelem előfor l

•	  ntalmaz s tém j hoz legink  a h félelem szomor s g ér-
zelmeinek t atosít sa kapcsoló ik  

•	  gyakorlat végén megi ézz k illét  ille a negatív érzelmek felis-
merésé en  imó pe ig maj  a lek z ésé en  elh rít s an segít  

in enképpen hivatkozz nk r j k  ezzel egyfajta segítő  vé ő atti-
tű öt erősít nk a gyermekek en  
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A foglalkozás címe ÉRZELMEK
2. BLOKK

1. GYAKORLAT – MEGSZORÍTOM-ELENGEDEM
Időigény  perc

Eszközigény egatív érzelmeket kifejező k rty k  ezek köz l is a h harag          
k rty ja  esetleg imó pajzs t előkészíteni ami a tr kköket s gja

Előkészület -

Feladatok leírása

1. vo ape agóg s evezetése  negatív érzelmek h  ezeken lehet 
segíteni  imó megm tatja

2. özös gyakorlat  
•	 ig sz mol s  legal  kétszer 
•	 gész test megszorít elenge   legal  kétszer

3.  gyakorlat vége  gyerekek a terem szo a közepén 

Instrukció

özös sz mol s  „No, figyeljetek. Amikor dühösek vagyunk, mint ezen 
a képen Szepi, akkor úgy érezzük, majd felrobbanunk. Szerencsére 
Timó mutat nekünk egy trükköt, ha ezt csináljuk, meg fogunk nyugod-
ni, úgy hogy közben nem bántunk senkit! Most képzeld el, hogy dühös 
vagy, ráncold a homlokodat… Most vegyél egy naaagy levegőt, és las-
san fújd ki, amíg én elszámolok 5-ig. 12345 – ugye már nem is vagyunk 
dühösek! Még egyszer csináljuk meg! Látjátok, egyszerű!!!”

gész test megszorít  elenge  „A másik is nagyon jó trükk. Most kép-
zeld el, hogy nagyon dühös vagy és a haragod teljesen összeszorít. 
Szorítsd meg az egész testedet, a kezedet, lábadat, arcodat, homlo-
kodat. Nagyon szorítsd, szorítsd, szorítsd… és most engedd el! Ugye, 
milyen jó érzés? Csináljuk meg még egyszer!

Ha dühös vagy, ezeket kell csinálni!”
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A foglalkozás címe ÉRZELMEK
2. GYAKORLAT – ÉNERŐSÍTÉS

Időigény  perc

Eszközigény élelem k rtya

Előkészület -

Feladatok leírása

1. vo ape agóg s evezetése  félelem érzésén is lehet segíteni  
imó megm tatja

2. özös gyakorlat  énerősítő mon atok egy tt hangosan
•	 em félek őle   legal  kétszer
•	 agyon gyes vagyok   legal  kétszer
•	 n is meg t om csin lni   legal  kétszer 

3.  gyakorlat vége  gyerekek a terem szo a közepén

Kiegészítések,           
megjegyzések -

Vezetéstechni-
kai szempontok,              
magyarázatok

•	 z óvo ape agóg s is részt vesz a gyakorlat an  

•	 gyszerű h kezelési technik kat akar nk em tatni  z a           
cél nk  hogy em tass k  létezik m s lehetőség  mint a nt s  
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Instrukció

„Szepi ezen a képen, nagyon fél. Ti is szoktatok néha félni? Mitől szok-
tatok megijedni? Néha a felnőttek is félnek… Én például… mon ani 
egy kézzelfogható pél t pl  pókok  vill ml s  Mindenkivel előfordul, 
hogy fél valamitől, vagy megijed… de megtanulhatjátok legyőzni a         
félelmeteket. 

Timó azt súgja, hogy ha félünk, mondjunk magunknak bátorító monda-
tokat és megjön a bátorságunk! Gondoljatok arra, amikor bátrak volta-
tok és ügyesek! Amikor sikerült legyőzni a félelmeteket! éh ny pél a 
t n  Ugye, hogy ti is tudtok bátrak lenni! Meg Ti is tudtok ügyesek 

lenni! Na, jó hangosan mon j k  em félek tőle  na még egyszer még 
hangosa an

Most azt, hogy Nagyon ügyes vagyok!, Még egyszer!

Most az, hogy Én is meg tudom csinálni! Még egyszer!”

Kiegészítések,    
megjegyzések 

•	 ontos  hogy a gyerekek fel t janak eleveníteni  el t janak           
mon ani néh ny olyan élményt saj t élet k ől  ami en trak        
voltak  e ől t nak erőt meríteni  

Vezetéstechni-
kai szempontok,        
magyarázatok

•	 okszor tapasztalható  hogy a ntalmazott gyerekek nagyon             
félnek és ezért valój an nagyon kézenfekvő önvé ő mon atokat 
nem t nak kimon ani  zzel a gyakorlattal erre pró lj k r vezetni 
őket  

•	  mon atok egy ttes  hangos kimon sa az élményhez egy közös-
ségi elemet is hozz tesz
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A foglalkozás címe ÉRZELMEK
3. MEGBESZÉLÉS, ZÁRÁS

Időigény  perc 

Eszközigény so ik naphoz tartozó piktogram 

Előkészület z űrhajó közelé en elhelyezni a t l t  amire a nap piktogramja ker l  
zepi m r az űrhajó ajtaj an l

Feladatok leírása

1. özös meg eszélés az al i szempontok szerint  
•	 iért volt k lönleges nap ez a mai nap  
•	 ilyen érzelmekkel tal lkozt nk
•	 ilyen érzéseket jelezne ille
•	 it tan lt nk imótól  mit kell csin lni  ha hösek vagy nk  vagy 

fél nk  

2. ai nap zenete     

3. soportsza ly ismétlése  piktogram kihelyezése  tan ls g 

4. gyé  hangs lyozható konkrét történések  amik az érzelmek kom-
m nik ciój nak erejét emonstr lj k  
•	 ilyen jó volt szo rot csin lni
•	 ilyen jó volt k lön öző érzéseket kifejezni
•	 ilyen jó volt  hogy megszorított k és t na elenge t k a test n-

ket

5. yakorlat z r sa  piktogram a t l n  zepi az űrhajó ajtaj an l  
gyerekeknek sza a  j ték 
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Instrukció

Ma még egy kicsit jobban megismertük Szepit. Hát jó sok minden tör-
tént vele. Megmutatta különböző érzelmeit. Timótól és Zillétől pedig 
tudjuk, hogy a különböző érzéseket meg lehet mutatni az arcunkon, 
meg lehet nevezni, hogy a másik is tudja, hogy érzünk. Te is mondd el 
másoknak, hogyan érzed magad. Mondd, el mit szeretnél valójában. Ha 
elmondod, hogyan érzel, más is könnyebben tud segíteni neked.”

„Nézzétek, itt a kis kép piktogram m tat sa , ami mindig emlékeztet rá 
minket, hogy az érzéseinket ki tudjuk mondani!” piktogram felhelyezése

„Ha pedig rossz érzések vannak bennünk, akkor lehet számolni, szorí-
tani-elengedni, bátorító mondatokat hangosan mondani. Ezekkel pedig 
senkit nem bántunk!”

„Most pedig mehettek öltözni/játszani, Szepivel és a két tündérrel, Ti-
móval és Zillével még fogunk találkozni!”

Vezetéstechni-
kai szempontok,        
magyarázatok

-
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SZEPI MÁSODIK LEVELE:

Nagyon köszönöm, hogy megépítettétek nekem a csillagkaput tegnap. M ris sokkal jo an érzem 
magam. Most elmesélem nektek, hogy keveredtem ide erre a ti Föld nevű bolygótokra. 

Aznap amikor elhagytam a Zéruszt, egy olyan helyre merészkedtem be, ahova tudtam, hogy nem 
lenne szabad. Az űrhajó-állomás mindig is izgatta a fantáziámat. Nagyon kíváncsi voltam milyenek 
lehetnek belülről. Így aztán belopóztam az állomásra, és sikerült ezt az űrhajót kinyitnom. Bent aztán 
nagyon gyorsan történt minden. Odamentem a vezérlőpulthoz. Középen, egy nagy, kék, h romszög 
alak  gom  volt  egnyomtam  és az űrhajó motorja elkez ett erregni  zt n a h romszög alatti 
otkorm nyt előre toltam és a szerkezet megmoz lt  maj  elkez ett emelke ni  a  ekkor nagyon 

megijedtem. Kinéztem az ablakon és láttam, hogy távolodok a Zérusztól. Igyekeztem rájönni, ho-
gyan működik a gép, hogy irányítani tudjam. Hamarosan éreztem, hogy az űrhajó egyenesbe áll, és 
egy kicsit megnyugodtam. Már arra is volt időm, hogy alaposan körülnézzek, és képzeljétek megta-
láltam az űrhajó használati útmutatását. Ennek nagyon megörültem! Arra gondoltam, hogy talán így 
sikerül baj nélkül megúsznom ezt a kalandot.
Egyszer csak megláttam egy bolygót, amin hatalmas virágok lengedeztek. Elhatároztam, hogy le-
szállok. Megpróbáltam megközelíteni, de a virágok minduntalan összehajoltak, és ellöktek. Ilyen 
lökdösődő virágokról még csak nem is hallottam ez idáig. Újra próbálkoztam, de megint csak visz-
szalökték, az űrhajómat, és mintha azt suttogták volna, hogy „menj innen, nem kellesz”, de persze 
lehet, hogy csak én hallottam így. Ekkor egészen elszomorodtam, mert rettentő magányosnak 
éreztem magam. Már bántam, hogy olyan kíváncsi voltam és elhagytam a bolygómat, ahol mindent 
ismertem. Szerettem volna valakivel megosztani az érzéseimet, de nem volt ott senki. Lehet, hogy 
egy kicsit sírtam is.
De aztán folytattam az utam. Egy ideig békésen haladtam a világűrben, aztán láttam, hogy egy la-
pos villogó űrhajó közeledik felém. A vezetőjét is láttam: egy kaktuszfejű lény volt, aki valami nyálkát 
evett, még az undorító szagát is éreztem! Brrr, de büdös trutyi volt!!! Persze ügyet sem vetett rám. 
Pedig én integettem, meg dudáltam, de semmi. Egyre közelebb ért, már majdnem nekiütközött az 
űrhajómnak, amikor végre odanézett, de akkor sem tért ki az útból. Nekem kellett annyira jobbra 
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húzni a kormányt, hogy ki tudjam kerülni. Emiatt nagyon dühös lettem. 
A sikeres manőver után megint egy nyugodtabb szakasz (rész) következett  l is al tam egy kicsit  
és lmo tam is  lmom an egy olyan olygón j rtam  ahol min en for ítva műkö ött: a víz felfelé 
folyt a csapból, nappal sötét volt, éjszaka meg világos, vasárnap óvodába kellett menni, hétfőn meg 
otthon maradni. Jól meglepődtem akkor is, amikor belenyaltam egy fagyiba, és forró volt! Na de 
ilyet! Fel is ébredtem.  

s akkor megláttam a Földet! r messziről nagyon szépnek tal ltam  gon oltam itt lesz llok   
zerencsére egy fa l n l siker lt biztonságos leszállóhelyet találnom az erdőszélen.  Aztán jöttek 

a tündérek, de erről már meséltem. 
Van kedvetek eljátszani az utamat a Zérusztól a Földig? Kíváncsi vagyok, ti hogy tudjátok megmu-
tatni az érzéseket.

  3.6.3. Harmadik téma - Bántalmazás
Csoportszabály: “ em ntj k egym st ”
Célok: 

  k lön öző ntalmaz si form k megismerése  

 nnak t atosít sa  hogy ezek a ntalmaz si form k milyen érzéseket keltenek m sok an  

 nnak érzékeltetése  hogy vannak m s lehetőségek is a ntalmaz s helyett

  jóv tétel lehetőségének kötelezettségének t atosít sa  

 zomor s g  ntalmaz s esetén vigasztal s mó jainak felvetése  az emp tia mélyítése a 
aj an lévő ir nt
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A foglalkozás címe BÁNTALMAZÁS
1. BLOKK:                                                                                

A KERETTÖRTÉNET - SZEPI HARMADIK LEVELE
Időigény  perc

Eszközigény  kerettörténet  zepi  levele 

Előkészület llenőrizni  hogy az űrhajó zepivel a csoportszo an van  megfelelő  
elérhető helyen  zepi az űrhajó ajtaj an l

Feladatok leírása
1. evezető gon olatok  kör e ltetés

2. erettörténet felolvas sa

Instrukció „Gyertek, üljünk le a szőnyegre! Itt van Szepi legújabb levele, elolvasom 
nektek! Aztán megint játszunk izgalmas játékokat!”

Kiegészítések,              
megjegyzések

a a gyerekek az előző alkalom élményeit télték  lehet erre vissza tal-
ni  kiemelni részleteket név szerint  hogy ezzel is segíts k a evonó -
s kat és gyelm ket felkelts k a folytat shoz

Vezetéstechni-
kai szempontok,            
magyarázatok

gyanaz  mint az előző napokon
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A foglalkozás címe BÁNTALMAZÁS
1. GYAKORLAT- RÁHANGOLÓDÁS:                                               

IRÁNYÍTOTT BESZÉLGETÉS
Időigény  perc

Eszközigény -

Előkészület -

Feladatok leírása 1. r nyított eszélgetés a gyerekek ntalmaz ssal kapcsolatos 
élményeiről  a mesé ől kiin lva

Instrukció “Veletek történt valaha hasonló?”

Kiegészítések,   
megjegyzések 

•	 a van eszélgető kör az óvo ai gyakorlat an  akkor ennek sza -
lyait alkalmazza az óvo ape agóg s helyszín  megszólal s mó ja  
elhelyezke és  avasolt  hogy a gyerekek kör en ljenek  hogy l s-
s k és hallj k egym st

Vezetéstechni-
kai szempontok,                    
magyarázatok

•	 a az első kér ésre nem érkezik v lasz  az óvo ape agóg s to-
v  kér ezhet  toríthatja a gyerekeket  pl  “Ti kerültetek már 
hasonló helyzetbe?” “Láttatok már olyat, hogy valakivel ilyesmi törté-
nik?” setleg elmesélhet saj t gyermekkor ól egy pél t

•	 z a eszélgetés alapozza meg a nap tov i j tékai a való evo-
nó st  ontos szempont  hogy aki itt eszélni szeretne  az kapjon 
teret élményeinek elmesélésére  em sz kséges megol st kín lni  
csak meghallgatni a gyerekek élményeit   eszélgetés végén fon-
tos hangs lyozni  hogy ilyenkor  ha ntanak minket  az f j rossz a 
lelk nknek  
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A foglalkozás címe BÁNTALMAZÁS
2. GYAKORLAT- KÉPRENDEZÉS

Időigény  perc

Eszközigény zit ciós k rty k 

Előkészület  k rty k  asztalok előkészítése

Feladatok leírása

1.   ara ól lló képsorozatok sor a ren ezése mikrocsoport-
an  

z egyes sorozatokat az óvo ape agóg s a következő sorren en a ja 
o a a gyerekeknek

 cs fol s
 t rgy tönkretétele
 fenyegetés
 verés  főnököskö és
 kiközösítés

2.  képkirak st követően eszélgetés min en képsorozatról  így a 
k lön öző ntalmaz si form k t atosít sa.

Instrukció

“Nézzétek meg és rendezzétek sorba a kapott képeket.  Mi történhe-
tett?” orren  kialakít sa t n vagy ha ez nem siker l  akkor a folya-
mat köz en  kér ések

 képhez: “Mit láttok a képen? Mit csinál Szepi?” 

 képhez: “Mi történik? Mit csinál a másik/többi gyerek?”

 képhez: “Ezen a képen Szepi nagyon szomorúnak tűnik. Vajon miért 
szomorú/sír? „  képhez: “Nézzétek, itt Szepi sokkal vidámabb. Hogyan 
viselkedik itt vele a másik/többi gyerek?” 
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Kiegészítések,             
megjegyzések 

•	  mikrocsoportos szervezési forma v ltozatai

- amennyi en két óvo ape agóg s van a csoport an   asztaln l 
mikrocsoportos foglalkoz s  gyermek

- amennyi en egy óvo ape agóg s van a csoport an   asztaln l 
mikrocsoportos foglalkoz s  gyermek

Vezetéstechni-
kai szempontok,                   
magyarázatok

•	 z óvónő min ig azzal az a ott csoporttal foglalkozik  akik éppen a 
sorozatokat rakj k ki a k rty k ól

•	  tö i gyereknek sza a j ték iztosít sa a csoportszo an

•	 i t n az a ott mikrocsoport min en sorozatot megol ott  az 
óvo ape agóg s j mikrocsoportot v laszt  e a gyerekekre is íz-
hatja  hogy v lasszanak valakit mag k helyére olyat  aki még nem 
vett részt a fela at an

A foglalkozás címe BÁNTALMAZÁS
3. GYAKORLAT- „LUFI FÚJÁS”

Időigény  perc

Eszközigény tolsó szit ciós k rtya gyerekek kör en llva j tszanak

Előkészület ozg shoz sz kséges tér kialakít sa
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Feladatok leírása

1.  f j s  egym s kezét fogva kör e llnak a gyerekek  gy-
szerre elkez j k f jni a l t”  miköz en a kör egyre t g l és a 
karok egyre ink  megfesz lnek  angos p kk” szóra kip k-
ka  a l  és a gyerekek a kör közepére szala nak

2. attogós la a  a gyerekek sort kört alkotnak  z első gyermek 
elkez i p mp lni mag t g ggol s ól ll sig imit lja  ahogy 
felp mp lja mag t  maj  gr lni kez  mint egy g mila a  

ikor kiegyenese ik  t rsa folytatja tov  a sort  a nem nagy 
létsz mmal j tsz nk  kiegészítj k az instr kciót azzal  hogy az 
előző a sor an  pattogjon egészen addig, amíg az utolsó labda 
is fel nem fújta magát”

Instrukció

az előző fela at tolsó képéhez kapcsoló óan  amin kör en lló  egy tt 
j tszó gyerekeket l t nk  „Játsszunk mi is egyet közösen, jöjjön most 
ide mindenki!”

 f j shoz  „Gyertek, álljunk körbe és fogjuk meg egymás kezét!             
Egy hatalmas lufit alkotunk most együtt! De ezt a lufit fel is kell fújni,  
mutatom, hogyan! Aztán mikor azt mondom PUKK, gyorsan beszala-
dunk középre.”

attogós la hoz  „Most gyertek, álljunk egy sorba, gumilabdák le-
szünk és mindenki felfújja saját magát. Mutatom, hogyan! Én kezdem, 
amikor kész vagyok, jön a mellettem álló és így tovább. Figyeljétek, mi-
kor kerül rátok a sor!”

yakorlat z r s n l  „Látjátok, milyen jó együtt játszani! Nagyon ügye-
sek voltatok. Most mi is pont olyan jót játszottunk együtt, mint ezen a 
képen r m tatni ”
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Kiegészítések,       
megjegyzések 

•	 ehet az előző napon tan lt légzést is gyakorolni a l  f j s levegő-
vétele kapcs n  amennyi en a gyereknek ke ve van hozz

•	 a egy tt gr l min enki a gyakorlat végén  mon hat nk egy             
gr lós mon ók t is gr l s köz en  

Vezetéstechni-
kai szempontok,                
magyarázatok

•	  rövi  mozg sos gyakorlatok célja az aktiviz l s  levezetés  

•	 z egy ttes élménnyel a csoporttagok egym sra hangoló s t                
segítjük. 

A foglalkozás címe BÁNTALMAZÁS
2. BLOKK:

1. GYAKORLAT- A SZAVAK EREJE
Időigény  perc

Eszközigény 
agyméretű zepi g ra papír ól 

cell  ragasztó

Előkészület  zepi g ra kiv g sa

Feladatok leírása

1. zepit ntó zenetek érik  amelyek ntj k a lelkét  a papír -
g ra összegyűrő ik  in en cs fol sn l tov  gyűrő ik a papír

2. ocs natkérés  t na hi a pró lj k elt ntetni a nyomokat  
kisimítani a papírt  a végere mény soha nem lesz olyan sértet-
len  mint ahonnan in lt nk
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Instrukció

 gyakorlat kez etén  „Nézzétek, ez a papír-Szepi az ő lelkét mutatja! 
Látjátok, hogy milyen sima – Szepi nyugodt, jól érzi magát. De vigyázni 
kell rá, mert könnyen megsérül. Ezen a papíron mutatom meg, hogy mi-
lyen, amikor bántanak valakit. Mi történik ilyenkor a lelkünkkel? Ha va-
lakit csúfolnak, vagy bántót, csúnyát mondanak neki, akkor az fáj neki. 
Megsérül a lelke, így! papír meggyűrése) Ha Szepi olyanokat hall, amik 
itt az óvodában előfordultak pl. síró pityogó óvodába nem való itt i ézni 
az ir nyított eszélgetés sor n elhangzottak köz l néh nyat  akkor ez 
történik.” min en cs fol sn l tov  kell gyűrni a papírt

ocs natkérés  Most ezt meg kellene javítani. Mit szoktunk csinálni, ha 
valakit megbántottunk? a kér és lehet költői is  Bocsánatot kérünk. Néz-
zétek, mi történik, ha azt mondjuk: bocsánat Szepi, sajnálom Szepi, bocs, 
véletlen volt.” min en ocs natkérésnél simíts nk egyet a papíron

 gyakorlat végén  Na, sikerült megjavítani? Olyan szép sima Szepi 
lelke, mint az elején? Mit jelent ez? a kér és lehet költői is  Ha meg-
bántjuk a másikat, annak fáj a lelkében, és a seb nehezen gyógyul meg.

Most már tudjátok, látjátok: A bocsánatkérés nem elég. Nem szabad 
csúfolódni! VAGY Meg kell próbálni jóvátenni a kárt, amit a csúfolódás-
sal okoztunk, vagyis sok jót kell csinálni, többet, mint amennyi rosszat 
előtte.”

Kiegészítések,         
megjegyzések 

•	  gyakorlat egy lehetséges alternatív ja  hogy nem meggyűrj k  
hanem letép nk egy egy ara ot zepi lelké ől vagy szívének is 
nevezhetj k   en az eset en a ocs natkérés sor n cell szal 
visszaragasztj k az egyes ara okat
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Vezetéstechni-
kai szempontok,           
magyarázatok

•	  papír g ra zepi lelke szíve  ne mag val zepivel azonosíts k  
•	  ntó mon atokat lehet a  levél ől vett pél val kez eni  vagy 

olyan pél kkal  amelyek a képren ezés fela at an mer ltek fel  

•	 ov i pél k lehetnek azok  amelyeket gyakran mon anak óvo -
sok egym snak  vagy olyanok is  melyeket az ir nyított eszélgetés 
sor n saj t élményként említettek  

A foglalkozás címe BÁNTALMAZÁS
2. GYAKORLAT: VIGASZTALÁS

Időigény  perc

Eszközigény 

 gyűrött zepi g ra papír ól 

imó pajzsa

Csillagkapu

Előkészület -

Feladatok leírása

1. vo ape agóg s evezetése  ha valaki natos  szomor              
lehet rajta segíteni  imó megm tatja hogyan

2. özös gyakorlat  egy gyerek középen lve szomorko ik  h rom 
kiv lasztott gyerek vele szem en egym s t n megpró lj k va-
lamivel megvigasztalni   tö iek kör en nézők   vigasztalók 
ke ves geszt sokkal  ke ves szavakkal  icséretekkel vigasztal-
hatnak  in en olyan ver lis és nonver lis geszt s megenge-
ett és t mogatott  ami vigasztaló sz n ékkal jön létre

ég l az óvónő megkér ezi a középen lő gyermeket  hogy melyik 
vigasztal s esett neki most legjo an  z a vigasztaló l a következő     
kör en középre szomorko ni  és ja  h rom vigasztalót v laszt nk
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Instrukció

„Most gondoljuk végig, mit tehetünk akkor, ha valaki szomorú, és sze-
retnénk megvigasztalni. Idehozom Timó pajzsát, hogy segítsen kitalálni, 
mitől lesz jobb kedve a szomorkodónak/mivel lehet segíteni, meggyó-
gyítani a sebet a másik lelkén.” talva a gyűrött zepi g r ra

“Kérek erre a székre egy jelentkezőt, aki eljátssza, hogy szomorú. Most 
pedig három olyan gyereket szeretnék, aki vigasztalni fogja a szomor-
kodót. Gyertek erre a három székre. Bármivel vigasztalhatjátok, bármit 
csinálhattok, ami jól esne a szomorkodónak és felvidítaná! rajzolhat  
megsimogathat  verset mon hat  p szit a hat  aj n ékot hozhat st  
Nyugodtan mozoghattok is. Próbáljátok meg kitalálni, hogy mi esne jól 
neki. Ha nincs, ötletetek, kérdezzétek meg tőle, mitől lenne jobb kedve.”

„Úgy kezdjük, hogy aki ezen a széken ül egye l lló szék  mondja azt, 
hogy „Nagyon szomorú vagyok, vigasztaljatok meg!”, és akkor Ti kitalál-
tok valamit és megvigasztaljátok.” igasztal s t n: „Melyik vigasztalás 
esett legjobban?””

yakorlat z r s n l  „Látjátok? Ilyen sokféleképpen lehet valakit meg-
vigasztalni… Mindenkinek más esik jól, csak próbálkozni, vagy kérdezni 
kell! A vigasztalás egyik formája a jóvátétel, amit a következő feladatban 
majd kipróbálunk!”

Kiegészítések,  
megjegyzések

•	 a spont n nem mer l fel  akkor az óvo ape agóg s javasolja  s g-
ja  hogy a csillagkap  var zslatot is lehet haszn lni olyankor  ha vala-
ki azért szomor  mert ntott k  ó  ha itt ki is pró lj k a gyerekek  
hogyan lehet ki ék lni a csillagkap  alatt  hiszen ezt fogj k alkalmaz-
ni a jövő en  ha valakit ntanak l s  intervenciós fejezet
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Vezetéstechni-
kai szempontok,       
magyarázatok

•	 en a fela at an az emp ti ra  a segítségny jt sra nevelj k a 
gyerekeket  ha valaki rmilyen ok miatt szomor  ak r azért  mert 

ntott k  ak r m s miatt   fela at an az is cél nk  hogy a gyere-
kek megtapasztalj k  vigaszért lehet m sokhoz for lni  an  hogy 
a m sik mag tól segít az élet en  e lehet nk aktívak a segítség 
keresésé en

•	 a valaki nagyon nem megfelelő mó on pró l vigasztalni  minő-
sítés nélk l  kér ezz k meg  miért erre a megol sra gon olt és 
kér ezz k meg a m sik gyereket  hogy esett ez neki  ér ezz nk 
r  t  e m sképp vigasztalni vagy kérj k meg a p rj t  hogy a jon 
ötleteket  mennyi en a vigasztal s nagyon a t rgyi javak halmoz -
s nak ir ny a hala na  az óvo ape agóg s eavatkozhat és pél-

val élhet arra vonatkozóan  hogy egy ke ves szó  simogat s  rajz 
is jól esik ilyenkor  és gyanolyan fontos

•	 ontos  hogy a gyakorlat sor n konkrét icséretek form j an íz-
tass k  toríts k a gyerekeket

A foglalkozás címe BÁNTALMAZÁS
3. GYAKORLAT: JÓVÁTÉTEL

Időigény  perc

Eszközigény 
 gyűrött zepi g ra papír ól  

js gok ól kiv gott képek témakörnek  életkornak megfelelően 
v logatva  ollók  ragasztó

Előkészület
lyan képes js gok összegyűjtése  amelyek széles témakör en           

kín lnak lehetőséget v laszt sra nem j tékkatalóg s  kellemes           
tevékenységek  noms gok  j tékok  sportszerek st   
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Feladatok leírása

1. zepi lelke  sz m ra pozitív mok gyűjtése  min en gyermek 
kiv laszt az js gok ól egy képet olyasmiről  ami neki örö-
met okoz na  ol ogg  teszi tenné  iv gja óvo ape agóg s            
segítségével  és felragasztja zepi papír g r j ra  

Instrukció

„Nézzétek, mennyi színes újság van itt előttünk, rengeteg színes képpel! 
Ebből a sok-sok színes, vidám, kedves képből mindenki keressen olya-
nokat, ami számára kedves, aminek örülne? néh ny pél n kereszt l 
meg izonyoso nk arról  hogy értik az instr kciót  „Hű, én nagyon sze-
retek a tengerben fürödni, mint itt…”  Mindenki válasszon ki egy olyat, 
amit kivág(unk) és ráragaszt(unk) erre a gyűrött Szepi-figurára, hogy 
eltüntessük a gyűrődéseket.”

 gyakorlat végén  Látjátok, mennyi mindennel lehet örömet okozni a 
másiknak! Ilyen sokféleképpen lehet jóvátenni, ha bántottunk valakit! 
sorol nk néh ny pél t  Így már sokkal szebb lett a papír, nem is l     

átszik a sérülés, Szepi lelke megint örül.” 

Kiegészítések,      
megjegyzések 

•	  képek kiv laszt sa lehet előzetes  otthonra a ott fela at  zzel 
sok i ő spórolható  e legyen tartalék a kép az óvo an  ha valaki 
mégis elfelejti.

Vezetéstechni-
kai szempontok,       
magyarázatok

•	  gyerekek e en a j ték an gyakorolj k  hogy mennyire fontos  
hogy az okozott k rokat jóv tegyék  illetve azt is  hogy milyen ke -
ves geszt sok form j an tehetik min ezt  
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A foglalkozás címe BÁNTALMAZÁS
4. MEGBESZÉLÉS, ZÁRÁS

Időigény  perc 

Eszközigény arma ik naphoz tartozó piktogram

Előkészület z űrhajó közelé en elhelyezni a t l t  amire a nap piktogramja ker l  
zepi az űrhajó ajtaja mellett l

Feladatok leírása

1. ai nap zenete    

2. soportsza ly meg eszélése 

3. soportsza ly ismétlése  piktogram kihelyezése  tan ls g

Instrukció

“Sokféleképpen lehet valakit bántani, vagy valakinek szomorúságot 
okozni. De ti már tudjátok, hogy nálunk ez nem elfogadott! Mi itt nem 
bántjuk egymást.”

„Mivel ma megtanultuk, hogy milyen rossz, ha valakit bántanak, azt is 
tudjuk, hogy nálunk ezt MIÉRT nem szabad csinálni. Nézzétek, itt a har-
madik kis kép (piktogram), ami mindig emlékeztet rá minket, hogy nem 
bántjuk egymást ” 

Kiegészítések,  
megjegyzések -

Vezetéstechni-
kai szempontok,            
magyarázatok

•	   nap csoportsza lya kivételt képez a tö i között  ontos szem-
pont  hogy ltal an pozitív hangnem en mon nk ki egy sza lyt  
e jelen eset en egy kifejezetten tiltó sza ly megfogalmaz sa a cél  

•	  nap legfontosa  zenete  hogy a ntalmaz s rminemű for-
m ja elfoga hatatlan  semmilyen kör lmények között nem ntj k 
egym st   ntalmaz sra mentség nincs
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SZEPI HARMADIK LEVELE:

Sziasztok!

Igazán jólesett tegnap, hogy mesélhettem az utamról! Ráadásul nagyon ügyesen bemutattátok, mit 
érezhettem közben. Van még valami, amit el szeretnék mondani nektek, mert sokat gondolkozom 
rajta, és kíváncsi vagyok, ti mit gondoltok róla.  Otthon a Zéruszon a kucik nagyon sokfélék. Más 
lehet a színük és a formájuk. Nekem például az átlagnál nagyobb a fülem. Erre elég hamar rájöttem, 
de nem zavart, mert az anyukám mindig azt mondta, hogy nagyon helyes, és jól áll nekem. Egészen 
addig, amíg a szomszédunkban lakó Dönci el nem kezdett csúfolni miatta. Egyik délután, amikor a 
kertben játszottunk a homokozóban, felemelt egy nagyobb lapátot, és azt mondta.
- Nézz csak ide Szepi! Éppen ilyen lapátfüleid vannak, ni! - mondta majd körbeszaladt az ud-
varon és elkezdett kiabálni: - Lapátfülű! Lapátfülű! Lapátfülű!
Nagyon rossz volt. Nem is tudtam mit mondani, csak sírva fakadtam és beszaladtam a házba. Anyu-
kám azt mondta ne foglalkozzak vele, az a lényeg, hogy én jóban vagyok a füleimmel. A baj az volt, 
hogy már én is kezdtem úgy látni, hogy rettentő nagyok a füleim, és szégyelltem őket. Egyik éjszaka 
azt álmodtam, hogy  felkeltem és a füleim akkorák voltak mint a többi kucinak. Vígan sétálgattam, 
játszottam a többiekkel, mindenki kedves volt velem, még Dönci is. Azt kívántam bárcsak valóra 
válna az álmom és Dönci abbahagyná a csúfolódást.
Dönci azonban nem hagyta abba. Sőt! Egyszer még a ragacsos játékból is kiállt, azt mondta nem 
akar hozzámérni sem. Nagyon szomorú voltam.  
Egy nap azonban amikor a játszótéren ismét összefutottunk, nem szólt semmit. Viszont egy hatal-
mas kötött sapka volt a fején. Furcsálltam a dolgot, mert nagyon meleg volt aznap. Aztán egyszer 
csak amikor épp a mászókán lógott fejjel lefelé  lepottyant a sapka. Dönci gyorsan felült, és pont 
szembenéztünk egymással. Csak bámult rám kétségbeesetten, és a fején kétoldalt az enyéimnél 
háromszor nagyobb fülek voltak.
- Nahát! - szaladt ki a számon a meglepetéstől.
- Tudom, a füleim!- mondta és bizonytalanul megérintette őket. - Nem tudom, hogy történt, egysze-
rűen ekkorák voltak reggel, amikor a tükörbe néztem.
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- Értem. 
- És te? Nem is fogsz csúfolni miattuk? Amikor én…
- Nem. Szerintem nem is áll rosszul. Vagány!
- Gondolod? Nem is tudom… Jössz ragacsozni?
Kérdezte Dönci, és én mentem. Az ő fülei egyébként később visszaapadtak akkorára amekkorák 
eredetileg voltak. Biztos valamiféle varázslat lehetett. 
             
(most, hogy elmeséltem az jutott eszembe, nem lehet, hogy Timó és Zille keze volt a dologban?) 
Többé nem beszéltünk róla, de azóta, nagyon jó barátok vagyunk, és soha többet nem hallottam, 
hogy bárkit is csúfolt volna.
 
Veletek történt valaha ilyesmi?

  3.6.4. Negyedik téma - Védelem 
Csoportszabály: egvé j k azt  akit ntanak ”
Célok: egl ttatni  és megéreztetni a gyerekekkel  hogy a hatalmasko ó megfélemlítő gyerek való-
j an nem erős    való i erő a segítség en rejlik  aki igaz n erős az segíti  ill  megvé i a m sikat  

ntalmaz ssal szem en lehet  sőt kell vé ekezni és m st is meg kell vé eni   foglalkoz s célja 
tov  hogy a gyerekek megkapj k azokat az zeneteket  melyek viselke és ket kon ikt shely-
zet en is a aptív megol sok felé terelik  lyen zenetek az al iak

 em min ig az az erős  aki annak m tatja mag t
 ki igaz n erős  tor  annak ezt nem kell togtatni izonygatni
 ki pró l m st megfélemlíteni  az igaz ól fél legfélőse
 z l ozatnak sz ksége van a segítsége re
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A foglalkozás címe VÉDELEM
1. BLOKK: 

A KERETTÖRTÉNET  - SZEPI NEGYEDIK LEVELE
Időigény  perc

Eszközigény 
 kerettörténet zepi  levele

vo ai j ték tigris  vagy tigris fej jelmez

Előkészület
zepi az űrhajó ajtaja mellett l és kezé en fogja a levelet

 j ték tigris vagy a tigrisfej jelmez  a szekrény tetején legyen

Feladatok leírása
1. evezető gon olatok  kör e ltetés 

2. erettörténet felolvas sa

Instrukció
„Gyertek, üljünk le a szőnyegre! Nézzétek csak, Szepi megint írt ne-
künk. Valamit nagyon el szeretne mondani, lássuk csak, elolvasom mit 
írt!”

Kiegészítések,    
megjegyzések -

Vezetéstechni-
kai szempontok,           
magyarázatok

•	 z a levél egy segélykérő  r mai levél  lehet m r a evezetésnél 
növelni a fesz ltséget  e a felolvas s sor n a t ma st nem kell 
t l ijesztően előa ni
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A foglalkozás címe VÉDELEM
1. GYAKORLAT- FOGÓCSKA 

Időigény  perc

Eszközigény 

igris fej jelmez

zepi

imó pajzsa

Előkészület ozg shoz sz kséges tér kialakít sa

Feladatok leírása

1. gy egy önként jelentkező kiv laszt sa zepi és igris szerepére  
kellékek felhelyezése

2. ogócska  

•	  tö i gyerek kör en  egym s kezét fogj k  vé őfalat alkotva 
kezeikkel

•	 igris a körön kív l helyezke ik el  élja  hogy tj sson tny l-
jon tm sszon a vé elmen és elkapja megérintse zepit   

•	 zepi a körön el l helyezke ik el  célja  hogy igris ne t ja 
elkapni

•	  falat alkotó gyerekek fela ata a vé elem  gym s kezét fog-
va  testi erej kkel  egy ttmozg ssal kell vé elmezni k zepit
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Instrukció

 fogócsk hoz: „Játsszuk el most egy fogócskával, hogyan akarta         
Tigris elkapni Szepit. Szepi azt kéri, hogy védjük meg. Próbáljuk ki, 
hogy meg tudnánk-e őt megvédeni? Álljunk egy nagy körbe, mi leszünk 
a védők. Ki szeretne Szepi lenni? zepit kezé e a ni  kör közepére  
Ki lesz Tigris? r a ni a igris jelmezt  körön kív l llítani  Most próbáld 
valahogy elkapni Szepit. Többiek, figyeljetek, ne engedjétek Tigrist      
ejutni a körbe, védjétek meg Szepit!” j szereplőkkel ismétlés

 j ték z r s n l  „No, Tigris keményen próbálkozott, mindent megtett, 
hogy átjusson a kapun. De ti együtt, még nála is erősebbek voltatok! 
Sikerült megvédenetek Szepit”

z tvezetéshez  “Hű, ez nem semmi volt! Hogyan, mivel lehetne még 
megvédeni Szepit? 

Kiegészítések,           
megjegyzések 

•	 ramatik s megjelenítés  Vajon Timó hogy használná a szuperere-
jét? Akinek van ötlete, jöjjön ide! Fogd meg a pajzsot, és mondjad/
mutasd, mit csinálnál!” tt var zslatos megol soknak a j nk teret 
pl  lézers g rral legyőzni  h ló a összega alyo jon  elrepíteni m -
sik olygóra st  em aj  ha a megol s agresszív  e ha olyan is 
elhangzik  ahol az ellenfél megszelí l vagy rtalmatlann  v lik pl  
elvenni az erejét  e orítani ke vességgel  megetetni  azt erősíts k 
meg  
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Vezetéstechni-
kai szempontok,         
magyarázatok

•	  fogócska első köré e ér emes a j tékot vezető felnőttnek is e ll-
ni  hogy érthető legyen a fela at

•	  j tékot fokozott kör ltekintéssel kell j tszani  jellegé ől a ó óan a 
j ték maga is veszélyforr ss  v lhat pl  megfelelő tér kialakít sa

•	 ikertelen vé elem esetén

 an az eset en  ha igris etör a kap n  a j ték sor n ezt elég 
ny gt zni (“Jé, milyen erős volt Tigris! Csak sikerült neki bejutnia a vé-
delmen.”)

  j ték z r s n l vissza lehet térni ennek fel olgoz s ra  Mit lehetett 
volna másképp, hogy Tigris ne tudjon betörni?” tt a gyelem lanka at-
lans g ra  a gyenge l ncszemek megt mogat s nak sz kségességére 
és nem egym s hi ztat s ra térj nk ki

  cél a vé elem erejének testi megélése  a fogó megtapasztalja  
hogy amit tö en vé enek  az erős  azon nem lehet tmenni  
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A foglalkozás címe VÉDELEM
2. GYAKORLAT – VARÁZSPAJZS KÉSZÍTÉSE

Időigény  perc

Eszközigény

is  méretű  pajzsok papír ól  p rral tö  mint ah ny gyermek van

zínes cer z k  lcek  zsírkréta 

ri s  méretű  pajzs karton ól

Előkészület
ispajzsok kiv g sa  lehet tö féle form j

z óri spajzs l tható helyre történő felakaszt sa ragaszt sa

Feladatok leírása

1.  gyerekek kör en le lnek az asztalhoz

2. z óvo ape agóg s evezeti a j tékot  megm tatja az res óri-
spajzsot

3. özös m nka  kispajzsok készítése  színezése  íszítése

Instrukció

 evezetés sor n  „Gyertek, üljünk le az asztalhoz és csináljunk együtt 
egy óriási varázspajzsot, mint amilyen Timóé! Először mindenki ké-
szítse el a saját varázspajzsát! Erre a különleges pajzsra minden olyat 
rajzoljatok fel ami/aki megvédheti Szepit a félelmetes Tigristől, vagy 
mástól, ha bántják. Mindenki csodás varázspajzsára szükség lesz, 
ugyanis képzeljétek el, a kispajzsokból 1 hatalmas nagy pajzs lesz, ami 
mindentől megvédi Szepit!”

Kiegészítések,   
megjegyzések

•	  pajzsok készítése sor n rmilyen m s képzőművészeti technik t 
lehet alkalmazni festeni  nyom zni  mont zst készíteni st

Vezetéstechni-
kai szempontok,            
magyarázatok

•	 z a fela at előkészíti a pajzsavat st  gyelj nk arra  hogy a kész 
kispajzsok az asztalon mara janak
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A foglalkozás címe VÉDELEM
2. BLOKK:

1.   GYAKORLAT – VARÁZSPAJZS AVATÁS
Időigény  perc

Eszközigény 

ri spajzs 
ispajzsok 
agasztó  l etech
ri s piros szív karton ól 

Előkészület

z óri spajzs l tható helyen 

ész kispajzsok 

ri s szív kiv g sa piros karton ól olyan méretű  hogy az óri spajzsra 
illesztve a y gi vi jelképét kapj k

Feladatok leírása

1.  gyerekek az óri spajzs köré csoportos lnak                                                    
kez k en az elkészített kispajzsok 

2. özös m nka  
•	 ispajzsok felragaszt sa az óri spajzs felső harma a
•	 ajzsavat s az avató versikével  

z erő a pajzs an
mel  fel  ha aj van
a valakit ntanak

n l a kis csapat
imó a vezér nk
kit kell  megvé nk ”

 ri s szív felragaszt sa a kispajzsok al   ez is része a 
pajzs felavat s nak
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Instrukció

ki elkész lt  sor an  “Gyertek, ragassza föl mindenki a saját kispajzsát 
a nagypajzsra!”

ajzsavat s  Most, hogy elkészült az óriáspajzs, mondjuk el közösen a 
pajzsavató versikét! lehet köz en var zsló moz latokat tenni mozg st 
végezni  Most pedig felragasztjuk az óriásszívet, ezzel nyeri el erejét a 
pajzs. Ki is próbálhatjuk ” ls  kiegészítések

tvezetéshez  Most már kapunk a pajzstól szupererőt, így mi is elég 
erősek vagyunk, hogy megvédjük a másikat! Hurrá, Szuperhősök let-
tünk!”

Kiegészítések,               
megjegyzések 

•	 iegészítés nagyo  gyerekeknek  éveseknek

ramatik s  eszélgetős gyakorlat  lővéve az előző napon épren e-
zés” fela at an haszn lt szit ciós k rty kat “Hogy tudnánk megvédeni 
Szepit ezekben a helyzetekben? Mit tenne ezekben a helyzetekben 
Timó, hogy megvédje Szepit? Akinek van ötlete, az fogja meg a varázs-
pajzsot és mondja/mutassa meg!” zepit evonva lehet ramatik san 
megjeleníteni a helyzetet  vagy csak elmon ani a megol si javaslato-
kat. 

•	 iegészítés kise  gyerekeknek  éveseknek  

 közös pajzs kipró l sa  el lehet rejteni zepit a pajzs mögé  és a 
pajzzsal la at ma st papírgalacsinnal  könnyű kisla val  kivé e-
ni

Vezetéstechni-
kai szempontok,                    
magyarázatok

•	 ise eknél lehet a kispajzsok felragaszt s t is közösen csin lni  a 
nagyo akn l ink  a ramatik s gyakorlatra for íts nk tö  i őt 
a sz net en ragassz k fel a kispajzsokat  
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A foglalkozás címe VÉDELEM
2. GYAKORLAT – LÉGY SZUPERHŐS

Időigény  perc

Eszközigény -

Előkészület ozg shoz sz kséges tér előkészítése

Feladatok leírása

1.  gyerekek kör en llnak

2. ték evezetése  
 a gyerekek sor an megnevezik ke venc ke velt sz perhős ket 

pl  perman

 valamilyen  a megnevezett sz perhősre jellemző geszt st  
moz latot m tatnak  amit a tö iek megismételnek pl  jo  
karj t kiny jtja  ököl e szorítva  mint perman  

 i t n min enki sorra ker lt  aki szeretett volna  az óvo ape-
agóg s közös éneklésre hívja a gyerekeket   következő kis 

in lót egy tt ismétlik  ak r tö ször is  „Légy szuperhős! Védd 
barátod, és így legyél erős!” .

3.  j ték menete
 a gyerekek az óvo ape agóg s vezetésével kör e masíroz-

nak  köz en ritm sra ismételgetik karmozg ssal  tattaraaaa    
ratatataaa

 óvo ape agóg s meg ll  skan lja az in lót  maj  az a ott 
sz perhős megnevezésénél m tatja az előre meg eszélt 
moz latot  melyet a gyerekek követnek
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Instrukció

ték evezetése  llj nk egy nagy kör e  ilyen sz perhősöket 
ismertek szerettek  al lj ki hozz  egy jelet óvo ape agóg s is 
javasolhat  Utánozzuk! 

ték menete  “Körben masírozunk, ha megállok, utánozzatok.  Mond-
játok utánam, amit én, és csináljátok velem, amit mutatok! Figyeljetek!” 
Trattaraaa-ratatataaa meg ll nk  jelet m tatva mon j k a sz perhős 
nevét  “Superman! gyerekek ismétlik kór s an  m tatj k a jelet  Légy 
Superman, védd barátod, és így legyél erős!” gyerekek ezt is ismétlik 
kór s an  köz en m tatj k a jelet  tov  masíroz nk  maj  egy ja  
sz perhőst mon nk

Kiegészítések,           
megjegyzések 

•	 iegészítés nagyo  gyerekeknek  éveseknek

- nként jelentkező gyerek veszi t a vezető szerepet

- z egyes sz perhősöket össze is fűzhetj k  így egyre hossza  
sz perhős sort ismételnek emlékezeti fela at is egy en

-  j ték elmélyítéseként  kiegészítésként csoportosan össze lehet 
sze ni a sz perhősök jellemző t laj ons gait  erről eszélgetést 
folytatni  aj  aka lyp ly t építeni  gyességi  egy ttműkö ési 
fela atokkal  ahol igazi sz perhősként viselke hetnek

Vezetéstechni-
kai szempontok,                    
magyarázatok

•	 e kell építeni a y gi vi sz perhőseit is  égy imó  jeleként elő-
reny jtott kar  tenyér előrenéz  égy ille  jeleként szívet form l nk 
a kez nkkel  

•	  masíroz s köz en fontos a ritm s tart sa  hogy a szöveg in ló 
jellegű legyen  ami élvezetessé teszi a j tékot és segíti a szöveg 
evéső ését  
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A foglalkozás címe VÉDELEM
3. MEGBESZÉLÉS, ZÁRÁS

Időigény  perc 

Eszközigény egye ik naphoz tartozó piktogram

Előkészület z űrhajó közelé en elhelyezni a t l t  amire a nap piktogramja ker l  
zepi az óvo ape agóg s ölé en l

Feladatok leírása

1. ai nap zenete  

2. soportsza ly meg eszélése
  gyerekek o a llnak az elkészített óri spajzs elé  szem gyre 

veszik  hogy mit alkottak közösen

 az óvo ape agóg s ltal feltett kér ések mentén összegzik a 
nap tapasztalatait

3. soportsza ly ismétlése  piktogram kihelyezése 

Instrukció

eg eszélés
 Mit csináltunk együtt? 
 Kinek mit jelent a védelem/a „védd barátod és így legyél erős”? 
 Hogyan lett a sok kicsi pajzsból egy nagy? 
 Hogyan segítettünk Szepinek? 
 Miért tudtunk neki segíteni?
 Tehát a legfontosabb, hogy megvédjük egymást!

soportsza ly ismétlése  „Mivel ma megvédtük Szepit, nézzétek, itt 
a negyedik kis kép (piktogram), ami mindig emlékeztet rá minket, hogy 
megvédjük azt, akit bántanak.” 



78

Kiegészítések,               
megjegyzések -

Vezetéstechni-
kai szempontok,                 
magyarázatok

•	  segítségny jt s  az aktív eavatkoz s felelősségének v llal sa 
és megtétele mint tors g  hősiesség kell  hogy megjelenítő jön  
miköz en az is zenet  hogy min ny jan képesek erre  

SZEPI NEGYEDIK LEVELE:

Jajajaj! Remeg a kezem, alig tudok írni! Segítsetek nekem! Van a csoportszobában a szekrény 
tetején az a tigris, tudjátok melyik? Az ott jajj, most is rám néz és vicsorog... Na, szóval az a fene-
vad ma éjszaka MEGTÁMADOTT!!! Még most sem tértem magamhoz az ijedtségtől. Már ezelőtt is 
gyanús volt nekem, hogy valami rossz szándéka van, de most be is bizonyosodott. Ma este, amikor 
besötétedett, elkezdett villogni a szeme, és lassan elindult felém. Lemászott a szekrény tetejéről és 
jött tovább, aztán amikor ideért, hirtelen ráugrott az űrhajóra. Megpróbálta bekapni, megharapni. 
De az én űrhajómat nem lehet ám csak úgy harapdálni! Csak úgy kopogtak a fogai a tetőn! Még 
szerencse  hogy olyan ta  hogy fogalma sem volt  hogy lehetne kinyitni  sak k corogtam ent 
az űrhajóm an  e ille szerencsére megérezte  hogy mennyire félek  mert hamarosan imóval a 
segítségemre siettek. 
-Siess, Timó! Szegény Szepi biztosan halálra rémült, olyan erősen jelez a szívem. Már látom is mi-
ért! Nézd az a tigrist! Jajj, csinálj valamit, gyorsan!
- Te csak ne félj semmit Zille, és te se Szepi!- kiáltott be hozzám a kis tündérfiú. Azzal röptében meg-
fordult a saját tengelye körül, meglendítette pajzsát, majd a tigris felé tartotta. Sugárzó fénynyaláb 
áramlott ki belőle, egyenesen a tigrisre vetült. S ha láttatok már csudát! A tigris elkezdett zsugorodni, 
egészen addig, míg Timó elfordította a pajzsot róla, és a tigris helyén ott ült egy nyivákoló kiscica. 
Nem tudom, hogyan csinálja Timó, milyen varázslat ez, de így volt, ahogy mondom. Kimerészked-
tem az űrhajómból, és megsimogattam a cicát, aki hálásan nyávogott.
-Köszönöm Zille és Timó, épp időben érkeztetek. - mondtam, és elköszöntünk egymástól.
Nem tudom mi lett volna, ha a két tündér nem siet a segítségemre. Mit gondoltok, ha ismét bajba 
kerülök, ti is meg tudnátok védeni engem? 
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  3.6.5. Ötödik téma - Jelzés
Csoportszabály: „ zól nk  ha valakit ntanak ”
Célok:

 sszegezni a hét e igi történéseit.

 ttekinti a csoportsza lyokat  elősegíteni ezek evésését  

 evezetni a csengetéssel történő jelzés mó szerét  ha valakit ntanak

 cs z s imótól és illétől  evezetni szerep k felvételének mó j t  

 r lko s jelzés közötti k lön ség hangs lyoz sa  a jelzést igénylő helyzetek felismerésének 
elősegítése

 

A foglalkozás címe JELZÉS
1. BLOKK: 

A KERETTÖRTÉNET – SZEPI ÖTÖDIK LEVELE
Időigény  perc 

Eszközigény
 kerettörténet  zepi  levele

sengő

Előkészület z űrhajó szokott helyén  a levél felolvas sa alatt zepi az 
óvo ape agóg s ölé en l  csengő elérhető helyen 

Feladatok leírása
1. evezető gon olatok  kör e ltetés

2. erettörténet felolvas sa

Instrukció „Nézzétek gyerekek, milyen hosszú levelet írt ma nekünk Szepi.             
Felolvasom nektek, jó? Remélem most nem történt vele semmi baj.”
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Kiegészítések,                
megjegyzések  -

Vezetéstechni-
kai szempontok,            
magyarázatok

•	 tt m r a levél felolvas sa olyan  mintha zepi mesélne közvetlen l 
a gyerekeknek  az óvo ape agóg s olvas s köz en mozgassa 

zepit  nézzen vele a gyerekekre  így erősítve a komm nik ciót  
kapcsolat kat  
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A foglalkozás címe JELZÉS
 1. GYAKORLAT: ÖSSZEGZÉS 

Időigény  perc

Eszközigény
 hét e igi pro kt mai  csillagkap  képekkel íszített zepi g ra 

papír ól  óri spajzs

 csoportsza ly piktogramok 

Előkészület

llenőrizz k  hogy a hét e igi pro kt mai jól l tható helyen falon  
vannak

 piktogramokat vegy k le a falról  legyenek az óvo ape agóg s            
kezé en

Feladatok leírása

1.  égigtekinteni az előző napok pro kt main  ehhez tartozó               
csoportsza lyok piktogramjain

2.  z tolsó csoport sza ly megfogalmaz sa és a hozz  tartozó           
piktogram em tat sa
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Instrukció

„Szepi úgy látom szomorú, hogy Zille és Timó elbúcsúzott. Ti is szomo-
rúak vagytok? Vidítsuk fel Szepit és magunkat azzal, hogy visszagon-
dolunk az elmúlt napok játékaira, élményeire.

-   Emlékeztek még arra, amikor ezt a csillagkaput építettük? Szepi ak-
kor érkezett, és a végén befogadtuk, mert megtanultuk, hogy különbö-
zőek – néha furcsák – vagyunk, de akkor is összetartozunk, mert mi a 
…. csoport vagyunk. Erre emlékeztet minket ez a kép, ahol….” m tatni 
az  piktogramot

„És arra emlékeztek, amikor úgy csináltunk, mint aki mérges, de senkit 
nem bántottunk, csak számoltunk, meg összeszorítottuk utána meg el-
lazítottuk az izmainkat? Mert tudjátok, ha mérgesek vagyunk azt is ki le-
het mutatni, és el lehet tüntetni, úgy hogy közben senkinek nem ártunk. 
Erre emlékeztet minket ez a kép, ahol ” m tatni a  piktogramot

„Aztán emlékeztek arra, hogyan bántották Szepit a csúnya szavak? Ez 
arra figyelmeztet minket, hogy Senkit nem szabad bántanunk!” (3. pik-
togram)

„A legutóbb pedig megcsináltuk az óriási varázspajzsot, hogy minden-
kinek legyen szuper védő ereje, mert mi megvédjük azt, akit bántanak!” 
(Mutatjuk a 4. piktogramot)

- z  piktogram felm tat sa  „Ezen a képen azt lájuk, ahogy egy kis-
lány megnyomja a csengőt, amit Zille és Timó hagyott itt nekünk. Azért, 
hogy emlékezzünk arra: mindig szólni, jelezni kell, ha látod, hogy egy 
társadat bántja valaki, vagy ha Neked van segítségre szükséged.”

Kiegészítések, 
megjegyzések

•	 iegészítés nagyo aknak

özös rajz készítése  min enki lerajzolja a legke vese  élményét a 
héten egy nagy csomagolópapírra
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Vezetéstechni-
kai szempontok,                  
magyarázatok

•	 z ismétlés sor n lehet t maszko ni a gyerekek emlékezetére  v -
laszaira  kér ések form j an feli ézni az élményeket és a legfon-
tosa  zeneteket  nnek ellenére min en sza lyt ismételj nk el 
hangosan  az ere eti form an szavakkal   hogy evéső jön

•	 igyelj nk arra  hogy ez a rész ne h zó jon el  ha a gyerekek ér-
eklő és ket vesztik  vegy k t az ir nyít st  foglalj k össze rövi-
en a történéseket  és ismételj k el a sza lyokat
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A foglalkozás címe JELZÉS
 2. GYAKORLAT – ÖTUJJAS CSOPORTSZABÁLY

Időigény  perc

Eszközigény

agy tenyér rajz  csomagolópapíron kartonpapíron

ilctoll  ragasztó l etech

estfesték tö féle színű

e ves törlőken ő

Előkészület
somagolópapírra kartonra egy olyan nagy tenyér rajzot készít nk 

ahol h velyk jj alról az első  amelynek jjain elhelyezhetők a piktog-
ramok és a tenyerére r férnek a csoport tenyérlenyomatai

Feladatok leírása
1.        piktogramok felhelyezése a tenyér rajzra  az öt jjas sza ly
         evésése

2.        csoport sza lyok al ír sa” tenyérnyomat elkészítésével
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Instrukció

„Jó lenne a szabályokat nem elfelejteni. Arra gondoltam, hogy talán egy 
kis mondóka segíthet ebben:

velyk jjam a m sikat efoga ja
tató jjam érzéseit elmon ja

özépső jjam a gyengé et segíti
yűrűs jjam a ar tj t megvé i
 kis jjam szala  hogyha kell szólni

 so ik ismétlésnél kez ve felragasztani a piktogramokat a megfelelő 
jjhoz  tov i ismétlések a gyerekekkel közösen

„A szabályok nem sokat érnek, ha nem tartjuk be őket. Ahhoz, hogy 
itt mindenki – Szepi is – biztonságban érezhesse magát, hogy a … 
csoport egy kellemes, nyugodt hely legyen számotokra, igyekezni kell 
betartani ezeket a szabályokat. Ugye megpróbáljuk! Akkor erre a nagy 
tenyérre mindenki nyomja rá valamilyen színnel (a kedvenc színével) a 
tenyerét.”

 végén  Tehát mindenki egyetért abban/megígéri, hogy 1) befogadja 
másikat, 2) elmondja az érzéseit, 3) nem bántja a másikat, 4) megvédi 
azt, akit bántanak, 5) szól, hogyha valakit bántanak. Ezt a nagy tenyeret 
ide teszem, hogy mindig jól lássuk, és emlékezzünk a szabályokra.”

Kiegészítések,            
megjegyzések

•	 éh ny gyereket meg lehet kérni  hogy ön llóan mon ja el az öt j-
jas sza lyt

•	 a a gyerekeknél kor an m s tém an  történt sza lyt rsít s 
az jjakhoz  ezt az elemet ki kell hagyni az interferencia zavaró ha-
t sa miatt  en az eset en a program öt alapsza ly t ismételj k 
t vel k  a tenyérnyomat elkészítése köz en
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Vezetéstechnikai 
szempontok

•	 z öt jjas sza ly segíti a sza lyokra való emlékezést az ltal  
hogy az jjak min ig kéznél lévő feli ézési t mpontot ny jtanak

•	  szerző és al ír sa fontos akt s  késő  is  a sza ly esetleges 
megszegése sor n  az al ír sra vissza lehet talni  angs lyoz-
hatj k a tenyér mellé írt névvel  vagy óvo ai jellel azt  hogy ez nem 
anonim”

•	 a valaki vonako ik megígérni al írni a sza lyokat  akkor megkér-
ezz k  hogy melyik sza llyal van gon ja

•	 a valaki r kér ez  milyen ntetés j talom kapcsoló ik a sza ly 
etart s hoz nem etart s hoz  akkor elmon j k  hogy ha valaki 

nem tartja e a sza lyt  azt emlékeztetj k erre  és segít nk neki 
etartani  ill  kital lni  hogyan t ja jóv tenni azt  amit elkövetett



87

A foglalkozás címe JELZÉS

 2.BLOKK
1. GYAKORLAT – JELZÉS SORVERSENY

Időigény  perc

Eszközigény

sengő

tafét k 

egítélen ő helyzetek leír sa

re ményjelző  vagy a verseny sor n gyűjthető pontok” pl  papír             
szívecske  j ték zseton  

Előkészület

észíts nk elő annyi stafét t könnyen megfogható  ta ható hossz -
k s t rgy  ah ny csapat versenyezni fog  észíts nk elő megfelelő 
mennyiségű pontot” vagy a pontt l t  ahova írj k az ere ményeket

 pél amon atokat mó osítva kiegészítve írj nk  megítélen ő 
helyzetet ahol kell nem kell szólni

 csengő legyen a kez nk gyé en

egfelelő tér kialakít sa
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Feladatok leírása

1. evezetés  eszélgetés a szólni vs  r lko ni megk lön öztetéséről 
 kimon ani  hogy akkor kell szólni  ha valaki aj an van  valakit nta-

nak  eg lehet pró lni segíteni  e szólni is lehet  sőt kell  r lko s  
ha valaki rosszat csin l  e senki nincs aj an  

2. orverseny  a gyerekeket  fős csapatok a szervezz k a csapat-
versenyhez  él  hogy a megfelelő jelzést igénylő  helyzet en a legha-
mara  nyomj k meg a csengőt  a staféta tov a s val

in en sor elején az első gyermek fogja a staféta otot  ő fogja el önte-
ni a hallott mon at alapj n  hogy melyik mon ók t mon j k   z óvónő 
mon  egy eseményt  l ” aj  jaj  tűz tött ki a h z an ” mikor a gyer-
mek gy ítéli meg  hogy szólni kell  akkor elkez i  ” aj van  csengess ”  
a tö iek a sor an mon ogatj k vele  és tov a j k a staféta otot  
maj  az tolsó szala  csengetni  t na előreszala

mikor a gyermek gy ítéli meg  hogy nem kell szólni  akkor azt mon-
ogatj k  incs aj  ne csengess”  a tö iek vele mon ogatj k  sor an 
ta j k a stafét t  maj  az tolsó csengetés nélk l szala  előre  

 következő menet en neki kell megítélnie  hogy kell e szólni  staféta is 
az ő kezé ől in l  

3. talom  in en kör t n egy zsetont kap min en olyan csapat  akik 
helyesen hajtott k végre a gyakorlatot  kettő zsetont kap  aki a leggyor-
sa  volt   menet t n hir et nk ere ményt  
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Instrukció

„Most a csengő használatáról szeretnék veletek beszélgetni. Ki tudja, 
mikor kell csengetni? egv rni a jó v laszt  ha valakit ntanak . Ha 
tehát észreveszed, hogy … csúfolja …-t, akkor csengetsz? Ha … nem 
törölte meg a száját ebéd után, akkor csengetsz? És ha … kitépi a ke-
zedből a játékodat? És ha … játszik azzal a játékkal, amivel Te szeret-
nél, de hiába kéred?

s most egyakorolj k a csengetést  yertek  lljatok fel  oszlop a  
mert egy sorversenyt csin l nk csapatok fel ll sa t n  Adok egy sta-
fétabot minden csapat első emberének, ezt kell majd továbbadni a mö-
götted állónak. Én mondok valamit – hogy mi történt – és aki legelöl áll, 
eldönti, hogy ilyenkor kell-e szólni, vagy nem (mert az árulkodás).
Ha kell szólni, akkor azt mondja a mögötte állónak, miközben átadja a 
stafétát „Baj van, csengess!”.
Ha nem kell szólni, akkor azt mondja „Nincs baj, ne csengess!”. Min-
denkinek tovább kell adni a botot, és ha végére ért, az utolsó ember 
pedig szalad a csengőhöz ide csengőt elhelyezni és m tatni  és csen-
get, ha baj van, aztán előreszalad. Ha nincs baj, akkor pedig gyorsan 
előreszalad, amikor megkapja a stafétát.  
Teszünk egy próbát: „Jaj, jaj, Pisti nem ette meg a tejbegrízt!” „Jaj, jaj, 
Berci olyan magasra mászott a fán, hogy nem tud lejönni!”.
Aki jól válaszol egy pontot/szívet/zsetont kap, aki pedig a leggyorsabb, 
az kap még egyet!”
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Instrukció

ov i pél k megítélen ő helyzetekre
„Jaj, jaj, Detti elesett és vérzik a lába!”
„Jaj, jaj, Kati fordítva vette fel a ruháját!”
„Jaj, jaj, Peti megharapta Zsoltit!”
“Jaj, jaj, Zsolti tépi Lili haját!”
“Jaj, jaj Zsolti és Marci összeverekedtek!”
“Jaj, jaj Kitty nem akar fogat mosni!” 
“Jaj, jaj, Pisti leette magát!”
“Jaj, jaj, Nándi nem kötötte be cipőjét!”
“Jaj, jaj, Borcsának rendetlen a szekrénye!”
“Jaj, jaj Lali lerombolta Zsuzsi homokvárát!”
“Jaj, jaj, már megint nem játszhatok Zsoltiékkal!”

Kiegészítések,              
megjegyzések -

Vezetéstechni-
kai szempontok,            
magyarázatok

•	 ehet eszélni ltal an arról  hogy mi r lko s és mikor kell szól-
ni  e ink  konkrét helyzetek en lehet a gyerekeknél i erenci l-
ni ezeket  nk  szóljanak t l gyakran és saj títs k el fokozatosan 
önmag k t rs k megvé ésének első legességét  ill  egyenrang  
feleknél az ér ekérvényesítés megfelelő mó j t

•	 sapatszervezés mó ja  összetétel ket tekintve az egyes csapatok 
legyenek minél heterogéne ek  első kör en lehetőleg az első és 
az tolsó gyerek posztj ra i őse  érette  gyerekeket llíts nk  

•	 z óvónő a mon atokat jajveszékelve” a ja elő  kkor a komoly-
talana  olgok  amik az r lko shoz kapcsoló nak  rögtön ne-
vetségessé v lnak a gyermekek sz m ra  leinte egyértelműen 
el önthető eseményeket mon j nk  

•	 em aj  ha a sor an elöl lló gyerek helyett a tö iek mon j k a 
v laszt  akkor is j talmazz k a csapatot  

•	  győztesnek a végén nagy taps j r
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A foglalkozás címe JELZÉS
 2. GYAKORLAT- AVATÁS

Időigény  perc

Eszközigény

ille szíve  jogara var zsp lc ja

imó pajzsa  pal stja

klevelek

amp ny al hanganyag  lej tszó  

ille és imó felelős t l zat amin  nyomon követhető  melyik gyerek 
volt m r felelős

Előkészület
alamennyi gyerek névre szóló oklevelének elkészítése az oklevél sa -

lon segítségével

ille és imó felelős t l zat elkészítése  

Feladatok leírása

 klevél ta sa  in en gyerek nnepélyes keretek között oklevelet 
kap  amely en igazolj k  hogy megvan enn k ille és imó t sa

2. ille és imó felelős ren szerének evezetése  az első ille és i-
mó felelős kiv laszt sa az önként jelentkezők köz l  
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Instrukció

„Kedves gyerekek, most már tényleg mindent megtanultatok ahhoz, 
hogy a … csoport egy nyugodt hely legyen, és senkit ne érjen bántás. 
Igazán ügyesek voltatok, így mindenki megérdemli, hogy erről oklevelet 
kapjon.” felolvass k az oklevél szövegét  maj  sor an szólítj k a gye-
rekeket és tny jtj k az oklevelet  kezet r z nk és grat l l nk  

„Szepi már biztonságban van, de hogy így is maradjon, rendszeresen 
választunk magunk közül egy Timó és egy Zille-felelőst azok közül a 
gyerekek közül, akik a legjobban viselkednek az adott héten/napon, 
vagy valami különösen jót tesznek a csoportunkért. Zille itt hagyta ne-
künk ezért ezt a szívet és a varázspálcát, Timó pedig a pajzsát és a pa-
lástját! Akit Zillefelelősnek választunk, az a szívet hordhatja, akit pedig 
Timó-felelősnek, az Timó palástját viselheti. Ők segítenek majd nekem, 
ha ki kell békíteni valakiket (tartják a csillagkaput). Ebben a táblázatban 
Ti is láthatjátok majd, hogy ki volt már Timó és Zille-felelős!”

rszó  Most pedig döntsük el, ki lesz ezen a héten Timó-felelős és 
Zille-felelős. Erre biztos Szepi is nagyon kíváncsi, szerencsére most 
már itt marad velünk, megszerette a csoportunkat.”

Kiegészítések,             
megjegyzések

•	 i k és l nyok is min két attri t mot megkaphatj k  mert csak a 
t laj ons gaikkal r h zz k fel őket  nem a konkrét szereppel  zt 
ér emes hangs lyozni  ó  ha a felelősök folyamatosan viselik a 
jelzéseket  amire a r h ra rögzíthető szív és a pal st alkalmas  

•	  felelősök kiv laszt s n l k lönféle pe agógiai szempontok érvé-
nyes lhetnek  ez az óvo ape agóg s megítélésére van ízva  e 
fontos  hogy i ővel min en gyerek szerephez j thasson

•	 api vagy heti ren szer en is lehet imó és ille felelőst v lasztani 
 a csoport megszokott ren jéhez illeszke ve
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Vezetéstechni-
kai szempontok,              
magyarázatok

•	 z nnepélyes oklevél ta si ceremónia része a hagyom nyalko-
t snak   ceremóni n fontos  hogy elhangozzon a kamp ny al

SZEPI ÖTÖDIK LEVELE:

Kedves gyerekek! Köszönöm a tegnapit! A pajzs gyönyörű és remekül működik. Jól aludtam, csupa 
szépet álmodtam.
Most már igazán biztonságban érzem magam közöttetek. Nagyon bátor és jószívű gyerekek vagy-
tok! Olyanok, akik tudják, hogy az az igazi erő, ha megvédjük azt, akinek szüksége van rá.
Azt is megtanultam, hogy nem kell félni senkitől és semmitől, ha barátok között vagyok. Csak szól-
ni kell, segítséget kérni tőlük. Ti se tartsátok magatokban soha, ha rossz érzések szorongatják a 
szíveteket! Mondjátok el valakinek, akiben megbíztok, mert Zille nem biztos, hogy mindig ott van a 
közelben. Rengeteg helyen van dolguk. Tegnap este tőlem is elbúcsúztak. Már majdnem elaludtam, 
amikor halk kopogást hallottam.
- Hahó Szepi! Alszol már?- hallottam Timó hangját.
- Ti vagytok?- dugtam ki a fejem az űrhajó tetején. 
- Elköszönni jöttünk! Korán reggel indulnunk kell. A tündérek vezetőjétől azt az utasítást kaptuk, 
hogy keressük meg azt a falut, amelyben egy csapat nagyobb gyerek félelemben tart egy kisfiút. – 
magyarázta Zille.- Nagyon nagy szüksége van ránk!
- És én? Velem mi lesz?- kérdeztem rémülten.
- Érted már nem aggódunk. Itt a gyerekek között biztonságban vagy. És ha szükséges, használni 
fogják a szupererejüket, hogy megvédjenek téged. Ez az erő már eddig is ott lapult bennük, de most 
hogy már tudatában vannak, használni is tudják. - mondta Timó, majd elővette ezt a csengőt (Szepi 
előveszi a csengő kelléket).- Ezt itt hagyjuk. Mondd el a gyerekeknek, hogy ezzel a csengővel tud-
nak jelezni, ha valakit bántanak. 
Azzal mindketten felröppentek, intettek nekem, és eltűntek az ablakon át. 
Szerintetek mire gondoltak, amikor azt mondták, hogy ti már megtanultátok használni azt a szupe-
rerőt, ami nekik is van? 
Meg tudjátok ígérni, hogy ezentúl is vigyáztok egymásra és rám is?
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4. A gyakorlattár
 yakorlatt r célja  hogy az óvo ai élet min ennapjai an megjelenjenek olyan tevékenységek  

amelyek középpontj an a ntalmaz s megelőzése ll   szakem erek t atos tervező m nk j t 
kív nj k segíteni a an  hogy a y gi vi rogram zeneteit és tém it   tov  t j k mélyíte-
ni  vagy meg t j k ismételni k lön öző j tékokkal  énekekkel  mesékkel  

apcsolatteremtő  ismerke ő             
j tékok

zek a j tékok j tszhatók  amikor ismeretlenek egym snak a          
gyermekek vagy tö  ismeretlen gyermek érkezik a csoport a  
esetleg oktat si év elején ismerke és  kapcsolatteremtés célj ól

özösségfejlesztő j tékok

zeknél a j tékokn l a j tszó gyermekek m r ismerik egym st  
k lönféle form an p rok a  csoportok a ker lnek olyan t rsak-
kal  akiket m skor esetleg nem v lasztan nak  özös élményeket           
szereznek

rzelmi intelligenci t és emp ti t 
fejlesztő j tékok tékok a saj t és m sok érzelmeinek felismerésére  kezelésére

gy ttműkö ést fejlesztő j tékok 
on ikt skezelésre való nevelés

zek en a j tékok an egy ttes gon olko s  cselekvés sor n érik 
el a gyermekek a kitűzött célt

nerősítő  ön izalom fejlesztő 
j tékok  asszertivit st fejlesztő 
j tékok

 j tékokon kereszt l az ön izalom növelése és az énerősítés             
fejlesztése a cél  z asszertív magatart s kialakít s an és                                                       
elsaj tít s an is segítenek a j tékok

rzelem sza lyoz st fejlesztő  
fesz ltségol ó j tékok  egítség-
ny jt sra kérésre való nevelés

z érzelem sza lyoz s kialakít s an segítenek a j tékok

 j tékok ltal segítségny jt sra és kérésre való nevelés is                
megvalós l

 hat tém hoz két két népszerű projekt tém t t rsított nk pl  vo s lettem jra az óvo an  
ar csonyra kész l nk  vszakok  llentétek  rak és kir lyok  oglalkoz sok  és ezeken el l 

gyűjtött nk pél kat a k lön öző óvo ai tevékenységi form kra  mese  ének zene  rajz kézim nka  
anyanyelvi  mozg sos  és r maj tékok  t rsasj tékok  z elektronik san elérhető segé anyagok 
között szereplő yakorlatt r an részletesen em tat nk   j tékot  tevékenységet  kitérve ezek 
kapcsoló si pontj ra a y gi vi koncepciój hoz   Rajz, mintázás, kézimunka; Az anyanyelvi já-
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tékok; Mozgásos játékok, és a Drámajátékok tevékenységeihez olgozt nk ki leír sokat   leír sok 
összhang an vannak az óvo ape agógia mó szertan val  e nem helyettesíthetik a t atos és 
tgon olt tervezési  szervezési  és előkészítési folyamatokat  in en j ték és tevékenység meg-

valósít s n l a mó szertani elv r soknak megfelelően kell elj rnia a gyermekcsoport an olgozó 
szakem ereknek

 yakorlatt r megalkot sakor az al i szempontokat vett k gyelem e
- népszerű projekt  tém k ól in lt nk ki  amelyek nagy valószínűséggel min en óvo ai             

csoport életé en megjelennek
- ismert és kevés é ismert j tékok  énekek  és tevékenységek is szerepeljenek a                           

gyakorlatt r an
- kreativit ssal tov  gon olható  tov  fejleszthető  alakítható j tékok a csoport igényeinek 

megfelelően
- a i erenci l s megvalósítható legyen min en tevékenység és j ték eseté en
- a leír sok ki olgoz sa t mogassa a szakem erek tervező m nk j t

éljainkat tekintve  a projektmó szer alkalmaz s nak lehetőségét helyezt k előtér e  mert kiemelt 
szerepet kap közös célért történő tevékenyke és  a közös élmények   tevékenységek  a j tékok  a 
közös alkot sok egym st kiegészítve  megerősítve valós lnak meg

ermészetesen az óvo ape agóg s ővítheti  vagy tov  fejlesztheti a tém kat  tevékenységeket  
j tékokat  gy egy projekt megtervezéséhez  ki olgoz s hoz  megvalósít s hoz sz mos mó on 
felhaszn lható a yakorlatt r  letszerűnek és elképzelhetőnek tartj k  hogy m s tém khoz is jól 
kapcsoló hatnak a megnevezett tevékenységek  j tékok  gy gon olj k  hogyha a szakem erek 
hasonló vagy m s tém j  projektet valósítanak meg  akkor is v lasztható egy vagy tö  olyan j ték  
tevékenység  amelynek tartalma kapcsoló ik a ntalmaz s megelőzéséhez

ontosnak tartj k kiemelni  hogy a j tékokat és tevékenységeket önmag k an egy egy sza a  j -
téktevékenység i eje alatt is kez eményezni lehet

 tov iak an min en tematik s egységhez kapcsoló óan két r n szemléltetj k a projekt tém -
kat  és az ehhez kapcsoló ó j tékokat és tevékenységeket
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Kapcsolatteremtő,
 ismerkedő játékok 

A.1

Bartos Erika: 
Bogyó és Babóca 

az óvodában

Ki van a lepedő 
alatt?

Óvodás 
lettem!...Újra 
az óvodában

Lánc, lánc, 
eszterláncSzia, Fussunk!

Papír lufi  
díszítéseGurul a labda
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Kapcsolatteremtő, 
ismerkedő játékok 

A.2

Ukrán népmese: 
A kesztyű

Kipp-Kopp 
kopogok. 

találd ki, hogy ki 
vagyok!

Hol lakunk?...
Itt lakunk

Járom az új 
váramat!

Fusson haza az, 
akinek...

A mi 
városunk/
falunk…

(Házdíszítés)

Kastély Kata/
Barlang Péter



100

Közösségfejlesztő 
játékok 

B.1.

Mentovics Éva:
Mióta van csillag 
a karácsonyfák 

csúcsán?

Őrangyal

Karácsonyra 
készülünk 

Csön-csön 
gyűrűAkadálypálya

Sütemény 
készítése 
ajándékba

Mi lennél,ha 
karácsony 

lennél
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Közösségfejlesztő 
játékok 

B.2.

Népmese: 
Aranytulipán

Esőerdő 
hangjai

Kirándulni 
volna jó!

Kőketánc, 
kőketáncZivatar

Mit tegyünk a 
hátizsákba?

Milyen az idő 
benned?
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Érzelmi 
intelligenciát és 

empátiát fejlesztő 
játékok 

C.1.

Móra Ferenc: 
Didergő király

Játék az 
érzelmekkel

Évszakok

Koszorú, 
koszorúSzobros játék

Évszak fa 
készítése

Fújd ki a jót!/Fújd 
ki a rosszat!
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Érzelmi 
intelligenciát és 

empátiát fejlesztő 
játékok

C.2.

Népmese: 
A szomorú 

király-
kisasszony

Filcfej

Egészséges 
életmód

Gólya, 
gólya giliceVarázssarok

Két arcú baba 
készítése

Sajnos-
szerencsére
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Együttműködést 
fejlesztő játékok 

(Konfl iktuskezelésre 
való nevelés)

D.1.

Lázár Ervin: 
A kék meg 

a sárga

Mutasd az 
ellentétjét!

Ellentétek

Hold-hold 
fényes láncMeteortámadás

Színkeveré 
kézfogással

Mondd az 
ellentétjét!
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Együttműködést 
fejlesztő játékok 

(Konfl iktuskezelésre 
való nevelés)

D.2.

Grimm-mese: 
A brémai 

muzsikusok

Adj király 
katonát!

Nemzeti ünnep - 
Március 15

Itthon vagy-e 
hidas mester?Csapatjáték

Tenyér-
nyomatból 

csoport kokárda 
készítése

Huszármese
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Énerősítő, 
önbizalom fejlesztő 

játékok, asszertivitást 
fejlesztő játékok

E.1.

Népmese: 
Király kis MiklósTükörjáték

Várak és 
királyok

Hej vára váraVár, Híd, Fal

Vár építése 
homokból vagy 

dobozokból vagy 
gurigából

Bátor Kata 
hercegnő, aki 

soha nem fél…/
Vidám Péter, aki 

mindenkit 
jókedvre derít!
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Énerősítő, 
önbizalom fejlesztő 

játékok, asszertivitást 
fejlesztő játékok

E.2.

A kiskakas 
gyémánt 

félkrajcárja
Varázsbolt

Mesék földjén

Cifra palotaVarázsszőnyeg

Csoda fa Ki lennél a 
mesében?
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Érzelem 
szabályozást 

fejlesztő, feszültség-
oldó játékok; 

Segítségnyújtásra- 
kérésre való 

nevelés 
F.1.

Angol népmese: 
A három 

kismalac és a 
farkas

Egészítsd ki

Mi leszek, ha 
nagy leszek? 

(Foglalkozások)

Gyertek haza 
ludaimSorverseny

Mese illusztráció 
(Ház díszítése)Baj van!
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Érzelem 
szabályozást 

fejlesztő, feszültség-
oldó játékok; 

Segítségnyújtásra- 
kérésre való 

nevelés 
F.2.

Julia Donaldson: 
A legcsinosabb 

óriás

Állatóvoda 
(kiskutya –
kismacska 

játék)

Gyermeknap 

Mély kútba 
tekintékAkadálypálya

Érzelem óra 
készítése 

Segítség,……!/
Segítek neked 

mert,….
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5. Eljárásrend óvodai bántalmazás eseteinek kezelésére
 5.1. A beavatkozás két szintje

 prevenciós program csak akkor lehet hatékony  ha az intézmény következetesen etartja a gyer-
mekek felé közvetített norm t  jelen eset en azt  hogy a llying nem megenge ett  z intervenciós 
mó szerek eépítése a program a iztosítja azt  hogy az óvo a a felismert eseteket megfelelően 
t ja kezelni  z a ekv t eavatkoz s lépéseit egyrészt egyéni szinten is kell e ni lni  m srészt 
intézményi szinten is elő kell írni az elj r sren et  és meg kell nevezni a végrehajt sért felelős sze-
mélyeket  akik jelen eset en az óvo ape agóg sok ill  a y gi vi mentorok  

z elj r sren  kétszintű  az eset s lyoss g nak f ggvényé en  
•	 z első szint az óvo ai csoport an  az óvo ape agóg s intervenciós lehetőségeit m tatja 

e  avaslat nk egy resztoratív technika alkalmaz sa  a reaktív kör lényegé en str kt r lta  
eszélgetés a csoportsza lyok  k lönös tekintettel a Nem bántjuk egymást” sza ly  meg-

szegése esetén   meg eszélés célja az  hogy az érintettek kifejezzék az esettel kapcsolatos 
érzelmeiket  gon olataikat  sz kségleteiket  a pro léma megol s t és a jövő eni tennivaló-
kat illetően megegyezésre j ssanak  ontos célja tov  hogy kiengeszteljék és k rpótolj k 
az l ozato ka t  

•	  m so ik szint az első szint lehetőségeit kimerítő  s lyosa  ntalmaz si esetekre vonat-
kozó  mentorok ltal vezetett esetkezelés ren jét m tatja e  épései  intervenciós terv ki ol-
goz sa a jelzés alapj n  sz kség esetén sz lők meghív sa a eszélgetésre  eszélgetés a 

ntalmaz s l ozat val és vagy annak sz leivel  eszélgetés a ntalmazó gyerek ek kel 
és vagy annak sz leivel  l ozat t nkövetése  ntalmazó k  t nkövetése  ok ment ció 
elkészítése

elen kézikönyv en csak az első szintű eavatkoz st  a reaktív kört ismertetj k részletesen  a m -
so ik szintről a mentoroknak sz nt elektronik s segé anyagok között tal lhat nk ő leír st  
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 5.2. A resztoratív technikákról
 reaktív kör egy resztoratív technika  esztoratívnak  azaz helyre llítónak nevez nk min en olyan 

elj r st  melynek sor n az a ott sérelem en érintett min en résztvevő össze l  annak ér eké en  
hogy ren e hozz k a tett elkövetése ltal okozott sérelmeket és közösen kital lj k  miként lehetne 
a tov iak an ezeket megelőzni   résztvevők egy óvo ai csoport eseté en azt az a ott óvo ai 
csoportot jelentik  ahol ntalmaz s történt  rintettek lehetnek teh t a csoport a j ró gyerekek  
tov  a csoporttal foglalkozó felnőttek  óvo ape agóg sok  ajk k  pe agógiai asszisztensek  

 resztoratív elj r sok csoport an történő alkalmaz s nak előnye  hogy a csoport egy olyan izton-
s gos tér lelki és zikai értelem en egyar nt  ahol a feltételek a ottak az elj r sren  kivitelezésé-
hez  ov i előnye  hogy a csoport min en egyes tagja részt vesz az elj r s folyamat an  in-
enkinek lehetősége van kifejezni a megtörtént esettel kapcsolatos érzéseit  v gyait  elképzeléseit  

javaslatait  így a megol si  helyre llít si folyamat aktív részesévé v lik a csoport valamennyi tagja  
ől következik  hogy a csoporttagok megélhetik én hatékonys g kat  kompetenciaérzet ket  a 

csoportos mó szer pe ig elmélyíti a közösséghez tartoz s érzését  z óvo ape agóg s a eavat-
koz s révén megaka lyozza a ntalmaz s jövő eni megismétlő ését  amennyi en

•	 a csoportnormát hangsúlyozza  így alakíthatja a csoport a j ró gyerekek elképzeléseit  szi-
t atív véleke ését és viselke ését

•	 feleleveníti a NyugiOvi foglalkozások során megismert csoportszabályokat  mely el-
mélyíti  t atosítja a gyerekek en ezeket  

  reaktív kör lényegé en strukturáltabb beszélgetés a csoportsza lyok  k lönös tekintettel a 
nem ntj k egym st” sza ly  megszegése esetén   meg eszélés célja az  hogy az érintettek 

kifejezzék az esettel kapcsolatos érzelmeiket  gon olataikat  sz kségleteiket  a pro léma megol -
s t és a jövő eni tennivalókat illetően megegyezésre j ssanak  ontos célja tov  hogy kien-
geszteljék és kárpótolják a ntalmazottat ntalmazottakat
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 reaktív kör alkalmaz sa és megvalósít sa sor n töreke ni kell az llan ós gra  nnek célja ket-
tős  egyrészt megkönnyíti az elj r s alkalmaz s t  m sfelől a gyerekek sz m ra iztons gos kere-
teket  valamint llan ó megol si stratégi kat m tat  így i ővel a aptív megol si mó  rit lév  
v lik az elj r s  ov i hoza éka  hogy az egységes elv r soktól  közös normaren szertől rögz l 
a helyes viselke ésforma

 5.3. A reaktív kör menete
 y gi vi rogram sor n a gyermekek és a felnőttek egyar nt megismerke tek a ntalmaz s 

k lön öző form ival  azok negatív hat saival  a jóv tétel jelentőségével  valamint azzal is  hogyan 
ker lhetik el  llíthatj k le a ntalmaz st  illetve hogyan jelezhetnek  ha mégis ilyet tapasztalnak   
reaktív kör sor n erre a közös t sra alapoz nk

1. ntalmaz s jelzése  mennyi en egy gyerek észreveszi  hogy egy t rs t valaki ntja  vagy 
ő maga ntalmaz s elszenve ője  és felnőtt segítségére van sz kség  a y gi vi foglalko-
z sok sor n megtan lt mó on jeleznek  vagyis megnyomj k az erre a célra elhelyezett csen-
gőt zepi űrhajója közelé en a csoportszo an   

 mennyi en egy gyerek nem a megtan lt mó on szól  ezt természetesen gyan gy gyelem-
e vessz k  e hangs lyozz k a csengővel történő jelzés fontoss g t  és segít nk feli ézni 

ennek mó j t  vagy közösen o amegy nk vele a csengőhöz  

2.  ntalmaz s előfor l s t jelző csengetést követően az óvo ape agóg s az egész napi-
ren et megszakítja  csoportos eszélgetésre hívja az óvo sokat a meseszőnyegre  vagy egy 
olyan helyre a csoportszo n el l  ahol min annyian elférnek  gy  hogy körben t nak lni  
l tj k és hallj k egym st  z elhelyezke ésnek fontos szerepe van  min enki egyform n fon-
tos  ezért min enkinek l thatónak és hallhatónak kell lennie  ó  ha a y gi vi foglalkoz sok 
sor n kész lt sillagkap  tér en is kapcsoló ik a eszélgetés helyszínéhez  

3. i t n valamennyi gyerek helyet foglalt  az óvo ape agóg s megkér ezi őket  t j k e  hogy 
miért ülnek az adott körben  maj  ennek a kér ésnek mentén közösen ontj k ki a megtör-
tént ntalmaz sról alkotott elképezéseiket  z óvónő kív ncsi arra  hogy a gyerekek hogyan 
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élték meg az eseményt  akkor is  ha elszenve ői  nézői vagy az elkövetői voltak  ív ncsi a 
sz jektív színezetekre is  kér ésekkel koor in lja a közös eszélgetést  a gyerekekkel mon-
atja ki az a ott helyzetre vonatkozó konkrét mokat  pro lém kat  

 ér ések  melyek segítik a eszélgetést
•	 ilyen sérelem történt  
•	 i volt enne a e része  
•	 e mit l tt l  
•	 ilyen érzés volt ez eke  
•	 e m shogy l tta  ogyan
•	 i l tta még m shogy  
•	 i mit l ttatok  
•	 it tan lt nk erről illétől és imótól  alaki el t n  mon ani  mit tan lt nk erről  

4. i t n körvonalazó ott  hogy mi történt  hogyan történt a ntalmaz s  az óvo ape agóg s 
összefoglalja a történteket  mlékezteti a gyerekeket a csoportsza lyokra és egy tt t eszé-
lik  hogy milyen csoportsza ly ok  megszegése történt  ontos  hogy az óvónő az el tasít s 
komoly hangvételével hangs lyozza  hogy az a ott csoportszabály megszegése és ennek 
részeként a megtörtént konkrét bántalmazó viselkedésforma (pl. csúfolás, kiközösítés, 
verés…) elítélendő.

 zt követően az óvo ape agóg s néh ny ramatik s elemet is alkalmazhat  mely e evon-
hatja a y gi vi szereplőket zepit  illét és imót  vagy az akt lis ille  és imó felelő-
söket  lj tszathatj k a kiin ló helyzetet  illetve azt is  hogyan t n k m shogy  pozitívan 
efejezni az eseményt  gy  hogy elker ljék a ntalmaz st  zzel a csoporttagokat korrektív 

emocion lis élményhez j ttatja  amely enyhíti a megélt fesz ltséget   
  gyerekekkel közösen gyűjtik a pozitív kimenetelre vonatkozó megol sokat  jóvátételi mó-

dokat   reaktív kör ezen f zis an az al i kér ések segíthetik a eszélgetést  
•	 i lett volna a megol s  hogy senki ne legyen szomor  
•	 i lett volna a helyes viselke és  
•	 ire van sz kség  mit kell tenn nk  hogy a olgokat ren e hozz k
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•	  itől érezné  jo an maga  
•	 zepinek hogyan segített nk ilyenkor  zepi mitől érezte jo an mag t

  kör ezen f zis nak lez r saként az óvo ape agóg s összefoglalja a lehetséges megol -
sokat  illetve a tan ls gokat   

5. z tolsó lépés min en eset en az l ozat megkövetése  kiengesztelése  az okozott k r jó-
v tétele  valamint az l ozat és az egész csoport iztons ga ér eké en annak előrevetítése  
hogy a megtörtént eset tö et nem for lhat elő  z l ozat megkövetése  kiengesztelése 
történhet ver lisan ocs natkérés  egy ttérzés kifejezése  illetve nonver lisan is simoga-
t s  ölelés  a jóv tétel pe ig lehet közös j ték  m sik valamilyen előnyhöz j ttat sa  segítség 
felaj nl sa st  

  kapcsolat helyre llít s nak helyszíne és kelléke a sillagkap  melyet az akt lis ille és 
imó felelős tart  z l ozat és a ntalmazó gyerek kezet foghat a sillagkap  alatt  tvo-

n lhatnak alatta kézen fogva  megölelhetik egym st  ék lős mon ók t mon hatnak st  zt 
követően a csoport tö i tagja szintén tehet ke ves geszt st az l ozat ir ny a  és elmon -
hatja az ismert sillagkap  versikét

6. a az esetnek k lönös hangs lyt kív n nk a ni  pél l mert ismétlő ik  az elj r s végén a 
meg llapo st arról  hogy a jövő en miként fognak viselke ni az érintettek egym ssal  ír s a 
kell foglalni  amelyet a gyerekek jeleikkel  kéz vagy jjlenyomat kkal hitelesíthetnek  al írhat-
nak”

  reaktív kört a y gi vi rogram sor n megismert t jjas sza ly” közös elismétlésével 
z rhatj k a csoportsza lyok t atosít sa  fennmara sa ér eké en    

7.  reaktív kör rit lis elemei megkönnyítik a eavatkoz s elsaj tít s t  hiszen a gyerekek 
sz m ra kereteket  t mpontot ny jtanak   rit lis elemeken kereszt l az óvo s koroszt ly 
könnye en megszokja az j helyzeteket  a szok s sza lyok elsaj tít s n kereszt l fejlő ik 
sza lyt at k  ontos azon an  hogy a jóv tétel nem egy önként v llalt ntetés  nem lehet 
öncél  és nem is v lhat szimpl n rit lév   jóv tétel sor n a gyermeknek min en eset en 
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éreznie kell  segíti az l ozatot azzal  hogy jóv teszi a k rt  amit okozott  zokat a gyerekeket  
akik neheze en empatiz lnak  az óvo ape agóg s a helyes motiv ció kialakít s val segít-
heti.

8.  reaktív kör tlagosan  percet vesz igény e  az óvo ape agóg s helyzetmegítélése 
alapj n ez az i őtartam v ltoztatható

Zárszó
íz nk enne  hogy az óvo skori ntalmaz s megelőzésének ér eké en ézikönyv nk hatéko-

nyan t ja t mogatni az óvo ape agóg sokat tervezési és megvalósít si m nk j k an  és emellett 
j j tékok és tevékenységek megalkot s t  j technik k kipró l s t is inspir lni fogja



Európai Szociális
Alap


