Óraterv 1–3. osztályok számára

A zaklatás nem vicces
ÓRATERV, AMELY SEGÍT A GYEREKEKNEK MEGKÜLÖNBÖZTETNI
A VICCELŐDÉST A ZAKLATÁSTÓL.
A FORGATÓKÖNYV RÖVID LEÍRÁSA

A foglalkozás során a gyerekek megtudják, miben különbözik a zaklatás a viccelődéstől. A
gyerekek aktív gyakorláson keresztül leírják saját viselkedésüket és értékelik reakcióikat és
érzelmeiket a viccelődéssel és zaklatással kapcsolatos helyzetekben.

Fogalmak:
barátság, zaklatás, érzések
és reakciók a különböző
helyzetekre

Idő:
45 perc

Kulcsfontosságú kérdés:
Mi a zaklatás? Mi a viccelődés? Hogy viselkedek,
ha valami kellemes? Hogy viselkedek, ha valami
nehéz/kellemetlen?
Hogy különböztessük meg a zaklatást a
viccelődéstől?

Az óra céljai:
Tanulók:
Értik, hogy lehet megkülönböztetni a
viccelődést a zaklatástól, elmondják, milyen volt
a reakciójuk és mit éreztek a vidám
helyzetekben (viccelődéskor)
és mit kellemetlen helyzetben
(zaklatáskor);
meg tudják határozni, hogy lehet
viselkedni/reagálni olyan helyzetben, amikor
valaki zaklatja őket, esetleg veri őket;
Elmondják, mi a kibererőszak.
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Kapcsolat a tantervvel:
Az oktatás célja – általános elvárások
I. A fejlődés fizikális területén a tanuló:
1) megtanulja elfogadnia játékszabályokat, csoportos játékok szabályait, a
közterületeken való közlekedéssel kapcsolatos előírásokat;
II. A fejlődés érzelmi területén a tanuló:
1) elsajátítja saját érzelmeinek és érzéseinek felismerését és megértését,
valamint azok felismerését;
2) elsajátítja a felismerés képességét, mások érzelmei megértésének és
megnevezésének képességét;
3) elsajátítja saját érzelmeinek és érzéseinek bemutatását egyszerű szóbeli
vagy írásbeli közlés vagy különböző művészi kifejezési módok segítségével
formájában;
4) Megtanulja az átélt érzelmeket, azokon való uralkodást, valamint azok kifejezését
úgy, hogy az a csoport együttműködését és az új csoportba való beilleszkedést
elősegítse.
III. A fejlődés társadalmi területén a tanuló:
1) képes lesz kapcsolatokat kiépíteni, együttműködni, a kis csoportok munkáját
önállóan megszervezni, ezen belül megszervezni a munkát technológia
felhasználásával;

Módszerek:

Didaktikai eszközök és anyagok:

Ötletbörze, aktiváló

tábla, kréta

módszerek

filctollak, színes ceruzák,

képekkel végzett

A4-es lapok, 1. munkalap

munka
kézügyesség

Munkamódszer:
Egyéni munka
csapatmunka páros
munka
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A foglalkozások menete:
1. MODUL: BEVEZETÉS ÉS KONSTRUKTÍV BEMELEGÍTÉS
1. Köszöntse a gyerekeket, és vezesse be őket a foglalkozás témájába. Mondja el nekik,
hogy ma különböző rejtvényeket fognak megfejteni, amelyek segítenek megérteni, mi a
zaklatás és hogyan lehet megkülönböztetni a viccelődéstől.
2. Hívja konstruktív bemelegítésre a tanulókat. Kérje meg a gyerekeket, hogy álljanak fel.
Tolják félre a padokat és a székeket. Kérje meg a tanulókat, hogy szóródjanak szét a
teremben.
3. Amikor azt mondja, STOP, a tanulók párt keresnek maguknak. Amikor mindenki talál
párt, kérje meg őket, hogy álljanak szembe egymással. Mondja el a gyerekeknek, hogy fel
fog olvasni nekik egy listát érzelmekről/érzésekről, az ő feladatuk pedig az, hogy a maguk
módján, amennyire érthetően csak tudják, mutogassák el társuknak a hallott szót. A tanulók
nem adhatnak ki hangot, az érzelmeket csak testbeszéddel, arckifejezésekkel és
gesztusokkal fejezhetik ki. Most lassan olvassa fel a tanulóknak az érzések/érzelmek
listáját:
düh,
biztonság,
szomorúság,
megelégedettség,
öröm,
harag,
csodálkozás,
energia,
szégyenérzet,
félelem.
Megváltoztathatja a feladatot úgy, hogy megkéri a tanulókat, hogy minden elolvasott szó
után keressenek új párt maguknak. Ennek köszönhetően a tanulók jobban integrálódnak és
több partnerrel dolgoznak együtt.

03

4. A lista minden szavának elolvasása után végül üljenek körbe. Kérdezze meg a tanulókat,
nehéz volt-e elmutogatni a felolvasott szavak jelentését beszéd nélkül. Miről lehet
felismerni, hogy reagál, hogy érez valaki? Segíthet a tanulóknak azzal, ha elárulja nekik,
hogy a többiek érzelmeit azonosíthatják, ha figyelnek nemcsak a szavaikra, hanem a
gesztusaikra, arckifejezésükre, viselkedésükre. Beszélgessen a gyerekekkel arról, hogy
milyen helyzetekben (pl. iskolában, otthon) milyen érzéseik vannak.
5. A körben ülve folytatott beszélgetést azzal az összegzéssel fejezze be, hogy a
zaklatás és a viccelődés is nagyon sok érzelmet és érzést vált ki. Kérdezze meg a
tanulókat, hogy értik a zaklatás szót. Árulja el nekik, hogy a zaklatás egy ismétlődő,
direkt rossz bánásmód másokkal szemben, kellemetlenség okozása szándékosan.
Előfordulhat mindenkivel, mindenhol (iskolában, otthon, akár interneten is). Zaklatás
például: csúfolás, valaki figyelmen kívül hagyása (ha nem válaszol a kérdéseire, nem
reagál), lökdösés, nevetségessé tevés, kiabálás és sok más olyan viselkedés, amit senki
nem szeret átélni.
6. Ezután ossza ketté a táblát, írja fel a bal és a jobb oldalra:
Mit érzel, amikor valaki zaklat, vagy ha
olyan helyzetet látsz, amikor valaki valakit
zaklat?

Mit érzel játék közben?

Kérje meg a tanulókat, hogy ötletbörze formájában mondjanak példákat olyan érzelmekre,
érzésekre, amelyek játék, viccelődés közben jellemző rájuk, és olyanokat is, amelyek
zaklatás közben jelentkeznek. Írja fel az összes érzelmet, amit a gyerekek felsorolnak.
7. Összegezze a feladatot, kiemelve, hogy a játékot, viccelődést általában pozitív, boldog
érzések, érzelmek kísérik, a zaklatás pedig olyan viselkedés, amely a gyerekeknek nem
tetszik és szomorúságot vagy más kellemetlen érzést kelt.
(10 perc)
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2. MODUL: MEGKÜLÖNBÖZTETJÜK A JÁTÉKOT A ZAKLATÁSTÓL
1. Ossza a tanulókat 4 fős csoportokra (pl. színes papírlapok, kirakódarabok, kiszámoló
segítségével). Minden csoportnak adja oda az 1. segédlap képsorozatát.
2. Kérje meg a gyerekeket, hogy beszélgessenek azokról a helyzetekről, amelyeket az
ábrákon látnak. Kérje meg a tanulókat, hogy a csoportban döntsék el, melyik kép illik a
zaklatáshoz és melyik a játékhoz. Kérje meg a gyerekeket, hogy egyértelműen jelöljék
meg a képeken, hogy melyiken látnak zaklatást (pl. szomorú arc) és melyiken játékot
(vidám arc).
3. Kérje meg a csoportokat, hogy az osztály előtt mutassák be munkájuk eredményét.
Figyelmesen ellenőrizze, hogy a tanulók a különböző csoportokból ugyanúgy
különböztették-e meg a játékot és a zaklatást. Összegezzék a feladatot közös
beszélgetéssel, hogy minden csoport ugyanúgy jelölte-e meg a képeket. Ha nem, miből
adódhattak a különbségek?
4. Hívja fel a tanulók figyelmét, hogy egyes képek olyan helyzeteket ábrázolnak, amelyek
az egyik szereplő számára vicces helyzetet mutatnak be, a másik számára zaklatást, pl.
a tolltartó elvétele, osztálytársunk kinevetése van, akit mulattat, másnak szomorúságot
okoz. Beszélgessen a gyerekekkel arról, hogy jönnek rá, hogy mi a játék és mi a
zaklatás.
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5. Ha a tanulóknak gondot okoz a válaszadás, segítsen nekik, hogy ha a másik személynek
valami nem vicces, nem kellemes, vagy a reakciója teljesen más, mint amire számítunk, akkor
ez neki már nem játék. Kérdezze meg a tanulókat, ők mit tehetnek, ha az adott játék nekik
nem tetszik és nem akarnak részt venni benne. A tanulók válaszait felírhatja a táblára vagy
képek/piktogramok segítségével is ábrázolhatja. Ha ez a kérdés túl nehéz, ajánljon a
tanulóknak különféle megoldásokat.
Röviden és határozottan elmondhatjátok, ha nem értetek egyet az ilyen fajta
viselkedéssel. Mutassátok meg, hogy magabiztosak vagytok: kihúzzátok
magatokat, felemelitek a fejeteket. Ez a testtartás bátornak mutat benneteket,
olyan embernek, aki minden helyzetben elboldogul.
Ne habozzatok, egyszerűen hagyjátok el a csoportot, lépjetek ki a játékból. Ne
foglalkozzatok a zaklatással: távolodjatok el a benneteket zaklató személytől, üljetek
másik padba, álljatok máshova a folyosón, játsszatok valaki mással, stb.
Mutassátok meg, hogy van humorérzéketek: csináljatok viccet abból, amit hallotok!
A nevetés mindig feloldja a nehéz helyzeteket! Ha sikerül elnevetni magatokat
a nehéz helyzetben, azzal megmutatjátok a másiknak, hogy nem foglalkoztok vele,
és a zaklatás nem hozza meg a kívánt eredményt.
Mindig jogotok van segítséget kérni – szólni másoknak, még felnőtteknek is, hogy
valaki bánt benneteket, és nem tudjátok megoldani a helyzetet, mert túl nehéz – ez
nem árulkodás, hanem segítség keresése.
6. Hívja fel a gyerekek figyelmét arra a képre, ami verekedést ábrázol. Magyarázza el nekik,
hogy a verekedés nemcsak zaklatás, hanem fizikai erőszak is, amellyel valakit nagyon lehet
bántani, akár testi sérülést is lehet neki okozni. Nem szabad senkit rugdosni és verni, mert
senki sem szereti, ha bántják, ha fájdalmat okoznak neki. Gondolkozzon el a tanulókkal
együtt, mit kell tenni abban a helyzetben, ha valaki ütni kezdi őket. Mondja el a tanulóknak,
hogy az első lépés mindig az legyen, hogy hangosan és határozottan azt mondják: Nem,
nem akarom, nem egyezem bele abba, hogy így viselkedj velem. Ha ez nem elég, minél
hamarabb el kell távolodni a támadótól, el kell szaladni. Ezután el kell mondani egy
felnőttnek, mi történt.
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7. Mutassa meg még egyszer a tanulóknak azt a két képet, ami a kibererőszakról szól.
Kezelje ezeket ürügyként egy mélyebb beszélgetés kezdeményezéséhez a tanulókkal.
Magyarázza el, hogy ugyanaz a tárgy – például egy mobiltelefon vagy egy számítógép – az
egyik embernek játék, mások számára pedig a zaklatás eszköze lehet. Kérdezze meg a
gyerekeket, szeretnek-e mobiltelefonnal játszani, filmezni vele. Mutassa meg nekik azt a
képet, amelyen a gyerekek mobiltelefonnal filmeznek valakit, aki épp elesett. Kérdezze meg a
tanulókat, mire használják ezen a képen a telefont. Hogy éreznék magukat a tanulók, ha
valaki őket filmezné le hasonló helyzetben a beleegyezésük nélkül, és a felvételt másoknak
mutogatná viccelődve. Kérdezze meg a tanulókat, találkoztak-e már hasonló helyzettel.
Hallottak már a kibererőszakról?
8. Írja fel a táblára ezt a szót: KIBERERŐSZAK Magyarázza el a tanulóknak, hogy a
kibererőszak két szó összekapcsolása: kiber, azaz interneten, internet segítségével történő,
és erőszak, azaz olyan viselkedés, ami bánt másokat. Azok a személyek, akik másokkal
szember kibererőszakot alkalmaznak, bántanak másokat úgy, hogy az internetet vagy
mobiltelefont használnak. A fizikai erőszakkal ellentétben a kibererőszak nem hagy nyomokat
a testen és nem látható szabad szemmel. Azok a személyek, akiket kibererőszak ért,
fájdalmat éreznek és nagyon megviselik őket a történtek, félnek, szégyenkeznek és dühösek.
Kibererőszak lehet például az, ha fényképet közölnek az interneten valakiről az ő
beleegyezése nélkül, sértegetnek valakit azzal, hogy negatív kommenteket írnak róla a képek
alá, ijesztgetnek vagy gúnyolnak valakit mobiltelefon vagy az internet segítségével.
9. Kérdezze meg a tanulókat, mit kell tenni abban a helyzetben, ha valaki internet vagy
mobiltelefon segítségével kibererőszakot alkalmaz velük szemben.
Segítsen a tanulóknak különböző ötletekkel: rögtön beszélhetnek azzal az emberrel, aki
kibererőszakot alkalmaz, és elmondhatják neki határozottan, hogy nem tetszik nekik ez a
viselkedés, hogy fájdalmat okoz nekik; gyorsan elmehetnek a helyszínről, ahol pl.
telefonnal filmezi őket valaki (emelje ki, hogy a tanulók ne próbálják meg elvenni a
támadótól a telefont, ne viselkedjenek agresszíven vagy dühösen), vagy törölhetik a
negatív véleményeket; ha a kibererőszak máskor is előfordul és zavaró, arról felnőttel
kell beszélni.
(20 perc)
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3. MODUL: MIT JELENT SZÁMOMRA A VICCELŐDÉS ÉS MIT A ZAKLATÁS?
1. Itt az idő a gyerekek példáira és az egyéni munkára. Osszon ki minden tanulónak
egy A4-es lapot. Kérje meg a tanulókat, hogy mindenki ossza ketté a lapjait, és mindkét
félre rajzolja le a következőket:
olyan játékot az
osztályban/iskolában/udvaron,
amelyet szeret

példát a zaklatásra,
olyan játékot az
osztályból/iskolából/udvarról,
amit nem szeret

2. Amikor minden gyerek lerajzolta a saját példáit, kérje meg, hogy álljanak párokba.
Kérheti őket arra, hogy azzal a tanulóval alkossanak párt, akivel ma a legkevesebbet
beszélgettek. Alkothatnak párt valamilyen jellegzetes vonás, pl. hajszín, ruha színe stb. alapján is. Kérd
meg a párokat, hogy beszélgessenek a lerajzolt példákról, a játékokról, a helyzetekről. Mi a közös a
képekben és mi különbözik? Milyen érzések jellemzők a gyerekekre ezekben a helyzetekben? Meglepte
őket valami a párjuk képein?

3. Végül kérje meg őket, hogy tűzzék fel a táblára a képeiket – osza megint ketté a
táblát, azt írva a két félre:
játék

zaklatás

Kérje meg a tanulókat, hogy tűzzék fel rajzaikat a megfelelő helyekre!
(15 perc)
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4. MODUL: ÖSSZEFOGLALÁS
1. Kérdezze meg a tanulókat a többiek jelenlétében, hogy meglepődtek-e valamin a
rajzolós feladat során. Vajon hasonló volt a rajzuk, mint a partnerüké?
2. Nézzék meg a rajzokkal teleragasztott táblát. Gondolkozzanak el, hogy tehetnek-e együtt
– osztályként – valamit annak érdekében, hogy kevesebb kellemetlen eset forduljon elő,
és több olyan, amit mindenki szeret.
3. A foglalkozás összefoglalásaként az interaktív tábla segítségével levetítheti azt a
rövidfilmet, amely az „Aki ver, az nem haver” kampány részeként készült. A kampány
reklámját a projekt hivatalos oldalán találják: haverklub.cartoonnetwork.hu
4. Köszönje meg a gyerekeknek az együtt töltött időt és a foglalkozáson való részvételt, sok
kellemes, zaklatásmentes játékot kívánva.
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1. munkalap
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1. munkalap
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1. munkalap
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1. munkalap
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1. munkalap
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1. munkalap
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1. munkalap
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